
پودمان 3

تهیه و تنظیم تراز نامه

»ترازنامه« یا »صورت وضعیت مالی«یکی از اجزای صورت های مالی است که اطالعات مفیدی ارائه می نماید. برخی صورت سود 
و زیان را اطالعات تکمیلی اقالم ترازنامه می دانند. اساس تهیه ترازنامه، معادله اساسی حسابداری می باشد که اجزای دارایی ها، 

بدهی ها و سرمایه به تفکیک در دو طرف آن گزارش شده است.
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یَْعَمْل  َو َمْن  یََرُه »7«  َخْیراً  ةٍ  َذَرّ ِمْثقاَل  یَْعَمْل  َفَمْن  لُِیَرْوا أَْعمالَُهْم »6«  الَنّاُس أَْشتاتًا  ٍذ یَْصُدُر 
ِ
یَْوَمئ

ا یََرُه »8« ةٍ َشًرّ َذَرّ ِمْثقاَل 

در آن روز مردم به طور پراكنده بيرون آيند تا كارهايشان به آنان نشان داده شود. پس هر كس به مقداِر 
ذّره اى كار نيك كرده باشد، همان را ببيند. و هركس به قدر ذره اى كار بد كرده باشد آن را ببيند.

                                                                                                                                           )سوره زلزال ـ آیات 6 تا8(

مقدمه   

   آيا توانايی تهيه و تنظيم بخش دارايی هاى ترازنامه را داريد؟
    آيا توانايی تهيه و تنظيم بخش بدهی هاى ترازنامه را داريد؟

    آيا توانايی تهيه و تنظيم بخش حقوق صاحبان سرمايه ترازنامه را داريد؟
    آيا توانايی تهيه و تنظيم بخش حساب هاى انتظامی  را داريد؟

استاندارد  عملکرد  

تهيه و تنظيم ترازنامه برطبق استانداردهاي حسابداري و صورت هاي مالي نمونه براساس مستندات و مدارك 
مثبته

بخش چهارم

     تهیه بخش حساب های انتظامی

ترازنامه

شایستگی های این پودمان

بخش اّول 
 تهیه بخش دارایی های ترازنامه

بخش دوم

تهیه بخش بدهی های ترازنامه

بخش سوم
تهیه بخش حقوق صاحبان سرمایه ترازنامه 
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اطالعاتی  مربوط،  توضيحی  هاى  يادداشت  همراه  به  كه  است  اساسی  مالی  هاى  صورت  از  يکی  »ترازنامه« 
درمورد وضعيت مالی واحد تجارى شامل دارايی ها، بدهی ها و حقوق صاحبان سرمايه ارائه می كند از آنجايی 
كه ترازنامه معرف وضعيت مالی واحد تجارى در يك مقطع زمانی معين است، آن را »صورت وضعيت مالی« 

نيز می نامند.

محتوای ترازنامه  

در مورد »  ترازنامه« چه می دانيد؟فعالیت
........................................................................................................................................................................................

1 به نظر شما مانده چه حساب هايی بايد در ترازنامه واحد تجارى گزارش شود؟فعالیت
........................................................................................................................................................................................

2 نام هاى ديگر ترازنامه را جستجو كنيد.
........................................................................................................................................................................................

به طوركلی می توان گفت كه ترازنامه دو روى يك سکه را نشان می دهد. يك روى آن دارايی ها است كه حاكی 
از سياست هاى عملياتی و سرمايه گذارى واحد تجارى است و روى ديگر آن بدهی ها و حقوق مالکان )سرمايه( 

است كه بيانگر سياست هاى تأمين مالی واحد تجارى می باشد. 

تاریخ ترازنامه  

فعالیت
آيا نحوه بيان تاريخ گزارش، براى »ترازنامه« و »صورت سود و زيان« يکسان 

می باشد؟ در صورت اختالف، در مورد دليل آن در كالس گفتگو كنيد.
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
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زمانی  مقطع  يك  بيانگر  است،  تجارى  واحد  مالی  وضعيت  معرف  كه  صورتی  به عنوان  »ترازنامه«  تاريخ 
مشخص مانند 29 اسفند 1396 می باشد. درحالی كه »صورت سود و زيان« به گونه اى است كه يك دوره 
زمانی مشخص، مانند سال مالی منتهی به 29 اسفند 1396را شامل می شود. تاريخ ترازنامه معرف پايان دوره 

گزارشگرى مالی است.
برخی معتقدند كه ترازنامه به مثابه عکسی از وضعيت مالی مؤسسه در يك تاريخ مشخص می باشد و صورت 
سود و زيان به مثابه فيلمی  از عملکرد مالی مؤسسه درطی يك دوره زمانی معين است. همان طور كه در 
نام  باشند. كه در آن  از جمله »  ترازنامه« داراى عنوان می  فصول قبل اشاره شد، كليه صورت هاى مالی و 

مؤسسه، نام صورت مالی، تاريخ گزارش و واحد پولی بيان می شود.

اهمیت و کاربرد ترازنامه   

در مورد كاربردهاى ترازنامه چه می دانيد؟فعالیت
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................

