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سخنی با هنرجویان عزیز

شرایط در حال تغییر دنیای کار در مشاغل گوناگون، توسعه فناوري ها و تحقق توسعه پایدار، ما را بر آن داشت تا برنامه هاي درسي  و محتواي 
کتاب هاي درسي را در ادامه تغییرات پایه هاي قبلي براساس نیاز کشور و مطابق با رویکرد سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و برنامه درسي 
ملي جمهوري اسالمي ایران در نظام جدید آموزشي بازطراحي و تألیف کنیم. مهم ترین تغییر در کتاب ها، آموزش و ارزشیابي مبتني بر شایستگي 
است. شایستگي، توانایي انجام کار واقعي به طور استاندارد و درست تعریف شده است. توانایي شامل دانش، مهارت و نگرش مي شود. در رشتۀ 

تحصیلي حرفه اي شما، چهار دسته شایستگي در نظر گرفته شده است:
1 شایستگي هاي فني براي جذب در بازار کار مانند توانایي تنظیم صورت های مالی 

2 شایستگي هاي غیر فني براي پیشرفت و موفقیت در آینده مانند نظم و انظباط در کار و رازداری
3 شایستگي هاي فناوري اطالعات و ارتباطات مانند کار با نرم افزارهای مالی

4 شایستگي هاي مربوط به یادگیري مادام العمر مانند کسب اطالعات از منابع دیگر
بر این اساس دفتر تألیف کتاب هاي درسي فني و حرفه اي و کاردانش مبتني بر اسناد باالدستي و با مشارکت متخصصان برنامه ریزي درسي 
فني  و حرفه اي و خبرگان دنیاي کار مجموعه اسناد برنامه درسي رشته هاي شاخه فني و حرفه اي را تدوین نموده اند که مرجع اصلي و راهنماي 

تألیف کتاب هاي درسي هر رشته است. 
این درس، ششمین درس شایستگي هاي فني و کارگاهي است که ویژه رشته حسابداری در پایۀ دوازدهم تألیف شده است. کسب شایستگي هاي 
این کتاب براي موفقیت آینده شغلي و حرفه اي شما بسیار ضروري است. هنرجویان عزیز سعي نمایید؛ تمام شایستگي هاي آموزش داده شده در 

این کتاب را کسب و در فرایند ارزشیابي به اثبات رسانید.
کتاب درسي حسابداری تهیه و تنظیم صورت های مالی شامل پنج فصل است. هر فصل داراي یک یا چند واحد یادگیري است و هر واحد 
یادگیري از چند مرحله کاري تشکیل شده است. شما هنرجویان عزیز، پس از یادگیري هر فصل مي توانید شایستگي هاي مربوط به آن را کسب 
نمایید. هنرآموز محترم شما براي هر فصل یک نمره در سامانه ثبت نمرات منظور مي نماید و نمره قبولي در هر فصل حداقل 12 مي باشد. در 
صورت احراز نشدن شایستگي پس از ارزشیابي اول، فرصت جبران و ارزشیابي مجدد تا آخر سال تحصیلي وجود دارد. کارنامه شما در این درس 
شامل 5    فصل و از دو بخش نمره مستمر و نمره شایستگي براي هر فصل خواهد بود و اگر در یکي از فصل ها نمره قبولي را کسب 
نکردید، تنها در همان فصل الزم است مورد ارزشیابي  قرار گیرید و فصل هاي  قبول شده در مرحله اول ارزشیابي مورد تأیید و الزم 

به ارزشیابي مجدد نمي باشد. همچنین این درس داراي ضریب 8 است و در معدل کل شما بسیار تأثیرگذار است.
همچنین عالوه بر کتاب درسي، امکان استفاده از سایر اجزای بسته آموزشي که براي شما طراحي و تألیف شده است، وجود دارد. یکي از این 
اجزاي بسته آموزشي کتاب همراه هنرجو مي باشد که براي انجام فعالیت هاي موجود در کتاب درسي باید استفاده نمایید. کتاب همراه خود را 
مي توانید هنگام آزمون و فرایند ارزشیابي نیز همراه داشته باشید. اجزاي بسته آموزشي دیگري نیز براي شما در نظر گرفته شده است 

که با مراجعه به وبگاه رشته خود با نشاني .www .tvoccd . medu. ir مي توانید از عناوین آن مطلع شوید.
فعالیت هاي یادگیري در ارتباط با شایستگي هاي غیرفني از جمله مدیریت منابع، اخالق حرفه اي، حفاظت از محیط زیست و شایستگي هاي 
یادگیري مادام العمر و فناوري اطالعات و ارتباطات همراه با شایستگي هاي فني طراحي و در کتاب درسي و بسته آموزشي ارائه شده است. شما 
هنرجویان عزیز کوشش نمایید، این شایستگي ها را در کنار شایستگي هاي فني آموزش ببینید، تجربه کنید و آنها را در انجام فعالیت هاي یادگیري 

به کار گیرید.
رعایت نکات ایمني، بهداشتي و حفاظتي از اصول انجام کار است؛ لذا توصیه هاي هنرآموز محترمتان در خصوص رعایت مواردي که در کتاب 

آمده است، را در انجام کارها جدي بگیرید.
امیدواریم با تالش و کوشش شما هنرجویان عزیز و هدایت هنرآموزان گرامي، گام هاي مؤثري در جهت سربلندي و استقالل کشور و پیشرفت 

اجتماعي و اقتصادي و تربیت مؤثري، شایسته جوانان برومند میهن اسالمي برداشته شود.
دفتر تألیف کتاب هاي درسي فني و حرفه اي و کاردانش



سخنی با هنرآموزان عزیز

در راستاي تحقق اهداف سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و برنامه درسي ملي جمهوري اسالمي ایران و نیازهاي متغیر دنیاي کار و مشاغل، 
از مجموعه کتاب هاي  تألیف گردید. کتاب حاضر  نیز  براساس آن محتواي آموزشي  مالیاتی و  بهای تمام شده و  برنامه درسي رشته حسابداری 
کارگاهي مي باشد که براي سال دوازدهم تدوین و تألیف گردیده است. این کتاب داراي 5 فصل است و هر فصل از یک یا چند واحد یادگیري 
تشکیل شده است. همچنین ارزشیابي مبتني بر شایستگي از ویژگي هاي این کتاب مي باشد که در پایان هر فصل شیوه ارزشیابي آورده شده است. 
هنرآموزان گرامي مي بایست براي هر فصل یک نمره در سامانه ثبت نمرات براي هر هنرجو ثبت کنند. نمره قبولي در هر فصل حداقل 12 مي باشد. 
نمره هر فصل از دو بخش تشکیل مي گردد که شامل ارزشیابي پایاني در هر فصل و ارزشیابي مستمر براي هریک از فصل ها است. از ویژگي هاي دیگر 
این کتاب طراحي فعالیت هاي یادگیري ساخت یافته در ارتباط با شایستگي هاي فني و غیرفني از جمله مدیریت منابع، اخالق حرفه اي و مباحث زیست 
محیطي است. این کتاب جزئي از بسته آموزشي تدارك دیده شده براي هنرجویان است که الزم است از سایر اجزای بستۀ آموزشي مانند کتاب 
همراه هنرجو، نرم افزار و فیلم آموزشي در فرایند یادگیري استفاده شود. کتاب همراه هنرجو در هنگام یادگیري، ارزشیابي و انجام کار واقعي مورد 
استفاده قرار مي گیرد. شما می توانید برای آشنایی بیشتر با اجزای بسته یادگیری، روش های تدریس کتاب، شیوه ارزشیابی مبتنی بر شایستگی، 
مشکالت رایج در یادگیری محتوای کتاب، بودجه بندی زمانی، نکات آموزشی شایستگی های غیرفنی، آموزش ایمنی و بهداشت و دریافت راهنما 
و پاسخ فعالیت های یادگیری و تمرین ها به کتاب راهنمای هنرآموز این درس مراجعه کنید.الزم به یادآوري است،کارنامه صادر شده در سال 
تحصیلي قبل بر اساس نمره 5 فصل بوده است و در هنگام آموزش و سنجش و ارزشیابي فصل ها و شایستگي ها، مي بایست به استاندارد ارزشیابي 
پیشرفت تحصیلي منتشر شده توسط سازمان پژوهش و برنامه ریزي آموزشي مراجعه گردد. رعایت ایمني و بهداشت، شایستگي هاي غیرفني و 
مراحل کلیدي بر اساس استاندارد از ملزومات کسب شایستگي مي باشند. همچنین براي هنرجویان تبیین شود که این درس با ضریب 8 در معدل 

کل محاسبه مي شود و داراي تأثیر زیادي است. 
کتاب حسابداری شامل فصل هاي زیر است:

پودمان اول : تهیه تراز آزمایشی
پودمان دوم : تهیه و تنظیم صورت سود و زیان

پودمان سوم : تهیه و تنظیم ترازنامه
پودمان چهارم : بستن حساب های مالی

پودمان پنجم : مالیات بر عملکرد
دفتر تألیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کاردانش



پودمان 1

تهیه تراز آزمایشی

اطالعاتی که به سیستم حسابداری وارد می شوند، داده های اولیه ای هستند که از 
اسناد و مدارک مثبته گرفته می شوند، این اطالعات مالی توسط سیستم حسابداری 
پردازش می شوند و در نهایت به شکل گزارش های حسابداری به عنوان خروجی 
سیستم در اختیار استفاده کنندگان درون سازمانی و برون سازمانی قرار می گیرد. 
گزارش های حسابداری مجموع اطالعات مالی مربوط به یک واحد اقتصادی را به 
به طور یکجا  تفاسیر الزم  و  با توضیحات  و طبقه بندی شده همراه  شکل خالصه 
ارائه می کنند. برای تهیه گزارش های حسابداری به مجموعه ای کامل از تمام اقالم 
حساب ها نیاز است، این مجموعه »تراز آزمایشی اصالح شده« نام دارد که مبنای 

تهیه و تنظیم این گزارش ها خواهد بود.
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َُّه لَُکْم َعُدوٌّ ُمِبیٌن ْیَطاِن ِإن ًبا َواَل تَتَِّبُعوا ُخُطَواِت الشَّ ا ِفي اْلَْرِض َحاَلاًل َطیِّ یَا أَیَُّها النَّاُس ُکُلوا ِممَّ

اي مردم از آنچه در زمين است حالل و پاکيزه بخوريد و از شيطان پيروي نكنيد، که او برای شما دشمنی آشكار 
است.

                                                                                                                                                                                         )سوره بقره آیه 168( 

مقدمه   

   آيا با دفتر کل آشنا هستيد و می دانيد از روی کدام دفتر نوشته می شود؟
   آيا می دانيد تراز آزمايشی )اصالح نشده( چيست و از روی کدام دفتر تهيه می شود؟

   منظور از اصالح حساب ها چيست؟ و به نظر شما چه حساب هايی نياز به اصالح دارند؟
   تراز آزمايشی اصالح شده چگونه و به چه منظوری تهيه می شود؟

استاندارد  عملکرد  

تهيه تراز آزمايشی اصالح شده بر اساس مستندات و اسناد حسابداری

بخش چهارم
انتقال   اقالم        تراز آزمایشی اصالح     نشده به    تراز 

اصالح شده

تراز
آزمایشی

شایستگی های این پودمان

بخش اّول 

مانده گیری حساب های دفتر کل

بخش دوم

انتقال مانده حساب های دفتر کل به تراز آزمایشی

بخش سوم

اصالح  وتعدیل حساب ها و ثبت آنها  دردفاتر قانونی



تهیه تراز آزمایشی
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چرخه  حسابداری 

يک  به  مربوط  مالی  اطالعات  تمام  بايد  حسابداری  سيستم 
در  و  طبقه بندی  ثبت،  اندازه گيری،  شناسايی،  را  تجاری  واحد 
برای  را  اطالعات مفيدی  تا  نمايد  مالی خالصه  قالب صورت های 
فراهم  برای  کند.  فراهم  حسابداری  اطالعات  استفاده کنندگان 
کردن اين اطالعات در هر دوره مالی، عمليات حسابداری به طور 
عمليات  اين  مالی  دوره  هر  در  و  می شود  اجرا  پياپی  و  مستمر 
» چرخه  پياپی،  عمليات  اين  به  می گردد.  تكرار  منظم  به صورت 

حسابداری« می گويند.
ماهه،  سه  به صورت  است  ممكن  حسابداری  دورۀ  يا  مالی  دورۀ 
شش ماهه و يا يک ساله )دوازده ماهه( باشد که معموالً اين دورۀ 
يک ساله است. سال مالی می تواند با تقويم رسمی )  اّول فروردين 
به  و  نيست  الزامی  امر  اين  البته  باشد،  منطبق  اسفند(  پايان  تا 
اساسنامه واحد تجاری بستگی دارد. بهتر است پايان دوره مالی به 
نحوی انتخاب شود که شرکت ها کمترين حجم فعاليت را در آن 

زمان داشته باشند.

چرخه 
حسابداری

1  آيا منظور از دورۀ مالی، همان دورۀ حسابداری است؟ فعالیت
.....................................................................................................................................................................................

2  آيا ممكن است در ايران سال مالی شرکت ها با سال تقويمی مغاير باشد؟ 
.....................................................................................................................................................................................

3  دوره مالی اشخاص حقيقی )مشاغل( از چه زمانی شروع و به چه زمانی ختم می شود؟
.....................................................................................................................................................................................
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چرخه حسابداری به ترتيب شامل مراحل زير است:

تصویر 1 ـ 1 ـ چرخه حسابداری

1  مراحلی را که از چرخه حسابداری قباًل فرا گرفته ايد، به ترتيب فهرست کنيد.فعالیت
...........................................................................................................................................................................................

2  دفاتر قانونی را نام ببريد و بگوييد در چه مراحلی از چرخه حسابداری تهيه می شوند؟
...........................................................................................................................................................................................
3  در چرخه حسابداری، چند ترازآزمايشی تهيه می شود؟ ...............................................................................
4  چرخه حسابداری با .................................................... شروع و با ............................................ پايان می يابد.

شروع دورۀ مالی

 مراحل 1 تا 4 طی دورۀ مالی به صورت 
مستمر و پیاپی انجام می گیرد.

مرحلۀ 5 )تهیه تراز آزمایشی( در هر 
تهیه  نیاز  بر اساس  زمان  از  مقطعی 

می شود.

نیاز  بر اساس   8 و   7  ،6 مراحل 
یا  و  ماهه  شش  ماهه،  سه  به صورت 
حداقل در پایان هر دورۀ مالی انجام 

می شود.

مالی  دورۀ  پایان  در   10 و   9 مراحل 
انجام می شود.

  پایان دورۀ مالی

شروع

مرحله 1

مرحله 2

مرحله 3

مرحله 4

مرحله 5

مرحله 6

مرحله 7

مرحله 8

مرحله 9

مرحله10

جمع آوری اطالعات مالی از روی اسناد و مدارک مثبته

تجزیه و تحلیل رویدادهای مالی و تنظیم سند حسابداری

 ثبت رویدادهای مالی در دفتر روزنامه به ترتیب تاریخ

انتقال ثبت های دفتر روزنامه به دفتر کل

 تهیه تراز آزمایشی )اصالح نشده(

 اصالح و تعدیل حساب های دفتر کل )از طریق صدور سند حسابداری 
و ثبت دفتر روزنامه و انتقال آن به دفتر کل(

تهیه تراز آزمایشی اصالح شده

تهیه صورت های مالی )صورت سود و زیان، صورت سود و زیان جامع، 
ترازنامه، صورت جریان وجوه نقد(

ثبت  و  )از طریق صدور سند حسابداری  موقت  بستن حساب های   
به دفتر کل( انتقال آن  دفتر روزنامه و 

 تهیه تراز آزمایشی اختتامی و بستن حساب های دائمی
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مانده گیری حساب های دفتر کل  

پس از ثبت رويدادهای مالی در دفتر روزنامه، مبلغ درج شده در ستون بدهكار دفتر روزنامه، به طرف بدهكار 
حساب دفتر کل و مبلغ درج شده در ستون بستانكار دفتر روزنامه، به طرف بستانكار حساب دفتر کل ديگر 

انتقال می يابد و مانده حساب در آن تاريخ، در همان سطر نوشته می شود.

دفترکل حساب های دريافتنی و حساب های پرداختنی فروشگاه »   مازندران« را که به صورت زير در اختيار فعالیت
است، مانده گيری نماييد.
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کار عملی 1   

مؤسسه خدماتی »کرمان« در تاريخ 1396/06/01 به منظور ارائۀ خدمات تبليغاتی تأسيس شد. رويدادهای 
مالی اين مؤسسه تا 1396/06/30 به شرح زير در دفتر روزنامه ثبت شده است. شما به حسابدار اين مؤسسه 
کمک کنيد تا ثبت های دفتر روزنامه را به دفترکل )به شكل T( منتقل نمايد )ثبت ماليات بر ارزش افزوده 

ناديده گرفته شده است(.
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ترازآزمایشی و انواع متداول آن

و  منتقل  دفتر کل  به  روزنامه  دفتر  از  به درستی  معامالت  اگر 
حساب ها در دفتر کل به درستی مانده گيری شده باشند و در 
محاسبات اشتباهی رخ نداده باشد، بايد جمع مانده های بدهكار 
با جمع مانده های بستانكار حساب ها مساوی باشد. حسابداران 
برای اطمينان يافتن از صحت و درستی ثبت انتقال عمليات از 
دفتر روزنامه به دفترکل معموالً هر چند وقت يک بار يا حداقل 
در پايان هر ماه، گزارشی به نام » ترازآزمایشی« تهيه می کنند.

ترازآزمايشی، گزارشی از فهرست نام و مانده حساب های دفتر کل است که در فواصل زمانی مناسب و 
بر حسب نياز تهيه می شود. اين گزارش جزء صورت های مالی محسوب نمی شود.

انواع متداول ترازآزمایشی

اهداف تهيه تراز آزمايشی چيست؟ توضيح دهيد.فعالیت

1  تراز  آزمایشی دوستونی: در اين تراز آزمايشی، مانده بدهكار هر حساب دفتر کل در ستون بدهكار و 
مانده بستانكار هر حساب دفتر کل در ستون بستانكار درج می شود. به عبارت ديگر، تراز آزمايشی دوستونی 

بر اساس مانده اقالم بدهكار و بستانكار حساب های دفتر کل نوشته می شود و شكل آن به صورت زير است:

مؤسسه / فروشگاه...
تراز آزمایشی

به تاریخ 1396/12/29

نام حسابشماره حساب
مانده حساب ها

بستانکاربدهکار

چهارستونی

دوستونی

بستانکار بدهکار

انواع متداول ترازآزمایشی
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کار عملی 2  

با توجه به مانده حساب های دفترکل که در کار عملی 1 تهيه نموديد، ترازآزمايشی دو ستونی را تهيه کنيد.

بستانكار  و  بدهكار  گردش  حساب ها،  مانده  بر  عالوه  تراز    آزمايشی  اين  چهارستونی:  ترازآزمایشی   2
بستانكار  و  بدهكار  اقالم  در ستون گردش حساب ها، جمع گردش  ارائه می نمايد.  را  دفتر کل  حساب های 

هر  يک از حساب های دفترکل نوشته می شود. شكل ترازآزمايشی چهارستونی به شرح زير است:

مؤسسه / فروشگاه...
ترازآزمایشی

به تاریخ 1396/12/29

نام حسابشماره حساب
مانده حساب هاگردش حساب ها

بستانکاربدهکاربستانکاربدهکار

در تاريخ تهيه ترازآزمايشی، جمع ستون های بدهكار و بستانكار ستون گردش حساب های ترازآزمايشی 
بايد با جمع گردش عمليات ستون بدهكار و بستانكار دفتر روزنامه برابر باشد.

نکته

1  ستون های گردش حساب های ترازآزمايشی چهارستونی از روی کدام يک از ستون های دفترکل نوشته فعالیت
می شود؟

...........................................................................................................................................................................................
2  آيا در ترازآزمايشی چهار ستونی، می توان ستون مانده حساب ها را از طريق اطالعات ستون گردش 

حساب ها محاسبه کرد؟ توضيح دهيد.
...........................................................................................................................................................................................
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کار عملی 3  

با توجه به مانده حساب های دفترکل که در کار عملی 1 تهيه کرديد، اوالً ترازآزمايشی چهار ستونی را تهيه 
تهيه  تاريخ  در  روزنامه  دفتر  عمليات  گردش  با جمع  را  ترازآزمايشی  گردش حساب های  جمع  ثانياً  کنيد. 

ترازآزمايشی مقايسه کنيد، چه نتيجه ای می گيريد؟ توضيح دهيد.

کار عملی 4  

پايان شهريورماه سال 1396)1396/06/31( در  »اروميه« در  از مؤسسه حسابداری  زير  مانده حساب های 
اختيار است:

ریالریال

208،300،000درآمد خدمات حسابداری 96،200،000بانک

7،410،000ملزومات 17،900،000حساب های پرداختنی

10،345،000سود انباشته*4،750،000صندوق

74،680،000حساب های دريافتنی12،000،000هزينه اجاره

748،000هزينه برق5،300،000ساير حساب های پرداختنی

22،500،000استهالک انباشته اثاثه170،000،000سرمايه

12،300،000اسناد دريافتنی8،950،000ساير حساب های دريافتنی 

250،000،000اثاثه43،670،000هزينه حقوق و دستمزد

1،120،000هزينه تبليغات905،000هزينه تلفن

112،000ساير هزينه ها78،500،000درآمد خدمات مشاوره

* مانده سود انباشته بستانكار است و در فصول بعدی با مفهوم آن آشنا خواهيد شد.
مطلوب است:

تهيه ترازآزمايشی به تاريخ 1396/06/31 با توجه مانده های فوق.

کار عملی  5  

مؤسسه بازرگانی »آذرشهر« ترازآزمايشی صفحه بعد را در اختيار شما قرار می دهد. با استفاده از ستون گردش 
حساب ها، ستون مانده حساب ها را محاسبه کنيد.
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مؤسسه بازرگانی آذرشهر
ترازآزمایشی

                                                               به تاریخ 1396/06/31                                     )ارقام به هزار ریال(

نام حساب
مانده حساب هاگردش حساب ها

بستانکاربدهکاربستانکاربدهکار
119،79374،100صندوق

2،580،700112،466بانک
1،426،548364،620حساب های دريافتنی

96،25065،842ساير حساب های دريافتنی
105،00036،000اسناد دريافتنی

8،025،000موجودی کاال
85،42132،164ملزومات 

42،600پيش پرداخت اجاره
21،200پيش پرداخت بيمه

102،00020،000اثاثه
20،400استهالک انباشته اثاثه

360،000وسايل نقليه
72،000استهالک انباشته وسايل نقليه

5،000،000ساختمان
800،000استهالک انباشته ساختمان

100،000زمين
315،9601،058،600742،640حساب های پرداختنی

109،547185،648ساير حساب های پرداختنی 
75،400250،000اسناد پرداختنی 

69،700569،800پيش دريافت درآمد
200،000800،000وام پرداختنی بلند مدت

12،000،000سرمايه
229،421سود انباشته

6،536،400درآمد فروش کاال
65،300برگشت از فروش و تخفيفات

4،236تخفيفات نقدی فروش
2،890،000خريد کاال

426،530برگشت از خريد و تخفيفات
72،564تخفيفات نقدی خريد

864،000هزينه حمل کاالی خريداری شده
25،647هزينه تبليغات 

954،000هزينه حقوق 
26،100هزينه تلفن

62،153ساير هزينه ها
23،426،55523،726،555جمع
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کار عملی 6  

مانده حساب های زير در پايان تيرماه سال 1397 از دفاتر فروشگاه »پيرانشهر« استخراج شده است:

ریالریال

201،900،000حساب های دريافتنی415،000،000درآمد فروش کاال

298،700،000خريد کاال63،200،000استهالک انباشته اثاثه

6،200،000پيش پرداخت بيمه14،802،000هزينه آب و برق 

2،450،000ساير حساب های پرداختنی 816،000،000 موجودی کاال

27،400،000امتياز خدمات عمومی14،400،000صندوق

12،000،000 نرم افزار حسابداری18،200،000ملزومات 

350،000،000 ساختمان9،600،000تخفيفات نقدی خريد

34،200،000برگشت از خريد و تخفيفات158،000،000اثاثه 

36،000،000حساب های پرداختنی10،100،000ساير حساب های دريافتنی 

15،600،000پيش دريافت درآمد23،700،000هزينه تعميرات

156،962،000سود انباشته45،000،000اسناد دريافتنی

87،500،000استهالک انباشته ساختمان1،400،000،000سرمايه

95،000،000بانک14،270،000 برگشت از فروش و تخفيفات

58،200،000هزينه حقوق57،000،000هزينه حمل کاالی خريداری شده

3،640،000تخفيفات نقدی فروش4،000،000استهالک انباشته نرم افزار حسابداری

)منظور از امتياز خدمات عمومی، امتيازات آب و برق و تلفن و گاز است(
مطلوب است:

تهيه ترازآزمايشی به تاريخ 1397/04/31 با توجه به مانده های فوق.

محدویت های ترازآزمایشی   

تساوی جمع اقالم بدهكار و بستانكار ستون گردش عمليات و مانده حساب ها در ترازآزمايشی، دليلی بر نبود 
اشتباه در تهيه اسناد و دفاتر حسابداری نيست. زيرا برخی از اشتباهات تأثيری در توازن ستون های بدهكار 
و بستانكار تراز  آزمايشی ندارد. برای مثال ممكن است به جای بدهكار کردن حساب اثاثه در دفاتر، حساب 
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ملزومات بدهكار شده باشد؛ در اين صورت باز هم ستون های تراز  آزمايشی توازن خواهد داشت.
برخی از اشتباهاتی که تأثيری در توازن ستون های تراز آزمايشی ندارد و با تهيه تراز آزمايشی کشف نمی شود، 

شامل موارد زير است:
1 تجزيه و تحليل غلط يک معامله.

2 عدم ثبت يک رويداد مالی به طور کامل در دفتر روزنامه.
3 ثبت يک معامله به مبلغ کمتر يا بيشتر از مبلغ واقعی در دفتر روزنامه و نقل به دفتر کل.

4 وجود ثبت های تكراری.

1  در مؤسسه ای به جای بدهكار کردن حساب هزينه تعميرات، اشتباهاً حساب هزينه نظافت بدهكار فعالیت
شده است. با فرض نبود اشتباهی ديگر، آيا ترازآزمايشی توازن خواهد داشت؟ توضيح دهيد.

..........................................................................................................................................................................................
2  مواردی از اشتباهات را نام ببريد که از طريق ترازآزمايشی آشكار نمی شوند؟

مثالاشتباهاتردیف

مثاًل هنگام خريد اثاثه، به جای بدهكار کردن حساب تجزيه و تحليل غلط يک رويداد1
اثاثه، حساب وسايل نقليه بدهكار شده باشد.

2

3

4

برخی از اشتباهاتی که باعث می شود ترازآزمايشی 
توازن نداشته باشد، شامل موارد زير است:

مبلغ  که  طوری  به  حسابداری  سند  ثبت   1
بدهكار با بستانكار برابر نباشد )توازن نداشتن سند 

حسابداری(؛
به  روزنامه  دفتر  ثبت  دادن يک طرف  انتقال    2

دفترکل؛
به  روزنامه  دفتر  ثبت  اطالعات  اشتباه  انتقال    3

دفترکل؛ 
از حساب های  يک  هر  مانده گيری  در  اشتباه    4

دفترکل؛
5  اشتباه در محاسبه جمع ستون های ترازآزمايشی.
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وجود نرم افزارهای حسابداری باعث شده است، اشتباهات فوق به حداقل ممكن برسد.نکته

کااليی به مبلغ 12،752،000 ريال به صورت نقد خريداری شد. هر يک از حالت های اشتباه زير را در فعالیت
نظر بگيريد و توضيح دهيد که در کدام حالت، ترازآزمايشی توازن دارد و در کدام حالت خير؟

ترازآزمایشیثبتردیف
توازن نداردتوازن دارد

خريد کاال    11،272،500
             موجودی نقد        12،725،000

خريد کاال   212،752،000
            حساب های پرداختنی     12،752،000

خريد کاال    12،752،000 3
             موجودی نقد        12،725،000

هزينه تعميرات  412،752،000
               موجودی نقد        12،752،000

ثبت نشدن در دفاتر5

دوبار ثبت در دفاتر به همان مبلغ صحيح6

معموالً نرم افزارهای مالی، به گونه ای طراحی می شوند که اگر در ثبت رويدادها بين قلم بدهكار و بستانكار 
شود  پذيرفته  نرم افزار  توسط  ثبت ها  چنانچه  نمی شود.  پذيرفته  نرم افزار  توسط  ثبت  نباشد،  برقرار  توازن 
ترازآزمايشی که نتيجه تجزيه و تحليل اين ثبت ها است، در هر مقطعی از زمان توازن خواهد داشت. اما در 

سيستم های دستی ممكن است اشتباهاتی رخ دهد که توازن ترازآزمايشی را به هم بزند.
اگر ستون های تراز  آزمايشی توازن نداشته باشد، معموالً روش های زير برای تصحيح آثار اشتباه به کار برده 

می شود:
1 محاسبه مجدد ستون های تراز آزمايشی؛

2  بررسی اينكه مانده حساب ها به طور صحيح از دفتر کل به تراز آزمايشی منتقل شده اند؛
3  بررسی صحت انتقال اقالم از دفتر روزنامه به دفتر کل از طريق رديابی مبالغ ثبت شده در حساب های 

دفتر کل به دفتر روزنامه؛
4  بررسی مجدد اسناد حسابداری و تطبيق آن با ثبت های انجام شده.
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کارعملی  7

گردش حساب های دفترکل تعميرگاه »آستانه« از تاريخ 1397/01/01 تا 1397/02/31 به شرح زير است:
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مانده ساير حساب های اين تعميرگاه به شرح زير است:

ریالریال

2،900،000استهالک انباشته نرم افزار حسابداری510،170،000حساب های دريافتنی

65،750،000استهالک انباشته تجهيزات15،960،000ملزومات

48،000،000استهالک انباشته ساختمان8،700،000نرم افزار حسابداری

277،300،000حساب های پرداختنی263،000،000تجهيزات

15،000،000پيش دريافت درآمد1،200،000،000ساختمان

320.000.000وام پرداختنی201،000هزينه سوخت

1،700،000،000سرمايه46،300،000هزينه حقوق

82،933،000سود انباشته7،000،000هزينه تبليغات

388،300،000درآمد ارائه خدمات200،000هزينه آبدارخانه

ترازآزمايشی مانده های فوق توازن ندارد و در بررسی مشخص شد که اشتباهات زير در دفترکل انجام گرفته 
است:

1 حساب موجودی نقد به صورت اشتباه مانده گيری شده است.
2 در دفترکل ساير حساب های پرداختنی، مبلغ 1،000،000 ريال به جای انتقال به طرف بدهكار، اشتباهاً 

به طرف بستانكار اين حساب منتقل شده است.
3 مبلغ صحيح هزينه تلفن، 152،000 ريال می باشد که در انتقال به دفترکل اشتباهاً 125،000 ريال درج 

شده است.

مطلوب است:
1 تهيه ترازآزمايشی دوستونی مانده های دفترکل به تاريخ 1397/02/31 قبل از بررسی و رفع اشتباهات 

صورت گرفته و همچنين محاسبه اختالف ستون بدهكار با ستون بستانكار ترازآزمايشی.
2 تهيه ترازآزمايشی دوستونی مانده های دفترکل به تاريخ 1397/02/31 پس از بررسی و رفع اشتباهات 

صورت گرفته.
3 مقايسه مبلغ اختالف محاسبه شده در بند 1 با مبلغ اشتباهات صورت گرفته.
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ارزشیابی  

شاخص های مورد ارزیابی ردیف
نظر هنرآموزخودارزیابی هنرجو

ناموفقموفقناموفقموفق

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

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

شرکت فعال در بحث های گروهی و مسئوليت پذيری و درستكاری3

پاسخ صحيح به سؤاالت مطرح شده در کالس و استدالل آن4

ارائه نتيجه گيری صحيح و مستندسازی5

تعريف چرخه حسابداری 6

تعريف ترازآزمايشی7

توانايی مانده گيری حساب های دفترکل8

توانايی انتقال گردش حساب های کل و مانده های آن به ترازآزمايشی 9

توانايی تهيه ترازآزمايشی دوستونی و چهارستونی و کنترل موازنه بودن آن10
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شایستگی غیرفنی  

مطالعه تماشای فیلم 
یا تلویزیون

بر خط بودن ورزش یا 
پیاده روی

با گوش کردن 
به آهنگ

با یک متخصص  که مالقات  مردم می گویند  از 
استرس  مدیریت  به  کمک  برای  روانی  سالمت 

است.           بوده  سودمند  کاماًل 

دعا و عبادت کنید
دعا و عبادت های ذهنی 

نشان داده اند که می توانند 
سطح استرس روزانه را تا 

39% کاهش دهند.

          فقط بخندید
خندیدن شدت پاسخ بدنتان 
به استرس را کاهش می دهد.
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بعد از ثبت تمام رويدادها در دفاتر حسابداری، بعضی از حساب های دفترکل به داليل زير مانده های صحيح 
را برای تهيه صورت های مالی ارائه نمی دهند:

  برخی از رويدادها را به صورت روزانه در دفاتر ثبت نمی کنند، زيرا انجام چنين کاری مقرون به صرفه نيست؛ 
برای مثال، مصرف ملزومات.

  برخی از هزينه ها را طی دوره حسابداری در دفاتر ثبت نمی کنند، زيرا اين هزينه ها با گذشت زمان يا بر اثر 
استفاده و بهره برداری منقضی می شوند. برای مثال بهای تمام شده دارايی های ثابت )ساختمان، ماشين آالت، 
تجهيزات و...( که به تناسب استفاده از اين دارايی ها با استفاده از روش های مناسب، مستهلک و به هزينه 

تبديل می شوند و يا پيش پرداخت بيمه يا اجاره که با گذشت زمان هزينه می شود.
   اقالمی که به دليل نبود صورت حساب ثبت نمی شوند. برای مثال، قبض آب، برق، تلفن و گاز که ممكن 

است تا دوره بعد به دليل تأخير زمانی به دست مؤسسه نرسد.
   رويدادهايی که بيانگر بدهی واحد تجاری برای انجام خدمات يا تحويل کاال در آينده است که به تناسب 

خدمات انجام شده و يا تحويل کاال به مشتريان بايد حساب های مربوط اصالح شوند. مانند پيش دريافت ها.
بنابراين اصالح و تعديل حساب های دفتر کل صرفاً تصحيح و رفع اشتباهات نيست. حتی اگر تمام رويدادها 
به درستی در دفاتر ثبت شده باشند، حسابداری بر مبنای تعهدی ايجاب می کند که برای تطبيق حساب های 
ترازنامه و صورت سود و زيان با توجه به فرض دوره مالی و اصل تطابق هزينه ها با درآمدها مانده برخی از 

حساب های دفتر کل اصالح شوند.

منظور از حسابداری بر مبنای تعهدی چيست؟ توضيح دهيد.فعالیت
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................

اصالح و تعدیل حساب های دفترکل   

منظور از »اصل تطابق« چيست؟ توضيح دهيد.فعالیت
........................................................................................................................................................................................

يكی از داليل اصالح و تعديل حساب های دفترکل، پذيرش »   فرض 
دوره مالی« و رعايت »    اصل تطابق« است. مطابق فرض دوره 
به دوره های زمانی مساوی تقسيم  مالی عمر يک واحد تجاری 
را  حسابداری  دوره  هر  هزينه های  و  درآمدها  بتوان  تا  می شود 
برای تعيين سود يا زيان دوره اندازه گيری کرد. بنابراين به منظور 
اجرای اصل تطابق الزم است درآمدهای تحقق يافته و هزينه های 
واقع شده مربوط به يک دوره مالی را شناسايی و با هم مقابله نمود.
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ثبت های اصالحی   
فرايند به روز کردن حساب ها در پايان دوره مالی بر مبنای تعهدی و رعايت اصل تطابق هزينه ها با درآمدها 
را »  ثبت های اصالحی« می گويند. عمليات اصالح حساب ها بر اساس اسناد و مدارک الزم ابتدا با تنظيم 

سند حسابداری و ثبت در دفتر روزنامه و سپس انتقال به دفترکل انجام می شود.

مانده حساب ملزومات فروشگاه »گچساران« در تاريخ 1396/01/01 مبلغ 4،150،000 ريال است. در تاريخ مثال
1396/07/05 مقداری ملزومات به مبلغ 8،200،000 ريال به صورت نقد خريداری شد. در پايان دوره مالی 

)1396/12/29( ملزومات شمارش شده )مصرف نشده( مبلغ 4،710،000 ريال ارزش گذاری شد. 
مطلوب است:

1  صدور سند حسابداری خريد ملزومات و ثبت آن در دفتر روزنامه
2 در ترازآزمايشی اصالح نشده مبلغ ملزومات چند ريال است؟

3  اصالح حساب ملزومات با توجه به ميزان ملزومات مصرف شده
4  نمايش حساب های دفتر کل مربوطه و تعيين اثر اين ثبت اصالحی

هدف از انجام ثبت های اصالحی چيست؟ توضيح دهيد.فعالیت
........................................................................................................................................................................................

بعضی از حساب هايی که معموالً در پايان دوره مالی نياز به اصالح و تعديل دارند، عبارت است از:

  موجودی کاال  موجودی ملزومات 
  پيش دريافت ها  پيش پرداخت ها

  هزينه های ثبت نشده  درآمدهای ثبت نشده
  ساير حساب ها )تعديالت مربوط به ذخيره مزايای پايان خدمت کارکنان و...(  استهالک دارايی ها

از آنجايی که چرخه حسابداری مؤسسات بازرگانی و خدماتی مشابه است، فرايند اصالح حساب ها در اين مؤسسات 
نيز ماهيت يكسانی دارد با اين تفاوت که در مؤسسات بازرگانی تعديالت مرتبط با موجودی کاال نياز است. در ادامه 

به نحوه اصالح حساب های فوق پرداخته می شود و سپس مثال جامعی در اين زمينه ارائه خواهد شد:

اصالح حساب ملزومات
 واحدهای تجاری انواع مختلف ملزومات را برای استفاده مستمر در فعاليت های خود خريداری می نمايند. 
در صورت با اهميت بودن مبلغ آن، معموالً در بدهكار حساب ملزومات به عنوان يک دارايی ثبت می شود. با 
توجه به اينكه ملزومات خريداری شده به تدريج در طول دوره مالی مصرف می شود و اين مصرف تدريجی 
در دفاتر ثبت نمی شود، الزم است در پايان دوره مالی ملزومات موجود )باقی مانده يا مصرف نشده( در انبار 

شمارش شود تا بتوان مقدار ملزومات مصرف شده را شناسايی و ثبت نمود. 
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پاسخ:
1

شماره سند:                                            فروشگاه گچساران                                  شماره صفحۀ دفتر روزنامه:
تاریخ سند: 1396/07/05                         سند حسابداری                                     تعداد ضمائم:

بستانکار )ریال(بدهکار )ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف

8،200،000ملزومات

8.200.000              موجودی نقد

8،200،0008.200.000جمع: هشت ميليون و دويست هزار ريال

شرح سند: خريد ملزومات به صورت نقد.

تنظيم کننده:                                      تأييدکننده:                                    تصويب کننده:

رويداد فوق به صورت زير در دفتر روزنامه ثبت می شود:

                                                                     دفتر روزنامه                                           شماره صفحه:

شماره 
روزنامه

شماره تاریخ
بستانکار)ریال(بدهکار )ریال(شرحدفترکل

ماهروز
منقول از صفحه ...............................

8،200،000ملزومات57

8،200،000            موجودی نقد

به شرح سند حسابداری
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2 در ترازآزمايشی اصالح نشده، مانده ملزومات، قبل از اصالحات الزم است. بنابراين مبلغ ملزومات قبل از 
اصالحات برابر است با مبلغ 12،350،000 )8،200،000 + 4،150،000(.

