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اهداف مطالعه: هنر جویان پس از مطالعة این فصل باید بتوانید:
1  بدهی ها و تعهدات را تعریف کنید.

2  نحوه طبقه بندی بدهی ها را تشریح کنید.
3  چگونگی شناسایی بدهی ها را توضیح دهید.

4 نحوه گزارش بدهی های جاری را در ترازنامه توضیح دهید.
5  انواع بدهی های بلند مدت را بیان کنید.

6  حسابداری و محاسبات اوراق مشارکت را توضیح دهید.
7  حسابداری تسهیالت و اسناد پرداختنی بلند مدت را توضیح دهید.

8 نحوه ارائه بدهی های بلند مدت را در ترازنامه تشریح کنید.

بدهی ها و تعهدات

 تعریف بدهی ها 
     و تعهدات                                                                                                                                           

 طبقه بندی بدهی ها

بدهی ها و تعهدات

 اوراق مشارکت                                                                                                                                           
    پرداختنی

 تسهیالت دریافتی                                                                                                                                          
     بلند مدت

 نحوه ارائه بدهی های                                                                                                                                         
    بلند مدت در ترازنامه

بدهی های بلند مدت

 حساب های پرداختنی                                                                                                                                         
     تجاری

 اسناد پرداختنی تجاری
 مالیات پرداختنی

 پیش دریافت درآمد
 حصه جاری ب

بدهی های                                                                                                                                        
      بلند مدت

 نحوه ارائه بدهی های                                                                                                                                         
    جاری در ترازنامه

بدهی های جاری

بدهی ها تش��کیل دهنده یکی از سه عنصر معادله اساسی حسابداری هستند. از این رو، نحوه حسابداری و افشای صحیح این اقالم از 
ترازنامه، از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. در حالی که سهم بدهی ها در تأمین مالی دارایی هاي بسیاری از شرکت ها، بیش از بخش 
حقوق صاحبان سرمایه است، بر اهمیت شناسایی، اندازه گیری و ثبت صحیح بدهی ها افزوده می شود. همانند دارایی ها، بخش بدهی های 
ترازنامه نیز از اقالم متعدد و با ویژگی های متفاوتی تشکیل شده است. هم چنین، بدهی ها نیز به دو گروه کلی بدهی های جاری و بدهی های 
بلند مدت طبقه بندی می شوند. آگاهی از این نکته که بسیاری از بدهی ها در سمت چپ ترازنامه، قرینه دارایی ها در سمت راست ترازنامه 
می باشند، باعث می شود بر جذابیت مطالعه این اقالم مهم ترازنامه افزوده شود و به یادگیری نحوه عمل حسابداری کمک خواهد کرد. برای 
مثال، حساب های پرداختنی تجاری قرینه کاملی از حساب های دریافتنی تجاری مي باشند و از خرید نسیه کاال و خدمات ایجاد می شوند. 
به عنوان مثالی دیگر، پیش دریافت درآمد، قرینه پیش پرداخت هزینه است و از دریافت زود هنگام وجه خدمات ارائه نشده ایجاد می شود. 
در این فصل به نحوة عمل حسابداری در مواجهه با بدهی ها و تعهدات خواهیم پرداخت. ساختار و محتوای فصل به صورت زیر است:

مروری بر فصل

بدهی ها و تعهدات
فصل 8
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مفاهیم بدهی ها و تعهدات

بدهی ها و تعهدات را تعریف 
کنید.

هدف مطالعة 1

نحوة طبقه بندی بدهی ها را تشریح 
کنید.

یک��ی  دیگ��ر از ویژگی ه��ای هدف مطالعة 2
بده��ی ک��ه در تعری��ف بدهی 
نيز بيان مي ش��ود، این اس��ت که 

تعهدات
آنچه از تعریف بدهی برمی آید آن اس��ت که بدهی، 
یک تعهد غيرقابل اجتناب اس��ت. تعهدات خود به سه 

دسته طبقه بندی می شوند:
1 تعه��دات قانونی.   تس��ویه )پرداخت( بدهی های 
ناش��ی از این گونه تعهدات از نظر قانون الزامی است. 
برای مثال پرداخت ماليات بر درآمد از نظر قانون، الزامی 
اس��ت. یک ش��رکت تا زمانی که ماليات بر درآمد خود 
را پرداخت نکرده اس��ت، در ترازنامه خود یک بدهی 
قانونی تحت عنوان ماليات پرداختني شناسایی می کند.
2 تعه��دات قراردادی.   تعه��دات قراردادی موجب 
ایجاد بدهی های قراردادی می شوند. برای مثال، انعقاد 
ق��رارداد فروش کاال به مش��تری و اخ��ذ پيش دریافت 
فروش از مش��تری، باعث می شود، شرکت یک بدهی 
ناش��ی از تعهدات قراردادی با نام پيش دریافت درآمد 

فروش در دفاتر خود شناسایی کند.
3 تعه��دات عرفی - اخالقی.   ب��ر خالف بدهی های 
ناشی از تعهدات قانونی و قراردادی که در آن مدارکی 
مبنی ب��ر وجود تعهد، حضور دارد، بدهی های ناش��ی 
از تعهدات عرفی - اخالقی براس��اس روابط غير رسمی 
)نا نوشته( در فعاليت های تجاری ایجاد می شوند. برای 
مثال، هنگامی که ش��رکتی کاالهایی را به صورت نسيه 
خریداری می کند و درقبال آن چک یا سفته صادر نمی کند، 
یک تعهد )بدهی( عرفی - اخالقی ایجاد کرده اس��ت.

طبقه بندی بدهی ها

بدهی ها در آینده تسویه )پرداخت( می شوند. بنابراین، 
تاری��خ پرداخ��ت بدهی یک��ی از خصوصي��ات مهم 
بدهی اس��ت. برخ��ی از بدهی ها بای��د درمدت زمان 

بدهي ها
»بده��ی  س��ؤال  ب��ه  پاس��خ 
چيست؟« ساده نيست. نخستين 
گام در تعریف بدهی، آش��نایی 
ب��ا تعریف دارایی اس��ت. س��اده ترین و در عين حال 
کاربردی ترین تعریف از یک دارایی آن است که بگویيم، 
دارایی ها منافع اقتصادی آتی هستند. هر چيزی که برای 
یک واحد تج��اری دارای منافع اقتصادی آتی باش��د، 
می تواند جزء دارایی های آن واحد تجاری تلقی شود. 
با این تعریف از دارایی، می توان بدهی را به س��ادگی 
به صورت زیر تعریف کرد: بدهی، تعهد واحد تجاری 
مبن��ی بر خ��روج دارایی ها )مناف��ع اقتصادی آتی( 
اس��ت. راه دیگر تعریف بدهی آن است که گفته شود، 
بدهی عبارت است از ادعای بستانکاران )طلبکاران( 
واحد تجاری نس��بت به دارایی های ش��رکت. برای 
تفکيک یک بدهی از س��ایر عناصر صورت های مالی، 
به ویژه حقوق صاحبان سرمایه، سه شرط وجود دارد:
1   در زمان کنونی، تعه��دی مبنی بر انتقال )خروج( 
    دارایی ها از واحد تجاری به بس��تانکاران در آینده  

    وجود داشته باشد.
2  واحد تجاری ملزم باشد به تعهد خود عمل کند.

3  معامله یا رویدادی که باعث ایجاد تعهد می شود، 
    رخ داده باشد.
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کوتاهی تس��ویه ش��وند. بنابراین در آینده ای نه چندان 
دور، بخش��ی از دارایی های ش��رکت برای تسویه این 
بدهی ها از ش��رکت خارج می ش��وند. برخی دیگر از 
بدهی ها، در فاصله زمانی طوالنی تر تس��ویه می شوند. 
بنابرای��ن، در دوره جاری، مقدار دارایی های ش��رکت 
را چن��دان تحت تأثير قرار نمی دهن��د. با توجه به این 
مطلب، تفکي��ک و طبقه بندی بدهی ها برای واحدهای 
تجاری اهميت زیادی دارد. به طور کلی بدهی ها به دو 
دسته طبقه بندی می ش��وند: 1( بدهی های جاری و 2( 

بدهی های غير جاری و بلند مدت
بدهی های جاری

بدهی جاری، تعهدی است که 
دارای دو خصوصي��ت کلي��دی 
است:  1( شرکت این بدهی را ظرف یک سال یا یک 
چرخه عملیاتی، هرکدام طوالنی تر اس��ت، تس��ویه 
می کند و 2( شرکت به طور منطقی  انتظار دارد این 
بدهی ه��ا را از طریق دارایی های جاری خود و یا از 
طریق ایج��اد یک بدهی جاری دیگر، تس��ویه کند. 
بدهی های��ی که هر دو خصوصي��ت فوق را به صورت 
هم زمان نداشته باش��ند، به عنوان بدهی های غیر جاری 

)بلند مدت( طبقه بندی می شوند. 
گروه بدهی های جاری اغلب شامل اقالم زیر است: 
اسناد پرداختني تجاری، حساب های پرداختنی تجاری، 

چگونگی شناسایی بدهی ها را 
توضیح دهید.

هدف مطالعة 3

پيش دریافت درآمد، ماليات پرداختنی )ذخيره ماليات(، 
حقوق و دس��ت مزد پرداختنی و س��ود تضمين ش��ده 

پرداختنی.
حساب های پرداختنی تجاری

حس��اب های پرداختن��ی تج��اری، از خری��د کاال یا 
دریاف��ت خدمات به صورت نس��يه ایجاد می ش��وند. 
یکی از ویژگی های حس��اب های پرداختني تجاری آن 
است که ش��رکت در قبال کاالی خریداری شده، سند 
بدهي، مانند چک یا سفته، به فروشنده ارائه نمی دهند. 
این گون��ه بدهی ه��ا را بدهي های دفتری ني��ز می نامند. 
زی��را فقط در دفاتر حس��ابداری خریدار و فروش��نده 
ثبت می ش��وند. ویژگی دیگر حس��اب های پرداختنی 
تجاری، آن اس��ت که این بدهی ها ظرف یک س��ال از 
تاریخ ترازنامه تس��ویه خواهند ش��د. بنابراین در گروه 

بدهی های جاری نشان داده می شوند.
برای تشریح نحوه حسابداری حساب های پرداختني 
تجاری، فرض کنيد، ش��رکت بازرگانی صدر، در تاریخ 
1خرداد 1390 کاالهای��ی به ارزش 10 ميليون ریال را 
به صورت نس��يه از ش��رکت مازندران خریداری کرد. 
این رویداد مالی سبب می شود، یک بدهی به مبلغ 10 
ميليون ریال برای ش��رکت صدر ایجاد شود. حسابدار 
ش��رکت صدر، این رویداد را ب��ه صورت زیر در دفتر 

روزنامه ثبت می کند:

این رویداد مالی معادله اساسی حسابداری را به صورت زیر تحت تأثير قرار می دهد.
                    دارایی ها         =     بدهی ها         +     حقوق صاحبان سرمایه

موجودی کاال:                           10,000,000ریال+                                     
حساب های پرداختنی تجاری:         10,000,000+

تصویر 1-8 معادله حسابداري

 

