


تهیه و تنظیم صورت سود و زیان
فصل 2
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هدف تهیه صورت های مالی  

صورت های مالی، ساختار یافته وضعیت مالی و عملکرد مالی واحد تجاری است. 
هدف از تهیه آنها، ارائه اطالعاتی درباره وضعیت مالی، عملکرد مالی و جریان های 
نقدی واحد تجاری است که برای تصمیم گیری های اقتصادی طیف گسترده ای از 

استفاده کنندگان مفید باشد.

مفهوم سود  

به طور کلی دیدگاه های متفاوتی در مورد مفهوم سود و نحوه شناسایی و اندازه گیری 
آن وجود دارد. بعضی سود را با جریان های نقدی اشتباه می گیرند.آیا سود برابر 

وجوه نقد ناشی از عملیات موفقیت آمیز است؟ خیر
سود و جریان های نقدی هر دو معیاری از عملکرد شرکت است. سود از دیدگاه 
تأکید  بر حفظ سرمایه  آنها  و  ثروت شناخته می شود  تغییر در  اقتصادی هرگونه 
که شخص  است  مبلغی  سود  که  دارد  عقیده  مشهور  اقتصاددانان  از  یکی  دارند. 
می تواند در طی یک دوره معین خرج کند و در پایان وضعیت او به همان خوبی 
باشد که در اول دوره بوده است. در طرف مقابل سود حسابداری به تفاضل بین 
سرمایه واحد تجاری در پایان و ابتدای دوره مالی )پس از احتساب تعدیالت الزم 
درخصوص آورده و ستاده صاحبان سرمایه( گفته می شود. اختالف نظر در مفهوم 
سود بین دیدگاه های اقتصادی و حسابداری، ناشی از روش های اندازه گیری سود 

است.

نحوه اندازه گیری سود
برای اندازه گیری سود رویکردهای مختلفی وجود دارد که عبارت است از:

1 رویکرد سرمایه:
این رویکرد، سود را حاصل تغییرات سرمایه ابتدا و انتهای سال به استثنای مبادالت 
سرمایه ای در بین تاریخ های یاد شده بیان می کند. این روش ساده است ولی عدم 
طبقه بندی اقالم سود و زیان و کاهش قدرت پیش بینی آینده، دو ایراد اصلی این 

روش است.
2 رویکرد معامالتی:

این رویکرد مبتنی بر فعالیت های اقتصادی واحد تجاری است. در این روش که 
همان تغییر در خالص دارایی ها است تنها زمانی که از محل رویدادها و معامالت 
مالی باشد ثبت و شناسایی می شود و چنانچه تغییرات در دارایی و بدهی ناشی از 

تغییرات بازار باشد سود و زیانی شناسایی نمی شود.



43

زمانی  دو مقطع  در  دارایی ها  مقایسه خالص  با  رویکرد،  این  اعتقاد طرفداران  به 
مشخص  سود  تشکیل دهنده  اجزای  اما  می آید،  به دست  مشخص  سود  رقم  یک 
نمی شود، بنابراین برای ارائه این جزئیات، حسابداران در عمل، رویکرد معامالتی را 
برای اندازه گیری سود با تأکید بر محاسبه مستقیم درآمدها و هزینه ها پذیرفته اند.

صورت سود و زیان  

گزارشی است که ماحصل عملکرد مالی واحد تجاری را در طی یک دوره مشخص 
زمانی بیان می کند.

مدل های کلی گزارشگری سود و زیان
الف( مدل تک مرحله ای: در این مدل هیچ گونه طبقه بندی خاصی برای اقالم 
هزینه و درآمد وجود ندارد و تمام درآمدها در یک مرحله از تمام هزینه های واحد 

تجاری کسر می شود تا سود خالص به دست آید.
در این مدل، صورت سود و زیان شامل دو بخش اصلی زیر است:

1  بخش درآمدهای عملیاتی و غیرعملیاتی و سودهای غیرعملیاتی
2  هزینه های عملیاتی و غیرعملیاتی و زیان های غیرعملیاتی

به  آنها  بلکه  ندارند  توجه  به چگونگی کسب سود  این روش  از  استفاده کنندگان 
رقم نهایی سود عالقمند هستند. این روش بیشتر در مؤسسه های تک مالکی مورد 

استفاده قرار می گیرد.
ب( مـدل چند مرحـلـه ای: شکـل چند مرحلـه ای صورت سود و زیان مبتنی 
به  زیان  و  سود  مدل، صورت  این  در  است.  هزینه  و  درآمد  اقالم  ندی  طبقه ب بر 
را  آینده  تا تفسیر اطالعات و پیش بینی  بخش های مختلفی طبقه بندی می شود 
برای  بیشتر شرکت ها  نماید.  آسان تر  مالی  از صورت های  اده کنندگان  استف برای 

تنظیم صورت سود و زیان خود از این مدل استفاده می کنند.

چگونگی طبقه بندی و گزارش صورت سود و زیان
و  یکنواخت  رعایت شکل  به  ملزم  ایران، شرکت ها  حسابداری  استانداردهای  در 
خاصی برای تهیه صورت سود و زیان نشده اند و یک مدل نمونه به منظور راهنمایی 
شرکت ها برای تهیه صورت های مالی ارائه شده است. براساس استانداردهای شماره 
یک و شش حسابداری ایران، شکل صورت سود و زیان از نظر طبقه بندی باید به 

گونه ای باشد که ماهیت درآمدها و هزینه ها را به نحو مناسب نشان دهد.
به  آن  نمودن  مجزا  که  است  وسیع  آنقدر  تجاری  واحد  یک  لیت های  فعا دامنه 
بخش های فرعی برای درک بهتر از عملکرد مالی یک ضرورت است. به همین دلیل 
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استانداردهای حسابداری فعالیت های یک مؤسسه را به دو بخش عملیاتی و غیر 
می کند. طبقه بندی  عملیاتی 

در ابتدای فصل دوم کتاب »تهیه و تنظیم صورت های مالی« یک شکل از صورت 
سود و زیان ارائه شده توسط سازمان حسابرسی نمایش داده شده است که برخی 

از موارد آن به دلیل بیان ساده تر کتاب، حذف شده است. 
نمونه کامل از صورت سود و زیان )ارائه شده توسط سازمان حسابرسی( به شرح 

زیر است:

صورت سود و زیان

××××درآمد عملیاتی

)×××(بهاي تمام شده درآمدهای عملیاتی

××××سود ناخالص

)×××(هزینه هاي فروش، اداري و عمومي

×××سایر اقالم عملیاتي

×××سود )زیان( عملیاتي

)×××(هزینه هاي مالي

×××سایر درآمدها و هزینه هاي غیر عملیاتي  

×××سود خالص قبل از مالیات 

)×××(مالیات بر درآمد

×××سود خالص عملیات در حال تداوم

×××سود خالص )زیان( عملیات متوقف شده

×××سود خالص

تشخیص  صورت های  مالی   

براساس استانداردهای حسابداری صورت های  مالی  باید به وضوح  از سایر اطالعاتی  
که  همراه  آن  در یک  مجموعه  انتشار می یابد، قابل  تشخیص  و متمایز باشد.

