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1حسابداری میانه 



مبانی نظری و مفاهیم اساسی  
حسابداری و گزارشگری مالی
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تعریف حسابداری

بهوطمرباطالعاتکهاستاطالعاتیسیستمیکحسابداری
وتجزیه،آوریجمعرااقتصادیواحدیکمالیرویدادهای

کندیمتلخیصوبندیطبقه،ثبت،گیریاندازه،تحلیل
فهمقابلهاییگزارشقالبدررااطالعاتایننهایتدرو

یمالاطالعاتکنندگاناستفادهاختیاردرونمودهپردازش
.دهدمیقرار
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استفاده کنندگان از اطالعات مالی

سازمانیدرونکنندگاناستفاده
موسسهکارکنانومدیریتمختلفسطوحشامل
مدیریتحسابداری:دهندهگزارشحوزه

سازمانیبرونکنندگاناستفاده
وخدماتکاالفروشندگان،هابانک،گذارانسرمایهشامل،

جامعهودولت،مالیتحلیلگران،مشتریان

مالیحسابداری:دهندهگزارشحوزه
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صورت های مالی

:اساسیمالیهایصورت(1
زیانوسودصورت(الف
جامعزیانوسودصورت(ب

(ترازنامه)مالیوضعیتصورت(ج
مالکانهحقوقدرتغییراتصورت(د

نقدوجوهجریانصورت(_هـ
مالیهایصورتتوضیحیهاییادداشت(2
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صورت سود و زیان-الف 

نتایجکهاستمالیگزارشیک
یکطیراتجاریواحدیکعملیات

.کندمیارائهمشخصزمانیدوره
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صورت سود و زیان جامع-ب

درکاهشیاافزایشکهاستمالیگزارشیک
هزینهودرآمدهابابتازراسرمایهصاحبانحقوق

تحققازاعمدورهطیشدهشناساییمختلفهای
.کندمیارائهرانیافتهتحققویافته
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(ترازنامه) صورت وضعیت مالی ( ج 

مالیوضعیتکهاستمالیگزارشیک
(مالکانحقوقوهابدهی،هادارائی)

زمانینقطهیکدررااقتصادیواحدیک
.دهدمینشانمشخص
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صورت تغییرات در حقوق مالکانه( ج 

حقوقدرتغییراتوضعیتکهاستمالیگزارشیک
مالیدورهیکطولدررااقتصادیواحدیکمالکان

:برگیرندهدرمالکانهحقوقدهدمینشانمشخص
سرمایه
سهامصرف
قانونیاندوخته
هااندوختهسایر
ارزیابیتجدیدمازاد
ارزتسعیرتفاوت
انباشتهسود
خزانهسهام
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صورت جریان وجوه نقد

کسبنقدوجوهمبالغکهاستمالیگزارشیک
رامشخصزمانیدورهیکطیشدهمصرفوشده

:اصلیسرفصلسهقالبدر
عملیاتیهایفعالیت
گذاریسرمایههایفعالیت
.کندمیارائهمالیتامینهایفعالیت
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یادداشت های توضیحی صورت های مالی

ردشدهارائههایسرفصلدربارهبیشتراطالعات
سایرهمچنینواساسیمالیهایصورتمتن

تصوراینبهترتفسیرودرکبرایالزماطالعات
الینفکجزءکهتوضیحیهاییادداشتدرها

.شودمیارائه،استمالیهایصورت
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اصول و مفاهیم حسابداری

حسابداریبنیادیمفروضات(الف
حسابداریاساسیاصول(ب
کنندهمحدوداصولیاهامیثاق(ج
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مفروضات بنیادی حسابداری
(زیربنا و شالوده سایر مفاهیم و اصول حسابداری هستند)

شخصیتتفکیکفرض
فعالیتتداومفرض
(گیریاندازهواحد)پولیواحدفرض
مالیدورهفرض
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فرض تفکیک شخصیت

دارایاینکهازاعم)اقتصادیواحدهرفرضاینطبق
واحدیکعنوانبه(باشدآنفاقدیاحقوقیشخصیت

گردیموسساتازجدانیزوآنمالکانیامالکازمستقل
.شودمیگرفتهنظردر

تلفیقیمالیصورتهایتهیه–فرعیواصلیهایشرکت•
.استفرضاینبازتاب–حسابداریاساسیمعادله•
جداگانهمالیصورتهای–تجاریواحدیکازبخشیک•
بانصاحبینتقسیمزماندرنهوتحققزماندردرآمدشناسایی•

تجاریواحد
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فرض تداوم فعالیت

ینیبپیشقابلآیندهتااقتصادیواحدهرفرضاینطبق
توقفیاانحاللقصدودادخواهدادامهخودفعالیتهایبه

:برایاستمبنایی.نداردوجودآنفعالیت
اندازه) رداختپوداراییعنوانبهآتیاقتصادیمنافعثبتوگیری1

بدهیعنوانبهآتیهای
بکارگیری) تاریخیشدهتمامبهایاصل2
طبقه) جاریغیروجاریبههابدهیوهادارائیبندی3
تخصیص) نامشهودومشهودثابتهایدارائیشدهتمامبهای4

استهالکهزینهبعنوان
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فرض دوره مالی

بهاقتصادیواحدیکعمرمالی،دورهفرضاساسبر
میتقسیممالیدورهنامبهکوتاهینسبتازمانیهایدوره
یاماهه6ماهه،3ماهه،یکاستممکنمالیدوره.شود

.باشدیکساله
فرضاینپذیرشنتایجاز:
مالیصورتهایمقایسهقابلیتامکانآوردنفراهم
نقدیمبنایجایبهتعهدیمبنایازاستفاده
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(واحد اندازه گیری) فرض واحد پولی 

تمعامالکلیهکهاستمعنیبدینگیریاندازهواحدفرض،
شسنجمورد،پولحسببربایدمالیرویدادهایوعملیات

.شودگزارشوگرفتهقرار
پولیواحدفرضوتورمیحسابداری،پولارزشکاهش

ریحسابدامفروضاتزنجیرهدرحلقهترینضعیفبعنوان
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اصول اساسی حسابداری

شدهتمامبهایاصل
درآمدتحققاصل
درآمدباهاهزینهتطابقاصل
کاملافشایاصل
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اصل بهای تمام شده

تاریخدرهابدهیوهادارائیشده،تمامبهایاصلطبق
مینهبروثبتدفاتردرشدهتمامبهایبهوقوعوتحصیل

.گرددمیمنعکسمالیصورتهایدرنیزاساس
اطالعاتسودمندیجهتبهشدهتمامبهایاصلازانحراف:

درفروشارزشخالصوشدهتمامبهایاقلروشاعمال
کاالوموادهایموجودیمورد

بازیافتنیارزشخالصبهدریافتنیحسابهایگزارش
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اصل تحقق درآمد

هکگرددمیشناساییزمانیدرآمددرآمد،تحققاصلطبق
:باشدبرقرارزیرشرطچهار

باشدگرفتهصورتایمبادله.
دباشمحتملتجاریواحددرونبهمعاملهبامرتبطاقتصادیمنافعجریان.
باشدگیریاندازهقابلاتکاپذیرایگونهبهعملیاتیدرآمدمبلغ
دهشتحملشده،ارائهخدماتیارفتهفروشکاالیباارتباطدرکهمخارجی

.باشدگیریاندازهقابلاتکاپذیرایگونهبه،شدخواهدیا
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اصل تحقق درآمد

استثنائات:
شناسائی. پیشرفتدرصدروش:تولیدخاللدردرآمد1

پیمانکاریمدتبلندقراردادهایکاردر
شناسایی. تیمحصوالجهت:تولیدتکمیلدرآمددرهنگام2

قیمتباآمادهبازاردارایکهگندموطال،نقرهمانند
روشفوتوزیعوبازاریابیهایهزینهعدموشدهتثبیت

مذکورهایهزینهاتکایقابلبرآوردیاو
شناسایی. فروشروش:نقدوجهدریافتهنگامدرآمد3

اقساطی
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اصل تطابق هزینه ها با درآمد
(تاکید بر فرایند اندازه گیری سود )

بایددرآمد،ایجادجهتشدهانجامهایهزینه،تطابقاصلطبق
تاگرددمنظورگردیدهتحصیلآندردرآمدکهایدورهحساببه

.گرددمشخصدورهخالصزیانیاسود

تطابقاصلبکارگیریدراستفادهموردمبانی:
ارتباط. زینهه،رفتهفروشکاالیشدهتمامبهای:معلولیوعلتمستقیم1

فروشکمیسیونهزینه،حمل
تخصیص. ثابتهایدارائیاستهالکهزینه:هاهزینهمنطقیومنظم2

شدهتضمینسودهزینهومشهود
شناخت. کارکنانآموزشهزینهوتبلیغاتهزینه:هاهزینهبالدرنگ3
حسابداریتعهدیمبنای:اصلایندراستفادهموردفرضپیش
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اصل افشای کامل

ورویدادهاکلیهکهموظفنداقتصادیواحدهای،افشاءاصلطبق
طوربهراخودمالیفعالیتهایبهمربوطاهمیتبامالیوقایع

.نمایندافشاءکاملومناسب
افشاءهایروش:
پرانتزداخلدرانعکاسشکلبهمالیصورتهایمتندر1.
بصورت. مالیهایصورتتوضیحیهاییادداشت2
بصورت. عمجمبهمدیرههیئتگزارشمانند:تکمیلیاطالعات3

سهامصاحبانعمومی
پذیردصورتفایده-هزینهواهمیتیکنندهمحدوداصولبهتوجهبابایداطالعاتافشای:نکته

.
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میثاق ها یا اصول محدود کننده ی حسابداری

اهمیت
کاریمحافظه
صنعتخصوصیات
مخارجبرمنافعفزونی
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اهمیت
(یکی از مفاهیم واقع بینی درحسابداری)

درمجازنداقتصادیواحدهایمحدودیت،ایناساسبر
روشبکارگیریازاهمیتکمرویدادهایواقالمخصوص

وترهزینهکمهایروشونمودهاجتنابتئوریکهای
فیمصرملزوماتنمودنمنظورهزینهبه).نماینداجراراترعملی
(جاریهایدارائیقسمتدرملزوماتدرموجودیثبتبجای

طوربکهشودمیمحسوببااهمیتاطالعاتی،بطورکلی:نکته
مالیاطالعاتکنندگاناستفادهگیریتصمیمبررودانتظارمعقول

.باشدتاثیرگذار
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محافظه کاری

کهمتفاوتیهایرویهوروشهارویداد،یکگیریاندازهبرایکهمواردیدر
باید،باشدداشتهوجوداستحسابداریشدهپذیرفتهاصولبامنطبقهمگی
ودرآمدهاهاداراییبرمساعداثرحداقلدارایکهشودانتخابایرویهیاروش

.باشدداشتههاهزینهوهابدهیبرمساعداثرحداکثرو

کاریمحافظهبندیطبقهابعاد:
رفتاری. هاییدارائوشناساییاحتمالیهایبدهی.استبینیخوشازبهتربدبینی:1

.شوندنمیشناساییشرائطیهیچتحتاحتمالی
زمانی. دادننشاندیرتروآنهادادننشاندیرترازبهترهاهزینهدادننشانزودتر:2

.آنهاستدادننشانزودترازبهتردرآمدها
ارزش. دادننشانوکمترآنهادادنکمترنشانازبهترهاهزینهدادنبیشترنشان:3

.استآنهادادننشانبیشترازبهتردرآمدها
وکاالموادموجویارزیابیدرفروشارزشخالصوشدهتمامبهایاقلروشبکارگیری:مثال
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خصوصیات صنعت

بکارگیریخاص،صنعتیکویژگیاستممکنمواردازبرخیدر
.باشدنحسابداریشدهپذیرفتهاصولمطابقکهنمایدایجابراروشی

هایرویهواصولبکارگیریدراستثناءتواندمیویژگیاین
.نمایدتوجیهراحسابداری

ازانحراف،حسابداریاطالعاتسودمندیبرایمواردیچنیندر
آنخصوصدربرآنکهمشروطشودمیشمردهمجازحسابداریاصول
.گیردصورتکاملافشای

درکارپیشرفتدرصدروشاساسبردرآمدشناسایی:مثال
پیمانکاریموسسات
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(فایده–قاعده هزینه )فزونی منافع بر مخارج

ایدبحسابداریاطالعاتتهیههزینهمحدودیت،ایناساسبر
هنداشتفزونیاطالعاتاینبکارگیریازحاصلمنافعبر

هبمقرونبایدحسابداریاطالعاتدیگرعبارتبهباشد،
.باشدصرفه
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ضوابط حاکم بر اصول و مفاهیم حسابداری

یاداریحسابمفهومیااصلیکشدنپذیرفتهمعیارکلی،بطور
:استاستوارزیرضابطهسهبرحسابداریاجراییروشیک

مربوط. تهیهبهمنجرکهاستمربوطزمانیحسابداریمفهومیااصل:بودن1
.باشدمندسودمالیاطالعاتکنندگاناستفادهگیریتصمیمبرایکهشوداطالعاتی

عینی. وظرناعمالامکانکهاستعینیزمانیحسابداریمفهومیااصلیک:بودن2
(نانواطمیاعتمادقابلیت).سازدمحدودرااطالعاتکنندگانتهیهشخصیقضاوت

عملی. یتقابلبهمنوطکهاستعملیزمانیحسابداریمفهومیااصلیک:بودن3
.شودتوجیهقابلغیروزیادوقتصرفیانامعقولهزینهتحملبدونآناجرای
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مفاهیم نظری گزارشگری مالی

تدسجهتکهباشدمیمرتبطمبانیواهدافازپیوستهمجموعهیکمفاهیماین
.استالزمهماهنگحسابداریاستانداردهایبهیابی

مالییگزارشگربهآنهااطمینانومالیاطالعاتکنندگاناستفادهدرکمفاهیماین
درجدیدمشکالتفصلوحلبرایتوانمیآنبهباتوجهودهدمیافزایشرا

.دادارائهمفیدیراهکارعملحوزه
یمناسبچارچوبنظریمفاهیماین،نداردوجودحسابداریاستانداردکهمواردیدر

.استحسابداریموضوعاتحلوواکاویبرای

اتالزام،حسابداریاستانداردهایوگزارشگرینظریمفاهیمبینمغایرتموارددر
.داشتخواهداولویتحسابداریاستانداردهای
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مفاهیم نظری گزارشگری مالی

هدف. مالیهایصورت1

خصوصیات. مالیاطالعاتکیفی2

عناصر. مالیهایصورت3

شناخت. مالیهایصورتدر4

اندازه. مالیهایصورتدرگیری5

نحوه. مالیهایصورتدراطالعاتارائه6
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مفاهیم نظری گزارشگری مالی
هدف صورت های مالی

دربارهشدهبندیطبقهوخالصهاطالعاتارائه،هدف:
وضعیت. ترازنامه:مالی1
عملکرد. سودوزیانصورت،وزیانسودصورت:مالی2

.نقدوجوهجریانصورتوجامع
انعطاف. راتجاریواحدانعطافقابلیت:مالیپذیری3

ورتص-دهدمینشانراعملیاتیشرایطدرباتغییرات
نقدوجوهجریان
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مفاهیم نظری گزارشگری مالی
خصوصیات کیفی اطالعات مالی