حساب:  ملزومات                                       دفترکل                                                                    شماره صفحه: 24

شماره 
روزنامه

تاریخ
باقیمانده )ریال(تشخیصبستانکار)ریال(بدهکار )ریال(شرح

ماهروز

منقول از صفحه: ................................

4،150،000بد4،150،000به شرح دفتر روزنامه11

12،350،000بد8،200،000به شرح دفتر روزنامه57

نقل به صفحه .................................

اگر بخواهيم از حساب T استفاده نماييم:

ملزومات

4،150،000مانده تاريخ 1/1
8،200،000 خريد تاريخ 7/5

12،350،000مانده در 12/29 قبل اصالحات

3

موجودی ملزومات ابتدای دوره

اضافه می شود: ملزومات خريداری شده طی دوره

ملزومات آماده برای مصرف

کسر می شود: موجودی ملزومات پايان دوره )مصرف نشده(

ملزومات مصرف شده

4،150،000

8،200،000

12،350،000

)4،710،000(

7،640،000
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اين مبلغ معادل 4،710،000  از  مانده حساب ملزومات در ترازآزمايشی مبلغ 12،350،000 ريال است، 
ـ   4،710،000( ريال   7،640،000 مبلغ  شده  مصرف  ملزومات  بنابراين  است؛  نشده  مصرف  آن  ريال 
12،350،000( است که بايد از حساب ملزومات خارج شود. در پايان دوره مالی معادل اين مبلغ، حساب 
هزينه ملزومات بدهكار و حساب ملزومات بستانكار شود. در تاريخ 1396/12/29 سند حسابداری آن به صورت 

زير می باشد:

شماره سند:                                                         فروشگاه گچساران                      شماره صفحه دفتر روزنامه:
تاریخ سند: 1396/12/29                                       سند حسابداری                         تعداد ضمائم:

بستانکار )ریال(بدهکار )ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف

7،640،000هزينه ملزومات

7،640،000                   ملزومات

7،640،0007،640،000جمع: هفت ميليون و ششصد و چهل هزار ريال

شرح سند: بابت ملزومات مصرفی

تنظيم کننده:                                           تأييدکننده:                                    تصويب کننده:

                                                                     دفتر روزنامه                                           شماره صفحه:

شماره 
روزنامه

شماره تاریخ
بستانکار)ریال(بدهکار )ریال(شرحدفترکل

ماهروز

                  منقول از صفحه ...............................

7،640،000هزينه ملزومات2912

7،640،000                 ملزومات

به شرح سند حسابداری
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حساب:  ملزومات                                        دفترکل                                                             شماره صفحه: 

شماره 
روزنامه

تاریخ
باقیمانده   )ریال(تشخیصبستانکار  )ریال(بدهکار )ریال(شرح

ماهروز

منقول از صفحه: ................................

4،150،000بد4،150،000به شرح دفتر روزنامه11

12،350،000بد8،200،000به شرح دفتر روزنامه57

4،710،000بد7،640،000به شرح دفتر روزنامه2912

4،710،000بد12،350،0007،640،000نقل به صفحه ....................

4
اثر این ثبت اصالحی

بعد از ثبت اصالحی فوق و نقل آن به دفتر کل، حساب ملزومات معادل 7،640،000 ريال کاهش می يابد 
و مانده اين حساب يعنی مبلغ 4،710،000 ريال تحت عنوان دارايی در ترازنامه گزارش می شود. در مقابل 
مانده حساب هزينه ملزومات معادل 7،640،000 ريال افزايش می يابد. اين هزينه يكی از اقالمی است که 

در  صورت سود و زيان گزارش می شود.

    

هزينه ملزوماتملزومات

7،640،000مصرف شده 12/2912/29 مصرف شده4،150،0007،640،000مانده تاريخ1/1

8،200،000خريد تاريخ 7/5

7،640،000مانده 4،710،00012/29مانده 12/29 بعد از اصالحات

تبدیل مبلغ 7،640،000 ریال از ملزومات به هزینه ملزومات
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کار عملی  8   

است.  ريال  مبلغ 1،635،000  تاريخ 1396/01/01  در  »تبريز«  تبليغاتی  مؤسسه  ملزومات  مانده حساب 
ملزومات خريداری شده در اين سال در سه نوبت به شرح زير است:

3/4: مبلغ 3،800،000 ريال به صورت نقد.
8/12: مبلغ 2،100،00 ريال به صورت نسيه.

11/28: به مبلغ 5،630،000 ريال در قبال چک دو ماهه. 
در تاريخ 1396/12/29 مبلغ ملزومات باقی مانده 3،730،000 ريال است. 

مطلوب است:
1 ثبت خريد ملزومات

2 ثبت اصالح حساب ملزومات با توجه به ميزان ملزومات مصرف شده
T 3 نمايش حساب های دفترکل مربوطه به شكل

اصالح حساب پیش پرداخت هزینه ها
اصطالحاً  می کنند،  دريافت  آينده  در  که  خدماتی  و  کاالها  بابت  تجاری  واحد های  توسط  پرداختی  وجوه 
»  پیش پرداخت« می گويند. اين نوع پرداخت ها که قبل از تحويل کاال يا تحمل هزينه صورت می گيرد در 

يک حساب دارايی به نام پيش پرداخت ثبت می شوند. 

1  اثر ثبت نشدن ملزومات مصرف شده بر دارايی ها، بدهی و هزينه ها چيست؟ توضيح دهيد.فعالیت
........................................................................................................................................................................................

2  موجودی ملزومات مؤسسه »ساوه« در ابتدای سال 1396 مبلغ 2،160،000 ريال است و ملزومات 
در طی سال در دو نوبت به ترتيب به مبالغ 5،400،000 و 2،680،000 ريال خريداری شده است. اگر 
در پايان سال ملزومات مصرف نشده، مبلغ 3،110،000 ريال باشد، ملزومات مصرف شده را محاسبه 

کنيد.
........................................................................................................................................................................................

چند نمونه از پيش پرداخت ها را فهرست کنيد؟فعالیت

1  پيش پرداخت بيمه
..............................................................................................................................................................................   2
..............................................................................................................................................................................  3
..............................................................................................................................................................................  4
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انقضای پيش پرداخت هزينه ها مستلزم ثبت روزانه در دفاتر حسابداری نيست. بلكه در زمان تهيه صورت های 
مالی ضرورت دارد معادل مبلغی که مدت زمان آن سپری شده است، به هزينه تبديل شود. برای مثال پيش 

پرداخت بيمه و اجاره بر اثر گذشت زمان به ترتيب به هزينه بيمه و هزينه اجاره تبديل می شود.

ثبت اصالحی پيش پرداخت هزينه به شرح زير است:

شماره سند:                                                  مؤسسه شاهرود                              شماره صفحه دفتر روزنامه: 
تاریخ سند: 1396/12/29                              سند حسابداری                             تعداد ضمائم:

بستانکار )ریال(بدهکار )ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف

××هزينه   .....

××                                  پيش پرداخت .....

××××جمع: 

شرح سند: بابت اصالح پيش پرداخت ...

تنظيم کننده:                                                       تأييدکننده:                                          تصويب کننده:

ممكن است پيش پرداخت برای تحويل )خريد( کاال در آينده صورت گيرد که در اين صورت در زمان تحويل 
کاال، حساب »  خريد کاال يا موجودی کاال« بدهكار و حساب »  پيش پرداخت خريد کاال« بستانكار می شود.

ريال مثال  10،200،000 مبلغ  »شاهرود«  مؤسسه  ثابت  دارايی های  بيمه  برای   1396/08/01 تاريخ  در 
تاريخ  از  آن  و شروع  است  ماه(   12( بيمه نامه يک سال  مدت  دريافتی،  بيمه نامه  مطابق  پرداخت شد. 

1396/08/01 لغايت 1397/07/30 می باشد. پايان سال مالی مؤسسه 12/29 هر سال است.
مطلوب است:

1   ثبت پيش پرداخت بيمه 
2  ثبت اصالح پيش پرداخت بيمه در تاريخ 1396/12/29
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پاسخ:
1

شماره سند:                                                  مؤسسه شاهرود                              شماره صفحه دفتر روزنامه: 
تاریخ سند: 1396/08/01                              سند حسابداری                             تعداد ضمائم:

بستانکار )ریال(بدهکار )ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف
10،200،000پيش پرداخت بيمه

10،200،000                  موجودی نقد
10،200،00010،200،000جمع: ده ميليون و دويست هزار ريال

شرح سند: بابت پيش پرداخت بيمه
تنظيم کننده:                                        تأييدکننده:                                          تصويب کننده:

2 مبلغ پيش پرداخت بيمه برای مدت يک سال )12 ماه( از تاريخ 1396/08/01 تا 1397/08/01 است و 
برای اصالح اين حساب بايد مدت زمان سپری شده را در نظر گرفت. چون تاريخ شروع بيمه 8/1 است تا پايان 
سال 1396 اين مدت 5 ماه )ماه های آبان، آذر، دی، بهمن و اسفند( است که به همين ميزان هزينه می شود. 

5 پيش پرداخت بيمه به هزينه بيمه تبديل می شود.
12

در واقع 
        

10،200،000 * 5
12 هزينه بيمه سال 1396    4،250،000 = 

مانده حساب پيش پرداخت بيمه در ترازآزمايشی اصالح نشده در پايان دوره مبلغ 10،200،000 ريال است.
از اين مبلغ معادل 4،250،000 ريال آن هزينه شده است که بايد از حساب پيش پرداخت بيمه خارج شود 
و به حساب هزينه منظور شود. بنابراين در پايان دوره مالی معادل اين مبلغ، حساب هزينه بيمه بدهكار و 

حساب پيش پرداخت بيمه بستانكار می شود. ثبت آن به صورت زير است:

شماره سند:                                                  مؤسسه شاهرود                               شماره صفحه دفتر روزنامه:
تاریخ سند: 1396/12/29                               سند حسابداری                               تعداد ضمائم:

بستانکار )ریال(بدهکار )ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف
4،250،000هزينه بيمه

4،250،000                  پيش پرداخت بيمه
4،250،0004،250،000جمع: چهار ميليون و دويست و پنجاه هزار ريال

شرح سند: بابت اصالح پيش پرداخت بيمه

تنظيم کننده:                                        تأييدکننده:                                          تصويب کننده:
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اثر این ثبت اصالحی

بعد از ثبت اصالحی فوق، حساب پيش پرداخت بيمه معادل 4،250،000 ريال کاهش می يابد و مانده اين 
حساب يعنی مبلغ 5،950،000 ريال تحت عنوان دارايی در ترازنامه گزارش می شود. در مقابل، مانده حساب 
هزينه بيمه معادل 4،250،000 ريال افزايش می يابد. اين هزينه يكی از اقالمی است که در صورت سود و 

زيان گزارش می شود.

هزينه بيمهپيش پرداخت بيمه

4،250،000هزينه شده 12/2912/29 هزينه شده10،200،0004،250،000تاريخ پرداخت 8/1

4،250،000مانده 5،950،00012/29مانده 12/29 بعد از اصالحات

تبدیل مبلغ 4،250،000 ریال از پیش پرداخت بیمه به هزینه بیمه

مانده حساب سه نوع پيش پرداخت در فروشگاه »آستارا« در سال 1396، قبل انجام اصالحات به شرح فعالیت
زير است. پايان سال مالی اين فروشگاه 12/29 هر سال است و مدت پيش پرداخت ها يک سال است. با 

توجه به اطالعات داده شده، مبلغ هزينه و مانده پيش پرداخت را محاسبه نماييد.

مانده پیش پرداختمبلغ هزینه تاریخ اتمامتاریخ شروع مبلغنوع پیش پرداخت

22،500،0001396/03/011397/02/31بيمه موجودی کاال

18،600،0001396/06/011397/05/31بيمه ساختمان

156،000،0001396/01/011396/12/29اجاره

کار عملی  9   
 مانده بعضی از حساب های مؤسسه حسابرسی »يزد« در پايان سال 1395به شرح زير است:

بعد از اصالحاتقبل از اصالحاتعنوان حساب
1،800،0001،200،000ملزومات

5،400،0002،200،000پيش پرداخت بيمه
6،800،0000پيش پرداخت اجاره

مطلوب است: انجام ثبت های اصالحی در دفتر روزنامه
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کار عملی 10  

بازرگانی »دهدشت« در اختيار  از اصالحات از مؤسسه  مانده حساب های زير در تاريخ 1396/12/29 قبل 
است:

                  ریال

2،726،000ملزومات
7،200،000پيش پرداخت بيمه
9،600،000پيش پرداخت اجاره

5،000،000پيش پرداخت تبليغات
12،000،000پيش پرداخت خريد کاال

18،000،000پيش پرداخت خدمات حسابداری

سایر اطالعات به شرح زیر است:

1 سال مالی مؤسسه با سال تقويمی منطبق است )از 1/1 تا 12/29(
2 ارزش ملزومات موجود در انبار 950،000 ريال است.

3 قرارداد بيمه برای مدت يک سال می باشد که از اول مرداد ماه 1396 شروع شده است.
4 پيش پرداخت اجاره از ابتدای ارديبشهت ماه 1396 برای مدت يک سال صورت گرفته است.

5 پيش پرداخت تبليغات مربوط به پخش 10 نوبت تبليغات که تا پايان سال فقط 7 نوبت تبليغات پخش 
شده است.

6 پيش پرداخت خريد کاال در تاريخ 26 بهمن 1396 صورت گرفته است که تا پايان اسفند کاالی مربوط 
مبلغ  اصالحات  از  قبل  کاال  )مانده حساب خريد  است.  نشده  ثبت  دفاتر  در  ولی  است  تحويل شده  آن  به 

78،200،000 ريال است و سيستم ثبت و نگهداری موجودی کاال، ادواری است(
7 تاريخ انعقاد قرارداد خدمات حسابداری 1396/04/01 به مدت يک سال بوده است و خدمات مربوط به آن 

در طول دوره به طور يكنواخت دريافت شده است.

مطلوب است:
1 انجام ثبت های اصالحی الزم در دفتر روزنامه و انتقال ثبت های روزنامه به دفترکل 

2 تعيين کنيد پس از اصالح، هر يک از حساب های فوق به چه مبلغی در ترازنامه و به چه مبلغی در صورت 
سود و زيان منعكس می شوند.

اصالح حساب پیش دریافت درآمد

منظور از »   اصل تحّقق درآمد  « چيست؟ توضيح دهيد.فعالیت
........................................................................................................................................................................................
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اصطالحاً  می کنند،  دريافت  کاال  )فروش(  تحويل  يا  خدمات  ارائه  از  قبل  تجاری  واحدهای  که  را  وجوهی 
پيش دريافت نام دارد. پيش دريافت دليلی بر تحقق معامله نيست بنابراين نمی توان اين مبالغ را به عنوان 
درآمد ثبت کرد زيرا هنوز خدمات و يا کااليی تحويل نشده است. اين موضوع به پيروی از »  اصل تحّقق 
درآمد« اشاره دارد. به همين خاطر پيش دريافت نوعی بدهی است که پس از ارائه خدمات يا تحويل کاال 
تسويه می شود و مانده آن بيانگر تعهدات انجام نشده است. در زمان پيش دريافت مربوط به ارائه خدمات 
در آينده باشد، حساب »  پيش دريافت درآمد« بستانكار و اگر مربوط به تحويل کاال در آينده باشد، حساب 

»  پيش دريافت فروش کاال« بستانكار می شود.
برای اصالح حساب پيش دريافت درآمد بر اساس ميزان خدمات انجام شده،  از حساب »  پيش دريافت درآمد« 
خارج )بدهكار( می شود و به حساب »  درآمد ارائه خدمات« منظور )بستانكار( می گردد. درآمد ارائه خدمات 
در صورت سود و زيان و پيش دريافت درآمد در ترازنامه گزارش می شود. ثبت اصالحی پيش دريافت درآمد، 

در دفتر روزنامه به شرح زير است:

شماره سند:                                              مؤسسه/فروشگاه.....                               شماره صفحه دفتر روزنامه:
تاریخ سند:                                                 سند حسابداری                                       تعداد ضمائم:

بستانکار )ریال(بدهکار )ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف

××پيش دريافت درآمد

××                             درآمد ارائه خدمات

××××جمع: 

شرح سند: بابت اصالح پيش دريافت درآمد

تنظيم کننده:                                                       تأييدکننده:                                          تصويب کننده:

اگر پيش دريافت مربوط به تحويل کاال در آينده باشد، در زمان تحويل )فروش( کاال، حساب »  پيش دريافت 
فروش کاال« بدهكار و حساب » درآمد فروش کاال« بستانكار می شود.

در تراز آزمايشی 1396/12/29 قبل از انجام اصالحات، مانده حساب پيش دريافت درآمد 4،800،000 مثال
ريال است. در پايان دوره پس از بررسی صورت حساب ها مشخص شد که معادل 3،000،000 ريال از 

محل پيش دريافت ها خدمات انجام شده است.

مطلوب است:
ثبت اصالح حساب پيش دريافت درآمد و مانده گيری آن.
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شماره سند:                                              مؤسسه/فروشگاه.....                               شماره صفحه دفتر روزنامه:
تاریخ سند: 1396/12/29                            سند حسابداری                                       تعداد ضمائم:

بستانکار )ریال(بدهکار )ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف

3،000،000پيش دريافت درآمد

3،000،000                             درآمد ارائه خدمات

3،000،0003،000،000جمع: سه ميليون ريال

شرح سند: بابت اصالح پيش دريافت درآمد

تنظيم کننده:                                  تأييدکننده:                                    تصويب کننده:

پيش دريافت درآمد

3،000،0004،800،000

مانده پس از اصالحات1،800،000

کار عملی 11  

در تاريخ 1396/04/05 مبلغ 12،000،000 ريال بابت ارائه خدمات در آينده، دريافت شد که تا پايان سال 
به ميزان 8،500،000 ريال خدمات مربوط به آن ارائه گرديده است. 

مطلوب است:
1 ثبت رويدادهای فوق در تاريخ های 1396/4/5 و 1396/12/29 در دفتر روزنامه و دفتر کل )فرض کنيد 

مانده حساب درآمد ارائه خدمات قبل از انجام اصالحات، مبلغ 42،000،000 ريال است(
2 پس از اصالح فوق، حساب پيش دريافت درآمد به چه مبلغی در ترازنامه و درآمد ارائه خدمات به چه مبلغی 

در سود و زيان گزارش می شود؟

ثبت درآمدها و هزینه های ثبت نشده
ممكن است در پايان دوره مالی بعضی از درآمدها تحّقق يافته باشند ولی هنوز در دفاتر ثبت نشده اند. برای 
مثال يک مؤسسه حسابرسی بابت خدمات انجام شده، صورت حسابی را برای يک شرکت فرستاده است که 
هنوز دريافت و در دفاتر ثبت نشده است. در پايان دوره مالی اين مؤسسه برای ثبت آن، حساب های دريافتنی 

را بدهكار و درآمد ارائه خدمات را بستانكار می کند. 
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ممكن است در پايان دوره مالی بعضی از هزينه های متحمل شده باشند ولی هنوز در دفاتر ثبت نشده اند. برای 
مثال در مؤسسه ای هزينه حقوق کارکنان يا هزينه آب و برق پايان سال هنوز پرداخت و ثبت نشده باشد. برای 
شناسايی حقوق و دستمزد پرداخت و ثبت نشده، حساب هزينه حقوق بدهكار و ساير حساب های پرداختنی 
)حقوق پرداختنی( بستانكار می شود. همچنين برای شناسايی هزينه آب و برق پرداخت و ثبت نشده، حساب 

هزينه آب و برق بدهكار و ساير حساب های پرداختنی بستانكار می شود. 

هزينه آب و برق مؤسسه ای به مبلغ 2،673،000 ريال در تاريخ 1396/11/14 پرداخت شد ولی در دفاتر فعالیت
ثبت نشده است. ثبت اين رويداد در پايان دوره مالی بر کدام حساب ها تأثير دارد؟

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

شماره سند:                                              مؤسسه هرمزگان                                    شماره صفحه دفتر روزنامه:
تاریخ سند: 1396/12/29                            سند حسابداری                                       تعداد ضمائم:

بستانکار )ریال(بدهکار )ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف

3،200،000حساب های دريافتنی

3،200،000                             درآمد ارائه خدمات

1،750،000هزينه حقوق و دستمزد

1،750،000                             ساير حساب های پرداختنی

4،950،0004،950،000جمع: چهار ميليون و نهصد و پنجاه هزار ريال

شرح سند: بابت ثبت درآمد تحقق يافته و حقوق و دستمزد اسفندماه

تنظيم کننده:                                                       تأييدکننده:                                          تصويب کننده:

در مؤسسه »  هرمزگان« اطالعات زير در 1396/12/29 در اختيار می باشد:مثال
1  بابت خدمات ارائه شده به مشتريان صورت حسابی به مبلغ 3،200،000 ريال ارسال شد که هنوز 

دريافت و در دفتر ثبت نشده است.
2  هزينه حقوق و دستمزد اسفند ماه يكی از کارکنان به مبلغ 1،750،000 ريال تا پايان دوره مالی 

هنوز پرداخت و در دفاتر ثبت نشده است.

مطلوب است:
ثبت رويدادهای فوق در 1396/12/29
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کار عملی 12  

رويدادهای زير تا پايان سال 1396 در فروشگاه »بوشهر« در دفاتر ثبت نشده است:

1 صورت حسابی به مبلغ 8،500،000 ريال در تاريخ 1396/06/20 بابت خدمات ارائه شده به آقای امينی 
ارسال شد که تا پايان سال هنوز دريافت نشده است

2 پرداخت نقدی هزينه تلفن به مبلغ 1،624،000 ريال در تاريخ 1396/11/30.
3 هزينه بهره )سود تضمين شده( به مبلغ 4،300،000 ريال هنوز پرداخت نشده است.

4 هزينه حقوق اسفند ماه کارکنان به مبلغ 15،200،000 ريال هنوز پرداخت نشده است.

مطلوب است:
انجام ثبت های الزم در ارتباط با رويدادهای فوق در 1396/12/29

شناسایی و ثبت هزینه استهالک دارایی های غیرجاری
در پايان دوره مالی، بخشی از بهای تمام شده دارايی هايی مانند اثاثه و منصوبات، ساختمان، ماشين آالت، 
نرم افزارهای حسابداری و... مطابق روش های مجاز و متداول محاسبه استهالک، تحت عنوان هزينه شناسايی 
می شود. مبلغ استهالک در هر دوره مالی به بدهكار حساب هزينه استهالک و بستانكار استهالک انباشته 
منظور می شود. هزينه استهالک يكی از اقالم صورت سود و زيان است و استهالک انباشته جزء حساب های 
کاهنده دارايی ها محسوب می شود و مانده آن از دارايی مربوطه کسر می شود و خالص آن )ارزش دفتری( در 

ترازنامه گزارش می گردد.

مانده فعالیت و  ريال   850،000،000 مؤسسه ای  ساختمان  شده  تمام  بهای  مالی  دوره  يک  پايان  در    1
استهالک انباشته آن 144،000،000 ريال است. ساختمان به چه مبلغی در ترازنامه گزارش می شود؟
........................................................................................................................................................................................

2  فروشگاه »  اهر« در پايان آذر    ماه سال 1393 ماشين آالتی به بهای تمام شده 320،000،000 ريال 
خريداری کرد. ارزش اسقاط اين ماشين آالت پس از 10 سال عمر مفيد صفر است و روش استهالک 
خط مستقيم است. هزينه استهالک سال 1396 را محاسبه کنيد و بگوييد ماشين آالت در ترازنامه پايان 

سال 1396 به چه مبلغی گزارش می شود؟
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کار عملی 13  

مؤسسه »  البرز« اطالعات برخی از دارايی های خود را در سال 1396به شرح زير در اختيار می گذارد:

ارزش اسقاطروش استهالکبهای تمام شدهتاریخ خرید یا نصبعنوان دارایی

صفرخط مستقيم با 5 سال عمر مفيد1395/04/20134،000،000دستگاه فتوکپی

صفرمانده نزولی با نرخ 15%1395/07/11585،000،000آسانسور

صفرخط مستقيم با 25 سال عمر مفيد1394/02/163،860،000،000ساختمان

زمان شروع استفاده از دارايی های فوق، تاريخ های ذکر شده است.

مطلوب است:
1 محاسبه هزينه استهالک هر يک از دارايی های فوق در پايان سال 1396 و صدور سند حسابداری آن.

2 در صورت سود و زيان سال 1396، مجموعاً هزينه استهالک چند ريال گزارش می شود؟

تعدیل حساب موجودی کاال
اصالح  فرايند  شد،  گفته  قباًل  که  همان طور 
حساب ها در مؤسسات خدماتی و بازرگانی مشابه 
است. با اين تفاوت که در مؤسسات بازرگانی نياز 

به تعديل حساب موجودی کاال می باشد. 
واحدهای تجاری برای ثبت و نگهداری موجودی ها 

يكی از دو سيستم زير را به کار می گيرند:
1 سيستم ادواری
2 سيستم دائمی

يا دائمی؟ فعالیت ادواری است  نگهداری موجودی کاال،  1  چگونه می توان تشخيص داد که سيستم ثبت و 
توضيح دهيد.

........................................................................................................................................................................................
استفاده  آنها  از  دائمی  و  ادواری  در سيستم های  که  را  کاال  فروش  و  با خريد  مرتبط  2  حساب های 

می شود، به صورت جداگانه فهرست کنيد.
سيستم ادواری: ............................................................................................................................................................
سيستم دائمی: .............................................................................................................................................................
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در ادامه به تشريح هر يک از اين سيستم ها در فرايند اصالح حساب ها پرداخته می شود.
1  سیستم ادواری 

در سيستم ادواری، حساب موجودی کاال به روز نيست و همچنان مانده ابتدای دوره را نشان می دهد. برای 
به روز کردن حساب موجودی کاال، مانده ابتدای دوره آن صفر می شود و سپس مانده پايان دوره که از شمارش 

موجودی انبار )انبارگردانی( به دست آمده است، جايگزين می شود. 
بنابراين در سيستم ادواری در پايان دوره، ثبت های زير برای تعديل موجودی کاال نياز است:

1 ثبت صفر نمودن موجودی کاالی ابتدای دوره
2  ثبت جايگزين نمودن موجودی کاالی پايان دوره

برای ثبت دو رويداد فوق از حسابی به نام »خالصه سود و زیان« به صورت زير استفاده می شود:

شماره سند:                                             مؤسسه/فروشگاه.....                            شماره صفحه دفتر روزنامه:
تاریخ سند: 12/29/..                                   سند حسابداری                                تعداد ضمائم:

بستانکار)ریال(بدهکار)ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف

××خالصه سود و زيان1
××                        موجودی کاال1

××موجودی کاال22

××                           خالصه سود و زيان

××××جمع: 

شرح سند: بابت تعديل موجودی کاالی ابتدا و پايان دوره

تنظيم کننده:                                  تأييدکننده:                                 تصويب کننده:

1 منظور موجودی کاالی ابتدای دوره می باشد.
2 منظور موجودی کاالی پايان دوره می باشد.

1  منظور از اينكه در سيستم ادواری، حساب موجودی کاال گردش ندارد، چيست؟ توضيح دهيد.فعالیت
...........................................................................................................................................................................................
2  در سيستم ادواری، برای تعديل موجودی کاال از چه حسابی استفاده می شود؟ .....................................

3  موجودی کاالی ابتدای دوره بازرگانی »لرستان« 68،000،000 ريال و خريد خالص 212،000،000 ريال 
است. اگر بهای تمام شده کاالی فروش رفته 193،000،000 ريال باشد، حساب خالصه سود و زيان در ثبت 
موجودی کاالی پايان دوره به چه مبلغی بستانكار می شود؟ پس از انجام تعديالت الزم برای موجودی کاال، 

مانده حساب خالصه سود و زيان چند ريال است؟
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کار علمی 14   

مؤسسه بازرگانی »خّرم دشت« از سيستم ادواری و روش ميانگين موزون برای ثبت و قيمت گذاری کاالهای 
خود استفاده می کند. اطالعات الزم برای تعديل حساب موجودی کاال اين مؤسسه به شرح زير در اختيار است:

   موجودی کاالی ابتدای دوره 72،600،000 ريال 
   خريد خالص 283،000،000 ريال.

   موجودی کاالی پايان دوره 94،350،000 ريال.
مطلوب است:

صدور سند حسابداری الزم در ارتباط با تعديالت موجودی کاال در پايان دوره مالی.

2 سیستم دائمی
در سيستم دائمی، حساب موجودی کاال گردش دارد و مانده آن در پايان دوره به روز است و بيانگر بهای 
تمام شده موجودی کاالی پايان دوره می باشد. بنابراین تعدیالتی که در سیستم ادواری برای موجودی 

کاال ابتدا و پایان دوره مورد نیاز است، در این سیستم الزم نمی باشد.
تأييد ميزان موجودی های ثبت شده در اسناد و  در سيستم دائمی، شمارش موجودی کاال تنها به منظور 
مدارک حسابداری صورت می گيرد. اگر شمارش موجودی کاال با آنچه که در دفاتر ثبت شده است، مغاير 

باشد، اين اختالف بايد شناسايی شود و تعديالت الزم در اين رابطه در دفاتر ثبت گردد. 

 در اين کتاب فرض شده است که موجودی کاال طبق دفاتر با موجودی کاالی شمارش شده مطابق توجه
انبارگردانی برابر است؛ بنابراين کسری و اضافی کاال نخواهيم داشت.

1  منظور از اينكه در سيستم دائمی، حساب موجودی کاال گردش دارد، چيست؟ توضيح دهيد.فعالیت
...........................................................................................................................................................................................

2  آيا موجودی کاالی ابتدا و پايان دوره در سيستم دائمی همانند سيستم ادواری تعديل می شوند؟ 
توضيح دهيد.

...........................................................................................................................................................................................
3  آيا اصالح حساب ها در مؤسسات بازرگانی با مؤسسات خدماتی متفاوت است؟ توضيح دهيد.

...........................................................................................................................................................................................
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تعدیل ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان 
 ذخيره مزايای پايان خدمت کارکنان براساس يک ماه آخرين حقوق ثابت برای هر سال خدمت آنان محاسبه 
می گردد و در حساب ها منظور می شود. نحوه محاسبه سنوات پايان خدمت کارکنان به اين ترتيب است که 
ذخيره مزايای هر کارمند هر ساله بر اساس کل خدمت کارمند محاسبه می شود و از مبلغ محاسبه شده، مبلغ 
ثبت شده سال قبل را کسر می کنند و بقيه را به حساب هزينه منظور می نمايند تا به روز شود. هنگام محاسبه 
کارکنان«  پايان خدمت  ـ سنوات  و دستمزد  »هزينه حقوق  کارکنان حساب  پايان خدمت  مزايای  ذخيره 

بدهكار و »ذخيره مزايای پايان خدمت کارکنان« بستانكار می شود.

کار عملی 15  

در مؤسسه »ماهدشت« مانده ذخيره مزايای پايان خدمت کارکنان در ترازآزمايشی اصالح نشده سال 1396 
مبلغ 142،700،000 ريال است. مبلغ سنوات پايان خدمت کارکنان و تعديل مربوط به آن برای سال مالی 

1396 معادل 15،200،000 ريال محاسبه شده است.
مطلوب است:

1 ثبت ذخيره مزايای پايان خدمت کارکنان در 1396/12/29 
2 محاسبه مانده جديد حساب ذخيره مزايای پايان خدمت کارکنان.

ترازآزمایشی اصالح شده  

ترازآزمايشی که پس از انجام ثبت های اصالحی و تعديالت الزم در دفتر روزنامه و دفترکل، تهيه می شود، 
»ترازآزمایشی اصالح شده« نام دارد. اين ترازآزمايشی فهرست جديدی از مانده حساب های دفترکل را 

پس از انجام اصالحات الزم نشان می دهد و مبنايی برای تهيه صورت های مالی است.

تنظیم صورت های مالی پس از تهیه ترازآزمایشی اصالح شده، به سهولت امکان پذیر است.
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1  تفاوت ترازآزمايشی اصالح نشده با ترازآزمايشی اصالح شده چيست؟ توضيح دهيد.فعالیت
...........................................................................................................................................................................................

2  هزينه حقوق و دستمزد مؤسسه ای قبل از انجام اصالحات مبلغ 64،300،000 ريال است که پس 
افزايش يافت. مانده اين حساب در ترازآزمايشی  اين مبلغ 7،800،000 ريال  انجام اصالحات الزم  از 

اصالح شده چند ريال است؟
.......................................................................................................................................................................................... 
3  مانده حساب پيش پرداخت اجاره در ترازآزمايشی اصالح نشده مبلغ 36،000،000 ريال است. در 
ثبت اصالحی، اين حساب 21،000،000 ريال بستانكار شده است. مانده اين حساب در ترازآزمايشی 

اصالح شده چند ريال است؟ 
...........................................................................................................................................................................................

4 جمع ستون های ترازآزمايشی مؤسسه »همدان« قبل از انجام اصالحات مبلغ 174،286،000 ريال 
است. در اين مؤسسه، پيش پرداخت بيمه يكساله که در تاريخ 1396/05/01 به مبلغ 27،300،000 ريال 
پرداخت شده است، تنها حسابی می باشد که در 1396/12/29 نياز به اصالح دارد. پس از اصالح اين 

حساب، جمع ستون های ترازآزمايشی اصالح شده چند ريال می شود؟
...........................................................................................................................................................................................
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ترازآزمایشی اصالح نشده فروشگاه »  مهاباد « که از سیستم ادواری استفاده می کند، برای 1396/12/29 مثال
به شرح زیر است: )این فروشگاه مؤدی مالیات بر ارزش افزوده می باشد(

سایر اطالعات برای اصالح و تعدیل حساب ها در پایان دوره شامل موارد زیر است:
1 سال مالی فروشگاه با سال تقویمی منطبق است.

2  کاالیی به مبلغ 11،445،000 ریال )شامل 945،000 ریال مالیات بر ارزش افزوده( به صورت نسیه 
به فروش رسیده و در دفاتر ثبت نشده است.

3  بهای ملزومات موجود 2،450،000 ریال است.
4  بهای تمام شده موجودی کاالی پایان دوره فروشگاه به روش اولین صادره از اولین وارده )فایفو( مبلغ 

153،700،000 ریال ارزیابی شده است.

فروشگاه مهاباد 
تراز آزمایشی 

                                     به تاریخ 1396/12/29                )ارقام به ریال(

نام حساب
مانده حساب ها

بستانکاربدهکار
صندوق

بانک
حساب های دریافتنی

سایر حساب های دریافتنی
ملزومات

موجودی کاال
پیش پرداخت بیمه

تجهیزات
استهالک انباشته تجهیزات

حساب های پرداختنی
سایر حساب های پرداختنی

سرمایه
سود انباشته

درآمد فروش کاال
برگشت از فروش و تخفیفات

خرید کاال
تخفیفات نقدی خرید

هزینه حمل کاالی خریداری شده
هزینه حقوق

هزینه برق
سایر هزینه ها

33،200،000
190،380،000
720،470،000
63،510،000
14،300،000
192،600،000
91،440،000
820،000،000

67،160،000
947،000،000

57،000،000
58،200،000
4،458،000
11،640،000

156،128،000
218،903،000
94،240،000
1،000،000،000
381،757،000
1،413،000،000

7،330،000

3،271،358،0003،271،358،000جمع

بیمه  پیش      پرداخت  مانده   5
مربوط به بیمه یک  ساله  موجودی 
کاال است که تاریخ شروع آن از 

اول مردادماه 1396 می باشد.
6 تجهیزات با نرخ نزولی %12 

مستهلک می شود.
7   قبض تلفن اسفندماه  فروشگاه 
ریـال    1،308،000 بـه   مبلغ 
)شامـل108،000 ریال مـالیات 
بر ارزش افزوده( هنوز پرداخت و 

ثبت نشده است.

مطلوب است:
1 ثبت اصالحـات و تـعدیالت 
الزم در دفتر روزنامه و انتقال به 

T دفتر کل به شکل
اصالح  آزمایشی  تراز  تهیه    2

شده به تاریخ 1396/12/29
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پاسخ:
ثبت های اصالحی بر اساس اطالعات داده شده به صورت زیر است:

                                                              دفتر روزنامه                                             شماره صفحه:

شماره 
روزنامه

شماره تاریخ
بستانکار)ریال(بدهکار )ریال(شرحدفترکل

ماهروز
                     منقول از صفحه ...............................

11،445،000حساب های دریافتنی2912
10،500،000          درآمد فروش کاال

945،000         سایر حساب های پرداختنی ـ مالیات بر ارزش افزوده
بابت فروش کاالی ثبت نشده

11،850،000هزینه ملزومات )1(2912
11،850،000                      ملزومات

بابت ملزومات مصرف شده 
192،600،000خالصه سود و زیان2912

192،600،000                             موجودی کاال 
 بابت صفر نمودن حساب موجودی کاالی ابتدای دوره 

153،700،000موجودی کاال 2912
153،700،000                           خالصه سود و زیان

بابت ثبت حساب موجودی کاالی پایان دوره
60،960،000هزینه بیمه )2(2912

60،960،000               پیش پرداخت بیمه
بابت هزینه بیمه تحقق یافته

79،664،640هزینه استهالک تجهیزات )3(2912
79،664،640                          استهالک انباشته تجهیزات

بابت شناسایی هزینه استهالک تجهیزات
1،200،000هزینه  تلفن2912

108،000سایر حساب های دریافتنی ـ مالیات بر ارزش افزوده
1،308،000                      سایر حساب های پرداختنی

بابت ثبت هزینه تلفن مصرفی 
                                   نقل به صفحه....................... 

هزینه ملزومات  11،850،000 = 2،450،000 - 14،300،000  )1(           
                                  )2(  91،440،000 × 8

12  =  60،960،000   هزینه بیمه  
      )3( ) 820،000،000 – 156،128،000( × %12 = 79،664،640 هزینه استهالک     
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با انجام اصالحات الزم، مانده بعضی از حساب ها به صورت زیر تغییر می یابد:

خالصه سود و زیان

192،600،000153،700،000

38،900،000

موجودی کاال

)1/1192،600،000
153،700،000

192،600،00012/29(

346،300،000192،600،000

153،700،000

هزینه ملزومات

11،850،000

11،850،000

ملزومات

14،300،00011،850،000

2،450،000

هزینه بیمه

60،960،000

60،960،000

پیش پرداخت بیمه

91،440،00060،960،000

30،480،000

هزینه تلفن

1،200،000

1،200،000

استهالک انباشته تجهیزات

156،128،000
79،664،640

235،792،640

هزینه استهالک تجهیزات

79،664،640

79،664،640

حساب های دریافتنی

720،470،000
11،445،000

731،915،000

سایر حساب های دریافتنی

63،510،000
108،000

63،618،000

درآمد فروش کاال

1،413،000،000
10،500،000

1،423،500،000

سایر حساب های پرداختنی

94،240،000
1،308،000

945،000

96،493،000
پس از مانده گیری حساب های فوق، ترازآزمایشی اصالح شده تهیه می گردد:
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فروشگاه مهاباد 
تراز آزمایشی 

                                     به تاریخ 1396/12/29                )ارقام به ریال(

نام حساب
مانده حساب ها

بستانکاربدهکار
33،200،000صندوق

190،380،000بانک
731،915،000حساب های دریافتنی

63،618،000سایر حساب های دریافتنی
2،450،000ملزومات

153،700،000موجودی کاال
30،480،000پیش پرداخت بیمه

820،000،000تجهیزات
235،792،640استهالک انباشته تجهیزات

218،903،000حساب های پرداختنی
96،493،000سایر حساب های پرداختنی

1،000،000،000سرمایه
381،757،000سود انباشته

38،900،000خالصه سود و زیان
1،423،500،000درآمد فروش کاال

67،160،000برگشت از فروش و تخفیفات
947،000،000خرید کاال

7،330،000تخفیفات نقدی خرید
57،000،000هزینه حمل کاالی خریداری شده

58،200،000هزینه حقوق
4،458،000هزینه برق

11،850،000هزینه ملزومات
60،960،000هزینه بیمه

79،664،640هزینه استهالک تجهیزات
1،200،000هزینه تلفن

11،640،000سایر هزینه ها
3،363،775،6403،363،775،640جمع
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کار عملی 16  

مانده حساب های مؤسسه »اهواز« در 1396/12/29 قبل از انجام اصالحات به شرح زیر است:

     ریال              ریال
30،970،000استهالک انباشته اثاثه100،000،000سرمایه

93،600،000سود انباشته53،790،000بانک
71،300،000درآمد ارائه خدمات18،000،000پیش پرداخت اجاره

38،200،000حساب های دریافتنی24،600،000حساب های پرداختنی
6،180،000هزینه آب و برق163،000،000اثاثه

12،400،000ملزومات11،720،000هزینه حقوق
2،180،000صندوق 15،000،000پیش پرداخت آگهی

اطالعات مربوط به اصالحات به شرح زیر در دست است:
1 سال مالی مؤسسه با سال تقویمی منطبق است.