و  دارد  کاربرد  مالی   صورت های   مورد  در  تنها  حسابداری   استانداردهای   الزامات  
درمورد  سایر اطالعاتی  که  در گزارش  ساالنه  یا سایر مدارک  ارائه  می شود، کاربرد 
ندارد. بنابراین ، این  موضوع  اهمیت  دارد که  استفاده کنندگان  بتوانند اطالعاتی  که  

برمبنای  استانداردهای  حسابداری  تهیه  می شود را از سایر اطالعات  تمیز دهند.
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در اغلب  موارد، اطالعات  در صورت های مالی به صورت  هزار ریال  یا میلیون  ریال  
ارائه می گردد و این کار، قابلیت  درک  صورت های  مالی  را افزایش  می دهد. این  امر 
تا آنجایی  قابل  قبول  است  که  سطح  دقت  ارائه  اطالعات  افشا شود و منجر به  حذف  

اطالعات  مربوط  نگردد.
براساس فرض »واحد اندازه گیری«، اسناد حسابداری و دفاتر مالی باید برحسب 

ریال ثبت گردد.

 تعریف درآمد  
عالوه بر تعریف کتاب درسی، می توان درآمد را به صورت زیر ارائه نمود:

درآمد عبارت است از رویدادهای مالی که باعث افزایش دارایی ها، کاهش بدهی ها 
یا ترکیبی از هر دو و در نتیجه منجر به افزایش سرمایه می شود. مانند: فروش، 
حق الزحمه، سود تضمین شده، سود سهام، درآمد حق االمتیاز، درآمد های ناشی از 

فعالیت های ساخت امالک، قراردادهای بیمه، قراردادهای اجاره، بهره و ...
آورده صاحبان  به  مواردی که  به جز  مالی،  افزایش در سرمایه طی دوره  تذّکر: 

می گردد. منظور  درآمد  تعریف  در  می شود،  مربوط  سرمایه 
در حل فعالیت »شناسایی درآمد« موارد زیر ارائه می گردد:

1 وجه مالیات بر ارزش افزوده در زمان فروش به عنوان درآمد محسوب نمی شود.
فروش  که  زراعی  زمین های  از  گندم  برداشت   ،26 استاندارد شماره  براساس   2
تضمینی آن توسط دولت تأیید شده و در انبار نگهداری می شود به عنوان درآمد 

می شود. شناسایی 
را در فاصله  بهای خرید خودرو  از  امکان دارد مؤسسات بخشی  اوقات  3 گاهی 
زمانی 6 الی 12 ماهه قبل از تحویل خودرو پرداخت نمایند. وجه مذکور در صورت 
تحویل، جزء بهای تمام شده خودرو است و چنانچه مؤسسه از خرید آن انصراف 

دهد، سود سپرده به عنوان درآمد شناسایی می شود.
یا خدمات  یا خدمات در قبال کاالها  4 براساس استاندارد شماره3، هرگاه کاال 
دیگری که از لحاظ ماهیت و ارزش مشابه باشد مبادله گردد، این مبادله به عنوان 

معامله ای درآمدزا شناسایی نمی شود.

با 8 تن  را  نباتی خراسان 8 تن روغن خام تخم پنبه خود  شرکت روغن  مثال: 
روغن خام سویای شرکت روغن نباتی البرز مبادله و مبلغ 2،600،000 ریال نیز 
پرداخت نمود. بهای تمام شده روغن خام تخم پنبه شرکت روغن نباتی خراسان 
هرکیلو 5،300 ریال و روغن خام شرکت البرز 5،400 ریال است. ثبت این رویداد 

در دفاتر دو شرکت به شرح صفحه بعد است:
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دفاتر شرکت البرزدفاتر شرکت خراسان

موجودی کاال 45،000،000
    موجودی کاال    42،400،000

    موجودی نقد ـ بانک   2،600،000
معاوضه کاال با شرکت البرز

موجودی کاال 40،600،000
بانک    2،600،000

     موجودی کاال   43،200،000
معاوضه کاال با شرکت خراسان

درآمد عملیاتی: 
را تشکیل  نتیجه فعالیت اصلی واحد تجاری است که هدف شرکت  درآمدی که 
کلی  به صورت  زیان  و  سود  صورت  در  عملیاتی  درآمدهای  رقم  معموالً  می دهد. 
نوشته می شود و جزئیات درآمدهای عملیاتی و نیز طبقه بندی آن براساس صنایع 

افشا می شود. توضیحی  یادداشت های  یا مناطق جغرافیایی در 
درآمدهای غیر عملیاتی: 

درآمدی که ناشی از فعالیت های اصلی و مستمر واحد تجاری نیست.

عملیاتی بودن یا نبودن یک فعالیت به ماهیت ذاتی آن فعالیت بستگی ندارد نکته
بلکه فقط به حوزه فعالیت شرکت مرتبط می گردد. به عنوان مثال: سود و زیان 
ناشی از سرمایه گذاری در سهام سایر شرکت ها برای شرکت تولیدکننده لوازم 
خانگی، یک فعالیت فرعی )غیرعملیاتی( شناخته شده اما همین فعالیت برای 
شرکت سرمایه گذاری تبریز که به کار سرمایه گذاری در اوراق بهادار مشغول 

است، یک فعالیت اصلی و عملیاتی محسوب می شود.

ارائه  زیر  موارد  غیرعملیاتی«  از  عملیاتی  درآمدهای  »شناسایی  فعالیت  حل  در 
می گردد:

به عنوان درآمدهای  تولیدی فرش  بانکی در شرکت  دریافت سود سپرده های   1
می گردد. شناسایی  غیرعملیاتی 
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گاو  پروری  دام  در  متولدشده  گوساله  فروش   ،26 شماره  استاندارد  براساس   2
شیری با توجه به اینکه جزء فعالیت اصلی آن نمی باشد، بنابراین به عنوان درآمد 

می شود. شناسایی  عملیاتی  غیر 
3 درآمد حاصل از فروش ضایعات در یک شرکت تولیدی با توجه به اینکه مرتبط 

با فعالیت اصلی است بنابراین به عنوان درآمد عملیاتی شناسایی می گردد.

انواع درآمدهای عملیاتی  

درآمدهای عملیاتی متعددی با توجه به نوع فعالیت های مؤسسات وجود دارد که 
عمده ترین آن در کتاب درسی ذکر شده است. فروش کاال و درآمد ارائه خدمات 

به  طور مفصل در کتاب بیان شده و سایر درآمدهای عملیاتی ذکر نشده است.

