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اهداف مطالعه: هنر جویان پس از مطالعه این فصل باید بتوانید:
1  کاربردها و محدودیت های یک ترازنامه را توضیح دهید.

2  طبقه بندی های عمده ترازنامه را تشخیص دهید.
3  ترازنامه طبقه بندی شده را در قالب گزارشی تهیه نمائید.

4 تفاوت بین صورت سود و زیان چند مرحله اي و صورت سود و زیان یک مرحله اي را توضیح دهید.
5  نحوه محاسبه و اهمیت سود )زیان( ناخالص را توضیح دهید.

مروری بر فصل

ترازنامه و صورت سود و زیان

 کاربردها                                                                                                                        
 محدودیت ها         

   طبقه بندی
 اطالعات مکمل                                                                                                                                             

    گزارش شده
 موارد افشا

ترازنامه

 صورت سود و زیان
 اهداف

 محتوا و شکل ارائه
 آماده سازی کلی

 سودمندی

صورت سود و زیان

نحوه صحیــح تهیه صورت های مالی به صورتی که اطالعات مربوط به وضعیــت مالی )دارایی ها، بدهی ها و حقوق 
صاحبان ســرمایه( و عملکرد مالی )درآمدها، هزینه ها و ســودها و زیان های غیر عملیاتی( به شــکل شــفاف و مطلوبی 
در اختیــار اســتفاده کنند گان از صورت های مالی قــرار گیرد، از اهمیت زیادی بر خوردار اســت. در فصل اول کتاب 
در تعریف اهداف حســابداری و گزارشــگری مالی بیان شد که صورت های مالی باید به نحو مطلوبی، وضعیت مالی، 
عملکرد مالی و انعطاف پذیری مالی یک شــرکت را نشــان دهند. برای دســت یابی به این هــدف و اجتناب از آن که 
صورت هاي مالي، استفاده کنندگان را گمراه سازند،  این صورت های مالی باید به شکل استانداردی تهیه شده و اقالم 
صورت مالی در گروه ها و طبقات معینی ارائه شوند که صورت های مالی طبقه بندی شده نامیده می شوند. در این فصل 
ضمن شناســایی اجزای تشکیل دهنده صورت های مالی، نحوه تهیه ترازنامه و صورت سود و زیان طبقه بندی شده بیان 

خواهد شد. ساختار و محتوای این فصل به صورت زیر است:

صورت های مالی
فصل 9
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ترازنامه

کاربرد ها و محدودیت های ترازنامه 
را توضيح دهيد.

ترازنام��ه كه گاه��ی، صورت هدف مطالعه 1
ناميده می ش��ود،  وضعيت مالی 
دارایی ه��ا ، بدهی ها و حقوق 
صاحبان سرمایه یک شرکت را 
در یک تاریخ مشخص گزارش می کند. این صورت 
مالی، اطالعاتی در مورد ماهيت و مبالغ سرمایه گذاری ها 
در مناب��ع، تعهدات به بس��تانکاران و حقوق مالکان در 
خالص منابع ش��ركت را فراهم م��ی آورد. این صورت 
مال��ی هم چنين ب��ه پيش بينی مبال��غ زمان بندی و عدم 

اطمينان جریان های نقد آتی كمک می نماید.
سودمندی ترازنامه

ترازنام��ه با ارائ��ه اطالعات��ی پيرام��ون دارایی ها و 
بدهی ه��ا و حق��وق صاحبان س��رمایه، مبنایی را برای 
محاس��به بازده عمليات و ارزیابی س��اختار سرمایه ی 
شركت فراهم می كند. هم چنين، استفاده كنندگان، برای 
تعيين ریسک شركت و جریانات نقد آتی، از اطالعات 
ترازنامه استفاده می كنند. در این رابطه، تحليل گران از 
ترازنامه برای تعيين نقدینگی شركت، توانایی پرداخت 

بدهی و انعطاف پذیری مالی استفاده مي كنند. 
نقدینگ��ی، مدت زمانی كه انتظار می رود طی آن یک 
دارایی فروخته ش��ده یا به گون��ه ای دیگر به وجه نقد 
تبدیل ش��ود، یا مدت زمانی كه انتظار می رود بدهی ها 
تس��ویه گردد را نش��ان می ده��د. اعتبار دهن��دگان به 
نسبت های نقدینگی كوتاه مدت، مانند نسبت وجوه نقد 
به بدهی های كوتاه مدت، عالقه مند هستند. این نسبت ها 
نشان می دهند كه آیا شركتي، مانند ایران خودرو، منابع 
كافی برای پرداخت تعهدات جاری و سررس��يد شده 
در اختيار دارد. به صورت مشابه، سهام داران، نقدینگی 
را ب��ه منظور ارزیابي امکان تقس��يم س��ود یا باز خرید 

سهام، مورد توجه قرار مي دهند. به طور كلی، نقدینگی 
باالتر، ریسک ورشکس��تگی )عدم توانایی پرداخت 

بدهی ها( شرکت را کاهش می دهد.
توانایی پرداخت بدهی، به معنی توانایی یک شركت 
در پرداخت بدهی های  خود در سر رس��يد اس��ت. در 
سطح معيني از دارایي ها، شركتي كه در ساختار سرمایه 
خ��ود از بدهي هاي كم تري اس��تفاده كرده اس��ت، در 
پرداخت بدهي ها، از توانایي باالتري برخوردار است. 
بنابراین، سطح باالتر بدهي ها به معني افزایش ریسک 
)مخاطره( ش��ركت اس��ت. زیرا احتمال ع��دم توانایي 

پرداخت بدهي ها در سررسيد افزایش مي یابد.
نقدینگ��ی و توانایی پرداخت بدهی، انعطاف پذیری 
مال��ی یک ش��ركت را تح��ت تأثي��ر ق��رار می دهند. 
انعطاف پذیري مالي، توانایی ش��ركت در انجام واكنش 
اثر بخ��ش، برای تغيير مي��زان و زمان بندی جریان هاي 
نقدی به نحوي كه ش��ركت بتوان��د در مقابل نياز ها و 
فرصت های غير منتظره واكنش نشان دهد را اندازه گيری 
می كند. برای مثال، شركتي كه داراي بدهي هاي متعددي 
اس��ت، توانایي و انعطاف پذیري چنداني در استفاده از 
فرصت هاي س��رمایه گذاري مطلوب ندارد. زیرا، براي 

این شركت، امکان استقراض بيش تر محدود است.
محدودیت های ترازنامه

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

1( اغل��ب دارایی ه��ا و  بدهی هایی ك��ه در ترازنامه 
گزارش می شوند با اس��تفاده از مبنای بهای تمام شده 
تاریخ��ی اندازه گيری می ش��وند. در نتيج��ه، ترازنامه، 
اغلب به دليل عدم گزارش ارزش های منصفانه، مورد 
انتقاد واقع شده است. برای مثال، شركت های فعال در 
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طبقات عمده اقالم ترازنامه 
را بيان کنيد.

هدف مطالعه 2

صنایع چوب، دارایي هایی مانند الوار در اختيار  دارند 
ك��ه در اغلب زمان ه��ا، امکان تعيي��ن ارزش منصفانه 
)ارزش ب��ازار( آن ها وجود دارد. با این وجود، تا زمان 
ف��روش، صورت هاي مالي، هيچ گونه افزایش��ی را در 

دارایی هاي این شركت را نشان نمی دهد.
2(  در تعيي��ن بس��ياری از اق��الم گزارش ش��ده در 
ترازنامه، ش��ركت، از برخي قضاوت ه��ا و برآورد ها 
استفاده مي كند. برای مثال، ش��ركت سایپا در ترازنامه 
خود، ميزان حس��اب های دریافتنی كه وصول خواهد 
ش��د، عمر مفيد انبارها و تعداد اتومبيل هایی كه تحت 

گارانتی، مرجوع می شوند را تخمين می زند.
3(  ترازنامه بس��ياری از اقالم دارای ارزش مالی كه 
ش��ركت قادر به اندازه گيري معقوالنه آن ها نيس��ت را 
ح��ذف می نماید. برای مثال، دانش و مهارت پرس��نل 
ش��ركت Intel در توس��عه ی تراش��ه های كامپيوتری 
جدید، مهم ترین دارایی این ش��ركت بزرگ محسوب 
می ش��ود. ب��ا این حال ب��ه دليل این كه ش��ركت اینتل 
نمی تواند، به طور قابل اتکایی، ميزان ارزش پرس��نل و 
س��ایر دارایی های نامشهود خود، مانند مشتریان دائمی 
و ش��هرت و اعتبار را اندازه گيری نماید، نمی تواند این 
اقالم را در ترازنامه خود شناس��ایی كند. به طور مشابه 

بسياری از بدهی ها در ترازنامه گزارش نمی شوند. 
ورشکس��تگی اخير ش��ركت انرون، هفتمين شركت 
ب��زرگ ایاالت متح��ده، توجه جامعه را ب��ه حذف یا 
س��هل انگاری در ارائه اقالم مه��م در ترازنامه معطوف 
س��اخت. در ش��ركت انرون، برخ��ی از تعهدات مالی 
شركت از ترازنامه حذف ش��ده بود. بنابراین، ترازنامه 
وضعيت مالی ش��ركت را ب��ه نحو مطلوب��ی گزارش 
نمی كرد. در سال هاي اخير وقوع موارد مشابه در ایران 
ني��ز باعث افزایش توجهات به ارائه كامل صورت هاي 

مالي و افشاي موارد با اهميت شده است.
طبقه بندی در ترازنامه

در ترازنام��ه، اقالم مش��ابه به 
گون��ه اي گروه بندي مي ش��وند 
كه اج��زاي هر گ��روه، طبقه اي 

متناج��س را تش��کيل دهند. ع��الوه بر ای��ن، اقالم به 
نحوی كنار هم قرار داده می ش��وند كه روابط مهم بين 
آن ها نش��ان داده ش��ود. هيئت تدوین اس��تانداردهای 
حسسابداری ایران، بارها متذكر شده است كه بخش ها  
و زیر مجموعه ه��ای صورت ه��ای مال��ی، بيش از كل 
آن ها آگاهی بخش است. از این رو گزارش خالصه ی 
حس��اب ها )جم��ع دارایی ه��ا، خال��ص دارایی ه��ا، 
جم��ع بدهی ها و غي��ره( را منع می نمای��د. در عوض 
ش��ركت ها باید اقالم حس��اب های خود را با جزئيات 
مناس��ب، طبقه بندی و گزارش كنند تا اس��تفاده  كننده 
بتوان��د مبالغ، زمان بندی و ع��دم اطمينان جزئيات نقد 
آت��ی را ارزیابی نماید. این طبقه بندی، باعث تس��هيل 
ارزیابی اس��تفاده كننده از نقدینگ��ی و انعطاف پذیری 
می ش��ود. ش��ركت  ریس��ک  و  س��ودآوری  مال��ی، 
ب��راي طبقه بن��دی اق��الم در صورت ه��ای مال��ی، 
شركت ها اقالم با ویژگی های مشابه را در یک گروه و 
اق��الم با خصوصيات متفاوت را در گروه هاي مجزایي 
طبقه بندی می نمایند. برای مثال ،واحد های تجاری باید 

اقالم زیر را به طور جداگانه گزارش نمایند:
1(  دارایی های��ی ك��ه از نظر نوع ی��ا نقش آن ها در 
عمليات اصلی یا س��ایر فعاليت هاي شركت، متفاوتند. 
برای مثال، ش��ركت س��پنتا موجودی كاال را مجزاي از 

ماشين  آالت و تجهيزات گزارش می نماید.
2(  دارایی ه��ا و بدهی هایی ك��ه تأثيرات متفاوتي بر 
انعطاف پذیري مالي ش��ركت دارند. برای مثال، شركت 
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پارس آنالین باید س��رمایه گذاري ها خود را مجزاي از 
دیگر دارایي هاي خود طبقه بندي كند. 

