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محصول  نهایی  فرایند حسابداری  مالی ، ارائه  اطالعات  مالی  به  استفاده كنندگان  مختلف ، اعم  از استفاده كنندگان  
داخلی  و استفاده كنندگان  خارج  از واحد تجاری ، در قالب  گزارش های  حسابداری  است . آن  گروه  از گزارش های  
حسابداری  كه  با هدف  تأمین  نیازهای  اطالعاتی  استفاده كنندگان  خارج  از واحد تجاری  تهیه  و ارائه  می شود، 
در حیطه  عمل  گزارشگری  مالی  قرار می گیرد. صورت های  مالی ، بخش  اصلی  فرایند گزارشگری  مالی  را تشكیل  
می دهد. صورت های  مالی  حداقل  به طور ساالنه  و در راستای  رفع  نیازهای  مشترك  اطالعاتی  طیف  وسیعی  از 
استفاده كنندگان  تهیه  و ارائه  می شود. سایر گزارش های  مالی  از جمله  گزارش های  مالی  با اهداف  خاص ، جزء 

صورت های  مالی  تلقی  نمی شود. 
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هدف صورت های مالی 
هدف صورت های مالی، ارائه اطالعاتی تلخیص و طبقه بندی شده درباره وضعیت مالی و انعطاف پذیری مالی 
واحد تجاری است که برای طیفی گسترده از استفاده کنندگان صورت های مالی در اتخاذ تصمیمات اقتصادی 
مفید واقع شود. صورت های مالی همچنین نتایج ایفای وظیفه مباشرت مدیریت یا حسابدهی آنها را در قبال 
منابعی که در اختیارشان قرار گرفته است، نشان می دهد. به منظور دستیابی به  این هدف در صورت های مالی 

یک واحد تجاری اطالعاتی درباره موارد زیر ارائه می شود:
الف( دارایی ها                          ب( بدهی ها                           ج( حقوق صاحبان سرمایه 

د( درآمدها                             هـ( هزینه ها                           و( جریان های نقدی.
این اطالعات، همراه با سایر اطالعات مندرج در یادداشت های توضیحی،  استفاده کنندگان صورت های مالی را 
در پیش بینی جریان های نقدی آتی واحد تجاری و خصوصاً در زمان بندی و اطمینان از توانایی آن در ایجاد 

وجه نقد کمک می کند. 

در مورد ورودی ها، پردازش و خروجی های حسابداری به عنوان یک سیستم اطالعاتی بحث و گفت وگو کنید.

افشا شود؟  مالی  همراه صورت های  توضیحی  یادداشت های  در  می تواند  اطالعاتی  نظر شما چه  به   1
باکمک هنرآموز پاسخ دهید.

2 آیا در یک واحد اقتصادی حسابدار مسئول تهیه و ارائه صورت های مالی است؟

مسئولیت صورت های مالی 
مسئولیت تهیه و ارائه صورت های مالی با هیئت مدیره یا سایر ارکان اداره کننده واحد تجاری است. 

اجزای صورت های مالی 
مجموعه کامل صورت های مالی شامل اجزای زیر است:

الف( صورت وضعیت مالی به تاریخ پایان دوره                ب( صورت سود و زیان برای دوره
پ( صورت سود و زیان جامع برای دوره                       ت( صورت تغییرات در حقوق مالکانه برای دوره

ث( صورت جریان های نقدی برای دوره
ج( یادداشت های توضیحی، شامل اهم رویه های حسابداری و سایر اطالعات توضیحی 

چ( اطالعات مقایسه ای دوره قبل
ح( صورت وضعیت مالی به تاریخ ابتدای دوره قبل، چنانچه واحد تجاری یک رویه حسابداری را با تسری به 
گذشته به کار گیرد یا اقالم صورت های مالی را با تسری به گذشته تجدید ارائه نماید، یا اقالم صورت های مالی 

را تجدید طبقه بندی کند.
عنوان هریک از صورت های مالی باید شامل موارد زیر باشد:

الف( نام واحد گزارشگر و شکل حقوقی آن                    ب( نام صورت مالی
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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ترازنامه  

ترازنامه، وضعیت مالی یک واحد تجاری را که در برگیرنده منابع اقتصادی تحت کنترل آن، ساختار مالی آن، 
میزان نقدینگی و توان بازپرداخت بدهی ها و ظرفیت سازگاری آن با تغییرات محیط عملیاتی است، نشان می دهد. 

اطالعات درباره وضعیت مالی در ترازنامه ارائه می شود. ترازنامه را همچنین صورت وضعیت مالی نیز گویند.

آیا ممکن است منابع اقتصادی برای واحد تجاری منفعت آتی داشته باشد اما به طور کامل تحت کنترل 
واحدتجاری نباشد؟ بحث کنید.

ترازنامه صورت حسابی است که وضعیت مالی واحد تجاری را در یک مقطع زمانی مشخص نشان می دهد. 
وضعیت مالی شامل اطالعاتی در رابطه با دارایی ها، بدهی ها و حقوق صاحبان سهام می باشد.

عناصر ترازنامه 
ترازنامه صورت دارایی ها، بدهی ها و تفاوت این دو یعنی حقوق صاحبان سرمایه در یک مقطع زمانی مشخص 

است. ترازنامه نماد معادله اساسی حسابداری است:

دارایی ها = بدهی ها + حقوق صاحبان سرمایه

تعریف دارایی: عبارت است از حقوق نسبت به  منافع اقتصادی آتی یا سایر راه های دستیابی مشروع به آن 
منافع که در نتیجه معامالت یا سایر رویدادهای گذشته به کنترل واحد تجاری درآمده است.

تعریف بدهی: بدهی عبارت از تعهد انتقال منافع اقتصادی توسط واحد تجاری ناشی از معامالت یا سایر 
رویدادهای گذشته است. تعریف بدهی مستلزم وجود تعهدی مبنی بر انتقال منافع اقتصادی است. بیشتر 
بدهی ها ناشی از تعهدات قانونی است. تعهد قانونی شرط کافی برای وجود بدهی است چرا که ذینفع می تواند 

بر خروج منافع اقتصادی جهت تسویه تعهد اصرار ورزد. 
از جمع  تجاری  واحد  بدهی های  از کسر جمع  که  است  باقیمانده ای  از  عبارت  حقوق صاحبان سرمایه: 

دارایی های آن حاصل می شود. 
ترازنامه باید حداقل حاوی اقالم اصلی زیر باشد 

الف( دارایی های ثابت مشهود 
ب( دارایی های نامشهود 

ج( سرمایه گذاری ها 
د( موجودی مواد و کاال 
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هـ( حساب ها و اسناد دریافتنی تجاری و سایر حساب ها و اسناد دریافتنی
و( موجودی نقد 

ز( حساب ها و اسناد پرداختنی تجاری و سایر حساب ها و اسناد پرداختنی 
ح( ذخیره مالیات 

ط( ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان 
ی( بدهی های بلند مدت 

ک( سرمایه
ل( سود و زیان انباشته و اندوخته ها.