فروش
به عقیده برخی کارشناسان، انتهایی ترین عملیات بازاریابی در یک معامله و شروع 

یک رابطه با مشتری است.
به عبارت دیگر، هرگونه فعالیتی که برای ترغیب مشتری به خرید اجناس طراحی 
سایر  و  ایمیل  تلفن،  از طریق  یا  و  افراد  واسطه  به  مستقیماً  می تواند  و  می شود 
رسانه های ارتباطی صورت پذیرد. مانند فروش مواد اولیه، فروش محصوالت، فروش 

دارایی های ثابت و...

شناخت درآمد فروش کاال
درآمد عملیاتي  حاصل  از فروش  کاال باید زماني  شناسایي  شود که  تمام  شرایط  زیر 

تحقق  یافته  باشد:
1  واحد تجاري  مخاطرات  و مزایاي  عمده  مالکیت  کاالي  مورد معامله  را به  خریدار 

منتقل  کرده  باشد.
2  واحد تجاري  هیچ  دخالت  مدیریتي  مستمر درحدي  که  معموالً با مالکیت  همراه  

است ، نداشته باشد یا کنترل  مؤثري  نسبت  به  کاالي  فروش  رفته  اعمال  نکند.



48

3  مبلغ  درآمد عملیاتي  را بتوان  به  گونه اي  اتکاپذیر اندازه گیري  نمود.
4  جریان  منافع  اقتصادي  مرتبط  با معامله  فروش  به  درون  واحد تجاري  محتمل  

باشد.
5  مخارجي  را که  در ارتباط  با کاالي  فروش  رفته  محتمل  شده  یا خواهد شد بتوان  

به  گونه اي  اتکاپذیر اندازه گیري  کرد.
تعیین زمان انتقال مخاطرات و مزایای مالکیت کاالها به خریدار، برای شناسایی 
درآمد ناشی از فروش کاالها بسیار اساسی است. در صورتی که واحد تجاری بخش 
عمده ای از مخاطرات و مزایای مالکیت را حفظ کند، معامله مربوط، فروش تلقی 

نمی شود و درآمد شناسایی نمی گردد.
برای حل فعالیت جدول »محاسبه فروش خالص« موارد زیر ارائه می گردد:

1  مالیات بر ارزش افزوده ارتباطی با فروش خالص ندارد.
عنوان حق  به  فروش  از  درصدی  اعطای  و  )اشانتیون(  جایزه  کاالی  اعطای    2
بازاریاب در دفاتر مؤسسات به حساب هزینه منظور شده و ارتباطی با فروش خالص 

ندارد.
3 خدمات نصب و راه اندازی کاالی مورد معامله، ارتباط مستقیم با فروش کاال دارد.

درآمد ارائه خدمات در مؤسسه های خدماتی

آموزش
مجازی

نویسندۀ  کتاب های 
آنالین

متخصص 
تغذیه

همکاری در 
بازاریابی

طراحی وب
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خصوصیات فعالیت های خدماتی
الف( معموالً در کسب و کارهای خدماتی، فاصله زمانی بین تولید و عرضه وجود 

ندارد.
سایر  از  بیشتر  خدماتی  های  مؤسسه  درآمد  کسب  در  انسانی  نیروی  نقش  ب( 

مؤسسه ها است.
ج( معموالً در کسب و کارهای خدماتی نیاز به سرمایه اولیه با ارزش باالیی نیست 

و مؤسسه می تواند با استفاده از نیروی انسانی کسب درآمد نماید.

ثبت  و  شناسایی  قابل  زمانی  خدمات  درآمد  حسابداری،  شماره3  استاندارد  طبق 
باشد: شده  محرز  مؤسسه  برای  زیر  شرایط  همه  که  بود  خواهد 

الف( جریان منافع اقتصادی مرتبط با معامله به درون واحد تجاری محتمل باشد.
ب( مبلغ درآمد خدمات را بتوان به گونه ای اتکاپذیر اندازه گیری کرد.

ج( میزان تکمیل معامله به گونه ای اتکاپذیر قابل اندازه گیری باشد.
د( مخارجی که درارتباط با ارائه خدمات تحمل شده یا خواهد شد، به گونه ای اتکاپذیر 

قابل  اندازه گیری باشد.

روش های کسب درآمد
کسب درآمد در مؤسسه های خدماتی به روش های زیر صورت می گیرد:

الف( انجام خدمات و دریافت وجه آن به صورت نقدی یا دستگاه کارت خوان 
ب( ارسال صورتحساب بابت انجام خدمات

ج( انجام خدمات و دریافت چک یا سفته مدت دار
د( انجام خدمات از محل پیش دریافت ها

ه( انجام خدمات در قبال بدهی های مؤسسه یا تحصیل دارایی ها.

فرم های خالصه درآمد و هزینه ارسالی به اداره دارایی
با توجه به گروه بندی صاحبان مشاغل از طرف اداره دارایی، فرم های خالصه درآمد 

و هزینه گروه های دوم و سوم به صورت زیر ارائه می گردد.
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نام و نام خانوادگی:

اداره امور مالیاتی:

شماره ملی:

ت:
          نوع فعالی

شماره اقتصادی:

       نام واحد شغلی:

کالسه پرونده:

ب:
س

شماره و تاریخ صدور پروانه ک

ت
ش کاال / خدما

فرو
ت

خرید کاال / خدما

هزینه ها
دارایی ها

ش 
ض ارز

ت و عوار
مالیا

ق به خرید 
افزوده متعل

/ هزینه/ دارایی

ض 
ت و عوار

مالیا
ق به 

ش افزوده متعل
ارز

ش
درآمد / فرو

ماه
تاریخ

ت 
شمول مالیا

م
ض 

و عوار
ش افزوده

ارز

ت 
شمول مالیا

غیرم
ض

و عوار
ش افزوده

 ارز

جمع 
کل

ت و 
شمول مالیا

م
ض

عوار
ش افزوده

 ارز

ت 
شمول مالیا

غیرم
ض

و عوار
ش افزوده

 ارز

جمع 
کل

فروردین

ت
اردیبهش

خرداد

تیر

مرداد

شهریور

مهر

آبان

آذر

دی

بهمن

اسفند
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استفاده دیگران از دارایی های شرکت

عالوه بر درآمد فروش کاال و ارائه خدمات، برخی شرکت ها از طریق راه های زیر 
اقدام به کسب درآمدهای عملیاتی می نمایند. این نوع درآمدهای عملیاتی از طریق 

استفاده دیگران از دارایی های شرکت عاید مؤسسه می گردد.
درآمد  زمانی  تنها  تجاری  واحد  دارایی های  از  دیگران  استفاده  از  ناشی  درآمد 
عملیاتی تلقی می شود که ناشی از فعالیت های اصلی و مستمر واحد تجاری باشد. 