می توان گفت ترازنامه محصول نهايی و اساسی صورت هاى مالی محسوب می شود. از اين صورت مالی براى 
تجزيه و تحليل وضعيت مالی مؤسسات استفاده می گردد. استفاده كنندگان اطالعات حسابدارى با توجه به 
محتواى ترازنامه براى آن اهميت خاصی قائل بوده و عالقه دارند تا بسيارى از تصميمات خود را براساس 

اطالعات مندرج در ترازنامه مؤسسات، اتخاذ نمايند.

عناصر ترازنامه 

گزارش  تفکيك  به  ترازنامه  دو طرف  در  كه  اساسی حسابدارى هستند  معادله  عناصر  همان  ترازنامه  اقالم 
می شوند. 
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سه عنصر ترازنامه به ترتيب زير تعريف می شوند:
   »دارايی عبارت است از منابع اقتصادى متعلق به يك واحد تجارى، ناشی از رويدادهاى گذشته كه انتظار 

می رود داراى منافع آتی باشند.«
بنابراين يك منبع اقتصادى براى اينکه »دارايی« محسوب شود، بايد به طور همزمان داراى دو شرط باشد :

1  متعلق به واحد تجارى باشد.
2  داراى منافع آتی باشد.

  »بدهی«، عبارت است از حقوق مالی اشخاصی غير از مالك يا مالکان نسبت به دارايی هاى واحد تجارى.
   »سرمايه« عبارت است از حقوق مالی مالك يا مالکان نسبت به دارايی هاى واحد تجارى.

1 معادله اساسی حسابدارى را بيان كنيد:فعالیت

.......................................  +  ...................................   =  ......................................

2 شما از اصطالح »دارايی« چه برداشتی داريد؟
........................................................................................................................................................................................

3 فکر می كنيد واژه »بدهی« اشاره به چه مفاهيمی دارد؟
........................................................................................................................................................................................

4 از اصطالح»سرمايه« چه معانی در ذهن شما تداعی می شود؟
........................................................................................................................................................................................

جدول زير را تکميل كنيد. )ارقام به هزار ريال(فعالیت

سرمایهبدهی هادارایی هاشرحردیف

__1 سرمايه1
3 .................................600،000بدهی 

350،000................................دارايی6 برابر بدهی2

__1 سرمايه3
4 ................................4،650،000بدهی 

150،000................................دارايی 80%  بيشتر از بدهی4
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کار عملی 1 

تا 1396ميزان  هاى 1393  پايان سال  در  بروجن«  و سرمايه »مؤسسه  ها  بدهی  ها،  دارايی  بررسی جمع  با 
تغييرات اين حساب ها نسبت به سال قبل، به ترتيب زير می باشد. موارد مجهول را مشخص كنيد. )ارقام به 

هزار ريال،0 : بدون تغيير، + : افزايش، - : كاهش(

سرمایهبدهی هادارایی هاسال

1393+1،500،000+1،120،000.................

1394.................-2،210،000+610،000

1395.................-1،950،000+912،000

1396+425،000.................+82،500

طبقه بندی ترازنامه  

به نظر شما دليل طبقه بندى اقالم ترازنامه چيست؟فعالیت
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

طبقه بندى در تمام علوم از جايگاه ويژه اى برخوردار است. حسابدارى نيز از اين قاعده كلی مستثنی نيست. 
براين اساس، واحد تجارى بايد دارايی ها و بدهی هاى خود را طبقه بندى كرده و از اين طريق به استفاده كنندگان 

صورت هاى مالی در اتخاذ تصميمات اقتصادى كمك نمايد.

واحدهاى تجارى براساس استانداردهاى حسابدارى، بايد دارايی ها و بدهی هاى خود را بهجاری و غیرجاری نکته
طبقه بندى كنند.

در ترازنامه دارايی ها به ترتيب كاهش قدرت نقدينگی و بدهی ها به ترتيب زمان سر رسيد پرداخت و سرمايه 
بر اساس كاهش بقاء طبقه بندى می شود.

در طبقه بندى اجزاء سرمايه، منظور از »  كاهش بقاء« چيست؟فعالیت
........................................................................................................................................................................................
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ترازنامه اى كه در آن دارايی ها و بدهی ها به جارى و غيرجارى تقسيم بندى می گردد، »ترازنامه طبقه بندى شده« 
ناميده می شود. در ترازنامه طبقه بندى نشده، دارايی ها و بدهی ها بدون تفکيك به جارى و غيرجارى منعکس 

می گردد.
اطالعات مربوط به دارايی ها، بدهی ها و سرمايه )حقوق صاحبان سرمايه( بايد در متن ترازنامه يا برحسب 

ارائه شود.  يادداشت هاى توضيحی  تشخيص مديريت، در 

در مورد »  يادداشت هاى توضيحی« صورت هاى مالی تحقيق نموده و نتيجه آن را در چند سطر در كالس فعالیت
ارائه دهيد.

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

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

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

 شکل ترازنامه  

ترازنامه را می توان به اشکال گوناگون تهيه و ارائه نمود. در اينجا دو شکل مرسوم و متداول ترازنامه يعنی: 
»  شکل متوازن« و»  شکل گزارشی« تشريح می شود:

1  شکل متوازن )شکل ┬   (
شکل متوازن، شکل سنتی براى ارائه ترازنامه است. ويژگی متمايز اين شکل آن است كه كليه دارايی ها در 
آنها معادل جمع  سمت راست، فهرست بندى می شود و كليه بدهی ها و حقوق صاحبان سرمايه كه جمع 

دارايی ها است، در سمت چپ آن گزارش می گردد.