اطالعاتی كه در یادداشت های توضیحی افشا می شود:
واحد تجاری باید طبقات فرعی اقالم اصلی را که متناسب با عملیات واحد تجاری طبقه بندی شده است، 
همراه با جزئیات در یادداشت های توضیحی افشا کند. در صورت لزوم، هر قلم فرعی باید بر حسب ماهیت 
به اقالم فرعی تری طبقه بندی شود و مبالغ پرداختنی به/   دریافتنی از واحد تجاری، سایر واحدهای تجاری و 

سایر اشخاص باید به تفکیک وجداگانه در یادداشت های توضیحی افشا شود.

ترازنامه ای که در آن دارایی ها و بدهی ها به جاری و غیرجاری تقسیم بندی می شود، ترازنامه طبقه بندی 
شده نامیده می شود.

طبقه بندی اقالم ترازنامه  

اغلب واحدهای تجاری براساس استاندارد حسابداری شماره 14 )نحوه ارائه دارایی ها و بدهی های جاری(، باید 
دارایی های جاری و بدهی های جاری را به عنوان طبقاتی جداگانه در ترازنامه منعکس کنند. 

در ترازنامه های طبقه بندی نشده دارایی ها و بدهی ها بدون تفکیک به جاری و غیرجاری منعکس می شود. 
در برخی از کشورها، دارایی ها و بدهی ها به ترتیب نقدینگی ارائه می شود و در برخی دیگر دارایی هایی که 
نقدپذیری آنها کمتر است در ابتدا می آید. در ایران هر دو روش استفاده می شود ولی روش ارائه برمبنای 
نقدینگی رایج تر است. استانداردهای حسابداری ایران الزام خاصی در این رابطه ندارد و هر دو روش قابل 

پذیرش می باشد. 

در ترازنامه معموالًً دارایی ها به  ترتیب کاهش نقدینگی، بدهی ها براساس تاریخ سررسید و حقوق صاحبان 
سهام برحسب کاهش بقا طبقه بندی و گزارش می شوند.

نکته

نحوه صحیح تهیه صورت های مالی به صورتی که اطالعات مربوط به وضعیت مالی )دارایی ها، بدهی ها و حقوق 
به شکل شفاف و  ( و عملکرد مالی )درآمدها، هزینه ها و سودها و زیان های غیرعملیاتی(  صاحبان سرمایه 

مطلوبی در اختیار استفاده کنندگان از صورت های مالی قرار گیرد، از اهمیت زیادی برخوردار است.
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دارایی های جاری
دارایی های جاری عبارت است از موجودی نقد و سایر دارایی هایی که به طور معقول انتظار می رود ظرف یک سال، 
به وجه نقد تبدیل شود، به  فروش رود یا به مصرف برسد. موجودی نقد، سرمایه گذاری های کوتاه مدت، حساب های 
دریافتنی، اسناد دریافتنی کوتاه مدت، موجودی های کاال و پیش پرداخت ها نمونه هایی از اقالم دارایی های جاری 

هستند. اقالم دارایی های جاری معموالًً به ترتیب کاهش نقدینگی در ترازنامه طبقه بندی می شوند.
دارایی های غیرجاری

را  آنها  از  استفاده  و  نگهداری  قصد  مؤسسه  که  می شود  گفته  دارایی  از  اقالمی  به  غیرجاری  دارایی های 
برای سال های متمادی دارد، مانند زمین، ساختمان، اثاثه اداری، وسایل نقلیه و اسناد دریافتنی بلند مدت. 
یا بلند مدت نیز می گویند. دارایی هایی که در یک مؤسسه جاری  دارایی های غیرجاری را دارایی های ثابت 
تلقی می شوند ممکن است در مؤسسه دیگری جزء دارایی های غیرجاری طبقه بندی گردند. مثاًلً یک خودرو 
سواری در یک شرکت تولید سیمان جزء دارایی های غیرجاری و در یک شرکت تولید خودرو به مثابه  محصول 

آن، جزء دارایی های جاری طبقه بندی می شود. 
بدهی های جاری 

بدهی های جاری تعهداتی هستند که انتظار می رود حداکثر طی یک سال آتی از محل دارایی های جاری یا 
ایجاد بدهی جاری دیگر تسویه یا بازپرداخت شوند. بدهی های جاری معموالً به ترتیبی که تسویه خواهند شد 
در ترازنامه طبقه بندی می شوند. حساب های پرداختنی، اسناد پرداختنی کوتاه مدت، پیش دریافت ها و مالیات 

پرداختنی نمونه هایی از بدهی های جاری هستند. 
بدهی های غیرجاری

انتظار نمی رود طی یک سال از محل دارایی های جاری یا ایجاد  بدهی های غیرجاری تعهداتی هستند که 
بدهی جاری دیگر تسویه یا بازپرداخت شوند. اوراق قرضه پرداختنی و اسناد پرداختنی بلند مدت نمونه هایی 

از بدهی های غیرجاری هستند. 

