


تهیه و تنظیم ترازنامه
فصل 3
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ترازنامه   

»ترازنامه«  نموده اند.  ارائه  ترازنامه  از  مختلفی  تعاریف  حسابداری  مختلف  کتب 
صورت حسابی است که وضعیت مالی یک مؤسسه را در یک تاریخ معین نمایش 

می دهد.

نام ترازنامه 
اطالق اصطالح ترازنامه به این صورت مالی، به این واقعیت اشاره دارد که صورت 
مزبور مبین معادله اساسی حسابداری )یعنی دارایی ها = بدهی ها +حقوق صاحبان 
ترازنامه یک اصطالح توصیفی نیست و  اما واژه  سرمایه( به شکل تفضیلی است. 
به همین دلیل در سال های اخیر در برخی از کشورها استفاده از اصطالح توصیفی 

صورت وضعیت مالی به جای اصطالح ترازنامه گسترش یافته است.

شکل و محتوای ترازنامه 
شکل و محتوای ترازنامه و طبقه بندی ها و اصطالحات منعکس در آن باید به  گونه ای 
باشد که کلیه واقعیت های بااهمیت و مربوط درباره واحدهای تجاری را در چارچوب 

مفاهیم و اصول پذیرفته شده حسابداری به نحوی گویا و قابل فهم افشا کند.

کاربرد ترازنامه
زمانی ترازنامه به عنوان محصول نهایی و اساسی فرایند حسابداری محسوب می شد. 
اما تجربیات بعدی که نشان داد قدرت سودآوری عامل اصلی و تعیین کننده در مورد 
ارزش یک واحد تجاری دایر است، استفاده کنندگان صورت های مالی به تدریج توجه 
و تأکید خود را بیشتر به نحوه گزارش نتایج عملیات و اصول و استاندارد های مربوط 
در این زمینه معطوف دارد.برخی از حسابداران بر این باورند که ترازنامه اهمیت خود 
را برای استفاده کنندگان صورت های مالی از دست داده است، زیرا مربوط بودن برخی 
از اطالعات منعکس در ترازنامه فدای ارائه اطالعات مربوط درصورت حساب سود و 

زیان شده است.

محدودیت های ترازنامه
محدودیت اساسی ترازنامه ناتوانی آن در ارائه ارزش های متعارف جاری برای کل 
وجوه قابل بازیافت از محل خالص منابع متعلق به واحد تجاری است. عالوه بر این، 
بسیاری از عواملی که دارای آثار با اهمیت بر وضعیت مالی تجاری است را نمی توان 
کفایت،  مثاًل،  کرد.  منعکس  ترازنامه  در  پول  برحسب  و  اندازه گیری  شناسایی، 
اخالق و شخصیت مدیریت و کارکنان واحد تجاری و وضعیت بازار و حسن  شهرت 
محصوالت آن نمونه هایی از عوامل ذهنی و نامشهود است که دارای آثار با اهمیت 
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بر ارزیابی وضعیت مالی واحد های تجاری در یک مقطع زمانی معین است. هیچ 
یک از عوامل مستقیماً در قالب پول به فرایند حسابداری که به ارائه ترازنامه منتهی 

می گردد، وارد نمی شود.

تعاریف
درمورد اجزای ترازنامه مانند دارایی، دارایی جاری، دارایی غیر جاری، بدهی و... 
بر آن  این کتاب سعی  ارائه شده است. در  تعاریف مختلفی در کتب حسابداری 

بوده  است که تعاریف ارائه شده در استانداردهای حسابداری بیان گردد.

شکل ترازنامه 
این شکل  گردش.  در  سرمایه  ترازنامه، شکل  گزارشی  و شکل   T عالوه بر شکل 
ارائه، بر محاسبه و گزارش سرمایه در گردش در متن ترازنامه تأکید دارد که برای 
ترازنامه، مبلغی است که  ارائه  این شکل  اعتباری مطلوب است. مزیت  مؤسسات 
به نام سرمایه در گردش به مؤسسه اعتباری می دهد. این شکل گزارش ترازنامه، 

منسوخ شده است

یادداشت های توضیحی صورت های مالی
یادداشت های توضیحی صورت های مالی جزء الینفک صورت های مالی می باشد و 
توضیحات اضافی مربوط به هریک از اقالم مندرج در ترازنامه درآن ارائه می گردد.