به ياد داشته باشيد كه يادداشت هاى توضيحی جزء الينفك صورت هاى مالی هر مؤسسه می باشد. اين نکته
مبحث در مقاطع تحصيلی باالتر تشريح خواهد شد.
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به نظر شما ارائه صورت هاى مالی به صورت مقايسه اى )ارائه مبالغ براى دوسال فعالیت
متوالی( چه فوايدى براى استفاده كنندگان آن دارد؟ در مورد آن توضيح دهيد.
.............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................

نمونه اى از ترازنامه به شکل متوازن در زير ارائه  شده است :

مؤسسه ..............
ترازنامه 

در تاریخ 29 اسفند 1396

                   دارایی ها                       یادداشت    1396/12/29     1395/12/30     بدهی ها و حقوق صاحبان سرمایه     یادداشت   1396/12/29      1395/12/30

  ريال    ريال      ريال   ريال

بدهی های جاری:  دارایی های جاری:   

پرداختنی هاى تجارى و غيرتجارى   ××××  ××××  ××××   ×××× موجودى نقد 

ماليات پرداختنی   ××××  ××××  ××××   ×××× سرمايه گذارى هاى كوتاه مدت 

تسهيالت مالی   ××××  ××××  ××××   ×××× دريافتنی هاى تجارى و غيرتجارى 

ذخاير   ××××  ××××  ××××   ×××× موجودى مواد و كاال 

پيش دريافت ها   ××××  ××××  ××××   ×××× پيش پرداخت ها  

بدهی هاى  مرتبط  با   دارايی هاى  نگهدارى  ××××   ×××× دارايی هاى نگهدارى شده براى فروش  

                                                                                                                شده  براى  فروش                                                     ××××  ××××

جمع بدهی هاى جارى   ××××  ××××  ××××   ×××× جمع دارايی هاى جارى  

بدهی های غیرجاری: دارایی های غیرجاری:    

پرداختنی هاى بلندمدت   ××××  ××××  ××××   ×××× دريافتنی هاى بلندمدت  

تسهيالت مالی بلندمدت   ××××  ××××  ××××   ×××× سرمايه گذارى هاى بلندمدت  

ذخيره مزاياى پايان خدمت كاركنان   ××××  ××××  ××××   ×××× سرمايه گذارى در امالك 

جمع بدهی هاى غيرجارى   ××××  ××××  ××××   ×××× دارايی هاى نامشهود  

جمع بدهی ها   ××××  ××××  ××××   ×××× دارايی هاى ثابت مشهود  

حقوق صاحبان سرمایه:   ××××   ×××× ساير دارايی ها  

سرمايه   ××××  ××××  ××××   ×××× جمع دارايی هاى غيرجارى  

سود انباشته   ××××  ××××    

جمع حقوق صاحبان سرمايه   ××××  ××××    

جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سرمایه   ××××  ××××  ××××   ×××× جمع دارایی ها  
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2  شکل گزارشی
نحوه طبقه بندى و گـزارش اقـالم  در 
شکـل گــزارشی مشابه شکـل متوازن 
ترازنـامه است. تنهـا بـا اين تفاوت كه 
در شکل گـزارشی، بـدهی هـا و حقوق 
صاحبان سرمايه بـه جاى ارائه در سمت 
چپ دارايی ها، در زير دارايی ها، گزارش   
مـی شوند. نمونه اى از ترازنامه بـه شکل 

گزارشی، در  زير ارائه شده است:

1396/12/291395/12/30یادداشت

دارایی های جاری:
ريالريال

××××××××موجودى نقد
××××××××سرمايه گذارى هاى كوتاه مدت

××××××××دريافتنی هاى تجارى و غيرتجارى
××××××××موجودى مواد و كاال

××××××××پيش پرداخت ها 
××××××××دارايی هاى نگهدارى شده براى فروش 

××××××××جمع دارایی های جاری 
          دارایی های غیرجاری: 
××××××××دريافتنی هاى بلندمدت 

××××××××سرمايه گذارى هاى بلندمدت 
××××××××سرمايه گذارى در امالك

××××××××دارايی هاى نامشهود 
××××××××دارايی هاى ثابت مشهود 

 ××××××××ساير دارايی ها 
××××××××جمع دارایی های غیرجاری 

××××××××جمع دارایی ها 
بدهی های جاری:

××××××××پرداختنی هاى تجارى و غيرتجارى
××××××××ماليات پرداختنی 

××××××××تسهيالت مالی 
××××××××ذخاير 

××××××××پيش دريافت ها 
××××××××بدهی هاى مرتبط با دارايی هاى نگهدارى شده براى فروش

××××××××جمع بدهی های جاری 
بدهی های غیرجاری:

××××××××پرداختنی هاى بلندمدت 
××××××××تسهيالت مالی بلندمدت 

××××××××ذخيره مزاياى پايان خدمت كاركنان 
××××××××جمع بدهی های غیرتجاری 

××××××××جمع بدهی ها 
حقوق صاحبان سرمایه:

××××××××سرمايه 
××××××××سود انباشته 

××××××××جمع حقوق صاحبان سرمایه 
××××××××جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سرمایه 

مؤسسه ..............
ترازنامه 

در تاریخ 29 اسفند 1396
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دارایی ها 

 با كمك هنرآموز خود موارد زير را پاسخ دهيد.فعالیت
1  چند نمونه دارايی نام ببريد.