ارائه می گردد: از این درآمدها به شرح زیر  چند نمونه 

الف( درآمد حق امتیاز
مجوز  اعطای  از  شرکت  توسط  شده  کسب  منافع  کلیه  شامل  امتیاز  حق  درآمد 
استفاده از دارایی های غیر جاری واحد تجاری نظیر امتیاز ساخت، عالئم تجاری، 

افزار رایانه ای، حق نمایش فیلم و... است. انتشار، نرم  حق 
این درآمد براساس شرایط مندرج در قرارداد مربوطه شناسایی می گردد. چنانچه 
قرارداد بیش از یک سال منعقد گردد، درآمد حق امتیاز را می توان به روش خط 

مستقیم در طی دوره قرارداد شناسایی و ثبت نمود.
مثال: مؤسسه اردستان در سال 1396 دستگاهی را اختراع و ثبت نموده است. 
برای مدت 6 سال  به شرکت نطنز  را  از حق اختراع  امتیاز استفاده  این مؤسسه 
واگذار نموده است. شرکت اردستان طبق قرارداد به ازای هر واحد تولید 320 ریال 
دریافت می کند. حداکثر تولید مجاز طبق قرارداد در هر سال 900،000 واحد 
است. در اولین سال 400،000 واحد تولید شده است. شرکت اردستان در سال 

اول ثبت زیر را در دفاتر خود ثبت می کند.

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

بستانکار )ریال( بدهکار )ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف

128،000،000موجودی نقد ـ بانک

128،000،000                    درآمد حق امتیاز

128،000،000128،000،000جمع: صد و بیست و هشت میلیون ریال

شرح سند: دریافت درآمد حق امتیاز بابت قرارداد واگذاری حق اختراع

تنظیم کننده:                                         تأییدکننده:                                   تصویب کننده:



53

ب( سود تضمین شده
درآمد حاصل از سود تضمین شده شامل مبالغی است که بابت استفاده از وجوه نقد 

یا معادل وجه نقد واحد تجاری مطالبه می شود.
این درآمد عملیاتی، براساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل طلب و نرخ آن 

می گردد. وثبت  شناسایی 
مثال: شرکت اهواز در تاریخ 1397/3/1 معادل 400،000،000 ریال در اوراق 
مشارکت سه ساله با نرخ 16 درصد سرمایه گذاری نمود. سود اوراق هر شش ماه 

یکبار پرداخت می گردد.
مطلوب است: 

ثبت دریافت سود تضمین شده در تاریخ 1397/8/30

شمارۀ سند:                                                   شرکت اهواز                                     شماره صفحه دفتر روزنامه:
تاریخ سند: 1396/8/30                             سند حسابداری                                  تعداد ضمائم:

بستانکار )ریال(بدهکار )ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف

32،000،000موجودی نقد ـ بانک

32،000،000         درآمد سود تضمین شده

جمع: سی و دو میلیون ریال

شرح سند: دریافت سود تضمین شده اوراق مشارکت

تنظیم کننده:                                         تأیید کننده:                                تصویب کننده:

ج(سود سهام
سود سهام شامل مبالغي  است که از سود توزیع  شده  واحد سرمایه پذیر متناسب  با 

سهم الشرکه  واحد تجاري  عاید آن  مي شود.
درآمد عملیاتي  مذکور با توجه  به  سود سهام  حاصل از سرمایه گذاري هایي  که  به  
روش  ارزش  ویژه  ثبت  نشده  است ، شناسایی می گردد و در زمان  احراز حق  دریافت  
واحدهاي   در  سرمایه گذاري   حاصل از  سهام   سود  استثناي   به   سهامدار،  توسط  
تجاري  فرعي  و وابسته  ثبت می شود. چنانچه  سود سهام  از محل  اندوخته ها یا سود 
انباشته  مصوب  پیش  از تحصیل  سرمایه گذاري  اعالم  مي شود، این  گونه  مبالغ  معرف  
بازیافت  بخشي  از بهاي  تمام  شده  سرمایه گذاري  است  و درآمد محسوب  نمي شود.
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مثال: در ابتدای سال 1397 شرکت کارگزاری خرمشهر 40% از 180،000 سهم 
عادی منتظر شده شرکت آبادان را به بهای تمام شده هر سهم 6،000    ریال خریداری 
نمود. چنانچه شرکت آبادان در تاریخ 1397/10/30 معادل 98،000،000 ریال 

سود اعالم و پرداخت نموده باشد
مطلوب است: 

ثبت رویداد 1397/10/30 در دفاتر شرکت خرمشهر

شمارۀ سند:                                        شرکت کارگزاری خرمشهر                        شماره صفحه دفتر روزنامه:
تاریخ سند: 1397/10/30                            سند حسابداری                               تعداد ضمائم:

بستانکار )ریال(بدهکار )ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف

39،200،000موجودی نقد ـ بانک

39،200،000      درآمد سود سهام

جمع: سی و نه میلیون و دویست هزار ریال

شرح سند: دریافت سود سهام

تنظیم کننده:                               تأیید کننده:                               تصویب کننده:

هزینه  

عالوه بر تعریف کتاب در مورد هزینه، می توان واژه هزینه را به صورت زیر نیز ارائه 
نمود:

هزینه عبارت است از هرگونه کاهش در دارایی ها، افزایش در بدهی ها یا ترکیبی 
به توزیع مالکان  به کاهش سرمایه می گردد؛ جز مواردی که  از هر دو که منجر 

مربوط می شود.
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شناسایی هزینه ها
براي شناسایی هزینه ها یکي از سه مبناي زیر مورد استفاده قرار مي گیرد:

1  ارتباط مستقیم علت و معلولي: 
شده  شناسایي  درآمد  با  معلولي  و  علت  مستقیم  رابطه  یک  ها  هزینه  از  برخي 
دارند، یعني وقوع درآمد و هزینه به طور همزمان است، از این رو به موازات تحقق 
درآمد، هزینه مربوطه نیز شناسایي مي شود. بهاي تمام شده کاالي فروش رفته، 
هزینه کمیسیون فروش مبتني بر فروش و هزینه حمل و تحویل کاال به مشتریان 

نمونه هایي از این قبیل هزینه ها است.
2  شناخت بالدرنگ هزینه ها: 

در برخي موارد، نمي توان بین مخارج انجام شده و درآمدهاي ایجاد شده یک رابطه 
آتي مي باشند.  منافع  فاقد  مزبور  و همچنین مخارج  نمود  ر  برقرا معلولي  و  علت 
این گونه مخارج باید بالدرنگ در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایي شوند. هزینه 
تبلیغات، هزینه بیمه ساختمان اداری و هزینه آموزش کارکنان نمونه هایي از این 

قبیل هزینه ها مي باشند.
3  تخصیص منظم و منطقي )سیستماتیک( هزینه ها:

مالي  دوره  یک  از  بیش  درآمد  تحصیل  در  انجام شده  رج  مخا  ، رد موا برخي  در 
مشارکت دارند و ارتباط بین آنها با درآمدهاي ایجاد شده را نمي توان براساس یک 
رابطه علت و معلولي تعیین کرد. این گونه مخارج بر مبناي زمان و به روشي منظم 
و منطقي بین دوره هایي که منابع آن حاصل مي گردد، سرشکن مي شود. هزینه 
استهالک دارایي هاي ثابت مشهود و هزینه سود تضمین شده )بهره( تسهیالت 

بلند مدت دریافتي نمونه هایي از این قبیل هزینه ها است.