سودمندی ترازنامه  
ترازنامه با ارائه اطالعاتی پیرامون دارایی ها و بدهی ها و حقوق صاحبان سرمایه، مبنایی را برای محاسبۀ بازده 
عملیات و ارزیابی ساختار سرمایۀ شرکت فراهم می کند. همچنین، استفاده  کنندگان، برای تعیین ریسک شرکت و 
جریانات نقد آتی، از اطالعات ترازنامه استفاده می کنند. در این رابطه، تحلیل گران از ترازنامه برای تعیین نقدینگی 

شرکت، توانایی پرداخت بدهی و انعطاف پذیری مالی استفاده می کنند. 
همانطور که مطرح شد نقدینگی، مدت زمانی که انتظار می رود طی آن یک دارایی فروخته شده یا به گونه ای دیگر 
به وجه نقد تبدیل شود، یا مدت زمانی که انتظار می رود بدهی ها تسویه گردد را نشان می دهد. اعتبار دهندگان به 

نسبت های نقدینگی کوتاه مدت، مانند نسبت وجوه نقد به بدهی های کوتاه مدت، عالقه مند هستند. این نسبت ها 
نشان می دهند که آیا یک شرکت منابع کافی برای پرداخت تعهدات جاری و سررسید شده در اختیاردارد. به صورت 
مشابه، سهام داران، نقدینگی را به منظور ارزیابی امکان تقسیم سود یا بازخرید سهام، مورد توجه قرار می دهند. به 

طورکلی، نقدینگی باالتر، ریسک ورشکستگی )عدم توانایی پرداخت بدهی ها( شرکت را کاهش می دهد. 
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توانایی پرداخت بدهی، به معنی توانایی یک شرکت در پرداخت بدهی های خود در سررسید است. در سطح 
معینی از دارایی ها، شرکتی که در ساختار سرمایه خود از بدهی های کمتری استفاده کرده است، در پرداخت 
بدهی ها، ازتوانایی باالتری برخوردار است. بنابراین، سطح باالتر بدهی ها به معنی افزایش ریسک )مخاطره( 

شرکت است. زیرا احتمال عدم توانایی پرداخت بدهی ها در سررسید افزایش می یابد. 
نقدینگی و توانایی پرداخت بدهی، انعطاف پذیری مالی یک شرکت را تحت تاثیر قرار می دهند. 

اثربخش، برای تغییر میزان و زمان بندی جریان های  انجام واکنش  ایی شرکت در  انعطاف پذیری مالی، توان
نقدی به نحوی که شرکت بتواند در مقابل نیازها و فرصت های غیرمنتظره واکنش نشان دهد را اندازه گیری 
می کند. برای مثال، شرکتی که دارای بدهی های متعددی است، توانایی و انعطاف پذیری چندانی در استفاده 

از فرصت های سرمایه گذاری مطلوب ندارد. زیرا، برای این شرکت، امکان استقراض بیشتر محدود است. 

محدودیت های ترازنامه 
برخی از مهم ترین محدودیت های ترازنامه به شرح زیر است:

1 اغلب دارایی ها و بدهی هایی که در ترازنامه گزارش می شوند با استفاده از مبنای بهای تمام شده تاریخی 

انتقاد واقع  اندازه گیری می شوند. در نتیجه، ترازنامه، اغلب به دلیل عدم گزارش ارزش های منصفانه، مورد 
شده است. برای مثال، شرکت های فعال در صنایع چوب، دارایی هایی مانند الوار در اختیار دارند که در اغلب 
زمان ها، امکان تعیین ارزش منصفانه )ارزش بازار( آنها وجود دارد. با این وجود، تا زمان فروش، صورت های 

مالی، هیچ گونه افزایشی در دارایی های این شرکت را نشان نمی دهد. 
2 در تعیین بسیاری از اقالم گزارش شده در ترازنامه، شرکت، از برخی قضاوت ها و برآوردها استفاده می کند. 

برای مثال یک شرکت خودروسازی در ترازنامه خود، میزان حساب های دریافتنی که وصول خواهد شد، عمر 
مفید انبارها و تعداد اتومبیل هایی که تحت گارانتی، مرجوع می شوند را تخمین می زند. 

3 ترازنامه بسیاری از اقالم دارای ارزش مالی که شرکت قادر به  اندازه گیری معقوالنه آنها نیست را حذف 

می نماید. برای مثال، دانش و مهارت پرسنل شرکت آلفا در توسعۀ تراشه های رایانه ای جدید، مهم ترین دارایی این 
شرکت بزرگ محسوب می شود. با این حال به دلیل اینکه شرکت آلفا نمی تواند، به طور قابل اتکایی، میزان ارزش 
پرسنل و سایر دارایی های نامشهود خود، مانند مشتریان دائمی  و شهرت و اعتبار را اندازه گیری نماید، نمی تواند 

این اقالم را در ترازنامه خود شناسایی کند. به طور مشابه  بسیاری از بدهی ها در ترازنامه گزارش نمی شوند. 

مبنای اندازه گیری عناصر ترازنامه  
در حسابداری کنونی، در شناسایی اولیه، ارزش تاریخی مالک ثبت و پردازش اطالعات مالی قرار می گیرد 
و اصوالً به همین جهت اغلب عنوان می گردد که صورت های مالی محصول سیستمی است که بر ارزش های 
تاریخی مبتنی است. اما در اینجا باید به این مسئله توجه جدی داشت که سیستم مبتنی بر ارزش های تاریخی 
شاید در پاره ای از موارد بتواند پاسخگوی نیازهای استفاده کنندگان گزارش های مالی باشد، اما در برخی از 
موارد دیگر، نظیر مطالبات، بدهی های برآوردی و یا دریافت دارایی به طور رایگان و یا در قالب معاوضه )که 
فاقد ارزش تاریخی می باشند(، خیلی مؤثر به نظر نمی آید. بنابراین الزم است عالوه بر ارزش تاریخی، از مبنای 

ارزش گذاری دیگری نیز در گزارش های مالی استفاده نمود.
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در صورت وضعیت مالی )ترازنامه(، بنابر آنچه که توضیح داده شد، از مبناهای متعددی جهت ارزش گذاری اقالم 
دارایی و بدهی می توان استفاده نمود. در  ذیل نحوه ارزش گذاری اقالم ترازنامه به اختصار توضیح داده می شود:

مبنای ارزش گذاری سرفصل حساب

ارزش جاریموجودی نقد

ارزش خالص بازیافتنی )بهای تمام شده پس از کسر ذخیره م.م.و(حساب ها و اسناد دریافتنی

اقل بهای تمام شده یا قیمت بازارموجودی ها

برحسب نوع و ماهیت سرمایه گذاری از روش های بهای تمام شده، ارزش بازار و ارزش ویژه استفاده می شود. سرمایه گذاری ها

به  بهای تمام شده پس از کسر استهالک انباشته و زیان دائمی  ناشی از کاهش ارزشاموال، ماشین آالت و تجهیزات