3(  دارایی ه��ا و بدهی هایی با خصوصيات نقدینگی 
متفاوت. برای مثال ، شركت هواپيمایی هما وجوه نقد 
خود را جدا از موجودی كاالی خود گزارش می نماید.
س��ه گروه عمده اقالم موج��ود در ترازنامه عبارتند 
از : دارایی ها، بدهي ها و حقوق صاحبان س��رمایه. این 
اقالم در فصل 1 تعریف ش��ده اند. در ادامه با جزئيات 
بيش تري به تشریح اقالم تش��کيل دهنده صورت هاي 

مالي، پرداخته خواهد شد.
عناصر ترازنامه 

1 دارایی ها.   اقالم تحصيل شده یا تحت كنترل یک 

شركت كه دارای منافع اقتصادی آتی است و در نتيجه 
معامالت یا رویدادهای گذشته حاصل شده اند. 

2 بدهی ها.    اقالمی كه متضمن از دست دادن منافع 
اقتصادی آتی اس��ت و ناشی از تعهدات جاری شركت 
است و با انتقال دارایی ها یا ارائه خدمات به واحد های 
تجاری دیگر درآینده همراه است و در نتيجه معامالت 

یا رویدادهای گذشته ایجاد شده است. 
3 حقوق مالکانه.  ادعای مالکان نسبت به دارایی های 

شركت، پس از كسر بدهی ها.
شركت ها این اقالم را به چندین طبقه بندی كوچک تر 
تقسيم می نمایند تصویر 1-9 قالب كلی یک ترازنامه را 

نشان می دهد.

تصویر 1-9 طبقه بندی ترازنامه 

شركت ممکن است ترازنامه خود را به شيوه متفاوتی 
طبقه بندی نمای��د. اما معموالً در عمل تفاوت كمی در 

این طبقه بندی ها مشاهده می شود.
دارایی های جاری 

دارایی ه��ای جاری وج��ه نقد یا س��ایر دارایی های 
یک ش��ركت اس��ت كه انتظار می رود طی یک سال یا 
چرخه عمليات��ی، هر كدام كه طوالنی تر باش��د، به وجه 
نقد تبدیل ش��ود، به فروش رفته و یا به مصرف برسد. 

  بدهی ها و حقوق صاحبان سرمایه دارایی ها   

بدهی های جاریدارایی های جاری

بدهی های بلندمدتدارایی های ثابت مشهود

حقوق صاحبان سرمایهدارایی های ثابت نامشهود

سرمایه گذاری های بلند مدت

سایر دارایی ها

چرخه عملياتی، متوس��ط زمانی اس��ت كه یک شركت 
اقدام به تحصيل مواد خ��ام ، تهيه محصول )و فروش 
آن( و دریاف��ت وجه نقد ناش��ی از ف��روش محصول 

می نماید. 
چرخ��ه، به صورت حركت وجه نقد به موجودی ها، 
توليد، حس��اب های دریافتنی و برگش��ت )تبدیل( به 
وجه نقد ادامه می یابد. زمانی كه چندین چرخه عملياتی 
ظرف یک س��ال اتفاق می افتد، ش��ركت دوره یک ساله 



تصویر 2-9 دارایی های جاری و مبانی ارزش گذاری

 مبانی ارزیابیقلم  

 ارزش منصفانهوجه نقد و معادل وجه نقد       
معمواًل ارزش منصفانه سرمایه گذاری های کوتاه مدت                   

برآورد خالص ارزش بازیافتنی نقدیمطالبات

اقل بهای تمام شده یا خالص ارزش فروش موجودی ها
 بهای تمام شده  پيش پرداخت ها

چنان چه ش��ركت انتظار نداشته باش��د كه این اقالم 
ط��ی یک س��ال مالی تحق��ق یابند، این پن��ج قلم را به 
عنوان دارای��ی جاری گزارش نمی نمای��د. برای مثال، 
چنان چ��ه یک ش��ركت وجه نق��د یا دارای��ی دیگری 
را ب��رای اهدافی مانند باز خرید ی��ا پرداخت تعهدات 
غير جاری محدود كرده باش��د، یا قصد نداش��ته باشد 

را مورد استفاده قرار می دهد. چنان چه چرخه عملياتی 
بيش تر از یک س��ال ب��ه طول بيانجامد، ش��ركت دوره 

طوالنی تر را به كار می گيرد. 
دارایی های جاری در ترازنامه بر اساس نقدینگی نشان 

داده می شوند. پنج قلم اصلی كه در قسمت دارایی های 
جاری نش��ان داده می شود و مبنای ارزش گذاری آن ها 

در تصویر 2-9 نشان داده شده است.

از ای��ن دارایی ها در عمليات جاری اس��تفاده كند، این 
قل��م را از گ��روه دارایی های جاری خ��ارج می نماید. 
به طور كلی، چنان چه یک شركت انتظار داشته باشد كه 
یک قلم دارایی طی یک سال، به وجه نقد تبدیل شود و 
یا به منظور پرداخت یک بدهی جاری به مصرف برسد 
آن را به عنوان یک دارایی جاری طبقه بندی می نماید.

مطالعه آزاد

 هر چند گروه دارایی های جاری به خوبی تعریف ش��ده اس��ت، با این وجود، در این تعریف مشکالت نظري نيز وجود 
دارد. ب��ه عن��وان مثال، ارائه پيش پرداخت ها در س��ر فصل دارایي ه��اي جاری تا چه حد دارای توجيه اس��ت؟ در توجيه 
پيش پرداخت ها بيان مي ش��ود كه اگر ش��ركت این اقالم را به صورت پيش پرداخت تهيه نکند، باید در طي چرخه عملياتي 
خود از س��ایر دارایي هاي جاري اس��تفاده كند. اگر ما این منطق را تا س��رانجام نهایی آن دنبال نمائيم، می بينيم كه تمامی 
دارایی هایی كه قباًل خریداری شده اند برای استفاده در چرخه عملياتی نگهداری می شوند و از این رو باید به عنوان دارایي 

جاری در نظر گرفته شوند.
مش��کل دیگری كه درمورد تعریف دارایی های جاری وجود دارد، هنگامی است كه یک شركت، دارایی های سرمایه ای 
خود را در طول چرخه عملياتی مصرف می نماید. چنين به نظر می رسد كه شركت می بایست قسمتی از دارایی های ثابت 
خود كه معادل اس��تهالک جاری آن اس��ت را در بخش دارایی های جاری طبقه بندي كند، زیرا آن قسمت از دارایی ها در 
چرخه عملياتي بعدی مصرف می ش��ود. با این حال، در عمل این مس��ئله یا مشکل مفهومی، نادیده گرفته شده است. این 

مثال نشان می دهد كه تمایز صریح بين دارایی های جاری و غير جاری تا اندازه ای اختياری است. 
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وجه نقد 
وجه نقد، معموالً به عنوان موجودي نقدي و سپرده های 
دی��داری )پول ن��زد بانک كه به قصد س��رمایه گذاري 
نباش��د و به محض درخواست در اختيار شركت قرار 
گيرد( تعریف می ش��ود. حسابداران از عناوین دیگري 
مانن��د »وجوه نقد« و »نقد و بانک«، براي این حس��اب 

اس��تفاده مي كنند. معادل وجه نقد، سرمایه گذاری های 
كوتاه م��دت با قابليت نقد ش��وندگی باال هس��تند، كه 
ظرف 3 ماه یا كمتر سر رس��يد می ش��وند. بر اس��اس 
اس��تانداردهای حسابداری، اقالم معادل وجه نقد 
نباید در س��ر فصل وجه نقد نش��ان داده ش��وند.  

مطالعه آزاد

تصویر 3-9 نحوه ارائه وجه نقد و محدودیت های آن در ترازنامه 

یاداش��ت7: وجه نقد محدود ش��ده بابت ضمانت نامه نقدی افتتاح شده نزد بانک ملی اس��ت. این ضمانت نامه فاقد سود 
تضمين شده است و به منظور تضمين بخشی از تسهيالت جاری دریافت شده از بانک ملی ایجاد شده است.

وجه نقد محدود شده شركت، عمومًا در جهت ایفای تعهدات مصرف می شود. بنابراین، شركت این وجوه محدود شده 
را تحت س��ر فصل دارایی های جاری نشان داده اس��ت. چنان چه یک شركت وجه نقد خود را برای هدف دیگری به جز 
تعهدات جاری محدود نماید، می بایس��ت آن وجوه را از س��ر فصل دارایی های جاری خارج نماید. تصویر 4-9، مثال این 

مورد را برای شرکت صدری به نقل از گزارش های ساليانه اش نشان می دهد.