2 معادل 3،100،000 ریال برای یکی از مشتریان خدمات ارائه شده است که تا پایان سال دریافت و در 
دفاتر ثبت نشده است.

3 مبلغ ملزومات مصرف شده معادل 8،600،000 ریال است.
4 پیش پرداخت اجاره برای مدت یک سال بوده و در اول مردادماه 1396 پرداخت شده است.

5 پیش پرداخت آگهی مربوط به بخش 5 نوبت آگهی می باشد که تا پایان دوره فقط 2 نوبت آگهی پخش 
شده است.

6 حقوق پرداخت نشده اسفندماه کارکنان معادل 2،700،000 ریال در دفاتر ثبت نشده است.
7 اثاثه با نرخ نزولی 10% مستهلک می شود.

مطلوب است:
1 انجام ثبت های اصالحی در دفتر روزنامه و انتقال به دفترکل

2 تهیه تراز آزمایشی اصالح شده به تاریخ 1396/12/29

1  در سیستم ادواری، موجودی کاال در ترازآزمایشی اصالح نشده و ترازآزمایشی اصالح شده به ترتیب فعالیت
بیانگر چیست؟ توضیح دهید.

...........................................................................................................................................................................................
2  با توجه به مثال صفحه قبل )ترازآزمایشی فروشگاه مهاباد(، موجودی کاال به چه مبلغی در ترازنامه 

گزارش می شود؟
...........................................................................................................................................................................................
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کار عملی   17  

ترازآزمایشی فروشگاه »  قشم« در 
1396/12/29 به شرح زیر است: 
بر  مالیات  مؤدی  فروشگاه  )این 

ارزش افزوده می باشد(

                                            فروشگاه قشم
                                            ترازآزمایشی

                                            به تاریخ 1396/12/29          )ارقام به ریال(

نام حساب
مانده حساب ها

بستانکاربدهکار
203،600،000صندوق

42،231،000بانک
379،240،000حساب های دریافتنی

86،220،000سایر حساب های دریافتنی
66،000،000پیش پرداخت بیمه

30،000،000پیش پرداخت خدمات حسابرسی
37،200،000ملزومات

289،606،000موجودی کاال
357،000،000اثاثه

460،000،000ساختمان
67،830،000استهالک انباشته اثاثه

46،000،000استهالک انباشته ساختمان
364،230،000حساب های پرداختنی

110،027،000سایر حساب های پرداختنی
240،000،000وام پرداختنی کوتاه مدت

96،422،000ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
800،000،000سرمایه

41،816،000سود انباشته
996،500،000درآمد فروش کاال

36،700،000برگشت از فروش و تخفیفات
15،800،000تخفیفات نقدی فروش

512،478،000بهای تمام شده کاالی فروش رفته
183،700،000هزینه حقوق و دستمزد

43،250،000هزینه آب و برق

19،800،000سایر هزینه ها

2،762،825.0002،762،825،000جمع
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سایر اطالعات در پایان دوره برای اصالح حساب ها به شرح زیر است: )موارد مربوط به عملیات غیرتجاری 
حسب مورد در سایر حساب های دریافتنی و سایر حساب های پرداختنی ثبت شوند(.

1  سال مالی فروشگاه با سال تقویمی منطبق است.
2  مطابق بررسی های صورت گرفته مشخص شد، فاکتور خرید کاالیی به مبلغ 15،587،000 ریال )شامل 
1،287،000 ریال مالیات بر ارزش افزوده( که در تاریخ 1396/12/10 به صورت نسیه بوده است هنوز در 

دفاتر ثبت نشده است.
3  ارزش موجودی ملزومات مصرف نشده مبلغ 15،600،000 ریال است.

4  تاریخ انعقاد قرارداد بیمه موجودی کاال 1396/03/01 می باشد.،
5  هزینه خدمات حسابرسی از محل پیش پرداخت ها تا پایان سال به طور کامل تحقق پیدا کرد که تا پایان 

سال ثبت نشده است.
6  حقوق اسفندماه حسابدار مؤسسه به مبلغ 2،200،000 ریال هنوز پرداخت و ثبت نشده است.

هنوز  افزوده(  ارزش  بر  مالیات  ریال  )شامل 36،900  ریال  مبلغ 446،900  به  اسفندماه  تلفن  قبض    7
پرداخت و ثبت نشده است.

8  اثاثه با نرخ نزولی 10% مستهلک می شود.
9  عمر مفید ساختمان 20 سال و با خط مستقیم مستهلک می شود.

10 ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان برای سال 1396 مبلغ 15،400،000 ریال محاسبه شده است.

مطلوب است:
1  انجام ثبت های اصالحی در دفتر روزنامه و انتقال به دفترکل

2  تهیه تراز آزمایشی اصالح شده به تاریخ 1396/12/29
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کار عملی  18  
تراز آزمایشی مؤسسه خدماتی »شیراز« به تاریخ 1395/12/30 قبل از انجام اصالحات به شرح زیر است:

مؤسسه خدماتی شیراز
تراز آزمایشی

به تاریخ 1395/12/30                                   )ارقام به ریال(

نام حساب
مانده حساب هاگردش حساب ها

بستانکاربدهکاربستانکاربدهکار
52،100،00036،100،00016،000،000صندوق

347،800،000192،500،000155،300،000بانک
401،600،000223،000،000178،600،000حساب های دریافتنی

54،450،00017،318،00037،132،000سایر حساب های دریافتنی
74،000،00021،000،00053،000،000اسناد دریافتنی

39،300،00039،300،000ملزومات
54،000،00054،000،000پیش پرداخت بیمه
26،400،00026،400،000نرم افزار حسابداری

382،000،000382،000،000تجهیزات
980،000،000980،000،000ساختمان

8،800،0008،800،000استهالک انباشته نرم افزار
72،580،00072،580،000استهالک انباشته  تجهیزات
98،000،00098،000،000استهالک انباشته ساختمان

134،800،000248،120،000113،320،000حساب های پرداختنی
25،400،00089،500،00064،100،000سایر حساب های پرداختنی

11،300،00036،400،00025،100،000پیش دریافت درآمد
150،000،000150،000،000وام پرداختنی بلند مدت

800،000،000800،000،000سرمایه
90،243،00090،243،000سود انباشته

662،300،000662،300،000درآمد ارائه خدمات
124،600،000124،600،000هزینه حقوق و دستمزد

11،850،00011،850،000هزینه آب و برق
7،256،0007،256،000هزینه تعمیر و نگهداری

11،738،00011،738،000هزینه حسابرسی
7،267،0007،267،000سایر هزینه ها

2،745،861،0002،745،861،0002،084،443،0002،084،443،000جمع
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اطالعات الزم برای اصالح حساب ها به شرح زیر است: )موارد مربوط به عملیات غیرتجاری حسب مورد در 
سایر حساب های دریافتنی و سایر حساب های پرداختنی ثبت شوند(.

1  سال مالی مؤسسه با سال تقویمی منطبق است. 
2  بیمه ساختمان مؤسسه در تاریخ 1395/09/01 برای مدت یک سال منعقد شده است.

3  مبلغ ملزومات مصرف شده 22،500،000 ریال است.
4  درآمد تحقق یافته از محل پیش دریافت ها به مبلغ 10،000،000 ریال در دفاتر ثبت نشده است.

5  درآمد تحقق یافته به مبلغ 4،600،000 ریال هنوز دریافت و در دفاتر ثبت نشده است.
6  قبوض آب و برق برای دوره های مهر و آبان به مبلغ 1،364،000 ریال هنوز پرداخت و در دفاتر ثبت 

نشده است.
7  هزینه حقوق آبان ماه به مبلغ 10،300،000 ریال هنوز پرداخت و در دفاتر ثبت نشده است.

8  هزینه استهالک دارایی ها به شرح زیر محاسبه و منظور شود:

دارایی ها

روش و نرخ استهالک

مستقیمنزولی

نرم افزار حسابداری
تجهیزات
ساختمان

-
%10

-

3 سال
-

20 سال

9  هزینه بهره )سود تضمین شده( تحقق یافته وام بلند مدت که در تاریخ 1395/10/01 دریافت شده بود، 
برای سه ماهه منتهی به 1395/12/30 مبلغ 4،500،000 ریال می باشد که هنوز پرداخت و ثبت نشده است.

مطلوب است:
1  ثبت اصالحات و تعدیالت الزم در دفتر روزنامه و انتقال به دفتر کل.

2  تهیه ترازآزمایشی اصالح شده به تاریخ 1395/12/30
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کار  عملی 19  

فروشگاه  نشده  اصالح  آزمایشی  تراز 
 1396/12/29 تاریخ  به  »کردستان« 
به شرح زیر است: )  این فروشگاه مؤدی 

مالیات برارزش افزوده می باشد(

فروشگاه کردستان 
ترازآزمایشی

                                          1396/12/29                    )ارقام به ریال(

نام حساب
مانده حساب

بستانکاربدهکار
362،525،000موجودی نقد

542،378،000حساب های دریافتنی 
116،230،000سایر حساب های دریافتنی 

42،600،000پیش پرداخت تبلیغات
72،000،000پیش پرداخت اجاره

88،165،000ملزومات 
202،100،000موجودی کاال

48،600،000حق استفاده از خدمات عمومی
30،000،000نرم افزار حسابداری

270،000،000اثاثه
450،000،000وسایل نقلیه

2،400،000،000ساختمان
60،912،000استهالک انباشته اثاثه

85،500،000استهالک انباشته وسایل نقلیه
192،000،000استهالک انباشته ساختمان

478،870،000حساب های پرداختنی
183،200،000سایر حساب های پرداختنی 

27،400،000ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
2،500،000،000سرمایه

603،176،000سود انباشته
1،569،100،000درآمد فروش کاال

31،800،000تخفیفات نقدی فروش
66،500،000برگشت از فروش و تخفیفات

714،240،000خرید کاال
24،300،000تخفیفات نقدی خرید

56،710،000برگشت از خرید و تخفیفات
184،050،000هزینه حمل کاالی خریداری شده

120،630،000هزینه حقوق و دستمزد
22،890،000هزینه آب و برق و گاز

8،710،000هزینه تعمیرات
7،750،000سایر هزینه ها

5،781،168،0005،781،168،000جمع



50

 اطالعات زیر برای اصالح و تعدیل حساب ها در اختیار می باشد:
1  سال مالی فروشگاه منطبق با سال تقویمی  است.

2  با بررسی اسناد و مدارک مشخص شد صورت حسابی به مبلغ 22،890،000 ریال)شامل 1،890،000  ریال 
مالیات بر ارزش افزوده( مربوط به فروش نقدی کاال که تاریخ آن 1396/11/27 بوده است هنوز در دفاتر ثبت 

نشده است.
3   پیش پرداخت تبلیغات در تاریخ 1396/10/09 برای پخش 10 نوبت آگهی در تلویزیون انجام شده است 

که تا پایان سال فقط 6 نوبت آگهی پخش شده است.
4   مبلغ پیش پرداخت اجاره مربوط به اجاره یک انبار برای نگهداری کاالها می باشد که در اول تیرماه سال 1396 

برای مدت یک سال پرداخت شده است.
5   بهای مقدار ملزومات موجود، مبلغ 17،150،000ریال است.

6  کاالهای شمارش شده در انبار به روش میانگین موزون، مبلغ 199،340،000ریال ارزیابی شدند. 
7   قبوض آب، برق و گاز برای دو دوره بهمن و اسفند جمعاً به مبلغ 2،398،000 ریال)شامل 198،000ریال 

مالیات بر ارزش افزوده( هنوز پرداخت و در دفاتر ثبت نشده است.
8   هزینه استهالک دارایی ها به شرح زیر محاسبه و منظور شود:

دارایی ها

روش و نرخ استهالک

مستقیمنزولی

نرم افزار حسابداری*
اثاثه

وسایل نقلیه
ساختمان

-
%10
%12
-

3 سال
-
-

25 سال

*تاریخ خرید و استفاده از نرم افزار حسابداری اول فرودین ماه 1396 می باشد.
9   هزینه سنوات پایان خدمت کارکنان در پایان سال 1396 مبلغ 14،689،000 ریال محاسبه شد.

10  فروشگاه »کردستان« برای اولین بار در سال 1396 کاالهای خود را با 12 ماه ضمانت به فروش رساند و 

برای این منظور نسبت به فروش خالص 2% تضمین محاسبه و در حساب ها ثبت می نماید.

مطلوب است:
1   ثبت اصالحات و تعدیالت الزم در دفتر روزنامه و انتقال به دفترکل

2  تهیه ترازآزمایشی اصالح شده به تاریخ 1396/12/29
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شایستگی  غیر فنی  

از  را  خود  زندگی  محیط  که  شوید  داوطلب 
آلودگی ها و زباله ها پاک کنید.

و...  ساحل ها  و  کوه ها  رودخانه ها،  به  سری 
بزنید، هم فال است و هم تماشا

انه
طلب

داو
ک 

کم

یک درخت 
بکارید

آنها  می کنند  تولید  غذا  و  اکسیژن  درختان 
همچنین به ذخیره انرژی، تصفیه هوا، تعدیل 
زمین  گرمایش  روند  کردن  کند  و  هوا  و  آب 

کمک می کنند.

در مصرف آب 
صرفه جویی کنید

خشکسالی  و  کم آبی  و  مشکالت  بر  عالوه 
هرچه آب کمتری مصرف کنید فاضالب هایی 
که نهایتًا به دریاها و سفره های زیر زمینی 

می ریزند، کمتر می شود.

کمتر رانندگی

 بیشتر دوچرخه سواری

آموزش

وقتی سطح دانش خود را باال ببرید می توانید 
به دیگران هم کمک کنید تا اهمیت حفاظت 
از محیط زیست و سیارۀ زمین را درک کنند.

استفاده از المپ کم مصرف یک ایده درخشان

کاهش مصرف برق نقش به سزایی در کم کردن تولید گازهای گلخانه ای دارد.
ضمن اینکه از المپ های معمولی با دوام تر است و هم هزینۀ کمتری روی دستتان می گذارد.

ضمنًا وقتی از اتاقی بیرون می روید چراغ ها را خاموش کنید.
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ارزشیابی  

شاخص های مورد ارزیابی 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 اصالح حساب ها 6

تعریف ترازآزمایشی اصالح شده7

توانایی ثبت اصالحات در سند حسابداری و دفتر روزنامه8

توانایی انتقال ثبت های اصالحی به دفتر کل9

توانایی تهیه ترازآزمایشی اصالح شده 10
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شرح کار:
1  انتقال مانده اول دوره به ستون های بدهکار و بستانکار ستون مانده ابتدای دوره )حساب های کل(

2  کنترل جمع بدهکار و بستانکار ستون مانده ابتدای دوره و تعیین جمع بدهکار و بستانکار
3  انتقال گردش حساب های کل به ستون بدهکار و بستانکار گردش طی دوره

4  کنترل تعیین جمع بدهکار و بستانکار گردش طی دوره
5 تعیین جمع مانده اول دوره و گردش طی دوره برای حساب های کل

6  تعیین و کنترل جمع ستون جمع گردش طی دوره و مانده اول دوره
7  تعیین مانده حساب های کل )بدهکار/ بستانکار(

8  تعیین وکنترل جمع مانده حساب های کل
9  کنترل موازنه بودن تراز آزمایشی

استاندارد عملکرد : تهیه تراز آزمایشی بر اساس مدارک و اسناد حسابداری

شاخص ها:
1  مانده گیری حساب های دفتر کل

2  انتقال مانده حساب های دفتر کل به تراز آزمایشی
3  انجام محاسبات )جمع( ستون ها و سطرهای تراز  آزمایشی

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:
شرایط: اتاق کار ، میز و صندلی ، کامپیوتر، فرم تراز آزمایشی 8 ستونی، ملزومات اداری، نرم افزار   ، ماشین حساب    ، دفتر کل 1 فقره، 

تراز آزمایشی شامل حداقل 25 سر فصل حساب طی مدت زمان 25 دقیقه

معیار شایستگی: 

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از 3 مرحله کارردیف

1مانده گیری حساب های دفتر کل1
1انتقال مانده حساب های دفتر کل به تراز آزمایشی2

2انجام محاسبات )جمع( ستون ها و سطرهای تراز آزمایشی3

4

5
2شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش

*میانگین نمرات
* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، 2 است.

ارزشیابی شایستگی تهیه تراز آزمایشی





پودمان 2

تهیه و تنظیم صورت سود و زیان

گروه های زیادی از اطالعات مالی استفاده می کنند و آنها به معیاری نیاز دارند که در 

مورد میزان ارتباط خود با مؤسسه تصمیم گیری نمایند و عقیده دارند که یکی از وظایف 

حسابدار، تنظیم صورت های مالی یک واحد اقتصادی است. در این فصل به نحوه تنظیم 

صورت سود و زیان به عنوان ابزاری برای سنجش میزان موفقیت مؤسسه در استفاده از 

امکانات و منابع مالی تحت تملک خود می پردازیم.
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تو غافل در اندیشه سود مال              که سرمایه عمر شد پایمال
                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                 » سعدی«

 

مقدمه   

  آیا می دانید نتیجه عملکرد مالی مؤسسه چگونه محاسبه می شود؟  
  تفاوت درآمدهای عملیاتی و غیرعملیاتی بر اساس چه شرایطی تعیین می گردد؟  

  هزینه های یک مؤسسه برای درج در صورت سود و زیان چگونه طبقه بندی می شوند؟  
  برای تنظیم صورت سود و زیان در یک مؤسسه چه مراحلی را باید انجام گیرد؟  

  مراحل تقسیم سود و زیان در یک مؤسسه چگونه انجام می شود؟  

استاندارد  عملکرد  

تهیه صورت سود و زیان بر اساس استانداردهای حسابداری و ارائه صورت سود و زیان نمونه

صورت
سود و زیان

شایستگی های این پودمان
بخش اّول

محاسبه سود ناخالص

بخش دوم

محاسبه سود )زیان( عملیاتی

بخش سوم

محاسبه سود )زیان( خالص      

بخش چهارم

محاسبه سود قابل تخصیص

بخش پنجم

محاسبه سود )زیان( انباشته پایان دوره 
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گزارش هایی که توسط دایره حسابداری تنظیم می گردد، مدیران را به اداره کارآمد و اثربخش واحد اقتصادی 
قادر می سازد و تهیه گزارش های مالی عمدتاً بر اساس نیازهای اطالعاتی اشخاص ذی نفع است. هدف اصلی 
تنظیم این گزارش ها، بیان وضعیت مالی و نتایج عملکرد واحد تجاری و همچنین میزان کارآمدی و اثربخشی 
واحد اقتصادی در طی دوره مالی است. بنابراین تهیه و تنظیم صورت های مالی، محصول نهایی فرایند 

حسابداری است و نتیجه عملیات مالی واحد تجاری به شکل صورت های مالی ارائه می گردد.

صورت های مالی اساسی شامل موارد زیر است:
  صورت سود و زیان  1

  صورت سود و زیان جامع  ٢
  ترازنامه ٣

  صورت جریان وجوه نقد ٤
در کتاب حاضر تهیه صورت های مالی صورت سود و زیان و ترازنامه تشریح شده است و هنرجویان با دو 

صورت مالی دیگر در مقاطع باالتر آشنا خواهند شد.

هدف های تنظیم گزارش های مالی عبارت است از:
  فراهم آوردن اطالعات الزم برای ارزیابی وضعیت مالی، عملکرد و توان اقتصادی مؤسسه 1

  ارائه اطالعات مکمل برای درک بهتر اطالعات مالی ارائه شده و پیش بینی وضعیت آتی مؤسسه ٢
  ارزیابی نحوه ایفای مسئولیت اداره مؤسسه و انجام تکالیف قانونی توسط مدیران ٣

طبقه بندی گزارش های حسابداری  

الف(درون سازمانی
گزارش های درون سازمانی به طور مستمر و در فواصل زمانی کوتاه و در برخی موارد به صورت روزانه تنظیم 
می گردد. هدف از تنظیم این گزارش ها، رفع نیازهای اطالعاتی مدیران داخلی واحد اقتصادی در برنامه ریزی 

و کنترل است. مانند گزارش ساعات کارکرد کارکنان، گزارش مصرف مواد، گزارش تولید و ...

  درچرخه حسابداری بعد از تهیه تراز آزمایشی اصالح شده،........................................تنظیم می شود.فعالیت 1

  تهیه صورت های مالی با توّجه به کدام یک از وظایف حسابداران صورت می گیرد؟ ٢

...........................................................................................................................................................................................
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صورت سود و زیان  
 

صورت سود و زیان گزارشی است که نتیجه فعالیت های مالی واحد اقتصادی را طی یک دوره زمانی معین 
نشان می دهد. این گزارش که خالصه ای از درآمدها و هزینه هاست، یکی از ابزارهای اصلی انتقال اطالعات 

به استفاده کنندگان برون سازمانی، است.

مسئولیت صورت سود و زیان
مسئولیت تهیه و ارائه صورت های مالی با مدیریت یا هیئت مدیره واحد تجاری است.

شکل صورت سود و زیان
در استانداردهای حسابداری، اطالعاتی در مورد نحوه ارائه صورت های مالی مطرح شده است. صورت سود 
و زیان باید به گونه ای تنظیم گردد که درآمدها و هزینه های یک واحد تجاری را به نحو مناسب نشان دهد.

صورت حساب سود و زیان در یک نگاه کلی به شکل زیر است: 

ب( برون سازمانی
گزارش های برون سازمانی معموالً در پایان سال مالی تنظیم می گردد و عمدتاً این گزارش ها مورد استفاده 
اشخاص حقیقی و حقوقی خارج واحد اقتصادی قرار می گیرد. مانند: گزارش سود و زیان، ترازنامه، تقسیم 

سود و ...

چهار مورد از اشخاص حقیقی و حقوقی که می توانند از گزارش سود و زیان استفاده کنند را نام ببرید.فعالیت

 
مالیات 

 بر درآمد
سود  )زیان(خالص

درآمدها و 
هزینه های 
غیرعملیاتی

هزینه های 
عملیاتی

درآمدهای 
عملیاتی

نمونه ای از صورت سود و زیان )ارائه شده توسط سازمان حسابرسی( به شرح جدول صفحه بعد است:
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صورت سود و زیان

××××درآمد عملیاتی

)×××(بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی

××××سود ناخالص

)×××(هزینه های فروش، عمومی و اداری

×××سایر اقالم عملیاتی

×××سود )زیان( عملیاتی

)×××(هزینه های مالی

×××سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی  

×××سود خالص قبل از مالیات 

)×××(مالیات بر درآمد

×××سود خالص

در این کتاب از برخی مباحث صورت سود و زیان از جمله »  سود و زیان ناشی از عملیات متوقف 
شده« و »اقالم استثنایی« صرف نظر شده است.

کارعملی 1  

 اطالعات زیر از دفاتر مؤسسه »شیراز« استخراج شده است:
درآمدهای عملیاتی 9،300،000 ریال، درآمدهای غیرعملیاتی 2،150،000 ریال، هزینه های غیر عملیاتی 

320،000 ریال ، هزینه های عملیاتی 5،030،000 ریال و مالیات بر درآمد 1،525،000 ریال.
مطلوب است: محاسبه سود )زیان( خالص.

صورت سود و زیان دارای بخش های مختلفی است که هریک از اجزای آن باید به وضوح مشخص گردد. این 
بخش ها شامل عنوان، درآمدها، هزینه ها ، مالیات بردرآمد و سود )زیان(خالص است. 

اطالعات زیر باید در بخش عنوان به طور دقیق ارائه گردد:
الف( نام واحد گزارشگر و شکل حقوقی آن
ب( نام صورت مالی )صورت سود و زیان(

ج( تاریخ و دوره زمانی گزارشگری 
د( واحد پول گزارشگری

هـ( سطح گرد کردن )رند کردن( مبالغ مندرج در صورت های مالی.
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در ادامه این فصل با سایر بخش های صورت سود و زیان به طور مفصل آشنا می شویم.

درآمدها و هزینه ها    

است، نکته مالی  برای یک دوره  فعالیت های یک مؤسسه  نتیجه  زیان  و  اینکه صورت سود  به  توّجه  با    1
بنابراین عبارت »برای دوره مالی منتهی به....« به عنوان تاریخ گزارش نوشته می شود.

 ارقام صورت های مالی را می توان به صورت »هزار ریال« یا »میلیون ریال« تنظیم کرد. این عمل،  ٢
قابلیت درک صورت های مالی را افزایش می دهد.

 اقالم صورت های مالی  الزاماً به صورت مقایسه ای برای دو دوره مالی متوالی ارائه می گردد. ٣

برحسب  را  ترازنامه  و  ریال«  بر حسب »هزار  را  زیان مؤسسه  و  آیا حسابدار می تواند صورت سود      1
»ریال« ارائه نماید؟ دلیل آن را بیان کنید.

 اسناد حسابداری و دفاتر مالی یک مؤسسه که صورت های مالی خود را بر حسب هزار ریال تنظیم  ٢
کرده است، آیا حسابدار مؤسسه می تواند دفاتر خود را نیز بر این مبنا ثبت کند؟ دلیل آن را بیان کنید.

فعالیت

صدور فاکتور بابت تعمیر، تعویض فیلتر و باالنس کردن چرخ ها در تعمیرگاه خودرو، به چه عنوانی در فعالیت
حساب های یک تعمیرگاه ثبت می شود؟

که  شود  می  گفته  فعالیت هایی  به  اقتصادی،  واحد  یک  های  هزینه  و  درآمدها  با  مرتبط  عادی  فعالیت های 
به صورت معمولی، مکرر یا منظم صورت می گیرد و انتظار وقوع آنها در طی یک دوره مالی وجود خواهد داشت. 

درآمد
درآمد یکی از عوامل استمرار بقا و گسترش یک واحد اقتصادی است. معموالً واحدهای اقتصادی برای هرکدام 

از منابع درآمد خود یک حساب جداگانه، افتتاح می کنند.

تعریف درآمد
درآمد عبارت است از افزایش در حقوق صاحبان سرمایه به جز مواردی که به آورده صاحبان سرمایه مربوط 
می شود. مانند: فروش، حق الزحمه، سود سپرده های بانکی، درآمد حق االمتیاز، قراردادهای بیمه، قراردادهای 

اجاره و ...
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درآمدهای یک واحد اقتصادی با توّجه به نوع فعالیت آن به دو دسته زیر قابل تقسیم است:
الف( درآمدهای عملیاتی

 ب( درآمدهای غیرعملیاتی

جدول زیر را تکمیل نمایید.

درآمد شناسایی شرح رویدادردیف
می شود

درآمد شناسایی 
نمی شود

دریافت نقدی بابت فروش سیب درختی در میوه فروشی1

دریافت وجه مالیات بر ارزش افزوده مربوط به فروش کاال2

آورده نقدی صاحب مؤسسه در طی دوره مالی3

ارسال صورت حساب جابه جایی مسافر توسط آژانس مسافرتی4

برنده شدن مؤسسه در قرعه کشی بانک از حساب جاری خود نزد بانک 5

وجه دریافتی حاصل از فروش اثاثه مؤسسه بیشتر از بهای تمام شده آن6

دریافت بابت فروش کاال که قرار شد یک ماه دیگر اجناس تحویل گردد7

سود سپرده ناشی از انصراف پیش پرداخت خرید خودرو8

دریافت مطالبات حاصل از فروش کاال در فروشگاه لوازم خانگی 9

مبادله کاال با کاالی دیگر که از لحاظ ماهیت و ارزش، مشابه هستند10

11...............................................................

12..................................................................

فعالیت

درآمدهای عملیاتی:
مجموعه درآمدهایی هستند که از فعالیت های اصلی و مستمر واحد تجاری 
حاصل می گردند و مؤسسه برای دستیابی به این نوع درآمدها ایجاد شده 
از درآمدهای عملیاتی  فعالیت های موجود، بخشی  انواع  به  توّجه  با  است. 

به شکل روبه رو است.

اندازه گیری درآمد عملیاتی: درآمد عملیاتی معموالً بر اساس   توافق 
طرفین معامله تعیین می شود. این درآمد به ارزش منصفانه ما به ازای 
دریافتی یا دریافتنی پس از کسر تخفیفات تجاری و توافقی، اندازه گیری 

و ثبت می شود.

استفاده 
دیگران از 
دارایی های
      شرکت

فروش کاال

ارائه خدمات

درآمدهای عملیاتی
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درآمد عملیاتی با توّجه به نوع فعالیت های یک واحد تجاری:

 فروش کاال 1
 فروش کاال در پاسخ به سفارش رسیده از طرف خریدار صورت می گیرد و شامل مجموعه فعالیت هایی است که 
منجر به تحویل کاال به مشتری می گردد. فروش کاال مهم ترین عامل کسب درآمد در مؤسسات بازرگانی 

است.

درآمدهای غیر عملیاتی:
درآمدی است که ارتباط با فعالیت های اصلی مؤسسه ندارد و به عنوان درآمد فرعی شناخته می شود. برای 

تشخیص درآمدهای غیرعملیاتی از عملیاتی باید حوزه فعالیت اصلی مؤسسه را مالک قرار داد.

به فعالیت فروشگاه  این  فروخت.  احمدی  آقای  به  ریال   5،000،000 ارزش  به  اجناسی  فارس  فروشگاه    1
مشتریانی که بیش از 4،000،000 ریال کاال خریداری نمایند، معادل 6 درصد تخفیف اعطا می کند. 

درآمد عملیاتی این فروشگاه چه مبلغی در دفاتر ثبت می شود؟
  صدور فاکتور فروش کاال توسط بازرگانی کرمان به ارزش 400،000،000 ریال که معادل 30% وجه  ٢
آن را دریافت نموده است. خریدار به دلیل نداشتن انبار، از بازرگانی کرمان درخواست می کند که کاالی 
مورد معامله را دو ماه دیگر تحویل دهد، آیا بازرگانی کرمان می تواند درآمد در دفاتر خود را شناسایی 

کند؟ مبلغ آن را تعیین کنید.

  در جدول زیر درآمدهای عملیاتی و غیرعملیاتی را مشخص نمایید. 1

درآمد غیرعملیاتیدرآمد عملیاتیشرح رویدادردیف

فروش تلویزیون در فروشگاه لوازم خانگی1

کسب سود از فروش اثاثه اداری در فروشگاه لوازم بهداشتی2

دریافت سود سپرده های بانکی در مؤسسه تولیدی فرش3

فروش گوساله متولد شده در دام پروری گاو شیری4

نصب نرم افزار روی تلفن همراه در فروشگاه تلفن همراه 5

دریافت وجه بابت فروش کتاب در مؤسسه آموزشی زبان 6

درآمد حاصل از فروش ضایعات در یک مؤسسه تولیدی7

دریافت کمیسیون اجاره مسکن در بنگاه معامالت مسکن8

  فروشگاه  لوازم خانگی مشهد برچسب قیمت یک دستگاه تلویزیون خود را 48،000،000 ریال اعالم  ٢
نموده است. این جنس را به یکی از مشتریان خود با دریافت چک 4 ماهه به ارزش 49،200،000 ریال 

به فروش رساند. مقدار درآمد عملیاتی و غیرعملیاتی رویداد فوق را محاسبه نمایید.

فعالیت
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محاسبه فروش خالص
درطی دوره مالی، عواملی وجود دارند که حساب فروش کاال را تحت تأثیر خود قرار می دهند، برخی از این 

عوامل در محاسبه فروش خالص تأثیر داشته و برخی دیگر هیچ تأثیری در محاسبه فروش خالص ندارند.

 مالک ثبت درآمد در زمان فروش کاال:
درآمد عملیاتی حاصل از فروش کاال زمانی شناسایی می شود که واحد تجاری خطرات و مزایای عمده 
مالکیت کاالی مورد معامله را به خریدارمنتقل کرده باشد و بتواند مبلغ درآمد عملیاتی و مخارج مرتبط 

با بهای تمام شده کاالی فروش رفته را به گونه ای اتکاپذیر اندازه گیری نماید.

  بازرگانی سمنان کاالی خود را براساس قرارداد به فروش می رساند. اگر مخارج نصب به عهده فروشنده فعالیت 1
بوده و بخش عمده ای از قرارداد، مربوط به این مخارج باشد، آیا فروشگاه سمنان می تواند در زمان تحویل 

کاال، حساب فروش کاال را در دفاتر خود ثبت نماید؟ بحث کنید. 
  مؤسسه خراسان کاالیی برای مؤسسه اصفهان ارسال نموده تا کاال توسط مؤسسه اصفهان به فروش  ٢
برسد. آیا مؤسسه خراسان می تواند در زمان ارسال کاال، درآمد را شناسایی نماید؟ دلیل آن را بیان کنید.

چنانچه فروش کاال به شرط نصب باشد، درآمد فروش پس از نصب کاال شناسایی می شود.نکته

ارتباط رویدادهای زیر در محاسبه فروش خالص را مشخص کنید.فعالیت

ارتباط  نداردارتباط داردشرح رویــدادردیف

برگشت کاالی فروش رفته1

مالیات بر ارزش افزوده2

هزینه حمل کاالی فروش رفته3

تخفیف بابت معیوب بودن کاالی فروخته شده4

تخفیفات نقدی فروش کاال5

خدمات نصب و راه اندازی کاالی مورد معامله6



64

تأثیر درآمد خدمات بر معادله حسابداری
درآمد خدمات )نقد یا نسیه( باعث افزایش دارایی ها و سرمایه یک مؤسسه می شود.

با توّجه به اینکه مبلغ درآمد خدمات برای واحد اقتصادی از اهمیت باالیی برخوردار است، بنابراین یک حساب 
به نام »درآمد خدمات« در دفتر کل اختصاص می یابد.

  استفاده دیگران از دارایی های مؤسسه ٣
درآمد ناشی از استفاده دیگران از دارایی های واحد تجاری تنها زمانی درآمد عملیاتی تلقی می شود که ناشی 

از فعالیت های اصلی و مستمر واحد تجاری باشد. مانند:
الف( درآمد حق امتیاز
ب( سود تضمین شده

ج( سود سهام

 هزینه
هزینه عبارت است از بهای اشیا یا خدماتی که برای اداره امور مؤسسه و کسب درآمد پرداخت، تعهد شده یا 

به مصرف می رسند. هزینه باعث کاهش سرمایه می گردد.

  درآمد خدمات ٢
وجوهی را که مؤسسه های خدماتی در ازای ارائه خدمات به مشتریان خود دریافت می کنند و یا در آینده نزدیک 

دریافت خواهند کرد را درآمد خدمات می گویند. این خدمات در ارتباط با فعالیت اصلی این مؤسسه ها است.
دریافت حق الزحمه )مزد کار( بابت تعمیر خودرو، خدمات آموزشی، بیمه و حمل و نقل نمونه هایی از درآمدهای 

خدماتی است.

درجدول زیر نوع فعالیت مؤسسه ها را مشخص نموده و یک فعالیت مرتبط با درآمدها بیان کنید.فعالیت

درآمد غیرعملیاتیدرآمد عملیاتیتولیدیبازرگانیخدماتینام واحد تجاریردیف

سود سپرده بانکیفروش کاالشرکت تعاونی مصرف فرهنگیان 1

باشگاه سوارکاری2

گالری نقاشی3

دفتر برنامه نویسی رایانه ای  4

اداره توزیع برق5

کارگاه گلیم بافی 6

پرورش ماهی های تزئینی7

موزه آثار تاریخی8
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شناخت هزینه ها 
برای تنظیم صورت سود و زیان می توان هزینه های یک مؤسسه را براساس معیارهای متفاوتی بررسی  کرد.  در 

شکل زیر هزینه ها براساس ارتباط با درآمدهای مؤسسه ارائه شده است:

 ارتباط هزینه های مؤسسه را بر اساس شکل باال تعیین کنید.فعالیت

ارتباط مستقیم نام هزینهردیف
با درآمد

تقسیم بندی در دوره های
 زمانی مختلف

شناسایی در زمان وقوع

قرارداد اجاره چند ساله1

هزینه آگهی2

هزینه حقوق حسابدار3

هزینه بیمه کارکنان اداری4

هزینه بیمه ساختمان اداری5

هزینه های مؤسسه به دو قسمت زیر قابل تقسیم است:
 هزینه های عملیاتی 1

 هزینه های غیر عملیاتی ٢

هزینه های عملیاتی: هزینه های  عملیاتی عبارت  است  از هزینه هایی که  مرتبط  با فعالیت های  اصلی  و مستمر 
واحد تجاری است.

و  مستمر  فعالیت های  با  که  غیرجاری هستند  مخارج  غیرعملیاتی،  های  هزینه  هزینه های غیر عملیاتی: 
جاری مؤسسه ارتباط ندارند. 

در واقع کلیه هزینه هایی که به صورت مستقیم و دائم در ارائه خدمات، فروش کاال یا تولید نقش دارند، جزء 
هزینه های عملیاتی هستند و مابقی به عنوان هزینه های غیر عملیاتی محسوب می شوند.

شناخت هزینه ها

در دوره های زمانی مختلف تقسیم 
می شوند

هزینه استهالک

در زمان وقوع به عنوان هزینه 
شناسایی می شوند

هزینه آب و برق هزینه حمل کاالی فروش رفته

رابطه مستقیم با درآمد دارد
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طبقه بندی هزینه های عملیاتی
هزینه های عملیاتی بر مبنای کارکرد هزینه ها، به سه دسته 

زیر طبقه بندی می شوند: 

بهای تمام شده کاالی فروش رفته: مجموعه مخارج مرتبط 
با تحصیل یا تولید کاالهایی که یک واحد اقتصادی به فروش 

می رساند را بهای تمام شده کاالی فروش رفته می گویند. 

بهای تمام شده خدمات ارائه شده: مجموعه مخارجی که 
مؤسسه های خدماتی در ارتباط مستقیم با درآمد عملیاتی 

خود متحمل می شوند.

هزینه های توزیع و فروش: هزینه هایی که مؤسسه در ارتباط 
با توزیع، فروش و تحویل کاال به مشتری، متحمل می شود.

هزینه های عمومی  و اداری: هزینه هایی که مؤسسه در ارتباط 
با اداره امور خود و انجام فعالیت های اداری متحمل شده و 

ارتباط مستقیمی  با کسب درآمد ندارند.

کدام یک از رویدادهای زیر به عنوان هزینه تلقی می شود.فعالیت

هزینه شناساییشرح رویدادردیف
 می شود

هزینه شناسایی 
نمی شود

پرداخت حقوق به کارکنان مؤسسه1

پرداخت مالیات بر ارزش افزوده در زمان خرید اثاثه2
پرداخت اجاره بهای یکساله ساختمان قبل از استفاده3
پرداخت بابت تعمیرات اساسی ماشین آالت مؤسسه4
پرداخت بابت کارمزد بهای دسته چک5
پرداخت سهم بیمه کارکنان به سازمان تأمین اجتماعی6
پرداخت مالیات بر عملکرد مؤسسه به اداره دارایی7
ثبت استهالک دارایی های ثابت مؤسسه8
زیان حاصل از فروش دارایی های ثابت9
کسری صندوق در صورتی که کسر و اضافه به عهده صندوق دار است10

هزینه های عمومی و اداری

هزینه های عملیاتی

بهای تمام شده کاالی فروش 
رفته و خدمات ارائه شده

هزینه های توزیع و فروش
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سایر اقالم عملیاتی )سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی(
درمؤسسات، عالوه بر درآمدها و هزینه های عملیاتی که ارتباط مستقیم با فعالیت های مؤسسه دارد و بخش 
عمدۀ درآمد و هزینه های مؤسسه را شامل می شود، امکان دارد درآمدها و هزینه های عملیاتی دیگری نیز 
وجود داشته باشند که مؤسسه آنها را به عنوان »سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی« در صورت سود و زیان 

ارائه می نماید.