طبقه بندی هزینه ها
هزینه  عملیاتی: 

عبارت  است  از هزینه های  مرتبط  با فعالیت های  اصلی  و مستمر که  مستقیماً قابل  
انتساب  یا بر مبنایی  منطقی  قابل  تخصیص  به  قسمت  است  اعم  از اینکه  مرتبط  
با فروش  به  مشتریان  برون  سازمانی  یا معامالت  با سایر قسمت های  همان  واحد 

تجاری  باشد. )استاندارد شماره 25(

هزینه های غیر عملیاتی: 
یا  از معامالت تصادفی  ناشی  از کاهش حقوق صاحبان سرمایه که  عبارت است 
با فعالیت اصلی مؤسسه ندارد. ارتباط مستقیم  جنبی یک واحد تجاری بوده و 

عالوه بر موارد ذکر شده در صورت سود و زیان کتاب درسی، وجود برخی اقالم 
دیگر در صورت سود و زیان برخی شرکت ها الزامی  است. یا برای ارائه عملکرد مالی 
واحد تجاری به نحو مطلوب ضرورت دارد. ارائه جداگانه اقالم استثنایی و نتایج 
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مربوط به عملیات متوقف شده از جمله مواردی است که بر مفید بودن صورت 
سود وزیان می افزاید.

اقالم استثنایی  

اقالم استثنایی شامل مجموعه رویدادهای مالی مرتبط با سود و زیان مؤسسه است 
که وقوع آنها در طی یک دوره مالی به صورت غیر مستمر صورت می گیرد.

اقالم استثنایی در قلمرو فعالیت های عادی واحد  طبق استانداردهای حسابداری 
تجاری قرار می گیرد و باید در محاسبه  سود و زیان عملیات در حال تداوم منظور 
لحاظ  به  آنها  افشای جداگانه  اقالم،  این  از  مطلوب  تصویری  ارائه  به  منظور  شود. 

استثنایی بودن ماهیت یا وقوع، ضرورت می یابد.
اقالم زیر در صورت با اهمیت بودن به عنوان اقالم استثنایی در صورت حساب سود 

و زیان ارائه می گردد:
1 زیان هاي ناشي از بالیاي طبیعي در مناطقی که وقوع آنها به طور متناوب انتظار 

می رود.
2  هزینه هاي  اخراج  دسته  جمعي  کارکنان  شاغل  در بخش هاي  فعال  واحد تجاري .

3  هزینه هاي  تجدید سازمان .
4  دارایي هاي  نامشهود را خارج  از فرایند استهالک  به حساب هزینه منظور نمایند.

5  زیان  انتقال  صنایع  مزاحم  به  خارج  از محدوده  شهرها، طبق  مقررات  جاري .
6  کمک هاي  بالعوض  غیرسرمایه اي  دریافتي  و کمک هاي  بالعوض  پرداختي .
7 سود یا زیان  فروش  دارایي هاي  ثابت  مشهود و سرمایه گذاري هاي  بلندمدت .

8  سود یا زیان  فروش  یا توقف  عملیات  یک  بخش  از واحد تجاري .
9  هزینه هاي  غیرمعمول  مربوط  به  کاهش  ارزش  موجودي  مواد و کاال.
10 وجوه  مازاد ناشي از حل  و فصل  ادعاي  خسارت  از شرکت هاي  بیمه .

)عملي (  معمول   ظرفیت   به   دستیابي   عدم   ناشي از  نشده   جذب      هزینه هاي   11

غیرعادي . ضایعات   و  مورد انتظار 
12 سود یا زیان  ناشي از حل  و فصل  دعاوي  به طرفداری یا علیه  شرکت .

نحوه نمایش اقالم استثنایی در صورت حساب سود و زیان
قرار  مالیات  از  قبل  و  مؤسسه  عادی  فعالیت های  چارچوب  در  استثنایی  اقالم 

گردد. افشا  مربوطه  سرفصل  همان  در  مجزا  به طور  باید  اقالم  این  می گیرد. 
به طور نمونه: 

چنانچه یک هزینه عملیاتی به عنوان اقالم استثنایی شناخته شود، این هزینه در 
بخش هزینه های عملیاتی به طور مجزا و مشخص ارائه می گردد و اگر یک هزینه 
یا درآمد غیرعملیاتی به عنوان اقالم استثنایی شناسایی گردد، این هزینه یا درآمد 
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غیرعملیاتی«  درآمدهای  و  ها  بخش»هزینه  در  و  عملیاتی  )زیان(خالص  از سود  بعد 
به صورت مجزا برای تشخیص بهتر استفاده کنندگان از صورت های مالی ارائه می گردد.
مثال: مانده های زیر از دفاتر مؤسسه خدماتی نجف در پایان سال 1396 استخراج 

است: شده 
 درآمد خدمات 63،000،000 ریال

 هزینه حقوق کارکنان18،000،000ریال
 هزینه ملزومات اداری 2،100،000 ریال

 هزینه مالی 600،000 ریال 
 سود فروش زمین )اقالم استثنایی( 42،000،000 ریال

 هزینه آب و برق 3،400،000 ریال
 هزینه بازخرید پیش از موعد کارکنان )استثنایی( 45،000،000 ریال

 سود سپرده بانکی 2،600،000 ریال.

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

موسسه خدماتی نجف
صورت سود و زیان

برای دوره مالی منتهی به 1396/12/29 / ارقام به هزار ریال
63،000درآمد خدمات

15،000کسر می شود هزینه های عملیاتی:
3،400هزینه حقوق کارکنان
2،100هزینه ملزومات اداری

40،000هزینه بازخرید پیش از موعد کارکنان)اقالم استثنایی(
)60،500(جمع هزینه های عملیاتی

2500سود خالص عملیاتی
هزینه های غیر عملیاتی: 

      )600(هزینه های مالی
درآمدهای غیر عملیاتی:

42،000سود فروش زمین)اقالم استثنایی(
2،600سود سپرده بانکی

44،600    جمع درآمدهای غیرعملیاتی
44،000 خالص هزینه ها و درآمدهای غیرعملیاتی

500،.46 سود خالص قبل از کسر مالیات
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عملیات متوقف شده 

زیادی  بسیار  تأثیر  رویداد خاص،  به عنوان یک  تجاری  واحد  از  بخش  توقف یک 
بنابراین  گذاشت.  آتی شرکت خواهد  زیان سال های  و  و سود  نقدی  بر جریانات 
اطالعات مربوط به آن باید به طور دقیق برای استفاده کنندگان از صورت های مالی 
از  ناشی  زیان  و  سود  که  می کند  توصیه  حسابداری  استانداردهای  شود.  گزارش 
عملیاتی که در آینده متوقف خواهد شد در سود و زیان دوره جاری به طور مشخص 

گزارش شود. 