دارایی های جاری 
18,728,000 ریال وجه نقد    

  7,191,000 وجه نقد محدود شده )یادداشت 7(  

تصویر 4-9 ارائه وجوه نقد محدود شده جاری و غير جاری در ترازنامه

شركت صدری )ارقام به ميليون ریال(
دارایی های جاری

70,000 وجه نقد     
 900 وجه نقد محدود شده )یادداشت23(  

سایر دارایی ها 
 938 وجه نقد محدود شده )یادداشت23(  

شركت باید هرگونه محدودیت یا تعهدات مرتبط با وجوه نقد در دسترس خود را افشا نماید. به عنوان مثال به تصویر 
3-9 و اطالعات برگرفته از گزارش های ساالنه یک شركت توجه نمائيد.
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یادداشت 23: وجوه تسویه بيمه كه توسط شركت بيمه البرز نگهداری می شود و جهت جبران بدهی های آتی و معوق 
به شركت مزبور محدود شده است. 
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سرمایه گذاری های کوتاه مدت 
شركت ها برای مقاصد ارزش گذاري و گزارشگری، 
س��رمایه گذاری جاری در اوراق بهادار بدهی یا سهام 
را تح��ت 2 گ��روه جداگان��ه طبقه بن��دی می نمایند: 
س��رمایه گذاری های كوتاه مدت و سرمایه گذاری های 
بلند مدت. س��رمایه گذاری های جاری، س��رمایه گذاری 
در اوراق بدهی و مالکانه س��ایر ش��ركت ها اس��ت كه 
معيارهای تعریف دارایی های جاری را احراز مي كنند.. 
یعن��ی انتظار می رود این س��رمایه گذاری ها ظرف یک 
چرخه عملياتی یا یک س��ال مالی هر كدام كه طوالنی تر 
اس��ت، سر رسيد شده یا فروخته ش��وند و به وجه نقد 

تصویر 5-9 ارائه سرمایه گذاری های جاری در ترازنامه

50,471     شركت سهامی صدف   
931,374     شركت سهامی خاوران   
54,913     اوراق مشاركت دولتی   

مطالبات
ش��ركت باید صراحتًا هرگونه زیان پيش بينی ش��ده 
مربوط به مطالبات غير قابل وصول را شناسایی نماید. 
همچني��ن باید مقدار و ماهيت هرگون��ه مطالبات غير 
تج��اری و هرگونه مطالباتی كه وثيق��ه انجام تعهدات 
اس��ت را گزارش نماید. همچنين، باید گروه های مهم 
مطالبات را در ترازنامه یا در یادداشت های همراه نشان 

تبدیل شوند. 
س��رمایه گذاری های ج��اری، خ��ود ب��ه دو گ��روه 
مجزای س��رمایه گذاری های س��ریع المعامله و س��ایر 
س��رمایه گذاری های جاری طبقه بندی می شوند. برای 
سرمایه گذاری های سریع المعامله بازار فعالی وجود دارد 
و معموالً به ارزش های بازار گزارش می ش��وند. سایر 
س��رمایه گذاری های جاری، فاقد بازار فعال هس��تند و 
معموالً به اقل بهای تمام ش��ده و خالص ارزش فروش 
گ��زارش می ش��وند. تصوی��ر 5-9 نمون��ه ای از نحوه 

گزارش سرمایه گذاری های جاری را نشان می دهد.

شرکت مينا )ارقام به ميليون ریال(
دارایی های جاری

170,043 وجه نقد و بانک      
1,036,758 سرمایه گذاری های کوتاه مدت )یادداشت شماره 2(  

یادداش��ت 2: ج��دول ذیل خالصه ب��رآورد ارزش 
منصفانه س��رمایه گذاری های كوتاه مدت شركت است 

)تمامی آن ها سریع المعامله است(.

دهد. مطالباتي كه ناش��ی از معامالت غير عادی )نظير 
فروش دارایی ها ، یا وام های مربوط به پرسنل( است 
باید به ص��ورت جداگانه در بخ��ش دارایي هاي بلند 
مدت طبقه بندی ش��ود، مگر این كه انتظار رود ظرف 
یک سال وصول شوند. شرکت ترابیان، اقالم دریافتی 
خود را در تصویر 6-9 به صورت ذیل گزارش نموده 

است.
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موجودی ها 
ب��راي نمایش صحي��ح موجودی ها، ش��ركت مبنای 
ارزش گ��ذاري )مث��اًل اق��ل بهای تمام ش��ده و خالص 
ارزش فروش ( و فرض جریان هزینه )نظير، شناسایي 

تصویر 6-9 ارائه مطالبات جاری در ترازنامه

ویژه، فایفو یا ميانگين( را افش��ا می نماید. یک شركت 
تولي��دی هم چنين باید، درص��د تکميل موجودی ها را 
تعيين كند. تصویر 7-9، موجودی های شركت عباسی 

را در ترازنامه نشان می دهد.

تصویر 7-9 ارائه موجودی ها در ترازنامه

یادداش��ت 1: موجودی ها، موجودی ها به اقل بهای 
تمام شده )بر مبنای فرض اولين صادره از اولين وارده( 

و خالص ارزش فروش ارائه شده اند. 
پیش پرداخت ها

یک ش��ركت هنگامی پيش پرداخت ه��ا را به عنوان 
دارایی جاری طبقه بندی می نماید كه منافع آن )معموالً 
خدمات( را طی یک س��ال یا ی��ک چرخه عملياتی، هر 
كدام طوالنی تر است، بدست آورد. همان طور كه قباًل 
نيز بيان ش��د، این اقالم، دارایی جاری هستند. شركت 

شرکت عباسی )ارقام ميليون ریال(
دارایی های جاری 

موجودی ها      
772،478 کاالی ساخته شده     
338،818 کاالی در جریان ساخت    
384،148  مواد خام     

 1،495،444 جمع موجودی ها      

پيش پرداخت ها را به بهای تمام شده گزارش می نماید. 
مث��ال رایج در ای��ن زمينه، پرداخت بابت بيمه اس��ت. 
ش��ركت این پرداخت ه��ا را به عن��وان پيش پرداخت 
طبقه بندی می نماید، زیرا مبالغ پرداختني قبل از دریافت 
منافع پوش��ش بيمه ای اس��ت. مثال ه��ای رایج دیگر، 
پيش پرداخت های اجاره، تبليغات، ماليات و ملزومات 
عملياتی یا اداری است. برای مثال شركت یگانه مطابق 
تصویر 8-9 پيش پرداخت ها را در سرفصل دارایی هاي 

جاری گزارش كرده است.

شرکت ترابيان )ارقام ميليون ریال( 
دارایی های جاری
مطالبات تجاری 

102,212,000 حساب های دریافتنی تجاری    
1,157,000 اسناد دریافتنی تجاری       

103,369,000        
  )8,194,000( کسر می شود: ذخيره مطالبات مشکوک الوصول   

 
95,175,000 خالص مطالبات تجاری     
65,800,000 خالص مطالبات غير تجاری     
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تصویر 8-9 ارائه ترازنامه ای پيش پرداخت ها 

شرکت یگانه )ارقام به ميليون ریال(
دارایی های جاری

715,400 وجوه نقد       
556,287 خالص حساب های دریافتنی     
203,337 موجودی ها       
243,291 پيش پرداخت ها       

1,718,315 جمع دارایی جاری      

دارایی های غیر جاری 
دارایی های غير جاری اقالمی هس��تند كه در تعریف 
دارایی ه��ای ج��اری ق��رار نمي گيرن��د. دارایي ه��اي 
غير جاري شامل اقالم متنوع و گوناگونی هستند كه در 

ادامه در مورد آن ها بحث می شود.
دارایی های ثابت مشهود 

دارایی های ثابت مشهود، دارایی های با عمر طوالنی 
است كه به طور منظم در عمليات شركت مورد استفاده 

تصویر 9-9 ارائه دارایي هاي ثابت مشهود در ترازنامه

شرکت مازندران
ترازنامه

                                                                                              )ارقام به ميليون ریال است(
13911390

دارایی های ثابت مشهود

10,0008,000     خالص منابع طبيعي

849870     زمين

63805871     ساختمان

)1000()1200(     استهالک انباشته - ساختمان

5,1804,871     خالص ساختمان

27,49225,140     ماشين آالت و تجهيزات

)12,111()13,981(      استهالک انباشته - ماشين آالت و تجهيزات

13,51113,029      خالص ماشين آالت و تجهيزات

29,54026,770      خالص دارایی های ثابت مشهود

قرار می گيرند. این دارایی ها شامل اموال فيزیکی نظير 
زمين ساختمان ، ماشين آالت، اثاثيه ، ابزار آالت و منابع 
طبيعی )جنگل و معادن( است. شركت ها، به جز زمين ، 
سایر دارایي هاي ثابت مشهود را مستهلک كرده )مانند: 
س��اختمان( و یا تجدید برآورد )نظي��ر جنگل یا منابع 
نفتی( مي كنند. ش��ركت مازن��دران، دارایی های ثابت 
مشهود خود را طبق تصویر 9-9 در ترازنامه خود افشا 

نموده است.
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شركت مبانی ارزش گذاري دارایي هاي ثابت مشهود، 
هرگونه محدودیت در اموال و اس��تهالک انباشته را در 

یادداشت های صورت های مالی افشا می نماید.
دارایی های نامشهود

دارایی ه��ای ثاب��ت نامش��هود ك��ه به ط��ور خالصه 
دارایی های نامش��هود ني��ز ناميده می ش��وند، حقوق، 
امتي��ازات و مزای��ای رقابت��ی بلند مدت��ی هس��تند كه 
دارای ماهي��ت و موجودیت فيزیکی و پولی نيس��تند. 
این دارایي ها ش��امل: عالئم، حق امتياز ها، فرانش��يزها، 
س��رقفلی، عالیم تجاری ، ن��ام تجاری و م��واردی از 
این قبيل است. ش��ركت به صورت دوره ای عمر مفيد 
باقي مانده دارایی های نامش��هود )نظير س��رقفلی محل 
كسب و پيشه( را تجدید ارزیابی می نماید. یک دارایی 
نامش��هود می تواند نش��انه منابع اقتصادی مش��خصی 
باش��د، ولی به دليل دش��وار بودن ارزش گذاري آن ها، 
تحليل گران مالی اغلب دارایي هاي نامش��هود را نادیده 
می گيرند. شركت سروستان دارایی های نامشهود خود 

را ترازنامه طبق تصویر 10-9 ارائه نموده است.
سرمایه گذاری های بلند مدت 

س��رمایه گذاری های بلند م��دت اغل��ب در یکي از 
دو گروه زیر قرار مي گيرند: 

1  سرمایه گذاری در اوراق بها دار نظير اوراق بدهی، 
     سهام عادی یا اسناد بلند مدت و سپرده های بانکی.
2  سرمایه گذاری در واحد های فرعی و شركت های

    وابسته غير تلفيقی. 
انتظار می رود كه شركت ها، سرمایه گذاری بلند مدت 
را ب��رای مدت زمان طوالن��ی نگهداری كنند. به همين 
دلي��ل، س��رمایه گذاري هاي بلند م��دت در س��ر فصل 
دارایي ه��اي غيرج��اري و پ��س از دارایي ه��اي ثابت 
مش��هود و دارایي هاي نامشهود گزارش مي شوند. باید 

توجه داش��ت كه بس��ياری از اقالمی ك��ه تحت عنوان 
س��رمایه گذاری های بلند م��دت طبقه بندی مي ش��وند 
ممکن اس��ت، در بازار قابل داد و س��تد باشند. با این 
وجود ش��ركت نمی توان��د این دارایي ه��ا را به عنوان 
دارای��ی جاری نش��ان دهد، مگ��ر اینکه قصد داش��ته 
باش��د آن ها را در بازه زمان��ی كوتاه  مدت به وجه نقد 
تبدیل كند. همان گونه كه در مورد سرمایه گذاري هاي 
كوتاه مدت بيان ش��د، این بازه زمانی، یک س��ال یا یک 
چرخه عملياتی، هر كدام كه طوالنی تر باش��د، اس��ت. 
همان ط��ور ك��ه در تصوی��ر 11-9 مش��اهده می كنيد، 
شركت سيرجان، سرمایه گذاری های بلند مدت خود را 
پس از  دارایی های ثابت مشهود و دارایي هاي نامشهود 

و قبل از سایر دارایی ها گزارش نموده است.
سایر دارایی ها 

اق��الم منعکس در بخش س��ایر دارایی ه��ا در عمل 
بس��يار وسيع و پراكنده هس��تند. برخی از آن ها شامل 
پيش پرداخت های بلند مدت، ذخيره مزایاي بازنشستگي 
كاركنان، و حساب ها و اسناد دریافتنی بلند مدت است. 