1 خرداد

موجودی کاال

حساب های پرداختنی تجاری

)ثبت خرید نسیه کاال از شرکت مازندران( 

10,000,000 

10,000,000
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اسناد پرداختني تجاری
شرکت ها آن دسته از تعهدات خود را که در ازای آن 
یک س��ند بدهی به بستانکار ارائه داده اند، تحت عنوان 
اس��ناد پرداختني ثبت می کنند. اگر این س��ند بدهی در 
ازاء خرید کاال یا دریافت خدمات صادر ش��ده باش��د، 
اس��ناد پرداختني تج��اری ناميده می ش��ود. هنگامی که 
یک س��ند بدهی، ظرف یک س��ال از تاریخ ترازنامه 
سررس��ید می ش��ود، این بدهی در گروه بدهی های 
جاری طبقه بندی می ش��ود. تفاوت اس��ناد پرداختني 
و حس��اب های پرداختني آن است که اسناد پرداختني 
برای بس��تانکار، ضمان��ت قانونی قوی ت��ری مبنی بر 
وصول مطالبات فراهم می آورد. از این رو، در مبادالت 
تجاری استفاده از اس��ناد بدهی نسبت به حساب های 

دفتری متداول تر است. 
تفاوت دیگر اسناد پرداختني با حساب های پرداختني 
در آن اس��ت که معموالً حس��اب های پرداختني ظرف 
م��دت زمان کوتاه تری تس��ویه می ش��ود و از اس��ناد 

پرداختني برای معامالت با سررسيد طوالنی تر استفاده 
می ش��ود. برای مثال، حس��اب های پرداختني تجاری 
اغلب برای خریدهایی استفاده می شود که ظرف 30 
تا 60 روز باید بهای کاالی خریداری شده پرداخت 
ش��ود. اما از اسناد پرداختني در آن دسته از معامالت 
تجاری اس��تفاده می شود که مهلت تسویه طوالنی تر 
از 60 روز پ��س از تاری��خ انج��ام معامل��ه اس��ت. 
ویژگ��ی مدت دار ب��ودن معامالتی که از طریق اس��ناد 
پرداختني تسویه می شود، باعث می شود، موضوع سود 
تضمين شده در رابطه با اس��ناد پرداختني مطرح شود. 
برای مثال، فرض کنيد در تاریخ 15خرداد ش��رکت 
صدر با ش��رکت خ��زر توافق نماید بده��ی خود را از 
طریق یک فقره سفته بدون سود تضمين شده، به تاریخ 
سررس��يد 15شهریور، تسویه نماید. با فرض نرخ سود 
تضمين ش��ده 16درصد، رویداد فوق از طریق آرتيکل 

زیر در دفاتر شرکت صدر ثبت می شود.

 
 15 خرداد

حساب های پرداختنی تجاری

کسر اسناد پرداختني

اسناد پرداختنی تجاری

)تسویه حساب هاي پرداختني از طریق اسناد پرداختني(

10,000,000 

400,000

10,400,000

*

**

*   مدت سند بدهی × نرخ ساالنه سود تضمين شده × ارزش اسمی بدهی = سود تضمين شده

10,000,000 ×
16 3

 100 12 
× 400,000 ریال=

سود تضمين شده + ارزش اسمی بدهی = مبلغ سند پرداختني 

10,400,000ریال = 400,000 + 10,000,000
**

کس��ر اس��ناد پرداختني، یک حس��اب کاهنده بدهي 
)اس��ناد پرداختني ( اس��ت که در ترازنامه زیر اس��ناد 

پرداختني نوش��ته شده و از آن کسر مي شود تا خالص 
اسناد پرداختني محاسبه شود. از آنجا که در تاریخ ایجاد 
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بدهي )15 خرداد(، س��ود تضمين شده اسناد پرداختني 
به وقوع نه پيوس��ته است، اما اس��ناد پرداختني به مبلغ 
جمع اصل بدهي و س��ود تضمين شده صادر مي شود، 
از حس��اب کس��ر اس��ناد پرداختني براي نمایش سود 

تضمين شده تحقق نيافته استفاده مي شود. تصویر8-2، 
نحوه ارائه اس��ناد پرداختني شرکت صدر را در تاریخ 

15 خرداد نمایش مي دهد.

تصویر 2-8 نحوه ارائه اسناد پرداختني در ترازنامه

شرکت صدر
ترازنامه )ناقص(
15 خرداد 1390

بدهی های جاری
54,680,000 حساب هاي پرداختني تجاري   

10,400,000 اسناد پرداختنی تجاری  
10,000,000   400,000 کسر اسناد پرداختني   

64,680,000 کل بدهی های جاری    

درتاریخ 15شهریور)سررس��يد س��ند پرداختني(، با 
وصول سند پرداختنی توسط شرکت مازندران، آرتيکل 

زیر در دفاتر شرکت صدر ثبت می شود.

 
 15شهریور

اسناد پرداختنی تجاری

نقد و بانک
)تسویه سند پرداختني- شرکت مازندران(

هزینه سود تضمین شده
کسر اسناد پرداختنی

)شناسایي هزینه سود تضمین شده تحقق یافته(

10,400,000 

400،000

10,400,000

400،000

در تاریخ 15 ش��هریور، هم زمان با سر رس��يد اسناد 
پرداختني، سود تضمين شده س��ه ماهه اسناد پرداختني 
تحقق مي یابد. در نتيجه، شرکت صدر باید از یک سو، 
هزینه سود تضمين شده را شناسایي نماید و از سوي دیگر، 
مانده بدهي را در دفاتر خود تعدیل نماید. این عمل از 
طریق بدهکار کردن هزینه سود تضمين شده و بستانکار 
کردن حساب کسر اسناد پرداختني صورت مي گيرد، که 
نحوه انجام آن در آرتيکل فوق، نش��ان داده شده است. 

مالیات پرداختنی
ش��رکت های بازرگانی در فراینده��ای تجاری با دو 

نوع مالي��ات مواجه هس��تند؛ مالی��ات و عوارض بر 
ارزش افزوده و مالیات بر درآمد. بسياری از کاالهایی 
که خریداری می کنيم، مش��مول مالی��ات و عوارض بر 
ارزش افزوده است. فروشندگان به نمایندگی از سازمان 
ام��ور ماليات��ی، ماليات و عوارض ب��ر ارزش افزوده را 
از خری��داران دریافت می کنند و ب��ه صورت دوره ای 
)ماهانه، فصلی یا ساالنه( به حساب این سازمان واریز 

می نمایند.
براساس قوانين و مقررات مالياتی فعلی، فروشندگان 
مکلفند 1/5درصد ماليات بر ارزش افزوده و 1/5درصد 
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عوارض بر ارزش افزوده را نس��بت به مبلغ فروش، از 
خریداران دریافت نمایند و وجه مزبور را پس از کسر 
مبالغ پرداختني در زمان خرید کاال، به حساب مربوطه، 
نزد سازمان امور مالياتی واریز نمایند. برای مثال، فرض 

کنيد ش��رکت بازرگانی صدر مقداری از کاالی خود به 
ارزش 20,000,000 ری��ال به انضمام 3 درصد ماليات 
و عوارض بر ارزش افزوده را به فروش رسانده است. 
این رویداد به نحو زیر در دفاتر ش��رکت ثبت می شود:

* × قیمت فروش کاال = مالیات و عوارض بر ارزش افزوده % 1/5

20,000,000 × 1/5
100 300,000ریال=

مالیات بر ارزش افزوده + عوارض بر ارزش افزوده + قیمت فروش کاال = وجه دریافتي از  خریدار**
20,600,000ریال=20,000,000+300,000+300,000

نقد و بانک 

درآمد فروش
مالیات بر ارزش افزوده پرداختنی

عوارض بر ارزش افزوده پرداختنی
)ثبت فروش کاال  به همراه مالیات و عوارض  بر ارزش افزوده(

20,600,000 

20,000,000

300,000 

300,000

*

**

*

حس��ابداران اغلب وج��وه دریافتی باب��ت ماليات و 
عوارض ب��ر ارزش اف��زوده را در حس��اب ماليات بر 

ارزش افزوده پرداختنی ثبت می کنند.
دومين نوع بدهی مالياتی شرکت ها، ماليات بر درآمد 
پرداختنی است. در پایان دوره مالی، شرکت ها پس از 
اندازه گيری سود مشمول ماليات، باید اظهار نامه مالياتی 
را تکمي��ل و مالی��ات بر درآمد خ��ود را اندازه گيری و 
شناسایی نماید. تا زمانی که ماليات بردرآمد به حساب 

مربوطه نزد سازمان امور مالياتی واریز نشده است، یک 
بدهی تحت عنوان ماليات بر درآمد پرداختنی در دفاتر 
شرکت شناسایی خواهد شد. برای مثال، فرض کنيد در 
پایان اسفند 1390،شرکت بازرگانی صدر سود مشمول 
ماليات خ��ود را 200 ميليون ریال تعيين کرده اس��ت. 
ب��ا فرض نرخ مالي��ات بردرآمد 10 درصد، حس��ابدار 
ش��رکت آرتيکل زی��ر را در دفاتر ثب��ت خواهد کرد.

 

29 اسفند

خالصه سود و زیان

مالیات بر درآمد پرداختنی

)ثبت مالیات بر عملکرد سال 1390(

20,000,000

20,000,000

نرخ مالیات بر درآمد× سود مشمول مالیات = مالیات بر عملکرد

200,000,000 × 10
100 20,000,000ریال=
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پیش دریافت درآمد
یک ش��رکت بيمه، مانند بيمه آس��يا، در زمان انعقاد 
قرارداده��ای پوش��ش بيم��ه ای، مبلغ حق بيم��ه را از 
مشتریان خود دریافت می نمایند. هم چنين شرکت های 
هواپيمای��ی وجه بليت های خ��ود را مدتی قبل از ارائه 
خدمات پرواز از مشتریان دریافت می نمایند. هر دوی 
این شرکت ها از طریق این نوع معامالت، پيش دریافت 
درآمد کسب کرده اند. پیش دریافت درآمد، نشان دهنده 
درآمد هایی اس��ت که وجه مربوط به آن دریافت شده، 
اما کاال یا خدماتی به مش��تریان ارائه نشده است. از آن 
جا که در این نوع معامالت فرایند کسب درآمد کامل 
نشده است،  شرکت ها وجوه دریافتی را به عنوان یک 
بدهی، در حس��اب پيش دریاف��ت درآمد ثبت می کنند. 
زمانی که کاال یا خدمات مربوط به وجه دریافت ش��ده 
به مشتریان ارائه گردید، حساب پيش دریافت درآمد از 

همان گونه که پيش از این بيان ش��د، شرکت ها باید 
ظ��رف مهلت قانون��ي مقرر، بدهي ه��اي مالياتي خود 
را تس��ویه نمایند. ش��رکت صدر ظرف مهلت قانوني 

درتاریخ 1تير، فرایند کسب درآمد برای شرکت بيمه 
البرز کامل نشده است. زیرا، در این تاریخ بابت پوشش 
خطر آتش س��وزی خدماتی به مشتری خود ارائه نداده 
است. در تاریخ 30 آذر، با طی شدن دوره زمانی مربوط 

مق��رر باید بده��ي مربوط به ماليات ب��ر عملکرد خود 
را پرداخت نماید. در آن زمان، ش��رکت صدر از طریق 

آرتيکل زیر تسویه بدهي مزبور را ثبت خواهد کرد.