........................................................................................................................................................................................
2  آيا همه دارايی ها موجوديت فيزيکی دارند؟ توضيح دهيد.

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

3  آيا همه دارايی ها مدت زمان يکسانی در واحد تجارى باقی می مانند؟ توضيح دهيد.
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................

طبقه بندی دارایی ها 

سایر دارایی ها 

دارایی ها

دارایی های غیرجاریدارایی های جاری

موجودی نقد

سرمایه گذاری های 
کوتاه مدت

دریافتنی های تجاری 
و غیرتجاری

موجودی مواد و کاال

پیش پرداخت ها

دارایی های نگهداری
 شده برای فروش

دریافتنی های 
بلندمدت

سرمایه گذاری های 
بلندمدت

سرمایه گذاری در 
امالک

دارایی های
نامشهود

دارایی های ثابت
 مشهود
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دارایی های جاری 

یک دارایی زمانی به عنوان »دارایی جاری« طبقه بندی می شود که یکی از شرایط زیر را دارا باشد :
)هرکدام  گزارشگری  دوره  از  ماه   12 یا طی  عادی خود  عملیات  در چرخه  تجاری  واحد  رود  انتظار 

باشد. را داشته  یا مصرف آن  یا قصد فروش  تبدیل کند  نقد  به  را  دارایی  تر است(،  طوالنی 
دارایی، اساسًا با هدف مبادله نگهداری شود.

دارایی به صورت موجودی نقد بوده و استفاده از آن، با محدودیت مواجه نباشد.

بنابراين، دارايی جارى شامل موجودى نقد و ساير دارايی هايی است كه انتظار می رود به نقد تبديل شوند، يا 
در چرخه عمليات عادى واحد تجارى، فروخته يا مصرف شوند.

يکی از واژگان كليدى در تعريف دارايی جارى، چرخه عمليات عادى واحد تجارى است. »چرخه عملیات 
عادی واحد تجاری«، به فاصله زمانی بين تحصيل دارايی ها به منظور پردازش تا تبديل آنها به موجودى نقد، 
گفته می شود. همچنين منظور از »دوره گزارشگری«، زمان تنظيم صورت هاى مالی )معموالً پايان سال( است.

در رابطه با دارايی هاى جارى، اقالمی كه بايد در متن ترازنامه ارائه شود، به شرح زير می باشد:

  موجودى نقد 
  سرمايه گذارى هاى كوتاه مدت
  دريافتنی تجارى و غيرتجارى

   موجودى مواد و كاال
   پيش پرداخت ها

   دارايی هاى نگهدارى شده براى فروش

اكنون به تشريح هر يك از دارايی ها می پردازيم :

موجودی نقد 

درصورتی كه يك قلم دارايی در تعريف دارايی جارى قرار نگيرد، نبايد به عنوان دارايی جارى طبقه بندى نکته
شود. به عنوان مثال »وجوه نقد مسدود شده« بايد از دارايی هاى جارى خارج شوند.

مؤسسه اى اقدام به خريد ارز جهت تأمين تجهيزات موردنياز خود نموده است. مؤسسه ارز مذكور را تحت فعالیت
چه سرفصلی طبقه بندى می كند؟

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

........................................................................................................................................................................................
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موجودى نقد يکی از با اهميت ترين دارايی هاى واحد تجارى به شمار می رود. از جمله معيارهاى شناسايی 
موجودى نقد می توان به موارد زير اشاره كرد :

1  وسيله انجام معامله باشد.
2  بتوان بالدرنگ در بازپرداخت بدهی ها از آن استفاده نمود.

3  محدوديتی در استفاده از آن وجود نداشته باشد.
»وجه نقد« عبارت است از موجودى نقد و سپرده هاى ديدارى نزد بانك ها و مؤسسات مالی اعم از ريالی و 

ارزى )شامل سپرده هاى سرمايه گذارى كوتاه مدت بدون سررسيد(. 
چنانچه بخشی از وجوه نقد براى پرداخت بدهی هاى غيرجارى يا اهداف ديگر محدود شده باشد، جزء دارايی هاى 

جارى گزارش نمی شود. 

اجزاى موجودى نقد معموالً شامل اقالم زير است :
   موجودى صندوق 

   موجودى نزد بانك ها
   تنخواه گردان ها

  وجوه در راه

به نظر شما منظور از »وجوه در راه« چيست؟فعالیت
........................................................................................................................................................................................

کار عملی2  

با توجه به اطالعات زير مانده »موجودى نقد« مؤسسه را مشخص كنيد. )ارقام به ريال(

چك رمزدار )بين بانکی(               61،000،000   ،  سپرده 6 ماهه نزد بانك     60،000،000           ،   سکه و اسکناس    10،000،000 
موجودى حساب جارى نزد بانك   20،000،000      ،     سپرده بانکی 2 ساله             40،000،000    ،      تنخواه گردان           10،000،000 

وجوه پيش پرداخت شده به منظور خريد اموال          35،000،000.

سرمایه گذاری های کوتاه مدت

 به نظر شما » حساب سرمايه گذارى« بيانگر چيست؟فعالیت
.............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
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سرمايه گذارى كوتاه مدت، سرمايه گذارى است كه طی يك سال از تاريخ ترازنامه فروخته شود، يا مديريت با 
قصد فروش كوتاه مدت، آن را نگهدارى كند. اين مدت كوتاه، طبق تعريف دارايی جارى، يك سال مالی است.