بدهی ها
ش��ركت بدهی ه��ای خ��ود را مش��ابه دارایی ها، به 

بدهی های جاری یا بلند مدت طبقه بندی می نماید. 
بدهی های جاری 

بدهی های جاری تعهداتی هس��تند كه به طور منطقي 
انتظار می رود كه از مح��ل دارایی های جاری یا ایجاد 
یک بدهی جاری دیگر، تسویه شوند .این مفهوم شامل 

موارد زیر است: 
1  اقالم پرداختن��ي در نتيجه خرید كاال یا خدمات، 
    مانند حساب های پرداختني، دست مزد پرداختني،

   ماليات پرداختني و نظایر آن. 
2  اقالم دریافتي كه در ازاي آن باید در آینده كاال یا 
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شرکت سروستان )ارقام به ميليون ریال(
دارایی های نامشهود 

3374 حق اختراع      
1320 عالیم تجاری      
سایر دارایی های نامشهود     147
4841 جمع دارایی های نامشهود     

تصویر 10-9 ارائه دارایی های نامشهود در ترازنامه 

تصویر 11-9 ارایه سرمایه گذاری های بلند مدت در ترازنامه

شرکت سيرجان )ارقام به ميليون ریال(
سرمایه گذاری های بلند مدت

3,358 سرمایه گذاری در سهام      
2,567 سایر سرمایه گذاری ها      
5,925 جمع       

شرکت صيادی )ميليون ریال(
بدهی های جاری 

1,570 اسناد پرداختني کوتاه مدت      
782 حساب های پرداختني      
267 حقوق و مزایای پرداختني کارکنان    
386 درآمد کسب نشده     
113 ماليات درآمد پرداختني     

6 هزینه های معوق      
8 حصه جاری بدهی های بلند مدت     

694 سایر بدهی های جاری      
3,826 جمع بدهی های جاری      

تصویر 12-9 ارائه بدهی های جاری در ترازنامه

   انج��ام خدم��ات ارائ��ه داد؛ نظي��ر درآم��د اجاره
   كسب نشده یا پيش دریافت درآمد. 

3  سایر بدهی ها كه تسویه آن ها طی چرخه عملياتی
            شركت اتفاق خواهد افتاد، نظير بخشي از اوراق بدهی
     بلند مدت كه در دوره جاری می بایست باز پرداخت 
   گ��ردد یا تعهدات كوتاه مدتی كه ناش��ی از خرید    

   تجهيزات است.

ممکن است در یک زمان خاص، بدهی های كه طی 
س��ال بعد باید پرداخت ش��ود، در سرفصل بدهی های 
جاری گزارش نش��ود. این حالت زمانی اتفاق می افتد 
كه ش��ركت انتظار داشته باشد بدهی مربوطه، از طریق 

یک بدهي بلند مدت تسویه شود. 
ش��ركت ها در ارائه بدهی های جاری در ترازنامه از 
ترتيب خاصی پيروي نمي كنند. به طور كلی، شركت ها 
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معموالً بدهي هاي خود را به ترتيب، اس��ناد پرداختني 
و حس��اب های پرداختني به عن��وان اولين قلم، ماليات 
بر درآمد پرداختني، حصه جاری بدهی های بلند مدت 
و س��ایر بدهی های جاری، گ��زارش می كنند. تصویر 
12-9، بخ��ش بدهی ه��ای جاری ش��ركت صيادی را 

نشان مي دهد. 
بدهی ه��ای ج��اری، ش��امل اقالم��ی چون اس��ناد 
و حس��اب های پرداختن��ي تج��اری و غير تج��اری، 
پيش دریافت از مش��تریان و حصه ج��اری بدهی های 
بلند مدت اس��ت. اگر مبلغ ماليات ب��ر درآمد معوق و 
س��ایر بدهي هاي جاري با اهميت باشد،  شركت آن ها 
را به صورت جداگانه طبقه بندی می نماید. ش��ركت ها 
باید تمامی اطالعات مربوط به بدهی های جاری خود، 
مانن��د اوراق به��اداري كه به عن��وان وثيقه بدهي هاي 

جاري در رهن قرار دارد را افشا نمایند.
بدهی های بلند مدت 

بدهی ه��ای بلند م��دت، تعهداتی هس��تند كه به طور 
منطقي انتظار نمي رود ظرف یک سال تسویه گردند. در 
عوض، این انتظار وجود دارد كه تسویه این بدهي ها، در 
زماني به مراتب طوالنی تر از دوره مالي جاری صورت 
پذیرد. نمونه اي از این تعهدات،  شامل اوراق مشاركت 
پرداختن��ي، تعهدات اجاره ای و تعهدات بازنشس��تگی 
است واحد های تجاری بخشي از بدهی های بلند مدتی 
كه سر رسيد آن ها در چرخه عملياتی جاری قرار می گيرد 
و تس��ویه آن مس��تلزم به كارگيری دارایی های جاری 
اس��ت ، را به عنوان بدهی جاری طبقه بندی می نمایند. 

به طور كلی بدهی های بلند مدت 3 نوع می باشند: 
1  تعهدات ناشی از تأمين مالی، نظير صدور و انتشار 
    اوراق مش��اركت، تعه��دات اجاره ای بلندمدت و 

    اسناد پرداختني بلند مدت. 

2  تعه��دات ناش��ی از عمليات عادی ش��ركت نظير
        تعهدات بازنشستگی و بدهی های مالياتی مربوط به

     درآمد های انتقالی. 
3  تعهداتی كه وابسته به رخداد یا عدم رخداد یک یا
      چند رویداد آتی است. این رویداد آتي، مبلغ اقالم 
     پرداختني، یا شخص ذی نفع یا تاریخ پرداخت را 
            مشخص نمي كند. نمونه این تعهدات تضمين كاال و

     سایر بدهي هاي احتمالي است.
ش��ركت ها در رابطه با بدهی ه��ای بلند مدت خود، 
اطالع��ات تفصيل��ي متعددي را افش��ا مي كنن��د، زیرا 
به منظور حمای��ت از اعتبار دهندگان، اغلب بدهی های 
بلند م��دت در بردارن��ده قرار داده��ا و محدودیت هاي 

با اهميتي است.
هر گونه صرف و كس��ر اوراق مش��اركت پرداختنی 
باید به صورت جداگانه گزارش شود. شركت ها به طور 
مداوم، شرایط و تعهدات تمامی قراردادهای بلند مدت 
)ش��امل تاریخ ی��ا تاریخ های سررس��يد ، ن��رخ بهره، 
ماهيت تعهدات و هرگونه اوراق وثيقه برای پوش��ش 
بده��ی( را در صورت ه��ای مالی خود افش��ا مي كنند. 
تصویر 13-9 مثالی در این زمينه را نش��ان می دهد كه 
بر گرفته از صورت های مالی ش��ركت آس��مان است. 

حقوق صاحبان سرمایه
در ش��ركت هاي انف��رادي، بخش حق��وق صاحب 
س��رمایه تا حدود بسيار زیادي ساده است. در این نوع 
شركت ها، حقوق صاحب سرمایه تنها از سرمایه مالک 
تشکيل شده اس��ت. در طي دوره مالي، كليه سودها و 
س��رمایه گذاري مجدد مالک، به حساب سرمایه افزوده 

مي شود و زیان  ها و برداشت از آن كسر مي شود.
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تصویر 13-9 ارائه بدهی بلندمدت در ترازنامه و یادداشت های همراه 

شرکت آسمان
978,109,000 جمع بدهی های جاری        
254,312,000 بدهی  بهره دار بلند مدت )به یادداشت های همراه نگاه کنيد(   
252,618,000 تعهدات مربوط به دارایی های اجاره ای      
57,167,000 ماليات بر درآمدهای معوق       

127,321,000 سایر بدهی های غير جاری       
یادداشت: بدهی های بهره دار بلند مدت

40,000,000 اوراق قرضه ممتاز 95 درصد، پرداخت به صورت ساالنه هر قسط10,000,000  
107,604,000   ) % اوراق مشارکت و سایر اسناد که طی سال 1391 سررسيد می شود )متوسط نرخ بهره9/9

67,225,000       % وام دریافتی از بانک ها با نرخ 9/7
100,102,000        % اوراق تجاری با نرخ 9/4
314,931,000 کسر می شود:         
)60,619,000( حصه جاری        
254,312,000 کل بدهی های بهره دار       

در س��ایر انواع ش��ركت ها، مانند شركت هاي سهامي، از نظر نحوه تهيه و درک آن توسط استفاده كنندگان، بخش حقوق 
صاحبان س��رمایه كه حقوق صاحبان س��هام خوانده مي شود، یکی از مشکل ترین قس��مت های ترازنامه است. این مشکل 
از پيچيدگي س��اختار سرمایه این نوع ش��ركت ها و محدودیت های ناشي از قوانين گوناگون، قردادهاي بدهي، و ساختار 

مالکيت، ایجاد مي شود.
در شركت هاي سهامي، بخش حقوق صاحبان سهام معموالً به 3 زیر گروه تقسيم می شود: 

بخش صاحبان سهام 
1  سهام سرمایه به ارزش اسمی یا ابراز شده سهام منتشر شده 

2  سرمایه پرداخت شده اضافه بر ارزش اسمی یا ابراز شده )صرف سهام(
3  سود انباشته سود توزیع نشده 

ش��ركت ها باید در مورد س��هام سرمایه خود، ارزش اسمی و تعداد سهام انتش��ار یافته و سهام در دسترس عموم را افشا 
نمایند. ش��ركت ها اغلب سرمایه اضافی پرداخت شده را تحت یک قلم نمایش می دهند، ولی چنان چه منابع این پرداخت 
اضافی گوناگون و عمده باش��د، ارائه جمع های فرعی، س��ودمند اس��ت. مبلغ سود  انباش��ته می تواند به مبالغ قابل تقسيم 
)مبلغی كه برای توزیع س��ود دردس��ترس است( و مبالغ محدود شده )مثاًل به واس��طه اوراق قرضه یا سایر تفاهم نامه های 

بدهی( تقسيم می شود. تصویر 14-9 مثالی از بخش حقوق صاحبان سهام شركت سيمين را نشان می دهد. 