اطالعاتگرددمیموجبکهشودمیاطالقخصوصیاتیبه
درگانکنندهاستفادهبرایمالیصورتهایدرشدهارائه

یریپذانعطافومالیعملکردمالی،وضعیتارزیابیراستای
.شودواقعمفیدتجاریواحدمالی
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مفاهیم نظری گزارشگری مالی
خصوصیات کیفی اطالعات مالی

خصوصیات کیفی

مرتبط با ارائه اطالعاتاطالعات مالی
ید چه خصوصیاتی ارائه اطالعات مالی را مف)

(میسازد؟

مرتبط با محتوای اطالعات
(چه چیزی اطالعات مالی را مفید میسازد؟)

مربوط بودن. 1

نقابل اتکاء بود. 2

نقابل مقایسه بود. 1

قابل فهم بودن. 2

ه یک  یک خصوصیت کیفی اصلی برای اطالعات نیست بلکاهمیت: نکته 
نباشد کیفیت آستانه ای و یک نقطه انقطاع است یعنی اگر اطالعات بااهمیت

.  نیازی به بررسی از جهت مربوط بودن و قابل اتکا بودن آنها نیست 
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مفاهیم نظری گزارشگری مالی
محتوای اطالعات-خصوصیات کیفی اطالعات مالی

مربوط بودن. 1

نسبتانکنندگاستفادهارزیابیبرکهشودمیتلقیمربوطاطالعاتی
ایید،تموجبوگذاشتهتاثیرآتیرویدادهایوحالگذشته،وقایعبه

یاقتصادتصمیماتبربتواندوساختهفراهمراآنردیاوتعدیل
.شودواقعموثرکنندگاناستفاده
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مفاهیم نظری گزارشگری مالی
محتوای اطالعات-خصوصیات کیفی اطالعات مالی

مربوط بودن.1

بطورکلی اطالعاتی مربوط
:تلقی می شود که 

ا خالص  مانند بهای تمام شده ، بهای جایگزینی ی: انتخاب خاصه اندازه گیری 
ربوط انتخاب خاصه در صورتهای مالی باید مبتنی بر ویژگی م. ارزش فروش 

.  اشد بودن آن به تصمیمات اقتصادی استفاده کنندگان از اطالعات مالی ب

:باشدارزش پیش بینی کنندگی دارای 
تیسود خالص سال جاری معیاری برای پیش بینی سود سال آ

:  باشد ارزش تاییدکنندگی دارای 
مقایسه سود خالص سال جاری با سال گذشته
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مفاهیم نظری گزارشگری مالی
محتوای اطالعات -خصوصیات کیفی اطالعات مالی

قابل اتکا بودن. 2

شتباهاهرگونهازدورکهگرددمیتلقیاتکاقابلزمانیمالیاطالعات
طورهبوشدهتهیهطرفانهبیومنصفانهشکلبهوباشدبااهمیت
.باشدانتظارموردارزشهایمبینصادقانه
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مفاهیم نظری گزارشگری مالی
محتوای اطالعات-خصوصیات کیفی اطالعات مالی

قابل اتکا بودن. 2

ویژگی های الزم  
برای نیل به این 

احتیاط( جخصوصیت

بیان صادقانه( الف

بی طرفی( ب

کامل بودن( د
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قابل اتکا بودن. 2
بیان صادقانه( الف

داردوجودواقعیبطورکهباشدچیزیآنکنندهارائهبایداطالعاتیعنی.
لغمباینبایستیشدهگزارشریالمیلیون10مطالباتترازنامهدرچنانچه:مثال

.باشدمشتریانازوصولقابلبیانگرمطالبات

یاتعملاطالعات،صادقانهبیانبحثدر:شکلبرمحتوارجحان
اقتصادیواقعیتومحتوااساسبربایدرویدادهاسایرومالی

.شودهارائوگرفتهقرارنظرمدآنهاقانونیشکلصرفانهمعامالت،
دراریگذسرمایهمواقعیکهدرتلفیقیمالیصورتهایتهیه:مثال

اقالمبندیطبقهیاو.استدرصد50ازبیشپذیرسرمایهشرکت
بعنوانایسرمایهبلندمدتاجارهقراردادهایدرشدهتحصیل
.کنندهاجارهدفاتردردارائی
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قابل اتکا بودن. 2
بی طرفی( ب

مالیهایصورتدرمندرجاطالعاتاینکهیعنی
.باشدجانبدارانهتمایالتازعاریبایستی
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قابل اتکا بودن. 2
احتیاط( ج

آیندهعیقطبینیپیشامکانعدمبدلیلاینکهیعنی
نهگوبه،شوداحتیاطمالیهایصورتتهیهدرباید
وهاهزینهوواقعازبیشترهادارائیودرآمدهاکهای

.نشودارائهواقعازکمترهابدهی
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قابل اتکا بودن. 2
کامل بودن( د

دبایمالیهایصورتدرمندرجاطالعاتاینکهیعنی
عمناففزونیبهمربوطمالحظاتواهمیتبهتوجهبا
انامککهایبگونه،شودارائهکاملبطور،مخارجبر

کنندگاناستفادهبرایراآگاهانهتصمیماتاتخاذ
.سازدفراهم
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مفاهیم نظری گزارشگری مالی
ارائه اطالعات-خصوصیات کیفی اطالعات مالی

قابل مقایسه بودن. 1

رپایهببتوانندبایدمالیاطالعاتکنندگاناستفادهاینکهیعنی
مالیهایصورتدرموجودهایتفاوتوهاشباهت،اطالعات

سهمقایزیرشکلدوبهاطالعات.کنندشناساییراتجاریواحدهای
:میشوند

مقایسه. آنقبلهایسالمشابهاطالعاتباتجاریواحدیکمالیاطالعات1

مقایسه. دیگرتجاریواحدهایباتجاریواحدیکمالیاطالعات2
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مفاهیم نظری گزارشگری مالی
ارائه اطالعات-خصوصیات کیفی اطالعات مالی

قابل مقایسه بودن. 1

 شرائط الزم برای قابل مقایسه بودن:
ثبات رویه . .رویدادهای مشابه در هردوره مالی با روش یکسان ثبت شود : 1

بوط مر"درصورتیکه رویه های حسابداری با خصوصیات کیفی : نکته 
مورد سازگار نباشد می توان رویه حسابداری"قابل اتکا بودن"و "بودن

.عمل را تغییر داد

افشائیات. نین یعنی اینکه رویه های حسابداری بکارگرفته شده و همچ: 2
.ود هرگونه تغییرات در آن رویه ها و آثار چنین تغییراتی باید افشا ش
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مفاهیم نظری گزارشگری مالی
اتارائه اطالع-خصوصیات کیفی اطالعات مالی

قابل فهم بودن. 2

کهعادیکنندگاناستفادهبرایکهشودمیتلقیفهمقابلاطالعاتی
.باشددرکقابلباشند،میحسابداریازمتعارفیدانشدارای

بودنفهمبرقابلموثرعوامل:
ادغام. تحلیلوتجزیهتسهیلبرای:اطالعاتبندیطبقهو1

ادغامگربایکدیمناسببنحومشابهخصوصیاتبااقالمبایداطالعات
.شوندبندیطبقهو

توان. ازولیمعقآگاهیبایدکنندگاناستفاده:کنندگاناستفاده2
.باشندداشتهاقتصادیوتجاریهایفعالیت
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مفاهیم نظری گزارشگری مالی
خصوصیات کیفی اطالعات مالی

محدودیت های حاکم بر خصوصیات کیفی اطالعات

ادهاستف،برآوردانجامقبیلازهاییمحدودیتوجودبدلیلعملدر
خصوصیاتتمامیداشتنملحوظ...وزمانیمحدودیت،قضاوتاز

.استممکنغیرگاهودشوارمالیاطالعاتتهیهدرکیفی
هامحدودیتموثرترین:

موازنه. العاتاطکیفیخصوصیاتبینموارداغلبدر:کیفیخصوصیاتبین1
.داردوجودناسازگاریوتضاد،مالی

به. رااطالعاتاتکایقابلیتاستممکناطالعاتموقعبهارائه:بودنموقع2
.دهدقرارالشعاعتحت

رابطه. ارگیریبکازحاصلبرمنافعنبایداطالعاتتهیههزینه:هزینهومنفعت3
.باشدداشتهفزونیآن
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مفاهیم نظری گزارشگری مالی
عناصر صورت های مالی

ازعبارتندعناصراین:
دارایی. (ایترازنامه)1
بدهی. (ایترازنامه)2
حقوق. (ایترازنامه)سرمایهصاحبان3
درآمد. (جامعزیانوسودوزیانوسودصورت)4
هزینه. (جامعزیانوسودوزیانوسودصورت)5
آورده. (سرمایهصاحبانحقوقدرخالصتغییرات)سرمایهصاحبان6
ستانده. (سرمایهصاحبانحقوقدرخالصتغییرات)سرمایهصاحبان7
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مفاهیم نظری گزارشگری مالی
دارایی-عناصر صورت های مالی 

دارائیهایویژگی:

داشتن. رسای"یا"مالکیتازحاصلحقوق"یعنی:مالکیتحق1
"آنازاستفدهومالتصرفحقوق

داشتن. مککجهتداراییبالقوهتوانیعنی:آتیاقتصادیمنافع2
تجاریواحدبهنقدوجوهجریانبهمستقیمغیریامستقیم

معامالت. یاتمعامالازناشیبایددارایی:گذشتهرویدادهایسایریا3
.استدادهرویگذشتهدرکهباشدرویدادهاییسایر

کنترل. واحدتجاریتوسط4
ازانیمیزهموارهآتیاقتصادیمنافعویژگیباداراییدرتعریف:نکته
.تورمبواسطهپولارزشکاهشمثل.داردوجودابهام
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مفاهیم نظری گزارشگری مالی
بدهی-عناصر صورت های مالی 

بدهیهایویژگی:

بدهی. بایدوداردوجودحاضرحالدرکهاستتعهدی1
.شودتسویهاقتصادیمنافعانتقالطریقازدرآینده

بدهی. استناپذیراجتنابتعهدیک2

بدهی. درهکباشدرویدادهاییسایریامعامالتازناشیباید3
.استدادهرخگذشته
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مفاهیم نظری گزارشگری مالی
حقوق صاحبان سرمایه ، –عناصر صورت های مالی 

درآمد و هزینه

سرمایهصاحبانحقوق:
هابدهیوهادارائیالتفاوتمابهازاستعبارت
درآمد:

مواردیبجزسرمایهصاحبانحقوقدرافزایشازاستعبارت
.شودمیمربوطسرمایهصاحبانآوردهبهکه
هزینه:

مواردیبجزسرمایهصاحبانحقوقدرکاهشازاستعبارت
.شودمیمربوطسرمایهصاحبانستاندهبهکه
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مفاهیم نظری گزارشگری مالی
آورده و ستانده صاحبان سرمایه–عناصر صورت های مالی 

سرمایهصاحبانآورده:
ازناشیسرمایهصاحبانحقوقدرافزایشازعبارت

افزایشیاکسبجهتتجاریواحددرگذاریسرمایه
باشدمیمالکانهحقوق
سرمایهصاحبانستانده:

الانتقازناشیسرمایهصاحبانحقوقدرکاهشازاستعبارت
نظوربمآنهاقبالدربدهیایجادیاسرمایهصاحبانبههادارائی
.باشدمیسودتوزیعیاومالکانهحقوقکاهش
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مفاهیم نظری گزارشگری مالی
شناخت در صورت های مالی

و(ثبت)اولیهشناختشامل)شناختازمنظور:تعریف
،((هشدثبتمبلغدربعدیتغییرات)گیریاندازهتجدید

آنعنصرواحتسابیکپولیمبلغوعنوانکردنمشخص
.استاساسیمالیصورتهایازیکیاقالمجمعدرمبلغ

قلمیکشناختشرایط:
قلم. .اشدبداشتهمطابقتمالیصورتهایعناصرازیکیباتعریفنظرمورد1
شواهد. جودوباآنمرتبطهایبدهییاهادارائیدرتغییربروقوعمبنیکافی2

.باشدداشته
بتوان. .ودنمگیریاندازهپولیمبلغبهکافیاتکایباقابلیتراقلمآن3
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مفاهیم نظری گزارشگری مالی
شناخت در صورت های مالی
مبنای تعهدی و مبنای نقدی

اهمیتحائزحسابداریمبناهایازآگاهیشناختفراینددر
.استایویژه

شوندمیشناساییوقوعزماندررویدادهاسایرومعامالت:تعهدیمبنای.
وجهپرداختودریافتزماندرصرفارویدادهاسایرومعامالت:نقدیمبنای

.شوندمیشناسایینقد
نداردوجودپرداختنیودریافتنیحسابهایمبناایندر.
باهاهزینهتطابقاصلودرآمدتحققاصلگرفتننادیدهباعثنقدیمبنای

.شودمیدرآمد
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مفاهیم نظری گزارشگری مالی
اندازه گیری در صورت های مالی

هخاصزیرا،استحسابداریپیچیدهموضوعاتازیکیگیریاندازه
ردداوجودبدهییاداراییقلمیکگیریاندازهبرایمتفاوتیهای

وگیرندمیقراراستفادهموردمعینیشرایطتحتیکهرکه
:ازعبارتند

بهای. :شدهتمام1

بهای. قلم یکساخت یاخریدبرای بایدکه مخارجی ازاست عبارت :جایگزینی2
.شودتحمل مشابه کامالًموجودی 

ارزش. عادیروالدرداراییفروشطریقازکهآنمعادلیانقدوجه:بازار3
.آیدمیدستبهعملیات
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مفاهیم نظری گزارشگری مالی
اندازه گیری در صورت های مالی

مبلغ بازیافتنی . ات  از كسر تخفيفبعد فروش  بهای )فروشخالص ارزش : 4

.  الف  :رپس  از كسحساب  و قبل  از تخفيفات  مربوط  به  تسويه  تجاری  ولی  

، فروش  و برآوردی بازاريابیمخارج  . ، وبتكميلبرآوردی مخارج  
.دارایی ، هرکدام بیشتر استارزش اقتصادی یا ( .توزيع

ارزش. ازناشیآتینقدیهایجریانفعلیارزشخالصازعبارت:اقتصادی5
.تاس(آننهاییفروشازناشینقدیجریانهایجملهاز)داراییمستمرکاربرد

ارزش. نقدوجهخروجیوورودیهایجریانخالصمبلغازاستعبارت:فعلی6
.شودمیتنزیلمناسبینرخباکه

بانیمسایروباشدمیشدهتمامبهای،هابدهیوهاداراییارزیابیاصلیمبنای
.شوندگرفتهبکارمعینیشرایطتحتاستممکننیزگیریاندازه
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مفاهیم نظری گزارشگری مالی
اندازه گیری در صورت های مالی

نظام های اندازه گیری

شوندمیبندیطبقهزیراصلیگروهدوبه:
نظام. :تاریخیشدهتمامبهایبرمبتنی1
نظام. هاندازتجدیدمنظمبطورهادارائینظامایندر:جاریارزشبرمبتنی2

گرددمیثبتوقوعباهمزمانآنهاارزشدرتغییراتوشدهگیری

میکندتبعیت"تجاریواحدبرایارزش"معیاروقاعدهازجاریارزش:

ارزش برای واحد 
تجاری

بهای جايگزينی جاری مبلغ بازيافتنی

ارزش 
اقتصادی

خالص ارزش 
فروش

اقل

راکث
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مفاهیم نظری گزارشگری مالی
اندازه گیری در صورت های مالی

نظام های اندازه گیری
نظام مبتنی بر ارزش جاری

شودمیتفکیکبخشدوبهدرآمدهاکلنظامایندر:
ایبازرگانیاصلیهایفعالیتازناشیکهدرآمدهایی:عملیاتیدرآمدهای1.