به بهای تمام شده پس از کسر استهالک انباشته و زیان دائمی  ناشی از کاهش ارزشدارایی های نامشهود

ارزش سررسیدبدهی های جاری

ارزش فعلی )ارزش روز(بدهی های بلند مدت

ارزش حقوق صاحبان سهام متأثر از مبانی به کار رفته در تعیین ارزش دارایی ها و بدهی ها می باشد. حقوق صاحبان سهام

 
شکل )فرمت( ارائه ترازنامه 

سه شیوه معمول جهت تهیه ترازنامه وجود دارد:
1 شكل حساب T: شکل سنتی تهیه ترازنامه است در این شکل ارائه، دارایی ها در سمت راست ترازنامه و 

بدهی ها و حقوق صاحبان سرمایه، در بخش های جداگانه در سمت چپ نمایش داده می شوند.
2 شكل گزارشی: به روشی مشابه روش اول تهیه می شود با این تفاوت که در آن ابتدا دارایی ها نوشته شده و 

سپس بدهی ها و حقوق صاحبان سهام به جای انعکاس در سمت چپ ترازنامه، در ادامه دارایی ها آورده می شود.
3 شكل وضعیت مالی: تأکید آن بر سرمایه در گردش و نیز خالص دارایی هایی است که از محل حقوق 

صاحبان سهام، تأمین مالی شده است. 
فرمت كلی ترازنامه در شكل وضعیت مالی

دارایی های جاری
کسر می شود: بدهی های جاری

سرمایه در گردش
دارایی های بلند مدت )به تفکیک( 

جمع
کسر می شود: بدهی های بلندمدت

خالص دارایی ها که از منابع زیر تأمین مالی شده
حقوق صاحبان سهام )اقالم به تفکیک( 

×××××× 
)××××××(
×××××× 
×××××× 
×××××× 

)××××××( 
×××××× 

 ×××××× 

یکی از متداول ترین اشکال ارائه ترازنامه که توسط شرکت ها مورد استفاده قرار می گیرد، شکل حسابی T است.
نمونه ای از این نحوه ارائه ترازنامه در ادامه آمده است. 

شكل گزارشی: نحوه طبقه بندی و گزارش اقالم در شکل گزارشی مشابه شکل T ترازنامه است تنها با این تفاوت 
که در شکل گزارشی، بدهی ها و حقوق صاحبان سرمایه به جای ارائه در سمت چپ دارایی ها، در زیر دارایی ها، 

فهرست بندی می شوند. نمونه ای از ترازنامه به شکل گزارشی، در ادامه بعد از شکل T ترازنامه آمده است. 
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مؤسسه
ترازنامه 

13x2 در تاریخ 29 اسفند

13x2/12/2913x1/12/29یادداشتبدهی ها و حقوق صاحبان سهام13x2/12/2913x1/12/29یادداشتدارایی ها

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

بدهی های جاری:دارایی های جاری:

....................14پرداختنی های تجاری و غیرتجاری....................3موجودی نقد

....................15مالیات پرداختنی....................4سرمایه گذاری های کوتاه مدت

....................16سود سهام پرداختنی....................5دریافتنی های تجاری و غیرتجاری

....................17تسهیالت مالی....................6موجودی مواد و کاال

....................18ذخایر....................7پیش پرداخت ها

....................19پیش دریافت ها....................8دارایی های      نگهداری شده  برای فروش

....................8بدهی های  مرتبط با دارایی های  نگهداری شده برای فروش....................جمع دارایی های جاری

....................جمع بدهی های جاریدارایی های غیرجاری:

بدهی های غیرجاری:....................5دریافتنی های بلندمدت

....................14پرداختنی های بلندمدت....................9سرمایه گذاری  های بلندمدت

....................17تسهیالت مالی بلندمدت....................10سرمایه گذاری در امالک

....................20ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان....................11سرقفلی و دارایی های نامشهود

....................جمع بدهی های غیرجاری....................12دارایی های ثابت مشهود 

....................جمع بدهی ها....................13سایر دارایی ها

حقوق صاحبان سهام:....................جمع دارایی های غیرجاری

....................21سرمایه                        

....................22اندوخته ها                            

....................23 سود انباشته                                                

....................جمع حقوق صاحبان سهام

....................جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام....................جمع دارایی ها

                         
یادداشت های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است
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مؤسسه..........
ترازنامه

13x2 در تاریخ 29 اسفند

  13x1/12/29                      13x2/12/29                            یادداشت  
میلیون ریال میلیون 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 غیر جاری:

××××  ×××× دریافتنی های بلند مدت  
××××  ×××× سرمایه گذاری های بلند مدت  

××××  ×××× سرمایه گذاری در امالک  
××××  ×××× دارایی های نامشهود  

××××  ×××× دارایی های ثابت مشهود  
××××  ×××× سایر دارایی ها  
××××  ×××× جمع دارایی های غیرجاری  
××××  ×××× جمع دارایی ها  

بدهی های جاری:
××××  ×××× پرداختنی های تجاری و غیرتجاری  
××××  ×××× مالیات پرداختنی  
××××  ×××× سود سهام 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 غیر جاری  

جمع بدهی ها ××××        

حقوق صاحبان سرمایه
××××  ×××× سرمایه  
××××  ×××× اندوخته ها  
××××  ×××× سود انباشته  
××××  ×××× جمع حقوق صاحبان سرمایه  

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



88

 مثال 
مانده حساب های شرکت ایران برای سال منتهی به 29 اسفند1396 ارائه شده است. 