تهيه ترازنامه طبقه بندی شده با 
استفاده از تصویر گزارشی و 

شکل حسابی

هدف مطالعه 3
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شركت  سيمين )ارقام به ميليون ریال(
حقوق صاحبان سهام       

سهام ممتاز، بدون ارزش اسمی،
86,250 1,000,000 سهم تصویب شده و 345,000 سهم انتشار یافته و در دست رس عموم   

سهام عادی، به ارزش اسمی هر سهم 0/5 ریال
25,000,000 سهم تصویب شده، 13,638,005 سهم انتشار یافته و در دست رس عموم  6,819  

87,260 سرمایه اضافی پرداخت شده       
57,263 سود انباشته         

237,592           
تصویر 14-9 ارائه حقوق صاحبان سرمایه در ترازنامه

بخش حقوق صاحبان س��هام در یک ش��ركت س��هامی، به طور قابل مالحظه ای متفاوت از این بخش در یک ش��ركت 
تضامنی یا تک مالکی است. در شركت های تضامنی، معموالً شركا حساب دایمی سرمایه خود را جداگانه نشان می دهند 
و بابت معامالت و رویداد  های مالکانه از یک حس��اب موقتی )جاری ش��ركا یا حساب برداشت( استفاده كرده و مانده آن 

را با توجه به معامالت خود تعيين می نمایند. 

شکل )فرمت( ارائه ترازنامه
یکی از متداول ترین اش��کال 
ارائه ترازنامه كه توسط شركت ها 
مورد استفاده قرار می گيرد، شکل 
حسابی است. در این شکل ارائه، 
دارایی ها در سمت راست ترازنامه و بدهی ها و حقوق 
صاحبان س��رمایه، در بخش های جداگانه، در س��مت 
چپ نمایش داده می ش��وند. یکی از مهم ترین معایب 
این نوع ارائه، نياز به داش��تن فضای عرضی كافی برای 

نمای��ش این اقالم در دو طرف اس��ت. اغلب، ش��کل 
حس��ابی ترازنامه در دو صفحه نمایش داده می ش��ود. 
ب��رای اجتناب از این محدودی��ت، ترازنامه در قالب 
گزارش��ی تهيه مي شود. تصویر 15-9، نمونه اي از این 
نحوه ارائه ترازنامه را نمای��ش مي دهد. همان گونه كه 
مش��اهده مي كنيد، در ای��ن قالب ترازنام��ه، دارایی ها 
بدهی ها و حقوق صاحبان س��رمایه پشت سر هم و در 

یک صفحه نمایش داده مي شوند.
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تصویر 15-9ترازنامه - فرم گزارشی 

شرکت محصوالت علمی
تراز نامه 

29 اسفند 1390
دارایی های جاری

42,485 نقد         
28,250 اوراق بهادار سریع المعامله       

165,824 حساب های دریافتنی      
163,974   )1,850( کسر مي شود: ذخيره مطالبات مشکوک الوصول   
23,000 اسناد دریافتنی        

489,713 موجودی ها        
9,780 ملزومات        

16,252 پيش پرداخت های هزینه       
 773,454 جمع دارایی های جاری          

دارایی های ثابت مشهود        
125,000 زمين         

975,800 ساختمان      
634,600  )341,200( کسر مي شود: استهالک انباشته    

759,600          جمع دارایی های ثابت مشهود        
دارایی های نامشهود

100,000 سرقفلی)محل کسب و پيشه(        
سرمایه گذاری های بلند مدت           

87,500 سرمایه گذاری در شرکت الله          
1,720,554 کل دارایی ها           

بدهی ها و حقوق صاحبان سرمایه
بدهی های جاری

50,000 اسناد پرداختني        
197,532 حساب های پرداختنی       

500 بهره تحقق یافته اسناد پرداختنی      
62,520 ماليات درآمد پرداختنی       
9,500 حقوق و دست مزد پرداختنی و سایر بدهی ها     

420 ودایع دریافتی از مشتریان       
320,472 جمع بدهی های جاری          

بدهی هاي بلند مدت
500,000 % 20 ساله سررسيد 1 فروردین 1400       اوراق مشارکت 12
820,472 کل بدهی ها           

حقوق صاحبان سرمایه
900,082 سرمایه           

 1720,554 جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام        



پاسخ:

        بدهکار              بستانکار 
18,000,000 14,500,000        استهالک انباشته تجهيزات   وجه نقد    
25,000,000 اسناد پرداختني بلندمدت   11,100,000 حساب هاي دریافتني  
10,600,000 حساب هاي پرداختني   29,000,000 موجودي کاال    

401,500,000 سرمایه      2,500,000 پيش پرداخت بيمه   
7,000,000 استهالک انباشته اثاثه    95,000,000 تجهيزات فروشگاه   

  120,000,000 زمين     
  67,000,000 اثاثه     
  50,000,000 حق امتياز    
  3,000,000 اسناد دریافتني بلند مدت   
  70,000,000 سرمایه گذاري بلندمدت در اوراق مشارکت 

مانده حساب هاي شركت فرزاد براي سال منتهي به 29 اسفند 1391 ارائه شده است.

خواسته
ترازنامه طبقه بندي شده این شركت را تهيه كنيد.
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شرکت بازرگاني فرزاد
ترازنامه

29 اسفند 1391
دارایي ها

دارایي هاي جاري        
  14,500,000    وجه نقد      
  11,100,000    حساب هاي دریافتني-خالص    
  29,000,000    موجودي کاال      
  2,500,000    پيش پرداخت بيمه     

57,100,000       کل دارایي هاي جاري       
دارایي هاي غير جاري      
دارایي هاي ثابت مشهود      

  120,000,000    زمين      
    95,000,000    تجهيزات فروشگاه   

   77,000,000  )18,000,000(    کسر مي شود: استهالک انباشته تجهيزات 
    67,000,000     اثاثه     
  60,000,000  )7,000,000(    کسر مي شود: استهالک انباشته اثاثه  

257,000,000       کل دارایي هاي ثابت مشهود      
دارایي هاي نامشهود      

50,000,000    حق  امتياز        

مثال جامع 1 !
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سرمایه گذاري هاي بلندمدت      
70,000,000    سرمایه گذاري در اوراق مشارکت      

سایر دارایي ها      
3,000,000    اسناد دریافتني بلندمدت       

437,100,000       کل دارایي ها        
بدهي ها و حقوق صاحبان سرمایه

بدهي هاي جاري      
10,600,000    حساب هاي پرداختني       

بدهي هاي غير جاري      
25,000,000    اسناد پرداختني بلند مدت       
35,600,000       کل بدهي ها        

حقوق صاحبان سرمایه      
401,500,000    سرمایه        
437,100,000       کل بدهي ها و حقوق صاحبان سرمایه     

بازرگان��ي  ش��ركت هاي 
از  گس��ترده اي  به ص��ورت 
ش��ده  طبقه بندي  ترازنام��ه 
كه در بخش پيش��ين معرفي 
شد و یکي از دو قالب چند مرحله اي و یک مرحله اي 
صورت سود و زیان استفاده مي كنند. این بخش، كاربرد 
این دو قالب صورت س��ود و زیان را در ش��ركت هاي 

بازرگاني توضيح مي دهد. 
صورت سود و زیان چند مرحله اي 

صورت س��ود و زیان چند مرحل��ه اي، به این دليل به 
این نام خوانده مي ش��ود كه چندی��ن مرحله در تعيين 
سود خالص را نشان مي دهد. دو مرحله از این مراحل 
به فعاليت هاي عملياتي اصلي ش��ركت مربوط اس��ت. 
هم چني��ن، یک صورت س��ود و زی��ان چند مرحله اي 

صورت سود و زیان

تف��اوت بي��ن صورت س��ود و زیان 
چند مرحل��ه اي و ص��ورت س��ود و 
زیان یک مرحله اي را توضيح دهيد.

بي��ن فعاليت هاي عملياتي و فعاليت هاي غيرعملياتي هدف مطالعه 4
تمایز قائل مي شود. سرانجام، این صورت مالي، اجزاي 
مياني سود )زیان( را برجسته مي كند و گروه هاي فرعي 

هزینه ها را نشان مي دهد. 
نحوه ارائه درآمد فروش در صورت سود و زیان 
صورت س��ود و زیان چند مرحله اي ب��ا ارائه درآمد 
فروش آغاز مي ش��ود. پس از آن حس��اب هاي كاهنده 
درآمد فروش، ش��امل برگشت از فروش و تخفيفات و 
تخفيفات نقدی فروش، كسر مي شود تا فروش خالص 
به دست آید. تصویر 16-9 بخش درآمد فروش صورت 

سود و زیان شركت چشمک را نشان مي دهد. 
ای��ن نح��وه ارائ��ه، داده ه��اي كلي��دي مرب��وط به 
فعاليت هاي اصلي ایجادكننده درآمد فروش شركت را 

افشا مي كند.
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شرکت چشمک
صورت سود و زیان )ناقص(

درآمد فروش  
480,000,000 فروش        

 12,000,000 کسر مي شود: برگشت از فروش و تخفيفات 
)20,000,000(  8,000,000 تخفيفات نقدی فروش   

فروش خالص                            460,000,000

سود ناخالص 
ش��ركت ها بهاي تمام شده كاالي 
فروش رفته را از درآمد فروش كسر 
مي كنند تا س��ود )زیان( ناخالص به دست آید. شركت ها 
براي این محاس��به از فروش خالص اس��تفاده مي كند. 
برمبن��اي داده هاي ف��روش در تصوی��ر 17-9 )فروش  

هم چنين، مي توانيم سود )زیان( ناخالص یک شركت 
را در قال��ب درص��د بيان كني��م كه نرخ س��ود )زیان( 
ناخالص ناميده مي ش��ود. براي محاسبه این نرخ، سود 

خالص 460,000,000 ریال( و بهاي تمام ش��ده كاالي 
فروش رفته تحت سيس��تم ثبت دائم��ي موجودي كاال 
)فرض كنيد 316,000,000 ریال است(، سود ناخالص 
ش��ركت چش��مک 144,000,000 ریال خواهد ش��د. 

محاسبات به قرار زیر است:

460,000,000 فروش خالص    
بهاي تمام شده کاالي فروش رفته            )316,000,000(
144,000,000 سود ناخالص     

تصویر 17-9 محاسبه سود )زیان( ناخالص

تصویر 16-9 محاسبه فروش خالص

)زی��ان( ناخالص بر فروش خالص تقس��يم مي ش��ود. 
این نرخ براي شركت چش��مک 31/3 درصد است كه 

به صورت زیر محاسبه مي شود:

نحوه محاسبه و اهميت سود 
)زیان( ناخالص را توضيح دهيد.