حداقل اقالم قابل ارائه در ترازنامه
طبق استانداردهای حسابداری، ترازنامه باید حداقل حاوی اقالم اصلی زیر باشد:

»موجودي نقد، حساب ها و اسناد دریافتني تجاري و سایرحساب ها و اسناد دریافتني، 
موجودي مواد و کاال، سرمایه گذاري ها، دارایي هاي ثابت مشهود، دارایي هاي نامشهود، 
اسناد پرداختني تجاري و سایر حساب ها و اسناد پرداختني، ذخیره مالیات، ذخیره 

مزایاي پایان خدمت کارکنان، بدهي هاي بلند مدت، سرمایه«
ارائه اقالم اصلي و جمع هاي فرعي دیگري  باال، ممکن است  البته عالوه بر موارد 
در ترازنامه الزامي باشد و یا براي ارائه وضعیت مالي واحد تجاري به نحو مطلوب تر 

ضروری باشد.

نمونه هایی از دارایی های جاری:
الف( موجودی نقد 

ب( حساب ها و اسناد دریافتنی تجاری و غیرتجاری که انتظار می رود ظرف یک  سال 
از تاریخ ترازنامه به وجه نقد یا دارایی دیگری تبدیل شود.

پ( موجودی مواد و کاال 
ت( پیش پرداخت های خرید دارایی های جاری.
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ث( پیش پرداخت های هزینه در مواردی که انتظار می رود ظرف یک سال از تاریخ 
ترازنامه به طور کامل منقضی شوند.

بعضی از اقالم به طور مشخص باید در متن ترازنامه ارائه شود. سایر اقالم برحسب 
اهمیت می تواند در متن ترازنامه یا در یادداشت های توضیحی گزارش گردد.

دارایی های نامشهود 
عینی  ماهیت  فاقد  و  پولی  غیر  تشخیص،  قابل  دارایی  یک  نامشهود،  »دارایی 

می باشد.«
در تعریف فوق منظور از قابلیت تشخیص این است که بتوان دارایی را از دارایی های 
واحد  کل  به  یا  تجاری  واحد  دارایی های  سایر  به  آن  ارزش  و  کرد  متمایز  دیگر 
تجاری، وابسته نباشد. دارایی هایی را که با مبلغ ثابت یا قابل تعیین از وجه نقد، 

امکان شناسایی ندارند، دارایی غیر پولی می گویند.
اقالم ترازنامه به دو دسته اقالم پولی و غیر پولی طبقه بندی می شود:

گذشت  اثر  در  آن  مبلغ  که  هستند  بدهی ها(  و  )دارایی ها  اقالمی  پولی:  اقالم 
زمان تغییر ننموده ولی بر اثر تورم یا رکود قدرت خرید خود را از دست داده یا 
قدرت خرید اضافی به دست می آورند. ویژگی اصلی اقالم پولی حق دریافت یا تعهد 
پرداخت مبلغ ثابت یا قابل تعیینی از وجه نقد می باشد. اقالم پولی بر اساس واحد 

جاری پول رایج در تاریخ ترازنامه نشان داده می شود.
انواع اقالم پولی شامل:

دریافتنی  حساب های  مدت،  کوتاه  سرمایه گذاری های  نقد،  موجودی  دارایی ها: 
تجاری، اسناد دریافتنی تجاری، سایر حساب ها و اسناد دریافتنی

بدهی ها: حساب های پرداختنی تجاری، اسنادپرداختنی، وام پرداختنی، هزینه های 
معوق پرداختنی، سود سهام پرداختنی، تعهدات ارزی، سپرده بدهی های مؤسسات 
پرداختنی، سپرده  بردرآمد  مالیات  پرداختنی،  قرضه  اوراق  مالی، پیش دریافت ها، 

قابل پرداخت، سود سهام پیشنهادی.
حفظ  را  خود  خرید  قدرت  زمان  گذشت  با  هستند  اقالمی  پولی:  غیر  اقالم 
به نسبت سطح عمومی قیمت ها  پولی  واحد  تغییرات  برحسب  آنها  کرده، قیمت 
یا قیمت های خاص تغییر می یابد. ویژگی اصلی اقالم غیرپولی نبود حق دریافت یا 
تعهد پرداخت مبلغ ثابت یا قابل تعیینی از وجه نقد می باشد. اقالم غیر پولی شامل 

موارد زیر می باشد:
موجودی های مواد و کاال، سفارشات مواد و کاال، پیش پرداخت ها )پیش پرداخت هزینه 

و خرید مواد اولیه و قطعات و اجاره(
اموال، ماشین آالت و تجهیزات )استهالک انباشته(، سرقفلی، دارایی های نامشهود، 

سرمایه گذاری در سهام عادی، سهام عادی و صرف سهام، سود انباشته
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کار عملی 5   

جدول زیر مانده بخشی از حساب های دفتر کل »مؤسسه سبزوار« در پایان سال 
1396 می باشد.جمع دارایی های جاری و غیر جاری را مشخص نمایید.