 

تاریخ

مالیات بر درآمد پرداختني

وجه نقد

)ثبت تسویه بدهي مربوط به مالیات بر عملکرد سال 1390(

20,000,000

20,000,000

دفاتر خارج شده و حس��اب درآمد شناسایی می شود. 
به این ترتي��ب حس��ابداری پيش دریاف��ت در آم��د در 

بردارنده دو مرحله جداگانه است:
1 هنگامی که ش��رکت وج��ه پيش دریافت درآمد را 
دریافت می کند، حس��اب وج��ه نقد خود را بدهکار و 
یک حساب بدهی جاری با عنوان پيش دریافت درآمد 

را بستانکار می کند.
2 هنگامی که فرایند کس��ب درآمد کامل ش��د )کاال 
یا خدمات به مش��تری ارائه شد( حساب پيش دریافت 

درآمد بدهکار و حساب درآمد بستانکار می شود.
برای مثال، فرض کنيد که شرکت بیمه البرز در تاریخ 
1تير1390، بابت ارائه خدمات پوشش بيمه آتش سوزی، 
مبلغ 6,000,000 ریال از مش��تری خود دریافت کرده 
اس��ت. آرتيکل زیر بابت دریافت پيش دریافت درآمد 

در دفاتر شرکت بيمه البرز ثبت می شود.

 

1 تیر

نقد و بانک

پیش دریافت درآمد

)ثبت پیش دریافت درآمد(

6,000,000

6,000,000

به قرارداد بيمه، فرایند کسب درآمد برای شرکت بيمه 
البرز کامل ش��ده است. بنابراین، ش��رکت البرز درآمد 
حاص��ل از ارائه خدمات را شناس��ایی می کند و بدهی 
پيش دریاف��ت درآمد را از دفاتر خ��ود خارج می کند.



 

30 آذر

پیش دریافت درآمد

درآمد ارائه خدمات بیمه ای

)شناسایی درآمد و حذف حساب پیش دریافت(

6,000,000

6,000,000

حصه جاری بدهی های بلند مدت 
همان گونه که پيش از این بيان ش��د، بدهی هایی که 
ظرف یک سال پس از تاریخ ترازنامه تسویه می شوند، 
باید در بخش بدهی های جاری، طبقه بندی و گزارش 
ش��وند. بنابراین، آن قسمت از بدهي هاي بلندمدتی که 
در دوره مالی بعدی سررس��يد خواهند شد، در تاریخ 
ترازنامه باید به عنوان بدهی های جاری طبقه بندی شوند. 
حصه جاری بدهی های بلندمدت، به تمام یا بخش��ی از 
بدهی های بلندمدت اشاره دارد که در دوره مالی بعدی 
سررسيد خواهند ش��د. برای مثال، فرض کنيد شرکت 

تصویر 3-8 نحوه ارائه حصه جاري بدهي های بلند مدت

صدر وامی 5 ساله به مبلغ50,000,000 ریال در ابتدای 
س��ال 1390 دریافت کرده است. شرکت صدر باید از 
ابتدای سال بعد هر ساله مبلغ 10,000,000ریال از این 
وام را تس��ویه نماید. بنابراین، شرکت صدر در تاریخ 
29 اسفند1390، هنگام تهيه ترازنامه مبلغ 10,000,000 
از ای��ن وام را در گ��روه بدهی های جاری تحت عنوان 
حصه ج��اری بدهی های بلند مدت گ��زارش می کند. 
40,000,000 ریال بده��ی باقی مانده از این وام تحت 

سرفصل بدهی های بلند مدت گزارش می شود.

شرکت صدر
ترازنامه

29 اسفند 1390

بدهی ها
بدهی های جاری

34،450،000 حساب هاي پرداختني تجاري   
20،000،000 اسناد پرداختنی تجاری    
10،000،000  حصه جاري بدهي هاي بلند مدت   

کل بدهي هاي جاري         64،450،000  

بدهی های غیر جاری
  40،000،000     تسهیالت مالي دریافتي بلند مدت   

مثال!
به سؤاالت زیر پاسخ دهيد.

الف. اگر ش��رکت س��رخس در تاریخ 1 آذر 1390، در قبال صدور س��فته ای 6 ماهه با نرخ سود تضمين شده 12درصد، 
مبلغ 500 ميليون ریال وام دریافت کند، تا تاریخ 29 اس��فند، چه مبلغی بابت هزینه س��ود تضمين شده تحقق یافته است؟ 

آرتيکل هاي الزم در تاریخ 1 آذر 1390، 29 اسفند 1390 و 1 خرداد 1391 را ارائه کنيد.
 ب. اگر قيمت کاالیی 1,000,000ریال و نرخ ماليات برارزش افزوده 3 درصد باشد، وجه دریافتی از مشتری چه مبلغی 
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است؟ماليات براررزش افزوده پرداختنی چه مبلغی خواهد شد؟ آرتيکل ثبت فروش را ارائه کنيد.
ج. اگ��ر در تاری��خ 1 بهمن 1390، مبلغ 150ميليون ریال بابت اجاره 3 ماه آینده س��اختمانی دریافت ش��ود، مبلغ درآمد 
تحق��ق  یافته و پيش دریافت درآمد در تاریخ 29 اس��فند، چه مبلغی خواهد ب��ود؟ آرتيکل هاي مربوط به این رویداد را در 

تاریخ هاي 1 بهمن1390، 29 اسفند 1390 و 1 اردیبهشت 1391، ارائه کنيد.
پاسخ:

12)الف(                 20,000,000 ریال =       ×        × 500,000,000 ریال = هزینه تحقق یافته سود تضمين شده
100

4
12

1390 

1 آذر

وجه نقد

اسناد پرداختني

)ثبت دریافت وام در قبال صدور سفته(

500,000,000

500,000,000

29 اسفند

هزینه سود تضمین شده

سود تضمین شده پرداختني

)ثبت شناسایي سود تضمین شده تحقق یافته(

20,000,000

20,000,000

1391

1 خرداد

سود تضمین شده پرداختني

هزینه سود تضمین شده

اسناد پرداختني

وجوه نقد

)ثبت تسویه وام و سود تضمین شده( 

20,000,000

10,000,000

500,000,000

530,000,000

% 12×500,000,000= هزینه تحقق یافته سود تضمین شده برای 2 ماه باقی مانده  × 2
12

 =10,000,000 *

% ×1,000,000ریال( + 1,000,000ریال = وجه دریافتی از مشتری )ب(                          1,030,000ریال = )3
× 1,000,000ریال = ماليات بر ارزش افزوده پرداختنی %        30,000ریال = 3

1390 

1 خرداد

وجه نقد

مالیات بر ارزش افزوده پرداختنی

فروش کاال

)فروش کاال به همراه مالیات بر ارزش افزوده(

1,030,000

30,000

1,000,000

100,000,000ریال =       × 150,000,000ریال = درآمد تحقق یافته اجاره                                                             )ج( 
  50,000,000ریال = 100,000,000 – 150,000,000 = پيش دریافت درآمد

 2 
3  
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است؟ماليات براررزش افزوده پرداختنی چه مبلغی خواهد شد؟ آرتيکل ثبت فروش را ارائه کنيد.
ج. اگ��ر در تاری��خ 1 بهمن 1390، مبلغ 150ميليون ریال بابت اجاره 3 ماه آینده س��اختمانی دریافت ش��ود، مبلغ درآمد 
تحق��ق  یافته و پيش دریافت درآمد در تاریخ 29 اس��فند، چه مبلغی خواهد ب��ود؟ آرتيکل هاي مربوط به این رویداد را در 

تاریخ هاي 1 بهمن1390، 29 اسفند 1390 و 1 اردیبهشت 1391، ارائه کنيد.
پاسخ:

12)الف(                 20,000,000 ریال =       ×        × 500,000,000 ریال = هزینه تحقق یافته سود تضمين شده
100

4
12

1390 

1 آذر

وجه نقد

اسناد پرداختني

)ثبت دریافت وام در قبال صدور سفته(

500,000,000

500,000,000

29 اسفند

هزینه سود تضمین شده

سود تضمین شده پرداختني

)ثبت شناسایي سود تضمین شده تحقق یافته(

20,000,000

20,000,000

1391

1 خرداد

سود تضمین شده پرداختني

هزینه سود تضمین شده

اسناد پرداختني

وجوه نقد

)ثبت تسویه وام و سود تضمین شده( 

20,000,000

10,000,000

500,000,000

530,000,000

% 12×500,000,000= هزینه تحقق یافته سود تضمین شده برای 2 ماه باقی مانده  × 2
12

 =10,000,000 *

% ×1,000,000ریال( + 1,000,000ریال = وجه دریافتی از مشتری )ب(                          1,030,000ریال = )3
× 1,000,000ریال = ماليات بر ارزش افزوده پرداختنی %        30,000ریال = 3

1390 

1 خرداد

وجه نقد

مالیات بر ارزش افزوده پرداختنی

فروش کاال

)فروش کاال به همراه مالیات بر ارزش افزوده(

1,030,000

30,000

1,000,000

100,000,000ریال =       × 150,000,000ریال = درآمد تحقق یافته اجاره                                                             )ج( 
  50,000,000ریال = 100,000,000 – 150,000,000 = پيش دریافت درآمد

 2 
3  
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1390

1 بهمن

وجه نقد

پیش دریافت اجاره

)ثبت وصول پیش دریافت اجاره(

150,000,000

150,000,000

29 اسفند

پیش دریافت اجاره

درآمد اجاره

)ثبت شناسایي درآمد اجاره تحقق یافته(

100,000,000

100,000,000

1 اردیبهشت

پیش دریافت اجاره

درآمد اجاره

)ثبت شناسایي درآمد اجاره تحقق یافته(

50,000,000

50,000,000

بدهی های جاری، نخستين اقالمی 
هستند که در ترازنامه تحت سرفصل 
بدهی ه��ا، ارائه می ش��وند. هرگروه 
اصلی از بدهی ه��ای جاری باید به ص��ورت جداگانه 
ارائه ش��ود. عالوه برآن شرکت ها باید محدودیت های 
با اهميت مرب��وط به بدهی های خود، از جمله اس��ناد 
پرداختن��ی را به همراه دیگ��ر اطالعات کليدی مربوط 
به اقالم تش��کيل دهنده هر گروه از بدهی های جاری، 
در یادداش��ت های همراه صورت های مالی خود افشا 

کنند. 
ش��رکت ها به ن��درت بدهی های ج��اری خود را به 
ترتي��ب نقدینگی )سررس��يد( ارائه می کنن��د. زیرا در 
هرگروه از بدهی های جاری، اقالمی با سررس��يدهای 
متفاوت وجود دارد. برای مثال، در بخش اسناد تجاری 
پرداختنی، چک ها و سفته های با سر رسيدهای متفاوت 

ارائة بدهی های جاری در صورت های مالی

نحوة گزارش بدهی های جاری را 
در ترازنامه توضیح دهید.