شرایط شناسایی عملیات متوقف شده
یک بخش از واحد تجاری، جزئی از عملیات و جریان های نقدی واحد تجاری است 
که از لحاظ عملیاتی و اهداف گزارشگری مالی، به وضوح از سایر فعالیت های واحد 
تجاری متمایز بوده و بتوان فعالیت ها، دارایی ها و نتایج مربوط به آن بخش را هم 
تفکیک  تجاری  واحد  فعالیت های  سایر  از  عملیاتی  نظر  از  هم  و  فیزیکی  نظر  از 
نمود. عملیات متوقف شده یک بخش از واحد تجاری است که واگذار شده، کنار 
گذاشته شده یا به عنوان نگهداری شده برای فروش طبقه بندی شده است. براساس 

استانداردهای حسابداری دارای شرایط زیر است:
الف( بیانگر یک فعالیت تجاری یا حوزه جغرافیایی عمده و جداگانه از عملیات است.

ب( بخشی از یک برنامه هماهنگ برای واگذاری یا برکناری یک فعالیت تجاری از 
عملیات است. 

ج( یک واحد فرعی است که صرفاً با قصد فروش مجدد خریداری شده است.
از  از واحد تجاری حداکثر سه ماه پس  چنانچه عملیات متوقف شده یک بخش 
تاریخ ترازنامه با تاریخ تصویب صورت های مالی، هر کدام کمتر باشد، تکمیل گردد، 
در این صورت عملیات آن بخش، در تاریخ ترازنامه به عنوان عملیات متوقف شده 

تلقی و در صورت سود و زیان تحت همین عنوان طبقه بندی می شود. 
در رابطه با توقف عملیات یک بخش واحد تجاری موارد زیر باید افشا گردد:

الف( ماهیت و مشخصات عملیات متوقف شده
ب( تاریخ مؤثر توقف عملیات برای مقاصد حسابداری

ج( نحوۀ توقف عملیات )فروش یا کنارگذاری(
مالیات  کسر  از  پس  می شود  یا  شده  کنارگذاری  که  قسمت  آن  عملیات  نتایج 
به صورت جداگانه پس از عملیات جاری گزارش می شود و در یادداشت های همراه 

به طور کامل باید توضیح داده شود.
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مواردی که توقف عملیات محسوب می شود
1 فروش بخش مهم الکترونیک توسط یک شرکت چند محصولی: 

الکترونیک است و دارایی ها و  تنها شاخه عملیاتی شرکت در صنعت  این بخش 
بدهی ها و نتایج عملیات آن برای مقاصد گزارشگری درون سازمانی به روشنی از 

سایر بخش ها تفکیک شده است.
2 فروش یکی از دو بخش یک توزیع کننده مواد غذایی:

یک بخش مواد غذایی را به صورت عمده به فروشگاه های بزرگ می فروشد و بخش 
دیگر مواد غذایی را از طریق رستوران های زنجیره ای غذاهای آماده می فروشد. هر 
دو بخش در توزیع غذا فعالیت دارد اما ماهیت فروش از طریق رستوران ها تفاوت 
بسیاری با فروش به فروشگاه های زنجیره ای دارد. بنابراین چون دو طبقه مشتری 

کاماًل متفاوت وجود دارد می توان این دو بخش را دو بخش جدا تلقی کرد.

مواردی که توقف عملیات محسوب نمی شود
1 فروش یک شرکت فرعی استخراج سنگ آهن توسط یک شرکت معدنی که 
در  فرعی  شرکت  این  است.  آهن  سنگ  استخراج  آن  فعالیت های  اصلی  زمینه 
منطقه ای واقع شده است که از نظر شرکت اصلی مطلوب نیست و بنابراین با فروش 
آن، زمینه فعالیت های گروه را تشکیل می دهد اما شرکت اصلی با فروش آن، به 
فعالیت خود در زمینه استخراج سنگ آهن ادامه و آن را گسترش می دهد و به 

همین دلیل عملیات متوقف شده به حساب نمی آید.
2 فروش هتل واقع در یک کشور خارجی توسط شرکت و خرید هتل در ایران. 
بنابراین فروش  چنین شرکتی ماهیت زمینه فعالیت خود را تغییر نداده است و 

هتل علی رغم دارا بودن آثار مهم نمی تواند توقف عملیات محسوب شود.

اندازه گیری سود )زیان( ناشی از عملیات متوقف شده
در صورت توقف عملیات یک بخش از واحد تجاری الزم است نتایج عملیات بخش 
متوقف شده به طور جداگانه در صورت سود و زیان منعکس شود. در این صورت 
درآمدها و هزینه های عملیاتی مربوط به بخش متوقف شده باید در سرفصل های 
مربوط و در صورت امکان در متن سود و زیان به طور جداگانه نمایش داده شود. 
همچنین سود یا زیان حاصل از واگذاری بخش متوقف شده، پس از تهاتر کلیه 
ذخایر مربوط به هزینه های غیر قابل بازیافت عملیات توقف، باید پس از سود و 

زیان عملیاتی و در قسمت غیر عملیاتی صورت سود و زیان منعکس شود.
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مثال: اطالعات زیر از دفاتر مؤسسه قدس در سال مالی 1396 استخراج شده است.
سود حاصل از عملیات در حال تداوم برای سال مالی 1396 معادل 6،500،000 
ریال است. این شرکت در پایان این سال تصمیم می گیرد که یکی از بخش های 

تجاری خود را متوقف کند.
ارزش دفتری دارایی های این بخش معادل 3،400،000 ریال است که در سال 
بخش  عملیاتی  زیان  اگر  رسید.  فروش  به  ریال   3،750،000 ارزش  به   1397
متوقف شده در سال 1396 مبلغ 480،000 ریال باشد و نرخ مالیات بر درآمد 25 

درصد قابل محاسبه باشد.
مطلوب است:

 تنظیم صورت سود و زیان سال 1396

صورت سود و زیان
13X2 برای سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه

سال13x1سال13X2یادداشت
.........................فروش خالص و درآمد حاصل از ارائه خدمات

)...........()...........(بهای تمام شده کاالی فروش رفته و خدمات ارائه شده
........................سود )زیان( ناخالص

)...........()...........(هزینه های فروش، عمومی  و اداری
........................خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی

)...........()...........(
........................سود )زیان( عملیاتی

)...........()...........(هزینه های مالی
........................سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی

........................
........................سود )زیان( خالص قبل از کسر مالیات

)...........()...........(مالیات بر درآمد
........................سود خالص عملیات در حال تداوم

........................سود )زیان( خالص عملیات متوقف شده
)...........()...........(اثر مالیاتی

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

........................سود خالص
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سود و زیان انباشته  

معموالً مؤسسه ها بخشی از سود دوره جاری خود را به دالیلی بین صاحبان سرمایه 
تقسیم نمی کنند. این سود تقسیم نشده در حسابی به نام سود و زیان انباشته یا 
سود و زیان سنواتی به عنوان یک حساب دائمی  در ترازنامه و در قسمت حقوق 
صاحبان سرمایه درج می شود. گردش سود و زیان انباشته جزء صورت های مالی 