ماندهنام حسابردیف

200سایر دارایی ها 1

1،550دارایی های نگهداری شده برای فروش2

1،930سرمایه گذاری های بلند مدت3

2،000سرمایه گذاری های کوتاه مدت4

170پیش پرداخت ها5

1،190موجودی مواد و کاال6

1،100وجوه نقد مسدود شده7

250دارایی های نامشهود8

1،070موجودی نقد9

4،120دریافتنی های تجاری و غیر تجاری10

1،820دریافتنی های بلند مدت11

14،200دارایی های ثابت مشهود12

600سرمایه گذاری در امالک13

780سپرده 5 ساله نزد بانک14

حل:

1396/12/29دارایی ها

ریال

دارایی های جاری:

1،070موجودی نقد

2،000سرمایه گذاری های کوتاه مدت

4،120دریافتنی های تجاری و غیر تجاری

1،190موجودی مواد و کاال

170پیش پرداخت ها

1،550دارایی های نگهداری شده برای فروش

10،100جمع دارایی های جاری

دارایی های غیر جاری:

1،820دریافتنی های بلندمدت

2،710سرمایه گذاری های بلندمدت

600سرمایه گذاری در امالک

250دارایی های نامشهود

14،200دارایی های ثابت مشهود

1،300سایر دارایی ها

20،880جمع دارایی های غیرجاری

30،980جمع دارایی ها

)ارقام به میلیون ریال(
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تعیین طبقه بدهی ها
تعیین طبقه بدهی ها در بعضی موارد به سادگی امکان پذیر نیست. به عنوان مثال 
باتوجه به شرایط قرارداد ممکن است جزء بدهی های  وام دریافتی یک مؤسسه 
ارائه گردیده  زیر  در  غیر جاری طبقه بندی گردد. چند حالت مختلف  یا  جاری 

است:
مثال: »مؤسسه اردکان« یک وام بلند مدت از بانک دریافت نموده است.در هریک 

از حاالت زیر طبقه بدهی را مشخص می کنیم:

حالت1: در پایان دوره مالی هنوز سه سال تا سررسید وام باقی مانده است. مؤسسه 
شرایط قرارداد وام را نقض می کند و در نتیجه کل مانده وام عندالمطالبه می شود. 

)طلب بانک، به حال تبدیل می گردد.(
پاسخ: در این حالت چون وام گیرنده در پایان دوره مالی هیچ گونه حقی برای به 
تعویق انداختن تسویه وام برای حداقل 12 ماه پس از پایان دوره مالی ندارد، بدهی 

به صورت جاری طبقه بندی می شود. 

حالت2: فرض کنید در قرارداد وام مشخص شده باشد که اگر قرارداد پیش از پایان 
دوره مالی نقض گردد، مؤسسه 5 ماه فرصت دارد تا موارد نقض شده را رفع نماید 

و وام دهنده بالفاصله نمی تواند بازپرداخت فوری وام را درخواست کند.
پاسخ: باتوجه به اینکه »مؤسسه اردکان« در پایان دوره مالی هیچ گونه حقی برای 
به تعویق انداختن تسویه وام برای حداقل 12 ماه پس از پایان دوره مالی ندارد و 
برای رفع موارد نقض شده، مهلت 5 ماهه تعیین شده است، بدهی به صورت جاری 

طبقه بندی می شود.

حالت3: فرض کنید که در قرارداد وام تصریح شده است که اگر قرارداد پیش از 
پایان دوره مالی نقض شود، »مؤسسه اردکان« 13 ماه فرصت دارد تا مواردنقض شده 
را رفع نماید و طی دوره، وام دهنده نمی تواند وام گیرنده را ملزم به بازپرداخت فوری 

نماید.
پاسخ: باتوجه به اینکه »مؤسسه اردکان« در پایان دوره مالی می تواند تعهد را برای 
حداقل13 ماه )مدتی بیش از 12 ماه( به تعویق اندازد، بدهی به صورت غیر جاری 

طبقه بندی خواهد شد. 
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سود سهام پرداختنی
آن بخش از سود که جهت پرداخت به سهامداران توسط مجمع عمومی تصویب 
می شود، تحت عنوان »سود سهام پرداختنی« در حساب ها ثبت و در ترازنامه در 
طبقه بدهی های جاری گزارش می شود. در کتاب درسی باتوجه به اینکه مشاغل 
و مؤسسات انفرادی )و نه شرکت ها( موضوع بحث کتاب بوده است از اقالمی مانند 

سود سهام پرداختنی صرف نظر شده است.