                       بدهكار                                                           بستانكار 

14،000،000                استهالک انباشته تجهیزات      18،000،000  وجه نقد   
11،000،000                اسناد پرداختنی بلندمدت          20،000،000  حساب های دریافتنی 
20،000،000                   حساب های پرداختنی         10،000،000  موجودی کاال  

5،000،000                  سرمایه                             400،000،000  پیش پرداخت بیمه 
95،000،000                استهالک انباشته اثاثه            7،000،000    تجهیزات فروشگاه  

 120،000،000 زمین   
 67،000،000 اثاثه   
 50،000،000 حق االمتیاز  

 3،000،000 اسناد دریافتنی بلندمدت 
سرمایه گذاری بلندمدت در

 70،000،000 اوراق مشارکت  

ترازنامه طبقه بندی شده این شرکت را تهیه کنید.
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شركت بازرگانی ایران
ترازنامه 

29 اسفند 1396

دارایی های جاری
موجودی نقد                                                                       14،000،000 
حساب های دریافتنی خالص                                                     11،000،000 
موجودی کاال                                                                       20000،000 
پیش پرداخت بیمه                                                                  5،000،000 

جمع دارایی های جاری                                                                                        50،000،000 
دارایی های غیرجاری

اسناد دریافتنی بلندمدت                                                           3،000،000 
سرمایه گذاریهای بلندمدت:

 سرمایه گذاری در اوراق مشارکت                                              70،000،000  
دارایی های نامشهود:

حق االمتیاز                                                                        50،000،000 
دارایی های ثابت مشهود:

زمین                                                                               120،000،000 
تجهیزات فروشگاه                                     95،000،000 

کسر می شود: استهالک انباشته تجهیزات       )18،000،000(        77،000،000 
اثاثه                                                     67،000،000 

کسر می شود: استهالک انباشته اثاثه              )7،000،000(         60،000،000 
کل دارایی های ثابت مشهود                                                   257،000،000 

جمع دارایی های غیرجاری                                                                                            380،000،000
جمع دارایی ها                                                                                                   430،000،000 

بدهی ها و حقوق صاحبان سرمایه
بدهی های جاری

حساب های پرداختنی                                                            10،000،000 
بدهی های غیرجاری 

اسناد پرداختنی بلندمدت                                                       20،000،000 
جمع بدهی ها                                                                                                       30،000،000 

حقوق صاحبان سرمایه 
سرمایه                                                                                                              400،000،000 
جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سرمایه                                                                  430،000،000
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صورت سود و زیان 

یکی از گزارش های حسابداری که درآمدهای فروش و هزینه های یک دوره مالی را تلخیص می کند، صورت حساب 
سود و زیان نامیده می شود. از لحاظ فنی، صورت حساب سود و زیان در رده پایین تراز ترازنامه قرار می گیرد زیرا 
این صورت، مشروحاً اقالمی را منعکس می کند که نتیجه عملیات شخصیت حسابداری در یک دوره مالی است و 
موجب تغییر یکی از اقالم مشخص ترازنامه یعنی سود انباشته می گردد. هرچند، از دیدگاه عده ای از حسابداران 
و استفاده کنندگان صورت های مالی، اطالعات مندرج در صورت حساب سود و زیان به مراتب مهم تر از اطالعات 
منعکس در ترازنامه است زیرا صورت حساب سود و زیان، نتایج عملیات را گزارش می کند و دالیل سودآوری 
یا زیان دهی شخصیت حسابداری را نشان می دهد. اهمیت صورت حساب سود و زیان با این واقعیت نشان داده 
می شود که حسابداران هنگام تصمیم گیری برای اندازه گیری و ثبت یک رویداد مالی معین، معموالً روشی را 
انتخاب می کنند که حتی المقدور موجب تحریف اطالعات مندرج در این صورت حساب نشود و از این لحاظ، 

صورت حساب سود و زیان را بر ترازنامه مقدم می شمارند
صورت سود و زیان بیانگر نتایج عملیات مؤسسه طی یک دوره مالی می باشد. برای اندازه گیری نتایج عملیات 
یک مؤسسه باید درآمدها و هزینه های یک دوره مالی با هم مقابله شوند. به گزارشی که مقابله درآمدها و 
هزینه های یک دوره مالی در آن صورت می گیرد صورت سود و زیان گفته می شود. صورت سود و زیان از روی 
تراز آزمایشی اصالح شده تهیه می شود. در صورت سود و زیان، ابتدا درآمدها نوشته می شود و سپس هزینه ها 

از آنها کسر می گردد. با کسر هزینه ها از درآمدها، سود )زیان( مؤسسه به دست می آید.

صورت سود و زیان باید حداقل حاوی اقالم اصلی زیر باشد:

ب( هزینه های عملیاتی الف( درآمدهای عملیاتی     
ت( هزینه های مالی  پ( سود یا زیان عملیاتی    
ج( مالیات بر درآمد  ث( سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی  

خ( سود یا زیان خالص.  چ( سود یا زیان فعالیت های عادی   

اطالعاتی كه در صورت سود و زیان یا در یادداشت های توضیحی افشا می شود
باید اطالعات اضافی را درباره  هر واحد تجاری که هزینه های عملیاتی را برحسب کارکرد طبقه بندی کند 

ماهیت هزینه ها شامل هزینه استهالک و هزینه های پرسنلی، افشا کند.
از آنجا که اطالعات مربوط به ماهیت هزینه ها در پیش بینی جریان های نقدی آتی مفید است، چنانچه از روش 
طبقه بندی بر مبنای کارکرد هزینه استفاده شود، اقالم تشکیل دهنده هزینه ها برحسب ماهیت نیز افشا می شود. 
هزینه های عملیاتی باید برحسب کارکرد هزینه ها در واحد تجاری و در موارد خاص که انجام این امر مفید 

نباشد برحسب ماهیت هزینه ها، طبقه بندی و درصورت سود و زیان منعکس شود. 
واحد های اقتصادی از یکی از دو قالب چند مرحله ای و یک مرحله ای صورت سود  و  زیان استفاده می کنند. این 

بخش، کاربرد این دو قالب صورت سود و زیان را در شرکت های بازرگانی توضیح می دهد. 
در روش طبقه بندی براساس ماهیت هزینه، اقالم هزینه برحسب ماهیت ) نظیر استهالک، مواد مصرفی، کرایه 

حمل، حقوق و دستمزد، تبلیغات ( با یکدیگر جمع شده و در صورت سود و زیان منعکس می شود
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صورت سود و زیان چند مرحله ای 
صورت سود و زیان چند مرحله ای، به این دلیل به این نام خوانده می شود که چندین مرحله در تعیین سود 
خالص را نشان می دهد. دو مرحله از این مراحل به فعالیت های عملیاتی اصلی شرکت مربوط است. همچنین، یک 
صورت سود و زیان چند مرحله ای بین فعالیت های عملیاتی و فعالیت های غیرعملیاتی تمایز قائل می شود. 
سرانجام، این صورت مالی، اجزای میانی سود )زیان( را برجسته می کند و گروه های فرعی هزینه ها را نشان می دهد. 
از آن حساب های کاهنده درآمد  ارائه درآمد فروش آغاز می شود. پس  با  صورت سود  و  زیان چند مرحله ای 
فروش، شامل برگشت از فروش و تخفیفات و تخفیفات نقدی فروش، کسر می شود تا فروش خالص به دست 