اساسی نیست.
معموالً مؤسسه ها علت تغییر مانده اول دوره حساب سود و زیان انباشته نسبت به 
مانده انتهای دوره را در گزارش های مالی خود افشا می کنند که اصطالحاً به آن 
گردش حساب سود و زیان انباشته گفته می شود. از نظر استانداردهای حسابداری 
انباشته به عنوان بخشی از ساختار حقوق صاحبان  افشای تغییرات سود و زیان 
سرمایه شرکت از جمله اطالعات با اهمیتی است که مؤسسه ها باید در گزارش های 

ساالنه خود منعکس نمایند.
به لحاظ اهمیت اطالعات مندرج در حساب سود و زیان انباشته، گردش این حساب 
متشکل از سود و زیان دوره، سود و زیان انباشته ابتدای دوره، تعدیالت سنواتی، هرگونه 
ی از سایر سرفصل های حقوق صاحبان سرمایه، سودهای پیشنهادی و  مبالغ انتقال
ی به اندوخته ها، باید بالفاصله پس از سود و زیان دوره به عنوان یک  مبالغ انتقال

قسمت همراه گزارش شود.

صورت سود و زیان
مؤسسه قدس

برای سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1396

6،500،000سود خالص قبل از مالیات

)1،625،000( مالیات بر درآمد

4،875،000سود خالص عملیات در حال تداوم

480،000زیان عملیات متوقف شده

)120،000(اثر مالیاتی زیان عملیات متوقف شده

)360،000(

4،515،000سود خالص
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تعدیالت سنواتی  
تعدیالت سنواتی، اصالحات با اهمیتی هستند که به سال های پیش مربوط بوده و 

مربوط به موارد زیر است:
1 تغییر در رویه های حسابداری

2 اصالح اشتباه های سال های قبل
اثر تعدیالت سنواتی روی سود و زیان سنوات قبل باید از طریق اصالح مانده سود 
و زیان انباشته ابتدای دوره در گردش حساب سود و زیان انباشته منعکس گردد. 
همچنین در صورت عملی بودن اقالم مقایسه ای صورت های مالی ارائه مجدد شود.

تغییر در رویه های حسابداری  

استانداردهای حسابداری، رویه های حسابداری را تعیین می کند که منجر به ارائه 
اطالعات مربوط و قابل اتکا درباره معامالت، سایر رویدادها یا شرایط در صورت های 
مالی خواهد شد. در صورتی که تأثیر به کارگیری آن رویه ها بی اهمیت باشد، به کارگیری 
آنها الزامی  نیست. با وجود این، انحراف های بی اهمیت از استانداردهای حسابداری یا 
از وضعیت مالی،  انعکاس تصویر خاصی  انحراف های مزبور، به منظور  عدم اصالح 

عملکرد مالی یا جریان های نقدی واحد تجاری، مناسب نخواهد بود.
اگر در رویه حسابداری تغییری صورت گیرد، ارقامی که به سال جاری مربوط می باشد 
بر مبنای رویه جدید باید ارائه شود و ارقام مقایسه ای سنوات قبل نیز بر مبنای رویه 

جدید ارزیابی و ارائه خواهد شد.

اصالح اشتباهات 

با اهمیتی است که در  آثار اشتباهات  از اصالح اشتباهات، برطرف کردن  منظور 
صورت های مالی دوره های قبل اثر مثبت یا منفی به وجود آورده است. این اصالح 
از طریق ارائه مجدد ارقام صورت های مالی سال های قبل و آثار سود و زیانی آن 
البته اگر این  انباشته ابتدای دوره، منظور می شود.  به عنوان تعدیل سود و زیان 
اشتباهات با اهمیت نباشد نیازی به تعدیالت سنواتی نیست و تنها در سود و زیان 
خالص دوره ای که در آن کشف شده است منظور می گردد. این اشتباهات ممکن 

است از موارد زیر ناشی شود:
الف( اشتباهات ریاضی

ب( اشتباه در به کارگیری رویه های حسابداری
ج( نادیده گرفتن یا تفسیر نادرست واقعیت های موجود در زمان تهیه صورت های مالی

د( تقلب
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اگر اشتباهات کشف شده مربوط به همان دوره مالی باشد نیاز به انعکاس تحت 
عنوان تعدیالت سنواتی نیست و در دفاتر همان سال باید اصالح شود.

تقسیم  نوع  دو  به  مالی  اقالم صورت های  بر  تأثیر  نظر  از  اشتباهات  کلی  به طور 
می شوند. نوع اول اشتباهاتی هستند که تنها بر اقالم ترازنامه یا بر اقالم صورت 
سود و زیان تأثیر می گذارد. این گونه اشتباهات عموماً مربوط به طبقه بندی اقالم 
صورت های مالی هستند و به عنوان تعدیالت سنواتی لحاظ نمی شوند. نوع دوم 
اشتباهاتی هستند که بر هر دو صورت مالی مذکور تأثیر می گذارند. این اشتباهات 

به عنوان تعدیالت سنواتی در صورت های مالی مطرح می شوند.
مثال زیر در ارتباط با تغییر در رویه های حسابداری و تأثیر آن بر صورت سود و 
زیان و گردش حساب سود و زیان انباشته طراحی شده است. هنرآموزان محترم 
در صورت صالحدید می توانند در زمان تدریس تعدیالت سنواتی از این مثال نیز 

نمایند. استفاده 
مثال: صورت سود و زیان و گردش حساب سود و زیان انباشته مؤسسه تهران در 
پایان سال 1396 قبل از تغییر رویه به شرح زیر است. این مؤسسه قصد دارد روش 
ارزیابی موجودی کاالهای خود را از روش FIFO )اولین صادره از اولین وارده( به 

میانگین موزون تغییر دهد.

مؤسسه تهران
صورت سود و زیان

                   برای سال منتهی به 1396/12/29       )ارقام به هزار ریال(

69315931شرح

400،000365،000فروش خالص 

)282،000()310،000(بهای تمام شده کاالی فروش رفته

90،00083،000سود ناخالص

)40،700()34،500(هزینه هاي فروش، اداري و عمومي

55،50042،300سود خالص عملیاتی

)2،300(3500خالص سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی

59،00040،000سود خالص قبل از کسر مالیات

)10،000()14،750(مالیات بر درآمد

44،25030،000سود خالص



64

گردش سود و زیان انباشته

13961395شرح

44،25030،000سود خالص

54،30061،700سود انباشته ابتدای دوره

98،55091،700سود قابل تخصیص

)2،100()3،097(اندوخته ها

95،45389،600سود انباشته پایان دوره 

ارزیابی موجودی کاالی پایان دوره این مؤسسه براساس روش های اولین صادره از 
اولین وارده و میانگین موزون در سال های 1394 الی 1396 به شرح زیر است. 