.باشدتجاریواحدتولیدی
درآمدهای. هایداراییارزشدرافزایشازحاصلدرآمدهرگونه:نگهداری2

هایداراییارزشدرافزایشیاهاموجودیبهایافزایشازقبیل)واحدتجاری
(مشهودثابت

لی آن مزیت اصلی این نظام مربوط بودن آن برای تصمیم گیری است و عیب اص
.  ت ذهنی بودن و اتکاپذیری کمتر آن در مقایسه با بهای تمام شده تاریخی اس
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مفاهیم نظری گزارشگری مالی
اندازه گیری در صورت های مالی

ودمفاهیم نگهداشت سرمایه و تاثیر آن بر اندازه گیری س

شودمیاستفادهسرمایهمفهومدوازتجاریواحدسرمایهگیریاندازهبرای:

واحدهایبرحسبآنراتوانمیکهاستهاداراییخالصبامترادف:مالیسرمایه1.
قدرتبرحسبیاو(اسمیمالیسرمایهیاپولیسرمایه)ریالمثلخریدقدرتاسمی
کردگیریاندازه(ثابتخریدقدرتبامالیسرمایه)ثابتخرید

سرمایه. واحدیدیتولظرفیتبعنوانسرمایهاساسبراین:(عملیاتی)فیزیکی2
تولیدمیزانحسببرمثالمختلفطرقبهآنراتوانومیگرددمیتلقیتجاری
.کردگیریاندازهروزانه
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گزارش عملکرد مالی



61

صورت سود و زیان چه اطالعاتی ارائه می دهد؟

عملکرد. .کندمیارزیابیراتجاریواحدگذشته1

عملکرد. .کندمیبینیپیشراتجاریواحدآتی2

میزان. ینیبپیشراآتینقدیجریانهایبهدستیابی3
.کندمی
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محدودیت های صورت سود و زیان

اقالمی. وسوددرصورتنیستندبرخوردارکافیاتکایقابلیتازکه1
ارزیابیتجدیدازناشینیافتهتحققدرآمد:شوندنمیگزارشزیان

.مشهودثابتهایدارائی
تنوع. ددهمیقرارتاثیرتحترازیانوسود،حسابداریهایروش2

مختلفهایروشباارزیابیوالمعاملهسریعهایگذاریسرمایه:
خالصوشدهتمامبهایاقلروشیاوبازارارزشروش)ارزیابی
(فروشارزش

استفاده. صورتاقالمازبرخیگیریاندازهدربرآوردوقضاوتاز3
.الوصولمشکوکمطالباتهزینه:زیانوسود
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شکل صورت سود و زیان

به)رسمیحسابدارانجامعهوحسابرسیسازمانایراندر
وحسابداریحرفهودولتنمایندگانعنوانبهترتیب

یمالگزارشگریرویهثباتجهتراخاصیالگوی(حسابرسی
اندنمودهارائهاقتصادیبنگاههایبرای

منظوربهکنندگاناستفادهبهکمکجهتهرحالدرولی
کهودشارائهایگونهبهبایدزیانوسودصورت،گیریتصمیم

نتایجاز(عادیاقالم)تداومحالدرعملیاتنتایجدرآن
.گرددتفکیکعادیغیراقالموشدهمتوقفعملیات
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صورت سود و زیان

وسودصورتدرسهامصاحبانحقوقدهندهافزایشاقالم
؟هستندکدامزیان

کاالفروش
خدماتفروش
بانکیهایسپردهوگذاریسرمایهازحاصلسود
عملیاتیدرآمدهایسایر
عملیاتیغیردرآمدهایسایر
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شکل صورت سود و زیان
اقالم عادی

بهتجاریواحدعملیاتکلیه:(عادیاقالم)تداومحالدرعملیات
:وندشمیتقسیمبخشدوبهوگیردبرمیدرراشدهمتوقفعملیاتاستثنای

فعالیت . را  فعالیت اصلی و مستمر واحد تجاری–های عملیاتی 1
درآمدها و هزینه های عملیاتی  : تشکیل می دهند 

جاری  فعالیت اصلی و مستمر واحد ت-های غیر عملیاتی فعالیت 2.
:  مانند غیر عملیاتی درآمدها و هزینه های : را تشکیل نمی دهند 

ناشی از فروش دارائی های ثابت مشهود و هزینه تامین مالیدرآمد 
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شکل صورت سود و زیان
(6استاندارد حسابداری شماره )اقالم استثنایی

درهکباشدمیمعامالتییارویدادهاآنمنشاءکهاستبااهمیتاقالمی
ارائهمنظوربهوگرددمیواقعشرکتعادیهایفعالیتچارچوب
،نوعهتشابصورتدریامنفردا،آنهاجداگانهافشای،مطلوبتصویری

.دیابمیضرورتوقوعیاماهیتبودناستثناییلحاظبه،مجموعدر
هایهزینهبخشدرمربوطسرفصلهماندربایداستثناییاقالم

هزینهمانند.شودافشامجزابطورعملیاتیغیرهایهزینهیاوعملیاتی
ازپسعملیاتیهایهزینهقسمتدرکهتولیددرنشدهجذبهای
اقالم–تولیددرنشدهجذبهایهزینهعنوانتحتناخالصسود

.شودمیگزارشاستثنایی
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شکل صورت سود و زیان
مثال هایی از اقالم استثنایی

رودمیانتظارمتناوبطوربهآنهاوقوعکهمناطقیدرطبیعیبالیایازناشیزیانهای.
شهرهامحدودهازخارجبهمزاحمصنایعانتقالازناشیزیانهای.
بلندمدتگذاریهایسرمایهوثابتداراییهایفروشازحاصلزیانیاسود
تجاریواحدفعالهایبخشدرشاغلکارکنانجمعیدستهاخراجهایهزینه
(فعالیتمحلاختیاریتغییریاهابخشترکیبمانند)سازمانتجدیدهایهزینه
استهالکفرایندازخارجنامشهودهایدارائیبردنهزینهبه
پرداختیبالعوضهایکمکودریافتیایغیرسرمایهبالعوضهایکمک
تجاریواحدازبخشیکعملیاتتوقفیافروشزیانیاسود
کاالوموادموجودیارزشکاهشوالوصولمشکوکمطالباتبهمربوطمعمولغیرهایهزینه
مدتبلندپیمانهایازناشیزیانهایبرایمعمولغیرهایذخیره
بیمههایشرکتازخسارتادعایفصلوحلازناشیمازادوجوه
غیرعادیضایعاتوانتظارمورد(عملی)معمولظرفیتبهدستیابیعدمازناشینشدهجذبهایهزینه

شرکتعلیهیالهبردعاویفصلوحلازناشیزیانیاسود
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شکل صورت سود و زیان
عملیات متوقف شده

بعنوانیاشدهبرکناریاواگذارکهاستتجاریواحدازبخشیک
و(31شمارهاستاندارد)استشدهبندیطبقهفروشبرایشدهنگهداری

بیانگر. .تاسعملیاتازجداگانهوعمدهجغرافیاییحوزهیاتجاریفعالیتیک1

قسمتی. یاتجاریفعالیتیکبرکنارییاواگذاریبرایهماهنگبرنامهیکاز2
یاواستعملیاتازجداگانهوعمدهجغرافیاییحوزه

استشدهخریداریمجددفروشقصدباصرفاکهاستفرعیواحدیک3.

ازیانیسودیاوفروشارزشخالصبهبایستیزیانیاسود:ارائهنحوه
انهجداگبطوربایدمربوطمالیاتیاثرهمچنینوآنهاواگذاریازناشی
.شوددادهنشانتداومحالدرعملیاتازناشیزیانیاسودازپس
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شکل صورت سود و زیان
عملیات متوقف شده

بخشعملیاتتوقفدالیل:
بخشنبودنآورسود1.
شرکتمدتبلندهایبرنامهبابخشآنعملیاتتناسبعدم2.
هاوزهحسایرتوسعهیامدتبلندهایبدهیکاهشبرایمنابعبهنیاز3.
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شکل صورت سود و زیان
(غیرمترقبه)اقالم غیرعادی 

نآمنشاءکهاستغیرمعمولبسیارواهمیتبااقالمیغیرعادیاقالم
ینمانتظاروباشدمیتجاریواحدعادیفعالیتهایازخارجرویدادهای

.شوندواقعمنظمومکررطوربهکهرود
درهجداگانبطوربایدمربوطمالیاتومترقبهغیراقالمزیانیاسود

اننشعادیهایفعالیتازناشیزیانیاسودازپسوزیانسودصورت
.شودداده



71

شکل صورت سود و زیان
مثال هایی از اقالم غیرمترقبه

غیرمترقبهاقالمازهایینمونه:
(......وزلزلهسیل،مثل)طبیعیبالیایازناشیعمدهزیانهاییاسود
مالکیتسلبیاوداراییهامصادره
جدیدقوانینوضعطریقازفعالیتیبهاشتغالممنوعیت
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73



74
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عناصر صورت سود و زیان

عملیاتیدرآمدهای
عملیاتیهایهزینه
عملیاتیسودوزیان
مالیهایهزینه
عملیاتیغیرهایهزینهودرآمدهاسایر
تداومحالدرعملیاتزیانیاسود
درآمدبرمالیات
تداومحالدرعملیاتخالصزیانیاسود
شدهمتوقفعملیاتزیانیاسود
اقلیتسهم
خالصزیانیاسود
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درآمد های عملیاتی

بانصاحآوردهبامرتبطمواردبجز،سرمایهصاحبانحقوقدرافزایش:تعریف
.باشدشدهناشیتجاریواحدمستمرواصلیهایفعالیتازکه،سرمایه

شامل:
کاالفروش1.

خدماتارائه2.

تمدبراساس)شدهتضمینسودشاملتجاریواحدهایدارائیازدیگراناستفاده3.
و(قراردادمحتوایاساسبر)امتیازحقدرآمد،(مربوطنرخوطلباصلوزمان
(دریافتحقاحراززماندر)سهامسود

دریافتنییادریافتیازایمابهمنصفانهارزش:گیریاندازهمبنای

لمایومطلعایفروشندهومایلومطلعخریداریکهاستمبلغی:منصفانهارزش
رمزبومبلغازایدررادارایییک،عادیشرایطدروحقیقیایمعاملهدرتوانندمی

.کنندمبادلهیکدیگربا
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هزینه های عملیاتی

احبانصستاندهبامواردمرتبطبجز،سرمایهصاحبانحقوقدرکاهش:تعریف
.باشدشدهناشیتجاریواحدمستمرواصلیهایفعالیتازکه،سرمایه

اساسبربندیطبقه:
تجاریواحددرهاهزینهکارکرد1.

ماهیتاساسبرهاهزینهکارکرداساسبرامکانعدمصورتدرخاصموارددرو2.

هاهزینهکارکردحسببربندیطبقه:
رفتهفروشکاالیشدهتمامبهای1.
فروشوتوزیعهایهزینه2.
اداریوعمومیهایهزینه3.
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درآمد ها و هزینه های غیرعملیاتی

ولیاصعملیاتازکهاستتداومحالدرعملیاتازدستهآننتیجه:تعریف
.شودنمیناشیتجاریواحدمستمر

عملیاتیغیرهایهزینهوهایدرآمدانواع:
سهامسوددرآمد
هاگذاریسرمایهفروشسود
مالیتامینهزینه
مشهودثابتهایدارائیفروشازناشیزیانیاسود.
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مالیات بر درآمد 

مستقیمهایمالیاتقانون105مادهطبق
منابعازکههاشرکتدرآمدجمع،ایران

کسرازپس،شودمیتحصیلمختلف
مشمول،قانوندرمقررهایمعافیت
.باشدمی%25نرخبهمالیات
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تغییرات حسابداری

یتغییرات حسابدار

اصالح اشتباهات

تغییر در رویه های حسابداری

تغییر در برآورد های حسابداری

تعدیالت سنواتی
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تغییر در برآورد های حسابداری

رویدادهایوقوعدلیلبهعمدتاحسابداریبرآورددرتغییر
.یردگمیانجاماضافیوجدیداطالعاتبهدستیابییاوجدید

برآورددرتغییرازهایینمونه:
تغییر. الوصولمشکوکمطالباتمیزانمیزانمحاسبهبرایاستفادهموردنرخدر1
مشهودثابتهایداراییاسقاطارزشومفیدعمربرآورددرتغییر2.
کاالوموادهایموجودینابابیمیزانبرآورددرتغییر3.
(11استاندارد63بند)مشهودثابتهایداراییاستهالکمحاسبهروشدرتغییر4.
طبیعیذخایرومنابعازبازیافتقابلمیزانآورددرتغییر5.
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تغییر در برآورد های حسابداری

حسابداریبرآوردهایدرتغییرتاثیرات:
تنها. موردنرخبرآورددرتغییر:جاریدورهزیانیاسودبر1

الوصولمشکوکمطالباتمحاسبهبرایاستفاده
درتغییر:آتیهایدورهوجاریدورهزیانیاسودبرتواما2.

.مشهودثابتداراییمفیدعمربرآورد
نمیبماسبقعطفحسابداریبرآوردهایدرتغییر:توضیح

مجددارائهواصالحقبلهایدورهمالیهایصورتیعنی.شود
.شودنمی
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تعدیالت سنواتی

قبلسنواتبهکههستنداهمیتیباتعدیالت:تعریف
:شوندمیناشیزیرمواردازوشوندمیمربوط

حسابداریهایرویهدرتغییر1.

اشتباهاتاصالح2.
:مالیهایصورتبرسنواتیتعدیالتاثرات

دورهابتدایانباشته(زیان)سودماندهاصالح1.

یادداشتدرافشا،نبودنعملیدرصورت)ایمقایسهاقالممجددارائه2.
(توضیحیهای

جامعزیانوسودصورتدرقلمآخرینبعنوانسنواتیتعدیالتانعکاس3.
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تعدیالت سنواتی  
تغییر در رویه های حسابداری

جدیداطالعاتبهدستیابییاشرایطتغییر:تغییردلیل

استانداردهاییاآمرهقوانینبموجبیاواختیاریصورتبه:عملنحوه
جدیدحسابداری

حسابداریهایرویهدرتغییرازهایینمونه:
تغییر. کاالوموادهایموجودیارزیابیروشدر1
تغییر. رایحقدارایسهام%50ازبیشتحصیل)گزارشگریشخصیتدر2

وتلفیقیمالیهایصورتارائهوگذارسرمایهشرکتتوسطدیگرتجاریواحد
(تلفیقاصولاساسبرایمقایسهارقامارائهوتهیه
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تعدیالت سنواتی  
تغییر در رویه های حسابداری

حسابداریهایرویهدرتغییراثرات:
ودمیشمنعکسجدیدرویهمبنایبرجاریدورهبهمربوطارقام1.
ومحاسبهحسابداریرویهدرتغییرازناشیانباشتهاثرات2.