نمونه هایی از سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی عبارت است از:

با توّجه به تعاریف هزینه های عملیاتی، هزینه های زیر را تفکیک نمایید.فعالیت

بهای تمام شده کاالی نام هزینهردیف
فروش رفته

هزینه توزیع و 
فروش

هزینه عمومی  و 
اداری

هزینه حقوق پرسنل بخش حسابداری مالی1

هزینه آگهی برای استخدام فروشنده2

هزینه استهالک ساختمان اداری3

هزینه بیمه ساختمان انبار کاالها4

هزینه بیمه حمل کاالی خریداری شده5

 درآمد اجاره
 سود حاصل از فروش ضایعات

 اضافی انبار
 اضافی صندوق

تی
لیا

عم
ی 

ها
مد

رآ
ر د

سای

 هزینه کاهش ارزش موجودی کاال
 کسری انبار

 کسری صندوق

تی
لیا

عم
ی 

ها
نه 

زی
ر ه

سای

سود )زیان( ناخالص  

اختالف درآمد فروش یا درآمد حاصل از ارائه خدمات با بهای تمام شده کاالی فروش رفته یا خدمات ارائه 
شده را سود )زیان( ناخالص می گویند. 



68

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 درآمد و شناخت انواع درآمدهای یک مؤسسه6

تعریف هزینه و طبقه بندی آنها7

تعریف بهای تمام شده کاالی فروش رفته / خدمات ارائه شده8

شناسایی سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی یک واحد تجاری9

تعریف سود ناخالص10
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محاسبه سود)زیان(عملیاتی در مؤسسه های خدماتی:
ارائه خدمات از عمده ترین منبع کسب درآمد در مؤسسه های خدماتی است. برای محاسبه سود)زیان(عملیاتی 

در این مؤسسه ها، از رابطه زیر می توان استفاده نمود.

مؤسسه  .....
صورت سود و زیان

1٣xبرای سال مالی منتهی به ٢9 اسفند ماه ٢
                                                           

1٣x1 1٣                سالxیادداشت           سال ٢                                                                                            

فروش خالص و درآمد حاصل از ارائه خدمات                                                           .............                  ............ 
بهای تمام شده کاالی فروش رفته و خدمات ارائه شده                                               )...........(                  )..........(
سود)زیان( ناخالص                                                                                          ............                        ...........
هزینه های فروش،عمومی و اداری                                                                 )..........(                       )..........(

خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی                                                     ............                         ............   
)..........(                )...........(                                                                                                               
سود )زیان( عملیاتی                                                                                       ............                  ............

محاسبه سود)زیان( عملیاتی به صورت گزارشی در مؤسسه های خدماتی به صورت زیر است:

مؤسسه .......
صورت سود و زیان

1٣xx/1٢/٢9 برای سال مالی منتهی به
  ریال    
×××××     درآمد خدمات

                                      )××××(   بهای تمام شده خدمات ارائه شده 
                            ×××       سود ناخالص

هزینه های عملیاتی:
×××× هزینه استهالک اثاثه 

   ×××× هزینه آب و برق 
   ×××× هزینه حقوق حسابدار 

)××××(   جمع هزینه های عملیاتی 
                          ××××      سود)زیان(عملیاتی

 
 

بهای تمام 
شده خدمات 

ارائه شده

 درآمد
 ارائه خدمات

سود )زیان( عملیاتی
هزینه های 

عملیاتی
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کار عملی 2  

مانده حساب های زیر از دفاتر مالی » مؤسسه آموزشی اراک « در پایان سال 1396 استخراج شده است:
 هزینه حقوق مدرسان 2،450،000 ریال  

 هزینه آب و برق بخش اداری 360،500 ریال  
 هزینه آگهی 534،000 ریال  

 درآمد ارائه خدمات 6،980،000 ریال  
 هزینه ملزومات بخش اداری 68،000 ریال  

 هزینه استهالک ساختمان اداری 1،420،000 ریال  
 پیش دریافت درآمد 2،600،000 ریال   

 هزینه ملزومات بخش آموزشی 140،000 ریال  
 هزینه حقوق کارکنان اداری 1،120،000   

مطلوب است: 
تنظیم گزارش سود و زیان برای سال مالی 1396.

اطالعات زیر از دفاتر »تعمیرگاه خودرو کارون« در پایان سال 1396 استخراج شده است:مثال
 هزینه حقوق تعمیرکاران 7،400،000 ریال  حق الزحمه تعمیر خودرو 18،000،000ریال           

 هزینه قبض آب و برق تعمیرگاه 3،150،000 ریال  هزینه نظافت بخش اداری  650،000 ریال         
 هزینه حقوق حسابدار 1،300،000 ریال.  حق الزحمه تعویض روغن 3،500،000 ریال     

مطلوب است:
 محاسبه سود )زیان( عملیاتی این تعمیرگاه برای سال مالی 1396

تعمیرگاه خودرو کارون
صورت سود و زیان

برای سال مالی منتهی به 1٣96/1٢/٢9
                                                                              ریال                            ریال

درآمد خدمات                                                                                      21،500،000
بهای تمام شده خدمات ارائه شده                                                               )10،550،000(
سود ناخالص                                                                                        10،950،000

هزینه های عملیاتی:
هزینه حقوق حسابدار                                           1،300،000
هزینه نظافت بخش اداری                                        650،000

جمع هزینه های عملیاتی                                                                          )1،950،000(

سود عملیاتی                                                                                         9،000،000    
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محاسبه سود )زیان( عملیاتی در مؤسسه های بازرگانی
مراحل محاسبه سود )زیان( عملیاتی در مؤسسه های بازرگانی به شرح زیر است:

 فروش خالص یا درآمد حاصل از فروش  1
  بهای تمام شده کاالی فروش رفته  ٢

  سود )زیان( ناخالص ٣
  هزینه های عملیاتی ٤

  سود )زیان(خالص عملیاتی 5

  فروش خالص: برای محاسبه فروش خالص باید مانده حساب های کاهنده فروش )حساب برگشت از  1
فروش و تخفیفات و حساب تخفیفات نقدی فروش( را از حساب فروش کاال کسر نمود.

)تخفیفات نقدی فروش +  برگشت از فروش و تخفیفات(-   فروش کاال =    فروش خالص

زیان عملیاتی مؤسسه خدماتی »فجر«در پایان سال مالی 1395 معادل 2،900،000 ریال است. اگر فعالیت
هزینه های عملیاتی این مؤسسه در سال مالی مذکور 2،600،000 ریال و بهای تمام شده خدمات ارائه 

شده 1،400،000 ریال باشد.
مطلوب است: 

درآمد عملیاتی این مؤسسه در سال مالی 1395

و فعالیت فروش  از  برگشت  حساب  مانده  و  ریال  بازرگانی»شهرضا« 16،840،000  در  کاال  فروش  جمع    1
.فروش  تخفیفات 1،300،000 ریال و مانده حساب تخفیفات نقدی فروش 2،650،000 ریال است 

خالص را محاسبه کنید.
  تعداد8 واحدکاال به بهای هر واحد 150،000 ریال با تخفیف تجاری 5% به فروش رسید. اگر2 واحد  ٢
از اجناس برگشت داده شود وکاال مشمول مالیات با نرخ سال جاری باشد. محاسبه فروش خالص برای 

درج درصورت سود و زیان.

  بهای تمام شده کاالی فروش رفته: با توّجه به سیستم های موجود برای ثبت رویدادهای مالی مربوط  ٢
به کاال در مؤسسه های بازرگانی، در سیستم دائمی، حساب »بهای تمام شده کاالی فروش رفته« در دفتر کل 
مؤسسه وجود داشته و در هر زمان مبلغ این حساب در دسترس است. ولی این حساب در سیستم ادواری 

وجود ندارد و مبلغ بهای تمام شده کاالی فروش رفته از تقابل حساب های زیر محاسبه می شود:
الف( خرید کاال

ب( برگشت از خرید و تخفیفات
ج( تخفیفات نقدی خرید

د( موجودی کاال
هـ( هزینه های مستقیم کاالی خریداری شده            
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هزینه حمل تصویر روبه رو را تکمیل کنید.فعالیت
کاالی خریداری 

شده

هزینه های 
مستقیم کاالی 
خریداری شده

بهای تمام شده کاالی فروش رفته در سیستم ادواری طی مراحل زیر محاسبه می شود:
مرحله اول : محاسبه خرید خالص

)تخفیفات نقدی خرید+برگشت از خرید و تخفیفات(-خرید کاال =خرید خالص

مرحله دوم : محاسبه بهای تمام شده کاالی خریداری شده

هزینه مستقیم کاالی خریداری شده+ خرید خالص =بهای تمام شده کاالی خریداری شده

اطالعات زیر از دفاتر مؤسسه بازرگانی »   خرمشهر  « استخراج شده است:
 خرید کاال 4،600،000 ریال  

 هزینه حمل کاالی خریداری شده 140،000 ریال  
 برگشت از خرید و تخفیفات 310،000 ریال  

 هزینه بیمه حمل کاالی خریداری شده 90،000 ریال  
 تخفیفات نقدی خرید 110،000 ریال  

مطلوب است: 
محاسبه بهای تمام شده کاالی خریداری شده

فعالیت

تمام  بهای  محاسبه  سوم:  مرحله 
شده کاالی فروش رفته

مبالغ  شامل  کاال  موجودی  حساب 
دوره  پایان  و  ابتدا  کاالی  موجودی 
این  گرفتن  نظر  در  بدون  و  است 
شده  تمام  بهای  محاسبه  مبالغ، 
کاالی فروش رفته غیرممکن است. 
تمام  بهای  محاسبه  برای  بنابراین 
رابطه  از  رفته  فروش  کاالی  شده 

روبه رو استفاده می شود:

 

موجودی کاالی 
ابتدای دوره

اضافه می شود 

بهای تمام شده کاالی 
خریداری شده

کسر می شود 

موجودی کاالی 
پایان دوره

بهای تمام شده 
کاالی فروش رفته
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 محاسبه سود )زیان( ناخالص: مؤسسه های بازرگانی می توانند نتیجه عملکرد خود را بابت رویدادهای  ٣
مربوط به درآمدهای اصلی را قبل از کسر هزینه های عملیاتی از طریق رابطۀ زیر محاسبه نمایند:

بهای تمام شده کاالی فروش رفته - فروش خالص =     سود )زیان( ناخالص      

اطالعات زیر از دفاتر مؤسسه بازرگانی »نطنز« استخراج شده است:فعالیت
 خرید خالص 1،150،000 ریال  هزینه حمل کاالی خریداری شده 220،000 ریال           

 تخفیفات نقدی خرید 100،000 ریال  بهای تمام شده کاالی فروش رفته 950،000 ریال       
 موجودی کاالی پایان دوره 840،000 ریال.

مطلوب است: 
محاسبه موجودی کاالی ابتدای دوره.

 متن های زیر را با کلمات »مستقیم« و »معکوس« تکمیل نمایید. فعالیت 1
...................... و موجودی کاالی  در یک سال مالی، موجودی کاالی ابتدای دوره با سود ناخالص رابطه 
ناخالص  با سود  رفته  تمام شده کاالی فروش  بهای  و   ........................ رابطه  ناخالص  با سود  پایان دوره 

رابطه....................... دارد.
موجودی کاالی پایان دوره با بهای تمام شده کاالی فروش رفته رابطه ......................... و موجودی کاالی 

ابتدای دوره با بهای تمام شده کاالی فروش رفته رابطه ......................... دارد.
 سود ناخالص مؤسسه ای 25% فروش خالص است. اگر بهای تمام شده کاالی فروش رفته 6،375،000  ٢

ریال باشد، سود ناخالص مؤسسه چند ریال است؟

با توّجه به رابطه های زیر، اعداد مجهول را محاسبه نمایید.فعالیت

موجودی کاالی ابتدای دوره 
٧،٨٤٠،٠٠٠

بهای تمام شده کاالی خریداری شده
؟

بهای تمام  شده کاالی آماده برای فروش 
٢٠،٠٠٠،٠٠٠

موجودی کاالی پایان دوره
 ؟

بهای  تمام   شده   کاالی    فروش    رفته 
1٢،٣٠٠،٠٠٠
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تذّکر  : در زمان تنظیم صورت حساب سود و زیان، کلیه هزینه های فوق را می توان تحت سرفصل»هزینه های 
فروش، عمومی  و اداری« ارائه نمود.  

 
تأثیر هزینه های  از  ناشی  نتیجه خالص فعالیت های اصلی و مستمر مؤسسه که  5 سود)زیان(عملیاتی: 

عملیاتی و سایر اقالم عملیاتی بر سود ناخالص است.

سایر اقالم عملیاتی  ±  هزینه های عملیاتی - سود ناخالص =      سود عملیاتی

هزینه های عملیاتی

هزینه های
 توزیع و فروش

هزینه های
 عمومی و اداری

هزینه تبلیغات

هزینه حمل کاالی 
فروش رفته

هزینه
حقوق فروشندگان

هزینه استهالک 
ساختمان فروشگاه

هزینه
حقوق کارکنان اداری

هزینه 
ملزومات اداری

هزینه آب و برق
 بخش اداری

هزینه
بیمه اموال اداری

)زیان( فعالیت سود  محاسبه  مراحل  بر اساس  را  روبه رو  شکل 
عملیاتی در مؤسسه های بازرگانی تکمیل کنید. 

از  پس  عملیاتی  هزینه های  های عملیاتی:  ٤ هزینه 
توان به دو گروه به صورت  محاسبه سود ناخالص را می 

مقابل تقسیم نمود:
                                                       

فروش خالص

......
..

.....
...

........

........
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کار عملی 3   
مانده های زیر از دفاتر مؤسسه بازرگانی »خوزستان« در پایان سال مالی 1396 استخراج شده است:

مبلغ)ریال(نام حسابمبلغ)ریال(نام حساب

170،000هزینه ملزومات اداری48،420،700فروش کاال

250،000هزینه حمل کاالی فروش رفته36،400،500خرید کاال

510،000هزینه آب و برق بخش اداری2،160،000برگشت از فروش و تخفیفات

765،000هزینه بازاریابی1،600،300برگشت از خرید و تخفیفات

825،000هزینه استهالک ساختمان اداری970،850تخفیفات نقدی فروش

648،240هزینه بیمه کارکنان اداری440،600تخفیفات نقدی خرید

2،450،000هزینه حقوق فروشندگان14،900،000موجودی کاالی ابتدای دوره

6،400،000درآمد اجاره فروشگاه17،450،000موجودی کاالی پایان دوره

28،000هزینه آب و برق فروشگاه 340،000هزینه حمل کاالی خریداری شده

مطلوب است:
 محاسبه سود)زیان( عملیاتی مؤسسه بازرگانی خوزستان

چنانچه مؤسسه ای دارای زیان ناخالص باشد، برای محاسبه زیان عملیاتی از رابطه زیر استفاده می شود:نکته

هزینه های عملیاتی + زیان ناخالص =  زیان عملیاتی

 عبارت مناسب را بنویسید.فعالیت   به جای  1  
1   تخفیفات نقدی فروش +  برگشت از فروش و تخفیفات +  فروش خالص= 
٢  = بهای تمام شده کاالی آماده برای فروش  بهای تمام شده کاالی خریداری شده + 
٣  + سود عملیاتی = سود ناخالص  
٤  = بهای تمام شده کاالی آماده برای فروش   موجودی کاالی پایان دوره + 

آن  عملیاتی  های  هزینه  و  ریال   3،200،000 »  اصفهان«  بازرگانی  مؤسسه  در  عملیاتی  زیان  اگر    ٢
1،200،000 ریال باشد، مؤسسه دارای سود ناخالص یا زیان ناخالص است؟ مبلغ آن را محاسبه کنید.
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محاسبه سود)زیان(عملیاتی بر اساس گزارش های تفکیکی
برای محاسبه سود)زیان( عملیاتی در مؤسسه های بازرگانی می توان به ترتیب زیر عمل نمود:

 محاسبه بهای تمام شده کاالی خریداری شده 1

بهای تمام شده کاالی خریداری شده

 ریال                                                     ریال 
×××××                     خرید کاال 

برگشت از خرید و تخفیفات                  ×××
                        )×××( تخفیفات نقدی خرید                          ××× 
××××                     خرید خالص 
××××                     هزینه حمل کاالی خریداری شده 
××××                     بهای تمام شده کاالی خریداری شده 

 محاسبه بهای تمام شده کاالی فروش رفته ٢

بهای تمام شده کاالی فروش رفته

       ریال  
×××          موجودی کاالی ابتدای دوره 
×××         بهای تمام شده کاالی خریداری شده 

                                                        ×××        بهای تمام شده کاالی آماده برای فروش 
)×××(         موجودی کاالی پایان دوره 
×××         بهای تمام شده کاالی فروش رفته 
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 محاسبه سود )زیان( عملیاتی ٣

سود و زیان

ریال ریال   
××××     فروش کاال

××× برگشت از فروش و تخفیفات 
                                                  )×××(  ××× تخفیفات نقدی فروش 
                                                                                 ××××   فروش خالص 

)×××(   بهای تمام شده کاالی فروش رفته 
       ××××   سود )زیان( ناخالص 

هزینه های فروش، عمومی  و اداری :
           ××× هزینه حقوق فروشندگان 

××× هزینه آگهی 
           ××× هزینه حمل کاالی فروش رفته 

××× هزینه ملزومات اداری 
           ××× هزینه آب و برق ساختمان اداری 
           ××× هزینه استهالک اثاثه اداری 

)×××(   جمع هزینه های عملیاتی 
                                                                                                          ×××   خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی 
                                          ×××   سود )زیان(  عملیاتی 

  کارعملی 4   
مانده های زیر مربوط به مؤسسه بازرگانی »سبزوار« در پایان سال مالی 1395 است:

مبلغ)ریال(نام حسابمبلغ)ریال(نام حساب
350،000هزینه حمل کاالی خریداری شده84،800،000فروش کاال
300،000هزینه حمل کاالی فروش رفته79،400،000خرید کاال

440،000هزینه آگهی2،150،000برگشت از فروش و تخفیفات
210،000هزینه پذیرایی و آبدارخانه اداری720،000برگشت از خرید و تخفیفات

630،000هزینه حقوق فروشندگان650،000تخفیفات نقدی فروش
285،000هزینه متفرقه اداری9،300،000موجودی کاالی ابتدای دوره
160،000هزینه ایاب و ذهاب بخش فروشگاه7،450،000موجودی کاالی پایان دوره

مطلوب است: 
محاسبه سود)زیان(عملیاتی مؤسسه بازرگانی سبزوار با استفاده از گزارش های تفکیکی برای سال مالی 1395.
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صورت سود و زیان در مؤسسه های بازرگانی به صورت زیر تهیه می گردد:

مؤسسه ..................
صورت سود و زیان

1٣ xx/1٢/٢9 برای دوره مالی منتهی به

فروش کاال
برگشت از فروش و تخفیفات 

تخفیفات نقدی فروش 
فروش خالص

بهای تمام شده کاالی فروش رفته: 
موجودی کاالی اول دوره 

خرید کاال 
برگشت از خرید و تخفیفات 

تخفیفات نقدی خرید 
خرید خالص 

هزینه حمل کاالی خریداری شده 
بهای تمام شده کاالی خریداری شده 

بهای تمام شده کاالی آماده برای فروش 
موجودی کاالی پایان دوره 

بهای تمام شده کاالی فروش رفته 
سود )زیان( ناخالص

هزینه های عملیاتی: 
هزینه های فروش، عمومی و اداری 

هزینه حقوق فروشندگان 
هزینه آگهی

هزینه آب و برق بخش اداری 
هزینه استهالک اثاثه اداری 
هزینه بیمه کارکنان اداری 
جمع هزینه های عملیاتی 

خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی 
سود )زیان( عملیاتی 

×××

×××

×××

×××

×××

×××

×××

××××

)××××(

××××

×××

×××

×××

××××

××××

××××

)×××(

)×××(

)×××(

××××

)×××(

××××

)××××(

××××

)×××(

×××

در این کتاب به دلیل تهیه و تنظیم نشدن یادداشت های توضیحی، صورت سود و زیان به شکل فوق ارائه نکته
شده است.
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مثال
مانده های زیر مربوط به مؤسسه بازرگانی»قزوین« در پایان سال مالی 1396 است:

مبلغ)ریال(نام حسابمبلغ)ریال(نام حساب

760،000هزینه حمل کاالی خریداری شده104،200،000فروش کاال

440،000هزینه حمل کاالی فروش رفته87،350،000خرید کاال

700،000هزینه بازاریابی2،600،000برگشت از فروش و تخفیفات

438،000هزینه ایاب و ذهاب اداری600،000تخفیفات نقدی فروش

1،750،000هزینه استهالک ساختمان اداری840،000تخفیفات نقدی خرید

563،000هزینه آب و برق فروشگاه3،110،000برگشت از خرید و تخفیفات

1،240،000هزینه تعمیرات فروشگاه23،800،000موجودی کاالی ابتدای دوره

300،000هزینه کاهش ارزش موجودی  کاال19،800،000موجودی کاالی پایان دوره

730،000هزینه ملزومات فروشگاه3،900،000اضافی انبار

2،130،000هزینه حقوق کارکنان فروشگاه3،700،000هزینه حقوق کارکنان اداری

مطلوب است:
تنظیم صورت سود و زیان طبقه بندی شده برای سال مالی 1396 و محاسبه سود )زیان( عملیاتی.
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مؤسسه  بازرگانی قزوین
گزارش سود و زیان

برای دوره مالی منتهی به 1٣96/1٢/٢9

فروش کاال
برگشت از فروش و تخفیفات 

تخفیفات نقدی فروش 
فروش خالص

بهای تمام شده کاالی فروش رفته: 
موجودی کاالی ابتدای دوره 

خرید کاال 
برگشت از خرید و تخفیفات 

تخفیفات نقدی خرید 
خرید خالص 

هزینه حمل کاالی خریداری شده 
بهای تمام شده کاالی خریداری شده 

بهای تمام شده کاالی آماده برای فروش 
موجودی کاالی پایان دوره 

بهای تمام شده کاالی فروش رفته 
سود ناخالص

هزینه های عملیاتی: 
هزینه های فروش، عمومی و اداری 

هزینه حقوق فروشندگان 
هزینه بازاریابی

هزینه حمل کاالی فروش رفته 
هزینه آب و برق فروشگاه 
هزینه ملزومات فروشگاه 

هزینه حقوق کارکنان اداری 
هزینه ایاب و ذهاب اداری 

هزینه استهالک ساختمان اداری 
هزینه تعمیرات فروشگاه 
جمع هزینه های عملیاتی 

سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی 
اضافی انبار 

هزینه کاهش ارزش موجودی کاال 
خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی 

سود عملیاتی 

3،110،000
840،000

2،130،000
700،000
440،000
563،000
730،000

3،700،000
438،000

1،750،000
1،240،000

3،900،000
)300،000(

87،350،000

)3،950،000(
83،400،000
760،000

2،600،000
600،000

23،800،000

84،160،000
107،960،000
)19،800،000(

104،200،000

)3،200،000(
101،000،000

)88،160،000(
12،840،000

)11،691،000(

3،600،000
4،749،000
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کارعملی 5   

مانده های زیر مربوط به واحد تجاری »گلستان« است که فعالیت اصلی آن، فروش و تعمیر انواع گوشی های 
تلفن همراه است:

مبلغ)ریال(نام حسابمبلغ)ریال(نام حساب
3،600،000هزینه حقوق حسابدار145،300،000فروش تلفن همراه

4،300،000هزینه استهالک ساختمان فروشگاه37.200.000ارائه خدمات )تعمیرات و نصب برنامه(
700،000هزینه پذیرایی و آبدارخانه فروشگاه115،700،000خرید کاال

490،000هزینه تلفن و مخابرات فروشگاه2،160،000برگشت از فروش و تخفیفات
150،000هزینه ملزومات اداری3،200،000برگشت از خرید و تخفیفات
420،000هزینه آب و برق فروشگاه59،100،000موجودی کاالی ابتدای دوره
684،000هزینه بیمه سهم کارفرما71،600،000موجودی کاالی پایان دوره

375،000هزینه استهالک نرم افزار حسابداری4،300،000هزینه حمل کاالی خریداری شده
1،350،000درآمد اجاره 2،400،000هزینه نگهداری دارایی های ثابت

640،000کسری انبار1،380،000هزینه چاپ و تکثیر فاکتور

مطلوب است:
 تنظیم صورت سود و زیان در پایان سال 1396

کار عملی 6   
در هر ستون به جای عالمت؟ مبلغ صحیح را بنویسید.

مؤسسۀ ابیانهمؤسسۀ قمصرمؤسسۀ نیاسرشرح
؟5،850،00012،630،000فروش خالص

940،0004،300،0001،450،000موجودی کاالی اول دوره 
2،740،000؟3،200،000خرید کاال

؟160،000360،000برگشت از خرید و تخفیفات
95،000140،00050،000هزینه حمل کاالی خریداری شده

14،990،0004،100،000؟بهای تمام شده کاالی آماده برای فروش
1،600،000؟875،000موجودی کاالی پایان دوره

؟12،890،000؟بهای تمام شده کاالی فروش رفته
2،820،000؟؟سود )زیان( ناخالص
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کارعملی 7 

اطالعات زیر مربوط به مؤسسه »سقز« در سال های مالی 1394، 1395 و 1396 است. به جای عالمت؟ مبلغ 
صحیح را درج نمایید.

139613951394شرح

7،000،000؟؟فروش کاال

410،000270،000140،000برگشت از فروش و تخفیفات

175،000100،000110،000تخفیفات نقدی فروش

؟؟9،495،000فروش خالص

2،060،000؟3،180،000موجودی کاالی اول دوره

3،650،000؟6،400،000خرید کاال

؟310،000360،000برگشت از خرید و تخفیفات

70،00080،000؟تخفیفات نقدی خرید

6،025،0005،300،0003،250،000خرید خالص

150،000140.000؟هزینه حمل کاالی خریداری شده

؟؟9،250،000بهای تمام شده کاالی آماده برای فروش

1،780،000؟؟موجودی کاالی پایان دوره

؟6،910،0004،050،000بهای تمام شده کاالی فروش رفته

؟؟؟سود ناخالص

1،960،0001،410،000980،000هزینه های عملیاتی

؟840،000؟خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی

3،550،0002،500،000)105،000(سود)زیان( عملیاتی
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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 هزینه های فروش، عمومی و اداری6

شناخت سایر درآمدهای عملیاتی یک مؤسسه7

شناسایی سایر هزینه های عملیاتی یک واحد تجاری8

تعریف سود )زیان( عملیاتی9

محاسبه سود )زیان( عملیاتی طبق صورت های مالی نمونه10
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درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی نتیجۀ فعالیت های عادی مؤسسه است ولی در حوزه فعالیت های اصلی 

نمی  گیرد.  قرار  مؤسسه 

مؤسسه.....
صورت سود و زیان

13x2 برای سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه

13x113         سالx2سال یادداشت   
............  ............ سود)زیان(عملیاتی   

)..........(   )...........( هزینه های مالی  
...........   ............ سایردرآمدها و هزینه های غیرعملیاتی  
...........  ...........    
............ سود )زیان( خالص قبل از کسر مالیات                  ............ 

 )..........( مالیات بر درآمد                 )...........( 
                  

............  .......... سودخالص   

می گردد. نکته ارائه  خالص  به صورت  غیرعملیاتی  هزینه های  و  درآمدها  حسابداری،  استانداردهای  براساس 
نتایج این گونه معامالت را می توان از طریق اختالف درآمدها و هزینه های مربوط به آن بیان کرد. برای 
مثال درآمدها و هزینه های  غیرعملیاتی  حاصل  از فروش  دارایی های  غیرجاری  )مانند دارایی های  ثابت  
مشهود(، به  مبلغ  درآمد حاصل  از فروش  دارایی  پس  از کسر مبلغ  دفتری  و هزینه های  فروش  آن  گزارش  

می شود.

هزینه های غیر عملیاتی

زیان حاصل از فروش دارایی های ثابت، هزینه مالی، 
زیان حاصل از معاوضه دارایی های ثابت، زیان حاصل 

از اسقاط دارایی های ثابت و...

درآمدهای غیر عملیاتی

سود  ثابت،  دارایی های  فروش  از  حاصل  سود 
سرمایه گذاری،  سپرده های  سود  بانکی،  سپرده های 

و... ثابت  دارایی های  معاوضه  از  حاصل  سود 

برای تشخیص اقالم غیر عملیاتی از عملیاتی، باید مجموعه فعالیت های اصلی مؤسسه را مالک قرار داد. برای 
مثال در یک بنگاه معامالت خودرو، کمیسیون حاصل از معامالت خودرو به دلیل قرار گرفتن در حوزه فعالیت 
اصلی، جزء درآمدهای عملیاتی محسوب می شود. ولی در یک فروشگاه لوازم خانگی، سود )زیان( حاصل از 

فروش خودرو جزء اقالم غیرعملیاتی محسوب می شود.
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در بخش هزینه ها و درآمدهای غیر عملیاتی، حساب هزینه های مالی به صورت جداگانه ارائه می گردد و سایر 
البته اطالعات جزئی تر در مورد  نیز به صورت یکجا نشان داده می شود.  هزینه ها و درآمدهای غیر عملیاتی 
هزینه های مالی و سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی در یادداشت پیوست صورت حساب سود و زیان 

ارائه می گردد.

هزینه های مالی
 این حساب شامل هزینه کارمزد وام های دریافتی، هزینه تمبر و سفته، هزینه جرائم دیرکرد وام های اخذ شده 
و هزینه های متفرقه مالی است. در واقع هزینه ای است که مؤسسه به منظور تأمین وجوه نقد الزم، متحمل 

می گردد.

به  خود  نقلیه  وسایط  فروش  به  اقدام  »هشتگرد«  بهداشتی  لوازم  فروشگاه  تاریخ1397/9/5 
دارایی  این  تمام شده  بهای  اگر  کرد.  دریافت  تاریخ  به همین  و چکی  نمود  ریال  بهای64،000،000 
باشد  ریال   58،120،000 فروش  تاریخ  در  دارایی  انباشته  استهالک  مانده  ریال،   125،000،000
و  ریال  فروش 1،110،000  کمیسیون  و حق  ریال  فروش 640،000  آگهی  مخارج  بابت  مؤسسه  و 
هزینه های نقل و انتقال سند780،000 ریال پرداخت نموده باشد، سود )زیان( غیرعملیاتی شناسایی 

است؟ ریال  چند  رویداد  این  بابت  فروشگاه  این  زیان  و  سود  صورت  در  شده 

فعالیت

مخارج تأمین مالی باید در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی شود به استثنای آن بخش از مخارج تأمین نکته
مالی که مستقیماً قابل انتساب به تحصیل دارایی است. بنابراین مخارج تأمین مالی مربوط به تحصیل 

دارایی به بهای تمام شده آن دارایی منظور می گردد.

انجام فعالیت های عادی خود، وامی  به فعالیت در تاریخ 1396/8/1 مؤسسه » سیستان و بلوچستان« برای 
ارزش 28،000،000 ریال از بانک ملی دریافت نمود.سررسید وام در 1399/8/1 و نرخ سود وام %15 
است. سود وام هر سه ماه یکبار قابل پرداخت است. مبلغ درج شده در صورت سود و زیان سال 1396 

بابت مخارج تأمین مالی چند ریال است؟

از بخش  سود یا زیان خالص قبل از کسر مالیات: نتیجه فعالیت های عادی و مستمر واحد تجاری که 
درآمدها و هزینه های عملیاتی و غیر عملیاتی تشکیل شده است به عنوان سود یا زیان خالص قبل از کسر 
مالیات به عنوان یک رقم مشخص در صورت سود و زیان گزارش می شود. این مبلغ از طریق رابطه زیر محاسبه 

می شود:

خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی± هزینه های مالی - سود عملیاتی = سود )زیان (خالص قبل از کسر مالیات
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مجموعه حساب های زیر از دفاتر نمایندگی خودرو ملی)تعمیرگاه و فروشگاه(استخراج شده است. جایگاه 
حساب های زیر را در صورت سود و زیان تشخیص دهید. 

ف
نام حسابردی

درآمدهای 
عملیاتی

بهای تمام 
شده کاالی 
فروش رفته

فروش،  هزینه 
عمومی  و اداری

سایردرآمدها     و 
هزینه های 

عملیاتی

سایردرآمدها     و 
هزینه های 
غیرعملیاتی

هزینه حمل کاالی فروش رفته1

فروش خودرو ملی2

برگشت از فروش و تخفیفات3

خرید خودرو ملی4

سود حاصل از فروش اثاثه اداری5

هزینه ملزومات فروشگاه6

درآمد اجاره مستغالت7

هزینه تعمیر و نگهداری ساختمان8

ارائه خدمات تعمیر خودرو9

هزینه حقوق کارکنان اداری10

کسری صندوق11

هزینه کاهش ارزش موجودی کاال12

هزینه اهدای دارایی ثابت13

اطالعات زیر از دفاتر مالی مؤسسه »همدان« استخراج شده است:
مربوط  آن  که %12  ریال  غیرعملیاتی 2.650.000  هزینه های  ریال،کل  عملیاتی 7،800،000  سود 
غیر عملیاتی  هزینه های  سایر  به  غیرعملیاتی  درآمدهای  سایر  مازاد  اگر  است.  مالی  هزینه های  به 

460،000   ریال باشد.
مطلوب است  :

 محاسبه سود )زیان( خالص قبل از کسر مالیات.

فعالیت

فعالیت
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کار عملی  8  

اطالعات زیر از دفاتر مؤسسه بازرگانی »گلپایگان« در پایان سال مالی 1396 استخراج شده است.

مبلغ)ریال(نام حسابمبلغ)ریال(نام حساب

83،400،000بهای تمام شده کاالی فروش رفته128،300،000فروش خالص

20،900،000هزینه های توزیع و فروش18،410،000هزینه های عمومی  و اداری

3،860،000هزینه های غیر عملیاتی4،720،000درآمدهای غیرعملیاتی

5،300،000درآمد اجاره440،000هزینه های مالی

3،140،000سایر درآمدهای عملیاتی4،850،000سایر هزینه های عملیاتی

 مطلوب است: 
تنظیم گزارش سود )زیان( در سال 1396.

مالیات بر درآمد   

دولت ها برای تحقق اهداف مالی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی قوانین مالیاتی تدوین می کنند. اگر این قوانین به طور 
صحیح اجرا گردد، از یک طرف می تواند موجب عدالت اقتصادی در جامعه شده و از طرف دیگر باعث افزایش سطح 
اشتغال می گردد. نظام مالیاتی کارآمد، نظامی است که دارای بیشترین آثار اقتصادی و اجتماعی مطلوب باشد. به طور 

کلی مالیات وجهی است که مردم یک کشور برای حمایت خود به دولت می پردازند.
دولت برای رسیدن به اهداف فوق، بخشی از درآمدهای اشخاص حقیقی و حقوقی را تحت عنوان»مالیات بر 
درآمد« دریافت می کند. بنابراین اشخاص باید درصدی از درآمدهای خود را پس از کسر هزینه ها به عنوان 

مالیات بر درآمد به دولت پرداخت نمایند. 

                    سود خالص قبل از مالیات                                                   ×××
                    مالیات بر درآمد                                                                )××(
                    سود خالص                                                                                                           ×××
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سود خالص  

هزینه های  کلیه  زیان شناخته می شود حاصل کسر  و  گزارش سود  نهایی  نتیجه  به عنوان  که  سود خالص 
مؤسسه از درآمدهای آن پس از کسر مالیات بر درآمد است. این مبلغ می تواند به عنوان معیار سنجش عملکرد 

مؤسسه در یک دوره مالی باشد.

کار عملی  9 

اطالعات زیر از دفاتر مؤسسه خدماتی ـ بازرگانی»شاهرود« درپایان سال مالی 1396 استخراج شده است.

مبلغ )ریال(نام حسابمبلغ )ریال(نام حساب

2،100،000سایر درآمدهای عملیاتی43،000،000درآمدهای عملیاتی

31،200،000بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی4.300.000هزینه های فروش، عمومی  و اداری

2،600،000هزینه های غیر عملیاتی3،200،000درآمدهای غیر عملیاتی

2،375،000مالیات بر درآمد700،000هزینه های مالی 

مطلوب است: 
تنظیم گزارش سود و زیان برای سال 1396به صورت طبقه بندی شده.

کار عملی 10 

فعالیت های مالی مؤسسه تجاری »چابهار« در ارتباط با فروش و تعمیرات موتورسیکلت است. مانده های زیر 
از دفاتر این مؤسسه در پایان سال 1395 استخراج شده است:

الف( درآمدهای عملیاتی:
   فروش موتور سیکلت 190،000،000 ریال
   تعمیرات موتورسیکلت 41،500،000 ریال

   برگشت از فروش و تخفیفات 6،140،000 ریال
   تخفیفات نقدی فروش 890،000 ریال.

ب(سایر درآمدهای عملیاتی:
   درآمد اجاره 21،000،000 ریال

   اضافی انبار 6،200،000 ریال 
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ج( درآمدهای غیر عملیاتی:
  سود سپرده بانکی 12،550،600 ریال

  سود حاصل از فروش تجهیزات 3،900،000 ریال
  سود حاصل از معاوضه اثاثه فروشگاه 240،000 ریال 

د( بهای تمام شده کاالی فروش رفته و خدمات ارائه شده:
   خرید موتورسیکلت 124،000،000 ریال

   هزینه حمل کاالی خریداری شده 2،300،000 ریال
   تخفیفات نقدی خرید 350،000 ریال

   برگشت از خرید و تخفیفات 3،400،000 ریال
   هزینه تخلیه موتورسیکلت 250،000 ریال
   هزینه حقوق تعمیرکاران 4،180،000 ریال

   هزینه آب و برق بخش تعمیرگاه 410،000 ریال
   هزینه استهالک تجهیزات تعمیرگاه 460،000 ریال

   موجودی کاالی ابتدای دوره 53،000،000 ریال
   موجودی کاالی پایان دوره 61،000،000 ریال.

هـ(هزینه های فروش، عمومی  و اداری:
   هزینه حمل کاالی فروش رفته 290،000 ریال 

   هزینه آگهی 430،000 ریال
   هزینه ملزومات اداری 360،000 ریال

   هزینه پذیرایی بخش اداری 175،000 ریال 
   هزینه بیمه ساختمان اداری 930،000 ریال

   هزینه حقوق حسابدار 1،300،000 ریال
   هزینه استهالک اثاثه فروشگاه 435،000 ریال

   هزینه حقوق فروشندگان 1،000،000

و( سایر هزینه های عملیاتی:
   هزینه کاهش ارزش موجودی کاال 625،000 ریال

   کسری صندوق 163،000 ریال 

ز( هزینه های غیر عملیاتی:
   زیان معاوضه اثاثه فروشگاه 164،000 ریال

   هزینه های مالی 280،000 ریال 

ح( مالیات بر درآمد:
مالیات عملکرد سال جاری 25،652،000 ریال

مطلوب است : تنظیم گزارش سود و زیان و محاسبه سود خالص در سال 1395 به صورت طبقه بندی شده.
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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 هزینه های مالی6

شناسایی هزینه ها و درآمدهای غیر عملیاتی7

تعریف خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی 8

تعریف مالیات بر درآمد9

تعریف سود )زیان( خالص و محاسبه آن10
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سود) زیان( انباشته 

یا  و  آتی  توسعه مؤسسه در سال های  قانونی،  قبیل محدودیت های  از  به دالیلی  تجاری  واحدهای  از  برخی 
جبران زیان های احتمالی، بخشی از سود خالص دوره جاری را بین صاحبان سرمایه تقسیم نمی کنند و سود 
خالص را پس از احتساب موارد قانونی و احتمالی، به حساب سود و زیان انباشته که یک حساب ترازنامه ای 

است، منتقل می کنند.