تسهیالت مالی دریافتی
صورت های  توضیحی  یادداشت های  در  باید  دریافتی  تسهیالت  مختلف  اجزای 
تاریخ سررسید،  به تسهیالت مالی )مانند  ارائه اطالعات مربوط  افشا گردد.  مالی 
زمان بندی پرداخت، نرخ سود، مبلغ اسمی و مبلغ دفتری تسهیالت مالی( کمک 

قابل توجهی به تصمیم گیری استفاده کنندگان اطالعات حسابداری می نماید.

ذخایر و سایر بدهي ها
سایر  و  تجاري  پرداختني  حساب هاي  مانند  بدهي ها  سایر  از  مي توان  را  ذخایر 
حساب ها و اسناد پرداختني متمایز کرد، زیرا در مورد زمان تسویه و یا مبلغ آن 
خدمات  و  کاالها  بابت  بدهي  تجاري،  پرداختني  حساب هاي  دارد.  وجود  ابهام 
دریافت شده ای است که صورت حساب آن دریافت گردیده یا با فروشنده درمورد 
اصلي  تمایز  وجه  بنابراین  است.  شده  توافق  آن  مابه ازاي  پرداخت  زمان  و  مبلغ 
حساب هاي پرداختني تجاري با ذخایر این است که مبلغ آن باتوجه به صورت حساب 
گروهي  می گردد.  مشخص  فروشنده  با  توافق  طریق  از  نیز  آن  پرداخت  زمان  و 
دیگر از بدهي ها بابت کاالها یا خدمات دریافت شده ای است که صورت حساب آن 
دریافت نشده یا به طور رسمي با فروشنده در مورد مبلغ و زمان تسویه آن توافق 
نشده است. در بعضي موارد براي تعیین مبلغ یا زمان تسویه بدهی هایی از قبیل 
بدهی مربوط به آب و برق مصرف شده تا پایان دوره مالی که صورت حساب آن 
هنوز دریافت نشده است و نیز بدهی های دیگری از قبیل مالیات عملکرد، انجام 
برآورد الزم است، اما میزان ابهام در رابطه با این بدهي ها به مراتب کمتر از ذخایر 
است. اگرچه در عمل اصطالح ذخیره براي این نوع بدهي ها نیز استفاده مي شود، 
اما اصطالح ذخیره در این استاندارد براي بدهي هایي به کار مي رود که با تعریف 
مندرج در این استاندارد انطباق داشته باشد. ذخیره تضمین کاال، ذخیره پاک سازی 
محیط زیست، ذخیره دعاوی حقوقی و ذخیره مزایاي پایان خدمت، نمونه هایی از 

این گونه بدهي هاست.
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شناخت بدهی های احتمالی
واحد تجاري نباید بدهي احتمالي را شناسایي کند. اما بدهي احتمالي در یادداشت های 
توضیحی صورت های مالی افشا مي شود، مگر اینکه امکان خروج منافع اقتصادي بعید 

باشد.
چنانچه واحد تجاري مشترکاً و متضامناً درقبال یک تعهد مسئولیت داشته باشد، 
آن بخش از تعهد که انتظار مي رود توسط سایر اشخاص ایفا شود به عنوان بدهي 
احتمالي محسوب مي شود. واحد تجاري تنها براي بخشي از تعهد که خروج منافع 
اقتصادي براي تسویه آن محتمل است، ذخیره شناسایي مي کند، به جز در شرایط 

بسیار نادر که نتوان برآورد اتکاپذیرانجام داد.
وضعیت بدهي هاي احتمالي ممکن است نسبت به آنچه که در ابتدا انتظار مي رفت، 
تغییر کند. بنابراین، بدهی هاي یادشده به طور مداوم ارزیابي مي شود تا تعیین گردد 
که آیا خروج منافع اقتصادي محتمل شده است یا خیر. چنانچه خروج منافع اقتصادي 
تلقي شده اند، محتمل شود، در  احتمالي  بدهي  به عنوان  قباًل  اقالمي که  براي  آتي 
صورت هاي مالي دوره اي که میزان احتمال در آن تغییر می کند، ذخیره شناسایي 

مي شود. )مگر در شرایط بسیار نادری که برآورد اتکاپذیر ممکن نباشد(.
اگر احتمال وقوع این بدهی در تاریخ ترازنامه زیاد نباشد باید بدهی احتمالی را فقط 
افشا نماییم و اگر احتمال وجود تعهد و بدهی احتمالی بعید باشد و خروج منافع 

اقتصادی از شرکت بعید به نظر برسد نیازی به افشای اطالعات هم نیست.