وجود دارد. یک روش مت��داول برای ارائه بدهی های هدف مطالعة 4
جاری، فهرست کردن آن ها، به ترتيب مبلغ هر گروه از 
بدهی های جاری است. به این ترتيب، ابتدا بدهی های 
جاری با مبلغ بزرگ تر ارائه می شوند. هم چنين، برخی 
ش��رکت ها صرف نظر از مبلغ بدهی یا تاریخ سررسيد، 
بدهی های جاری را براس��اس انعطاف پذیری شرکت 
در پرداخ��ت بدهی ارائه می کنند. در نتيجه این روش، 
ماليات پرداختنی را به عنوان نخستين گروه بدهی های 
جاری گزارش می کنند. پس از آن اس��ناد پرداختنی )از 
جمل��ه حصه جاری بدهی های بلندمدت( و در نهایت 
حس��اب های پرداختن��ی و پيش دریاف��ت درآمد ارائه 
می ش��وند. در ترازنامه نمونه زیر، بدهی های جاری به 
ترتيب انعطاف پذیری شرکت در پرداخت بدهی، ارائه 

شده است.
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تصویر 4-8 نحوه ارائه بدهي ها در ترازنامه

بده��ی بلندمدت، عبارت اس��ت 
از:چشم پوش��ی از مناف��ع اقتصادی 
در آین��ده، در نتيجه تعهدات فعلی 
که در طی یک س��ال پس از تاری��خ ترازنامه پرداخت 
خواهن��د ش��د. اوراق مش��ارکت پرداختن��ی، اس��ناد 
پرداختن��ی بلندمدت، تس��هيالت پرداختنی بلندمدت، 
ذخي��ره مزایای پای��ان خدمت کارکن��ان و بدهی های 
مربوط به اجاره به شرط تمليک بلندمدت، نمونه هایی 

از بدهی های بلندمدت است.
ماهيت بدهی های بلندمدت )به ویژه وام های دریافتی 
بلند مدت و اوراق مش��ارکت پرداختنی بلندمدت(، به 

بدهی های بلند مدت

انواع بدهی های بلند مدت را بیان 
کنید.

گونه ای است که پيش از ایجاد به تصویب هيئت مدیره هدف مطالعة 5
و سهام داران نياز دارد. معموالً بدهی های بلندمدت به 
همراه خود، تعهدات و محدودیت هایي به دنبال دارند 
تا از منافع وام دهندگان و قرض دهندگان حمایت شود. 
در اغل��ب مواقع، توافق نامه ها یا قراردادهای مربوط به 
بدهی ه��ای بلندمدت، مواردی مانند مبلغ، نرخ س��ود 
تضمين ش��ده، تاریخ سررس��يد )تس��ویه(، تضمين ها، 
الزام��ات مربوط به وجوه اس��تهالکی، محدودیت های 
مربوط به س��رمایه در گردش و پرداخت )توزیع( سود 
س��هام و هم چني��ن محدودیت های مرب��وط به ایجاد 
بدهی ه��ای دیگر را در برمی گي��رد. در چنين مواقعی، 

شرکت نمونه
ترازنامه

29 اسفند 1390
)ارقام به میلیون ریال(

دارایی ها
25,477 دارایی های جاری         
 9,997 دارایی های ثابت مشهود         

20,658 سایر دارایی های غیر جاری        
56,132 کل دارایی ها          

بدهی ها و حقوق صاحبان سهام
بدهی های جاری

5,468 تسهیالت دریافتی کوتاه مدت        
4,723 اسناد و حساب های پرداختنی تجاری        
3,178 هزینه های معوق         
1,126 حقوق و دست مزد پرداختنی        
1,442 پیش دریافت درآمد         
1,176 سود سهام پرداختنی         
5,132 حصه جاری بدهی های بلند مدت        

22,245 کل بدهی های  جاری         
25,004 بدهی های غیر جاری         
47,249 کل بدهی ها          
8,883 حقوق صاحبان سهام         

56,132   کل بدهی ها و حقوق صاحبان سهام        
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شرکت ها باید این شرایط و تعهدات را دریادداشت های 
همراه صورت های مالی خود افشا کنند.

اوراق مشارکت
اوراق مش��ارکت، یک نوع سند پرداختنی بلند مدت 
بهره دار اس��ت. ش��رکت ها برای تأمي��ن نيازهاي مالی 

تصویر 5-8 مزایاي تأمین مالي از طریق بدهي

عمده و بلند مدت خود، باید از ميان انتشار سهام جدید 
)تأمين مالی از طریق حقوق مالکانه( یا انتش��ار اوراق 
مشارکت )تأمين مالی از طریق بدهی( یک راه را انتخاب 
کنند. انتشار اوراق مشارکت سه مزیت نسبت به سهام 
عادی دارد که در تصویر 5-8 نش��ان داده ش��ده است. 

مزایاتأمین مالی از طریق بدهی

1 کنترل سهام داران فعلی بر شرکت تحت تأثیر قرار نمی گیرد. دارنده اوراق مشارکت دارای 
حق رأی نیس��ت بنابراین س��هام داران فعلی کنترل کامل شرکت را در اختیار خواهند داشت.

2  صرفه جویی های مالیاتی. سود تضمین شده اوراق مشارکت از نظر مالیاتی یک هزینه ی قابل 
قبول است و بنابراین موجب کاهش مالیات می شود اما سود سهام باعث کاهش مالیات نمی شود.

3 سود هر سهم کاهش نمی یابد. انتشار اوراق مشارکت تعداد سهام را افزایش نمی دهد و 
در مقایسه با انتشار سهام جدید، سود هر سهم باالتری ایجاد می کند.

یکی از معایب استفاده از اوراق مشارکت آن است که 
شرکت باید در فواصل زمانی مرتب، سود تضمین شده 
اوراق منتشر ش��ده  را پرداخت نماید. هم چنين شرکت 
باید اصل اوراق را در تاریخ معينی باز پرداخت نماید. 
بنابراین، اوراق مش��ارکت در مقایس��ه با انتشار سهام 
ریس��ک ورشکس��تگی بيش تری را به شرکت تحميل 
می کند. براس��اس قان��ون تجارت ای��ران، تنها دولت، 
شرکت های دولتی، بانک مرکزی و شرکت های سهامی 
پذیرفته ش��ده در بورس اوراق بهادار مجاز به انتش��ار 

اوراق مشارکت می باشند.
انواع اوراق مشارکت

ممکن اس��ت اوراق مش��ارکت از ویژگی های بسيار 
متنوعی برخوردار باش��د. بر پای��ه این ویژگی ها، انواع 
متفاوتی از اوراق به وجود آمده است که در این بخش 

برخي از آن ها تشریح می شوند.

اوراق  مقاب�ل  اوراق مش�ارکت تضمین ش�ده در 
مشارکت بدون تضمین

اوراق مشارکت تضمین ش��ده، اوراق مشارکتی است 
که دارایی یا دارایی های خاصی از ناشر اوراق )شرکت 
منتشر کننده( به عنوان وثيقه بازپرداخت این اوراق قرار 
گرفته اس��ت، یا یک مرجع معتب��ر )مانند دولت، بانک 
یا س��ازمان دولتی( بازپرداخت اوراق را تضمين کرده 
است. اوراق مشارکتی که تضمين )وثيقه( بازپرداخت 
آن، امالک یا مستغالت است را اصطالحًا اوراق رهنی 
می نامند. اوراق مش��ارکت بدون تضمی��ن، تنها بر پایه 

اعتبار ضمنی صادر کننده منتشر می شود.
اوراق مش�ارکت یک مرحل�ه ای در مقابل اوراق 

مشارکت سریال
اوراق مشارکتی که سر رسيد آن در یک تاریخ معين 
اس��ت و در این تاریخ تمامی اوراق بازخرید می شود، 
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اوراق مشارکت یک مرحله ای یا مقطعی نامیده می شود. 
در مقابل، هر بخش از اوراق مشــارکت سریال، دارای 
تاریخ سررســید  متفاوتی اســت. بنابرایــن، اوراق 
مشــارکت ســریال دارای چندین تاریخ سر رسید 

متفاوت است.
اوراق مشــارکت قابل تبدیل و اوراق مشارکت 

قابل بازخرید قبل از سررسید
برخی اوراق مشارکت دارای این امتیاز هستند که به 
اختیار دارنده به ســهام عادی تبدیل شوند که به آن ها 
اوراق مشــارکت قابل تبدیل، گفته مي شــود. معموالً 
شــرایط تبدیل برای دارنده اوراق جذاب است. اوراق 
مشارکت قابل بازخرید،  را مي توان قبل از سر رسید، به 

اختیار ناشر اوراق و یا دارنده اوراق، بازخرید کرد.
تشریفات انتشار اوراق مشارکت

همان گونه که پیش از این بیان شــد، براساس قانون 
تجارت ایران، تنها بانک مرکزی، دولت و شرکت های 
ســهامی عام پذیرفته شــده در بــورس اوراق بهادار 
می توانند اقدام به انتشــار اوراق مشارکت نمایند. قبل 
از انتشار اوراق مشــارکت، ناشر اوراق، باید اقدامات 
الزم جهت اخذ مجوزهای مربــوط از بانک مرکزی، 
هیئت مدیره و مجمع عمومی ســهام داران و ســازمان 
بورس اوراق بهادار )در مورد شرکت های سهامی( را 
انجــام دهد. پس از اخذ مجوزهای الزم، شــرکت از 
طریق یكي از بانک ها، اقدام به انتشار و فروش اوراق 
می نماید و در ازای وجوه دریافتی، اوراق مشــارکت 
را صــادر می کند. در این اوراق ویژگی های زیر تعیین 

شده است: 
ارزش اسمی، مبلغی است که ناشر در تاریخ سررسید 

باید به عنوان اصل بدهــی به دارنده اوراق بازگرداند. 
نرخ قراردادی )اسمی( سود تضمین شده، نرخی است 
که برای تعیین مبلغ سود تضمین شده نقدی که باید به 
دارنده اوراق پرداخت شــود، استفاده می شود. معموالً 
این نرخ بر حســب ســود تضمین شــده 12 ماه، بیان 
می شود. اما پرداخت ســود تضمین شده ممكن است 
در طی سال در چند مرحله صورت گیرد. سایر شرایط 
و حقوق دارنده اوراق و هم چنین تعهدات صادر کننده 
اوراق )از جمله؛ تاریخ انتشار و تاریخ سر رسید اوراق، 
تاریخ )هاي( پرداخت ســود تضمین شــده( در اوراق 

مشارکت، درج می شود.
داد و ستد اوراق مشارکت
دارنده اوراق مشــارکت این 
فرصت را در اختیار دارد که در 

هر زمــان با فروش اوراق مشــارکت در بورس اوراق 
بهادار یا استرداد اوراق به ناشر، به وجه نقد دست یابد. 
قیمــت بازار اوراق بهادار معموالً در قالب درصدی از 
ارزش اسمی اوراق بیان می شود. برای مثال، هنگامی که 
در رابطه با اوراق مشارکتی با ارزش اسمی 100 میلیون 
ریال گفته می شود، مظنه قیمت 97 درصد است به این 
معنی است که قیمت بازار این  اوراق97 درصد ارزش 
 اســمی است یا به عبارت دیگر قیمت بازار این اوراق
اســت.   )100,000,000× % 97( 97,000,000ریــال 
به طور مشــابه هنگامی که گفته می شــود مظنه قیمت 

1
3

اوراق مشارکتی با ارزش اسمی 30,000,000ریال،
102درصد اســت، به این معنی است ارزش بازار این 
 )30,000,000 ×102 1

3
اوراق مشارکت 30,700,000 )

است.