براى سرمايه گذارى هاى كوتاه مدت مثالی ذكر كنيد.فعالیت
........................................................................................................................................................................................

دریافتنی های تجاری و غیر تجاری
اصطالح تجارى براى حساب ها و اسناد دريافتنی به كارمی رود كه در قبال فروش كاال يا ارائه خدمات ايجاد 

شده باشد.
حساب ها و اسناد دريافتنی كه در قبال رويدادهايی به جز فروش كاال يا ارائه خدمات، ايجاد شده است جزء 

»دريافتنی هاى غيرتجارى« طبقه بندى خواهند شد.

فعالیت
چند نمونه موجودى مواد و كاال نام ببريد. 

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

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

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

جدول زير بيانگر نحوه انعکاس »دريافتنی هاى تجارى و غيرتجارى« طبق استاندارد هاى حسابدارى می باشد :

1396/12/291395/12/30شرح
دریافتنی های تجاری  و  غیرتجاری: 

دریافتنی های تجاری :
××××     اسناد دريافتنی تجارى 

××××     حساب هاى دريافتنی تجارى
دریافتنی های غیر تجاری :
××××     اسناد دريافتنی غيرتجارى

××××     ساير حساب هاى دريافتنی 
××××جمع

موجودی مواد و کاال 

چند نمونه از دريافتنی هاى تجارى و غيرتجارى را نام ببريد. 
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................

فعالیت
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موجودى مواد و كاال به دارايی هايی گفته می شود كه يکی از شرايط زير را داشته باشد :
الف( براى فروش در روال عادى عمليات واحد تجارى نگهدارى شود. مانند يخچال در فروشگاه لوازم خانگی.
ب( به منظور ساخت محصول يا ارائه خدمات در فرايند توليد قرار داشته باشد. مانند كاالى نيمه ساخته 

)كاالى در جريان ساخت(. 
ج( به منظور ساخت محصول يا ارائه خدمات، خريدارى شده و نگهدارى شود. مانند نخ در توليدى فرش 

ماشينی.
د( ماهيت مصرفی داشته باشد و به طور غيرمستقيم در فعاليت هاى واحد تجارى مصرف شود. مانند كارتن 

براى بسته بندى در شركت كاشی و سراميك، موجودى ملزومات ادارى. 

موجودى مواد و كاال در يك شركت توليدى شامل كاالى ساخته شده، كاالى در جريان ساخت، مواد اوليه 
باشد و مزايا و  لوازم يدكی است. چنانچه مواد و كاالى سفارش داده شده در راه  و بسته بندى، قطعات و 
مخاطرات مربوط به مالکيت، به مؤسسه منتقل شده باشد، تحت عنوان »مواد يا كاالى در راه« درسر فصل 
»موجودى هاى مواد وكاال« منعکس می گردد. همچنين موجودى هاى مؤسسه كه به صورت امانی نزد ديگران 
نگهدارى می شود جزء موجودى مواد و كاال طبقه بندى می گردد. نمونه اى از جزئيات موجودى هاى مواد و 

كاال به شرح زير است:

1  آيا موجودى مواد و كاالى امانی ديگر مؤسسات، كه نزد واحد تجارى نگهدارى می شود، جزء موجودى فعالیت
مواد و كاالى واحد تجارى طبقه بندى خواهد شد؟

........................................................................................................................................................................................
2 براى »ساير موجودى ها« در يك واحد تجارى، مثال ذكر كنيد.

........................................................................................................................................................................................
3 در مورد ذخيره كاهش ارزش موجودى ها چه می دانيد؟

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

13×1    13×2       
ذخیره کاهش ارزش     خالص    خالص  بهای تمام شده    

ميليون ريال  ميليون ريال   ميليون ريال   ميليون ريال    
..........  ..........   )..........(  .......... كاالى ساخته شده  
..........  .......... ـ    .......... كاالى در جريان ساخت  
..........  ..........   )..........(  .......... مواد اوليه و بسته بندى  
..........  ..........   )..........(  .......... قطعات و لوازم يدكی  
..........  ..........   )..........(  .......... ساير موجودى ها 
..........  ..........   )..........(  ..........  
..........  .......... ـ    .......... كاالى در راه  
..........  ..........   )..........(  .......... جمع 
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کار عملی3    

با توجه به اطالعات زير، مبلغ »موجودى مواد و كاال« را مشخص كنيد. )ارقام به ريال(

موجودى مواد اوليه           30،000،000        ،   كاالى امانی ديگران نزد ما   7،000،000  ،   پيش پرداخت خريد كاال  6،000،000  
كاالى در جريان ساخت          25،000،000  ،   كاالى در راه                    6،500،000  ،   كاالى امانی نزد ديگران  11،000،000 

موجودى كاالى ساخته شده 7،000،000

پیش پرداخت ها
پيش پرداخت هايی كه طی يك سال يا چرخه عملياتی، منقضی خواهند شد به عنوان دارايی جارى طبقه بندى 

می شوند؛ مانند پيش پرداخت بيمه، پيش پرداخت اجاره.