نحوه نمایش بدهی های احتمالی در یادداشت های توضیحی

مؤسسه..................

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به 29 اسفند 1396

بدهی های احتمالی

بدهی های احتمالی شامل موارد زیر می باشند:

مبلغ )میلیون ریال(  

تضمین وام شرکت............                                                                     ××××

تضمین دهی کارکنان به بانک ها                                                            ××××

دعاوی حقوقی مطرح شده علیه شرکت××××
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تفاوت بدهی های برآوردی با بدهی های احتمالی 
بدهی احتمالی با بدهی برآوردی )ذخیره( متفاوت است. بدهی برآوردی یک تعهد 
قطعی است که مبلغ یا زمان تسویه آن دقیقاً مشخص نیست و در تاریخ ترازنامه 
از طریق برآورد مشخص می شود. ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان یک نوع 
بدهی برآوردی است. یعنی طبق قانون با گذشت هر سال سنوات خدمت، بدهی 
شرکت مسجل است اما مبلغ آن برآوردی است. بدهی های برآوردی را گاه ذخیره 
نیز می نامند. بدهی مربوط به مالیات های قطعی نشده نمونه دیگری از بدهی های 
با بدهی احتمالی، مسئله وقوع آن هنوز به قطعیت  اما در رابطه  برآوردی است. 
نرسیده است و به وقایع آتی بستگی دارد ،مثل تضمین وام که قباًل به آن اشاره شد.

چارت شناسایی ذخیره یا بدهی های احتمالی 

شروع

آیا تعهد 
ناشی از رویداد 

تعهد آور
 است     

بله

آیا خروج
 منافع اقتصادی
 متحمل است     

خیرخیر

خیر

بله

آیا خروج
 منافع اقتصادی 

ممکن است

خروج منافع 
اقتصادی 
بعید است

آیا برآورد
مبلغ تعهد 

اتکاپذیر است
بدهی احتمالی 

افشا می شود
اقدامی صورت 

نمی گیرد

ذخیره شناسایی می شود

بله
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رابطه بین ذخایر و بدهي هاي احتمالي
اگرچه برآورد ذخایر به دلیل نامشخص بودن زمان تسویه و یا مبلغ آن توأم با احتمال 
است اما اصطالح »احتمالي« در این استاندارد در مورد بدهي ها و دارایي هایي به کار 
مي رود که شناسایي نمي شود، زیرا وجود آنها تنها از طریق وقوع یا عدم وقوع یک 
یا چند رویداد نامشخص آتی که به طور کامل تحت کنترل واحد تجاري نیست، 
تأیید مي گردد. به عالوه، اصطالح »بدهي احتمالي« براي بدهي هایي به کار مي رود 

که معیارهاي شناخت را احراز نمي کنند.

تهاتـر
دارایي ها و بدهي ها نباید با یکدیگر تهاتر شود مگر اینکه  تهاتر آنها طبق استاندارد 
و  دریافتني  قلم   چند  یا  دو  تهاتر  باشد.  مجاز  یا  الزامي  دیگري  حسابداري  
پرداختني تنها زماني مناسب  است  که  توان  واحد تجاري براي تسویه  حساب  از طریق  
پرداخت مبلغ خالص یا عدم پرداخت و الزام دیگري به پرداخت  مبلغ  خالص، تضمین 

شده باشد. 

اطالعات  مقایسه اي 
صورت هاي  مالي  باید در برگیرنده  اقالم  مقایسه اي دوره قبل  باشد به جز در مواردي 
که یک استاندارد حسابداري نحوه عمل دیگري را مجاز یا الزامي  کرده  باشد. اطالعات  
مقایسه اي  تشریحي  تا جایي  باید افشا شود که  جهت  درک  صورت هاي  مالي  دوره  
برای مثال دارایی های جاری و بدهی های جاری سال  تلقي  گردد.  جاري  مربوط  
جاری با ارقام مشابه سال گذشته مقایسه می شود .این مقایسه زمانی مفید خواهد 

بودکه ارقام از ویژگی قابلیت مقایسه برخوردار باشند.  