.شودمیمنظورسنواتیتعدیالتبعنوان
مجددارائهقبلهایدورهمالیهایصورتایمقایسهارقام3.

.میشود
هکتغییردورهابتدایسودانباشته(1)بینتفاوت:انباشتهاثرات

بادورهابتدایانباشتهسود(2)واستشدهمحاسبهقبلیرویهبا
موردنیزگذشتههایدورهدرجدیدحسابداریرویهآنکهفرض

.استبودهاستفاده
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تعدیالت سنواتی  
تغییر در رویه های حسابداری

fifo روش از میانگین موزون به روش مبنی بر تغییر1392تصمیم مدیریت در سال 

1391/12/29 1392/12/29 شرح

400/000 520/000 موجودی کاال طبق روش میانگین موزون
440/000 570/000 fifo موجودی کاال طبق روش

محاسبه تعدیالت سنواتی و انجام ثبت الزم در دفتر روزنامه : مطلوبست

:حل 

440/000 fifo طبق روش 1392سال موجودی کاالی ابتدای

400/000 طبق روش میانگین1392سال موجودی کاالی ابتدای

40/000 ابتدای سال طبق دو روشتفاوت موجودی کاالی
10/000 %(25)اثر مالیاتی 
30/000 خالص تعدیالت سنواتی
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تعدیالت سنواتی  
تغییر در رویه های حسابداری

:ثبت های دفتر روزنامه 

40/000 موجودی کاال

30/000 سود و زیان انباشته
10/000 مالیات پرداختنی

ی  درعمل تعدیالت سنواتی بدون در نظر گرفتن اثر مالیات
:شود منعکس می

40/000 موجودی کاال
40/000 سود و زیان انباشته
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تعدیالت سنواتی 
اصالح اشتباهات

محاسباتیوریاضیاشتباهات
حسابداریهایرویهبکارگیریدراشتباه
تهیهنزمادرموجودواقعیتهایگرفتننادیدهیانادرستتعبیر

مالیصورتهای
رویهیکبهحسابداریغیراستانداردرویهیکازتغییر

حسابداریاستاندارد
تقلبموارد



89

تعدیالت سنواتی 
اصالح اشتباهات

اشتباهاتتاثیر:
ثبت:دارندتاثیرزیانوسودصورتیاترازنامهبرتنها1.

.نیستندسنواتیتعدیالت–اثاثهدرآالتماشین
عدم:دارندتاثیرزیانوسودصورتبرهموبرترازنامههم2.

.وندشمیمحسوبسنواتیتعدیالت–استهالکهزینهثبت
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صورت سود و زیان جامع

وشوندنمیمنعکسزیانوسودصورتدراقالمبرخیکهازآنجایی:تعریف
الیمصورتیکاستضروریشوندمیمنظورسرمایهصاحبانحقوقبهمستقیما

.گرددارائهوتهیهجامعزیانوسودصورتعنوانتحتاساسی
دهندهتشکیلاقالم:
(زیانوسودصورتطبق)دورهخالصزیانیاسود1.
:شدهشناساییهایهزینهودرآمدهاسایر2.

ثابتهایدارائیارزیابیتجدیدازناشینیافتهتحقق(هزینه)درآمد-1-2
مدتبلندهایگذاریسرمایهنیافتهتحقق(زیان)سود-2-2
ماده)دولتیهایشرکتارزیهایبدهیوهاداراییتسعیرازحاصل(زیان)سود-3-2

(عمومیمحاسباتقانون36
خارجیمستقلواحدهایمالیهایصورتتسعیرازحاصل(زیان)سود-4-2
(16استاندارد)

سنواتیتعدیالت3.
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ترازنامه و یادداشت های توضیحی صورت های مالی

92
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(صورت وضعیت مالی)ترازنامه

درارتجاریواحدمالیوضعیتکهاستصورتحسابی:تعریف
.دهدمینشانمعینزمانیمقطعیک

دهدمیارائهاطالعاتیچهترازنامه:
مالکانهحقوقبازدهنرخوهادارائیبازدهنرخ1.
تجاریواحدسرمایهساختارارزیابی2.
وتتعهدابازپرداختتوانایینقدینگی،وضعیتتحلیلوتجزیه3.

مالیپذیریانعطاف
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(صورت وضعیت مالی)ترازنامه

هامحدودیت:
.دهدنمینشانراتجاریواحدجاریارزش1.

رعمبرآورد:شدهگزارشاقالمازبرخیتعییندربرآوردوقضاوتازاستفاده2.
مطالباتوصولقابلیتمیزانبرآوردوثابتهایدارائیمفید

بااهمیتآثاردارایکهتجاریواحدمنابعازبرخینشدندادهنشان3.
دارایی:گیریاندازهمشکالتبدلیلهستندمالیوضعیتبر

فروشازپسخدماتیاوشهرتمثلنامشهودی
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شکل ترازنامه

ارائه) (رایجشکل)نقدینگیترتیببههابدهیوهادارائی1

ترازنامهدرابتدایکمترشوندگینقددارایهایدارئیارائه2)
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عناصرترازنامه
(حداقل اقالم اصلی طبق استانداردهای حسابداری)

سهم اقلیت
سرمایه و اندوخته ها

دارایی های ثابت مشهود
دارایی های نامشهود
سرمایه گذاری ها
موجودی مواد و کاال
و حسابها و اسناد دریافتنی تجاری

سایر حسابها و اسناد دریافتنی
موجودی نقد
و  حسابها و اسناد پرداختنی تجاری

سایر حسابها و اسناد پرداختنی
انذخیره مزایای پایان خدمت کارکن
 بدهی های بلند مدت 100
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طبقه بندی اقالم در ترازنامه

تسهیل،ترازنامهاقالمبندیطبقهازاصلیهدف:هدف
.باشدمیآنمفیدارائهومالیاطالعاتتحلیلوتجزیه

هبترازنامهدرهابدهیوهادارائیبایدحسابداریاستانداردهایطبق
.شودتقسیمجاریغیروجاری

مشمولکهتجاریواحدهایازآندستهمورددر:استثناء
چرخهداراییاوآمرهقوانینمفادیاخاصحسابداریاستانداردهای

فوقبندیطبقههستندطوالنیخیلییاونامشخصعملیاتی
.نداردموضوعیت
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طبقه بندی اقالم در ترازنامه

ترازنامهاصلیاقالمگزارشنحوه:

(نقدبهتبدیلقابلیت)نقدینگیترتیببههادارائیمعموال

سررسیدزماناساسبرهابدهی

بقاکاهشترتیببهسرمایهصاحبانحقوق
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طبقه بندی اقالم ترازنامه

هادارایی:
جاریهایدارایی(الف
:شاملجاریغیرهایدارایی(ب

(تجهیزاتوآالتماشین،اموال)مشهودثابتهایدارائی
نامشهودهایدارایی
مدتبلندگذاریهایسرمایه
هاداراییسایر
آتیهایدورهبهانتقالیمخارج



104

طبقه بندی اقالم ترازنامه

بدهیها:
جاریهایبدهی(الف
جاریغیرهایبدهی(ب
سهامصاحبانحقوق

شدهپرداختسرمایه
سهام(کسر)صرف
هااندوخته
انباشته(زیان)سود
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دارایی های جاری

دارائیسایرونقدوجهمعادلیانقدوجهازاستعبارتجاریدارایی
عملیاتعادیچرخهطیدررودمیانتظارمعقولطوربهکههائیکه

دهشمصرفباشدترطوالنیکهکدامهر،یکسالظرفیاتجاریواحد
.شودفروختهیاوشدهتبدیلنقدوجهبهیا

موجودی کاال

حسابها و اسناد دریافتنی

وجه نقد
فروش نقدی

خرید

وصول مطالبات هفروش نسی
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اقالم تشکیل دهنده دارایی های جاری

جاریداراییهای:
نقدموجودی
مدتکوتاهگذاریسرمایه
تنیدریافاسنادوحسابهاسایروتجاریدریافتنیاسنادوحسابها
تجاریغیردریافتنیاسنادوحسابها
کاالوموادموجودیهای
کاالوموادسفارشات
سفارشاتوهزینهپرداختهایپیش
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موجودی نقد

وجهجاریهایداراییدهندهتشکیلاقالممهمترینازیکی
.باشدمینقد

جاریحسابصندوق،درتجاریواحدکهاستوجوهیشاملنقدوجه
مینگهداریکارپردازنزدتنخواهقالبدریاوارزیحسابهایبانک،
.نماید
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سرمایه گذاری کوتاه مدت

بهنابکهاستگذاریسرمایهنوعیمدتکوتاهگذاریسرمایه
دقصبهوداردشوندگینقدقابلیتآسانیبهآن،ماهیت

:مانند.استنشدهتحصیلیکسالازبیشبراینگهداری
oسهامدرگذاریسرمایه
oقرضهاوراقدرگذاریسرمایه
oبانکیمدتکوتاهسپرده
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حسابها و اسناد دریافتنی تجاری

وکاالفروشبابتتجاریواحدمدتکوتاهمطالباتشامل
سرفصلتحتمعموالترازنامهدرکهباشدمیخدماتانجام

.شودمیدادهنشانواحدی
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حسابها و اسناد دریافتنی غیرتجاری

بهمشتریانازغیربهحقوقییاحقیقیاشخاصکهمبالغی
.هستندبدهکارتجاریواحد

:شامل
مساعدهووامبابتکارکنانازمطالبات
مدیرانازمطالبات
دریافتنیسهامسود
و.....
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موجودی های مواد و کاال

موجودیساخت،جریاندرکاالیاولیه،موادموجودیشامل
اتعملیعادیروالدرفروشقصدبهکهایشدهساختهکاالی

وتعمیراتبراینیازموردقطعاتوگرددمینگهداری
.باشدمینگهداشت
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سفارشات مواد و کاال

هاییههزینکلیهنیزوراهیبینکاالیبهمربوطاقالمکلیه
کارمزدسفارشات،ثبتسفارشات،انجامخصوصدرکه

زاجداسرفصلیدرمعموالشودمیانجام...واعتبارگشایش
.شودمیثبتکاالوموادسفارشاتعنوانتحتموجودیها،
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پیش پرداختهای هزینه و سفارشات

لیهکوتبلیغاتمالیات،اجاره،بهره،بیمه،پرداختپیششامل
تاریخازیکسالطیرودمیانتظارکههاییپرداختپیش

.یابندتحققترازنامه
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بدهی های جاری

الیکسطیدررودمیانتظارمعقولطوربهکهاستتعهداتی
کهکدامهرعملیاتیعادیچرخهیکیاترازنامهتاریخاز

بدهیهایایجادیاجاریداراییهایمحلازباشدترطوالنی
.شودتسویهیابازپرداختجاری



115

اقالم تشکیل دهنده بدهی های جاری

جاریهایبدهی:
بانکیبرداشتاضافه
تجاریپرداختنیاسنادوحسابها
تجاریغیرپرداختنیاسنادوحسابها
مشتریانازدریافتپیش
مالیاتذخیره
(پرداختنی)پیشنهادیسهامسود
پرداختنیوامهای
دریافتیمالیتسهیالتجاریحصه
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اضافه برداشت بانکی

انکبحساببستانکارماندهمعنیبهبانکیبرداشتاضافه
دیموجوازبیشمیزانیبهچکصدورنتیجهدرکهباشدمی

.شودمیایجادبانکی
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حسابها و اسناد پرداختنی تجاری

کهاستکاالوموادخریدازناشیتجاریواحدتعهداتمعرف
.ددگرتسویهترازنامهتاریخازیکسالطیدررودمیانتظار
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حسابها و اسناد پرداختنی غیرتجاری

عمدتاکهباشدمیمدتکوتاههایبدهیازآندستهشامل
دریافتیاوقوانینواحکامبهعملخدمت،دریافتازناشی
:شامل.باشدمیسپردهقالبدروجه

oپرداختنیبیمه
oپرداختنیمالیات
oکارانجامحسنسپرده
oو...
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پیش دریافت از مشتریان

انجامبرایمبالغیوصولنتیجهدرکهاستتعهداتینشانگر
.شودمیایجادکاالتحویلوساختیاوآیندهدرخدماتی
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ذخیره مالیات

بدهی،حسابداریاصولومالیاتیقوانینبیناختالفدلیلبه
برآوردیبدهییک،ماهیتاآنشدنقطعیزمانتامالیاتی

وثبتمالیاتذخیرهعنوانتحتمعموالوشدهمحسوب
.گرددمیگزارش
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سود سهام پیشنهادی

بهمدیرههیئتسویازپیشنهادهنگامبهسهامسودتوزیع
سهامسودعنوانتحتسهامصاحبانعمومیمجمع

.شودمیدادهنشانجاریبدهیجزءوثبتپیشنهادی
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وامهای پرداختنی

بلندوامهایجاریحصهودریافتیمدتکوتاهوامهایکلیه
انعنوتحتباشدمیآتیمالیسالدرآنرسیدسرکهمدت

.گرددمیگزارشپرداختنیوامهای
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سرمایه در گردش

شگرددرسرمایهراجاریبدهیبهنسبتجاریداراییفزونی
.نامندمی
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دارایی های غیر جاری

درکهاستداراییهایکلیهشاملجاریغیرهایدارایی
:شاملوباشدنمیانعکاسقابلجاریداراییهایسرفصل

مدتبلندگذاریهایسرمایه
(تجهیزاتوآالتماشیناموال،)مشهودثابتهایدارائی
نامشهودداراییهای
داراییهاسایر
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سرمایه گذاری بلند مدت

برایایوباشدنداشتهسریعفروشقابلیتکهگذاریسرمایه
ردیگواحدهایباتجاریوعملیاتیمناسباتوارتباطایجاد
بندیطبقهمدتبلندگذاریسرمایهعنوانبهباشدشدهانجام

.گرددمی
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اموال ، ماشین آالت و تجهیزات

مفیدعمردارایکهشودمیاطالقمشهودیداراییهایبه
وکاالضهعریاتولیددراستفادهمنظوربهوبودهطوالنینسبتا

نگهداریتجاریواحدتوسطاداریمقاصدیاوخدمات
.شودمی
زمین
ساختمان
تاسیسات
وآالتماشین......
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داراییهای نامشهود  

فاقدکهشودمیاطالقمدتبلندداراییهایازگروهآنبه
وکاالعرضهیاتولیددراستفادهمنظوربهوبودهعینیماهیت
دورهیکازبیشمدتیبرایودیگرانبهاجارهیاوخدمت

:شامل.باشدشدهتحصیلمالی
وعالئم،تالیفحق،اختراعحقمانند:شناساییقابل(الف

وفرمولها،ایرایانهافزارهاینرم،فرانشیز،تجارینامهای
...وقالبها

سرقفلی:شناساییغیرقابل(ب
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سایر داراییها

وانعنتحتراآنهاتواننمیکهمدتیبلندداراییهایکلیه
وتجهیزاتوآالتماشینبلندمدت،اموالگذاریسرمایه
آبانشعابحقودایع،:مانند.کردبندیطبقهنامشهوددارایی

...و،برق،گاز
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بدهیهای بلند مدت

باشدمیاستقراضبرمبتنیکهبدهیهایی.
قرضهاوراقووامها،مدتبلندپرداختنیاسنادمانند.