دارایی های نگهداری شده برای فروش
آن دسته از دارايی هاى غيرجارى كه در مؤسسه مورد استفاده قرار گرفته است، اما به داليلی استفاده از آن 
متوقف و جهت فروش كنار گذاشته شده است )كنارگذارى(، شده است، به عنوان »دارايی هاى نگهدارى شده 
براى فروش« طبقه بندى می شود. به عنوان مثال اگر يك مؤسسه بخشی از تجهيزات خود را به منظور فروش، 
كنارگذارى نموده و استفاده از آن را متوقف كند، اين تجهيزات تحت عنوان »دارايی هاى نگهدارى شده براى 

فروش« طبقه بندى می شود.

کار عملی 4  

با توجه به مانده هاى زير جمع »دارايی هاى جارى« را مشخص كنيد. )ارقام به ريال(

موجودى نقد نزد بانك ها                             35،200،000          ،     پيش پرداخت خريد وسايل نقليه       350،000،000 
مساعده كاركنان                           38،300،000     ،        موجودى نزد تنخواه گردان                  8،000،000 
بدهی بابت ماليات بر ارزش افزوده     6،950،000      ،      كاالى در راه                                  32،200،000
كاالى  امانی ديگران در مؤسسه     150،000،000   ،         دارايی نگهدارى شده براى فروش         100،000،000

 »پيش پرداخت مربوط به خريد دارايی هاى ثابت« آيا در طبقه دارايی هاى جارى قرار می گيرد؟فعالیت
........................................................................................................................................................................................
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اقالم زير تحت عنوان دارايی هاى غير جارى)در ترازنامه طبقه بندى شده( گزارش می شود:

   دريافتنی هاى بلند مدت
   سرمايه گذارى هاى بلند مدت 

   سرمايه گذارى در امالك
   دارايی هاى نامشهود

   دارايی هاى ثابت مشهود
   ساير دارايی ها

دریافتنی های بلند مدت
كليه دريافتنی هايی كه تاريخ وصول آنها بعد از سال مالی آتی  باشد تحت عنوان »دريافتنی هاى بلند مدت« 

طبقه بندى می شوند.

سرمایه گذاری های بلند مدت
سرمايه گذارى هاى بلند مدت به طبقه اى از سرمايه گذارى ها گفته می شود كه به قصد استفاده در فعاليت هاى 

تجارى براى مدت طوالنی نگهدارى می گردد و يا واگذارى آن مشمول محدوديت هايی است.

در كتب حسابدارى جستجو نموده و تعريف ديگرى از »دارايی هاى غير جارى« ارائه  نماييد. فعالیت
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................

نمونه اى از »دريافتنی هاى بلند مدت « را بيان كنيد. فعالیت
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................

1  منظور از محدوديت در واگذارى سرمايه گذارى ها چيست؟فعالیت
........................................................................................................................................................................................

2 دو نمونه سرمايه گذارى بلندمدت نام ببريد.
........................................................................................................................................................................................

یک دارایی زمانی به عنوان »دارایی غیر جاری« طبقه بندی می شود که از شرایط الزم برای انعکاس در 
سر فصل دارایی های جاری برخوردار نباشد. 

دارایی های غیرجاری    
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 1ـ نمونه هايی از دارايی هاى نامشهود :فعالیت
.......................... 4            .......................  3 2  حق تأليف            1 حق اختراع             

2ـ منظور از دارايی غير پولی چيست؟
........................................................................................................................................................................................

دارایی ثابت مشهود
»دارايی ثابت مشهود« به دارايی مشهودى اطالق می شود كه دو شرط زير را دارا باشند:

الف( به منظور استفاده در توليد، عرضه كاال يا ارائه خدمات، اجاره به ديگران و يا براى مقاصد ادارى، توسط 
واحد تجارى نگهدارى شود.

ب( انتظار می رود بيش از يك دوره مالی مورد استفاده قرار گيرد.

سایر دارایی ها
دارايی هايی كه طبقه بندى آنها در يکی از سرفصل هاى قبل مناسب نيست، در سرفصل »ساير دارايی ها« گزارش 
می گردد. يا اينکه درصورت اهميت، به طور مجزا در متن ترازنامه نشان داده می شود. »  وجوه نقد مسدود شده« 

و »  سپرده نزد صندوق دادگسترى« نمونه هايی از ساير دارايی ها است.

چند نمونه از »دارايی هاى ثابت مشهود« را نام ببريد.فعالیت
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................

 سفارشات و پيش پرداخت هاى مربوط به خريد دارايی هاى ثابت مشهود نيز در سرفصل دارايی هاى ثابت نکته
مشهود منعکس می شود.

سرمایه گذاری در امالک
عبارت  است از سرمايه گذارى در زمين يا ساختمانی كه عمليات ساخت و توسعه 
نظر  از  كه  است  ارزشی  جهت  به  صرفاً  آن  از  نگهدارى  و  ده  رسي تمام  ا به  آن 
سرمايه گذارى دارد. همچنين زمين يا ساختمانی كه از ابتدا با هدف سرمايه گذارى 

تحصيل شده است در اين طبقه بندى قرار می گيرد. 

دارایی های نامشهود
»دارايی نامشهود«، دارايی غير پولی است كه موجوديت فيزيکی و عينی ندارد.
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 مشخص كنيد كه هر دارايی در كدام طبقه گزارش می شود.