هدف مطالعه 5

نرخ سود )زیان( ناخالص  = سود )زیان( ناخالص   ÷ فروش خالص 
31/3 درصد  =  144,000,000  ÷  460,000,000

تصویر 18-9 فرمول و محاسبه نرخ سود )زیان( ناخالص

معموالً تحليل گران، نرخ س��ود )زی��ان( ناخالص را 
مفيدتر از مبلغ سود )زیان( ناخالص مي دانند. زیرا نرخ 
سود )زیان( ناخالص به شکل معنادارتري رابطه )كيفي( 
بين س��ود )زی��ان( ناخالص و فروش خال��ص را بيان 
مي كند. براي مثال، ممکن اس��ت سود ناخالص به مبلغ 
10 ميليارد ریال بس��يار اغواكننده باشد اما، هنگامي  كه 

بيان ش��ود نرخ سود ناخالص این شركت تنها 7 درصد 
اس��ت، دیگر چندان اغواكننده نيست. نرخ سود )زیان( 
ناخالص بيان مي كند به ازاي هر ریال فروش چه مبلغي 

سود )زیان( ناخالص ایجاد شده است. 
س��ود )زیان( ناخالص، س��ود )زیان( بازرگاني یک 
ش��ركت را نش��ان مي دهد. این نرخ، سودآوري كلي را 
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اندازه گيري نمي كند. زیرا هزینه هاي عملياتي از این سود 
)زیان( كسر نشده است. با این وجود، مدیریت شركت 
و سایر اشخاص ذینفع به دقت مبلغ و روند سود )زیان( 
ناخال��ص را زیر نظ��ر مي گيرند. این افراد، مبلغ س��ود 
)زیان( ناخالص را با مبالغ گزارش ش��ده در دوره هاي 
قبل مقایس��ه مي كنند. آنان همچنين نرخ س��ود )زیان( 
ناخالص ش��ركت را با نرخ هاي رقبا و ميانگين صنعت 
مقایسه مي كنند. این مقایسه ها در رابطه با مطلوب بودن 
عمليات خرید ش��ركت و درس��ت بودن خط مشي هاي 
قيمت گ��ذاري ش��ركت، اطالعات��ي فراه��م مي كن��د. 

هزینه هاي عملیاتي و سود )زیان( عملیاتي 
هزینه ه��اي عملياتي بخش بعدي محاسبه سود )زیان( 
خالص یک ش��ركت بازرگاني است و هزینه هایي است 
كه در فرآیند كس��ب درآمد فروش، به وقوع پيوسته اند. 
این هزینه ها در شركت هاي بازرگاني و خدماتي مشابه 
هس��تند. براي ش��ركت چش��مک هزینه هاي عملياتي 
114,000,000 ریال است. شركت سود )زیان( عملياتي 
خود را با كسر كردن هزینه هاي عملياتي از سود )زیان( 
ناخال��ص به دس��ت م��ي آورد. بنابراین، براي ش��ركت 

چشمک سود عملياتي 30,000,000 ریال است.

144,000,000 سود ناخالص     
هزینه هاي عملياتي                          )114,000,000(

30,000,000 سود عملياتي     
تصویر 19-9 هزینه هاي عملياتي در محاسبه سود عملياتي

فعالیت هاي غیرعملیاتي 
فعاليت هاي غيرعملياتي، از درآمدها، هزینه ها، سودها و 
زیان هاي مختلفي تشکيل شده است كه به عمليات اصلي 
شركت مربوط نمي شوند. هنگامي كه اقالم غيرعملياتي 
وجود نداشته باشند، س��ود )زیان( عملياتي همان سود 

)زیان( خالص اس��ت. بنابراین س��ود )زی��ان( عملياتي 
به صورت شفافي نتایج عمليات عادي شركت را مشخص 
مي كند. نتایج فعاليت هاي غيرعملياتي، در بخش س��ایر 
درآمدها و هزینه هاي غيرعملياتي نش��ان داده مي شوند. 
تصویر 20-9 نمونه هایي از این اقالم را نش��ان مي دهد.

سایر درآمدها و سودهاي غيرعملياتي
درآمد سود تضمين شده ناشي از اسناد دریافتني و سپرده هاي بانکي 

درآمد سود سهام ناشي از سرمایه گذاري در سهام سایر شرکت
درآمد اجاره ناشي از اجاره دادن زمين یا ساختمان 

سود غيرعملياتي ناشي از فروش دارایي هاي ثابت مشهود
سایر هزینه ها و زیان هاي غيرعملياتي

هزينه سود تضمين شده اسناد پرداختني و تسهيالت دریافتني از بانک ها
خسارات حوادث ناشي از حوادث تکرار شونده مانند تصادفات و خرابکاري ها 

زيان هاي غيرعملياتي ناشي از فروش یا کنارگذاري دارایي هاي ثابت مشهود
زيان هاي غيرعملياتي ناشي از اعتصاب کارکنان و تأمين کنندگان مواد اوليه 

تصویر 20-9 سایر اقالم غيرعملياتي
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بازرگاني، فعاليت هاي غيرعملياتي خود  شركت هاي 
را در صورت سود و زیان بالفاصله پس از فعاليت هاي 
عملياتي اصلي گزارش مي كنند. تصویر 21-9 صورت 

س��ود و زیان چند مرحله اي ش��ركت چشمک را نشان 
مي دهد. 

تمای��ز بي��ن فعاليت ه��اي عمليات��ي و فعاليت ه��اي 
غيرعملياتي براي بس��ياري از استفاده كنندگان خارجي 
از اطالعات مالي با اهميت است. این استفاده كنندگان، 
س��ود )زیان( عملياتي را پایدار مي دانند و بس��ياري از 
فعاليت هاي غيرعملياتي را غير تکرارش��ونده مي دانند. 

بنابراین، تحليل گران در پيش بيني س��ود خالص س��ال 
بع��د، وزن زی��ادي را به س��ود عمليات��ي مي دهند و به 

فعاليت هاي غيرعملياتي وزن كمتري مي دهند. 
صورت سود و زیان یك مرحله اي 

یک قالب دیگر صورت سود و زیان، صورت سود و 

تصویر 21-9 صورت سود و زیان چند مرحله اي

شرکت بازرگاني چشمک
صورت سود و زیان

براي سال مالي منتهي به 29 اسفند 1391 ارقام به ریال
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درآمد فروش    
480,000,000 فروش       

  12,000,000 کسر مي شود: برگشت از فروش و تخفيفات  
)20,000,000(  8,000,000 تخفيفات نقدي فروش   
460,000,000 فروش خالص      

)316,000,000( بهاي تمام شده کاالي فروش رفته    
144,000,000 سود ناخالص      

هزینه هاي عملياتي    
  64,000,000 هزینه حقوق    
  17,000,000 هزینه آب و برق    
  16,000,000 هزینه تبليغات    
  8,000,000 هزینه استهالک    
  7,000,000 هزینه حمل-فروش   
  2,000,000 هزینه بيمه    

114,000,000 کل هزینه هاي عملياتي     
30,000,000 سود )زیان( عملياتي     

سایر درآمدها و سودهاي غير عملياتي    
  3,000,000 درآمد سود تضمين شده  

  600,000 سود فروش تجهيزات  
  3,600,000      

سایر هزینه ها و زیان هاي غير عملياتي    
  1,800,000 هزینه سود تضمين شده  

  200,000 زیان آتش سوزي   
1,600,000  )2,000,000(      

31,600,000 سود )زیان( خالص      



زی��ان یک مرحله اي اس��ت. نام این صورت مالي به این 
دليل انتخاب شده است كه تنها در طي یک مرحله - با 
كسر كل هزینه ها از كل درآمدها - سود )زیان( خالص 

تعيين مي شود. 
در یک صورت س��ود و زی��ان یک مرحله اي، تمامي 
اطالعات در دو گروه طبقه بندي مي شوند: 1( درآمدها 
كه شامل هر دوي درآمدهاي عملياتي و سایر درآمدها 
و س��ودهاي غيرعملياتي است؛ و 2( هزینه ها كه شامل 
بهاي تمام ش��ده كاالي فروش رفته، هزینه هاي عملياتي 
و س��ایر هزینه ها و زیان هاي غيرعملياتي است. تصویر 

22-9 ص��ورت س��ود و زی��ان یک مرحل��ه اي را براي 
شركت چشمک نشان مي دهد. 

دو دليل اصلي براي اس��تفاده از قالب یک مرحله اي 
صورت سود و زیان وجود دارد: 1( شركت تا زماني كه 
كل درآمده��ا بي��ش از كل هزینه ها نباش��د، هيچ گونه 
سودي شناسایي نمي كند و 2( این قالب ساده تر است و 
خواندن آن آس��ان تر است. با این وجود صورت سود و 
زیان چند مرحله اي اطالعات بيش تري را نشان مي دهد 

و تهيه آن متداول تر است. 

تصویر 22-9 صورت سود و زیان یک مرحله اي

شرکت چشمک
صورت سود و زیان 

براي سال منتهي به 29 اسفند 1391
درآمدها  

460,000,000 فروش خالص       
3,000,000 درآمد سود تضمين شده      

600,000 سود فروش تجهيزات      
463,600,000 کل درآمدها      

هزینه ها   
 316,000,000 بهاي تمام شده کاالي فروش رفته   
 114،000,000 هزینه هاي عملياتي    

 1,800,000 هزینه سود تضمين شده    
 200,000 زیان ناشي از اعتصاب کارگران   

)432,000,000( کل هزینه ها      
31,600,000 سود خالص      
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مثال جامع 2 !

طبقه بندي هاي مالي صورت هاي مالي  در ادامه فهرس��تي از حساب هاي تراز آزمایشي تعدیل شده شركت بازرگاني 
سپهر ارائه شده است نشان دهيد كه هر یک از این حساب ها در كدام صورت مالي و تحت چه سرفصلي گزارش خواهند شد. 