آید. در ادامه بخش درآمد فروش صورت سود و زیان شرکت الف آمده است

فروش خالص                                       110،000،000 
بهای تمام شده کاالی فروش رفته              )60،000،000(
سود ناخالص                                           50،000،000 

سود ناخالص                                              50،000،000 
هزینه های عملیاتی                                      ) 14،000،000(
سود عملیاتی                                               36،000،000

سود خالص
شرکت ها بهای تمام شده کاالی فروش رفته را از درآمد فروش کسر می کنند تا سود )زیان( ناخالص به دست 

آید. شرکت ها برای این محاسبه  از فروش خالص استفاده می کند. 
بر مبنای داده های فروش در باال )فروش خالص 110،000،000 ریال( و بهای تمام شده کاالی فروش رفته 
تحت سیستم ثبت دائمی موجودی کاال )فرض کنید 60،000،000 ریال است(، سود ناخالص شرکت الف 

50،000،000 ریال خواهد شد. محاسبات به قرار زیر است:

هزینه های عملیاتی و سود )زیان( عملیاتی  

هزینه های عملیاتی بخش بعدی محاسبه سود )زیان( خالص یک شرکت بازرگانی است و هزینه هایی است 
که در فرایند کسب درآمد فروش، به وقوع پیوسته اند. این هزینه ها در شرکت های بازرگانی و خدماتی مشابه 
هستند. برای شرکت الف هزینه های عملیاتی 14،000،000 ریال است. شرکت سود )زیان( عملیاتی خود 
را با کسر کردن هزینه های عملیاتی از سود )زیان( ناخالص به دست می آورد. بنابراین، برای شرکت الف سود 

عملیاتی 36،000،000 ریال است. 

درآمد فروش
فروش                                                                                                 120،000،000 

کسر می شود: برگشت از فروش و تخفیفات                   2،000،000 
تخفیفات نقدی فروش                                               8،000،000                 )10،000،000(
فروش خالص                                                                                       110،000،000
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فعالیت های غیرعملیاتی  

فعالیت های غیرعملیاتی، از درآمدها، هزینه ها، سودها و زیان های مختلفی تشکیل شده است که به عملیات 
اصلی شرکت مربوط نمی شوند. هنگامی که اقالم غیرعملیاتی وجود نداشته باشند، سود )زیان( عملیاتی همان 
سود )زیان( خالص است. بنابراین سود )زیان( عملیاتی به صورت شفافی نتایج عملیات عادی شرکت را مشخص 

می کند. نتایج فعالیت های غیرعملیاتی، در بخش سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی نشان داده می شوند.

سایر درآمدها و سودهای غیرعملیاتی
درآمد سود تضمین شده ناشی از اسناد دریافتنی و سپرده های بانکی 

درآمد سود سهام ناشی از سرمایه گذاری در سهام سایر شرکت 
درآمد اجاره ناشی از اجاره دادن زمین یا ساختمان

سود غیرعملیاتی ناشی از فروش دارایی های ثابت مشهود

سایر هزینه ها و زیان های غیرعملیاتی
هزینه سود تضمین شده اسناد پرداختنی و تسهیالت دریافتنی از بانک ها

خسارات حوادث ناشی از حوادث طبیعی یا انسانی
زیان های غیرعملیاتی ناشی از فروش یا کنارگذاری دارایی های ثابت مشهود
زیان های غیرعملیاتی ناشی از اعتصاب کارکنان و تأمین کنندگان مواد اولیه 

از بین سود ناخالص، سود عملیاتی و سود خالص کدام یک بهتر می تواند نتیجه عملیات و کارایی فعالیت های 
واحد تجاری را نشان دهد بحث کنید.

فعالیت های  از  بالفاصله پس  زیان  و  را در صورت سود  فعالیت های غیرعملیاتی خود  بازرگانی،  شرکت های 
عملیاتی اصلی گزارش می کنند. صورت سود و زیان چند مرحله ای شرکت الف در ادامه آمده است.
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شركت الف
صورت سود و زیان

                                         برای سال منتهی به29 اسفند 1396               ارقام به ریال

فروش ناخالص                                                                             120،000،000 
کسر می شود: برگشت از فروش و تخفیفات          2،000،000 

تخفیفات نقدی فروش                                   8،000،000               )10،000،000(
فروش خالص                                                                              110،000،000 
بهای تمام شده کاالی فروش رفته                                                     )60،000،000( 
سود ناخالص                                                                                50،000،000 

هزینه های عملیاتی
هزینه حقوق                                                 4،000،000 
هزینه آب و برق                                            1،000،000 
هزینه تبلیغات                                                   1600،000 
هزینه استهالک                                            1،400،000 
هزینه حمل فروش                                       4،000،000 
هزینه بیمه                                                2،000،000

کل هزینه های عملیاتی                                                                    14،000،000
سود )زیان( عملیاتی                                                                    36،000،000 

سایر درآمدها و سودهای غیرعملیاتی 
درآمد سود تضمین شده                                5،000،000 

سود فروش تجهیزات                                     3600،000                  8،600،000 
سایر هزینه ها و زیان های غیرعملیاتی 

هزینه سود تضمین شده                                 1،800،000 
زیان ناشی از سرقت                                      2،800،000                  )4،600،000(
سود قبل از مالیات                                                                         40،000،000
مالیات بر درآمد )25%(                                                                  )10،000،000(
سود )زیان( خالص                                                                          30،000،000

تمایز بین فعالیت های عملیاتی و فعالیت های غیرعملیاتی برای بسیاری از استفاده کنندگان خارجی از اطالعات 
مالی با اهمیت است. این استفاده کنندگان، سود )زیان( عملیاتی را پایدار می دانند و بسیاری از فعالیت های 
غیرعملیاتی را غیرتکرار شونده می دانند. بنابراین، تحلیل گران در پیش بینی سود خالص سال بعد، وزن زیادی 

را به سود عملیاتی می دهند و به فعالیت های غیرعملیاتی وزن کمتری می دهند. 
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صورت سود و زیان یک مرحله ای
یک قالب دیگر صورت سود زیان، صورت سود و زیان یک مرحله ای است. نام این صورت مالی به این دلیل 
انتخاب شده است که تنها در طی یک مرحله با کسر کل هزینه ها از کل درآمدها سود )زیان( خالص تعیین 

می شود. 