دارایی غیر جاری دارایی جارینام دارایی ردیف 

پيش پرداخت بيمه1

اثاثه و منصوبات2

  وسايل نقليه3

  تنخواه گردان 4

  موجودى كاال 5

  سرقفلی محل كسب6

  حق انشعاب گاز7

  ساختمان ادارى8

  نرم افزار حسابدارى 9

  كاالى در جريان ساخت10

  وجوه نقد مسدود شده 11

  ماشين آالت توليدى12

ملزومات13

پيش پرداخت خريد وسايل نقليه 14

تجهيزات15

16...................................

17....................................

18..................................

فعالیت

www.irhesabdaran.ir

www.irhesabdaran.irwww.irhesabdaran.ir



تهیه و تنظیم ترازنامه

119

کار عملی 5  

جمع  باشد.  می   1396 سال  پايان  در  سبزوار«  كل»مؤسسه  دفتر  هاى  حساب  از  بخشی  مانده  زير  جدول 
دارايی هاى جارى و غيرجارى را مشخص نماييد. )ارقام به ميليون ريال(

ماندهنام حسابردیفماندهنام حسابردیف

250دارايی هاى نامشهود2008سپرده نزد صندوق دادگسترى 1

1،070موجودى نقد1،5509دارايی هاى نگهدارى شده براى فروش2

4،120دريافتنی هاى تجارى و غيرتجارى1،93010سرمايه گذارى هاى بلند مدت3

1،820دريافتنی هاى بلند مدت2،00011سرمايه گذارى هاى كوتاه مدت4

14،200دارايی هاى ثابت مشهود17012پيش پرداخت ها5

600سرمايه گذارى در امالك1،19013موجودى مواد و كاال6

780سپرده 5 ساله نزد بانك1،10014وجوه نقد مسدود شده7

در جدول زير طبق نمونه، طبقه هر حساب را مشخص كرده و جمع دارايی هاى جارى و غيرجارى را 
آوريد.  به دست 

 

 

وجوه نقد مسدود شده

سکه و اسکناس

سپرده 3ساله بانکی

تنخواه گردان

صندوق

ساختمان اداری

پیش پرداخت بیمه

حق تألیف

موجودی مواد     

نرم افزار

تجهیزات نگهداری شده برای فروش

جمع دارایی های جاری

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

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

جمع دارایی های غیرجاری

      2،500 

 1،200

      7،800

800

650

 15،000

950

 1،100

 1،950

 3،100

 4،100

فعالیت
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تهیه و تنظیم بخش دارایی های ترازنامه  
در شکل زير نحوه ارائه مانده دارايی ها، در ترازنامه طبقه بندى شده )به شکل ┬( يك واحد تجارى ارائه گرديده است :

مؤسسه .....
ترازنامه 

در تاریخ 29 اسفند 1396

              دارایی ها                      یادداشت           1396/12/29    1395/12/30     بدهی ها و حقوق صاحبان سرمایه    یادداشت    1396/12/29    1395/12/30

                                                                 ریال              ریال                                                                         ریال             ریال

بدهی های جاری: دارایی های جاری:    
××××  ×××× موجودى نقد 
 ××××  ×××× سرمايه گذارى هاى كوتاه  مدت 
××××  ×××× دريافتنی هاى تجارى و غيرتجارى 
××××  ×××× موجودى مواد و كاال 
××××  ×××× پيش پرداخت ها  
××××  ×××× دارايی هاى نگهدارى شده براى فروش   
××××  ×××× جمع دارايی هاى جارى  

جمع بدهی هاى جارى دارایی های غیرجاری:    
بدهی های غیرجاری:  ××××  ×××× دريافتنی هاى بلندمدت  

××××  ×××× سرمايه گذارى هاى بلندمدت  
××××  ×××× سرمايه گذارى در امالك 
××××  ×××× دارايی هاى نامشهود  

جمع بدهی هاى غيرجارى  ××××  ×××× دارايی هاى ثابت مشهود  
جمع بدهی ها   ××××  ×××× ساير دارايی ها  

حقوق صاحبان سرمایه:  ××××  ×××× جمع دارايی هاى غيرجارى  

جمع حقوق صاحبان سرمايه    
جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سرمایه  ××××  ×××× جمع دارایی ها  
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کار عملی6   

مانده هاى زير مربوط به حساب هاى»مؤسسه سراوان« می باشد. بخش دارايی هاى ترازنامه طبقه بندى شده اين 
مؤسسه را در پايان سال 1396 تهيه نماييد. )ارقام به ريال(

1396/12/291395/12/30نام حساب ردیف
ـ 1،250،000استهالك انباشته ماشين آالت 1
9،760،1007،350،900ماشين آالت 2
750،000530،000تنخواه گردان3
342،195،261220،271،050بانك4
75،260،00042،550،000وام كاركنان ـ بلندمدت5
5،700،0003،500،000امتياز تلفن6
282،790،000164،250،000اثاثه و منصوبات7
26،672،00014،553،200حساب هاى دريافتنی تجارى8
92،780،20039،999،700ذخيره مزاياى پايان خدمت كاركنان9