اشدبمیاستقراضویژگیفاقدکهمدتبلندهایبدهیسایر.
کارکنانخدمتپایانمزایایذخیرهمانند
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بدهی های غیرجاری

دهیهایبفصلسردربندیطبقهقابلکهتعهداتیکلیهشامل
هایبدهیایجادیاوجاریداراییهایمحلازونبودهجاری
باشدنمیتسویهیاپرداختقابلمالیسالطیدرمدتکوتاه
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حقوق صاحبان سهام

بهنسبتانتفاعیواحدیکصاحبانمالیحقوقدهندهنشان
بدهیجمعکسرطریقازآنمبلغکهاستواحدهایدارایی

.آیدمیدستبهآنهایداراییجمعازتجاریواحدهای
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اقالم تشکیل دهنده حقوق صاحبان سهام

سهامصاحبانحقوق:
شدهپرداختسرمایه
(صرف)اضافیشدهپرداختسرمایه
(انباشتهسوددرمحدودیت)هااندوخته
انباشته(زیان)سود
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سرمایه پرداخت شده

ازممتسهاموعادیسهامشاملتواندمیشدهپرداختسرمایه
.شوندگزارشاسمیارزشبهبایدآنازکدامهرکهباشد
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سرمایه پرداخت شده اضافی

وختهاند،شدهپرداختسرمایهسرفصلهایدرکهاقالمیکلیه
بندیهطبقایندرنباشدبندیطبقهقابلانباشتهسودیاو

:شامل.گیردمیقرار
شودمیدریافتاسمیارزشبهنسبتکهمازادیمبلغ.
آناهداییاوخزانهسهامفروشیاتحصیلازناشیاضافیمنافع

سهامتجزیهیاوابطالبازخرید،ازحاصلمازاد
عادیسهامبهممتازسهامیاوقرضهاوراقتبدیلازناشیصرف
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اندوخته ها

زاماتالاثربرکهباشدمیسهامسودتوزیعدرمحدودیتنوعی
سهامصاحبانعمومیمجمعیامدیریتتصمیماتقانونی،
:شامل.شودمیایجاد

قانونیاندوخته
تکمیلوتوسعهاندوخته
آالتماشینجایگزینیاندوخته
احتیاطیاندوخته
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انباشته( زیان)سود

تهانباشسودوسالجاریسودازبخشآنمعرفانباشتهسود
بینآنتوزیعدرمحدودیتیهیچگونهکهاستسنواتی
.نداردوجودسهامصاحبان
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یادداشت های توضیحی صورت های مالی

تنمدرنتوانکهاطالعاتیوهستندمالیصورتهایالینفکجزءهایادداشتاین
.شدخواهندارائههایادداشتاینقالبدردادانعکاسمالیصورتهای

هایادداشتارائهترتیب:
oتجاریواحدفعالیتتاریخچه
oمالیصورتهایتهیهمبنای
oحسابداریهایرویهاهمخالصه
oمالیهایصورتدرشدهارائهاقالمدربارهتکمیلیاطالعات
oمالیهایصورتدرنشدهشناساییاقالمبهمربوطاطالعات
oترازنامهتاریخازبعدرویدادهای
oوابستهاشخاصبامعامالت
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یادداشت های توضیحی صورت های مالی
یمبنای تهیه صورتهای مالو تاریخچه فعالیت واحد تجاری 

شدخواهدارائهذیلاطالعاتفعالیتتاریخچهدر:
oتاسیستاریخ
oبرداریبهرهشروعتاریخ
oتجاریواحداصلیمرکز
oتجاریواحداصلیفعالیت
oتجاریواحدحقوقیشخصیتدرتغییر

شدخواهدارائهذیلاطالعات،مالیصورتهایتهیهمبنایبخشدر:
oاستتاریخیشدهتمامبهایاساسامالیهایصورتتهیهمبنایاینکه.
oاستشدهاستفادهجاریهایارزشازکهمواردیبهاشاره.
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یادداشت های توضیحی صورت های مالی
خالصه اهم رویه های حسابداری

شدخواهدارائهذیلاطالعاتبخشایندر:
oجملهازمالیهایصورتاقالمگیریاندازهبرایحسابداریهایروش:
کاالوموادهایموجودیارزیابیروش•
نامشهودهایدارائیومشهودثابتهایدارائیاستهالکمحاسبهروش•
هاگذاریسرمایهارزیابیروش•
مدتبلندهایپیماندردرآمدشناختروش•
ارزیهایبدهیوهادارائیتسعیرروش•
کارکنانخدمتپایانمزایایذخیرهمحاسبهروش•
مالیهایصورتتلفیقمبانی•
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یادداشت های توضیحی صورت های مالی
اطالعات مربوط به اقالم شناسایی نشده

شدخواهدارائهذیلاطالعاتبخشایندر:
بدهی) یاوقوعبهمنوطآنهاتحققکهایبالقوههایبدهی–احتمالیهای1

مطروحهحقوقیدعاوی.استآتینامشخصرویدادچندیایکوقوععدم
دیگرانبدهیتضمینوتجاریواحدعلیه

تحصیلمصوبومنعقدهقراردادهایبهمربوطاطالعات–سرمایهتعهدات2)
اندهمودورهپایانتاپرداختیمبالغ،هزینهبرآورد:نظیرغیرجاریهایدارئی

تعهدات
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رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه
(5استاندارد حسابداری شماره )

تاریخوترازنامهتاریخبینکههستندنامطلوبیومطلوبرویدادهای
.دهدمیرخمالیهایصورتتایید

ایهصورتمدیرههیئتکهتاریخی:مالیهایصورتتاییدتاریخ
.کندیمتاییدانتشارمنظوربهبارآخرینبرایورسمیبطوررامالی

شودافشاءبایدمالیهایصورتتاییدتاریخ.

شاملترازنامهتاریخازبعدرویدادهای:
ترازنامهتاریخازبعدتعدیلیرویدادهای1)
ترازنامهتاریخازبعدغیرتعدیلیرویدادهای2)
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رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه

نامهترازتاریخازقبلرویدادهااینمنشاء:ترازنامهتاریخازبعدتعدیلیرویدادهای
.استترازنامهتاریخازبعدرویدادشدنقطعییاواضافیاطالعاتولیبوده
oدرفعلیتعهدوجودکهترازنامهتاریخازبعدحقوقیدعواییکفصلوحل

.کندمیتاییدراترازنامهتاریخ
oتاریخرددارائیارزشکاهشبیانگرکهترازنامهتاریخازبعددریافتیاطالعات

ندنیازم،دارائیقبلیشدهشناساییارزشکاهشزیانمبلغیاوترازنامه
دادگاهتوسطمشتریانازیکیورشکستگیاعالم.باشدتعدیل

oازحاصلعوایدیاوشدهخریداریهایدارائیشدهتمامبهایشدنمشخص
ترازنامهتاریخازبعددارائیفروش

oازلقبهایدورهیادورهبرایوابستهوفرعیهایشرکتسهامسودتصویب
آنباهمزمانیااصلیشرکتترازنامهتاریخ
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رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه

تاریخازبعدرویدادهااینمنشاء:ترازنامهتاریخازبعدتعدیلیغیررویدادهای
ختاریازبعدرویدادشدنقطعییاواضافیاطالعاتکسبولیبودهترازنامه
.وندشافشاءیادداشتهادربایستیرویدادهااین.استمالیهایصورتتصویب

oیفرعواحدیکواگذارییاترازنامهتاریخازبعدتجاریترکیبعمدهموارد
oعملیاتتوقفبرایایبرنامهاعالم
oدولتتوسطهاداراییمصادرهیاهادارائیواگذاریوخریدعمدهموارد
oبعدوزیسآتشبراثرتولیداصلیتجهیزاتوتاسیساتبهخسارتشدنوارد

ترازنامهتاریخاز
oساختارعمدهتجدیداجرایشروعیااعالم
oترازنامهتاریخازبعدتجاریواحدسهامدارانترکیبوسرمایهدرعمدهتغییرات
oباشدترازنامهتاریخازبعدرویدادهایازناشیصرفاکهعمدهحقوقیدعوای.
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معامالت با اشخاص وابسته

نهاآازیکیکهشوندمیتلقیوابستههمبهنسبتاشخاصی:تعریف
ومالیهعمدهایگیریتصمیمبرمستقیمغیریامستقیمطوربهبتواند

دوهرایوکنداعمالایمالحظهقابلنفوذیاکنترل،دیگرطرفعملیاتی
.باشندثالثیشخصمشترککنترلتحت

وابستهاشخاصبامعامالتنمونه:
معامالت) (شرکتعاملمدیرومدیرههیاتاعضای)مثلت.ق129مادهمشمول1
(سهامدارهایشرکتیاوهمگروههایشرکت)مثلوابستهاشخاصسایر2)

رتصوتوضیحیهاییادداشتدربایستیوابستهاشخاصبامعامالت
.شودافشاءمناسببنحومالیهای



حسابداری وجوه نقد
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وبانکهانزددیداریهایسپردهونقدموجودی
اضافهکسربهارزیوریالیازاعممالیموسسات
البهمطموردقبلیاطالعبدونکهبانکیهایبرداشت

.گیردمیقرار

تعریف وجوه نقد
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شاملنقدوجه:

صندوق

گردانتنخواهموجودی

هابانکنزدجاریحسابموجودی

(سررسیدبدونمدتکوتاهگذاریسرمایههایسپرده)دیداریهایسپرده

اندازپسالحسنهقرضهایسپردهموجودی

وجوه نقد



148

شودنمیزیرمواردشاملنقدوجه:
کهقدنوجهبهالتبدیلسریعمدتکوتاهگذاریسرمایه)نقدوجهمعادلاقالم

.(باشدماهسهحداکثرسررسیدتاتحصیلزماندرآنموعد
(کارکنانمساعدهرسید)موقتهایپرداخترسیدوداروعدههایچک-

.شوندمیبندیطبقهدریافتنیحسابهایجزءاقالماینگونه
(هزینهپرداختپیش)پستیتمبرهایموجودی
بازخریدسپردهمثل)اندشدهمحدودخاصیمصارفبرایکههاییسپرده

یرساوگذاریهاسرمایهدرسرفصل-قرضهاوراقبازخریدسپردهوکارکنان
.(شوندمیبندیطبقههادارایی

بهبانکیشدهمسدودوجوه)باشدشدهمحدودآنازاستفادهکهینقدوجوه
(شودمیبندیطبقههاداراییسایرسرفصلدر-قضاییمقاماتدستور

تتح–هابانکازتسهیالتدریافتهنگامدرشدهسپردهجبرانیهایمانده
.شودمیبندیطبقههاداراییسایرسرفصل

وجوه نقد
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ت نقد  به منظور برخی از عملیات دریافت و پرداخت بصور
.در دفاتر افتتاح می شود 

ه  در پایان هر روز موجودی صندوق شمارش شده و با ماند
.  صندوق در دفاتر مطابقت داده می شود 

 د در باشبی اهمیت در صورتی که کسرو اضافی صندوق
رآمدها و بعنوان سایرد) کسروفزونی صندوق حسابی بنام 

.منظور می شود (هزینه های غیر عملیاتی 

صندوق



مثال

150
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مقداریپرداختهاانجامدرسهولتمنظوربهتجاریواحدهای
دارتنخواهنامبهاشخاصییاشخصاختیاردررانقدوجه
مانندمستمروجزئیهایهزینهآنمحلازتادهندمیقرار
انجامدفتریملزومات،پستیهایهزینه،ذهابوایاب
.نمایندپرداختراشرکتشده

تنخواه گردان
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میرارقدارتنخواهاختیاردرتنخواهبعنوانمبلغیهنگامیکه
تردفادرگردانتنخواهعنوانتحتحسابیاستالزمگیرد

.شودبدهکارمبلغهمانبهوشدهافتتاح

روش حسابداری تنخواه گردان



انجام هزینه توسط تنخواه دار

ه پس از انجام هزینه ها توسط تنخواه دار و ارائه اسناد هزینه به دایر
. حسابداری و تایید آنها ثبت زیر صورت می گیرد 

ده از بابت تجدید تنخواه چکی معادل جمع کل اسناد هزینه تایید ش
یگیردمحل حساب بانکی در وجه تنخواه دار صادر و ثبت ذیل صورت م

153



مثال

154



حل مثال

155



مثال

156
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جاری در اصطالح حسابداری ، حساب بانک فقط به حسابهای
.اطالق می شود 

ده حساب وقتی حسابجاری افتتاح می شود بایستی همواره مان
ت گزارشی بانک در دفاتر شرکت و دفاتر بانک از طریق دریاف

. تحت عنوان صورتحساب بانکی کنترل گردد 
ت در صورت وجود مغایرت ، بایستی علل آن با تهیه صور

یری و ثبت های مغایرت بانکی ریشه یابی و تا حصول نتیجه پیگ
.  اصالحی اعمال گردد 

حساب بانک
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اقالمی. صورتدرولیشدهثبتتجاریواحددفاتردرکه1
.استنشدهمنظوربانکحساب

(شرکتدفاتربدهکاربازاقالم)راهیبینوجوه
(شرکتدفاتربستانکاربازاقالم)معوقچکهای

دالیل ایجاد مغایرت بانکی
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بدهکارانیاشرکتتوسطماهروزهایآخریندرکهوجوهی
تثبشرکتدفاتردرروزهماندروگرددمیواریزبانکبه

بتثاینتاخیرروزچندباخوددفاتردربانکولیشودمی
.دهدمیانجامرا

وجوه بین راهی
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ارسالتاریختاچکدارندهکهشودمیاطالقچکهاییبه
مراجعهبانکبهآنوجهدریافتبرایبانک،صورتحساب

.استنکرده

چکهای معوق
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رکتشدفاتردرهنوزولیشدهثبتبانکدفاتردرکهاقالمی.2
.استنشدهثبت
(بانکدفاتربستانکاربازاقالم)بانکهایوصولی
(بانکدفاتربدهکاربازاقالم)بانکهایبرداشت

دالیل ایجاد مغایرت بانکی
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ولیشدهواریزشرکتحساببهکهاستوجوهیشامل
تاسنرسیدهشرکتدستبههنوزآنبستانکاراعالمیه

:مانند
بدهکارانازوصولی•
وصولجریاندراسنادوجهوصول•
مالاعالزمثبتبانکازبستانکاراعالمیهدریافتازپس

.شدخواهد

وصولی های بانک
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ارائهبابتکهاستبانکیکارمزدوهاهزینهانواعشامل
:مانند.شودمیبرداشتشرکتحسابازخدمات

حوالههزینهوتمبربهای
چکدستهصدورهزینه
اسنادیاعتبارگشایشکارمزد
دریافتیمالیتسهیالتاقساط
واحداتردفدربانکازمثبتهاسناددریافتازپسبرداشتهااینگونه

.شدخواهندثبتتجاری

برداشت های بانک
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اشتباهات. انکبدفاتروتجاریواحددفاتردراقالمثبتدر3