در یک صورت سود و زیان یک مرحله ای، تمامی اطالعات در دو گروه طبقه بندی می شوند: 
1 درآمدها که شامل هر دوی درآمدهای عملیاتی و سایر درآمدها و سودهای غیرعملیاتی است؛  

2 هزینه ها که شامل بهای تمام شده کاالی فروش رفته، هزینه های عملیاتی و سایر هزینه ها و زیان های 

غیرعملیاتی است. 

دو دلیل اصلی برای استفاده از قالب یک مرحله ای صورت سود و زیان وجود دارد: 
1 شرکت تا زمانی که کل درآمدها بیش از کل هزینه ها نباشد، هیچ گونه سودی شناسایی نمی کند. 

2 این قالب ساده تر است و خواندن آن آسانتر است. با این وجود صورت سود و زیان چند مرحله ای اطالعات 

بیشتری را نشان می دهد و تهیه آن متداول تر است.

شركت الف
صورت سود و زیان

برای سال منتهی به 29 اسفند 1396
درآمدها

 فروش خالص                                                110،000،000 
 درآمد سود تضمین شده                                     5،000،000 
 سود فروش تجهیزات                                      3،600،000 

 کل درآمدها                                                118،600،000 
هزینه ها 

 بهای تمام شده کاالی فروش رفته     60،000،000
 هزینه های عملیاتی                       14،000،000 

 هزینه سود تضمین شده                 1،800،000 
 زیان ناشی از سرقت                      2800،000 

 کل هزینه ها                                                )78،600،000( 
 سود قبل از مالیات                                         40،000،000

 مالیات بر درآمد )25%(                                    )10،000،000(
 سود )زیان( خالص                                         30،000،000 

به نظر شما آیا بین سود خالص و افزایش وجه نقد در یک واحد تجاری رابطه وجود دارد؟ در این باره 
جست وجو و تحقیق کنید.
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مانده حساب های شرکت خلیج فارس برای سال منتهی به 29 اسفند 1396 ارائه شده است. 

بستانكار  بدهكار          

استهالک انباشته    3،000،000 وجه نقد     12،000،000   
اسنادپرداختنی بلندمدت      5،000،000  حساب های دریافتنی    11،000،000  
حساب های پرداختنی     5،400،000  موجودی کاال    29،000،000  
سرمایه    34،100،000  پیش پرداخت بیمه       2،500،000  
فروش    65،500،000 تجهیزات فروشگاه      5،000،000  

درآمد سود تضمین شده    2،400،000  برداشت       2،000،000  
115،400،000 جمع    برگشت از فروش و تخفیفات     2،000،000  

تخفیفات فروش      5،000،000 
بهای تمام شده کاالی فروش رفته     36،400،000 
هزینه حمل کاالی فروش رفته        700،000

هزینه تبلیغات       1،200،000 
هزینه حقوق       5،600،000 
هزینه آب و برق       1،400،000 
هزینه اجاره      2،000،000 
هزینه استهالک      1،000،000 
هزینه بیمه       1،500،000 
هزینه سود تضمین شده      1،600،000 
جمع    115،400،000

صورت سود زیان چندمرحله ای و یک مرحله ای را برای این شرکت تهیه کنید. 
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شركت بازرگانی خلیج فارس 
صورت سود و زیان 

برای سال منتهی به 29 اسفند 1396 ارقام به ریال 
درآمد فروش

فروش                                                                                           65،500،000 
کسر می شود: برگشت از فروش و تخفیفات           2،000،000 

تخفیفات فروش                                               500،000                   )2،500،000( 
فروش خالص                                                                                   63،000،000 
بهای تمام شده كاالی فروش رفته                                                         )36،400،000( 
سود ناخالص                                                                                    26،600،000 

هزینه های عملیاتی
هزینه حقوق                                                5،600،000 
هزینه اجاره                                                 2،000.000 
هزینه آب و برق                                            1،400،000 
هزینه تبلیغات                                              1،200،000 
هزینه استهالک                                            1،000،000 
هزینه حمل کاالی فروش رفته                             700،000 
هزینه بیمه                                                    1،500،000 

کل هزینه های عملیاتی                                                                    )13،400،000( 
سود عملیاتی                                                                                   13،200،000 

سایر درآمدها و سودهای غیرعملیاتی
درآمد سودتضمین شده                                   2،400،000 

سایر هزینه ها و زیان های غیرعملیاتی
هزینه سود تضمین شده                                   1،600،000                      800،000 
سود قبل از مالیات                                                                            14،000،000
مالیات بر درآمد )25%(                                                                       )3،500،000(
سود )زیان( خالص                                                                              10،500،000
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شركت بازرگانی خلیج فارس 
صورت سود و زیان 

برای سال منتهی به 29 اسفند 1396 ارقام به ریال 
درآمد فروش 

فروش خالص                               63،000،000 
درآمد سود تضمین شده                    2،400،000 

كل درآمدها                                                                                            65،400،000
هزینه ها

بهای تمام شده کاالی فروش رفته      36،400،000
هزینه های عملیاتی                        13،400،000
هزینه سود تضمین شده                    1،600،000

كل هزینه ها                                                                                            )51،400،000(
سود قبل از مالیات                                                                         14،000،000
مالیات بر درآمد )25%(                                                                     )3،500،000(
سود )زیان( خالص                                                                         10،500،000
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مؤسسه............
صورت سود و زیان 

13x2 برای سال مالی منتهی به 29 اسفند

سال 13x2یادداشت
)تجدید ارائه شده( 

13x1 سال

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

..............................30درآمدهای عملیاتی

)...............()...............(31بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی

.............................سود ناخالص

)...............()..............(32هزینه های فروش، اداری و عمومی

ـ)..............(33هزینه مطالبات مشکوک الوصول )هزینه استثنایی(

............................34سایر اقالم عملیاتی

)..............()...............(

............................سود عملیاتی

)...............()..............(35هزینه های مالی

............................36سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی

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

............................سود خالص
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خود را ارزیابی کنید   

1 صورت های مالی اساسی را نام ببرید. 
2 عنوان هریک ازصورت های مالی باید شامل چه مواردی باشد؟

3 ترازنامه را تعریف کنید. 
4 دارایی جاری چیست؟ 

5 محدودیت های ترازنامه را توضیح دهید.
6 مبانی اندازه گیری عناصر ترازنامه را به تفکیک نام ببرید. 