سرمایه )حقوق صاحبان سرمایه( 
تشریح  به  صرفاً  کتاب  این  در  که  دارد  مختلفی  سرمایه،    اجزای  صاحبان  حقوق 

»   سرمایه« و »   سود و )زیان( انباشته« پرداخته شده است.
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نمونه ای از »ترازنامه طبقه بندی شده« ارائه  شده در وب سایت www.codal.ir: ) با اندکی تغییر(

123456 :)ISIC( شرکت: شرکت نمونه                   سرمایه ثبت شده: 391،000                      نماد: نمونه                          کد صنعت
اطالعات و صورت های مالی 12 ماۀ منتهی به 13X6/12/29 )حسابرسی نشده(

سال مالی منتهی به: 13X6/12/29                 وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران
کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد.
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شایستگی غیر فنی  

بزرگوار پیشنهاد می شود که همواره در کالس های خود، در مورد  به هنرآموزان 
نمایند.  صحبت  هنرجویان  برای  مختلف،  موضوعات  با  فنی  غیر  شایستگی های 
هنرجویان ما، برای زندگی واقعی در آینده، امروز به این سخنان نیاز دارند. الزم 
است که آنها را راهنمایی کنیم. در مورد ارزش ها با آنها صحبت کنیم و حرف های 
را  بروز عقاید، احساسات و حرف هایشان  آنها فرصت و جرئت  به  را بشنویم.  آنها 
اخالقی،  اجتماعی،  موضوعات  مورد  در  باشیم.  داشته  دوستانه  رابطه ای  و  بدهیم 

اقتصادی، خانواده و... صحبت کنید. 

کار  عملی 8        

جدول زیر بخشی از ترازنامه »مؤسسه آباده« می باشد ، موارد مجهول را مشخص 
کنید. ) ارقام به میلیون ریال(

حل :

درصد تغییرات1396/12/291395/12/30شرح

بدهی ها و حقوق صاحبان سرمایه :

بدهی جاری:

200 1350450پرداختنی تجاری

805060پرداختنی غیرتجاری

50 3020مالیات پرداختنی

20 120100سود سهام پرداختنی

37/5-10001600تسهیالت مالی

12/5 9080ذخایر 

18180پیش دریافت های جاری

بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری 
شده برای فروش

1525-40

15/36 *7032/343/ 2جمع بدهی های جاری

*درصد تغییرات جمع بدهی های جاری، گرد شده است.
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کار عملی12   

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

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

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

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

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

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

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

11  کنترل محاسبات مربوط به اقالم سرمایه و سرمایه پرداخت نموده

12  تنظیم ترازنامه مؤسسه با توجه به استاندارهای حسابداری        

13  تهیه یادداشت های همراه مربوط به حساب های انتظامی

استاندارد عملکرد : تهیه و تنظیم ترازنامه بر طبق استانداردهای حسابداری و صورت های مالی نمونه بر اساس مستندات و 
مدارک مثبته

شاخص ها:
2 تهیه بخش بدهی های ترازنامه 1 تهیه بخش دارایی های ترازنامه                                        

4 تهیه بخش حساب های انتظامی 3  تهیه بخش حقوق صاحبان سهام )سرمایه( ترازنامه                       
شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:

شرایط: اتاق کار، میز و صندلی، ملزومات اداری، کامپیوتر، پرینتر، مجموعه استانداردهای ایران، فرم صورت های مالی نمونه، 
مجموعه قوانین مالیات های مستقیم، ماشین حساب، حداقل 42 عنوان حساب دفتر کل به مدت 62 دقیقه

مجموعه  نمونه،  مالی  صورت های  فرم  اکسل،  نرم افزار  مالی،  نرم افزار  اداری،  ملزومات  صندلی،  و  میز  تجهیزات:  و  ابزار 
استانداردهای حسابداری، مجموعه قوانین مالیات های مستقیم

معیار شایستگی: 
نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از 3 مرحله کارردیف

2تهیه بخش دارایی های ترازنامه1

2تهیه بخش بدهی های ترازنامه2

2تهیه بخش حقوق صاحبان سهام )سرمایه( ترازنامه3

1تهیه بخش حساب های انتظامی4
2شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش

*میانگین نمرات

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

ارزشیابی شایستگی تهیه و تنظیم ترازنامه