اگر نتیجه فعالیت های مالی مؤسسه منجر به زیان خالص شود، این مبلغ به حساب سود و زیان انباشته 
منتقل می گردد. حساب سود و زیان در بخش حقوق صاحبان سرمایه ارائه می گردد.

انباشته و بالفاصله در ذیل صورت سود و زیان  از تغییرات سرمایه در صورت سود )زیان(  بخش عمده ای 
است: زیر  به شکل  انباشته  )زیان(  داده می شود.گزارش گردش حساب سود  نمایش 

گردش حساب سود )زیان( انباشته

سود انباشته ابتدای دوره                                  ×××     
تعدیالت سنواتی                                             ×××
سود انباشته ابتدای سال ـ تعدیل شده                   ×××
سود خالص سال جاری                                     ×××
سود قابل تخصیص                                        ××× 

تخصیص سود                                               )×××(                          
 سود انباشته پایان سال                                   ×××    

ایرانشهر در مثال آموزشی  از دفاتر مؤسسه  زیر  اطالعات 
است: استخراج شده  پایان سال 1396 

  سود انباشته ابتدای دوره 6،400،000 ریال
  تعدیالت سنواتی 750،000 ریال)بدهکار(

  سود خالص 35،400،000 ریال
  سود تخصیص یافته معادل 30،000،000 ریال.

مطلوب است:
 تنظیم گزارش حساب سود )زیان( انباشته.

گردش حساب سود )زیان( انباشته

سود انباشته ابتدای دوره                             6،400،000     
تعدیالت سنواتی                                      )750،000(
سود انباشته ابتدای سالـ  تعدیل شده                             5،650،000
سود خالص                                       35،400،000                
سود قابل تخصیص                              41،050،000           
تخصیص سود                                 )30،000،000(   
سود انباشته پایان سال                             11،050،000
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تعدیالت سنواتی 
قابلیت مقایسه یکی از ویژگی های اطالعات مالی است. حسابداران با ارائه صورت های مالی سال جاری و سال 
قبل به صورت مقایسه ای، به اشخاص ذی نفع برای قضاوت و تصمیم گیری بهتر کمک می کنند. حسابداران 
موظف اند برای حفظ این ویژگی و ارائه اطالعات مالی و رویدادهای مشابه، از روش یکسان براساس »  ثبات 
رویه«، استفاده نمایند. به عنوان مثال: یک واحد تجاری برای ارزیابی موجودی کاالهای خود از بین روش های 
موجود، همه ساله از روش اولین صادره از اولین وارده برای ارزیابی موجودی کاالهای خود استفاده می کند.

گاهی اوقات تهیه کنندگان صورت های مالی به دلیل تغییر در قوانین و استانداردهای حسابداری و یا با توّجه 
به پیشرفت هایی در علوم، روش های جدید را جایگزین روش های قبلی نموده و از این طریق صورت های مالی 

مطلوب تری ارائه می نمایند. به طور کلی این تغییرات شامل موارد زیر است:

تغییر 
در برآورد

تغییر و اصالح
 در حسابداری

  اصالح اشتباه تغییر در رویه

برآوردهای حسابداری 

برخی از اقالم صورت های مالی با دقت قابل اندازه گیری نیستند و باید آنها را برآورد نمود. مانند: تعیین عمر 
مفید دارایی های استهالک  پذیر

رویه های حسابداری
واحد  توسط  که  و روش های مشخصی  قواعد  میثاق ها،  مبانی،  اصول،  از  است  عبارت  رویه های حسابداری 

ارزیابی موجودی کاال مانند: روش  به کار گرفته می شود.  مالی  تنظیم صورت های  و  تهیه  در  تجاری 
بر  حسابداری  اشتباهات  کشف  و  حسابداری  رویه های  برآوردها،  در  تغییر  تأثیرگذاری  میزان 

صورت های مالی
بر  بودن،  اهمیت  با  در صورت  تغییر  این  کند،  ایجاد  برآوردها  در  تغییری  مالی،  دورۀ  در یک  مؤسسه  اگر 
صورت های مالی دوره های قبل نیازی به  اثر می گذارد و  صورت های مالی دورۀ تغییر و دوره های آتی 

ندارند.  مجدد  ارائه 
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تغییری صورت  رویه های حسابداری  در  اگر 
روبه رو می گردد: اقدامات  به  منجر  گیرد، 

 

.                                 
ابتدای  در  مؤسسه ای  چنانچه  مثال  برای 
سال  در  و  باشد  شده  تأسیس   1395 سال 
و  برآوردها  زمینه  در  تغییراتی   1396
رویه های حسابداری صورت داده باشد، دامنه 
اعمال این تغییرات از لحاظ زمانی به صورت 

است: زیر 

ارقام مقایسه ای دوره های قبل با فرض به کارگیری روش 
جدید ارائه مجدد می شود.

ارقام مربوط به دوره جاری بر مبنای رویه جدید 
منعکس می شود.

تأثیرات انباشته ناشی از تغییر در رویه حسابداری محاسبه 
می شود و به عنوان تعدیالت سنواتی منظور می گردد.

تعدیالت سنواتی شامل تأثیرات مالی با اهمیت است، که موجب تعدیل مانده ابتدای دوره سود انباشته و 
تجدید نظر اقالم مقایسه ای صورت های مالی یک مؤسسه می شود. تعدیالت سنواتی شامل موارد زیر است:

تغییر
در رویه های 

حسابداری

   اصالح اشتباه

 تعدیالت سنواتی

تغییر در برآوردهای حسابداری

139513961397

تغییر در رویه های حسابداری و اصالح اشتباه
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صورتی  در  حسابداری  رویه  در  تغییر  حسابداری،  استانداردهای  طبق  حسابداری:  رویه های  در  تغییر 
اطالعات  ارائه  به  تغییر  این  و  باشد  الزامی  حسابداری،  استاندارد  یک  طبق  تغییر  آن  که  است  امکان پذیر 

مطلوب تر منجر شود. 

اصالح  اشتباه: امکان دارد حسابدار مؤسسه ای 
چرخه  طی  مالی  فعالیت های  انجام  زمان  در 
اشتباهات  این  شود.  اشتباه  دچار  حسابداری 
می تواند در ارتباط با شناخت، اندازه گیری، ارائه 
یا افشای عناصر صورت های مالی، ایجاد گردد. 
نحوه برخورد با اشتباهات به صورت روبه رو است:

برخی اشتباهات حسابدار به گونه ای است که در دوره های آتی خود به خود خنثی می شود. مانند: اشتباه نکته
بعد خنثی  اشتباه در سال مالی  این  واقع، که   از  بیشتر  پایان سال 1396  ارزیابی موجودی کاالی  در 
می شود. ولی سود خالص سال 1396 بیشتر از واقع و سود خالص سال 1397 کمتر از واقع گزارش 

می شود و این اشتباهات نیازی به تعدیل سنواتی ندارد.

اشتباه در عملیات مالی

باحساب تعدیل سنواتی 
اصالح و صورت های مالی 

دوره های قبلی ارائه 
مجدد می شوند.

 به حساب سود و زیان 
دوره منظور می شود.

از طریق ثبت اصالحی 
در دوره جاری صورت 

می گیرد.  

مبلغ اشتباه 
با اهمیت 

است؟ 

 اشتباه 
مربوط به دوره 
جاری است؟ 

بلی

بلی

خیر

خیر
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 اشتباهات دوره های گذشته ناشی از 
موارد روبه رو است:

 اشتباهات ریاضی

ه های
روی

گیری 
کار

ر به 
ه د

تبا
اش

     
     

     
     

ی    
دار

ساب
 ح

تقلب

 اشتباهات 
دوره های گذشته

ت 
ادرس

یر ن
ا تفس

ن ی
رفت

ه گ
ادید

  ن

ت ها
قعی

وا

اشتباهات ریاضی
معموالً اشتباهات ریاضی به دلیل بی دقتی حسابداران صورت می گیرد و این موارد از زمانی که حسابداران 
برای ثبت رویدادهای مالی خود به استفاده از نرم افزارهای مالی روی آورده اند، خیلی کمتر شده است و اکثر 
اشتباهات محاسباتی قبل از ثبت اسناد مالی در این نرم افزارها، کشف می شود. اگر حسابدار مؤسسه در زمان 
محاسبه برخی فرمول های ریاضی دچار اشتباه با اهمیت شود، اثر این اشتباه باید از طریق تعدیل سنواتی، 
ماندۀ سود انباشته اول دوره اصالح شود و ارقام صورت های مالی سال های قبل در صورت عملی بودن، ارائه 

مجدد گردند.

در ابتدای سال 1394 مؤسسه بیرجند ساختمانی به ارزش 4،500،000،000 ریال خریداری نمود. عمر مثال
مفید این دارایی 15 سال و ارزش اسقاط آن صفر برآورد شده است.

سال  هر  را  دارایی  این  استهالک  هزینه  که  می شود  متوجه   1396 سال  طی  در  مؤسسه  حسابدار 
است. کرده  ثبت  ریال   30،000،000

مطلوب است: ثبت تعدیالت سنواتی در سال 1396.

از  هریک  در  صحیح  استهالک  هزینه  ـ 
سال های 1394 و1395                            

ـ مانده صحیح حساب استهالک انباشته 
تا ابتدای سال 1396 

سال  ابتدای  انباشته  استهالک  مانده  ـ 
1396 طبق  دفاتر مؤسسه      

مؤسسه  دفاتر  از  صحیح  مبلغ  تفاضل  ـ 
برای اصالح حساب سود )زیان( انباشته

300،000،000×2=600،000،000  

30،000،000×2=60،000،000    

600،000،000- 60،000،000=540،000،000 

=   
‘ ‘ ‘4 500000000 30000000015

،،
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    ثبت اصالح این اشتباه در پایان سال 1396 به شرح زیراست:

شماره سند:                                               مؤسسه بیرجند                                          شماره صفحۀ دفتر روزنامه:
تاریخ سند:  29 / 12 / 1396                        سند حسابداری                                       تعداد ضمائم:

بستانکار )ریال(بدهکار )ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف
540،000،000سود و زیان انباشته ـ تعدیل سنواتی

540،000،000                               استهالک انباشته
جمع: پانصد و چهل میلیون ریال

شرح سند: اصالح اشتباه شناسایی استهالک سنوات قبل 
تنظیم کننده:                                              تأیید کننده:                                             تصویب کننده:

کار عملی 11  

مانده سود انباشته مؤسسه کرج در ابتدای سال 1396 معادل 6،950،000 ریال است. سود خالص و سود 
تخصیص یافته در سال 1396 به ترتیب 3،150،000 ریال و 3،000،000 ریال می باشد. این مؤسسه در 
پایان خردادماه 1394 تجهیزاتی با بهای تمام شده 16،000،000 ریال خریداری نمود و در سال 1396 
متوجه شد که استهالک آن را هنوز محاسبه نکرده است. اگر این دارایی فاقد ارزش اسقاط باشد و عمر مفید 

آن 5 سال برآورد گردد.

مطلوب است: 
ثبت اصالح این اشتباه در سال 1396 و تنظیم گردش حساب سود )زیان( انباشته برای سال 1396.
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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

نعریف سود )زیان( انباشته اول دوره 6

تعریف تعدیالت سنواتی7

تعریف سود قابل تخصیص8

تعریف سود انباشته تعدیل شده9

توانایی محاسبه سود قابل تخصیص پس از محاسبه تعدیالت سنواتی10



98

مسئله پایان فصل 

1  اطالعات زیر از دفاتر مؤسسه »  خلیج فارس« در سال های 1395 و1394 استخراج شده است.

1394 )ریال(1395 )ریال(شرح

42،800،00039،600،000درآمدهای عملیاتی

)460،000(930،000سایر اقالم عملیاتی

4،120،0003،940،000هزینه های فروش، عمومی و اداری

12.660.0008،710،000سود انباشته ابتدای دوره

940،000)1،380،000(سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی

25%25%نرخ مالیات بر درآمد

30،400،00028،640،000بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی

140،000165،000هزینه های مالی

75%60%تخصیص سود از سود قابل تخصیص

مطلوب است: 
تنظیم صورت سود و زیان و گزارش سود )زیان( انباشته برای سال های 1395 و1394 به صورت مقایسه ای 

»  اعداد بر مبنای هزار ریال درج شود«
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شایستگی غیر فنی 

در سوره اسراء آمده است» و بگو بارالها مرا از دروازه صدق و شرافت به هر کار داخل گردان و به قدم صدق و 
راستی از هر کار بیرون آور و از جانب خویش مرا بصیرت و حجتی روشن عطا فرما«.

در دنیای پویا و پر مخاطره امروزی برای اینکه یک مؤسسه بتواند بقای خویش را تحکیم بخشد، باید مدیران 
و کارکنان خود را به رعایت اصول اخالقی ملزم کند. اخالق امری فطری و ذاتی برای انسان است.

درستکاری میوۀ درخت ایمان است و پیامبر اسالم  هدف از رسالت خود را به کمال رساندن مکارم اخالقی 
معرفی کرده است. قضاوت افراد در مورد درستی یا نادرستی کارها، کمیت و کیفیت عملکرد آنها و به تبع آن، 

عملکرد مؤسسه را تحت تأثیر قرار می دهد.
حسابداران با در نظر گرفتن وجدان کاری، باید نسبت به وظایف و رفتار شغلی خود مخصوصاً تنظیم صورت های 

مالی به بهترین شکل و بدون وجود عامل کنترل خارجی، حساس باشند.
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شرح کار:
1  کنترل مستندات مربوط به درآمدها )خدمات ـ فروش(

2  کنترل مستندات بهای تمام شده
3  محاسبه سود/ زیان ناخالص

4  کنترل مستندات مربوط به هزینه ها )عملیاتی، عمومی، اداری، توزیع و فروش و غیر عملیاتی(
5  تنظیم صورت سود و زیان براساس قواعد و به صورت طبقه بندی شده

6  محاسبه سود خالص مؤسسه قبل از کسر مالیات )صورت سود و زیان(
7  کنترل محاسبات مربوط به مالیات عملکرد مؤسسه

8 محاسبه سود خالص پس از کسر مالیات
9  محاسبه سود و زیان انباشته پایان دوره با توجه به تعدیالت سنواتی

استاندارد عملکرد :  تهیه و تنظیم صورت سود و زیان براساس استاندارد های حسابداری )صورت های مالی نمونه(

شاخص ها:
2 محاسبه سود )زیان( عملیاتی 1  محاسبه سود )زیان( ناخالص                              
4  محاسبه سود قابل تخصیص 3 محاسبه سود )زیان( خالص                                 

5  محاسبه سود )زیان( انباشته پایان دوره

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:
شرایط:  میز و صندلي اداري ـ ملزومات اداري

ابزار و تجهیزات: رایانه ـ پرینتر ـ نرم افزار مالی ـ اتاق کار ـ ماشین حساب ـ نرم افزار اکسل ـ فرم صورت های مالی نمونه ـ 
مجموعه قانون مالیات های مستقیم ـ مجموعه استانداردهای حسابداری

معیار شایستگی: 

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از 3 مرحله کارردیف

1محاسبۀ سود)زیان( ناخالص1
1محاسبۀ سود)زیان( عملیاتی2

2محاسبۀ سود)زیان( خالص3

1محاسبۀ سود قابل تخصیص4

1محاسبۀ سود)زیان( انباشته پایان دوره 5
2شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش

*میانگین نمرات
* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، 2 است.

ارزشیابی شایستگی تهیه و تنظیم صورت  سود و زیان



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



تهیه و تنظیم ترازنامه

107

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.
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 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 
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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  



تهیه و تنظیم ترازنامه

127

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



تهیه و تنظیم ترازنامه

131

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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تهیه و تنظیم بخش بدهی های ترازنامه

 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
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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 
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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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شرح	کار:
	 توانایی تفکیک مانده حساب ها به دارایی و بدهی و سرمایه 1

	 توانایی تفکیک دارایی ها به جاری و غیر جاری 2
		کنترل محاسبات و مانده حساب های دارایی جاری )موجودی نقدی و پیش پرداخت ها( 3

4 کنترل محاسبات و مانده موجودی کاال طبق فرم موجودی انبار
		کنترل محاسبات به دارایی های غیر جاری و طبقه بندی آن )مشهود و غیر مشهود( 5

	 کنترل محاسبات مربوط به استهالک انباشته دارایی های غیر جاری 6
	 کنترل محاسبات مربوط به ارزش دفتری دارایی های غیر جاری 7

	توانایی تفکیک بدهی ها به جاری و غیر جاری 8
	 کنترل محاسبات مربوط به انواع بدهی حساب جاری و طبقه بندی آن 9

10		کنترل محاسبات مربوط به بدهی غیر جاری و طبقه بندی آن

11	 کنترل محاسبات مربوط به اقالم سرمایه و سرمایه پرداخت نموده

12	 تنظیم ترازنامه مؤسسه با توجه به استاندارهای حسابداری        

13	 تهیه یادداشت های همراه مربوط به حساب های انتظامی

استاندارد	عملکرد	:	تهیه و تنظیم ترازنامه بر طبق استانداردهای حسابداری و صورت های مالی نمونه بر اساس مستندات و مدارک مثبته

شاخص	ها:
2 تهیه بخش بدهی های ترازنامه 1 تهیه بخش دارایی های ترازنامه                                        

4 تهیه بخش حساب های انتظامی 	 تهیه بخش حقوق صاحبان سهام )سرمایه( ترازنامه                        3

شرایط	انجام	کار	و	ابزار	و	تجهیزات:
نمونه،  ایران، فرم صورت های مالی  استانداردهای  پرینتر، مجموعه  اداری، کامپیوتر،  اتاق کار، میز و صندلی، ملزومات  شرایط: 

مجموعه قوانین مالیات های مستقیم، ماشین حساب، حداقل 42 عنوان حساب دفتر کل به مدت 62 دقیقه
ابزار	و	تجهیزات: میز و صندلی، ملزومات اداری، نرم افزار مالی، نرم افزار اکسل، فرم صورت های مالی نمونه، مجموعه استانداردهای 

حسابداری، مجموعه قوانین مالیات های مستقیم

معیار	شایستگی:	

نمره	هنرجوحداقل	نمره	قبولی	از	3	مرحله	کارردیف

2تهیه بخش دارایی های ترازنامه1
2تهیه بخش بدهی های ترازنامه2

2تهیه بخش حقوق صاحبان سهام )سرمایه( ترازنامه3

1تهیه بخش حساب های انتظامی4
2شایستگی	های	غیرفنی،	ایمنی،	بهداشت،	توجهات	زیست	محیطی	و	نگرش

*میانگین	نمرات
* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، 2 است.

ارزشیابی شایستگی تهیه و تنظیم ترازنامه



پودمان 4

بستن حساب های مالی

در پایان دوره مالی و پس از تهیه صورت های مالی زمان بستن حساب ها فرا می رسد. این اقدام از این 
نظر حائز اهمیت است که بدون بستن حساب ها، امکان ثبت مبادالت دوره مالی بعد وگزارش گیری 

صحیح فراهم  نخواهد شد.
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به پایان آمد این دفتر حکایت همچنان باقی         به صد دفتر نشاید گفت شرح حال مشتاقی
                                                                                                                                                           سعدی

شایستگی های این پودمان
بخش اّول 

 بستن حساب های موقت

بخش دوم

تهیه تراز آزمایشی اختتامی

بخش سوم

بستن حساب های دائمی

بخش چهارم

بستن حساب های انتظامی

بخش پنجم

افتتاح حساب های دائمی

بستن
حساب های

مالی

مقدمه   

  آیا می دانید مفهوم بستن حساب ها چیست؟
  تفاوت بین حساب های موقت با دائمی را می دانید؟

  منظور از تراز آزمایشی اختتامی چیست؟
  در دوره مالی جدید حساب ها چگونه افتتاح می شوند؟

استاندارد  عملکرد  

 صدور سند بستن حساب های موقت، دائمی و انتظامی 
 صدور سند افتتاح حساب های دائمی و حساب های انتظامی
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بستن حساب ها  

مکالمه زیر که بین شما به عنوان حسابدار و مدیر واحد اقتصادی انجام شده است را تکمیل کنید. فعالیت
مدیر : سالم، در حال انجام چه کاری هستید؟
شما : سالم، در حال بستن حساب ها هستیم.

مدیر : بستن حساب ها یعنی چی؟
شما : ................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................          
مدیر: خوب ما که در سال های آینده نیز قصد ادامه فعالیت داریم پس چه لزومی به بستن حساب ها 

است؟ 
شما : ................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................          

گام  یک  مالی  دوره  هر  پایان  در  حساب ها  بستن  فرایند 
انجام  بدون  که  است،  مالی  تهیه صورت های  از  مهم پس 
این مرحله امکان ثبت فعالیت های مالی مؤسسه در دوره 
مالی بعد مقدور نیست. به این دلیل الزم است در پایان هر 
دوره مالی بر اساس »  فرض دوره مالی « همچنین قوانین و 
مقررات مربوط به »  نحوه نگهداری دفاتر قانونی« کلیه 

حساب ها بسته شوند.

الف( مفهوم بستن حساب ها 
منظور از بستن حساب ها، صفر کردن ماندۀ آنهاست. هر حساب پس از مانده گیری ممکن است دارای مبلغی 
به عنوان مانده باشد. این مبلغ معموالً در طرف موافق با ماهیت آن حساب است. برای مثال، مانده حساب های 
دارایی در طرف بدهکار و مانده حساب های درآمد در طرف بستانکار آن است و برای صفر کردن آنها الزم 

است آن حساب را معادل مبلغ مانده، در طرف مخالف با ماهیت، بدهکار یا بستانکار کنیم.
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ب( دالیل بستن حساب ها 

1  بر اساس فرض دورۀ مالی عمر واحدهای اقتصادی به دوره های مساوی تقسیم می شود، که به هر یک از 
این دوره ها یک »دوره مالی« می گویند. معموالً هر دوره مالی از فروردین آن سال تا پایان اسفندماه همان 
سال به طول می انجامد و در پایان آن عده ای عالقه مندند حاصل عملکرد )سود یا زیان( یک سال گذشته واحد 
اقتصادی را قضاوت کنند، به همین دلیل صورت های مالی برای واحدهای اقتصادی تهیه می شود و پس از آن 
حساب هایی که بیانگر عملکرد واحد اقتصادی طی سال مالی بوده اند باید صفر شوند، تا از ابتدای دوره مالی 

بعد با مانده صفر و به منظور اندازه گیری عملکرد واحد اقتصادی در دورۀ مالی جدید شروع به تغییر کنند.

1  آیا ممکن است در پایان دورۀ مالی برخی از حساب ها، مانده ای مخالف با ماهیت معمول خود داشته فعالیت
باشند؟ دالیل آن را بررسی کنید.

2  با توجه به ماهیت حساب ها جدول زیر را کامل کنید.

بستانکاربدهکارنام حسابردیف
بانک1

موجودی کاال2
درآمد فروش کاال3
استهالک انباشتۀ ساختمان4
ذخیرۀ مزایای پایان خدمت کارکنان5
برگشت از فروش و تخفیفات6
تخفیفات نقدی خرید7
هزینۀ حقوق و دستمزد8
حصه جاری وام بلند مدت پرداختنی9

درآمد ارائۀ خدمات10
ذخیرۀ تضمین محصول11
12..........................

13..........................

3 در مورد ارتباط بین فرض دورۀ مالی و بستن حساب ها توضیح دهید. 
..........................................................................................................................................................................................
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کردن  می توان صفر  را  بستن حساب ها  دلیل  اولین  فوق  مطالب  به  توجه  با 
دسته ای از حساب ها دانست که بیانگر عملکرد واحد اقتصادی طی یک دوره 
با مانده  ابتدای دوره مالی بعد  از  نیاز است  مالی معین و مشخص بوده اند و 

صفر شروع به تغییر کنند. 

1  کدام یک از حساب ها در محاسبه عملکرد واحد اقتصادی )خدماتی، بازرگانی( نقش دارند؟فعالیت
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................

2  حسابدار مؤسسه ای در پایان سال 1395 اقدام به بستن حساب های مرتبط با عملکرد ننموده است، 
به نظر شما در ادامه فعالیت حسابداری و گزارشگری مؤسسه چه ایراداتی به وجود خواهد آمد؟ 

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

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

2  بر اساس قوانین و مقررات مربوط به نحوه نگهداری دفاتر قانونی، که از سوی سازمان امور مالیاتی کشور 
در قالب یک آیین نامه تهیه و ابالغ شده است، واحدهای اقتصادی ملزم هستند برای هر دوره مالی از دفاتر 
مالی جدید استفاده کنند. به همین دلیل، سایر حساب ها در دفاتر سال مالی جاری بسته می شوند تا به دفاتر 

سال مالی بعد منتقل شوند. 

با توجه به توضیحات فوق دومین دلیل بستن حساب ها را می توان صفر کردن 
مانده برخی دیگر از حساب ها به منظور انتقال به دفاتر جدید در سال مالی 

بعد دانست.

1  الزام واحدهای اقتصادی به نگهداری دفاتر قانونی جدید برای هر سال مالی بر اساس کدام آیین نامه فعالیت
است؟

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

........................................................................................................................................................................................
2  بخش هایی از این آیین نامه را که بیانگر الزام قانونی فوق الذکر است، پیدا کنید و بنویسید. 

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

........................................................................................................................................................................................
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با توجه به دالیلی که برای بستن حساب ها برشمردیم، حساب ها را در پایان سال و پس از انجام اصالحات و 
تعدیالت الزم به دو دسته زیر تقسیم بندی می کنیم: 

1  حساب های موقت )سود و زیانی( 
2  حساب های دائمی )ترازنامه ای( 

1  حساب های موقت
حساب هایی هستند که عمر آنها محدود به یک دورۀ مالی بوده و مانده آنها به دوره   مالی بعد منتقل نمی شود، 
چرا که مانده این حساب ها گویای عملکرد )سود یا زیان( مؤسسه برای یک دورۀ مالی معین و مشخص است. 
برای مثال زمانی که گفته می شود درآمد )فروش( مؤسسه »خوزستان« در سال 1395 مبلغ 1،000،000 
ریال است، این مبلغ صرفاً نشان دهنده درآمد )فروش( مؤسسه »خوزستان« برای همان سال مالی است و 
برای اندازه گیری درآمد این مؤسسه در سال های قبل یا بعد باید به سراغ درآمدهای همان سال ها برویم. 
این موضوع در ارتباط با حساب های هزینه نیز صدق می کند چرا که هزینه های هر دوره مالی نیز مختص 

همان دوره مالی است.
در نتیجه  : کلیه حساب های درآمدی و هزینه ای جزء حساب های موقت هستند. 

در ادامه مکالمۀ بین شما و مدیر   :فعالیت
مدیر  : مفهوم بستن حساب ها را متوجه شدم ولی شما چگونه این کار را انجام می دهید؟

شما  : برای این کار ما حساب ها را به دو دسته موقت و دائمی تقسیم می کنیم.
مدیر  : به چه حساب هایی موقت و به چه حساب هایی دائمی می گویند؟

شما : ..............................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................

1 مطالب فوق با کدام یک از اصول یا مفروضات حسابداری در ارتباط است؟ توضیح دهید.فعالیت
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................

2 از بین»شماره دانش آموزی«، »نام و نام خانوادگی« و »معدل« شما در پایه یازدهم، کدام یک از نظر 
ماهیت، شبیه به حساب های موقت است؟ چرا؟ 

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

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



بستن حساب های مالی

155

به طور خالصه می توان گفت، مجموعه حساب های درآمد و هزینه، که به آنها حساب های سود و زیانی نیز 
گفته می شود را حساب های موقت می نامند. به عبارت دیگر کلیه اقالم تشکیل دهنده صورت سود و زیان 
جزء حساب های موقت طبقه بندی می گردند. این دسته از حساب ها در پایان دوره مالی صفر می گردند و به 

حساب خالصه سود و زیان منتقل می شوند.
)دلیل اول در بستن حساب ها( 

مشخص کنید ثبت هر یک از رویدادهای مالی زیر دارای چند حساب موقت است؟ آنها را نام ببرید.

نام حساب های موقتتعداد حساب های موقترویدادردیف
هزینه استهالک1ثبت هزینه استهالک1
تجدید تنخواه2
فروش کاال با ارزش افزوده3
واگذاری چک به بانک4

هزینه 5 کسر  و  بانک  به  شده  واگذار  چک  برگشت 
کارمزد توسط بانک

محاسبه و ثبت استهالک معدن6
پرداخت هزینه حقوق7
دریافت وجه فروش کاال پیش از انجام معامله8
خرید رایانه برای کارکنان شرکت9

پرداخت هزینه حمل کاالی خریداری شده10

فعالیت

یک نمونه ثبت بنویسید که در طرف بدهکار و بستانکار آن از حساب های موقت استفاده شده باشد.فعالیت
........................................................................................................................................................................................
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2  حساب های دائمی )ترازنامه ای(
حساب هایی هستند که برخالف حساب های موقت مانده آنها برای اندازه گیری عملکرد )سود یا زیان( استفاده 
نمی شود. عمر این حساب ها محدود به یک دوره مالی نیست و مانده آنها به دوره مالی بعد منتقل می گردد. 
حساب دارایی ها، بدهی ها، سرمایه، استهالک های انباشته از جمله این حساب ها هستند، که می توان همگی 

حساب خالصۀ سود و زیان 
واسطه  حساب  یک  زیان  و  سود  حساب خالصه 
است، که در پایان دوره مالی ایجاد و حساب های 
موقت به آن بسته خواهند شد، سپس این حساب 
اگر پس از مانده گیری دارای مانده بستانکار باشد 
نشان دهنده سود خالص قبل از مالیات است که 
بیانگر  مجدد  مانده گیری  و  مالیات  ثبت  از  پس 
سود خالص پس از کسر مالیات خواهد شد و در 
نهایت مانده حساب خالصه سود و زیان به حساب 
همچنین  می گردد.  منتقل  انباشته  زیان  و  سود 
اگر پس از بستن حساب های موقت مانده حساب 
نشان دهنده  باشد  بدهکار  زیان  و  سود  خالصه 
زیان خالص است و نیازی به ثبت مالیات نیست و 
مانده این حساب مستقیماً به حساب سود و زیان 

انباشته منتقل می گردد.

در نظر داشته باشید در این فصل، هدف آموزش چگونگی محاسبه مالیات نیست اما به دلیل اینکه مالیات نکته
می شود،  ثبت  موقت  بستن حساب های  از  پس  و  مالی  دوره  پایان  در  اقتصادی  واحدهای  عملکرد  بر 
پرداختن به این ثبت در این فصل اجتناب ناپذیر بوده است که در ادامه به صورت مشخص و مجزا از سایر 

ثبت ها نشان داده شده است. 

مانده حساب خالصه سود و زیان را پس از بستن حساب های موقت در کدام گزارش و با چه عنوانی فعالیت
می توان یافت؟

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

حساب های 
موقت

حساب خالصه سود و زیان

مانده گیری

بستانکاربدهکار

ثبت مالیات برعملکرد

سود و زیان انباشته

مانده گیری مجدد 
حساب

خالصه سود و زیان
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کدام یک از حساب های زیر موقت و کدام یک دائمی هستند؟فعالیت

دائمیموقتنام حسابردیف
استهالک انباشته ساختمان1

سود و زیان انباشته2
درآمد ارائه خدمات3
سایر حساب های دریافتنی ـ ارزش افزوده4
سرمایه5
هزینه حقوق و دستمزد6
خالصه سود و زیان7
پیش پرداخت هزینه بیمه8
حق امتیازها9

10............................................

11............................................

آنها را در ترازنامه نیز مشاهده نمود. این حساب ها در پایان دوره مالی به منظور انتقال به دفاتر جدید در سال 
مالی بعد، صفر می شوند. )دلیل دوم از بستن حساب ها(

ت
وق

ی م
ها

ب 
سا

ح

1

ان
 زی

د و
سو

صه 
خال

ب 
سا

ح

بخشی
از سود به عنوان مالیات

2

3

دارایی ها

عد
ی ب

مال
ره 

دو

سود و زیان 
انباشته

بدهی ها

مالیات
پرداختنی

حقوق 
صاحبان سرمایه
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بستن حساب های موقت  

در ادامه به چگونگی صدور سند بستن حساب های موقت در مؤسساتی که دارای سرمایه ثبتی هستند خواهیم 
انجام می دهند بررسی کنیم، این  از منظر نوع فعالیتی که  از آن الزم است مؤسسات را  اما قبل  پرداخت، 
موضوع در نحوه بستن حساب های موقت مؤثر است. پیش تر خوانده اید که مؤسسات از نظر نوع فعالیت به 

سه دسته زیر تقسیم بندی می شوند: 
   خدماتی
   بازرگانی
   تولیدی 

به این دلیل در ادامه، بستن حساب های موقت را در مؤسسات با نوع فعالیت های فوق بررسی خواهیم کرد. 

1  به نظر شما ماهیت حساب خالصه سود و زیان چیست؟ فعالیت
........................................................................................................................................................................................

2  در نمودار فوق، مرحله »2« پس از ثبت مالیات انجام می گردد یا قبل از آن؟ توضیح دهید.
........................................................................................................................................................................................

3 در تصویر زیر کدام  جهت نماها،  عملکردی شبیه به حساب های دائم   و کدام عملکردی شبیه به حساب های 
موقت دارند؟

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

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

.

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

.......
....

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

........
.

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

.....
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صدور سند بستن حساب های موقت در مؤسسات خدماتی 
با توجه به نحوه کسب سود در مؤسسات خدماتی، به طور معمول در این نوع از مؤسسات، حساب های موقت 

شامل موارد زیر است: 
   درآمد ارائه خدمات 

   هزینه ها 
انتقال به دفتر کل است. معموالً عملیات  فرایند بستن حساب های موقت مستلزم انجام ثبت حسابداری و 

بستن حساب های موقت، در واحدهای خدماتی و در پایان دوره مالی شامل سه مرحله است.

هزینه ها

هزینه حقوق
هزینه اجاره

هزینه ...

خالصه
سود و زیان

الیات
م

سود و زیان
 انباشته

مالیات
پرداختنی

2 1

3

درآمدها

درآمد ارائه خدمات
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1 بستن حساب های درآمد
به طور معمول حساب های درآمد دارای مانده بستانکار هستند، به منظور صفر کردن مانده آنها کافی است، 
معادل مانده بستانکار خود بدهکار شده و حساب خالصه سود و زیان معادل مجموع درآمدها )درصورتی که 
چند نوع درآمد داشته باشیم( بستانکار شود. این ثبت موجب انتقال درآمدها به طرف بستانکار حساب خالصه 

سود و زیان می شود.

شمارۀ سند:                                                         مؤسسه....                                  شمارۀ صفحۀ دفتر روزنامه:
تاریخ سند: 13xx/12/29                                سند حسابداری                                تعداد ضمائم:

بستانکار )ریال( بدهکار )ریال( مبلغ جزء شرح کد حساب ردیف

××× درآمد ارائه خدمات 

××× خالصه سود و زیان 

جمع:

شرح سند: بابت بستن حساب درآمدها به حساب خالصه سود و زیان

تنظیم کننده:                                                         تأییدکننده:                                              تصویب کننده:

2 بستن حساب های هزینه
آنها کافی است،  به طور معمول حساب های هزینه دارای مانده بدهکار هستند، به منظور صفر کردن مانده 
معادل مانده بدهکار خود بستانکار شده و حساب خالصه سود و زیان معادل مجموع هزینه ها بدهکار شود. 
الزم به ذکر است با توجه به زیاد بودن حساب های هزینه الزم نیست برای هریک از این حساب ها یک ثبت 
مجزا انجام شود، می توان در قالب یک ثبت مرکب خالصه سود و زیان را معادل مجموع هزینه ها بدهکار و 

هر یک از هزینه ها را مطابق ثبت زیر بستانکار کنیم. 

به نظر شما ترتیب بستن این حساب ها تأثیری در نتیجه حاصل شده دارد؟فعالیت
........................................................................................................................................................................................
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شمارۀ سند:                                                        مؤسسه ....                                      شمارۀ صفحۀ دفتر روزنامه:
تاریخ سند: 13xx/12/29                                سند حسابداری                                  تعداد ضمائم:

بستانکار )ریال( بدهکار )ریال( مبلغ جزء شرح کد حساب ردیف

××× خالصه سود و زیان 
××× هزینه اجاره
××× هزینه حقوق
××× هزینه ملزومات
××× هزینه استهالک
××× هزینه آب و برق
××× هزینه...... 

جمع:
شرح سند: بابت بستن حساب های هزینه به حساب خالصه سود و زیان 

تنظیم کننده:                                                         تأییدکننده:                                              تصویب کننده:

تعیین و ثبت مالیات بر عملکرد:
در این مرحله حساب خالصه سود و زیان مانده گیری می شود، مانده بستانکار این حساب نشان دهنده سود خالص 
قبل مالیات است که در این حالت با ثبت زیر مالیات مربوط به عملکرد ثبت می شود و اگر مانده حساب خالصه 
سود و زیان بدهکار باشد نشان دهنده زیان خالص است که در این حالت ثبتی بابت مالیات صورت نخواهد گرفت. 

شمارۀ سند:                                                        مؤسسه ....                                       شمارۀ صفحۀ دفتر روزنامه:
تاریخ سند: 13xx/12/29                                سند حسابداری                                  تعداد ضمائم:

بستانکار )ریال( بدهکار )ریال( مبلغ جزء شرح کد حساب ردیف

××× خالصه سود و زیان 

××× مالیات پرداختنی 

جمع:

شرح سند: بابت ثبت مالیات عملکرد سال.... 

تنظیم کننده:                               تأییدکننده:                                              تصویب کننده:
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3 بستن حساب خالصه سود و زیان: پس از بستن حساب های درآمد و هزینه همچنین ثبت مالیات بر 
عملکرد )در صورت لزوم(، مانده نهایی حساب خالصه سود و زیان با ثبت زیر به حساب سود و زیان انباشته 

منتقل می گردد.

شمارۀ سند:                                                        مؤسسه ....                                      شمارۀ صفحۀ دفتر روزنامه:
تاریخ سند: 13xx/12/29                                سند حسابداری                                  تعداد ضمائم:

بستانکار )ریال( بدهکار )ریال( مبلغ جزء شرح کد حساب ردیف

××× خالصه سود و زیان 

××× سود و زیان انباشته 

جمع:

شرح سند: بابت انتقال مانده بستانکار حساب خالصه سود و زیان به حساب سود و زیان انباشته 

تنظیم کننده:                                                         تأییدکننده:                                              تصویب کننده:

باشد  بدهکار  زیان  و  سود  خالصه  حساب  مانده  موقت  حساب های  بستن  از  پس  اگر  است  ذکر  به  الزم 
نشان دهنده زیان خالص است و ثبتی از بابت مالیات انجام نخواهد شد و مانده این حساب با ثبت زیر مستقیماً 

به حساب سود و زیان انباشته منتقل می گردد.

شمارۀ سند:                                                        مؤسسه....                                       شمارۀ صفحۀ دفتر روزنامه:
تاریخ سند: 13xx/12/29                                سند حسابداری                                   تعداد ضمائم:

بستانکار )ریال( بدهکار )ریال( مبلغ جزء شرح کد حساب ردیف

××× سود و زیان انباشته

××× خالصه سود و زیان

جمع:

شرح سند: بابت انتقال مانده بدهکار حساب خالصه سود و زیان به حساب سود و زیان انباشته 

تنظیم کننده:                                                         تأییدکننده:                                              تصویب کننده:
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اطالعات زیر مربوط به مؤسسه حقوقی »   اصفهان« است که در ادامه ثبت های مربوط به بستن حساب های مثال
موقت آن را انجام خواهیم داد. 