7 شکل وضعیت مالی ترازنامه را بنویسید. 
8 طبقه بندی عناصر صورت سودوزیان براساس ماهیت و بر اساس كاركرد را توضیح دهید.

9 هزینه های عملیاتی به چه هزینه هایی گفته می شود؟ چندمورد از این هزینه ها را نام ببرید.
10 سایر درآمدها و سودهای غیر عملیاتی شما چه مواردی می شود نام ببرید. 

11 سایر هزینه ها و زیان های غیر عملیاتی شما چه مواردی می شود نام ببرید.
12 ترازنامه و صورت سود وزیان ازلحاظ تاریخ گزارشگری چه تفاوتی با هم دارند؟

13 خانم خالدیان در ابتدای آذر ماه سال 1396 مؤسسه خالدیان را تأسیس نمود. رویدادهای زیر طی سال مذکور در 

این مؤسسه اتفاق افتاده است: 

در تاریخ 1396/9/1 خانم خالدیان مبلغ 20،000،000 ریال بابت سرمایۀ اولیه مؤسسه به صورت نقد به صندوق 
مؤسسه واریز نمود. 

در تاریخ 1396/9/24 مبلغ 2،400،000 ریال به صورت قرض از شرکت الف و 1،000،000 ریال از شرکت ج دریافت شد.
در تاریخ 1396/10/1 مبلغ 2،000،000 ریال در سهام شرکت ج سرمایه گذاری می کند.

در تاریخ 1396/10/2 مبلغ 3،600،000 ریال به صورت قرض به شرکت ب داده شد.
در تاریخ 1396/10/3 مبلغ 1،600،000 ریال از وجه قرض داده شده به شرکت ب دریافت شد. 

در تاریخ 1396/12/2 خانم خالدیان مبلغ 3،400،000 ریال وجه نقد و مقداری اثاثه اداری به مبلغ 1،800،000 
ریال به عنوان سرمایه گذاری مجدد وارد مؤسسه نمود. 

درتاریخ 1396/12/4 مبلغ 2،100،000 ریال اثاثه اداری به صورت نسیه خریداری شد.
در تاریخ 1396/12/21 یک دستگاه خودرو به مبلغ 12،000،000 ریال به صورت نقد خریداری شد.

در تاریخ 1396/12/28 مبلغ 1،500،000 ریال بابت خدماتی که قرار است در ماه آینده انجام شود دریافت شد

مطلوب است: 
الف( ثبت رویدادها در دفتر روزنامه

 T ب( انتقال اقالم از دفتر روزنامه به دفتر کل به شکل
ج( تهیه تراز آزمایشی در پایان اسفندماه 1396 

د( تهیه ترازنامه طبقه بندی شده مؤسسه خالدیان در پایان اسفند 1396 
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14 اطالعات زیر از حساب های مؤسسه بهزاد در پایان اسفند1396 )پایان سال مالی( به دست آمده است:

23.800.000پیش دریافت 14،000،000صندوق
14،000،000حساب های پرداختنی غیرتجاری70،000،000بانک

49،000،000وام پرداختنی کوتاه مدت 24،500،000پیش پرداخت اجاره
 12،600،000 حق االمتیاز 18،900،000پیش پرداخت بیمه

  4،900،000 استهالک انباشته ـ ساختمان63،000،000حساب های دریافتنی تجاری
33،600،000 ماشین آالت 44،100،000اسناددریافتنی تجاری

24،500،000 اثاثه 59،500،000موجودی کاال
   6،650،000 استهالک انباشته ماشین آالت51،800،000سرمایه گذاری کوتاه مدت در سهام

  3،500،000 استهالک انباشته اثاثه  19،600،000وام پرداختنی بلندمدت
 14،700،000 سودسهام دریافتنی21،000،000سرمایه گذاری در اوراق مشارکت

   9،100،000 اجاره دریافتنی 29،400،000زمین
286،650،000 سرمایه39،900،000ساختمان

70،000،000حساب های پرداختنی تجاری
 35،000،000اسنادپرداختنی تجاری

  5،600،000بیمه پرداختنی
   2،100،000مالیات )حقوق( پرداختنی

  6،300،000حقوق پرداختنی
   3،500،000 اسنادپرداختنی غیرتجاری
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مطلوب است:
 T تهیه ترازنامه طبقه بندی شده مؤسسه بهزاد به شکل

15 اطالعات زیر در رابطه با مؤسسه پیام در پایان اسفند ماه سال 1396 در دست می باشد:

 5،200،000درآمد حاصل از فروش کاال
       1،400،000موجودی کاالی ابتدای سال                                           

 1،300،000موجودی کاالی پایان سال
 3،000،000خرید کاال

 250،000زیان ناشی از زلزله
 280،000سود حاصل از فروش وسایط نقلیه

 650،000هزینه های اداری و تشکیالتی
 400،000هزینه های توزیع و فروش

 50،000هزینه حمل کاالی خریداری شده
 360،000برگشت از خرید و تخفیفات
 200،000برگشت از فروش و تخفیفات

      150،00تخفیفات نقدی خرید
 80،000تخفیفات نقدی فروش

420،00هزینه های مالی

با فرض آنکه نرخ مالیات بردرآمد %25 باشد

مطلوب است: 
الف( تهیه صورت حساب سود و زیان چند مرحله ای
ب( تهیه صورت حساب سود و زیان یک مرحله ای 
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عنوان
پودمان فصل

تكالیف عملكردی
)شایستگی ها(

استاندارد
استانداردنتایج عملكرد )كیفیت( 

نمره)شاخص ها، داوری، نمره دهی(

ترازنامه و 
صورت مالی

تحلیل
 صورت  های مالی

بر اساس 
استاندارد های 

حسابداری

باالتر
3یک کار عملی در حد هنرجو از حد انتظار

2تحلیل صورت های مالی و تحلیل ترازنامه و سود و زیاندر حد  انتظار
تحلیل ترازنامه و 

پایین ترسود و زیان
1یکی از دو تکلیف را انجام دهد از انتظار

نمرة مستمر از 5

نمرة شایستگی پودمان از 3

نمرة پودمان از 20