حسابداری و محاسبات اوراق 
مشارکت را توضیح دهید.

هدف مطالعة 6
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مطالعه آزاد

تعیین ارزش اوراق مشارکت
فرض کنيد اوراق مشارکت بدون سود تضمين شده اي با ارزش اسمی 1,000,000 ریال وجود دارد و دارنده آن 20سال 
بعد 1,000,000 ریال را دریافت خواهد کرد. در طی این بيست سال، دارنده اوراق وجه دیگری دریافت نمی کند. آیا شما 
حاضرید این اوراق را به مبلغ یک ميليون ریال خریداری کنيد؟ مطمئنًا پاس��خ ش��ما منفی اس��ت. زیرا حتی با عدم وجود 
تورم، ارزش یک ميليون ریال در زمان کنوني با  یک ميليون ریال که بيست سال بعد دریافت می شود، برابر نيست. شما 

ترجيح می دهيد یک ميليون ریال را نزد خودتان نگه دارید و آن را با یک ميليون ریال 20 سال بعد معاوضه نکنيد.
 علت این تصميم ش��ما، ارزش زمانی پول ناميده می ش��ود. ش��ما می توانيد، یک ميليون ریالي را که در اختيار دارید، 
سرمایه گذاری کنيد و از محل این سرمایه گذاری، سود به دست آورید. برای مثال، می توانيد یک ميليون ریال خود را یک 
حس��اب بانکی سپرده گذاری بلندمدت با نرخ سود تضمين شده 16درصد، سرمایه گذاری کنيد و ساالنه 16درصد بر پول 

شما افزوده شود. بنابراین، بعد از گذشت 20سال، ارزش سرمایه گذاری شما بسيار بيش تر از یک ميليون ریال است.
ب��ا اس��تفاده از یک مثال س��اده نحوه تعيي��ن ارزش اوراق مش��ارکت را توضيح می دهيم. ]در تمام��ی این فصل فرض 
می ش��ود. ت��ورم وجود ندارد. به هرحال اصول کلی تعيين ارزش اوراق مش��ارکت را تحت تأثي��ر قرار نمی دهد  [. فرض 
کنيد مبلغ1,000,000ریال در اختيار دارید و می توانيد این مبلغ را در یک حس��اب س��پرده بانکی با نرخ س��ود 10درصد 
س��رمایه گذاری کنيد. بنابراین ش��ما پس از گذشت یک سال 1,100,000ریال در اختيار که حاصل 1,000,000 ریال اصل 
× 1,000,000( سود سرمایه گذاری است. این مثال را می توان به این شکل نيز  % سرمایه شما، به عالوه 100,000ریال )10
بيان کرد که با فرض نرخ سود تضمين شده 20 درصد، 1,100,000ریال یک سال دیگر، امروز، 1,000,000ریال می ارزد. 
ب��ه 1,000,000ری��ال، ارزش فعلی و 1,100,000ریال ارزش آتی گفته می ش��ود. بنابراین مي توان گفت از نظر ش��رکت 
صادر کننده، ارزش اوراق مشارکت عبارت است از ارزش فعلی وجوه پرداختي )اصل و سود تضمين شده( بابت این اوراق.

ارزش فعلی اوراق مشارکت، مبلغي است که اوراق در بازار به فروش می رسد. بنابراین، ارزش اوراق مشارکت، تابعی 
از سه عامل که ارزش فعلی را تعيين می کنند: 1( مبالغی که پرداخت )دریافت( می شود، 2( مدت زمانی که طول می کشد 

این مبالغ دریافت شود و 3( نرخ بازار سود تضمين شده.

اوراق مش��ارکت ممکن است به ارزش اسمي، کمتر 
از ارزش اس��مي )به کس��ر( یا بيش تر از ارزش اسمي 
)به صرف( منتش��ر شوند. به عبارت دیگر، ارزش بازار 
اوراق مشارکت ممکن است با ارزش اسمي درج شده 
ب��ر روي اوراق متفاوت باش��د و این اختالف، به دليل 
وجود تفاوت بين نرخ قراردادي س��ود تضمين ش��ده 

حسابداری انتشار اوراق مشارکت

اوراق و نرخ س��ود تضمين ش��ده بازار ایجاد مي شود. 
نرخ قراردادی س��ود تضمين ش��ده، نرخی اس��ت که 
برای تعيين مبلغ س��ود پرداخت ش��ده ای که ش��رکت 
باید در طی س��ال به دارنده اوراق پرداخت کند، به کار 
می رود. نرخ بازار س��ود تضمین ش��ده، نرخی است که 
س��رمایه گذار بابت قرض دادن پول خود به ش��رکت، 
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مطالبه می کند. هنگامی که این دو نرخ مساوی هستند، 
اوراق مشارکت به ارزش اسمی به فروش می رسد. 
اما اگر نرخ قراردادی ســود تضمین شده، با نرخ بازار، 
متفاوت باشــد، اوراق مشــارکت به قیمتی متفاوت از 

ارزش اسمی به فروش خواهد رفت.
چنان چه نرخ بازار سود تضمین شده اوراق مشارکت، 
باالتر از نرخ قراردادی باشد، اوراق مشارکت به مبلغی 
پایین تر از ارزش اسمی به فروش مي رسد و اصطالحًا 
گفته می شود: اوراق مشارکت به کسر به فروش رفته 
است. تفاوت ارزش اســمی و قیمت فروش اوراق را 
کسر اوراق مشارکت می نامند. فروش اوراق مشارکت 
به کسر باعث می شود، هزینه واقعي سود تضمین شده 

که شــرکت متحمل مي شود، بیش تر از مبلغي باشد که 
تحت این عنوان مي پردازد.

به طور معكوس، اگر نرخ ســود تضمین شده بازار، 
پایین تر از نرخ قراردادی اوراق باشــد، سرمایه گذاران 
حاضرند، بابت خریــد اوراق مبلغی بیش تر از ارزش 
اســمی بپردازند که در این حالت گفته می شود اوراق 
مشــارکت به صرف به فروش رفته اســت. تفاوت 
ارزش اســمی اوراق و بهای فــروش اوراق را صرف 
اوراق مشارکت می نامند. صرف اوراق باعث می شود، 

هزینه واقعی ســود تضمین شــده که شرکت متحمل 
مي شــود، کمتر از مبلغي باشــد که تحت این عنوان 

مي پردازد. تصویر 6-8 این روابط را نشان می دهد.

تصویر6-8 روابط بین نرخ سود تضمین شده و قیمت اوراق مشارکت

       

     
                                  

         در زمان انتشار

نرخ قراردادی سود 

اوراق  تضمین شده 

10 درصد است.

8 درصد

10 درصد

12 درصد

صرف

ارزش اسمی

کسر

نرخ سود 
تضمین شده بازار

فروش اوراق به

انتشار اوراق به ارزش اسمی
فرض کنید در ابتدای فروردین سال 1391، شرکت 
سهامی قدس، اوراق مشــارکت 5 ساله ای را با ارزش 
اسمی 100,000,000ریال و با نرخ سود تضمین شده 10 

درصد، منتشر کرده است. سود تضمین شده این اوراق 
در تاریخ هاي 29 اسفند هر سال پرداخت خواهد شد. 
نرخ سود تضمین شده بازار براي این اوراق 10 درصد 
است. آرتیكل ثبت انتشار اوراق به صورت زیر است:

1فروردین

وجه نقد و بانک

اوراق مشارکت پرداختنی

)ثبت انتشار اوراق مشارکت به ارزش اسمی(

100,000,000

1,00,000,000

از آنجا که نرخ سود تضمین شده اوراق با ارزش بازار برابر است، اوراق به ارزش اسمي منتشر شده است.
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شرکت سهامی قدس، اوراق مشارکت پرداختنی را 
در بخش بدهی های بلندمدت ترازنامه خود گزارش 
می کند. زیرا تاریخ سررسید این اوراق طوالنی تر از 

یک سال مالی است.

در انته��ای س��ال، ش��رکت س��هامی قدس، س��ود 
تضمين شده اوراق را محاسبه و پرداخت می کند. نحوه 
محاسبه سود اوراق مش��ابه محاسبه سود تضمين شده 

اسناد پرداختني کوتاه مدت است.

هزینه سود تضمين شده اوراق مشارکت، در بخش سایر 
هزینه ها و زیان هاي غير عملياتي صورت س��ود و زیان 
گزارش مي شود.اگر تاریخ پرداخت سود تضمين شده 
پس از پایان سال مالی باشد،  در انتهای سال مالی، هزینه 
س��ود تضمين شده اوراق شناس��ایی شده و به حساب 

نرخ سود تضمین شده × مدت زمان × ارزش اسمی اوراق = سود تضمین شده اوراق مشارکت

100,000,000 × × 10,000,00012ریال=
12

10
100

29 اسفند

هزینه سود تضمین شده اوراق مشارکت

نقد و بانک

)ثبت پرداخت سود تضمین شده اوراق(

10,000,000

10,000,000

هزینه س��ود تضمين ش��ده اوراق، بدهکار و به حساب 
س��ود تضمين شده پرداختنی بس��تانکار می شود. براي 
مثال، اگر شرکت سهامي قدس، سود تضمين شده را در 
ابتداي هر سال پرداخت کند، در پایان سال، هزینه سود 
تضمين ش��ده به وقوع پيوسته را شناسایي خواهد کرد.

29 اسفند

هزینه سود تضمین شده اوراق مشارکت

سود تضمین شده پرداختني

)ثبت شناسایي سود تضمین شده معوق(

10,000,000

10,000,000

حس��اب س��ود تضمين ش��ده پرداختن��ی در بخش 
بدهی های جاری ترازنامه گزارش مي ش��ود. در ابتداي 

س��ال بعد، شرکت قدس با پرداخت سود تضمين شده، 
این بدهي را تسویه خواهد کرد.

1 فروردین

سود تضمین شده پرداختني

نقد و بانک

)ثبت شناسایي سود تضمین شده معوق(

10,000,000

10,000,000

حسابداری انتشار اوراق مشارکت به کسر
ب��رای تش��ریح انتش��ار اوراق مش��ارکت به کس��ر 
ف��رض کني��د در تاری��خ 1 فروردین 1391، ش��رکت 
س��هامی ق��دس 100 ميلي��ون ریال اوراق مش��ارکت 
ق��راردادی  تضمين ش��ده  س��ود  ن��رخ  ب��ا  5 س��اله 

10درص��د خ��ود را ب��ه به��ای 92,639,000 ریال ) 
92/639درص��د( ارزش اس��می  ب��ه فروش رس��انيد. 
س��ود تضمين ش��ده اوراق در پایان اسفند ماه پرداخت 
خواهد ش��د. ثبت انتش��ار اوراق به صورت زیر است:  
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مانده بدهکار کس��ر اوراق مش��ارکت یک دارایی 
نیس��ت. کسر اوراق مش��ارکت یک حساب کاهنده 
اوراق مش��ارکت پرداختنی است. مانده کسر اوراق 

1 فروردین

وجه  نقد و بانک

کسر اوراق مشارکت

اوراق مشارکت پرداختنی

)ثبت انتشار اوراق مشارکت به کسر(

92,639,000

7,361,000

100،000،000

در ترازنامه از مش��ارکت پرداختنی کسر می شود تا 
ارزش دفتری اوراق مشارکت تعیین شود.