)ارقام به هزار ریال(

روش میانگین موزونروش OFIF سال

1394180،000167،400

1395160،100155،000

1396212،100204،000

با توّجه به تأثیر موجودی کاال بر عوامل صورت سود و زیان )موجودی کاالی پایان 
دوره با مبلغ بهای تمام شده کاالی فروش رفته رابطه معکوس دارد در حالی که 
موجودی کاالی ابتدای دوره با بهای تمام شده کاالی فروش رفته رابطه مستقیم 
دارد(، تغییر در روش ارزیابی موجودی کاال از FIFO به میانگین موزون، تغییراتی 

در صورت سود و زیان سال های 1396 و 1395 به صورت زیر ایجاد خواهد شد:

بهای تمام شده کاالی فروش رفته در صورت سود و زیان سال1396 معادل 
3،000 هزار ریال افزایش می یابد.
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بهای تمام شده کاالی فروش رفته در صورت سود و زیان سال1395 معادل 
7،500 هزار ریال کاهش می یابد.

صورت سود و زیان سال های 1396 و 1395 شرکت تهران در صورت تغییر روش 
به صورت زیر است:

مؤسسه تهران
صورت سود و زیان

                                     برای سال منتهی به 1396/12/29       )ارقام به هزار ریال(

1396شرح
)تجدید ارائه شده(

1395

400،000365،000فروش خالص 

)269،400()315،100(بهای تمام شده کاالی فروش رفته

84،90095،600سود ناخالص

)40،00()34،500(هزینه هاي فروش، اداري و عمومي

50،40054،900سود خالص عملیاتی

)2،300(3500خالص سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی

53،90052،600سود خالص قبل از کسر مالیات

)13،150()13،475(مالیات بر درآمد

40،42539،450سود خالص

مانده سود انباشته ابتدای دوره مربوط به عملکرد مالی سال قبل بوده که با تغییر در 
رویه حسابداری، این مانده باید تعدیل شود. برای محاسبه تعدیل سنواتی در سال 
1396، باید موجودی کاالی پایان دوره سال قبل )موجودی کاالی ابتدای دوره سال 
1396( براساس دو روش مقایسه شود. در این مثال، اختالف موجودی کاالی پایان 
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دوره براساس روش FIFO و میانگین موزون معادل )5100(ریال است.
این مبلغ پس از محاسبه اثر مالیاتی به عنوان تعدیل سنواتی در گردش حساب 

سود و زیان انباشته ارائه می گردد.

ثبت تعدیالت سنواتی در پایان سال 1396:
ثبت زیر در پایان سال 1396 بابت تغییر رویه و تعدیل مانده سود انباشته با توجه 

به اثر مالیاتی آن در سند حسابداری منظور می گردد:

شماره سند:                                                      شرکت تهران                               شماره صفحه دفتر روزنامه:
تاریخ سند: 1396/12/29                                 سند حسابداری                            تعداد ضمائم:

بستانکار )ریال(بدهکار )ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف

3،825،000سود انباشته

1،275،000مالیات پرداختنی

5،100،000           موجودی کاال

جمع: پنج میلیون ریال 

شرح سند: اصالح حساب سود انباشته بابت تغییر رویه

تنظیم کننده:                                تأیید کننده:                                تصویب کننده:

گردش سود و زیان انباشته با توّجه به تغییر رویه به شرح زیر ارائه می گردد.
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صورت سود و زیان و گردش حساب سود و زیان انباشته زیر برای آشنایی هنرآموزان 
محترم ارائه شده است.

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: نمونه

اطالعات و صورت های میاندوره ای 9 ماهه منتهی به 1397/01/31 
سال مالی منتهی به: 1397/04/31)حسابرسی نشده(

صورت سود و زیان

واقعی دوره 9 ماهه
درصد 
تغییر

واقعی حسابرسی شده 
سال مالی منتهی به 

1396/04/31
حسابرسی 

نشده منتهی به 
1397/01/31

حسابرسی 
شده منتهی به 

1396/01/31

....سود )زیان( خالص

2،343،6111،760،403332،185،539درآمدهای عملیاتی

)1،951،755(38)1،516،225()2،091،119(بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی

254،492244،1783233،784سود )زیان( ناخالص

)36،288(23)23،325()28،718(هزینه های فروش، اداری و عمومی

1،752)71(2،7689،630سایر درآمدهای عملیاتی

0....0)34،442(سایر هزینه های عملیاتی

199،248)17(192،10023،483سود )زیان( عملیاتی

)34،624(18)24،843()29،199(هزینه های مالی

درآمد  ـ  غیرعملیاتی  هزینه های  و  درآمدها  سایر 
سرمایه گذاری ها

32،5098،78427019،158

اقالم  ـ  عملیاتی  غیر  هزینه های  و  درآمدها  سایر 
قه متفر

1،304245432545

184،327)8(196،714214،669سود )زیان( عملیات در حال تداوم قبل از مالیات

)33،034()20()51،471()41،051(مالیات پر درآمد

151،293)5(155،663163،198سود )زیان( خالص عملیات در حال تداوم

0....00سود )زیان( عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی

151،293)5(155،663163،198سود )زیان( خالص
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کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

گزارش سود و زیان انباشته

اطالعات و صورت های میاندوره ای 9 ماهه منتهی به 1397/01/31 
سال مالی منتهی به: 1397/04/31)حسابرسی نشده(

151،293)5(155،663163،198سود )زیان( خالص

264،440121،269118121،269سود )زیان( انباشته ابتدای دوره

0....00تعدیالت سنواتی

264،440121،269118121،269سود )زیان( انباشته ابتدای دوره تعدیل شده

)8،122(100)8،122()16،243(سود سهام مصوب

0....00تغییرات سرمایه از محل سود )زیان( انباشته

248،197113،147119113،147سود )زیان( انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته

0....00انتقال از سایر اقالم حقوق صاحبان سهام

403،860276،34546264،440سود قابل تخصیص

0....00انتقال به اندوخته قانونی

0....00انتقال به سایر اندوخته ها

403،860276،34546264،440سود )زیان( انباشته پایان دوره
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شرح کار:
1  کنترل مستندات مربوط به درآمدها )خدمات ـ فروش(

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

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

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

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

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

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

5  محاسبه سود )زیان( انباشته پایان دوره
شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:

شرایط:  میز و صندلي اداري ـ ملزومات اداري
ابزار و تجهیزات: رایانه ـ پرینتر ـ نرم افزار مالی ـ اتاق کار ـ ماشین حساب ـ نرم افزار اکسل ـ فرم صورت های مالی نمونه ـ 

مجموعه قانون مالیات های مستقیم ـ مجموعه استانداردهای حسابداری

معیار شایستگی: 

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از 3 مرحله کارردیف

1محاسبۀ سود)زیان( ناخالص1

1محاسبۀ سود)زیان( عملیاتی2

2محاسبۀ سود)زیان( خالص3

1محاسبۀ سود قابل تخصیص4

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

نگرش
2

*میانگین نمرات

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

ارزشیابی شایستگی تهیه و تنظیم صورت  سود و زیان