(ر شرکتاقالم باز بدهکار یا بستانکاردفات)اشتباهات شرکت

(بانکدفاتربستانکاریابدهکاربازاقالم)بانکاشتباهات

دالیل ایجاد مغایرت بانکی



165

مرقحسابداریثبتهنگامدراستممکنشرکتحسابدار
چنیندر.باشدکردهثبتاشتباهرابانکبستانکاریابدهکار
مذکوررقمبانکیمغایرتصورتتهیههنگامدرمواردی
.گرددمیاصالح

اشتباهات شرکت
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بلغیم،حسابدارندهاسمیتشابهدلیلبهاستممکنبانک
آنحسابازیاواریزشرکتحساببهاشتباهصورتبهرا

انکبتوسطشدهثبترقماستممکنیاو.نمایدبرداشت
.باشداشتباه

اشتباهات بانک
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سابصورتحماندهبیناختالفمواردبانکیمغایرتصورتدر
ابحسدارندهموسسهدفاتردربانکحسابوبانکارسالی
.شودمیدادهنشانجاری

صورت مغایرت بانکی
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شرکت نمونه
...بانک ...صورت مغایرت بانکی حسابجاری شماره 

1392/09/30به تاریخ 

××××نک    مانده بستانکارطبق صورتحساب با××××مانده بدهکار طبق دفاتر شر کت    
:ک اضافه می شود اقالم بازبدهکاردفاترواشتباه بان:و اشتباه شرکتاضافه می شود اقالم بازبستانکاربانک

××××وجوه بین راهی        ××××وصولی های بانک      
××××اشتباه بانک            ××××اشتباه در ثبت          

××××××××
:بانککسرمیشود اقالم باز بستانکار دفاترو اشتباه:کت کسرمیشود اقالم باز بدهکار بانک و اشتباه شر

××××چکهای معوق          
××××اشتباه بانک             

××××برداشتهای بانکی       
××××اشتباه در ثبت          

(××××)
***مانده واقعی                    

(××××)                                
***مانده واقعی



مثال
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حل مثال
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ادامه حل مثال

171



اصالح دفاتر پس از تهیه صورت مغایرت
بانکی

برخیاستالزمبانکی،مغایرتصورتتهیهازپس
ماندهتاآیدعملبهتجاریواحددفاتردراصالحات

اینایبر.نمایدمطابقتبانکصحیحماندهبابانکحساب
بانکیمغایرتصورترویازکهاصالحیاسنادمنظور

تقسمدرکهشودمیشاملرااقالمیتنهاگرددمیثبت
عنییاند،شدهگزارشصحیحماندهبادفاترماندهتطبیق

هکهاییمغایرتوبانکهایبرداشتبانک،هایوصولی
.اندآمدهبوجودتجاریواحداشتباهاتنتیجهدر

172



مثال
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مثال

174



حسابداری مطالبات
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تعریف مطالبات

مشتریانعلیهتجاریواحدیکادعاهای،
،نقدوجهارائهدرقبال)اشخاصسایروکارکنان

.باشدمی(خدمتیاکاال
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طبقه بندی مطالبات

کلیبندیطبقه:
.شوندمیایجادتجاریواحدمستمروعادیعملیاتطی:تجاریمطالبات1.

یتجارواحدمستمروعادیعملیاتبامستقیمرابطه:تجاریغیرمطالبات2.
.ندارند

ثابتهایدارایینسیهفروشازناشیمطالبات:مثل
پرداختیهایالحسابعلیبابتکارکنانومدیرانازمطالبات
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طبقه بندی مطالبات

سررسیدتاماندهباقیمدتحسببربندیطبقه:
ظرفیاتجاریواحدمعمولعملیاتیچرخهطیرودمیانتظار:جاریمطالبات1.

.شودوصول،استترطوالنیکدامهر،ترازنامهتاریخازسالیک

ایتجاریواحدمعمولعملیاتیچرخهطیرودمیانتظار:مدتبلندمطالبات2.
.نشودوصول،استترطوالنیکدامهر،ترازنامهتاریخازسالیکظرف

شوندمیبندیطبقههاداراییسایرسرفصلدر.
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طبقه بندی مطالبات

ماهیتحسببربندیطبقه:
دهوعچک)تجاریاسنادبهمستند:(بدهکاران)دریافتنیهایحساب1.

(نیستسفتهودار

مشخصمبلغیدریافتازحاکیوبودهتجاریاسنادبهمستند:دریافتنیاسناد2.
.استآیندهدرمعینتاریخیدر
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ارزیابی حسابهای دریافتنی

ارزشخالصبهمدتکوتاهدریافتنیحسابهای
.شودمیارزیابیبازیافتنی

ودشدریافتنقدبصورترودمیانتظارکهمبلغیخالص:بازیافتنیارزشخالص
وهاینههزسایرووصولغیرقابلمطالباتبایدبازیافتنیارزشخالصتعیینبرای)

(گرددبرآوردمطالباتبامرتبطهایذخیره

یانجرفعلیارزشبهمدتبلنددریافتنیحسابهای
.شودمیارزیابیدریافتقابلآتینقدیهای
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مطالبات غیر قابل وصول و مشکوک الوصول

مواجهوصولعدمخطرباهموارهدریافتنیاسنادوحسابها
ماندهازبخشیسوختاحتمالواساسهمینبر.باشندمی
مالیفعالیتهایثبتجهتحسابداریروشدوحسابهااین

.شودمیاستفادهمزبور
مستقیمحذفروش.1
ذخیرهایجادروش.2
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روش حذف مستقیم

وصولعدمازناشیهزینهگونههرمستقیم،حذفروشدر
ربدالمدارکیکهشودمیثبتدفاتردرهنگامیمطالبات

.باشدداشتهوجودمطالباتسوختشدنقطعی

استاداریوعمومیهایهزینهجزءشدهسوختمطالباتهزینه.

ودشمیدارخدشهتطابقاصلروشاینازاستفادهصورتدر



مثال 

183
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روش حذف مستقیم-بازیافت مطالبات سوخت شده 

  طبقه بندی می شود درآمد متفرقه بعنوان بازیافت مطالبات سوخت شده.
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روش ایجاد ذخیره

کهتیمطالباگذشته،سنواتتجربیاتبهتوجهباروشایندر
برآوردنگردد،وصولآتیمالیسالطیدررودمیاحتمال

ولالوصمشکوکمطالباتذخیرهحساببستانکاربهوشده
شودمیمنتقل
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روش ایجاد ذخیره

مستقیمحذفروشازترکارانهمحافظهذخیرهایجادروش
.داردبیشتریانطباقحسابداریاصولباوبوده

مشکوکمطالباتذخیرهمبلغدرعمدهاصالحگونههر
مطالباتهزینهمحاسبهروشدرنظرتجدیدیاالوصول

لقیتحسابداریبرآوردهایدرتغییرعنوانبهالوصولمشکوک
.شودمی

یرغحوادثبروزبواسطهدریافتنیحسابهایازتعدادیحذفصورتدر
نههزی،زلزلهاثردرمشتریانازبرخیهایداراییانهداممانندمترقبه

.شودمیمنظورمترقبهغیراقالمجزءشدهسوختمطالبات



مثال
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روشهای برآورد مطالبات مشکوک الوصول

هم می  که شامل اسناد دریافتنی) برای برآورد مطالبات مشکوک الوصول
.به شرح زیر استفاده می شودپنج روش از ( شود 

روش. نههزیبرآورد)زیانیوسوددیدگاه)نسیههایفروشازدرصدی1
.واراستاستتطابقاصلاساسبرزیانیوسوددیدگاه–((مشتریانبهاعتباراعطای

روش. (زیانیوسوددیدگاه)نسیهونقدهایفروشمجموعازدرصدی2

روش. (موردیروش)دریافتنیحسابهایویژهشناسایی3
.تاساستوارکاریمحافظهاصلاساسبردیدگاهاین-((مطالباتارزشبرآورد)ایترازنامهدیدگاه)

روش. (ایازنامهتردیدگاه)دریافتنیحسابهای(سنی)زمانیوتحلیلتجزیه4
(ایترازنامهدیدگاه)دریافتنیحسابهایماندهازدرصدیروش5.
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دیدگاه سود و زیانی  

مشکوکمطالباتمبلغ،زیانیوسوددیدگاههایروشدر
مطالباتذخیرهحسابماندهگرفتننظردربدونالوصول

وکمشکمطالباتهزینهحساببدهکاربه،الوصولمشکوک
ولالوصمشکوکمطالباتذخیرهحساببستانکاروالوصول
.شودمیمنظور



مثال

190
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دیدگاه ترازنامه ای 

تمطالباذخیرهمبلغای،ترازنامهدیدگاههایروشکلیهدر
یرهذخحسابقبلیماندهگرفتننظردرباالوصولمشکوک
ورمنظحسابهادروشدهمحاسبه،الوصولمشکوکمطالبات

.شودمی
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روش درصدی از فروش های نسیه. 1

ذخیرهحساببهبایدجاریدورهدرکهمبلغیروشایندر
زادرصدیصورتبهیابدانتقالالوصولمشکوکمطالبات

.گرددمیمحاسبهنسیهفروشخالص

فروشهای نسیه
متوسط درصد مطالبات 

سوخت شده به فروش نسیه
هزینه مطالبات مشکوک 
×الوصول در سال جاری =
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روش درصدی از مجموع فروش های نقد و نسیه.2

کلبهشدهسوختمطالباتدرصدمیانگینروشایندر
ذخیرهمبلغتاشودمیضربدورهفروشکلدردورهفروش

.گرددمحاسبهالوصولمشکوکمطالبات

کل فروش
متوسط درصد مطالبات 

سوخت شده به 
کل فروش

هزینه مطالبات مشکوک 
×الوصول در سال جاری =
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(یروش مورد) روش شناسایی ویژه حسابهای دریافتنی . 3

رفتهگقراربررسیموردمشتریانتکتکوضعیتروشایندر
ندارندمطلوبیوخوبمالیوضعیتکهمشتریانیبهنسبتو

.شودمیگرفتهنظردرذخیره
رسدمیبنظرم.م.ق148ماده11بندمفادبهتوجهبا

هایهزینهجزءروشاینتوسطشدهشناساییمطالباتهزینه
.باشدقبولقابل



195

تنیحسابهای دریاف( سنی)روش تجزیه و تحلیل زمانی . 4

برهاآنمبالغباوشدهفهرستمشتریانحسابهایروشایندر
میفرضروشایندر.شودمیبندیطبقهسررسیدحسب

د،گردبیشترپرداختموعدازشدهسپریمدتهرچهکهشود
باالترینرخازنتیجهدر.بودخواهدکمترآنوصولاحتمال
.گرددمیاستفاده



مثال

196



حل مثال

197
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روش درصدی از مانده حسابهای دریافتنی. 5

درالوصولمشکوکمطالباتذخیرهماندهمحاسبهازپس
وصولالمشکوکمطالباتذخیرهماندهالتفاوتمابهسالپایان

مطالباتهزینهعنوانبهدورهپایانبهنسبتدورهابتدای
.شودمیگرفتهنظردرالوصولمشکوک

××××
هزینه مطالبات  
مشکوک الوصول



مثال
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چگونگی انجام ثبت اصالحی ذخیره در پایان سال مالی

××××
هزینه مطالبات  
مشکوک الوصول

مانده پایان دوره
ذخیره مطالبات 
مشکوک الوصول 

مانده ابتدای دوره
ذخیره مطالبات
مشکوک الوصول

هزینه مطالبات

مشکوک الوصول
>
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چگونگی انجام ثبت اصالحی ذخیره در پایان سال مالی

××××
ات  بازیافت مطالب

سوخت شده

مانده پایان دوره
ذخیره مطالبات 
مشکوک الوصول 

مانده ابتدای دوره
ذخیره مطالبات
مشکوک الوصول

بازیافت مطالبات

سوخت شده
<
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روش ایجاد ذخیره-بازیافت مطالبات سوخت شده 

 ابتدا ثبت اولیه به هنگام حذف طلب برگشت داده می شود:
***حسابهای دریافتنی  

***ذخیره مطالبات مشکوک الوصول   
 سپس وصول از بدهکاران همانند روال عادی ثبت می شود :

***وجوه نقد   
***حسابهای دریافتنی  



مثال

203
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تنیسایر هزینه ها و ذخیره های مرتبط با حسابهای دریاف

 اب در دفاتر ثبت نمی شود و مبلغ خالص صورتحس: تخفیفات تجاری
. فروش در بدهکار حسابهای دریافتنی ثبت می شود 

 تخفیفات نقدی فروش  :
در زمان فروش ، تخفیفات نقدی فروش از مبلغ صورتحساب کسر شده و مبلغ خ. الص 1

:به بدهکار حسابهای دریافتنی لحاظ می شود 
( ***به مبلغ خالص)حسابهای دریافتنی 

***درآمد فروش                                              
:در صورت استفاده خریدار از تخفیف در بازه زمانی مقرر2.

***بانک   
***حسابهای دریافتنی  

:در صورت عدم استفاده از تخفیفات نقدی توسط خریدار3.
***بانک  

***حسابهای دریافتنی                   
***      تخفیفات نقدی استفاده نشده  

.(در صورت سود و زیان بعنوان درآمد تامین مالی طبقه بندی می شود )
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تنیسایر هزینه ها و ذخیره های مرتبط با حسابهای دریاف

 برگشت از فروش و تخفیفات :
درصورتیکه برگشت از فروش و سایر ادعاها از طرف خریداران قابل

:مالحظه و عمده برآورد شود 
***برگشت از فروش و تخفیفات 

***ذخیره برگشت از فروش و تخفیفات   
(این ذخیره در ترازنامه از حسابهای دریافتنی کسر می شود )

 برآورد مخارج وصول مطالبات:
 هزینه های مستقیم وصول مطالبات ، این بااهمیت بودن در صورت

و به حساب هزینه دوره جاری بدهکار هزینه ها برآورد و به حساب 
های می شود که این حساب ذخیره در ترازنامه از حسابذخیره بستانکار 

. دریافتنی کسر می شود 
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ارزیابی اسناد دریافتنی کوتاه مدت

 ( یدارزش سررس)مبلغ اسمی در زمان دریافت به کوتاه مدت اسناد دریافتنی
. در دفاتر ثبت می شوند 

 و اندازه گیریارزش فعلی در زمان دریافت به بلند مدت اسناد دریافتنی
ود س) بهره تفاوت بین ارزش فعلی و مبلغ آن در تاریخ سررسید ، به عنوان 

.  در دفاتر ثبت می شوند (تضمین شده 

 ات ، بر: عمده ترین اسناد تجاری معمول طبق قانون تجارت ایران عبارتند از
سفته و چک 
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عملیات حسابداری مربوط به سفته

 روش های وصول سفته:

: نگهداری اسناد تا سررسید و وصول آن توسط واحد تجاری 1.