بهره پرداختني حساب هاي پرداختني    
زمين حساب هاي دریافتني    

موجودي كاال استهالک انباشته - ساختمان اداري   
اسناد پرداختني )به سررسيد سه سال دیگر( استهالک انباشته - تجهيزات فروشگاه   

ساختمان اداري  هزینه تبليغات      
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ماليات پرداختني هزینه استهالک       
هزینه حقوق  سرمایه       

حقوق پرداختني برداشت       
برگشت از فروش و تخفيفات  نقد و بانک       

تجهيزات فروشگاه  هزینه حمل كاالي فروش رفته     
درآمد فروش  سود فروش تجهيزات      

هزینه آب و برق  هزینه بيمه       
هزینه بهره 

طبقه بندي )سرفصل( صورت مالي             حساب   
حساب هاي پرداختني      ترازنامه     بدهي هاي جاري   
        حساب هاي دریافتني      ترازنامه     دارایي هاي جاري 

 استهالک انباشته - ساختمان اداري    ترازنامه            دارایي هاي ثابت مشهود 
استهالک انباشته - تجهيزات فروشگاه    ترازنامه                      دارایي هاي ثابت مشهود 

            هزینه تبليغات             صورت سود و زیان                    هزینه هاي عملياتي 
           هزینه استهالک        صورت سود و زیان                        هزینه هاي عملياتي 
صورت حقوق صاحبان سرمایه   مانده ابتداي دوره                سرمایه   
       برداشت            صورت حقوق صاحبان سرمایه            بخش كسر مي شود
            نقد و بانک                          ترازنامه                         دارایي هاي جاري

 هزینه حمل كاالي فروش رفته          صورت سود و زیان                   هزینه هاي عملياتي
      سود فروش تجهيزات        صورت سود و زیان             سایر درآمدها و هزینه هاي غيرعملياتي

            هزینه بيمه                       صورت سود و زیان                        هزینه هاي عملياتي 
            هزینه بهره                    صورت سود و زیان             سایر درآمدها و هزینه هاي غيرعملياتي

           بهره پرداختني                    ترازنامه                                 بدهي هاي جاري 
               زمين                         ترازنامه                                دارایي هاي ثابت مشهود

           موجودي كاال                         ترازنامه                            دارایي هاي جاري 
  اسناد پرداختني بلندمدت              ترازنامه                                  بدهي هاي بلندمدت 

         ساختمان اداري                   ترازنامه                                دارایي هاي ثابت مشهود 
         ماليات پرداختني                ترازنامه                                   بدهي هاي جاري 

          هزینه حقوق                     صورت سود و زیان                        هزینه هاي عملياتي 
ترازنامه                                   بدهي هاي جاري          حقوق پرداختني                         

 برگشت از فروش و تخفيفات          صورت سود و زیان                          درآمد فروش 
      تجهيزات فروشگاه                        ترازنامه                                دارایي هاي ثابت مشهود 

        درآمد فروش                     صورت سود و زیان                     درآمد فروش
      هزینه آب و برق                      صورت سود و زیان                        هزینه هاي عملياتي 

پاسخ:
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مانده حساب هاي شركت فاطمي براي سال منتهي به 29 اسفند 1391 ارائه شده است. 
             بدهکار           بستانکار 

18,000,000 استهالک انباشته      14,500,000 وجه نقد     
25,000,000 اسناد پرداختني بلندمدت    11,100,000 حساب هاي دریافتني  
10,600,000 حساب هاي پرداختني    29,000,000 موجودي كاال    
81,000,000 سرمایه       2,500,000 پيش پرداخت بيمه    

536,800,000 فروش       95,000,000 تجهيزات فروشگاه    
2,500,000 درآمد سود تضمين شده     12,000,000 برداشت     

673,900,000 برگشت از فروش و تخفيفات  6,700,000     
  5,000,000 تخفيفات فروش    
  363,400,000 بهاي تمام شده كاالي فروش رفته  
  7,000,000 هزینه حمل كاالي فروش رفته  
  12,000,000 هزینه تبليغات    
  56,000,000 هزینه حقوق   
  18,000,000 هزینه آب و برق    
  24,000,000 هزینه اجاره    
  9,000,000 هزینه استهالک    
  4,500,000 هزینه بيمه    
  3,600,000 هزینه سود تضمين شده   
  673,900,000      

خواسته
صورت سود و زیان چند مرحله اي را براي این شركت تهيه كنيد.

مثال جامع 3 !

شركت بازرگاني فاطمي 
صورت سود و زیان 

براي سال منتهي به 29 اسفند 1391 ارقام به ریال 
درآمد فروش   

فروش                          536,800,000
 6,700,000 كسر مي شود: برگشت از فروش و تخفيفات 
 5,000,000 تخفيفات فروش     

11,700,000                                                                                   
فروش خالص                          5,251,000,000
بهاي تمام شده كاالي فروش رفته                          363,400,000
سود ناویژه                                                           261,700,000

هزینه هاي عملياتي   

پاسخ:
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سؤاالت خود آزمایی
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 56,000,000 هزینه حقوق     
 24,000,000 هزینه اجاره     
 18,000,000 هزینه آب و برق    
 12,000,000 هزینه تبليغات     
 9,000,000 هزینه استهالک     
 7,600,000 هزینه حمل كاالي فروش رفته   
 4,500,000 هزینه بيمه      

كل هزینه هاي عملياتي                          131,100,000
سود عملياتي                            30,600,000

سایر درآمدها و سودهاي غيرعملياتي   
 2,500,000 درآمد سود تضمين شده    

سایر هزینه ها و زیان هاي غيرعملياتي  
1,100,000  3,600,000 هزینه سود تضمين شده    

29,500,000 سود خالص      

1 سود ناویژه هنگامي به دست مي آید كه: 
الف. هزینه هاي عملياتي كمتر از سود خالص باشد. 

 ب.  درآمد فروش بزرگ تر از هزینه هاي عملياتي باشد.
 ج.  درآمد فروش بزرگ تر از بهاي تمام شده كاالي فروش رفته باشد.

هزینه هاي عملياتي بزرگ تر از بهاي تمام شده كاالي فروش رفته باشد.   د. 

2 صورت سود و زیان چند مرحله اي براي شركت هاي بازرگاني همه خصوصيات زیر را در بر دارد به جز:
سود )زیان( ناویژه الف. 

بهاي تمام شده كاالي فروش رفته   ب. 
بخش درآمد فروش    ج. 

بخش فعاليت هاي سرمایه گذاري   د. 

3 اگر درآمد فروش 400 ميليون ریال، بهاي تمام شده كاالي فروش رفته 310 ميليون ریال و هزینه هاي عملياتي 60 
ميليون ریال باشد، سود )زیان( ناویژه چه مبلغي است؟ 

الف. 30 ميليون ریال       
 ب. 90 ميليون ریال        
 ج. 340 ميليون ریال        
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  د. 400 ميليون ریال 

4 یک صورت سود و زیان یک مرحله اي: 
الف. سود )زیان( ناویژه را گزارش مي كند.

ب. بهاي تمام شده كاالي فروش رفته را گزارش نمي كند. 
 ج. درآمد فروش و سایر درآمدهاي غيرعملياتي را در بخش درآمدهاي صورت سود و زیان گزارش مي كند.

 د.  سود )زیان( عملياتي را به صورت مجزا گزارش مي كند. 

5  كدام یک از موارد زیر در هر دوي صورت سود و زیان یک مرحله اي و صورت سود و زیان چند مرحله اي وجود دارد؟
الف. موجودي كاال  

 ب. سود )زیان( ناویژه 
 ج. سود )زیان( عملياتي 

 د.  بهاي تمام شده كاالي فروش رفته 

6 در تعيين بهاي تمام شده كاالي فروش رفته: 
الف. تخفيفات خرید از خرید خالص كسر مي شود. 

 ب.  هزینه حمل كاالي فروش رفته به خرید خالص اضافه مي شود. 
 ج. برگشت از خرید و تخفيفات از خرید خالص كسر مي شود. 

 د. هزینه حمل كاالي خریداري شده به خرید خالص اضافه مي شود. 

7 اگر موجودي ابتداي دوره 60 ميليون ریال، بهاي تمام شده كاالي خریداري شده 380 ميليون ریال و موجودي كاالي 
پایان دوره 50 ميليون ریال باشد، بهاي تمام شده كاالي فروش رفته چه مبلغي است؟ 

الف. 390 ميليون ریال      
 ب. 370 ميليون ریال           

 ج.  330 ميليون ریال     
  د.  420 ميليون ریال 

8 ترتيب صحيح ارائه دارایي هاي جاري در ترازنامه طبقه بندي شده عبارت است از: 
الف. حساب هاي دریافتني، وجه نقد، پيش پرداخت بيمه، موجودي ها

 ب. وجه نقد، موجودي ها، حساب هاي دریافتني، پيش پرداخت بيمه  
 ج. وجه نقد، حساب هاي دریافتني، موجودي ها، پيش پرداخت بيمه 
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د. موجودي ها، وجه نقد، حساب هاي دریافتني، پيش پرداخت بيمه

9 ش��ركتي قطعه زميني خریداري كرده اس��ت. انتظار مي رود 5 سال دیگر، ساختمان كارخانه بر روي این زمين ساخته 
شود. در طول این 5 سال قبل از ساخت، زمين بدون استفاده خواهد بود. زمين در چه سرفصلي گزارش مي شود؟ 

الف. دارایي هاي ثابت مشهود  
ب. هزینه زمين  

ج. سرمایه گذاري بلندمدت  
 د. دارایي ثابت نامشهود 

10 در ترازنامه طبقه بندي شده، دارایي ها در كدام یک از گروه هاي زیر طبقه بندي مي شوند؟ 
الف. دارایي هاي جاري؛ دارایي هاي غيرجاري؛ دارایي هاي ثابت مشهود؛ دارایي هاي ثابت نامشهود  

 ب. دارایي هاي جاري؛ سرمایه گذاري هاي بلندمدت؛ دارایي هاي ثابت مشهود؛ دارایي هاي ثابت مشهود 
 ج. دارایي هاي جاري؛ سرمایه گذاري هاي بلندمدت؛ دارایي هاي مشهود؛ دارایي هاي نامشهود  

 د.  دارایي هاي جاري؛ سرمایه گذاري هاي بلندمدت؛ دارایي هاي ثابت مشهود و دارایي هاي ثابت نامشهود

11 دارایي هاي جاري به چه ترتيب ارائه مي شوند؟ 
الف. تبدیل به وجه نقد    

ب. اهميت      
 ج. طول عمر      

 د. حروف الفبا

سؤاالت

1   ش��ركت حس��ابان 105 ميليون ریال درآمد فروش، 70 ميليون ریال بهاي تمام شده كاالي فروش رفته و 20 ميليون 
ریال هزینه هاي عملياتي دارد. سود )زیان( ناخالص چه مبلغي است؟ نرخ سود )زیان( ناخالص چه مقدار است؟ 

2   شركت سحر، 8 ميليارد ریال فروش خالص، 3/7 ميليارد ریال سود ناویژه و 2/4 ميليارد ریال سود خالص گزارش 
كرده است. هزینه هاي عملياتي این شركت چه مبلغي است؟

3   ویژگي هاي متمایز صورت سود )زیان( یک شركت بازرگاني چيست؟

4   بخش هایي از صورت س��ود و زیان چند مرحله اي كه به الف( فعاليت هاي عملياتي و ب( فعاليت هاي غيرعملياتي 
است را مشخص كنيد.
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5   قالب یک مرحله اي با قالب چند مرحله اي صورت سود و زیان چه تفاوت هایي دارد؟

6   منظور از چرخه عملياتي چيست؟

7   در تهيه ترازنامه طبقه بندي شده از چه گروه ها )طبقات( استانداردي استفاده مي شود؟

8   دارایي هاي جاري را تعریف كنيد. در تعيين ترتيب اقالم دارایي هاي جاري از چه مبنایي استفاده مي شود؟

9   دارایي هاي غير جاري در چند گروه طبقه بندي مي شوند؟ این طبقات را نام ببرید.