مؤسسه حقوقی اصفهان
ترازنامه آزمایشی اصالح شده

1396/12/29

نام حساب
مانده حساب ها

بستانکاربدهکار
5،000،000بانک

3،200،000حساب های دریافتنی
1،000،000پیش پرداخت اجاره

2،300،000اثاثه
230،000استهالک انباشته اثاثه
1،000،000حساب های پرداختنی

500،000حقوق پرداختنی
500،000پیش دریافت درآمد

8،500،000سرمایه
2،000،000درآمد ارائه خدمات

250،000هزینه اجاره
600،000هزینه حقوق

230،000هزینه استهالک اثاثه
150،000هزینه ملزومات

12،730،00012،730،000جمع
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ثبت بستن حساب درآمد:

شمارۀ سند:                                              مؤسسه حقوقی اصفهان                         شمارۀ صفحۀ دفتر روزنامه:
تاریخ سند:  1396/12/29                               سند حسابداری                                تعداد ضمائم:

بستانکار )ریال( بدهکار )ریال( مبلغ جزء شرح کد حساب ردیف

2،000،000 درآمد ارائه  خدمات 

2،000،000 خالصه سود و زیان 

2،000،000 2،000،000 جمع: دو میلیون ریال 

شرح سند: بابت بستن حساب درآمد به حساب خالصه سود و زیان

تنظیم کننده:                                                         تأییدکننده:                                              تصویب کننده:

ثبت بستن حساب هزینه ها:

شمارۀ سند:                                            مؤسسه حقوقی اصفهان                          شمارۀ صفحۀ دفتر روزنامه:
تاریخ سند:  1396/12/29                            سند حسابداری                                  تعداد ضمائم:

بستانکار )ریال( بدهکار )ریال( مبلغ جزء شرح کد حساب ردیف

1،230،000 خالصه سود و زیان 

250،000                            هزینه اجاره

600،000                            هزینه حقوق

150،000                            هزینه ملزومات

230،000                            هزینه استهالک اثاثه

1،230،000 1،230،000 جمع: یک میلیون و دویست و سی هزار ریال 

شرح سند: بابت بستن حساب هزینه ها به حساب خالصه سود و زیان 

تنظیم کننده:                                                         تأییدکننده:                                              تصویب کننده:

حساب خالصه سود و زیان

1،230،0002،000،000

770،000

پس از بستن حساب های درآمد و هزینه الزم است در این 
مرحله مانده حساب خالصه سود و زیان را محاسبه کنیم. 
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تعیین و ثبت مالیات بر عملکرد:
770،000×%25 =192،500 * نرخ مالیات بر عملکرد 25 درصد فرض شود. 

شمارۀ سند:                                         مؤسسه حقوقی اصفهان                            شمارۀ صفحۀ دفتر روزنامه:
تاریخ سند:  1396/12/29                         سند حسابداری                                     تعداد ضمائم:

بستانکار )ریال( بدهکار )ریال( مبلغ جزء شرح کد حساب ردیف
192،500 خالصه سود و زیان 

192،500 مالیات پرداختنی
192،500 192،500 جمع: یکصد و نود و دو هزار و پانصد ریال 

شرح سند: بابت ثبت مالیات بر عملکرد سال 1396 
تنظیم کننده:                                                         تأییدکننده:                                              تصویب کننده:

حساب خالصه سود و زیان

1،230،000
192،500

2،000،000

1،422،5002،000،000

577،500

بستن حساب خالصه سود و زیان:

شمارۀ سند:                                              مؤسسه حقوقی اصفهان                          شمارۀ صفحۀ دفتر روزنامه:
تاریخ سند:  1396/12/29                              سند حسابداری                                    تعداد ضمائم:

بستانکار )ریال( بدهکار )ریال( مبلغ جزء شرح کد حساب ردیف

577،500 خالصه سود و زیان 

577،500 سود و زیان انباشته

577،500 577،500 جمع: پانصد و هفتاد و هفت هزار و پانصد ریال

شرح سند: بابت انتقال مانده بستانکار حساب خالصه سود و زیان به حساب سود و زیان انباشته 

تنظیم کننده:                                                         تأییدکننده:                                              تصویب کننده:
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فرایند بستن حساب های موقت در مثال فوق در دفتر کل به ترتیب زیر خواهد بود. 

حساب خالصه سود و زیان

1،230،000
192،500

2،000،000

1،422،5002،000،000

577،500577،500

هزینه اجاره

⁞

250،000250،000

هزینه حقوق

⁞

600،000600،000

هزینه استهالک اثاثه

⁞

230،000230،000

هزینه ملزومات

⁞

150،000150،000

درآمد ارائه خدمات

⁞

2،000،0002،000،000

سود و زیان انباشته

577،500

مالیات پرداختنی

192،500

مانده

مانده

مانده

مانده

مانده

مانده
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کار عملی 1 

اطالعــات زیر مــربوط بــه مؤسسه 
»   اردستان« است.
 مطلوب است: 

ثبت های مربوط به بستن حساب های 
موقت، تعیین و ثبت مالیات بر عملکرد 
)نرخ 25% فرض شود(، بستن حساب 
کلیه  انتقال  و  زیان  و  سود  خالصه 

عملیات فوق به دفتر کل

مؤسسه اردستان
تراز آزمایشی اصالح شده

1396/12/29

نام حساب
مانده حساب ها

بستانکاربدهکار
3،800،000بانک

2،000،000حساب های دریافتنی
1،080،000سایر حساب های دریافتنی

420،000ملزومات
4،000،000پیش پرداخت بیمه

13،000،000تجهیزات
3،000،000استهالک انباشته تجهیزات

25،000،000ساختمان
5،000،000استهالک انباشته ساختمان

32،000،000زمین
1،800،000حساب های پرداختنی

3،700،000سایر حساب های پرداختنی
5،600،000وام پرداختنی

2،000،000حقوق پرداختنی
600،000مالیات پرداختنی

24،300،000پیش دریافت درآمد
7،000،000اسناد پرداختنی بلند مدت

3،000،000سرمایه
810،000سود و زیان انباشته

25،400،000درآمد خدمات فیلم برداری
16،000،000درآمد خدمات تدوین

6،250،000هزینه حقوق
2،750،000هزینه بیمه

1،700،000هزینه آب و برق
1،300،000هزینه عوارض و نوسازی

1،600،000هزینه تبلیغات
310،000هزینه ملزومات

2،000،000هزینه استهالک  تجهیزات
1،000،000هزینه استهالک ساختمان

98،210،00098،210،000جمع
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بستن حساب های موقت در مؤسسات بازرگانی  

فرایند بستن حساب ها در مؤسسات بازرگانی تاحدودی شبیه یک واحد خدماتی بوده و قدم هایی که در این 
فرایند طی می شود کاماًل یکسان است، اما با توجه به ماهیت فعالیت های بازرگانی، حساب های استفاده شده 

در این نوع واحدها با واحدهای خدماتی متفاوت است که در ادامه به آنها می پردازیم. 

آیا یک واحد اقتصادی می تواند هم زمان به فعالیت خدماتی و بازرگانی اشتغال داشته باشد؟فعالیت
........................................................................................................................................................................................

سیستم های نگهداری موجودی کاال   

برای  استفاده  مورد  بازرگانی سیستم  واحدهای  در  بستن حساب ها  نحوه  در  مؤثر  عوامل  از مهم ترین  یکی 
حسابداری موجودی کاال است که عبارت اند از: 

   سیستم ادواری موجودی کاال 
  سیستم دائمی موجودی کاال

تفاوت سیستم نگهداری موجودی کاال در روش ادواری با دائمی در چیست؟فعالیت
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................

فعالیت های بازرگانی حوزه دیگری از نظر نوع فعالیت 
است که واحدهای اقتصادی می توانند در این حوزه نیز 
مشغول به فعالیت باشند، فروشگاه ها، عمده فروشان 
و خرده فروشان نمونه هایی از این واحدهای اقتصادی 
هستند که تعداد آنها در فضای اقتصادی کشور نیز 

قابل مالحظه است. 

بستن حساب های موقت در سیستم ادواری موجودی کاال
با توجه به نحوه کسب سود در واحدهای بازرگانی، به طور معمول در این مؤسسات در صورتی که از سیستم 

ادواری موجودی کاال استفاده شود حساب های موقت شامل موارد زیر است: 
 درآمد فروش کاال 

 برگشت از فروش و تخفیفات 
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 تخفیفات نقدی فروش 
 خرید کاال 

  برگشت از خرید و تخفیفات 
 تخفیفات نقدی خرید 

  هزینه حمل کاالی خریداری شده 
  هزینه ها 

فرایند بستن حساب های موقت مستلزم انجام ثبت حسابداری و انتقال به دفتر کل است معموالً عملیات بستن 
حساب های موقت در واحدهای بازرگانی که از سیستم ادواری موجودی کاال استفاده می کنند در پایان دوره 

مالی شامل سه مرحله زیر است.

حساب های موقت با مانده بستانکار

درآمد فروش کاال
برگشت از خرید و تخفیفات

تخفیفات نقدی خرید

حساب های موقت با مانده بدهکار

خرید کاال
برگشت از فروش و تخفیفات

تخفیفات نقدی فروش
هزینه حمل کاالی خریداری شده

هزینه ...

خالصه
سود و زیان 1

3

2

الیات
م

مالیات
پرداختنی

سود و زیان
 انباشته

1  بستن حساب های موقت با مانده بستانکار
در واحد های اقتصادی با موضوع فعالیت بازرگانی، حساب های درآمد فروش کاال، برگشت از خرید و تخفیفات و 
تخفیفات نقدی خرید به طور معمول دارای مانده بستانکار هستند، برای بستن آنها کافی است هر یک را معادل 

مانده بستانکار خود، بدهکار کرده و در مقابل حساب خالصه سود و زیان معادل جمع آنها بستانکار کنیم.
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شمارۀ سند:                                                         مؤسسه ......                                  شمارۀ صفحۀ دفتر روزنامه:
تاریخ سند: 13xx/12/29                                  سند حسابداری                             تعداد ضمائم:

بستانکار )ریال( بدهکار )ریال( مبلغ جزء شرح کد حساب ردیف
××× درآمد فروش کاال 
××× برگشت از خرید و تخفیفات 
××× تخفیفات نقدی خرید

×××                                      خالصه سود و زیان 
جمع: 

شرح سند: بابت بستن حساب های موقت با مانده بستانکار به حساب خالصه سود و زیان
تنظیم کننده:                                تأییدکننده:                                  تصویب کننده:

2  بستن حساب های موقت با مانده بدهکار
تخفیفات،  و  فروش  از  برگشت  کاال،  بازرگانی، حساب های خرید  فعالیت  موضوع  با  اقتصادی  واحد های  در 
بدهکار  مانده  دارای  معمول  به طور  هزینه ها  و  خریداری شده  کاالی  هزینه حمل  فروش،  نقدی  تخفیفات 
هستند، برای بستن آنها کافی است هر یک را معادل مانده بدهکار خود بستانکار کرده و در مقابل حساب 

آنها بدهکار گردد. خالصه سود و زیان معادل جمع 

شمارۀ سند:                                                           مؤسسه ......                                   شمارۀ صفحۀ دفتر روزنامه:
تاریخ سند: 13xx/12/29                                    سند حسابداری                              تعداد ضمائم:

بستانکار)ریال( بدهکار )ریال( مبلغ جزء شرح کد حساب ردیف
××× خالصه سود و زیان 

×××                   خرید کاال
×××                   برگشت از فروش و تخفیفات
×××                   تخفیفات نقدی فروش
×××                   هزینه حمل کاالی خریداری شده
×××                      هزینه حقوق و دستمزد 
×××                     هزینه تلفن
×××                     هزینه تبلیغات
×××                   هزینه ..... 

جمع:
شرح سند: بابت بستن حساب های موقت با مانده بدهکار به حساب خالصه سود و زیان 

تنظیم کننده:                                تأییدکننده:                                   تصویب کننده:
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ادامه فرایند بستن حساب ها دقیقاً مشابه بستن حساب ها در مؤسسات خدماتی است. پس از مانده گیری حساب 
خالصه سود و زیان در صورت وجود سود خالص ثبت مالیات بر عملکرد به شکل زیر انجام خواهد شد. در صورت 

وجود زیان خالص نیازی به انجام این ثبت نیست.

تعیین و ثبت مالیات بر عملکرد: 

شمارۀ سند:                                                 مؤسسه ......                               شمارۀ صفحۀ دفتر روزنامه:
تاریخ سند: 13xx/12/29                          سند حسابداری                             تعداد ضمائم:

بستانکار)ریال( بدهکار )ریال( مبلغ جزء شرح کد حساب ردیف

××× خالصه سود و زیان 

×××                                       مالیات پرداختنی 

جمع:

شرح سند: بابت ثبت مالیات عملکرد سال .... 

تنظیم کننده:                                 تأییدکننده:                                تصویب کننده:

3  بستن حساب خالصه سود و زیان: 

شمارۀ سند:                                                       مؤسسه ......                                 شمارۀ صفحۀ دفتر روزنامه:
تاریخ سند: 13xx/12/29                               سند حسابداری                                تعداد ضمائم:

بستانکار)ریال( بدهکار )ریال( مبلغ جزء شرح کد حساب ردیف

××× خالصه سود و زیان 

×××                              سود و زیان انباشته 

جمع:

شرح سند: بابت انتقال مانده حساب خالصه سود و زیان به حساب سود و زیان انباشته

تنظیم کننده:                                  تأییدکننده:                               تصویب کننده:

الزم به ذکر است در صورت وجود زیان خالص، ثبت فوق به صورت معکوس خواهد بود. نکته
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شایستگی غیرفنی  

اگرچه تعریف قدیمی سواد، توانایی خواندن و نوشتن است، ولی امروزه توانایی خواندن و نوشتن تنها بخشی 
از تعریف سواد است و حتی داشتن مدارک و مدارج عالیه دانشگاهی نیز دلیل بر باسوادی افراد نیست. از نظر 

یونسکو در قرن حاضر افرادی که در 6 حوزه زیر دارای سواد هستند افراد باسواد تلقی می شوند.

1

2

سواد
 عاطفی

توانایی برقراری روابط عاطفی با خانواده 
همسر و دوستان به نحوه شایسته

سواد 
ارتباطی

توانایی برقراری ارتباط و تعامل با تمامی اعضای 
جامعه

    )آداب معاشرت ـ روابط اجتماعی مناسب(

)چگونگی  درآمد  اقتصادی  مدیریت  توانایی 
هزینه ها( مدیریت  و  سرمایه گذاری  پس انداز، 

سواد
3 مالی

٤

٥

٦

سواد
رسانه ای

سواد
 تربیتی

سواد
رایانه ای

اینکه بدانیم کدام رسانه ها معتبر و کدام نامعتبر است: 
توانایی تشخیص وثوق اخبار و دیگر پیام های رسانه ای

توانایی تربیت فرزندان به نحو شایسته

فناوری  پایه  مفاهیم   LCDC( از مهارت های هفت گانه  استفاده  توانایی 
اطالعات و ارتباطات، استفاده از رایانه و مدیریت فایل ها و واژه پردازی(

انواع سواد از نظر سازمان های بین المللی



کار عملی 2  

تراز  به  مربوط  روبه رو  اطالعات 
بازرگانی  شده  اصالح  آزمایشی 

است؛  »آبی« 
مطلوب است:

 ثبت بستن حساب های موقت و 
انتقال به دفتر کل.

بازرگانی آبی
تراز آزمایشی اصالح شده

1396/12/29

نام حساب
مانده حساب ها

بستانکاربدهکار
9،950،000بانک

2،000،000حساب های دریافتنی
4،300،000سایر حساب های دریافتنی

3،000،000موجودی کاال
200،000ملزومات

1،900،000اثاثه
190،000استهالک انباشته اثاثه
500،000حساب های پرداختنی

6،300،000سایر حساب های پرداختنی
14،000،000سرمایه

600،000سود و زیان انباشته
1،200،000خالصه سود و زیان

68،700،000درآمد فروش کاال
2،500،000برگشت از فروش و تخفیفات

15،00،000تخفیفات نقدی فروش
45،000،000خرید کاال

8،000،000هزینه حمل کاالی خریداری شده
2،500،000برگشت از خرید و تخفیفات

2،000،000تخفیفات نقدی خرید
6،500،000هزینه حقوق

190،000هزینه استهالک اثاثه
2،200،000هزینه ملزومات
3،500،000هزینه تبلیغات

1،000،000هزینه برق
4،250،000سایر هزینه ها

95،990،00095،990،000جمع

بستن حساب های مالی
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کار عملی 3   

از  بخشی  زیر  مانده حساب های  دارد.  اشتغال  تلفن همراه  انواع  تعمیر  و  فروش  به خرید،  بازرگانی »قرمز« 
است. تعدیالت الزم  و  اصالحات  انجام  از  بازرگانی پس  این  اطالعات 

30،000،000پیش پرداخت خرید45،000،000درآمد فروش کاال
2،000،000تخفیفات نقدی خرید15،000،000درآمد تعمیرات

1،300،000هزینه حمل کاالی خریداری شده10،000،000پیش دریافت فروش
5،000،000هزینه اجاره2،500،000برگشت از فروش و تخفیفات

2،500،000هزینه بیمه35،000،000خرید کاال
12،000،000موجودی کاال5،000،000هزینه حقوق

2،000،000خالصه سود و زیان) بستانکار(250،000،000سرمایه

مطلوب است: 
بستن حساب  )نرخ %25(،  بر عملکرد  مالیات  ثبت  و  تعیین  بستن حساب های موقت،  به  مربوط  ثبت های 

انتقال کلیه عملیات فوق به دفتر کل. خالصه سود و زیان و 

مشخص نمایید که هر یک از اقالم زیر به صورت غیرمستقیم چه تأثیری بر سود و زیان انباشته دارند؟فعالیت

کاهشافزایششرحردیف

تخفیفات نقدی فروش1

برگشت از خرید و تخفیفات2

خرید کاال3

درآمد ارائه خدمات4

هزینه حمل کاالی خریداری شده5

درآمد فروش کاال6

موجودی کاالی اول دوره7

موجودی کاالی پایان دوره8

هزینه استهالک9

سایر درآمدها10
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کار عملی ٤  

با توجه به اطالعات زیر مطلوب است، محاسبه میزان تغییر سود و زیان انباشته پس از بستن حساب های 
موقت، تعدیل موجودی کاال و انتقال مانده حساب خالصه سود و زیان به سود و زیان انباشته با این فرض که 

پیش از این اقدامات، حساب سود و زیان انباشته دارای مانده ای بستانکار معادل 1،200،000ریال است .
   از مالیات صرف نظر شود.

مبلغشرح

15،000،000 ریالفروش خالص

500،000    ریالتخفیفات نقدی فروش

8،000،000          ریالبهای تمام شده کاالی آماده برای فروش

2،000،000  ریالموجودی کاالی اول دوره

4،000،000  ریالموجودی کاالی پایان دوره

1،000،000     ریالهزینه حمل کاالی خریداری شده

2،000،000     ریالهزینه های عملیاتی

500،000       ریالخالص درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی

بستن حساب های موقت در سیستم دائمی  موجودی کاال  

با توجه به نحوه کسب سود در واحد های بازرگانی، به طور معمول در این مؤسسات در صورتی که از سیستم 
دائمی موجودی کاال استفاده شود حساب های موقت شامل موارد زیر است: 

   درآمد فروش کاال 
   برگشت از فروش و تخفیفات

   تخفیفات نقدی فروش 
   بهای تمام شده کاالی فروش رفته

   هزینه ها 
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فرایند بستن حساب های موقت مستلزم انجام ثبت حسابداری و انتقال به دفتر کل است معموالً عملیات بستن 
حساب های موقت در واحد های بازرگانی که از سیستم دائمی موجودی کاال استفاده می کنند در پایان دوره 

مالی شامل سه مرحله زیر است: 

حساب های موقت با مانده بستانکار

درآمد فروش کاال

حساب های موقت با مانده بدهکار

بهای تمام شده کاالی فروش رفته       
برگشت از فروش و تخفیفات

تخفیفات نقدی فروش
هزینه...

خالصه
سود و زیان

الیات
 م

سود و زیان
 انباشته

مالیات
پرداختنی

12

3

در سیستم دائمی، حساب موجودی کاال دائماً در حال به روز شدن است، به همین دلیل بر خالف روش 
ادواری، به انبارگردانی و به روز کردن حساب موجودی کاال نیازی نیست، اما در عمل به دالیلی همچون 
اشتباهات، سرقت کاال، فاسد شدن کاال و نظایر آن ممکن است اختالفاتی بین حساب موجودی کاال 
عماًل  نیز  دائمی  سیستم های  در  حتی  دلیل  به همین  آید  به وجود  انبار  در  موجود  فیزیکی  مقادیر  و 

انبارگردانی صورت می گیرد تا اضافه یا کسر انبار مشخص و اصالحات الزم صورت بگیرد.

نکته
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1  بستن حساب های موقت با مانده بستانکار
و  خرید  از  برگشت  خرید،  به جای حساب های  کاال  موجودی  از حساب  استفاده  دائمی،  به دلیل  روش  در 
تخفیفات، تخفیفات نقدی خرید و هزینه حمل کاالی خریداری شده، تنها حساب های بستانکار درآمد فروش 

کاال و یا سایر درآمدها است که با ثبت زیر به حساب خالصه سود و زیان بسته می شود.

شمارۀ سند:                                                        مؤسسه ......                                 شمارۀ صفحۀ دفتر روزنامه:
تاریخ سند: 13xx/12/29                                سند حسابداری                               تعداد ضمائم:

بستانکار)ریال( بدهکار )ریال( مبلغ جزء شرح کد حساب ردیف
××× درآمد فروش کاال 
××× سایر درآمدها 

×××                              خالصه سود و زیان 
جمع:

شرح سند: بابت بستن حساب فروش کاال به حساب خالصه سود و زیان 
تنظیم کننده:                                   تأییدکننده:                                  تصویب کننده:

2 بستن حساب های موقت با مانده بدهکار
حساب بهای تمام شده کاالی فروش رفته حسابی با ماهیت بدهکار است که در سیستم ثبت دائمی  موجودی 
کاال در زمان ثبت فروش استفاده می شود. این حساب به همراه سایر حساب های موقت با ماهیت بدهکار به 

شرح ثبت زیر بسته می شوند.

شمارۀ سند:                                                       مؤسسه ......                                  شمارۀ صفحۀ دفتر روزنامه:
تاریخ سند: 13xx/12/29                                سند حسابداری                               تعداد ضمائم:

بستانکار)ریال( بدهکار )ریال( مبلغ جزء شرح کد حساب ردیف
××× خالصه سود و زیان 

×××                 بهای تمام شده کاالی فروش رفته
×××                 برگشت از فروش و تخفیفات
×××                 تخفیفات نقدی فروش
×××                   هزینه حقوق و دستمزد 
×××                 هزینه استهالک....
×××                 سایر هزینه ها

جمع:
شرح سند: بابت بستن حساب بهای تمام شده کاالی فروش رفته و سایر حساب های موقت با مانده بدهکار 

تنظیم کننده:                                   تأییدکننده:                                  تصویب کننده:
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در نهایت و مشابه با فرایند های قبلی پس از مانده گیری حساب خالصه سود و زیان در صورت وجود سود خالص 
ثبت مالیات بر عملکرد انجام خواهد شد و سپس مانده نهایی حساب خالصه سود و زیان به حساب سود و زیان 

انباشته منتقل می گردد.
تعیین و ثبت مالیات بر عملکرد: 

شمارۀ سند:                                                         مؤسسه ......                             شمارۀ صفحۀ دفتر روزنامه:
تاریخ سند: 13xx/12/29                                   سند حسابداری                         تعداد ضمائم:

بستانکار)ریال( بدهکار )ریال( مبلغ جزء شرح کد حساب ردیف

××× خالصه سود و زیان 

×××                                       مالیات پرداختنی 

جمع:

شرح سند: بابت ثبت مالیات عملکرد سال .... 

تنظیم کننده:                                    تأییدکننده:                               تصویب کننده:

3 بستن حساب خالصه سود و زیان: 

شمارۀ سند:                                                          مؤسسه ......                                  شمارۀ صفحۀ دفتر روزنامه:
تاریخ سند: 13xx/12/29                                    سند حسابداری                              تعداد ضمائم:

بستانکار)ریال( بدهکار )ریال( مبلغ جزء شرح کد حساب ردیف

××× خالصه سود و زیان 

×××                                       سود و زیان انباشته 

جمع:

شرح سند: بابت انتقال مانده بستانکار حساب خالصه سود و زیان به حساب سود و زیان انباشته

تنظیم کننده:                                    تأییدکننده:                              تصویب کننده:
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کار عملی ٥   

مانده برخی از حساب های بازرگانی »چادگان« که به فروش و ارائه خدمات نرم افزاری اشتغال دارد به شرح زیر 
است:

 
1،000،000هزینه ملزومات5،000،000درآمد ارائه خدمات

250،000،000سرمایه45،000،000درآمد فروش کاال

3،500،000  هزینه استهالک اثاثه30،000،000بهای تمام شده کاالی فروش رفته

4،000،000پیش دریافت درآمد فروش کاال10،000،000هزینه حقوق

14،000،000موجودی کاال8،000،000هزینه اجاره

مطلوب است: 
ثبت های مربوط به بستن حساب های موقت، حساب خالصه سود و زیان و انتقال به دفتر کل 

کار عملی ٦   

اطالعات تراز آزمایشی اصالح شده صفحه روبه رو مربوط به بازرگانی »گلچین« است: 

 زمان برای محبت و احترام به پدر و مادر محدود است!
مراقب باشیم ...
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بازرگانی گلچین
تراز آزمایشی اصالح شده

1396/12/29

نام حساب
مانده حساب ها

بستانکاربدهکار
25،000،000بانک

3،700،000حساب های دریافتنی
4،500،000سایر حساب های دریافتنی

14،000،000موجودی کاال
4،000،000ملزومات

8،000،000اثاثه
3،000،000استهالک انباشته اثاثه
2،050،000حساب های پرداختنی

6،200،000سایر حساب های پرداختنی
40،00،0000سرمایه

4،950،000سود و زیان انباشته
70،000،000درآمد فروش کاال

1،300،000تخفیفات نقدی فروش
2،300،000برگشت از فروش و تخفیفات

48،000،000بهای تمام شده کاالی فروش رفته
10،000،000هزینه حقوق

1،600،000هزینه استهالک اثاثه
800،000هزینه ملزومات

2،000،000هزینه اجاره
1،000،000سایر هزینه ها

126،200،000126،200،000جمع

مطلوب است: ثبت های مربوط به بستن حساب های موقت، تعیین و ثبت مالیات بر عملکرد )نرخ 25% فرض 
شود(، بستن حساب خالصه سود و زیان و انتقال کلیه عملیات فوق به دفتر کل 
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کار عملی 7  

فرایند بستن حساب های زیر را با رسم جهت نما و پرکردن کادرهای خالی کامل کنید.

بستن حساب ها در مؤسسات تولیدی   

فرایند بستن حساب های موقت در مؤسسات تولیدی تا حدودی شبیه مؤسسات بازرگانی است و البته عناوین 
برخی از حساب ها نیز با توجه به نوع فعالیت آنها متفاوت است.

بحث مفصل تر پیرامون این نوع مؤسسات را به مقاطع تحصیلی باالتر واگذار می کنیم.

برگشت از فروش و تخفیفات

⁞

500،000

درآمد فروش کاالحساب خالصه سود و زیان

⁞

10،000،000

هزینه اجاره

⁞

4،000،000

درآمد ارائه خدماتحساب سود و زیان انباشته

⁞

5،000،000

بهای تمام شده کاالی
 فروش رفته

⁞

7،000،000

هزینه استهالک

⁞

200،000
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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 بستن حساب ها و بیان دالیل آن6

تعریف حساب های موقت7

تعریف حساب خالصه سود و زیان8

توانایی بستن حساب های موقت در واحد های خدماتی9

توانایی بستن حساب های موقت در واحد های بازرگانی10



بستن حساب های مالی

183

تراز آزمایشی اختتامی   

مؤسسه حقوقی اصفهان
تراز آزمایشی اختتامی

1396/12/29

نام حساب
مانده حساب

بستانکاربدهکار
5،000،000بانک

3،200،000حساب های دریافتنی
1،000،000پیش پرداخت

2،300،000اثاثه
230،000استهالک انباشته اثاثه
1،000،000حساب های پرداختنی

500،000حقوق پرداختنی
192،500مالیات پرداختنی

500،000پیش دریافت درآمد
8،500،000سرمایه

577،500سود و زیان انباشته 
11،500،00011،500،000جمع

چگونه از صحت فرایند بستن حساب های موقت می توان اطمینان کسب نمود؟ فعالیت
........................................................................................................................................................................................

از حساب های  فرایند، فهرستی  این  انجام  از صحت  اطمینان  به منظور  و  از بستن حساب های موقت  پس 
آزمایشی  تراز  تهیه  از  هدف  می شود.  اختتامی  تهیه  آزمایشی  تراز  عنوان  تحت  کل  دفتر  در  باقی مانده 
اختتامی  اثبات تساوی اقالم بدهکار و بستانکار مانده حساب های دائمی  به منظور انتقال آنها به دوره مالی 
بعد است. امروزه احتمال رخ دادن چنین اشتباهاتی با وجود یک نرم افزار حسابداری به حداقل رسیده است. 

مؤسسه مثال مثال  برای  را  تراز  این  اختتامی،  آزمایشی  تراز  تهیه  نحوه  با  بیشتر شما  آشنایی  منظور  به 
نموده ایم. تهیه  زیر  در  بسته ایم،  نیز  را  آن  موقت  حساب های  پیش تر  که  »اصفهان«  حقوقی 
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کار  عملی 8  

تراز آزمایشی اختتامی را برای بازرگانی »آبی« )کار عملی شماره 2( تهیه کنید. 

کار  عملی 9  

تراز آزمایشی اختتامی را برای بازرگانی »گلچین« )کار عملی شماره 6( تهیه کنید. 



کار عملی  10 

آزمایشی  تراز  اطالعات  به  توجه  با 
اصالح شده مؤسسه تبلیغاتی »گلپایگان«

مطلوب است:
تراز  تهیه  و  موقت  حساب های  بستن 

اختتامی  آزمایشی 

 نرخ مالیات 25 درصد فرض شود.

بازرگانی گلپایگان
تراز آزمایشی اصالح شده

1396/12/29

نام حساب
مانده حساب

بستانکاربدهکار
20،000،000بانک

35،000،000حساب های دریافتنی
6،000،000سایر حساب های دریافتنی

33،000،000اسناد دریافتنی
5،000،000ملزومات

3،200،000پیش پرداخت ها
24،000،000اثاثه

7،200،000استهالک انباشته اثاثه
90،000،000ساختمان

12،00،0000استهالک انباشته ساختمان
14،000،000حساب های پرداختنی

18،300،000سایر حساب های پرداختنی
66،700،000اسناد پرداختنی

45،000،000سرمایه
15،000،000سود و زیان انباشته
208،200،000درآمد ارائه خدمات

114،000،000هزینه اجاره
18،000،000هزینه آگهی و تبلیغات

3،000،000هزینه برق
16،000،000هزینه حقوق

4،800،000هزینه استهالک اثاثه
6،000،000هزینه استهالک ساختمان

2،200،000هزینه ملزومات
6،200،000سایر هزینه ها

386،400،000386،400،000جمع

بستن حساب های مالی



186

فعالیت
1 اطالعات زیر از تراز آزمایشی اصالح شده مؤسسه »  بوشهر« در پایان دوره مالی استخراج شده است 

جمع ستون بدهکار و بستانکار          320،000،000
مازاد درآمدها بر هزینه ها                     60،000،000

جمع بدهی ها و سرمایه                  200،000،000

محاسبه کنید هزینه ها و دارایی ها، هر یک چه مبلغی هستند؟
 ........................................................................................................................................................................................

2 جمع ستون بستانکار تراز آزمایشی اصالح شده 640،000،000 ریال است اگر دارایی ها 400،000،000 
ریال باشد جمع ستون بدهکار تراز آزمایشی اختتامی چه مبلغی است؟
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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 تراز آزمایشی اختتامی 6

تعریف دالیل تهیه تراز آزمایشی اختتامی7

توانایی تهیه تراز آزمایشی اختتامی 8
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حساب های دائمی    

پس از بستن حساب های موقت، حساب های دارایی، بدهی و سرمایه در زمره حساب های باقی مانده در دفاتر 
هستند. این حساب ها را که حساب های دائمی  )ترازنامه ای( نیز می نامند، از نظر طول عمر می توان برخالف 
حساب های موقت دانست، به این معنی که مانده حساب های موقت برای یک دوره مالی مشخص معنادار 
هستند و در پایان دوره مالی صفر می شوند و اثری از مانده آنها در دوره مالی بعد نخواهد بود، درحالی که 
کلیه  می شود.  منتقل  بعد  مالی  دوره  به  مالی  دوره  یک  از  آنها  مانده  و  نبوده  دائمی  این گونه  حساب های 

حساب های منعکس شده در ترازنامه حساب های دائمی  هستند.
نمونه هایی از حساب های دائمی مانند موجودی نقد، حساب های دریافتنی، سرمایه، پیش دریافت ها، حساب های 
پرداختنی، سود و زیان انباشته و... هستند که به دلیل وجود این حساب ها در ترازنامه بعضاً به آنها، حساب های 

ترازنامه ای نیز گفته می شود.

بستن حساب های دائمی                

پس از بستن حساب های موقت، تهیه تراز آزمایشی اختتامی  و اطمینان از صحت فرایند بستن حساب های 
موقت، اکنون حساب ها آماده ثبت مبادالت دوره مالی بعد است، اما بر طبق آیین نامه نگهداری دفاتر 
قانونی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و تنظیم شده است، مؤّدیان مکلف اند برای هر سال مالی 
فقط از دفاتری که برای همان سال با رعایت قوانین و مقررات مربوطه ثبت شده است استفاده کنند، به عبارت 
دیگر مؤسسات ملزم هستند برای هر سال از دفاتر همان سال استفاده کنند، از این رو انتقال مانده حساب های 

دائمی  از دفاتر یک سال به دفاتر سال بعد ضرورت پیدا می کنند. 
از آنجایی که در حسابداری معموالً نمی توان هیچ رقمی  را بدون آنکه متکی بر ثبت اولیه یا ثبت روزنامه 
دائمی  از  مانده حساب های  انتقال مستقیم  به جای  است  بهتر  نمود،  ثبت  دفتر کل  باشد، در حساب های 
دفاتر یک سال به سال بعد از دو حساب واسطه به نام های تراز اختتامی  یا اختتامیه و حساب تراز افتتاحی یا 
افتتاحیه استفاده کنیم؛ الزم به ذکر است برخی از حسابداران بدون استفاده از این حساب های واسطه اقدام 

به بستن حساب ها می کند.
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صدور سند بستن حساب های دائمی  با استفاده از حساب تراز اختتامی

1 کلیه حساب های دائمی با مانده بدهکار را که معموالً دارایی ها هستند، را یکایک بستانکار کرده و در مقابل 
حساب تراز اختتامی  را معادل جمع این حساب ها بدهکار می کنیم.        

برابر فعالیت  ......................... تراز آزمایشی   ...................... با جمع ستون  تراز اختتامی،  گردش بدهکار حساب 
است. 

2 کلیه حساب های دائمی با مانده بستانکار، که معموالً بدهی ها، حقوق صاحبان سرمایه، حساب های کاهنده 
دارایی )استهالک انباشته( هستند را یکایک بدهکار کرده و در مقابل حساب تراز اختتامی  را معادل جمع این 

حساب ها بستانکار می کنیم.

پس از مراحل فوق به نظر شما حساب تراز اختتامی چه مانده ای خواهد داشت؟فعالیت
........................................................................................................................................................................................

با انتقال موارد فوق به دفتر کل، تمام حساب های دائمی  بسته می شوند و طبیعی است حساب تراز اختتامی  نیز 
به دلیل برابر بودن جمع حساب های دائمی  بدهکار با جمع حساب های دائمی  بستانکار خود به خود صفر 

می شود و مانده ای نخواهد داشت.

در ادامه مثال مؤسسه حقوقی »اصفهان«، مثال
اختتامی،  آزمایشی  تراز  تهیه  از  پس 
اکنون اقدام به بستن حساب های دائمی 

می نماییم:

مؤسسه حقوقی اصفهان
تراز آزمایشی اختتامی

1396/12/29

نام حساب
مانده حساب ها

بستانکاربدهکار
5،000،000بانک

3،200،000حساب های دریافتنی
1،000،000پیش پرداخت اجاره

2،300،000اثاثه
230،000استهالک انباشته اثاثه
1،000،000حساب های پرداختنی

500،000حقوق پرداختنی
192،500مالیات پرداختنی

500،000پیش دریافت درآمد
8،500،000سرمایه

577،500سود و زیان انباشته 
11،500،00011،500،000جمع
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شمارۀ سند:                                            مؤسسه حقوقی اصفهان                        شمارۀ صفحۀ دفتر روزنامه:
تاریخ سند: 29 / 12 /1396                     سند حسابداری                                      تعداد ضمائم:

بستانکار)ریال( بدهکار )ریال( مبلغ جزء شرح کد حساب ردیف
11،500،000 تراز اختتامی 

5،000،000                 بانک
3،200،000                 حساب های دریافتنی 
1،000،000                 پیش پرداخت اجاره 
2،300،000                  اثاثه 
11،500،000 11،500،000 جمع: یازده میلیون و پانصد هزار ریال

شرح سند: بابت بستن حساب های دارایی 
تنظیم کننده:                               تأییدکننده:                                  تصویب کننده:

شمارۀ سند:                                                مؤسسه حقوقی اصفهان                       شمارۀ صفحۀ دفتر روزنامه:
تاریخ سند: 29 / 12 /1396                         سند حسابداری                                   تعداد ضمائم:

بستانکار)ریال( بدهکار )ریال( مبلغ جزء شرح کد حساب ردیف
230،000 استهالک انباشته اثاثه

1،000،000 حساب های پرداختنی
500،000 حقوق پرداختنی 
192،500 مالیات پرداختنی
500،000 پیش دریافت درآمد

8،500،000 سرمایه
577،500 سود و زیان انباشته

11،500،000                                               تراز اختتامی
11،500،000 11،500،000 جمع: یازده میلیون و پانصد هزار ریال 

شرح سند: بابت بستن حساب های دائمی  با مانده بستانکار 
تنظیم کننده:                              تأییدکننده:                                   تصویب کننده:
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کار عملی 11  

با توجه به اطالعات بازرگانی »آبی« و تراز آزمایشی تهیه شده در کار عملی شماره 8 مطلوب است انجام ثبت های 
مربوط به بستن حساب های دائمی.

کار عملی 12  

با توجه به اطالعات بازرگانی »گلچین« و تراز آزمایشی تهیه شده در کار عملی شماره 9 مطلوب است انجام 
ثبت های مربوط به بستن حساب های دائمی.
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کار عملی 13 

بازرگانی چهارباغ
تراز آزمایشی اصالح شده

1396/12/29

نام حساب
مانده حساب ها

بستانکاربدهکار
3،085،000بانک

3،000،000تنخواه گردان
21،570،000حساب های دریافتنی

980،000سایر حساب های دریافتنی
1،965،000ملزومات

13،000،000پیش پرداخت اجاره
6،000،000نرم افزار رایانه ای

13،250،000اثاثه
10،600،000استهالک انباشته اثاثه
19،570،000حساب های پرداختنی

3،600،000سایر حساب های پرداختنی
1،750،000پیش دریافت درآمد

17،500،000اسناد پرداختنی بلند مدت
10،000،000سرمایه

1،840،000سود و زیان انباشته
40،765،000درآمد ارائه خدمات

31،075،000هزینه حقوق
3،500،000هزینه اجاره
2،900،000هزینه برق

2،650،000هزینه استهالک اثاثه
650،000هزینه ملزومات
2،000،000سایر هزینه ها

105،625،000105،625،000جمع

تراز آزمایشی اصالح شده مؤسسه 
»چهار باغ« به شرح زیر است: 

مطلوب است: 
1  بستن حساب های موقت

2  تهیه تراز آزمایشی اختتامی
3  بستن حساب های دائمی 
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کار عملی 1٤ 

تراز آزمایشی اصالح شده بازرگانی 
روبه رو  شرح  به  ستون«  »چهل 

ارائه شده است: 
 نرخ مالیات بر عملکرد 25 درصد 

فرض شود.