تصویر7-8 نحوه ارائه اوراق مشارکت منتشر شده به کسر در ترازنامه

شرکت سهامی قدس
ترازنامه)ناقص(

  بدهی های بلند مدت
100,000,000ریال         اوراق مشارکت پرداختنی 

92,639,000  )7,361,000(          کسر اوراق مشارکت  

 در زمان انتشار، ارزش دفتری اوراق مشارکت با 
قیمت بازار اوراق برابر است. 

همان گونه که قباًل بيان شد، انتشار اوراق به کسر باعث 
می ش��ود کل هزینه سود تضمين شده شرکت، از مبلغی 
که  تحت عنوان س��ود تضمين شده پرداخت می شود، 
بيش تر باش��د. ش��رکت صادرکننده اوراق باید عالوه 
بر پرداخت س��ود تضمين ش��ده در هر دوره، در تاریخ 

تصویر8-8 کل هزینه سود  تضمین شده اوراق مشارکت منتشر شده به کسر

سررسيد نيز، کل ارزش اس��می اوراق را نيز پرداخت 
کند. از آنجا که در تاریخ انتش��ار اوراق، مبلغ دریافتي، 
کم تر از ارزش اسمی است، کسر اوراق، هزینه اضافی 
این اوراق اس��ت. کل هزینه س��ود تضمين شده اوراق 
منتشر ش��ده توسط شرکت قدس برابر با 57,361,000 

ریال است که به صورت زیر محاسبه می شود:

کل هزینه سود تضمين شده این اوراق را می توان به صورت زیر نيز محاسبه کرد:

اوراق منتشر شده به کسر

 سود تضمين شده پرداختني ساالنه
50,000,000 ریال         
 اضافه می شود کسر اوراق مشارکت)92,639,000-100,000,000(   7,361,000  ریال
57,361,000 ریال   کل هزینه سود تضمين شده     

)100,000,000×10 % × 12
12

 ×5( 
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تصویر9-8  کل هزینه سود  تضمین شده اوراق مشارکت منتشر شده به کسر

اوراق مشارکت منتشر شده به کسر

100,000,000ریال  اصل اوراق مشارکت در سررسید   
50,000,000  سود تضمین شده پرداختني )10,000,000×5(  

150,000,000  کل وجه نقد پرداختني به دارنده اوراق  
 وجه نقد دریافتی از دارنده اوراق              )92,639,000(
57,361,000 کل هزینه سود تضمین شده    

انتشار اوراق مشارکت به صرف 
برای تشریح نحوه حسابداری انتشار اوراق مشارکت 
منتشر شده به صرف، فرض کنيد شرکت سهامی قدس 

مانده حس��اب ص��رف اوراق در ترازنام��ه به مانده 
حس��اب اوراق مش��ارکت پرداختنی افزوده می شود تا 

شرکت سهامی قدس
ترازنامه)ناقص(

بدهی های بلند مدت
100,000,000ریال      اوراق مشارکت پرداختنی 

108,111,000            8,111,000      اضافه می شود: صرف اوراق 
تصویر 10-8 نحوه ارائه اوراق مشارکت منتشر شده به صرف در ترازنامه

اوراق مش��ارکت ف��وق را ب��ه ن��رخ 108/111 درصد 
ارزش اسمی منتشر کرده است. آرتيکل ثبت این اوراق 

به صورت زیر است:

1 فروردین

وجه  نقد و بانک

اوراق مشارکت پرداختنی

صرف اوراق مشارکت

)ثبت انتشار اوراق مشارکت به صرف(

108,111,000

100,000,000

8,111,000

ارزش دفتری اوراق به دست آید. در تاریخ انتشار ارزش 
دفتری و ارزش بازار اوراق مش��ارکت مس��اوی است.

فروش اوراق مش��ارکت به صرف باعث می شود کل 
هزینه سود تضمين ش��ده ای که منتشر کننده بابت این 
اوراق متحمل می ش��ود از مبل��غ پرداختني بابت هزینه 
سود تضمين ش��ده اوراق کم تر باشد. زیرا ناشر اوراق، 

انتشار اوراق به صرف
سودهای تضمين شده پرداخت شده

10 × 100,000,000(   50,000,000 ریال % ×5(
کسر می شود: صرف اوراق                 8,111,000        
41,889,000 ریال      

تصویر11-8 کل هزینه سود تضمین شده اوراق مشارکت منتشر شده به صرف

در تاریخ انتشار مبلغی بيش تر از ارزش اسمی اوراق که 
در سررسيد باید بپردازد دریافت کرده است. کل هزینه 
اس��تقراض ش��رکت قدس در این مثال 41,889,000 

ریال است که به صورت زیر محاسبه می شود:
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بازخرید اوراق

حس�ابداری بازخری�د اوراق مش�ارکت در 
سررسید

صرف نظ��ر از قيمت انتش��ار اوراق مش��ارکت، در 
تاریخ سررس��يد، ارزش دفتری اوراق با ارزش اس��می 
آن مس��اوی خواهد بود. هم چنين شرکت منتشرکننده 

ملزم است ارزش اس��می اوراق را در تاریخ سررسيد 
به دارنده اوراق پرداخت نماید. ش��رکت سهامی قدس 
در پایان سال 1396 با استفاده از آرتيکل زیر بازخرید 

اوراق مشارکت را در دفاتر خود ثبت می کند.

29 اسفند

اوراق مشارکت پرداختني

وجه نقد و بانک

)ثبت باز خرید اوراق(

100,000,000

100,000,000

توجه داشته باشيد که در تاریخ سررسيد مانده صرف 
یا کسر اوراق مشارکت، صفر است.

بازخرید اوراق مشارکت قبل از سررسید
اوراق مشارکت ممکن است قبل از سر رسيد نيز بازخرید 
شوند. بازخرید اوراق مشارکت قبل از سر رسيد ممکن 
است به دالیلی مانند انصراف دارنده اوراق، نوسانات 
نرخ بازار س��ود تضمين ش��ده و غيره ص��ورت گيرد.
هنگامی که اوراق مشارکت قبل از سررسيد بازخرید 
می ش��ود، از نظر حسابداري باید اقدامات زیر صورت 
گيرد: 1( حساب های مربوط به اوراق مشارکت از دفاتر 

زیان 1,377,000 ریالی بازخرید اوراق، عبارت است 
از تفاوت بين 103,000,000 ریال وجه نقد پرداختني 

خارج ش��ود؛ 2( پرداخت وجه نقد ثبت شود؛ 3( سود 
یا زیان غير عملياتی بازخرید اوراق مشارکت شناسایی 
ش��ود. برای مثال فرض کنيد، ش��رکت س��هامی قدس 
قصد دارد اوراق مشارکت منتشر شده به صرف خود را 
در ابتدای س��ال چهارم با نرخ 103درصد ارزش اسمی 
بازخرید کن��د. هم چنين فرض کنيد ارزش دفتری این 
اوراق در تاریخ بازخرید 101,623,000 ریال اس��ت. 
ش��رکت قدس از طریق آرتيکل زیر بازخرید اوراق 

مشارکت را در دفاتر خود ثبت می کند.

1 فروردین
اوراق مشارکت پرداختني

صرف اوراق مشارکت پرداختني

زیان بازخرید اوراق مشارکت

نقد و بانک

)ثبت باز خرید اوراق به نرخ 103 درصد(

100,000,000
1,623,000
1,377,000

103,000,000

و 101,623,000 ریال ارزش دفتری اوراق مش��ارکت 
در تاریخ با زخرید.
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بلندمدت  بدهی ه��ای  س��ایر 
وام  از:  عبارتن��د  مت��داول 
)تسهيالت( پرداختنی بلندمدت، 
اسناد پرداختنی بلندمدت و بدهی های مربوط به اجاره ها، 
از جمله اجاره به ش��رط تمليک. اص��ول اندازه گيری، 
شناسایی و پرداخت سود تضمين شده این بدهی های 
بلندمدت شباهت های زیادی به اوراق مشارکت دارد. 
در ان��دازه تمام��ی ای��ن بدهی ه��ا، ارزش زمانی پول، 
اصلی اساس��ی اس��ت که مورد توجه ق��رار می گيرد.

تسهیالت پرداختنی بلندمدت 
تس��هیالت مالي بلند مدت، وام هاي بلند مدتي اس��ت 
که معموالً ش��رکت ها از بانک دریاف��ت مي کنند. نرخ 
سود تضمين شده تسهيالت ثابت است. نرخ ثابت سود 
تضمين ش��ده به این معنی اس��ت که با نوس��انات نرخ 
بهره در بازار، نرخ س��ود تضمين شده تسهيالت در کل 
دوره وام ثابت باقی می ماند. معموالً تس��هيالت بانکی 
به نحوی اس��ت که دراغلب موارد، وام گيرنده باید در 
فواصل زمانی معيني، بخشی از وام دریافتی را به همراه 

حسابداری بدهی های بلند مدت

حسابداری تسهیالت و اسناد 
پرداختنی بلندمدت را توضیح دهید.

هدف مطالعة 7

شرکت قدس دریافت وام و بازپرداخت اقساط آن را به صورت زیر در دفاتر خود ثبت می کند:
تصویر 12-8 جدول محاسبه اقساط

سود تضمين شده بازپرداخت کند. بنابراین، اقساط وام 
از دو بخش تشکيل شده است: 1( سود تضمين شده و 
2( بخشی از اصل وام. در حالی که مبلغ تمامي اقساط 
یک وام ثابت اس��ت، سود تضمين ش��ده در هر قسط، 
کاه��ش می یاب��د و در مقابل، مبل��غ بازپرداخت اصل 
وام افزای��ش می یابد. زیرا با پرداخت هر قس��ط، مبلغ 
پرداخت نش��ده اصل وام کاهش می یابد. بنابراین سود 

تضمين شده در قسط بعدی کم تر خواهد شد.
ش��رکت ها، وام های دریافتی را به ارزش اس��می در 
دفاتر خود ثبت می کنند. پس از آن با پرداخت اقس��اط 
وام، در دفات��ر خ��ود ،آرتيکل هایی برای ثبت تس��ویه 
بخش��ی از وام، وارد می کنند. ب��رای مثال، فرض کنيد 
که شرکت قدس وام 20 س��اله ای به مبلغ 500 ميليون 
ریال با نرخ س��ود تضمين ش��ده 12درصد را در تاریخ 
29 اس��فند1390 دریافت کرده اس��ت. اقساط این وام 
هر ش��ش ماه یک بار به مبلغ 33,231,000 ریال است. 
جدول پرداخت اقس��اط این وام برای دو سال نخست 

به صورت زیر است:

دوره شش ماهه
سود تضمین شده

)الف(
پرداخت نقدی

)ب(
هزینه سود  تضمین شده:

)د( × 6 درصد

)ج(
کاهش اصل وام

)ب(-)الف(

)د(
مانده اصل
)ج(-)د(

1390/12/29500,000,000

1391/6/3133،231،00030،000،0003،231،000496،769،000
1391/12/2933،231،00029،806،0003،425،000493،344،000

1392/6/3133،231،00029،601،0003،630،000489،714،000
1392/12/2933،231،00029،383،0003،848،000485،866،000
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1390

29 اسفند

نقد و بانک

تسهیالت پرداختنی بلند مدت

)ثبت دریافت تسهیالت بانکی(

500,000,000

500,000,000

اقس��اطی که قرار اس��ت در دوره مالي بعد پرداخت 
ش��ود، در تاریخ ترازنامه در بخ��ش بدهی های جاری 
ش��رکت گزارش خواهد ش��د. بنابرای��ن در تاریخ 29 
اس��فند 1391، کل بدهی ش��رکت بابت این تسهيالت 
493,344,000 ری��ال اس��ت ک��ه از این مق��دار، مبلغ 
آن   )3,630,000+3,848,000( ری��ال   7,478,000
در بخ��ش بدهی ه��ای ج��اری و 485,866,000ریال 
)7,478,000-493,344,000( آن در بخش بدهی های 

بلندمدت گزارش می شود.
اسناد پرداختنی بلند مدت

اسناد پرداختنی بلندمدت، بدهي هاي بلند مدتي است 
که به پش��توانه آن یک س��ند بدهي )چک یا سفته( به 
بستانکار ارائه شده است. اس��ناد پرداختنی بلندمدت، 

1391

31 شهریور

هزینه سود تضمین شده

تسهیالت پرداختنی بلند مدت

نقد و بانک

)ثبت پرداخت قسط اول تسهیالت(

30,000,000

3,231,000

33,231,000 

شباهت بس��يار زیادی به اس��ناد پرداختنی کوتاه مدت 
دارد. ب��ا ای��ن تفاوت که سر رس��يد این اس��ناد، برای 
دوره ای طوالنی تر از یک س��ال پ��س از تاریخ ترازنامه 
اس��ت. با توجه به دوره بلندمدت این اس��ناد، طبيعی 
اس��ت که این اس��ناد، دربردارنده س��ود تضمين شده 
باشند. برای تش��ریح نحوه حسابداری اسناد پرداختنی 
بلندمدت، فرض کنيد ش��رکت  سهامی قدس در تاریخ 
1390/1/1 ماش��ين آالتی را به ارزش 100 ميليون ریال 
در ازای صدور س��فته ای دو س��اله بدون سود تضمين 
شده، خریداری کرد. مبلغ این سفته 121ميليون ریال و 
نرخ سود تضمين شده ضمني10 درصد است. شرکت 
س��هامی قدس خرید این دارایی را به صورت زیر در  

دفاتر خود ثبت می کند.

کس��ر اس��ناد پرداختنی، در ترازنامه از حساب اسناد 

1 فروردین

ماشین آالت و تجهیزات

کسر اسناد پرداختنی بلند مدت

اسناد پرداختنی بلند مدت
)ثبت خرید ماشین آالت از طریق صدور اسناد 

پرداختني(

100,000,000

21,000,000

121,000,000 

پرداختنی بلندمدت کس��ر می ش��ود ت��ا ارزش دفتری 
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اس��ناد به دس��ت آید. در پایان س��ال 1390، ش��رکت 
قدس، بخ��ش تحقق یافته هزینه س��ود تضمين ش��ده 

اس��ناد پرداختن��ی بلندم��دت را شناس��ایی می کن��د:

1390

29 اسفند

هزینه سود تضمین شده

کسر اسناد پرداختنی بلند مدت

)ثبت شناسایی هزینه سود تضمین شده(

10,000,000

10,000,000

*

= )121,000,000 - 21,000,000(×10 % × 12
12

=10,000,000

ارزش دفتری اسناد پرداختنیمدت زمان × نرخ سود تضمین شده ×    = هزینه سود تضمین شده
 بلند مدت در ابتدای دوره

*

در سر رس��يد )29 اس��فند 1391(، شرکت قدس از 
طریق آرتيکل زیر، تس��ویه اس��ناد پرداختني بلند مدت 

تصویر 13-8 اسناد پرداختني بلند مدت

اسناد پرداختني تجاري بلند مدت کسر اسناد پرداختني تجاری       
10,000,000     29 اسفند مانده 1 فروردین 21,000,000

 مانده 29 اسفند   11,000,000

121,000,000   مانده  1 فروردین

121,000,000   مانده  29 اسفند

را ثبت مي کند:

= )121,000,000 - 11,000,000(×10 % × 12
12

=11,000,000

ارزش دفتری اسناد پرداختنیمدت زمان × نرخ سود تضمین شده ×    = هزینه سود تضمین شده
 بلند مدت در ابتدای دوره

*

1390

29 اسفند

هزینه سود تضمین شده

اسناد پرداختنی بلند مدت

کسر اسناد پرداختنی بلند مدت

نقد و بانک
)ثبت شناسایی هزینه سود تضمین شده و 

پرداخت اسناد پرداختني(

11,000,000

121,000,000

11,000,000 

121,000,000

سؤاالت خود آزمایی*



بدهی ه��ای  ش��رکت ها 
در  را  خ��ود  بلندم��دت 
ترازنامه، در بخشی جداگانه، 
پس از بدهی های ج��اری گزارش می کنند. نحوه ارائه 
بدهی ه��ای بلندم��دت در تصوی��ر 14-8 نمایش داده 
ش��ده اس��ت. ش��رکت ها می توانند اطالعات تفصيلی 

تصویر14-8 نحوه ارائه بدهی  های بلند مدت در ترازنامه

نحوة ارائة بدهی های بلند مدت

نحوة ارائة بدهی های بلند مدت را 
در ترازنامه تشریح کنید.

مربوط به بدهی ه��ای بلندمدت را در یادداش��ت های هدف مطالعة 8
هم��راه صورت ه��ای مالی افش��ا کنند ای��ن اطالعات 
تفصيل��ی مواردی از جمله نرخ س��ود تضمين ش��ده، 
تاریخ سر رسيد، قابليت تبدیل بدهی ها به سهام عادی 
و دارایی ه��ای در گ��رو بدهی های بلندم��دت، را در 

برمی گيرد.

شرکت سهامی قدس
ترازنامه)ناقص(

  بدهی های بلند مدت
     اوراق مشارکت پرداختنی10 درصد         100,000,000ریال

92,000,000      کسر می شود: کسر اوراق مشارکت پرداختني        )8,000,000(       
500,000,000      تسهیالت مالی دریافتی بلند مدت                 

     اسناد پرداختني بلند مدت                    121,000,000
110,000,000      کسر می شود: کسر اسناد پرداختني بلند مدت         11,000,000   
702,000,000      کل بدهی های بلند مدت       

سؤاالت خود آزمایی
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1  دوره زمانی برای طبقه بندی یک بدهی به عنوان جاری یک سال یا یک چرخه عملياتی است هر کدام که:
 الف. طوالنی تر باشد.   
 ب. کوتاه تر باشد.  

 ج. محتمل تر باشد.  
 د. امکان پذیر باشد. 

2 برای آن که یک بدهی به عنوان بدهی جاری طبقه بندی شود باید انتظار رود چگونه پرداخت شود؟
الف. از طریق دارایی های جاری پرداخت شود.

 ب. از طریق ایجاد بدهی های جاری پرداخت شود.
 ج. ظرف 2 سال پرداخت شود.    

  د. موارد الف و ب



3 ش��رکت مهتاب در تاریخ 1 آذر 1391 مبلغ 88,500,000 ریال از بانک س��په وام دریافت کرد و در ازای آن س��فته ای 
یک س��اله به مبلغ 88,500,000 ریال وس��ود تضمين ش��ده 12درصد صادر کرد. در تاریخ 29 اسفند 1391، چه مقدار هزینه 

سود تضمين شده به وقوع پيوسته است؟
الف. 2,655,000 ریال       

 ب.  3,540,000 ریال    
 ج.   4,425,000 ریال 
 د.    10,620,000 ریال

4  ش��رکت مهيا در تاریخ 1 اس��فند در ازای صدور سفته ای 6 ماهه با نرخ سود تضمين شده 12درصد، وامی دریافت کرده 
است. در تاریخ 29اسفند:

الف. هيچ یک از اسناد پرداختنی و سود تضمين شده پرداختنی بدهی جاری نيست. 
ب. فقط اسناد پرداختنی بدهی جاری است.

 ج. فقط سود تضمين شده پرداختنی بدهی جاری است.
 د. هر دوی اسناد پرداختنی و سود تضمين شده پرداختنی جاری هستند.

5 شرکت بيگی 4,515,000 ریال، بابت فروش از مشتریان دریافت کرده است. اگر ماليات و عوارض بر ارزش افزوده 5 
درصد باشد، درآمد فروش به چه مبلغی بستانکار می شود؟ 

الف. 4,000,000 ریال    
 ب. 4,300,000 ریال      
 ج.  4,289,250 ریال     

  د. هيچ یک از موارد

6  ش��رکت بيمه البرز مبلغ 180,000,000ریال بابت یک قرارداد بيمه یک س��اله در تاریخ 1 تير پيش دریافت کرده است. 
این شرکت در تاریخ 29 اسفند چه مبلغی از پيش  دریافت بيمه را به  عنوان بدهی جاری گزارش خواهد کرد؟

الف. صفر       
 ب. 4,500,000 ریال    

 ج. 13,500,000 ریال        
  د. 18,000,000 ریال

7  نرخ سود تضمين شده بازار:
الف. نرخ قراردادی سود تضمين شده است که برای مبلغ وجه پرداختني به قرض دهنده استفاده می شود.
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ب. نرخ درج  شده بر روی گواهی اوراق مشارکت است.
 ج. نرخ بازدهی است که سرمایه گذار در اوراق مشارکت مطالبه می کند.

 د. بیش از یکی از موارد باال صحیح است.

8  شــرکت کارون اوراق مشارکت 10 ساله ای به ارزش اسمی 200 میلیون ریال منتشر کرده است. اگر اوراق به صرف 
منتشر شود، نشان می دهد که : 

الف. نرخ اسمی سود تضمین شده بیش از نرخ سود تضمین شده در بازار است.
ب. نرخ سود تضمین شده بازار ببیش از نرخ اسمی سود تضمین شده است.
ج. نرخ اسمی سود تضمین شده و نرخ سود تضمین شده بازار برابر می باشد.

 د. رابطه ای بین این دو نوع نرخ سود تضمین شده وجود ندارد.