:  وصول وجه سفته ( الف 
***وجوه نقد 

***اسناد دریافتنی  
:سفته (واخواست ) نکول ( ب

:چنانچه متعهد در سررسید وجه سفته را پرداخت نکند
***حسابهای دریافتنی   

***  اسناد دریافتنی             
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عملیات حسابداری مربوط به سفته

:ارائه اسناد به بانک جهت وصول 2.
(: چند روز قبل از سررسید) در تاریخ واگذاری سفته به بانک ( الف 

:دریافت رسید از بانک و اعمال ثبت ذیل
***اسناد در جریان وصول  

***اسناد دریافتنی                  
: در تاریخ سررسید سفته ( ب

واریز وجه به حساب شرکت با صدور اعالمیه بستانکار
***بانک           

***  اسناد درجریان وصول       
:عدم واریز وجه توسط متعهد 
***حسابهای دریافتنی 

***اسناد در جریان وصول     
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عملیات حسابداری مربوط به سفته

:ظهر نویسی اسناد 3.
ر ظهر نویسی یعنی امضاء کردن پشت سند و واگذاری سند به شخص دیگ

***موجودی کاال  / وجه نقد 
(    ***به مبلغ اسمی) اسناد دریافتنی

تهای تا زمانیکه وجه سفته ی واگذار شده وصول نشده است بایستی در صور
. مالی واحد تجاری بعنوان بدهی های احتمالی گزارش شود 
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عملیات حسابداری مربوط به سفته
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عملیات حسابداری مربوط به سفته

:تنزیل اسناد 4.
 (سفته) عملیات حسابداری تنزیل اسناد تجاری

:در تاریخ تنزیل ( الف 
***وجوه نقد                   
***هزینه سود و کارمزد  

(کاهنده اسناد دریافتنی )***اسناد دریافتنی تنزیل شده    
:در تاریخ سررسید( ب
وصول وجه سفته تنزیل شده توسط بانک -

***اسناد دریافتنی تنزیل شده   
***اسناد دریافتنی                         

نکول سفته تنزیل شده -
( ***بااحتساب هزینه واخواست)حسابهای دریافتنی***            اسناد دریافتنی تنزیل شده   

***وجوه نقد                                                      ***             اسناد دریافتنی                        



212

عملیات حسابداری مربوط به چک های مدت دار

 صدور چک مدت دار یا چک وعده دار طبق قوانین و مقررات تجاری
.  مجاز نمی باشد ایران 

نجامد در مطالبات ناشی از معامالتی که منجر به صدور چک مدت دار می ا
.  ثبت می شود چک های دریافتنی حسابها تحت عنوان 

ربوط  عملیات حسابداری چک های وعده دار همانند عملیات حسابداری م
( به استثنای تنزیل سفته ) به سفته می باشد 

نیاز در خصوص چک های مدت دار موعد نرسیده نیز در پایان دوره مالی
الوصول  ذخیره مطالبات مشکوکاست که بر حسب تجربیات گذشته ، 

.  محاسبه گردد 
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دریافت چک و سفته بعنوان تضمین 

می شود هنگام دریافت چک یا سفته بعنوان تضمین ثبت ذیل لحاظ:

***حسابهای انتظامی      
***طرف حسابهای انتظامی     

 نگهداری می شود و در یادداشت های آماریحسابهای انتظامی صرفا بصورت
.می شود افشاتوضیحی صورت های مالی 



حسابداری موجودی های مواد و کاال
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ماهیت موجودی های مواد و کاال

کهشودمیاطالقهاییداراییبه:
شودمینگهداریتجاریواحدعملیاتعادیروالدرفروشبرای1)
داردقرارتولیدفراینددرخدماتارائهیامحصولساختبمنظور2)
نگهداریوشدهخریداری،خدماتارائهیامحصولساختبمنظور3)

شودمی
واحدفعالیتجهتدرمستقیمغیربطوروداردمصرفیماهیت4)

.شودمیمصرفتجاری
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موجودی کاال در واحدهای تولیدی

مواد) اولیه1
کاالی) ساختدرجریان2
کاالی) شدهساخته3
موجودی) بندیبستهموادواداریملزوماتمثل–متفرقههای4

(شودمیثبتفروشوعمومیاداریهایهزینهبهمصرفزماندرهاموجودیاین)
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کاالی بین راهی

.استنگردیدهدریافتخریدارتوسطمالیدورهپایانتااماشدهخریداریکهکاالیی:تعریف
اینگونهدباشیافتهانتقالخریداربهفروشندهطرفازکاالمالکیتقانونیمزایایومخاطراتچنانچه

.شوندمنظوردورهپایانهایموجودیشمارشدروثبتجاریدورهخریدبعنوانبایدکاالها

فوب(FOB)-کشتیعرشهرویمالکیتانتقال
مارششوگیریاندازه،کاالکیفیتبازرسیهایهزینه:فروشندهمسئولیت،

صادراتپروانهمجوزصدوروبندیبسته
ودامببندردربارگیریوتخلیه،بیمهحق،حملکرایه:خریدارمسئولیت

کاالورودمجوزاخذگمرکیعوارضوحقوق
افاندسی(C&F)-مقصدبندردرمالکیتانتقال
سیف(CIF)-مقصدبندردرمالکیتانتقال
کارخانهمحلدرتحویل(EX-work)-کارخانهمحلدرمالکیتانتقال
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بهای تمام شده موجودیها

شاملموجودیهاشدهتمامبهای:
وحقوقبیمه،حمل،هزینهخرید،بهایشامل:خریدمخارج

خریدمستقیمهایهزینهسایروگمرکیعوارض
درساختسربارومستقیمدستمزدهزینه:تبدیلمخارج

تولیدیموسسات
نآفعلیشرایطومکانبهکاالوموادرساندنبرایمخارجسایرو
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سیستم ثبت موجودیها

یهاسیستم ثبت موجود

ثبت ادواری

ثبت دایمی
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سیستم ثبت ادواری

کیدرفیزیکیشمارشباموجودیمقادیرادواری،سیستمدر
جنتایبهتوجهباسپسوگردیدهتعیینمشخص،تاریخ

روشهایازیکیمبنایبرگذاریقیمتفیزیکی،شمارش
.شودمیانجامارزشیابی

نپائینسبیارزشدارایهایموجودیمختصسیستماین،
نگهداریامکانعدموزیادخروجوورودوفراوانتعدادبا

.استتفصیلیمدارک
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سیستم ثبت دایمی

رینگهدامستمرطوربهموجودیهاتغییراتسیستم،ایندر
محضبهرفتهفروشیاشدهخریداریاقالمازیکهروشده
.گرددمیمنعکسموجودیهاحسابدر،وقوع

داردتمایلتجاریواحدکهاقالمیوگرانبهااقالممختص
.دباشمینباشد،بیشتریاکمترمعینیحدازآنهامیزان
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ثبت خرید نسیه در سیستم ادواری و دایمی
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ثبت هزینه حمل در سیستم ادواری و دایمی
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یثبت تخفیفات نقدی در سیستم ادواری و دایم

وجوه نقد 
****تخفيفات نقدی خريد استفاده نشده                                        

****تخفيفات نقدی خريد استفاده نشده                                       
وجوه نقد
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ثبت برگشت ازخرید نسیه در سیستم ادواری و دایمی
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ثبت فروش کاال به طور نسیه در سیستم ادواری
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یثبت فروش کاال به طور نسیه در سیستم دایم



228

ثبت برگشت ازفروش نسیه در سیستم ادواری
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ثبت برگشت ازفروش نسیه در سیستم دایمی
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ثبت تخفیفات نقدی فروش در سیستم ادواری و دایمی

وجه نقد 
****تخفیفات نقدی فروش استفاده نشده                                      

وجوه نقد
****تخفیفات نقدی فروش استفاده نشده                                      
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ثبت اصالحی پایان سال در سیستم ادواری



مثال
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حل مثال
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مثال

234
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روشهای متداول ارزیابی موجودی های مواد و کاال

ویژهشناساییروش
میانگینقیمتروش

واردهاولینازصادرهاولینروشFIFO

واردهآخرینازصادرهاولینروشLIFO
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روش شناسایی ویژه

ازیکهرگردشبتوانکهداردکاربردمواردیدرروشاین
.نمودپیگیریفروشلحظهتاخریدزمانازراموجودیاقالم

داردکاربرددائمیوادواریسیستمدوهردر.
کهداردکاربردکاالهاییمورددر:
.استمحدودوکمنسبتاآنهاتعداد1.
.استتوجهقابلنسبتاآنواحدهرقیمت2.

.گرددمتمایزمشابهاقالمدیگرازسادگیبه3.
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روش میانگین موزون

متقسیازکاالموجودیواحدیکبهایمیانگینروشایندر
آنتعدادبرفروشبرایآمادهکاالیشدهتمامبهایمجموع
.گرددمیمحاسبه

یمقراراستفادهموردکاالادواریثبتسیستمدرروشاین
.گیرد
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روش میانگین موزون

(ریال)بهای هر واحد  تعداد شرح تاریخ

40 500 دورهموجودی ابتدای 8/1

200 فروش 8/5

43 600 خرید 8/8

400 فروش 8/12

46 500 خرید 8/20

600 فروش 8/30

میانگین موزون بهای یک واحد

43*400 17200 بهای تمام شده موجودی پایان دوره

17200-68800 51600 بهای تمام شده کاالی فروش رفته
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(سیار) روش میانگین متحرک 

رفتهفروشکاالیشدهتمامبهای،فروشهردرروشایندر
اساسبرکاالواحدهرشدهتمامبهایمیانگینبهتوجهبا

.گرددمیمحاسبه،فروشازقبلموجودهای
میقراراستفادهموردکاالدائمیثبتسیستمدرروشاین

.گیرد
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روش میانگین متحرک

موجودی فروش خرید شرح تاریخ

مبلغ فی تعداد مبلغ فی تعداد مبلغ فی تعداد

20000 40 500 20000 40 500 ابتدای . م
دوره

8/1

12000 40 300 8000 40 200 فروش 8/5

37800 42 900 25800 43 600 خرید 8/8

21000 42 500 16800 42 400 فروش 8/12

44000 44 1000 23000 46 500 خرید 8/20

17600 44 400 26400 44 600 فروش 8/30

17/600-68/800 51/200 بهای تمام شده کاالی فروش رفته
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FIFOروش اولین صادره از اولین وارده  

بتدااشدهتحصیلکاالیاولینکهشودمیفرضروشایندر
رادورهپایانموجودیوارده،اقالمآخرینوشودمیصادر

.دهدمیتشکیل
فادهاستقابلدائمیوادواریثبتسیستمدوهردرروشاین

.استیکسانسیستمدوهردرنتایجوبوده
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سیستم ثبت دائمی–روش فایفو 

موجودی فروش خرید شرح تاریخ

مبلغ فی تعداد مبلغ فی تعداد مبلغ فی تعداد

20000 40 500 20000 40 500 موجودی 8/1

12000 300 8000 40 200 فروش 8/5

37800 900 25800 43 600 خرید 8/8

12000 40 300 فروش 8/12

21500 500 4300 43 100

44500 1000 23000 46 500 خرید 8/20

21500 43 500 فروش 8/30

18400 400 4600 46 100

18/400-68/800 50/400 بهای تمام شده کاالی فروش رفته
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LIFOروش اولین صادره از آخرین وارده  

ازانبارازشدهخارجکاالیکهاستبرآنفرضروشایندر
پایانکاالیموجودینتیجهدروبودهخریدهاآخرینمحل
.گرددمیمحاسبهواردهاقالماولینحسببرسال

روشاینایران8شمارهحسابداریاستاندارد30بندطبق
.نیستمناسبکاالوموادموجودیارزیابیجهت

باشدمیاستفادهقابلدائمیوادواریثبتروشدوهردر
.نیستیکسانلزومانتایجولی
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سیستم ثبت ادواری–روش الیفو 
بااستفاده از مثال قبل

40*400 16/000 موجودی پایان دوره
16/000-68/800 52/800 بهای تمام شده کاالی فروش رفته
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سیستم ثبت دائمی–روش الیفو 

موجودی فروش خرید شرح تاریخ

مبلغ فی تعداد مبلغ فی تعداد مبلغ فی تعداد

20000 40 500 20000 40 500 موجودی 8/1

12000 300 8000 40 200 فروش 8/5

37800 900 25800 43 600 خرید 8/8

20600 500 17200 43 400 فروش 8/12

43600 1000 23000 46 500 خرید 8/20

23000 46 500 فروش 8/30

16300 400 4300 43 100

16/300-68/800 52/500 بهای تمام شده کاالی فروش رفته
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استثنائات روش های ارزیابی

صدورزرو،نرخاساسبر:انباربهبرگشتیکاالهایگذاریقیمت
عملیاتتصحیحبعنوانعملاین).شودمیگذاریقیمتانباراز

میعملمنفیبصورتتعدادصادرهستوندروشدهتلقیکاالصدور
وفروشازبرگشت/(بس)ر.ف.ک.ت.وب(بد)کاالموجودی(شود

دائمیسیستم–(بس)دریافتنیحسابهایو(بد)تخفیفات
معادلکاالنرخ:فروشندگانبهبرگشتیکاالهایگذاریقیمت

بینیتفاوتهیچگذاریقیمتنظراز)باشدمیبرگشتتاریخدرکاالصدورنرخ
حتصحیبعنوانعملاین)(نداردوجودفروشندهبهکاالبرگشتوصدورکاال

(.ودشمیعملمنفیبصورتتعدادواردهستوندروشدهتلقیکاالخریدعملیات

یدائمسیستم–(بس)انبارنرخمغایرتوکاالموجودی(بد)پرداختنیحسابهای
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روش اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش

روشفقیمتکاهش،شدنناباب،دیدگیآسیبمانندعواملی
:باعثدستاینازمواردیوهاهزینهافزایش،

بهای تمام شده>خالص ارزش فروش 
ا موجودی ه( به پیروی از اصل محافظه کاری)در اینگونه موارد

ارزیابی و اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروشباید به 
د و هزینه کاهش ارزش موجودی موامبالغ غیر قابل بازیافت به 

. به سود وزیان منظور گردد کاال 
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نحوه بکارگیری روش اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش

شدهتمامبهای،
فروشبهای،
برآوردیمخارجمنهایفروشبهای:فروشارزشخالص

توزیعوفروش،بازاریابی،تکمیل
کیساختیاخریدبرایبایدکهمخارجی:جایگزینیبهای

لبدالیمواردیکهدر).شودتحملمشابهکامالموجودیقلم
نیجایگزیبهایواتکانبودهقابلفروشارزشخالصمختلف

(ودشمیاستفادهآنبجایجایگزینیبهای،باشدآنازکمتر
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ده در بکارگیری روش اقل بهای تمام شنکات قابل توجه 
و خالص ارزش فروش

روشاینبکارگیریهنگامدرمهممسالهدوبهتوجه:
موجودیارزشگیریاندازهبرایروشاینبکارگیرینحوه1.

:کاالوموادهای
(ایران8شمارهاستانداردحسابداری4بندطبققبولقابل)موجودیاقالمتکتک

(ایران8شمارهاستانداردحسابداری4بندطبققبولقابل)مشابهاقالمهایگروه

هاموجودیکل

روشاینبکارگیریازحاصلنتایجگزارشگریوثبتنحوه2.