مطلوب است: 
1 بستن حساب های موقت

2 تهیه تراز آزمایشی اختتامی
3  بستن حساب های دائمی 

بازرگانی چهل ستون
تراز آزمایشی اصالح شده

1396/12/29

نام حساب
مانده حساب

بستانکاربدهکار
14،950،000بانک

2،000،000حساب های دریافتنی
7،200،000سایر حساب های دریافتنی

28،800،000موجودی کاال
4،000،000ملزومات

11،000،000تجهیزات اداری
3،000،000استهالک انباشته تجهیزات

2،200،000حساب های پرداختنی
11،800،000سایر حساب های پرداختنی

25،000،000سرمایه
7،350،000سود و زیان انباشته

117،200،000درآمد فروش کاال
1،000،000برگشت از فروش و تخفیفات

500،000تخفیفات نقدی فروش
75،700،000بهای تمام شده کاالی فروش رفته

7،000،000هزینه حقوق
5،000،000هزینه اجاره

2،500،000هزینه تبلیغات
2،200،000هزینه استهالک
400،000هزینه ملزومات
4،300،000سایر هزینه ها

166،550،000166،550،000جمع
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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 دائمی 6

بیان ضرورت بستن حساب های دائمی7

توانایی بستن حساب های دائمی 8
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حساب های انتظامی

تضمین کردن در بین واحد های اقتصادی و حتی اشخاص حقیقی امری متداول است، که می تواند متکی به 
اسنادی مانند چک، سفته و یا ... نیز باشد. مانند نمونه های زیر: 

 تضمین حسن انجام کار
 تضمین پرداخت بدهی 

به نظر شما اگر چک یا سفته ای به عنوان تضمین، دریافت و یا واگذار کنیم چگونه ثبت خواهیم کرد؟      فعالیت
........................................................................................................................................................................................

مالی  بار  نداشتن  دلیل  به  می کنیم،  دریافت  آنها  از  یا  واگذار  دیگران  به  تضمین  عنوان  به  که  را  اسنادی 
برای  از منظر آماری می تواند  اینکه  به دلیل  اما  نباید ثبت کرد،  بر عناصر صورت های مالی  تأثیرگذاری  و 
»طرف  بستانکار  و  انتظامی«  »حساب های  بدهکار  به  ثبت  یک  طی  باشد  اهمیت  حائز  اقتصادی  واحد 
یکدیگر  مقابل  در  همیشه  و  داشته  آماری  جنبه  دو حساب  این  می کنیم،  منظور  انتظامی«  حساب های 
هستند و نشان دهنده میزان تضمین انجام شده برای دیگران و یا میزان تضمین اخذ شده از دیگران است. 

می شود. افشا  مالی  صورت های  همراه  توضیحی  یادداشت های  در  حساب ها  این  جزئیات 
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شمارۀ سند:                                                      مؤسسه صفاهان                                   شمارۀ صفحۀ دفتر روزنامه:
تاریخ سند: 26 / 6 /1396                                سند حسابداری                                    تعداد ضمائم:

بستانکار)ریال( بدهکار )ریال( مبلغ جزء شرح کد حساب ردیف

1،000،000،000 حساب های انتظامی 

1،000،000،000                   طرف حساب های انتظامی 

1،000،000،000 1،000،000،000 جمع: یک میلیارد ریال

شرح سند: تسلیم چک شماره 303030 بابت تضمین به مؤسسه سپاهان

تنظیم کننده:                               تأییدکننده:                                     تصویب کننده:

شمارۀ سند:                                                       مؤسسه صفاهان                              شمارۀ صفحۀ دفتر روزنامه:
تاریخ سند: 26 / 6 /1396                                 سند حسابداری                              تعداد ضمائم:

بستانکار)ریال( بدهکار )ریال( مبلغ جزء شرح کد حساب ردیف

250،000،000 حساب های انتظامی 

250،000،000                         طرف حساب های انتظامی 

250،000،000 250،000،000 جمع: دویست و پنجاه میلیون ریال

شرح سند: اخذ یک فقره سفته از آقای حسینی به عنوان تضمین

تنظیم کننده:                              تأییدکننده:                                      تصویب کننده:

فرض کنید در تاریخ 1369/6/26 مؤسسه صفاهان چکی به شماره 303030 به مبلغ 1،000،000،000 مثال
آقای  از  سفته ای  به مؤسسه سپاهان تسلیم کند و ضمناً  انجام کار  به عنوان تضمین حسن  را  ریال 
حسینی که یکی از کارکنان شرکت است به مبلغ 250،000،000 ریال به عنوان تضمین دریافت 

کند از این بابت ثبت های زیر صادر خواهد شد: 
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حساب های انتظامی

   اسناد تضمینی دیگران نزد مااسناد تضمینی ما نزد دیگران

  با توجه به مطالب فوق معموالً واحد های اقتصادی برای تفکیک تضمین های داده شده از تضمین های گرفته 
شده این دو را به شرح ثبت های زیر از هم متمایز می کنند:

شمارۀ سند:                                                  مؤسسه صفاهان                            شمارۀ صفحۀ دفتر روزنامه:
تاریخ سند: 26 / 6 /1396                            سند حسابداری                             تعداد ضمائم:

بستانکار)ریال( بدهکار )ریال( مبلغ جزء شرح کد حساب ردیف

1،000،000،000 حساب های انتظامی ـ ما نزد دیگران 

1،000،000،000                           طرف حساب های انتظامی 

1،000،000،000 1،000،000،000 جمع: یک میلیارد ریال

شرح سند: تسلیم چک شماره 303030 بابت تضمین به مؤسسه سپاهان

تنظیم کننده:                                      تأییدکننده:                                تصویب کننده:

شمارۀ سند:                                                   مؤسسه صفاهان                              شمارۀ صفحۀ دفتر روزنامه:
تاریخ سند: 26 / 6 /1396                              سند حسابداری                                تعداد ضمائم:

بستانکار)ریال( بدهکار )ریال( مبلغ جزء شرح کد حساب ردیف

250،000،000 حساب های انتظامی ـ دیگران نزد ما 

250،000،000                                  طرف حساب های انتظامی 

250،000،000 250،000،000 جمع: دویست و پنجاه میلیون ریال

شرح سند: اخذ یک فقره سفته از آقای حسینی به عنوان تضمین

تنظیم کننده:                                  تأییدکننده:                                          تصویب کننده:

حال با توجه به مثال صفحۀ قبل این سؤال پیش 
می آید که در چنین شرایطی که ثبت حسابداری 
در زمان تضمین دادن و تضمین گرفتن مشابه به 
تضمین  میزان  چگونه  اقتصادی  واحد  است  هم 
جدا  شده  اخذ  تضمین  میزان  از  را  شده  داده 

کرد؟  خواهد 
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»طرف  و  انتظامی«  »حساب های  حساب  دو  حساب ها  بستن  فرایند  در  مراحل  آخرین  از  یکی  به عنوان 
حساب های انتظامی« را نیز باید به دوره مالی بعد منتقل کنیم. به این منظور کافی است با یک ثبت معکوس 

این دو حساب را صفر و مجدداً با انجام یک ثبت در ابتدای دوره مالی بعد ایجاد نماییم.

شمارۀ سند:                                                                                                             شمارۀ صفحۀ دفتر روزنامه:
تاریخ سند: 29 / 12 /1396                                  سند حسابداری                            تعداد ضمائم:

بستانکار)ریال( بدهکار )ریال( مبلغ جزء شرح کد حساب ردیف

××× طرف حساب های انتظامی 

×××                                     حساب های انتظامی 

جمع:

شرح سند: بابت بستن حساب های انتظامی  و طرف حساب های انتظامی در پایان سال 

تنظیم کننده:                                    تأییدکننده:                               تصویب کننده:

 آیا به نظر شما نیاز است که هر دو حساب »حساب های انتظامی« و»طرف حساب های انتظامی« با فعالیت
معین های مشابه ثبت شوند؟     

کار عملی 1٥  
 

آقای دانشور وامی  به مبلغ 300،000،000 ریال برای بازرگانی خود دریافت و از این بابت طبق مقررات 
و  وام  ثبت دریافت  است:  نموده است مطلوب  بانک  تسلیم  به عنوان تضمین  وام چکی  مبلغ  معادل %125 

انجام شده. تضمین 

به این دلیل حساب های انتظامی و طرف حساب های انتظامی همراه با سایر حساب های دائمی  به تراز 
اختتامی  بسته نشدند که، این دو حساب در تراز آزمایشی اختتامی  نیز وجود نداشتند، هر چند که اگر 
این گونه نیز می شد در نتیجه عملیات تغییری ایجاد نمی کرد. چه بسا که برخی از واحد های اقتصادی 
نیز در عمل حساب های انتظامی  و طرف حساب های انتظامی  را همراه با سایر حساب های دائمی  در تراز 

آزمایشی آورده و سپس با حساب تراز اختتامی  نیز این حساب ها را ببندند. 

نکته
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ارزشیابی  

شاخص های مورد ارزیابی ردیف
نظر هنرآموزخود ارزیابی 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 انتظامی 6

توانایی ثبت حساب های انتظامی 7

توانایی بستن حساب های انتظامی 8
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افتتاح حساب ها در ابتدای دوره مالی  

همان طور که پیش تر گفتیم هدف از بستن حساب های دائم انتقال آنها به دفاتر جدید در سال مالی بعد است. 
به این منظور در ابتدای دوره مالی کلیه مانده حساب های دائم به دفاتر دوره مالی جدید منتقل می گردد، در زمان 

افتتاح حساب ها نیز معموالً واحد های اقتصادی از حساب واسطه ای به نام »تراز افتتاحی« استفاده می کنند.

صدور سند افتتاح حساب ها با استفاده از حساب تراز افتتاحی

1 هر یک از حساب های دائمی که مانده بدهکار دارند )دارایی ها( با یک ثبت مرکب بدهکار و در مقابل تراز 
افتتاحی معادل جمع اقالم مزبور بستانکار می شود.

2 هر یک از حساب های دائمی که مانده بستانکار دارند )حقوق صاحبان سرمایه، بدهی ها، ذخایر، استهالک 
انباشته( با یک ثبت مرکب بستانکار و در مقابل تراز افتتاحی معادل جمع اقالم مزبور بدهکار می شود.

و در نهایت نیز حساب تراز افتتاحی به علت برابری دارایی ها با حاصل جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سرمایه 
و سایر حساب های دائمی  بستانکار مانده ای نخواهد داشت.

ضمناً حساب های انتظامی  نیز که در پایان دوره مالی قبل با ثبتی معکوس بسته شده بودند در ابتدای دوره 
مالی جدید مجدداً در دفاتر ایجاد می شود.

شمارۀ سند:                                             مؤسسه حقوقی اصفهان                       شمارۀ صفحۀ دفتر روزنامه:
تاریخ سند: 1 / 1 /1397                           سند حسابداری                                   تعداد ضمائم:

بستانکار)ریال( بدهکار )ریال( مبلغ جزء شرح کد حساب ردیف

5،000،000 بانک

3،200،000 حساب های دریافتنی 

1،000،000 پیش پرداخت اجاره 

2،300،000 اثاثه 

11،500،000                                             تراز افتتاحی

11،500،000 11،500،000 جمع: یازده میلیون و پانصد هزار ریال

شرح سند: بابت افتتاح حساب های دارایی 

تنظیم کننده:                                        تأییدکننده:                                        تصویب کننده:

در ادامه مثال مؤسسه حقوقی »اصفهان« حساب ها در سال مالی جدید با ثبت های زیر افتتاح می گردند.مثال
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شمارۀ سند:                                             مؤسسه حقوقی اصفهان                      شمارۀ صفحۀ دفتر روزنامه:
تاریخ سند: 1 / 1 /1397                           سند حسابداری                                  تعداد ضمائم:

بستانکار)ریال( بدهکار )ریال( مبلغ جزء شرح کد حساب ردیف

11،500،000 تراز افتتاحی

230،000                         استهالک انباشته اثاثه

1،000،000                         حساب های پرداختنی

500،000                         حقوق پرداختنی 

192،500                         مالیات پرداختنی

500،000                         پیش دریافت درآمد

8،500،000                          سرمایه

577،000                         سود و زیان انباشته

11،500،000 11،500،000 جمع: یازده میلیون و پانصد هزار ریال 

شرح سند: بابت افتتاح حساب های بدهی و حقوق صاحبان سرمایه 

تنظیم کننده:                                        تأییدکننده:                                             تصویب کننده:

کار عملی 1٦   

با استفاده از اطالعات بازرگانی »آبی« و بستن حساب ها در کار عملی 11 مطلوب است افتتاح حساب های دائمی.

کار عملی 17   

با استفاده از اطالعات بازرگانی »گلچین« و بستن حساب ها در کار عملی 12 مطلوب است افتتاح حساب های 
دائمی.
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ارزشیابی  

شاخص های مورد ارزیابی ردیف
نظر هنرآموزخود ارزیابی 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 ضرورت افتتاح حساب های دائمی 6

توانایی افتتاح حساب های دائمی 7

توانایی افتتاح حساب های انتظامی 8
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شرح کار:
1  کنترل محاسبات و جمع ها و مانده های حساب های موقت

2  صدور سند حسابداری، بستن حساب های موقت
3  تنظیم تراز آزمایشی اختتامی پس از بستن حساب های موقت

4  انتقال نتایج حاصل از بستن حساب های موقت به حساب های دائمی
5  صدور سند بستن حساب های دائمی و اختصاصی

6  صدور سند بستن حساب های انتظامی
7  صدور سند افتتاح حساب های دائمی در دفاتر دوره مالی بعد

8 صدور سند افتتاح حساب های انتظامی در دفاتر دوره مالی بعد

استاندارد عملکرد : صدور سند بستن حساب های موقت، دائم و انتظامی، صدور سند افتتاح حساب های دائم و حساب های انتظامی

شاخص ها:
2 تهیه تراز آزمایشی اختتامیه 1 بستن حساب های موقت                               
4 بستن حساب های انتظامی     3 بستن حساب های دائم                                            

4 افتتاح حساب های دائم     

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:
شرایط: میز و صندلی اداری، ملزومات اداری

ابزار و تجهیزات: کامپیوتر ، پرینتر ، نرم افزار مالی، اتاق کار، ماشین حساب، نرم افزار اکسل.

معیار شایستگی: 

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از 3 مرحله کارردیف

1بستن حساب های موقت1
1تهیه تراز آزمایشی اختتامیه 2

2بستن حساب های دائم 3

1بستن حساب های انتظامی4

1افتتاح حساب های دائم و انتظامی4
2شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش

*میانگین نمرات
* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، 2 است.

ارزشیابی شایستگی بستن حساب های مالی





پودمان 5

مالیات بر عملکرد

پرداخت مالیات در چارچوب یک نظام مالیاتی منصف و مطلوب از جمله مصادیق بلوغ فرهنگی ملت و 
دولتی است که عزم خود را برای گام نهادن در مسیر رشد و تعالی جزم کرده است.

امروزه تقریبًا در همه جای دنیا، شهروندان جوامع مختلف می دانند که چرا مالیات پرداخت می کنند و 
به طور مستقیم  را  باید هزینه اش  اگر در زندگی روزمره خود خدمتی دریافت می کنند،  پذیرفته اند که 
یا غیرمستقیم پرداخت کنند. از این رو در ازای خدماتی که دریافت می کنند، مالیات خود را آگاهانه و 
با میل و رغبت پرداخت می کنند و به همین دلیل آگاهی از نحوه مصرف و توزیع این گونه درآمدها در 

بودجه کشور اهمیت دارد.
دولت  رفاهی  برنامه های  اجرای  مانع  و  است  به ضررخود شهروندان  نهایت  در  مالیات  نکردن  پرداخت 
به پرداخت آن  تا مالیاتی را که مکلف  به این موضوع، تالش می کنند  با علم  افراد جامعه  خواهد شد و 
هستند به طور تمام و کمال پرداخت کنند. این موضوع، الزامات بسیاری دارد که از آن جمله اطالع رسانی 
صحیح و دقیق درارتباط با نحوه مصرف درآمدهای حاصل از پرداخت مالیات توسط شهروندان و همچنین 

پاسخ گویی دقیق دولت به مطالبات مردم است.
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ِ̈ه إَِلّ َمَتاٌع نَْیا ِفي اٰلِخَر ُ الدُّ نَْیا َوَما الَْحیوةٰ الدُّ ِ̈ه ْزَق لَِمْن یََشاُء َویَْقِدُر َوَفِرُحوا الَْحیٰو اهللُ یَْبُسُط الِرّ

خداوند براى هركه بخواهد روزى را گسترش مى دهد و )يا( تنگ مى گرداند. و )مردم( به زندگى دنيا دل خوش اند، 
در حالى كه زندگى دنيا در )برابر زندگى( آخرت جزء يك كاميابى)موقت و اندك( نيست.

)آیه 26 سوره رعد( 

مقدمه   

   مستندات سود و زيان قبل از ماليات چيست؟
   درآمد مشمول ماليات و معافيت هاى ماليات چيست؟

   ماليات بر درآمد مشاغل چيست و چگونه تعيين مى شود؟
   ماليات پرداختنى چيست و چگونه ثبت مى شود؟
   شماره اقتصادى چيست و چگونه اخذ مى گردد؟

   اظهارنامه مالياتى چيست و چگونه تکميل مى گردد؟

استاندارد  عملکرد  

تعيين ماليات پرداختنى براساس قوانين مالياتى و قانون ماليات هاى مستقيم با استفاده از مدارك و اسناد 
مثبته و محاسبه ماليات بردرآمد مشاغل و معافيت ها مطابق قانون ماليات هاى مستقيم و توانايى تکميل و 

ارسال اظهارنامه مالياتى

مالیات بر 
عملکرد

بخش اول
کنترل مستندات سود و زیان قبل از مالیات

بخش دوم
تعیین درآمدهای مشمول مالیات و معافیت ها

بخش سوم

محاسبه مالیات بر درآمد مشاغل

بخش چهارم
محاسبه و ثبت مالیات پرداختنی

بخش پنجم
نحوه اخذ شماره اقتصادی

بخش ششم
تکمیل و ارسال اظهارنامه مالیاتی

شایستگی های این پودمان
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مستندات تعیین سود و زیان  

مهم ترين سندى كه براى تعيين سود و زيان عملکرد ساالنه واحدهاى تجارى براى تعيين ماليات بردرآمد 
مورد استفاده قرار مى گيرد، صورت سود و زيان مى باشد.

صورت سود و زيان، خالصه چگونگى كسب درآمدها و هزينه ها از طريق فعاليت هاى عملياتى و غيرعملياتى 
را نشان مى دهد كه معموالً در يك فصل يا سال مالى است.

مفهوم  سود   

سود و زيان چگونه محاسبه مى گردد؟فعالیت
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................

سود يك نوع فايده مالى است و هنگامى اتفاق مى افتد كه جمع درآمدهاى مؤسسه از جمع هزينه هايى كه 
براى كسب آن درآمدها متحمل شده بيشتر باشد.

سود متعلق به مالك يا مالکان است و آنها هستند كه تصميم مى گيرند آيا سود به دست آمده را مجدداً در 
كسب و كار هزينه كنند يا خير.

عناصر تشکیل دهنده سود و زیان قبل از مالیات  

سود و زيان قبل و بعد ازماليات چه تفاوتى باهم دارند؟ بحث كنيد.فعالیت
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................

1  درآمد های عملیاتی
عبارت است از افزايش درحقوق صاحبان سرمايه كه از فعاليت هاى اصلى و مستمر واحد تجارى ناشى شده 

باشد، به جزء موارد مرتبط با آورده صاحبان سرمايه.
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1 درآمدهاى عملياتى شامل چه مواردى است؟فعالیت
الف( .................................................................................................................................................................................
ب( .................................................................................................................................................................................

ج( درآمد ناشى از استفاده ديگران از دارايى هاى واحد تجارى

2 براى استفاده ديگران از دارايى هاى واحد تجارى كه موجب درآمدهاى عملياتى مى شود چند نمونه 
مثال ذكر كنيد؟

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

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

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

2  هزینه های عملیاتی
هزينه هايى هستند كه مرتبط با درآمدهاى عملياتى و ناشى ازفعاليت هاى اصلى و مستمر است.

سود )زیان( عملیاتی: سود )زيان( عملياتى نتيجه خالص فعاليت هاى اصلى و مستمر است.

هزینه های عملیاتی ـ درآمدهای عملیاتی = سود )زیان( عملیاتی

کار عملی 1  

سود )زيان( عملياتى جدول زير را كامل كنيد.

درآمدهای عملیاتیهزینه های عملیاتیسود )زیان(عملیاتیردیف

18،000،0004،000،000.............................

23،000،000.............................7،500،000

35،500،0001،000،000.............................

4.............................6،500،0004،200،000

5.............................2،400،0002،400،000

6.............................1،000،0000

7.............................4،000،00030،000،000
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درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی

تفاوت بين سود وزيان عملياتى و غيرعملياتى چيست؟فعالیت
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................

درآمدها و هزينه هاى غيرعملياتى نتيجه فعاليت هاى عادى است كه از عمليات اصلى و مستمر واحد تجارى 
ناشى نمى شود.

درآمد مالى و سود سهام، سود سپرده بانکى، هزينه تأمين مالى، سود يا زيان فروش دارايى هاى ثابت مشهود 
و سرمايه گذارى ها، نمونه هايى از درآمدها و هزينه هاى غير عملياتى است.

مشمولین و غیرمشمولین پرداخت مالیات  

تحقيق كنيد بين شخصيت حقيقى و حقوقى چه تفاوت هايى وجود دارد؟فعالیت
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................

الف( مشمولین پرداخت مالیات
1  كلية مالکين اعم از اشخاص حقيقى يا حقوقى نسبت به اموال يا امالك خود واقع در ايران.

2   هرشخص حقيقى ايرانى مقيم ايران نسبت به كلية درآمدهايى كه در ايران يا خارج از ايران تحصيل 
مى نمايد.

3   هر شخص حقيقى ايرانى مقيم خارج از ايران نسبت به كلية درآمدهايى كه در ايران تحصيل مى كند.
4   هر شخص حقوقى ايرانى نسبت به كلية درآمدهايى كه در ايران يا خارج از ايران تحصيل مى نمايد.

5  هر شخص غيرايرانى )اعم از حقيقى يا حقوقى( نسبت به درآمدهايى كه در ايران تحصيل مى نمايد و 
همچنين نسبت به درآمدهايى كه بابت واگذارى امتيازات يا ساير حقوق خود و يا دادن تعليمات و كمك هاى 
فنى و يا واگذارى فيلم هاى سينمايى )كه به عنوان بها يا حق نمايش يا هرعنوان ديگر عايد آنها مى گردد( از 

ايران تحصيل مى كند.
ب( غیرمشمولین پرداخت مالیات

1   وزارتخانه ها و مؤسسات دولتى.
2   دستگاه هايى كه بودجه آنها به وسيله دولت تأمين مى شود.

3   شهردارى ها.
امام خمينى)ره( و مقام معظم  از طرف حضرت  انقالب اسالمى داراى مجوز معافيت  نهادهاى  و  بنيادها    4

رهبرى.
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کار عملی 2 

كدام يك از اشخاص زير از مشمولين و غيرمشمولين ماليات بر درآمد مى باشند.

غیرمشمول مالیاتمشمول مالیاتمشخصاتردیف

شركت هاى تعاونى مصرف1

فروشگاه هاى زنجيره اى2

سازمان جهاد كشاورزى3

شركت برق منطقه اى4

بنياد شهيد انقالب اسالمى5

وزارت آموزش و پرورش6

واحدهاى صنفى7

شركت هاى سهامى8

جهاد دانشگاهى9

كميته امداد امام خمينى10

11..............................................

12..............................................

توسعه و آبادانی کشور              مالیات
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ارزشیابی  

شاخص های مورد ارزشیابی ردیف
نظر هنرآموزخودارزیابی هنرجو

ناموفقموفقناموفقموفق

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

همراه داشتن وسايل آموزشى شخصى )كتاب، دفتر، ماشين حساب و...(2

شركت فعال در بحث هاى گروهى و مسئوليت پذيرى و درستکارى3

پاسخ صحيح به سؤاالت مطرح شده در كالس و استدالل آن4

ارائه نتيجه گيرى صحيح و مستندسازى5

تعريف سود و زيان قبل و بعد از ماليات6

تعريف مشمولين پرداخت ماليات7

تعريف درآمد مشمول ماليات8

توانايى انتقال سود و زيان قبل از ماليات9

توانايى محاسبه درآمد مشمول ماليات10
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مالیات  بر درآمد    

مالياتى است كه از درآمد اشخاص حقيقى و حقوقى براساس نرخ هاى مقرر در همان سال دريافت مى شود و 
داراى انواع مختلفى است.

برخى از ماليات ها به شرح زير است:

توضیحانواع مالیات بردرآمدردیف

مالياتى است كه ازدرآمد شخص حقيقى يا حقوقى ناشى از واگذارى حقوق ماليات بردرآمد امالك1
خود نسبت به امالك واقع درايران پس ازكسرمعافيت مقرراخذ مى شود.

ماليات بردرآمد كشاورزى2

درآمد حاصل از كلية فعاليت هاى كشاورزى ، دامپرورى ، دامدارى ، پرورش 
نوغان دارى ،  ماهى گيرى ،  و  طيور، صيادى  پرورش  و  زنبورعسل  و  ماهى 
ازپرداخت  از هر قبيل و نخيالت  باغات  اشجار  احياى مراتع و جنگل ها، 

ماليات معاف است.

ماليات بردرآمد حقوق3

درآمدي كه شخص حقيقي در خدمت شخص ديگر )اعم ازحقيقي يا حقوقي( 
در قبال تسليم نيروي كارخود بابت اشتغال در ايران برحسب مدت يا كار انجام 
يافته به طور نقد يا غيرنقد تحصيل مي كند مشمول ماليات بر درآمد حقوق 

است.

ماليات بردرآمد مشاغل4
مالياتى است كه از درآمد شخص حقيقى كه از طريق اشتغال به مشاغل 
يا به عناوين ديگر غير از موارد مذكور در ساير فصل هاى قانون ماليات ها 
در ايران تحصيل مى شود پس از كسر معافيت هاى مقرر وصول مى گردد.

ماليات بردرآمد اشخاص حقوقى5
از فعاليت هاى  مالياتى است كه از جمع درآمد شركت ها و درآمد ناشى 
از  يا خارج  ايران  در  منابع مختلف  از  اشخاص حقوقى كه  انتفاعى ساير 

مى شود. تحصيل  ايران 

ماليات بردرآمد اتفاقى6
مالياتى است كه از درآمد نقدى و يا غيرنقدى كه شخص حقيقى يا حقوقى 
به صورت بالعوض و يا از طريق معامالت محاباتى و يا به عنوان جايزه يا هر 

عنوان ديگر از اين قبيل تحصيل مى كند.

ماليات ها به چند دسته تقسيم مى شوند؟ انواع آنها رابيان كنيد.فعالیت
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
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مالیات بر درآمد مشاغل
براساس قانون ماليات هاى مستقيم، درآمدى كه شخص حقيقى از طريق اشتغال به  مشاغل يا به عناوين ديگر 
غير از موارد مذكور در ساير فصل هاى اين  قانون در ايران تحصيل كند، پس از كسر معافيت هاى مقرر در 

قانون،  مشمول ماليات بردرآمد مشاغل مى باشد.
كسبه، اصناف، صاحبان حرف، صاحبان كارخانه ها و كارگاه هاى توليدى و ساير افرادى كه به صورت شخص 
حقيقى بابت درآمد حاصل از اشتغال به مشاغل آزاد و به طور انفرادى يا مشاركت مدنى فعاليت دارند يا به 

عناوين ديگرى در ايران درآمدى تحصيل كنند، مشمول ماليات بر درآمد مشاغل هستند.

معامالت محاباتى چيست؟ تحقيق كنيد.فعالیت
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................

مشاركت مدنى چيست؟فعالیت
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................

مأخذ محاسبه درآمد مشمول مالیات

1  تحقيق كنيد هزينه هاى قابل قبول مالياتى چيست؟فعالیت
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................

2  مؤديان مالياتى چه اشخاصى هستند؟
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
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براساس قانون ماليات هاى مستقيم، درآمد مشمول ماليات عبارت است از:
کل درآمد فروش کال و خدمات به  اضافه سایر درآمدهای آنان كه مشمول ماليات فصول ديگر شناخته 

 نشده باشد، منهای هزینه ها و استهالکات طبق مقررات فصل هزينه هاى قابل قبول و استهالكات.

کار عملی3  

مبالغ جدول زير را محاسبه و كامل كنيد.

جمع فروش سال
جمع هزینه های جمع درآمدخالص

قابل قبول
جمع استهالکات 

قابل قبول
درآمد مشمول 

مالیات

13928،000،00015،000،0008،000،00017،000،000

139333،000،0000025،000،000

139415،000،0009،000،00016،000،0009،000،000

139543،000،00012،000،0006،000،00033،000،000

139612،500،0002،500،0002،700،0000

اطالعات مالى به دست آمده از دفاتر قانونى مؤسسه» شازند« نشان دهنده مبالغ زير مى باشد.مثال
فروش خالص كاال                                  10،000،000     ريال
ساير درآمد ها                                         22،000،000      ريال
هزينه هاى عمومى  قابل قبول                           12،000،000      ريال
 هزينه استهالكات قابل قبول                      5،000،000      ريال

مطلوب است: 
محاسبه سود و زيان قبل از ماليات )درآمد مشمول ماليات(

پاسخ:
جمع فروش و درآمد       32،000،000  =  22،000،000   +   10،000،000
جمع هزينه ها و استهالكات       17،000،000  =   5،000،000  +  12،000،000
سود و زيان قبل از ماليات )درآمد مشمول ماليات (      15،000،000=17،000،000ـ32،000،000

)استهالکات + هزینه قابل قبول( - )سایر درآمدها + فروش کال و خدمات( = درآمد مشمول مالیات
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کار عملی4  

فروشگاه »كاشان« سود خالص ساالنه خود را در موعد مقرر به اداره امور مالياتى به مبلغ 400،000،000 ريال 
ابراز كرده  است.

در صورتى كه مبلغ 250،000،000 ريال از هزينه هاى فروشگاه مورد قبول اداره امور مالياتى قرار نگيرد، 
درآمد مشمول ماليات فروشگاه را محاسبه كنيد.

کارعملی 5  

مؤسسه بازرگانى » اراك« درآمد مشمول ماليات عملکرد خود را در مهلت قانونى با اظهار مبلغ800،000،000 
ريال سود تسليم اداره امور مالياتى نموده است.

مأمور تشخيص ماليات دفاتر و اسناد و مدارك را رسيدگى و مبلغ 120،000،000ريال از هزينه ها را به علت 
عدم مطابقت با مقررات فصل هزينه هاى قابل قبول مردود نموده است.

مطلوب است: محاسبه درآمد مشمول ماليات مؤسسه.

گروه بندی مشاغل بر مبنای حجم و یا نوع فعالیت
براساس قانون ماليات هاى مستقيم صاحبان مشاغل موظف اند دفاتر و اسناد و مدارك را براساس قانون، با 
رعايت اصول و ضوابط مرتبط، براى تشخيص درآمد مشمول ماليات، نگهدارى و اظهارنامه مالياتى خود را 

براساس آنها تنظيم كنند.

تفاوت بين برگ تشخيص و برگ قطعى ماليات بر درآمد چيست؟فعالیت
........................................................................................................................................................................................

توسعه اقتصادی

عدالت اجتماعی

رفاه اجتماعی

مالیاتآبادانی و عمران
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جدول گروه بندی مشاغل براساس حجم فعالیت

تکالیفشرحگروه

اول

مجموع مبلغ درآمد فروش کاال و خدمات سال قبل یا ده 
برابر درآمد مشمول مالیات قطعی شده طبق آخرین برگ 
مالیات قطعی عملکرد سال 1391 و بعدکه تا تاریخ پایان 
دی ماه سال قبل از شروع سال مالیاتی ابالغ شده باشد، هر 

کدام بیشتر از مبلغ سی میلیارد ریال باشد.
نگهداری دفاتر روزنامه و کل یا سایر دفاتر حسب مورد، دستی 

یا ماشینی متکی به اسناد و مدارک.
مؤدیان برای ثبت و پلمپ دفتر روزنامه و کل در سال اول باید 
حداکثر تا 30 روزپس از شروع فعالیت و در سنوات آتی باید 
و  ثبت شرکت ها  جامع  سامانه  به  مالیاتی  سال  شروع  از  قبل 
مؤسسات غیرتجاری مراجعه و درخواست خود جهت دریافت 
دفاتر را ثبت و مراحل الزم را براساس دستورالعمل موجود در 

سامانه مذکور طی نمایند.

تکالیف  انجام  لحاظ  از  فعالیت  ازحجم  فارغ  ذیل  اشخاص 
جزء مؤدیان گروه اول محسوب می شوند.

1 دارندگان کارت بازرگانی )واردکننده و صادرکننده(.
بهره برداران  و  تولیدی  واحدهای  و  کارخانه ها  صاحبان   2
معادن دارای جواز تأسیس و پروانه بهره برداری از وزارتخانه های 

ذی ربط.
3 صاحب هتل های سه ستاره و باالتر.

4   صاحبان بیمارستان ها، زایشگاه ها و کلینیک های تخصصی.
5 صاحبان مشاغل صرافی.

6  فروشگاه های زنجیره ای دارای مجوز فعالیت از وزارتخانه های 
ذی ربط.

دوم

یا ده  مجموع مبلغ درآمد فروش کاال وخدمات سال قبل 
برابر درآمد مشمول مالیات قطعی شده طبق آخرین برگ 
مالیات قطعی عملکرد سال 1391 و بعد که تا تاریخ پایان 
باشد،  ابالغ شده  از شروع سال مالیاتی  دی ماه سال قبل 
هرکدام بیشتر از مبلغ ده میلیارد و کمتر از سی میلیارد 

ریال باشد.

درآمدی  اسناد  قبیل  از  معامالت  مدارک  و  اسناد  نگهداری 
فروش کاال یا ارائه خدمات و سایر درآمدها و اسناد خرید کاال،

خدمات و دارایی و سایر اسناد هزینه های انجام شده به تفکیک 
و به ترتیب تاریخ وقوع هریک از رویدادهای مالی برای هر سال 
مالیاتی و تنظیم صورت درآمد و هزینه ماهیانه و ساالنه 

خود در چارچوب فرم های زیر:
صورت درآمد و هزینه ماهیانه مؤدیان گروه دوم و صورت درآمد 

و هزینه ساالنه مؤدیان گروه دوم.

مؤدیانی که درگروه های اول و دوم قرار نمی گیرند، جزء گروه سوم
سوم محسوب می شوند.

نگهداری اسناد و مدارک مربوط به معامالت خود از قبیل اسناد 
اسناد  و  درآمدها  و سایر  ارائه خدمات  یا  کاال  فروش  درآمدی 
هر  برای  شده  انجام  هزینه  اسناد  نیز  و  خدمات  و  کاال  خرید 
سال مالیاتی و تنظیم خالصه درآمد و هزینه در چارچوب فرم 

خالصه درآمد و هزینه ساالنه گروه سوم.
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نکات مهم:
1   در مواردی که مؤدی صرفاً به ارائه خدمات اشتغال دارد،50% مبالغ فوق الذکر مالک عمل است.

2   در مشارکت مدنی جمع مبلغ درآمد فروش کاال و خدمات و یا درآمد مشمول مالیات قطعی شده کلیه 
شرکا مالک عمل می باشد.

3   مجموع مبلغ درآمد فروش کاال و خدمات سال قبل براساس فعالیت مؤدی در سال قبل می باشد.
4   مؤدیان مالیاتی که در هر گروه قرار می گیرند تا سه سال بعد از نظر انجام تکالیف قانونی در طبقات 

پایین تر قرار نخواهند گرفت.
5   در دو سال اول شروع فعالیت صاحبان مشاغل به استثناء مؤدیانی که براساس نوع فعالیت در گروه اول 

قرار می گیرند، انتخاب گروه و انجام تکالیف قانونی مربوط به انتخاب مؤدی خواهد بود.
6   صاحبان مشاغلی که در گروه های دوم یا سوم قرار می گیرند می توانند در هر سال مالیاتی نسبت به انجام 

تکالیف گروه باالتر اقدام نمایند. در این صورت مکلف به رعایت مقررات مربوط خواهند بود.

نکته

کار عملی 6   

براساس قانون مالیات های مستقیم هریک از مشاغل جدول زیر از نظر حجم و نوع فعالیت در کدام گروه قرار 
می گیرند.

گروه فروش ـ درآمد ساالنهزمینه فعالیتنوع شغلردیف

اول20،000،000،000خدماتیتعمیرگاه اتومبیل1
................50،000،000،000خدماتیکلینیک2
................9،000،000،000تولیدیتراشکاری3
................18،000،000،000تجاریمیوه فروشی4
................950،000،000خدماتیآرایشگاه5
................16،000،000،000خدماتیمشاورین امالک6
................32،000،000،000تجاریخواروبار فروشی و سوپرمارکت7
................18،000،000،000خدماتی ـ تجارینمایشگاه اتومبیل8
................1،000،000،000خدماتیهتل 4 ستاره9

................5،500،000،000خدماتی ـ تجاریموبایل فروشی و تعمیرات10
................3،000،000،000خدماتیمؤسسه حسابداری 11

ارائه نکردن دفاتر یا حساب سود و زیان و تسلیم نکردن ترازنامه موجب تعلق جریمه ای معادل %20 
مالیات برای هریک از موارد مذکور خواهد شد.
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نحوۀ تعیین درآمد مشمول مالیات مؤدیان  

اظهارنامه  تسلیم  به  اشخاص حقیقی که مکلف  مالیات  درآمد مشمول  مالیات های مستقیم  قانون  براساس 
مالیاتی می باشند، به استناد اظهارنامه مالیاتی مؤدی که با رعایت مقررات مربوط، تنظیم و ارائه شده و مورد 
پذیرش قرارگرفته باشد خواهد بود. سازمان امور مالیاتی کشور می تواند، اظهارنامه های مالیاتی دریافتی را 
بدون رسیدگی قبول کند و تعدادی از آنها را براساس معیارها و شاخص های تعیین شده و یا به طور نمونه، 

انتخاب و برابر مقررات رسیدگی کند.

وظایف مؤدیان مالیات بر درآمد مشاغل
1  طبق قانون مالیات های مستقیم صاحبان مشاغل مکلف اند 
ظرف چهار ماه از تاریخ شروع فعالیت، مراتب را کتباً به ادارة 
امور مالیاتی محل اعالم و نسبت به تشکیل پرونده اقدام نمایند.
عدم انجام تکلیف فوق در مهلت مقرر، مشمول جریمه ای معادل 
ده درصد )10%( مالیات قطعی و نیز موجب محرومیت از  کلیه 
تسهیالت و معافیت های مالیاتی تا تاریخ شناسایی توسط ادارة 

امور مالیاتی خواهد بود.
2  صاحبان مشاغل مکلف اند هرگونه تغییرات ازجمله انحالل، 
را  و...  نشانی  تغییر  شغل،  تغییر  نام،  تغییر  فعالیت،  تعطیلی 
حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ انجام یا وقوع تغییرات، به 

اداره امور مالیاتی اعالم کنند.