9  شرکت سپیده اوراق مشارکتی منتشر کرده است که سود تضمین شده را در تاریخ های 1 مهر و 1 فروردین پرداخت 
خواهد کرد. در تاریخ 29 اسفند، آرتیکل ثبت سود تضمین شده به وقوع پیوسته اوراق کدام است:

الف. بدهکار شدن سود تضمین شده پرداختنی             
 ب. بستانکار شدن وجه نقد و بانک

 ج. بستانکار شدن هزینه سود تضمین شده                       
 د. بستانکار شدن سود تضمین شده پرداختنی

10  شرکت قهرمان قصد دارد مبلغ100میلیون ریال اوراق مشارکت منتشر شده خود را با نرخ 105درصد بازخرید کند. 
در تاریخ بازخرید ارزش دفتری اوراق 103/475 میلیون ریال است. آرتیکل ثبت بازخرید اوراق مشارکت شامل کدام یک 

از موارد زیر است؟
الف. 3/745میلیون ریال به بستانکار حساب زیان بازخرید اوراق

 ب. 3/745میلیون ریال به بدهکار صرف اوراق مشارکت پرداختنی
 ج. 1/225میلیون ریال به بستانکار سود بازخرید اوراق

 د. 5میلیون ریال به بدهکار صرف اوراق مشارکت پرداختنی

11  شــرکت امید اوراق مشارکت 20 ساله ای در تاریخ 1 فروردین 1391 منتشر کرده است. در 29 اسفند 1391، مانده 
پرداخت نشده اصل اوراق تحت چه سرفصلی گزارش می شود؟

الف. بدهی های جاری    
 ب. بدهی های بلندمدت     

 ج. بخشی در بدهی های جاری و بخشی در بدهی های بلندمدت            
235 د. سود تضمین شده پرداختنی



تمرین ها

12  ش��رکت گلس��تانی وام سه س��اله ای به مبلغ 497,000 ریال با نرخ سود تضمين شده 10 درصد دریافت کرده است. 
این وام در سه قسط 200,000 ریالی بازپرداخت خواهد شد که اقساط آن در پایان سال پرداخت مي شوند. در سال دوم  

شرکت گلستانی چه مبلغی بابت هزینه سود تضمين شده وام شناسایی خواهد کرد؟
الف. 16,567 ریال         

 ب. 49,700 ریال           
 ج.  34,670 ریال                    

  د. 346,700 ریال

ت 1-8   شرکت ساعدی در تاریخ 29 اسفند تعهدات زیر را برعهده دارد: الف( مبلغ 100,000ریال اسناد پرداختنی 
به سررس��يد 2 س��ال دیگر، ب( اوراق مشارکت 10 س��اله پرداختنی به مبلغ 300,000 ریال که هر ساله 30,000 ریال آن 
بازپرداخت خواهد ش��د.  ج( 150,000ریال س��ود پرداختنی اوراق مش��ارکت د( 60,000 ریال حساب های پرداختنی. با 
فرض آن که چرخه عملياتی این شرکت کم تر از یک سال باشد، برای هر یک از تعهدات فوق نشان دهيد که باید به عنوان 

بدهی جاری طبقه بندی شود یا بدهی بلندمدت؟

ت 2-8   شرکت یاس در تاریخ 1 آذر در ازای صدور سفته یک  ساله ای با نرخ سود تضمين شده 10 درصد، مبلغ 80 
ميليون ریال وام از بانک دریافت کرده است.

 الف( آرتيکل ثبت دریافت وام را ارائه کنيد. 
 ب( آرتيکل ثبت سود تضمين شده به وقوع پيوسته وام را در تاریخ 29 اسفند ارائه کنيد.

ت 3-8   شرکت آذرخش در زمان فروش، درآمد فروش را از ماليات و عوارض بر ارزش افزوده، تفکيک نمی کند. در 
تاریخ 16خرداد، کل مبالغ دریافتی بابت فروش مبلغ 15,540ميليون ریال است. با فرض 3 درصد نرخ ماليات و عوارض 

بر ارزش افزوده، آرتيکل شناسایی درآمد فروش و ماليات و عوارض بر ارزش افزوده پرداختنی را ارائه کنيد.

ت 4-8   مجموعه ورزشی انقالب 4000 بليت تماشای 12 مسابقه بعدی ليگ بسکتبال را به بهای هر بليت 71000 ریال 
به فروش رسانده است. آرتيکل های  الف( فروش بليت ها و  ب( درآمد تحقق یافته پس از انجام اولين بازی را ارائه کنيد.

ت 5-8   شرکت مالیری در حال بررسی دو راه تأمين مالی خرید دارایی های ثابتی به ارزش 2 ميليارد ریال است.
 الف( انتشار200،000 سهم عادی به ارزش هر سهم 100,000ریال

  ب(  انتشار 2 ميليارد ریال اوراق مشارکت 8درصدی به ارزش اسمی
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           انتشار سهام             انتشار اوراق
سود قبل از کسر بهره و ماليات    700,000,000ریال     700,000,000ریال

؟ ؟    کسر می شود: هزینه بهره اوراق  
؟ ؟    سود قبل از کسر ماليات   
؟ ؟    نرخ ماليات بر درآمد)30درصد(  
؟ ؟    سود خالص    
؟ تعداد سهام منتشر شده        500,000   
؟ ؟    سود هر سهم    

جدول زیر را کامل کنيد.
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ت 6-8    شرکت پرميت 3 ميليارد ریال اوراق مشارکت 5ساله با نرخ سود تضمين شده 8درصد در تاریخ 1 فروردین 
1390 به نرخ 100 درصد ارزش اسمی منتشر کرد. 

 الف( آرتيکل ثبت انتشار اوراق مشارکت فوق را ارائه دهيد.
   ب( آرتيکل ثبت پرداخت اولين سود تضمين شده اوراق را در 1 مهر ارائه دهيد )سود تضمين شده هر 6ماه یک بار پرداخت می شود(.

 ج( آرتيکل تعدیلی ثبت سود تضمين شده به وقوع پيوسته اوراق را د رتاریخ 29اسفند 1391 ارائه کنيد.

ت 7-8   ش��رکت نان رضوی در تاریخ 1فروردین 1391، 2 ميليون ریال اوراق مش��ارکتی 10 س��اله ای را با نرخ سود 
منتشر کرد. سود تضمين شده اوراق در 1 مهر و 1 فروردین پرداخته می شود. % تضمين شده 8  درصد به قيمت 97

 الف( آرتيکل ثبت انتشار اوراق مشارکت اوراق را در تاریخ 1 فروردین 1391 ارائه کنيد.
  ب( فرض کنيد اوراق به قيمت 104درصد به فروش رفته است. آرتيکل فروش اوراق را ارائه کنيد.

ت 8-8   ترازنامه شرکت لرستانی در تاریخ 1مهر1390 اطالعات زیر را نشان می دهد:
بدهی های بلند مدت   

1,000,000,000      اوراق مشارکت پرداختنی   
60,000,000      کسر می شود: کسر اوراق مشارکت  

940,000,000        

شرکت قصد دارد اوراق را با نرخ 101 درصد بازخرید کند. آرتيکل بازخرید اوراق را ارئه کنيد.



مسائل

م 1-8  در1فروردین1391،دفترکلشرکتسرخس،حسابهایبدهیزیررانشانمیدهد:
52,000,000  حسابهایپرداختنی
7,700,000 مالیاتبرارزشافزودهپرداختنی
16,000,000 پیشدریافتدرآمدخدمات

درطیفروردینماهرویدادهایمالیمنتخبزیررخدادهاست:
5فروردینفروشکاالبهصورتنقدیجمعًا22,680هزارریالشامل3درصدمالیاتبرارزشافزوده.

12فروردینارائهخدماتبهارزش10میلیونریالکهوجهآنقباًلدریافتشدهبود.
14فروردینپرداختمالیاتبرارزشافزودهپرداختنیسال1390.

20فروردینفروش800واحدکاالیجدیدبهقیمتهرواحد500،000ریالبهعالوه3درصدمالیاتبرارزشافزوده.
21فروردیندریافت18میلیونریالوامازبانکدرازایصدورسفتهسهماههایبانرخسود8درصد.

خواستهها:
الف.ثبتمعامالتفروردین

ب.ثبتآرتیکلتعدیلیبهتاریخ31فروردیندررابطهباانتشاراسنادپرداختنی.
ج.بخشبدهیهایجاریترازنامهشرکتسرخسراتهیهکنید.

م 2-8  درادامهبرخیمعامالتمنتخبشــرکتتداعیارائهشــدهاســت.اینشرکتصورتهایمالیخودراهر
سهماهیکبارتهیهمیکند.

2فروردینخریدکاالبهصورتنســیهبهارزش30میلیونریالباشــرط)30،2/10/ن(1اردیبهشتصدورسفته
2ماههایبانرخسودتضمینشده9درصددرازایخریدانجامشدهدرتاریخ2فروردین.

31خردادبهوقوعپیوستنسودتضمینشدهسفته2ماهه.
1تیرپرداختاصلوسودتضمینشدهسفتهپرداختنی.

1مهرخریدتجهیزاتیباپرداخت11میلیونوجهنقدوسفته3ماههایبهمبلغ40میلیونریالونرخسود10درصد.
30آذرتحققسودتضمینشده3ماههسفتهخریدتجهیزات.
1دیپرداختاصلوسودتضمینشدهسفتهخریدتجهیزات.

1اسفنددریافتوامیبهمبلغ15میلیونریالدرازایصدورسفتهای3ماههبانرخسود8درصد.
29اسفندشناساییهزینهسودتضمینشدهوامبانکی.

خواستهها
الف.ارائهآرتیکلهایثبترویدادهایفوق

ب.انتقالآرتیکلهابهدفترکل

238



  ج. حصه بخش بدهی های جاری ترازنامه در 31 خرداد و 29 اسفند
  د. محاسبه کل هزینه سود تضمين شده سال

م 3-8   در 1 فروردین 1390 ش��رکت مرادی، 2 ميليارد ریال، اوراق مش��ارکت 5 ساله ای با نرخ سود تضمين شده 9 
درصد به ارزش اسمی منتشر کرد. سود تضمين شده اوراق در تاریخ 1 مهر و 1 فروردین پرداخت می شود.

خواسته ها
الف. آرتيکل ثبت صدور اوراق را ارائه کنيد.

 ب. آرتيکل های تعدیلی سود تضمين شده معوق را در تاریخ 29 اسفند ارائه کنيد.
  ج. نحوه ارائه اوراق را در ترازنامه به تاریخ 29 اسفند را نشان دهيد.

  د. آرتيکل ثبت پرداخت سود تضمين شده را در تاریخ 1 فروردین و 1 مهر 1391 ارائه کنيد.
 ه.    فرض کنيد شرکت مرادی در تاریخ 2 فروردین 1392، اوراق را با نرخ 102 درصد بازخرید کند. آرتيکل مربوط را ارائه کنيد.

م 4-8   شرکت الماسی درتاریخ 1 فروردین1391 ،800 ميليون ریال اوراق مشارکت 10 ساله ای را با نرخ سود تضمين شده 
9 درصد منتش��ر کرد. س��ود تضمين شده در 1 فروردین و 1 مهر پرداخت می ش��ود. اوراق به نرخ 105 درصد منتشر شد. 

خواسته ها
الف. انتشار اوراق را به دفتر روزنامه ثبت کنيد.

 ب. در 29 اس��فند 1391، مانده صرف اوراق مش��ارکت پرداختنی 36 ميليون ریال اس��ت  در تاریخ ترازنامه بدهی های 
مربوط به اوراق مشارکت پرداختنی به چه مبلغی است؟

 ج. در تاری��خ 1 فروردی��ن 1392 ارزش دفتری اوراق 832 ميليون ریال اس��ت. ش��رکت اوراق را به نرخ 105 درصد 
بازخرید کرد. آرتيکل بازخرید اوراق را ارائه کنيد. 
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