حسابداری دارایی های ثابت مشهود



حسابداری11ثابت مشهود بر اساس استاندارد داراییتعریف 

:کهمی شوداطالق مشهودی دارایی به مشهودثابت دارایی 

به اره اج،خدمات یاکاالهاعرضه یاتولیددراستفاده به منظور.الف

و،ودمی شنگهداری واحدتجاری توسط اداری مقاصدبرای یادیگران 

.گیردقراراستفاده موردمالی دوره یک ازبیش رودانتظار.ب

5/64



دارایی های عملیاتی مشهود 

:کهمی شوداطالق مشهودی دارایی به مشهودثابت دارایی 

به اره اج،خدمات یاکاالهاعرضه یاتولیددراستفاده به منظور.الف

و،ودمی شنگهداری واحدتجاری توسط اداری مقاصدبرای یادیگران 

.گیردقراراستفاده موردمالی دوره یک ازبیش رودانتظار.ب

5/64



ی  که قابلیت مشاهده عینی  داشته ، در جریان عادبه دارایی های گفته می شود
در  عملیات مورد استفاده قرار می گیرد و هدف از تحصیل آن استفاده بلند مدت

:فرآیند تولید کاال و خدمات می باشد و دارای ویژگی های زیر است 

دارایی های عملیاتی مشهود 

هستندبرخوردارکمتریگردشازجاریهایداراییبهنسبت
استجاریهایداراییازبیشترآنهااقتصادیارزشمعموال
(هاسولهمانند)نداردوجودآنهاازبرخیفروشبرایفعالیدومدستبازارمعموال
دارندمشهودوفیزیکیماهیت
گردندمیتحصیلمجددفروشقصدبهنهوعملیاتدراستفادهمنظوربه

هستندطوالنینسبتاعمردارای
استمالیدورهیکازبیشآنهااقتصادیمنافع



گفته می (PPE)دارایی های ثابت مشهود که به آن اموال ، ماشین آالت و تجهیزات 
:شود مطابق با صورت های مالی  شامل 

دارایی های عملیاتی مشهود 

زمین
ساختمان
 تاسیسات
  ماشین آالت ، تجهیزات
وسائط نقلیه
 منصوباتاثاثیه و
ابزارآالت
دارایی های در جریان تکمیل

Property , Plant & Equipment



بقه دارایی های ثابت مشهود بر حسب ماهیتی که دارند به سه گروه عمده ط
:بندی می گردند

انواع دارایی های ثابت مشهود

 اثاثیه ساختمان ، ماشین آالت ، تجهیزات ،:دارایی های استهالک پذیر مانند
خشی ، وسائط نقلیه که بر اساس اصل تطابق هزینه ها با درآمدها، بابزارآالت، 

از بهای تمام شده آنها به بهای تمام شده و یا هزینه منتقل می گردد
 ا تحلیل زمین که با گذشت زمان از بین ی:دارایی های استهالک ناپذیر مانند

رودنمی
 که جنگل ها، مراتع ، معادن و ذخایر طبیعی:دارایی های نقصان پذیر مانند

یایداستخراج و بهره برداری ارزش آنها به تدریج کاهش می براثر



نامشهوددارایی های عملیاتی 

موردتجاریعملیاتعادیروالدرکهشودمیگفتههایداراییبه
باشندمینرویتقابلوبودعینیموجودیتفاقداماگیردمیقراراستفاده

ودهندمیدستازراخوداولیهارزشزمانگذشتباآنهاازبرخیو
اینازیبرخ.نیستندپذیراستهالکنیزبرخیولیگردندمیمستهلک

:ازعبارتندهادارایی
 آب ، برق ، تلفن ، گاز االمتیازحق
نرم افزارها
  حق اختراع  و حق تالیف
عالئم تجاری
و سرقفلی....



حسابداری دارایی های ثابت مشهود

:گیردمیقراربررسیموردبخشششدرهاداراییاین

شدهتمامبهایتعیین
داراییتحصیلهایشیوه
تحصیلازپسمخارج
آنهایروشانواعواستهالک
هایداراییواگذاریوبرکناری
مالیهایصورتدرثابتهایداراییانعکاسنحوه



بهای تمام شده دارایی های ثابت مشهود

:ازمتشکلهایداراییشدهتمامبهای

نقدیخریدبهای
نامهیمهب،اولیهنقلوحمل،تخلیه،بارگیریمانندمستقیمهایهزینه

استردادقابلغیرهایمالیاتوگمرکیعوارضوحقوق،ها
نصبمحلسازیآمادهمخارج
نصبهایهزینه
قدیمیداراییجابجاییوسازیپیادهمخارج
اندازیراهجهتکنندهآزمایشونصبمهندسانفنیالزحمهحق

برداریبهرهجهتدارایی



یادآوری تخفیف تجاری و تخفیف نقدی

:تخفیف تجاری 
ن تخفیف که ای.تجاری میدهند تخفیفاتیمشتریانشبعضی فروشنده ها در زمان خاص به همه یا بعضی از 

ه به  جانب فروشندنسبت به قیمت متعارف و جاری آن که از عبارتست از کاهش در قیمت فروش کاال 
ر این تخفیف معموال بر اساس درصدی از قیمت متعارف آن کاال هست که ممکنه د. داده میشودخریدار 

این نوع  یا نقد درنسیهخرید و فروش و . زمانهای خاص و یا به مشتریان خاص با نرخهای متفاوت داده میشه
ه مبلغ خالص  شود یعنی فقط بنمیتخفیف در دفتر فروشنده و خریدار ثبت این.استتخفیف بی تاثیر 

ثبت میخورهصورتحساب

:تخفیف نقدی 
مدت زمان که فروشندهانجام میشهنسیهفقط برای خرید و فروش تخفیفات نقدی در موسسات بازرگانی

رط بر اساس این شکه.گویندمی نسیهمعینی را برای دریافت طلب خود مشخص میکنه که به آن شرط فروش 
روزه به خریدار 20اگه مهلت مثال.میشهوضعیت مالی فروشنده و اعتبار هر خریدار بر مبنای مبلغ خرید تعیین 

(روزه20/ن)درج میشه صورتحسابداده بشه در 



دداقالمی که نباید در بهای تمام شده دارایی های ثابت مشهود لحاظ گر

تجاریتخفیفات
نقدیتخفیفات
(مالیتامینمخارجاستثنایبه)مالیتامینهایهزینه
عمومیواداریسربارمخارج
هاداراییباکارشیوهفراگیریجهتکارکنانآموزشمخارج
یمپرداختسالههرداراییتحصیلازبعدکهمالیاتوبیمههزینه

گردد
گمرکیحقوقپرداختدرتاخیرجریمهمانندعادیغیرمخارج
یدارایشدهریزیبرنامهعملکردسطحبهرسیدنتاعملیاتیزیان



مستحدثاتزمین و 
:شاملزمینشدهتمامبهای
زمینخریدبهای
وغالتمستمالیاتوزمینتفکیکمانندکمیسیون،مخارجسندانتقالومعاملهمخارج

الثبتحق
قدیمیساختمانتخریبمخارجوریزیتسطیح،خاکبرداری،خاکهایهزینه
کاربریتغییرهزینه

:مستحدثات
زمینرویربکهگرددمیاطالقتاسیساتوساختمانازغیرمتعلقاتیبهمستحدثات

،محوطهبرقشبکهوروفاضالب،پیادهسازی،احداثمحوطه:مانندگرددمیاحداث
کاستهالمشمولزمینمانندوگرددمیاضافهزمینشدهتمامبهایبهآنبهایکه

.گرددنمی
معینیاقتصادعمرکشیجدولیاکشیکشی،پارکینگ،نردهدیوار:مانندمستحدثاتاگر

.گرددمستهلکوشناساییمفیدعمرطییام.م.قاستهالکجدولطبقبایدباشدداشته



:مثال 
با اطالعات زیر بهای تمام. خرید ساختمان قدیمی جهت احداث ساختمان جدید

:شده زمین را محاسبه کنید 

مبلغ به ریال  شرح ردیف
600ر000 بهای خرید زمین  1
30ر000 کمیسیون بنگاه  2
80ر000 مالیات نقل و انتقال  3
45ر000 هزینه تخریب ساختمان قدیمی  4
15ر000 عواید حاصل از فروش مصالح ساختمان قدیمی  5
18ر000 تسطیحو خاکبرداریهزینه  6
12ر000 هزینه حفر چاه 7
16ر000 هزینه دیوار کشی 8

𝟔𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎 + 𝟖𝟎𝟎𝟎𝟎 + 𝟑𝟎𝟎𝟎𝟎 + 𝟒𝟓𝟎𝟎𝟎 − 𝟏𝟖𝟎𝟎𝟎 + 𝟏𝟖𝟎𝟎𝟎 = 𝟕𝟓𝟖𝟎𝟎𝟎 بهای تمام شده زمین



:مثال 
:با اطالعات زیر بهای تمام شده زمین را محاسبه کنید . خرید ساختمان قدیمی جهت احداث ساختمان جدید

مبلغ به ریال  شرح ردیف
600ر000 بهای خرید زمین  1
30ر000 کمیسیون بنگاه  2
80ر000 مالیات نقل و انتقال  3
45ر000 هزینه تخریب ساختمان قدیمی  4
15ر000 عواید حاصل از فروش مصالح ساختمان قدیمی  5
18ر000 تسطیحو خاکبرداریهزینه  6
12ر000 هزینه حفر چاه 7
16ر000 هزینه دیوار کشی 8
100ر000 تغییر کاربری زمین  9

𝟔𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎 + 𝟖𝟎𝟎𝟎𝟎 + 𝟑𝟎𝟎𝟎𝟎 + 𝟒𝟓𝟎𝟎𝟎 − 𝟏𝟖𝟎𝟎𝟎 + 𝟏𝟖𝟎𝟎𝟎 + 𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎 = 𝟖𝟓𝟖𝟎𝟎𝟎 بهای تمام شده زمین



نحوه انعکاس زمین در ترازنامه 

طبقه بندی نحوه انعکاس در ترازنامهنوع دارایی شرح ردیف

زمین های ثابت مشهوددارایی دارایی های غیر جاری  ...  زمین ساختمان های اداری ، تولید و 1

زمین های ثابت مشهوددارایی دارایی های غیر جاری  زمین ساختمان های در دست احداث به قصد نگهداری 2

زمین شده برای فروشنگهداری دارایی های جاری  خریداری شده ه به قصد فروش  هاییزمین  3

ساختمان در جریان
ساخت موجودی مواد و کاال دارایی های جاری  زمین ساختمان های در دست احداث به قصد فروش 4



عوامل تاثیر گذار در بهای تمام شده ساختمان خریداری شده

شرح ردیف

بهای خرید ساختمان 1

هزینه کمیسیون بنگاه 2

هزینه های نقل و انتقال سند مالکیت 3

هزینه تغییر کاربری ساختمان به شهرداری 4

هزینه کارشناس رسمی دادگستری 5

......... (آگهی) سایر هزینه ها  6



عوامل تاثیر گذار در بهای تمام شده ساختمان احداث شده
شرح ردیف

هزینه طراحی و نقشه کشی   1

و آتشنشانیهزینه پروانه ساخت شهرداری 2

(مانند آسانسور)و مصالح مصرفی و تجهیزات مواد 3

دستمزد 4

سربار  5

تامین مالیمخارج 6

(خوابگاه کارگران)و سایر تاسیسات احداث و تجهیز  کارگاه 7

بهای تمام شده زمینی که ساختمان بر روی آن احداث گردیده باید جداگانه در حساب ها ثبت و  نگهداری گردد: نکته 



سوال در مورد بهای تمام شده زمین و ساختمان
از قدیمی جهت احداث ساختمان جدید را باید جزییساختمانمخارج تخریب ساختمان •

بهای تمام شده زمین یا جزیی از بهای تمام شده ساختمان جدید به حساب آورد؟
:حسابداری ایران 11پاسخ استاندارد شماره 

.دمی شومنظور زمین تمام شده بهایباشد به نامعینعمر دارایکه زمینآماده سازیمخارج 
میلیارد ریال از شرکت شهال خریداری  120چنانچه شرکت رویا ساختمانی را به ارزش •

نماید آیا باید ارزش زمین آن را جداگانه مورد شناسایی قرار دهد ؟
ورد با توجه به استهالک ناپذیر بودن زمین، باید ارزش ساختمان از ارزش زمین جداگانه م

تمان صورت شناسایی قرار گیرد که اینکار توسط کارشناسان رسمی دادگستری در رشته ساخ
.می پذیرد



عوامل تاثیر گذار در بهای تمام شده اموال ماشین آالت و تجهیزات 

:در ادبیات حسابداری اموال ماشین آالت و تجهیزات شامل موارد زیر می باشند 
  وسائط نقلیه سبک و سنگین
 ماشین آالت
 اثاثیه
 قالب ها
ابزارآالت

:ازمتشکلفوقهایداراییشدهتمامبهای
اداستردقابلغیرهایمالیاتوگمرکیحقوق،تجاریونقدیهایتخفیفکسرازپسنقدیخریدبهای
نصبمحلسازیآمادهنصبمخارج
نصبهایهزینه
قدیمیداراییجابجاییوسازیپیادهمخارج
برداریبهرهجهتداراییاندازیراهجهتکنندهآزمایشونصبمهندسانفنیالزحمهحق



:مثال 
دالر  خریداری و هزینه های زیر را متحمل شده است مطلوب  700ر000شرکت میترا ماشین آالت جدیدی را به ارزش 

است محاسبه بهای تمام شده ماشین آالت  
مبلغ به ریال  شرح ردیف

35ر000 هزینه حمل  1
20ر000 (تخلیه) پیاده سازی  2
15ر000 جابجایی ماشین آالت قدیمی 3
40ر000 اندازی ماشین آالت جدیدنصب و راه 4
13ر000 آموزش کارکنان  5
15ر000 راه اندازی آزمایشی ماشین آالت جدید  6

2ر000 حقوق گمرکیهزینه جریمه تاخیر در پرداخت 7
140ر000 سایر هزینه جمع

700000+35000+20000+15000+40000+15000=825000 بهای تمام شده ماشین آالت



تحصیل دارایی به صورت نقد

نسیهتحصیل دارایی به صورت 

بلندمدتتحصیل دارایی از طریق اسناد 

تحصیل دارایی های از طریق صدور سهام

شیوه های تحصیل دارایی های ثابت مشهود

یکجابصورتتحصیل گروهی دارایی ها 

معاوضهتحصیل دارایی ها به صورت 

(یاهدای)رایگان بصورتتحصیل دارایی ها 

تحصیل دارایی به صورت احداث

ی تحصیل گروهی دارایی ها له صورت اجاره سرمایه ا



استهالک و انواع آن

استهالک به معنای تخصیص بهای تمام شده دارایی طی عمرفید آن دارایی  
.است

:عوامل موثر در محاسبه استهالک
بهای تمام شده-1
مبلغ خالصی که انتظار می رود در پایان عمر مفید دارایی  : ارزش اسقاط-2

.پس از کسر هزینه های مورد انتظار فروش، عاید واحد تجاری گردد
مدت زمانی که انتظار می رود یک دارایی مورد استفاده واحد  : عمر مفید-3

.تجاری قرار گیرد
:روش های استهالک

روش خط مستقیم-1
روش مجموع سنوات -2
روش تسریعی-3



:روش خط مستقیم

:روش مجموع سنوات

:روش مانده نزولی



مثال



حل مثال