10   جمع دارایي هاي جاري 1000، دارایي هایي غير جاري 2500 و جمع بدهي ها 1250 است؟ حقوق صاحبان سرمایه 
این شركت چه مبلغي است؟

تمرین ها

ت 1-9   در ادامه اجزاي صورت سود و زیان شركت تهراني ارائه شده است. تعيين سود )زیان( خالص مبالغ مجهول 
را محاسبه كنيد. 

فروش
بهاي تمام شده 

سود )زیان( خالصسود )زیان( عملياتيسود )زیان( ناویژهکاالي فروش رفته

10,800؟30،000؟الف.    750,000
29,500؟؟70,000 ب.    108,000 

؟71,90079,60039,500  ج.         ؟

ت 2-9    شركت سينایي اطالعات زیر را در رابطه با ماه منتهي 31 دي 1391 ارائه كرده است:  فروش نسيه 2,800,000 
ری��ال، فروش نقدي 1,000,000 ریال، برگش��ت از فروش و تخفيف��ات 110,000 ریال، تخفيفات فروش 130,000 ریال. 

بخش درآمد فروش صورت سود و زیان شركت سينایي را تهيه كنيد. 

ت 3-9   توضي��ح دهي��د آیا ه��ر یک از اقالم زیر1( صورت س��ود و زیان یک مرحله اي و 2( صورت س��ود و زیان 
چند مرحله اي وجود دارد: الف( س��ود فروش تجهيزات، ب( هزینه بهره، ج( زیان ناش��ي از اعتصاب كارگران و د( بهاي 

تمام شده كاالي فروش رفته

ت 4-9    شركت سروستاني اقالم زیر را گزارش كرده است: فروش 510,000؛ برگشت از فروش و تخفيفات 15,000 
ریال، بهاي تمام ش��ده كاالي فروش 350,000 ریال، هزینه هاي عملياتي 110,000 ریال. موارد زیر را محاس��به كنيد: الف( 

فروش خالص، ب( سود ناویژه، ج( سود عملياتي و د( نرخ سود ناویژه. 
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ت 5-9    فرض كنيد ش��ركت الياس��ي از سيس��تم ادواري موجودي ها استفاده مي كند و مانده هاي زیر را گزارش كرده 
اس��ت: خرید 450,000؛ برگشت از خرید و تخفيفات 11,000؛ تخفيفات خرید 8,000؛ هزینه حمل كاالي خریداري شده 

16,000. خرید خالص و بهاي تمام شده كاالي خریداري شده را محاسبه كنيد.

ت 6-9   عالوه بر اطالعات ت 9-5، فرض كنيد ش��ركت الياس��ي موجودي كاالي ابتداي دوره را 60,000، موجودي 
كاالي پایان دوره را 90,000 و فروش خالص را 630,000 گزارش كرده اس��ت. بهاي تمام ش��ده كاالي فروش رفته و سود 

ناویژه را محاسبه كنيد. 

ت 7-9   مشخص كنيد كه هر یک از جمالت زیر صحيح است یا اشتباه؟ 
الف.  براي یک شركت بازرگاني، فروش منهاي هزینه هاي عملياتي،  سود ناویژه خوانده مي شود. 

 ب.   براي یک شركت بازرگاني منبع اصلي درآمد فروش موجودي كاال است. 
هزینه حقوق فروشندگان نمونه اي از هزینه هاي عملياتي است.   ج. 

ت 8-9   حساب هاي زیر از دفاتر شركت سيمرغ استخراج شده است. با توجه به این اطالعات صورت سود و زیان 
و ترازنامه طبقه بندي شده شركت را تهيه كنيد.

نام حساب
ترازنامهصورت سود و زیانتراز آزمایشي تعدیل شده

بستانکاربدهکاربستانکاربدهکاربستانکاربدهکار

13,752وجه نقد
7,840حساب هاي دریافتني
2,280پيش پرداخت اجاره

23,050تجهيزات
4,921استهالک انباشته
5,700اسناد پرداختني

5,672حساب هاي پرداختني
30,960سرمایه
3,650برداشت

15,590درآمد خدمات
10,840هزینه حقوق
760هزینه اجاره

671هزینه استهالک
57هزینه سود تضمين شده

57سود تضمين شده پرداختني
62,90062,900جمع
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ت 9-9   با استفاده از مانده حساب هاي زیر ترازنامه طبقه بندي شده شركت كارا را تهيه كنيد.

بستانکاربدهکار

سرمایه                          115,000ساختمان               128,800

42,600حساب هاي دریافتني  14,520 استهالک انباشته ساختمان 

12,300پيش پرداخت بيمه             4,680 حساب هاي پرداختني 

اسناد پرداختني             97,780وجه نقد               18,040

18,720تجهيزات               62,400 استهالک انباشته-تجهيزات 

2,600زمين                           64,000 سود تضمين شده پرداختني 

درآمد خدمات             14,180هزینه بيمه           780

جمع                           303,180هزینه استهالک             7,360

2,600 هزینه سود تضمين شده 

جمع                            303,180

ت 10-9   در ادامه طبقات اصلي ترازنامه ارائه شده است.
)FA( دارایي هاي ثابت مشهود   )LTI( سرمایه گذاري هاي بلند مدت   )CA( دارایي هاي جاري

)LTL( بدهي هاي بلندمدت    )CL( بدهي هاي جاري  )IA( دارایي هاي نامشهود
)OE( حقوق صاحبان سرمایه

هر یک از اقالم زیر را در گروه هاي باال طبقه بندي كنيد.
ساختمان     وجه نقد استهالک انباشته   حساب هاي دریافتني  حساب هاي پرداختني 

حقوق پرداختني            بدهي هاي بلند مدت  حق اختراع   سرمایه   
موجودي ها             تجهيزات اداري    زمين پيش پرداخت هزینه  سرمایه گذاري ها  



مسائل

م 1-9   اطالعات زیر در رابطه با شركت مولوي ارائه شده است:

نام حساب
ترازنامهصورت سود و زیان

بستانکاربدهکاربستانکاربدهکار

17,900وجه نقد
10,800حساب هاي دریافتني
2,800پيش پرداخت بيمه

21,000تجهيزات
4,500استهالک انباشته

9,000حساب هاي پرداختني
2,400حقوق پرداختني

28,500سرمایه
11,000برداشت

56,000درآمد خدمات
1,600هزینه تعميرات
2,100هزینه استهالک

1,800هزینه بيمه
30,000هزینه حقوق

1,400هزینه آب و برق
36,90056,00063,50044,400جمع

19,10019,100سود خالص
56,00056,00063,50063,500

خواسته
صورت سود و زیان و ترازنامه طبقه بندي شده را تهيه كنيد.

م 2-9   ش��ركت بازرگاني س��عيدي به عمليات خرده فروش��ي وسائل تزئيني منازل اش��تغال دارد. این شركت تمامي 
موجودي كاالي خود را به صورت نس��يه خریداري مي كند و از سيس��تم ادواري ثبت موجودي ها اس��تفاده مي نماید. از 
حس��اب هاي پرداختني تنها در مورد ثبت خرید كاال استفاده مي شود. دیگر بدهي هاي جاري در حساب هاي مجزایي ثبت 

مي شوند. اطالعات زیر براي سال هاي 1386 تا 1389 ارائه شده است.
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1386138713881389

اطالعات صورت سود و زيان
45,200)ث(53,300فروش

13,80014,300)الف(بهاي تمام شده کاالي فروش رفته
)خ(38,30033,800سود نا خالص

28,600)ج(34,900هزینه هاي عملياتي
)ر(2,500)ب(سود خالص

اطالعات ترازنامه
)ز(8,100)پ(7,200موجودي کاال

)ژ(3,2003,6002,500حساب هاي پرداختني
ساير اطالعات

13,200)چ(14,200خرید کاال به صورت نسيه
13,600)ح()ت(وجه نقد پرداختي بابت کاال

خواسته ها
الف. جاهاي خالي را تکميل كنيد.

 ب. در طي س��ال های 1387 تا 1389، فروش كاهش یافته اس��ت. آیا این كاهش الزامًا به معني كاهش در س��ودآوري 
است؟توضيح دهيد. در پاسخ به این سؤال، نسبت سود )زیان( ناخالص را محاسبه كنيد و از آن استفاده نمایيد.

م 3-9   با استفاده از اطالعات زیر صورت هاي مالي طبقه بندي شده را تهيه كنيد.

نام حساب
تراز آزمایشي تعدیل شده

بستانکاربدهکار
8,100وجه نقد

10,800حساب هاي دریافتني
1,500ملزومات

2,000پيش پرداخت بيمه
24,000تجهيزات

5,600استهالک انباشته
15,000اسناد پرداختني

6,100حساب هاي پرداختني
2,400حقوق پرداختني

600سود تضمين شده پرداختني
15,800سرمایه



7,000برداشت
61,000درآمد خدمات
8,400هزینه تبليغات
4,000هزینه ملزومات
5,600هزینه استهالک

3,500هزینه بيمه
31,000هزینه حقوق

600هزینه سود تضمين شده
106,500106,500جمع

م 4-9   با استفاده از اطالعات زیر ترازنامه طبقه بندي شده و صورت سود و زیان چند مرحله اي را تهيه نمایيد.
8,000 25,200   درآمد سود تضمين شده   حساب هاي پرداختني   

29,000 30,500   موجودي کاال     حساب هاي دریافتني   
37,000 15,000   اسناد پرداختني    استهالک انباشته تجهيزات ارسال کاال  
3,500 32,000   پيش پرداخت بيمه    استهالک انباشته تجهيزات فروشگاه  
2,800 6,000   هزینه ماليات     وجه نقد    
2,800 101,700   ماليات پرداختني    سرمایه     

15,000 507,000   هزینه اجاره    بهاي تمام شده کاالي فروش رفته  
96,000 6,500   هزینه حقوق    هزینه ارسال کاالي فروش رفته  

680,000 46,000   فروش     تجهيزات ارسال کاال   
11,200 5,000   هزینه کميسيون فروش   هزینه استهالک تجهيزات ارسال کاال  
4,700 8,000   کميسيون فروش پرداختني   هزینه استهالک تجهيزات فروشگاه  
8,000 10,000   برگشت از فروش و تخفيفات   برداشت     

100,000 7,000   تجهيزات فروشگاه    هزینه بيمه    
8,500 6,400   هزینه آب و برق    هزینه سود تضمين شده   
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