در خصوص هر یک از موارد زیر تحقیق کنید؟فعالیت
1  درصورتی که مؤدی از ارائه اظهارنامه مالیاتی در مهلت مقرر خودداری کند.

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

........................................................................................................................................................................................
2  نحوة اعتراض مؤدی به مالیات تشخیصی چگونه است؟

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

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

3  براساس قانون مالیات های مستقیم مؤدیان مکلف اند اظهارنامه مالیاتی مربوط به فعالیت های شغلی خود 
را در یک سال مالیاتی برای هر واحد شغلی یا برای هر محل جداگانه طبق نمونه ای که به وسیله سازمان امور 
مالیاتی کشور تهیه خواهد شد، تنظیم و تا آخر خرداد ماه سال بعد به اداره امور مالیاتی محل شغل خود 

تسلیم کنند و مالیات متعلق را به نرخ ماده )131( قانون پرداخت نمایند.
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ماده 131 قانون مالیات های مستقیم

نرخ پانزده درصد 
)%15(

نرخ بیست درصد 
)%20(

نرخ بیست و پنج درصد 
)%25(

مالیات  ریال درآمد مشمول  میلیون )000 ،000 ،500(  پانصد  میزان  تا 
ساالنه

یک  میزان  تا  ریال   )500، 000، 000( میلیون  پانصد  مازاد  به  نسبت 
میلیارد )000 ،000 ،000 ،1( ریال درآمد مشمول مالیات ساالنه

نسبت به مازاد یک میلیارد )000 ،000 ،000 ،1( ریال درآمد مشمول 
مالیات ساالنه

نرخ محاسبه مالیات بر درآمد مشاغل )اشخاص حقیقی( به شرح زیر است:

مهلت رسیدگی به اظهارنامه مالیاتی
براساس قانون مالیات های مستقیم ادارة امور مالیاتی مکلف است اظهارنامة مؤدیان مالیات بر درآمد را در 
مورد هر منبع که در موعد قانونی تسلیم شده است، حداکثر ظرف یک سال از تاریخ انقضای مهلت مقرر 

برای تسلیم اظهارنامه رسیدگی نماید.
در صورتی که ظرف مدت مذکور برگ تشخیص درآمد صادر نکنند و یا تا سه ماه پس از انقضای یک سال 

فوق الذکر، برگ تشخیص درآمد مذکور را به مؤدی ابالغ نکند، اظهارنامة مؤدی قطعی تلقی می شود.

معافیت مالیاتی چیست؟ 

معافیت مالیاتی، به    آن بخش از درآمدها گفته می شود که طبق قانون مالیات های مستقیم، از پرداخت مالیات 
معاف است.

فعالیت های معاف از مالیات را با کمک هنرآموز خود فهرست کنید.فعالیت
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
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معافیت مالیاتی ساالنه مشاغل
مالیاتی خود را طبق  اظهارنامه  مالیات مؤدیانی که  مالیات های مستقیم درآمد ساالنه مشمول  قانون  طبق 
مقررات در موعد مقرر تسلیم کرده اند، تا میزان معافیت موضوع ماده )84( این قانون از پرداخت مالیات معاف 

است و مازاد آن به نرخ های مذکور در ماده )131( مشمول مالیات خواهد بود.
شرط استفاده از معافیت فوق تسلیم اظهارنامه مالیاتی است.

ماده 84 قانون مالیات های مستقیم:
میزان معافیت مالیات بر درآمد ساالنه مشمول مالیات حقوق از یک یا چند منبع، هر ساله در قانون بودجه 

سنواتی مشخص می شود.

تبصره 1: در مشارکت های مدنی اعم از اختیاری و اجباری )قهری(، شرکا حداکثر از دو معافیت استفاده 
خواهند کرد و مبلغ معافیت به طور مساوی بین آنان تقسیم می شود و باقیمانده سهم هر شریک، جداگانه 

مشمول مالیات خواهد بود.
شرکایی که با هم رابطه زوجیت دارند از لحاظ استفاده از معافیت در حکم یک شریک تلقی می شوند و 

معافیت مقرر به زوج اعطا می گردد.
تبصره 2: در صورتی که هر شخص حقیقی دارای بیش از یک واحد شغلی باشد، مجموع درآمد واحدهای 
شغلی وی با کسر فقط یک معافیت موضوع این ماده مشمول مالیات به نرخ های مذکور در ماده )131( 

این قانون می شود.

سایرمعافیت های مالیاتی مشاغل

تفاوت بین معافیت مالیاتی و مالیات با نرخ صفر چیست؟فعالیت
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................

مالیات
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سایر معافیت های مالیاتی مشاغل به صورت خالصه براساس جدول زیر است.

ماده قانونیشرح معافیتردیف

وجوه پرداختی بابت انواع بیمه های عمر و زندگی و از طرف مؤسسات بیمه که به موجب 1
136قراردادهای منعقده بیمه عاید ذی نفع می شود از پرداخت مالیات معاف است.

2

هزینه های درمانی پرداختی بابت معالجه خود یا همسر و اوالد و پدر و مادر و برادر و 
خواهر تحت تکفل، همچنین حق بیمه پرداختی هر شخص حقیقی به مؤسسات بیمه 
ایرانی بابت انواع بیمه های عمر و زندگی و بیمه های درمانی در یک سال مالیاتی از درآمد 

مشمول مالیات مؤدی کسر می گردد.

137

3

کمک ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی و همچنین حق عضویت اعضای مجامع 
حرفه ای، احزاب و انجمن ها و تشکل های غیردولتی که دارای مجوز از مراجع ذی ربط 
باشند و وجوهی که به موجب قانون و مقررات مربوط از درآمد یا حق الزحمه اعضای آنها 

کسر و به حساب مجامع مزبور واریز می شود، با نرخ صفر محاسبه می شود.

بند)ی(139

4
ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  از  مجوز  )دارای  قرآنی  و  مطبوعاتی  و  انتشاراتی  فعالیت های 
اسالمی و دستگاه های ذی ربط(، فرهنگی و هنری که به موجب مجوز وزارت فرهنگ و 

ارشاد اسالمی انجام می شوند، با نرخ صفر محاسبه می شود.
بند)ل( 139

اتحادیه های 5 و  تعاونی  درآمد کارگاه های فرش دستباف و صنایع دستی و شرکت های 
142تولیدی مربوطه از پرداخت مالیات معاف است.

6

سودهای دریافتی زیر تحت هر عنوان از پرداخت مالیات معاف است.
و  کارمندان  پس انداز  و  بازنشستگی  کسور  به  مربوط  سپرده های  به  متعلق  سود    1

کارگران نزد بانک های ایرانی.
2  سود یا جوایز متعلق به حساب های پس انداز و سپرده های مختلف نزد بانک های 

ایرانی یا مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز.
3  سود و جوایز متعلق به اوراق مشارکت.

145

1  شرایط استفاده از معافیت های مالیاتی و احتساب مالیات با نرخ صفر درصد چیست؟فعالیت
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................

2  بین معافیت و بخشودگی مالیاتی چه تفاوتی وجود دارد؟
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
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کار عملی 7  

باتوجه به معافیت های قانونی مشاغل، جدول زیر را کامل کنید.

جمع میزان معافیت ساالنه ماده 84نحوۀ مشارکتتعداد نفراتنوع مشارکتردیف

2 برابر ساالنهاختیاری2پدر و فرزند1

.............................اختیاری3پدر و فرزندان2

.............................اختیاری4برادران و خواهران3

.............................اختیاری2زن و شوهر4

.............................اجباری3سایر افراد5

.............................اجباری10وراث صاحب مؤسسه6

درآمد مشمول مالیات فروشگاه لوازم خانگی »دلیجان« در سال 1397 معادل 950،000،000 ریال مثال
است.

مطلوب است: محاسبه مالیات صاحب فروشگاه.
پاسخ:

درآمد مشمول مالیات پس ازکسر معافیت سال 97     734،000،000=950،000،000-216،000،000

محاسبه براساس نرخ مالیات بر درآمد مشاغل ماده 131 ق م م:

مالیات تاسقف 500،000،000                                 75،000،000 = %15×500،000،000
مالیات مازاد   500،000،000                                  46،800،000 = %20 ×234،000،000
جمع کل مالیات                                        121،800،000=46،800،000 + 75،000،000
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کار عملی 8  

اطالعات زیر مربوط به تعدادی از مشاغل خدماتی است، با توجه به اطالعات داده شده جدول زیر را محاسبه 
و کامل کنید.

جمع درآمد مشمول نوع شغلردیف
مالیات

معافیت )ماده 84( 
سال جاری

جمع درآمد پس 
ازکسرمعافیت

مالیات براساس 
ماده 131ق.م.م

.......................................................................................750،000،000تعمیرگاه خودرو1

.......................................................................................480،000،000آرایشگاه مردانه2

.......................................................................................710،000،000آرایشگاه زنانه3

.......................................................................................1،300،000،000مشاور امالک4

.......................................................................................214،500،000باطری سازی5

کار عملی 9  

اطالعات زیر در پایان سال جاری از تعمیرگاه رادیو و تلویزیون »نادر« به دست آمده است.

765،000،000 ریال درآمد ساالنه 
95،000،000 ریال  هزینه های عمومی تعمیرگاه 
20،000،000 ریال هزینه استهالک قابل قبول 
14،000،000 ریال  هزینه های درمانی همسر صاحب تعمیرگاه 

مطلوب است: 
محاسبه مالیات عملکرد سال جاری درصورتی که کل هزینه ها مورد قبول اداره مالیاتی قرار گیرد.

کار عملی 10  

زیر  مبالغ  نشان دهنده  »ثنا«  آرایشی  بهداشتی  لوازم  فروشگاه  قانونی  دفاتر  از  آمده  به دست  مالی  اطالعات 
می باشد.

880،000،000 ریال سود ناخالص ساالنه 
105،000،000 ریال هزینه استهالک و سایر هزینه ها 

مطلوب است:
محاسبه مالیات عملکرد صاحب فروشگاه
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کار عملی 11 

»نیما« و»دینا« شرکای واحد صنفی لوازم خانگی »فراهان« هستند، سود خالص به دست آمده از دفاتر قانونی 
این فروشگاه در پایان سال جاری برای محاسبه مالیات 1،150،000،000 ریال است.

مطلوب است :
محاسبه مالیات عملکرد هریک از شرکا در صورتی که به نسبت مساوی در سود و زیان شریک باشند.

کار عملی 12 

گالری مبل »مهاباد« اظهارنامه، عملکرد سال جاری خود را در مهلت قانونی با اعالم مبلغ 880،000،000 
ریال سود خالص به اداره امور مالیاتی ذی ربط تسلیم نموده است، از سود ابرازی فوق مبلغ 480،000،000 

ریال آن سود حاصل از فروش و حق واگذاری ملک است.
مطلوب است :

محاسبه درآمد مشمول مالیات و مالیات سال جاری صاحب گالری

کار عملی 13 

فروشگاه کاشی و سرامیک »یزد« با تسلیم اظهارنامه، عملکرد سال جاری در مهلت قانونی مبلغ 650،000،000 
ریال سود ابراز کرده است و دفاتر فروشگاه مورد قبول مأمور مالیاتی قرار گرفته است. این فروشگاه در عملکرد 

سال گذشته مبلغ 260،000،000 ریال زیان احراز شده از طریق رسیدگی به دفاتر داشته است.
مطلوب است: 

محاسبه درآمد مشمول مالیات و مالیات صاحب فروشگاه
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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 مالیات بر درآمد مشاغل6

تعریف انواع معافیت های مالیاتی7

توانایی تعیین میزان معافیت های مالیاتی8

توانایی تعیین میزان مالیات مشاغل9

توانایی محاسبه مالیات بر درآمد مشاغل10
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مالیات پرداختنی   

درپایان سال مالی، در صورتی که نتیجه عملیات مالی نشان دهنده سود باشد باید اقدام به محاسبه مالیات بر 
درآمد نمود.

در هنگام محاسبه مالیات بر درآمد، آن بخش از درآمد هایی که معاف از مالیات بوده و یا مالیات آنها قباًل 
به طور مقطوع پرداخت شده، از سود ابرازی کنار گذاشته می شود.

بعد از انجام تعدیالت، در صورت وجود سود و درآمد مشمول مالیات، با اعمال نرخ های مربوطه طبق قوانین 
مالیاتی، مالیات بر درآمد محاسبه می شود.

محاسبه مالیات پرداختنی
پس از محاسبه درآمد مشمول مالیات، براساس نرخ های قانونی، میزان مالیات محاسبه می شود.

کار عملی 14  

با توجه به جدول زیر درآمد مشمول مالیات و مالیات پرداختنی را محاسبه کنید.

مالیات پرداختنینرخ مالیاتدرآمد مشمول مالیات ابرازیدرآمد های معافسود )زیان( ابرازیردیف
12،000،000،000250،000،0001،750،000،000%25437،500،000
2130،000،000،00040،000،000.............................%20.............................
3420،000،0000.............................%15.............................
457،000،00057،000،000.............................%25.............................
5370،000،00022،000،000.............................%0.............................
666،000،00030،000،000.............................%5.............................
7)720،000،000(25،000،000.............................%25.............................

تفاوت بین مالیات تشخیصی و مالیات ابرازی عملکرد چیست؟فعالیت
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................

مالیات پرداختنی
در پایان دوره مالی، بخشی از سود مشمول مالیات را بر مبنای قوانین مالیاتی تحت عنوان مالیات بر 

درآمد، محاسبه می کنند و در حسابی به نام »مالیات پرداختنی« منظور می کنند.
این حساب بیانگر بدهی مؤسسه به دولت بوده که در گروه بدهی های جاری طبقه بندی می شود.
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ت 
رداخ

 و پ
لیاتی

ه ما
رنام

ارسال اظها

الیات
م

ثبت های مربوط به مالیات پرداختنی   

1   شناسایی و برآورد مالیات بر درآمد در پایان سال

شماره صفحه دفتر روزنامه: شماره سند:                                                     مؤسسه ... 
تعداد ضمائم: سند حسابداری  تاریخ سند: 1/12/29× 

بستانکار)ریال(بدهکار)ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف

××خالصه سود و زیان

××                       مالیات پرداختنی

××××جمع: 

شرح سند: محاسبه و برآورد مالیات 

تنظیم کننده:                                                 تأیید کننده:                                      تصویب کننده:

مرحله اول

ه دوم
مرحله سوممرحل

هارم
مرحله چ

چرخه مالیات
 بر درآمد 

در یک دوره مالی

برآورد مالیات در پایان سال
ه مالی

دور
الیات 

ب م
تسویه حسا

دریافت برگ تشخیص و یا برگ 

قطعی مالیات
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2  پرداخت مالیات طبق اظهارنامه

شماره صفحه دفتر روزنامه: شماره سند:                                                     مؤسسه ... 
تعداد ضمائم: سند حسابداری  تاریخ سند: 2/3/30× 

بستانکار)ریال(بدهکار)ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف

××مالیات پرداختنی

××                                       موجودی نقد

××××جمع: 

شرح سند: پرداخت مالیات طبق اظهارنامه

تنظیم کننده:                                                 تأیید کننده:                                      تصویب کننده:

3  دریافت برگ مالیات
دریافت برگه مالیات ممکن است به یکی از دو حالت زیر باشد:

3ـ1ـ برگ تشخیص مالیات: در صورتی که اظهارنامه ارسالی مورد تأیید امور مالیاتی قرار نگیرد برگ تشخیص 
مالیات صادر می شود که براساس قانون قابل اعتراض و تجدید نظر خواهد بود.

3ـ2ـ برگ قطعی مالیات: در صورت تأیید اظهارنامه و یا پس از اعتراض به مالیات تشخیصی و رسیدگی 
مجدد، برگ قطعی مالیات صادر می شود.

مبلغ پرداختی به اداره امور مالیاتی چون برآورد شده می باشد لذا تعیین مقدار دقیق آن پس از رسیدگی 
کارشناس مالیاتی مشخص و طی برگ قطعی مالیات به مؤسسه ابالغ می شود که ممکن است با مبلغ پرداختی 

مغایرت داشته باشد.
الف( اضافه مالیات پرداختی نسبت به برگ قطعی مالیات

درصورتی که مبلغ مالیات پرداختی طبق اظهارنامه بیشتر از مالیات قطعی باشد، مبلغ اضافه پرداختی به عنوان 
طلب از اداره امور مالیاتی شناسایی می گردد و به صورت زیر ثبت می شود.

شماره صفحه دفتر روزنامه: شماره سند:                                                     مؤسسه ... 
تعداد ضمائم: سند حسابداری  تاریخ سند:  

بستانکار)ریال(بدهکار)ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف

××سایرحساب های دریافتنی ـ اداره امور مالیاتی

××                                     خالصه سود و زیان

××××جمع:

شرح سند: شناسایی طلب از اداره امور مالیاتی 

تنظیم کننده:                                                 تأیید کننده:                                      تصویب کننده:
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ب( کسرمالیات پرداختی نسبت به برگ قطعی مالیات
پرداخت  کسری،  مبلغ  باشد،  قطعی  مالیات  از  کمتر  اظهارنامه  طبق  پرداختی  مالیات  مبلغ  در صورتی که 

می گردد و به صورت زیر ثبت می شود.

شماره صفحه دفتر روزنامه: شماره سند:                                                     مؤسسه ... 
تعداد ضمائم: سند حسابداری  تاریخ سند: 

بستانکار )ریال(بدهکار )ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف

××خالصه سود و زیان

××                                 موجودی نقد

××××جمع:

شرح سند: پرداخت کسری مالیات

تنظیم کننده:                                                 تأیید کننده:                                      تصویب کننده:

ج( برابری مالیات پرداختی نسبت به برگ قطعی مالیات

چنانچه برگ تشخیص و برگ قطعی بیان گر پذیرفته شدن مالیات ابرازی مؤسسه باشد، ثبتی انجام نمی شود.

مثال :
1  درآمد مشمول مالیات فروشگاه »محالت« پس از کسر معافیت در سال 1396 بالغ بر 500،000،000   ریال 

است.
مبلغ مالیات را محاسبه و ثبت کنید.

نرخ مادة 131 و مالیات سال 1396 75،000،000 = %15 × 500،000،000

شماره صفحه دفتر روزنامه: شماره سند:                                               فروشگاه محالت 
تعداد ضمائم: سند حسابداری  تاریخ سند: 1396/12/29 

بستانکار )ریال(بدهکار )ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف

75،000،000خالصه سود و زیان

75،000،000                               مالیات پرداختنی

75،000،00075،000،000جمع: هفتاد وپنج میلیون ریال

شرح سند: محاسبه و برآورد مالیات سال1396

تنظیم کننده:                                                 تأیید کننده:                                      تصویب کننده:
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2 درتاریخ 1397/3/30 مبلغ فوق همراه اظهارنامه مالیاتی پرداخت شد.

شماره صفحه دفتر روزنامه: شماره سند:                                               فروشگاه محالت 
تعداد ضمائم: سند حسابداری  تاریخ سند: 1397/3/30 

بستانکار)ریال(بدهکار)ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف

75،000،000مالیات پرداختنی

75،000،000                              موجودی نقد

75،000،00075،000،000جمع: هفتاد و پنج میلیون ریال

شرح سند: پرداخت مالیات سال 1396 طبق اظهارنامه 

تنظیم کننده:                                                 تأیید کننده:                                      تصویب کننده:

مالیات   1397/11/20 تاریخ  در  مالیاتی،  امور  اداره  توسط  صادره  مالیات  تشخیص  برگ  براساس    3
عملکرد سال 1396 به مبلغ 82،000،000 ریال تعیین گردید که مورد قبول واقع شد.

کسری مالیات پرداختی سال1396 7،000،000 = 82،000،000-75،000،000

شماره صفحه دفتر روزنامه: شماره سند:                                               فروشگاه محالت 
تعداد ضمائم: سند حسابداری  تاریخ سند: 1397/11/20 

بستانکار)ریال(بدهکار)ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف

7،000،000خالصه سود و زیان

7،000،000                              مالیات پرداختنی

7،000،0007،000،000جمع: هفت میلیون ریال

شرح سند: ثبت کسری مابه التفاوت مالیات سال 1396

تنظیم کننده:                                                 تأیید کننده:                                      تصویب کننده:
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4  درتاریخ 1397/12/29 درآمد مشمول مالیات فروشگاه »محالت« پس از کسر معافیت براساس دفاتر 
مبلغ 400،000،000 ریال می باشد.

نرخ ماده 131 و مالیات سال 1397 60،000،000 = %15 × 400،000،000

شماره صفحه دفتر روزنامه: شماره سند:                                               فروشگاه محالت 
تعداد ضمائم: سند حسابداری  تاریخ سند: 1397/12/29 

بستانکار)ریال(بدهکار)ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف

60،000،000خالصه سود و زیان

60،000،000                              مالیات پرداختنی

60،000،00060،000،000جمع: هفت میلیون ریال

شرح سند: محاسبه و برآورد مالیات سال 1396

تنظیم کننده:                                                 تأیید کننده:                                      تصویب کننده:

کار عملی 15  

بنگاه عمده فروشی پوشاک »ساوه« در ابتدای سال 1396 تأسیس گردید. با توجه به اطالعات استخراج شده 
از دفاتر این بنگاه محاسبات و ثبت های الزم را انجام دهید.

در تاریخ 96/12/29 سود مشمول مالیات این عمده فروشی قبل ازکسر معافیت، مبلغ 486،000،000 ریال 
است که 180،000،000 ریال آن معافیت سال مربوط لحاظ شود.

شماره صفحه دفتر روزنامه: شماره سند:                                          بنگاه عمده فروشی ساوه 
تعداد ضمائم: سند حسابداری  تاریخ سند: 

بستانکار )ریال(بدهکار )ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف

جمع:

شرح سند:

تنظیم کننده:                                                 تأیید کننده:                                      تصویب کننده:
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در تاریخ 1397/3/31 ارسال اظهارنامه مالیاتی و پرداخت مالیات تعیین شده.

شماره صفحه دفتر روزنامه: شماره سند:                                          بنگاه عمده فروشی ساوه 
تعداد ضمائم: سند حسابداری  تاریخ سند: 

بستانکار)ریال(بدهکار)ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف

جمع:

شرح سند:

تنظیم کننده:                                                 تأیید کننده:                                      تصویب کننده:

در تاریخ 1397/7/20 برگ تشخیص مالیات ارسالی از اداره امور مالیاتی بالغ بر 56،500،000 ریال است 
و مقرر گردید در موعد مقرر نسبت به برگه تشخیص اعتراض صورت بگیرد ولی مابه التفاوت در همین تاریخ 

پرداخت شود.

شماره صفحه دفتر روزنامه: شماره سند:                                          بنگاه عمده فروشی ساوه 
تعداد ضمائم: سند حسابداری  تاریخ سند: 

بستانکار)ریال(بدهکار)ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف

جمع:

شرح سند:

تنظیم کننده:                                                 تأیید کننده:                                      تصویب کننده:
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در تاریخ 1397/11/25 پیرو اعتراض به برگ تشخیص مالیات، مبلغ اعالم شده در اظهارنامه پذیرفته شد همچنین معادل 
2% کل مالیات نیز بابت جایزه خوش حسابی منظور گردید.

شماره صفحه دفتر روزنامه: شماره سند:                                          بنگاه عمده فروشی ساوه 
تعداد ضمائم: سند حسابداری  تاریخ سند: 

بستانکار)ریال(بدهکار)ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف

جمع:

شرح سند:

تنظیم کننده:                                                 تأیید کننده:                                      تصویب کننده:

در تاریخ 1397/12/29 درآمد مشمول مالیات قبل از کسر معافیت براساس دفاتر بنگاه عمده فروشی »ساوه« 560،000،000 
ریال است که 216،000،000 ریال آن معافیت سال مربوطه لحاظ شود.

شماره صفحه دفتر روزنامه: شماره سند:                                          بنگاه عمده فروشی ساوه 
تعداد ضمائم: سند حسابداری  تاریخ سند: 

بستانکار)ریال(بدهکار)ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف

جمع:

شرح سند:

تنظیم کننده:                                                 تأیید کننده:                                      تصویب کننده:
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در تاریخ 1398/3/31 ارسال اظهارنامه مالیاتی و پرداخت مالیات تعیین شده پس از کسر مطالبات از اداره امور مالیاتی.

شماره صفحه دفتر روزنامه: شماره سند:                                          بنگاه عمده فروشی ساوه 
تعداد ضمائم: سند حسابداری  تاریخ سند: 

بستانکار)ریال(بدهکار)ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف

جمع:

شرح سند:

تنظیم کننده:                                                 تأیید کننده:                                      تصویب کننده:
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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 مالیات پرداختنی 6

تعریف اضافه و کسر مالیات پرداختی7

توانایی محاسبه و ثبت مالیات پرداختنی8

توانایی ثبت پرداخت مالیات بر درآمد با اظهارنامه9

توانایی ثبت اضافه و کسر مالیات پرداختی نسبت به برگ قطعی مالیات10
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شماره اقتصادی و ثبت نام الکترونیکی در نظام مالیاتی   

شماره اقتصادی یک کد منحصر به فرد و معرف شخصیت و هویت اقتصادی است که حسب مورد به فعاالن 
اقتصادی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی از سوی سازمان امور مالیاتی داده می شود.

شماره اقتصادی در اصطالح با نام »کد اقتصادی« شناخته می شود که پس از طی مراحلی توسط سازمان 
امور مالیاتی برای اشخاص صادر می گردد.

اشخاص مکلف به ثبت نام و اخذ شماره اقتصادی
تولیدی،  و کارهای خدماتی،  نوع کاال  توزیع هر  امر  به  اشخاص حقوقی که  اشخاص حقوقی و حقیقی: 
مونتاژ و واردات و صادرات اشتغال دارند، همچنین کلیة اشخاص حقیقی که در امور فوق الذکر فعالیت دارند 
و دارای مجوز کسب و کار از مراجع مربوط، یا دارای محلی برای فعالیت تجاری هستند، صالحیت دریافت 

کد اقتصادی را دارند.
اشخاص حقیقی که از لحاظ مالیاتی واحدهای شغلی متعدد و مستقلی دارند، طبق مقررات مکلف اند برای 

هر محل شغلی، شماره اقتصادی جداگانه دریافت کنند.
همچنین برای مشاغل مشارکتی نیز یک شماره اقتصادی صادر می شود.

آیا همه فعاالن اقتصادی دارای شماره اقتصادی هستند؟فعالیت
........................................................................................................................................................................................

چه کسانی مشمول دریافت شماره اقتصادی نیستند؟فعالیت
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
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نحوه ثبت نام و درخواست کد اقتصادی
1  اشخاص حقیقی و حقوقی مکلّف هستند با مراجعه به سامانه ثبت نام مؤدیان و تخصیص شمارة اقتصادی 

به نشانی »www.tax.gov.ir« مراجعه و نسبت به ثبت نام و درخواست شماره اقتصادی اقدام نمایند.

1پیش ثبت نام

2

3

4

5

صحت  سنجی

تولید و ارسال نام کاربری

ثبت نام

صحت سنجی میدانی

با مراجعه به سایت سازمان امور مالیاتی کشور در مورد هریک از مراحل ثبت نام الکترونیکی تحقیق کنید.فعالیت

با مراجعه به کتاب همراه هنرجو خالصه ای از تکالیف دارندگان کد اقتصادی را بیان کنید.فعالیت
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................

تکالیف دارندگان کد اقتصادی 

مراحل ثبت نام الکترونیکی برای 
دریافت کد اقتصادی
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کار عملی 16  

با مراجعه به سایت »سازمان امور مالیاتی« کشور به نشانی »www.tax.gov.ir«مراحل ثبت نام الکترونیکی 
دریافت شماره اقتصادی را به صورت عملی تجربه کنید.

مراحل انجام ثبت نام الکترونیکی مؤدیان حقیقی در سامانه الکترونیکی جهت اخذ شمارۀ اقتصادی

شروع

گام اول: فرایند پیش ثبت نام

اجرا توسط مؤدیان

گام دوم: کنترل و اعتبارسنجی اطالعات 
نام  برگه  ارسال  و  مؤدی  ثبت نام  پیش 
به  پست  طریق  از  عبور  رمز  و  کاربری 

نشانی ارائه شده توسط مؤدی
اجرا توسط سازمان امور مالیاتی کشور

گام سوم: اجرای فرایند ثبت نام با استفاده 
از نام کاربری و رمز عبور دریافتی

اجرا توسط مؤدیان

گام چهارم: کنترل و اعتبار سنجی اطالعات 
اقتصادی  کارت  ارسال  و  صدور  و  ثبت نام 

جدید
اجرا توسط سازمان امور مالیاتی کشور

پایان
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موارد ابطال شماره اقتصادی
1  فوت اشخاص حقیقی.

2  اعالم اشخاص حقیقی مبنی بر خاتمه فعالیت اقتصادی.
3  انحالل اشخاص حقوقی ثبت شده و لغو مجوز فعالیت.

4  صدور حکم مراجع قضایی مبنی بر ابطال شماره اقتصادی.

جرائم
انجام ندادن هریک از تکالیف مرتبط با شمارة اقتصادی و درج نشدن در صورت  حساب ها طبق قانون، مشمول 

جریمه هایی به شرح زیر است. 

مأخذ محاسبه جریمهنرخ جریمهشرح تخلفردیف

مبلغ مورد معامله2%عدم صدور صورت حساب فروش کاال یا ارائه خدمات1

مبلغ مورد معامله2%عدم درج شماره اقتصادی خود2

مبلغ مورد معامله2%عدم درج شماره اقتصادی طرف معامله3

مبلغ مورد معامله2%استفاده از شماره اقتصادی خود برای معامالت دیگران4

مبلغ مورد معامله2%استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معامالت خود5

عدم ارائه فهرست معامالت انجام شده به سازمان طبق 6
مبلغ معامالتی که فهرست 1%روش های تعیین شده

آنها ارائه نشده است.

در صورت انجام تخلفات موضوع ردیف های یک الی سه جدول فوق الذکر در هر معامله، جریمة قابل محاسبه 
و مطالبه حداکثر معادل 2% مبلغ همان معامله خواهد بود.

در صورتی که اشخاص، کد رهگیری ثبت نام الکترونیکی، شماره اقتصادی یا نام کاربری و یا کلمه عبور فعالیت
ثبت نام خود را فراموش کنند چه مراحلی را باید انجام دهند؟

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

نام کاربری و کلمه عبور ویژه ثبت نام شماره اقتصادی کاماًل محرمانه است.نکته

نام کاربری و کلمه عبور ویژه ثبت نام شماره اقتصادی کاماًل محرمانه است و مؤدی نباید آن را در اختیار 
دیگران قرار دهد.

در غیر این صورت هرگونه مسئولیت و عواقب احتمالی ناشی از سوء استفاده از آن به عهده شخص مؤدی است.
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اظهارنامه  مالیاتی  

دلیل پلمپ دفاتر قانونی را بیان کنید.فعالیت
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................

اظهارنامه مالیاتی 
معافیت ها، درآمد مشمول  بدهی ها، سرمایه،  دارایی ها،  اظهار درآمدها، هزینه ها،  به منظور  فرمی است که 
مالیات، بخشودگی مالیاتی و همچنین اطالعات هویتی و مکانی، مطابق نمونه هایی که توسط سازمان امور 

مالیاتی ارائه می گردد، تنظیم می شود.

سال مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی چگونه است؟فعالیت
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................

اظهارنامۀ مالیاتی شامل چه کسانی می شود؟
همة افراد دارای کسب و کار و صاحبان مشاغل و بنگاه های اقتصادی موظف هستند که در سال مالیاتی، اقدام 

به تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیاتی نموده و آن را به سازمان امور مالیاتی ارسال نمایند.

چه اشخاصی مشمول ارائة اظهارنامة مالیاتی هستند؟فعالیت
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
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ارسال به موقع و دقیق اسناد، عالوه بر اینکه از علی الرأس شدن مالیات فرد جلوگیری می کند، می تواند برخی 
معافیت ها و تخفیف های مالیاتی هم برای شخص به همراه داشته باشد.

مالیات علی الرأس چیست؟فعالیت
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................

روش ارسال اظهارنامه
از طریق درگاه های  قانونی  برای هر سال مالیاتی در موعد مقرر  مؤدیان مالیاتی مکلف اند اظهارنامه خود را 

الکترونیکی سازمان امور مالیاتی تسلیم کنند.
سازمان امور مالیاتی می تواند در مواردی که مقتضی بداند تسلیم اظهارنامه های غیر الکترونیکی را بپذیرد.

تسلیم اظهارنامه به صورت غیر الکترونیکی در چه صورتی قابل قبول است؟فعالیت
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................

انواع اظهارنامه مالیاتی و مواعد قانونی تسلیم آنها

جدول زیر را کامل کنید.فعالیت

ماده قانونیموعد تسلیم اظهارنامهشرحردیف

ماده 100 ق.م.متا آخر خرداد ماه سال بعدمالیات بر درآمد مشاغل1

ماده 110 ق.م.مچهارماه پس از پایان سال مالیمالیات بر درآمد اشخاص حقوقی2

مالیات سرقفلی3

مالیات بر ارث 4

مالیات بر درآمد اجاره امالک5

مالیات ارزش افزوده 6
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1  عدم ارسال اظهارنامه مالیاتی توسط اشخاص حقیقی چه عواقبی خواهد داشت؟فعالیت
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................

2  نقش دفاتر قانونی در تسلیم اظهارنامه مالیاتی چیست؟
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................

اظهارنامۀ الکترونیکی عملکرد اشخاص حقیقی
اظهاری  خود  جهت  الکترونیکی  خدمات  توسعه  راستای  در 
مؤدیان مالیاتی، پس از ثبت نام الکترونیکی در سامانه شماره 
سایت  از  را  مالیاتی  اظهارنامة  نرم افزار  می بایست  اقتصادی، 
 »www.tax.gov.ir« آدرس  به  کشور  مالیاتی  امور  سازمان 

دانلود و پس از تکمیل اقدام به ارسال نمایند.

کار عملی  17 

با مراجعه به سایت سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی »www.tax.gov.ir« مراحل ثبت و ارسال اظهارنامة 
الکترونیکی اشخاص حقیقی گروه اول و دوم و سوم مشمولین مادة 95 قانون مالیات های مستقیم را به صورت 

عملی تجربه کنید.

صدور قبض مالیاتی مؤدیان
مؤدیان حقیقی می توانند هنگام ارسال اطالعات اظهارنامة خود، ازطریق نرم افزار، اقدام به درخواست صدور 
قبض مالیاتی نموده، که از طریق لیست قبوض الکترونیکی مرتبط با اظهارنامه قابل رؤیت و پس از چاپ 

قبض مالیاتی می توانند از طریق بانک یا سامانه پرداخت الکترونیکی مالیات اقدام به پرداخت نمایند.

بررسی کنید جرایم عدم ارسال اظهارنامه مالیاتی برای اشخاص حقیقی به چه میزانی است؟فعالیت
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
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شایستگی غیر فنی   

اعتیاد به کار
اعتیاد به کار یا اعتیاد شغلی نوعی اعتیاد رفتاری است 

که در آن فرد به شغل خویش معتاد می شود.
اعتیاد به کار از جمله اعتیادهایی است که در نگاه جامعه 
عموماً تصویر منفی ندارد و حتی گاهی به عنوان صفتی 

مثبت و مورد احترام برای افراد در نظرگرفته می شود.
امروزه دیگر معتاد به کار بودن صرفاً به معنای معتاد به 
شغل بودن نیست، بلکه معتاد بودن به هر نوع اشتغال و 
فعالیت است.حتی معتاد بودن به ورزش، معتاد بودن به 
فعالیت های هنری و معتاد بودن به موسیقی نیز، در نظر 

بسیاری از روانشناسان، در همین گروه قرار می گیرند.
اعتیاد به کار یک الگوی رفتاری است که در هر کسی و در هر موقعیتی ممکن است روی دهد.

برخی از عوارض اعتیاد به کار عبارت است از:
عوارض با نشانه های فیزیولوژیک مانند سردرد، خستگی، سوء هاضمه و تیک های عصبی
عوارض روانی و رفتاری مانند زود از کوره در رفتن، بی خوابی، فراموش کاری و خستگی

روش های درمان اعتیاد به کار
برای درمان اعتیاد به کار و مقابله با آن و همچنین ایجاد عادات سالم در زندگی، راه کارهای متعددی وجود 
دارد. اما قبل از هر چیز، فرد باید بپذیرد که اعتیاد به کار یک مشکل واقعی است و باید درمان شود. پذیرش 

این مشکل مهم ترین گام در درمان آن است.

برخی از روش های درمان اعتیاد به کار عبارت است از:
1  یاد بگیریدکه به موقع کار را تعطیل کنید.

2  به خودتان استراحت بدهید.
3  طرز فکرتان را تغییر بدهید.

4  به طور جدی برای درمان اعتیاد به کار اقدام کنید.
5  کار خود را به منزل نبرید.

6  بین کار و زندگی تان مرزهایی تعیین کنید.

نقش تکنولوژی را در پدیدة اعتیاد به کار چگونه ارزیابی می کنید؟بحث کنید
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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

شماره اقتصادی و اظهارنامه مالیاتی چیست؟ 6

توانایی پیش ثبت نام شماره اقتصادی اشخاص حقیقی7

توانایی انجام فرایند دریافت ثبت نام و دریافت کد رهگیری8

توانایی تکمیل اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی9

توانایی ارسال الکترونیکی اظهارنامه مالیاتی و دریافت کد رهگیری10
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شرح کار:
1 کنترل مستندات سود و زیان و محاسبه درآمد مشمول مالیات

2  محاسبه مالیات بر درآمد مشاغل و معافیت های قانونی
3  تعیین و توانایی ثبت مالیات پرداختنی

4  تهیه شماره اقتصادی و تکمیل اظهارنامه مالیاتی

استاندارد عملکرد :  ثبت مالیات پرداختنی براساس قوانین مالیاتی و قانون مالیات های مستقیم با استفاده از مدارک و اسناد مثبته 
و محاسبه مالیات بر درآمد مشاغل و اظهارنامه مالیاتی

شاخص ها:
1  کنترل مستندات

2  محاسبه مالیات بر درآمد مشاغل
3 محاسبه و ثبت مالیات پرداختنی

4  شماره اقتصادی و اظهارنامه مالیاتی

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:
شرایط:  میز و صندلی ـ ماشین حساب ـ نرم افزار ـ کامپیوتر ـ پرینتر ـ نرم افزار وزارت دارایی ـ قانون مالیات های مستقیم ـ 

نرم افزار ادارات مالیات مبنی بر ثبت مالیات های مکسوره
حداقل محاسبه مالیات مشاغل 5 مورد حداکثر 30 دقیقه در شرایط مختلف

ابزار و تجهیزات:  میز و صندلی اداری ـ ملزومات اداری ـ ماشین حساب ـ کامپیوتر ـ پرینتر ـ نرم افزار مرتبط به وزارت دارایی 
ـ قانون مالیات های مستقیم ـ نرم افزار حسابداری و مالی ـ اینترنت

معیار شایستگی: 

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از 3 مرحله کارردیف

1کنترل مستندات سود و زیان و تعیین درآمد مشمول مالیات1
2محاسبه مالیات بر درآمد و تعیین معافیت های قانونی 2

1محاسبه و ثبت مالیات پرداختنی3

1تهیه شماره اقتصادی و تکمیل اظهارنامه مالیاتی4
2شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش

*میانگین نمرات
* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، 2 است.

ارزشیابی شایستگی مالیات برعملکرد
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)www.intamedia.ir( 10  مجموعه قوانین مالیات های مستقیم، سازمان امور مالیاتی کشور

)www.tax.gov.ir( 11  سایت سازمان امور مالیاتی کشور


	000- C212254
	001-039- C212254
	040-053- C212254
	054-080- C212254
	081-100- C212254
	101-134- C212254
	135-148- C212254
	149-169- C212254
	170-203- C212254
	204-215- C212254
	216-246- C212254