73،000،00051،500،000سرمايه گذارى هاى كوتاه مدت10
15،000،00011،170،000مساعده كاركنان11
610،000،000589،000،000ساختمان12
2،550،0001،260،000صندوق13
110،250،00080،122،000كاالى ساخته شده14
60،000،00055،900،000استهالك انباشته ساختمان 15
119،700،00017،200،000كاالى امانی ديگران نزد ما16
310،000،000190،000،000سپرده سرمايه گذارى 5 ساله نزد بانك17
ـ13،000،000نرم افزار حسابدارى18
91،690،20090،270،000موجودى مواد اوليه19
6،200،0006،700،000حق امتياز برق20
175،240،050100،952،000كاالى در جريان ساخت21
ـ12،000،000وجوه در راه22
99،720،00062،960،000ساير موجودى ها23
242،120،000191،620،000پيش دريافت فروش24
11،260،1337،040،000استهالك انباشته اثاثه و منصوبات25
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شایستگی غیر فنی   

در مورد تأثيرات مخرب كم آبی در هريك از ابعاد زير، با كمك هنرآموز خود در كالس گفت وگو كنيد: فعالیت
1 بعد اقتصادى : ................................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................................................
2  بعد اجتماعی : .................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
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ارزشیابی  

شاخص های مورد ارزشیابی ردیف
نظر هنرآموزخودارزیابی هنرجو

ناموفقموفقناموفقموفق

حضور به موقع در كالس درس و كارگاه آموزشی و رعايت نظم و انضباط1

همراه داشتن وسايل آموزشی شخصی )كتاب، دفتر، ماشين حساب و...(2

شركت فعال در بحث هاى گروهی و مسئوليت پذيرى و درستکارى3

پاسخ صحيح به سؤاالت مطرح شده در كالس و استدالل آن4

ارائه نتيجه گيرى صحيح و مستندسازى5

تعريف دارايی ها و انواع آن6

تعريف دارايی هاى جارى و غيرجارى7

توانايی تشخيص و تفکيك دارايی هاى جارى8

توانايی تشخيص و تفکيك دارايی هاى غير جارى9

توانايی تهيه و تنظيم بخش دارايی هاى ترازنامه10
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شایستگی غیر فنی  

هنرجوى عزيز ! به ياد داشته باشيد براى اشتغال در حرفه حسابدارى، در كنار تسلط بر مفاهيم و مطالب 
درسی و نرم افزارهاى به روز اين حرفه، كسب مهارت در زمينه هاى زير بسيار الزم است : 

   پوشش و ظاهر مناسب اين حرفه 
  گفتار و كردار مناسب اين حرفه

از هنرآموز محترم خود بخواهيد تا در مورد محيط كار حسابدارى و مهارت هاى غيرفنی الزم براى موفقيت 
در آن، با شما صحبت كند.

بدهی ها  

 با كمك هنرآموز خود در مورد »  بدهی« گفتگو كنيد :فعالیت
1  چه تعريفی از »  بدهی« در ذهن خود داريد ؟

........................................................................................................................................................................................
2 چند نمونه بدهی نام ببريد ؟

........................................................................................................................................................................................
3  در مورد ارتباط بدهی با دارايی و سرمايه توضيح دهيد.

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

در استانداردهاى حسابدارى، بدهی به شکل زير تعريف می شود : 
»  بدهی« عبارت است از تعهد انتقال منافع اقتصادى توسط واحد تجارى، ناشی از معامالت يا ساير رويدادهاى 

گذشته.
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طبقه بندی بدهی ها 

 به نظر شما بدهی ها در ترازنامه بر چه اساسی طبقه بندى می شوند ؟ فعالیت
........................................................................................................................................................................................

بدهی ها

بدهی های غیرجاریبدهی های جاری

پرداختنی های تجاری و 
غیرتجاری      

مالیات پرداختنی

  تسهیالت مالی  

ذخایر

بدهی های مرتبط با 
دارایی های نگهداری شده 

برای فروش

پیش دریافت ها

پرداختنی های بلندمدت

تسهیالت مالی بلندمدت

ذخیره مزایای پایان 
خدمت کارکنان 
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اكنون به تشريح هر يك از بدهی ها می پردازيم :
پرداختنی های تجاری و غیر تجاری

»پرداختنی هاى تجارى و غير تجارى« به ادعاى اشخاصی غير از مالك يا مالکان نسبت به دارايی هاى واحد 
تجارى بابت دريافت تسهيالت، خريد نسيه مواد و كاال يا ساير دارايی ها، يا خريد نسيه خدمات، اطالق می شود.
 براى مقاصد گزارشگرى مالی، پرداختنی هاى تجارى به جارى و غيرجارى طبقه بندى می شود. پرداختنی هايی 
كه از فعاليت هاى اصلی واحد تجارى ناشی می شود، به عنوان »پرداختنی هاى تجارى« و بقيه تحت عنوان 

»پرداختنی هاى غيرتجارى« طبقه بندى می گردد. 
نمونه هايی از »پرداختنی هاى غير تجارى« عبارت اند از : ماليات هاى تکليفی، بيمه پرداختنی، حقوق پرداختنی

یک بدهي زماني باید به عنوان »  بدهي جاري« طبقه بندي شود که انتظار رود طي چرخـه عملیاتي 
معمول واحد تجاري یا ظرف یکسال از تاریخ ترازنامه، هرکدام طوالني تر است، تسویه گردد. 

نمونه هايی از پرداختنی هاى تجارى را مثال بزنيد. فعالیت
........................................................................................................................................................................................

تحقيق كنيد كه مؤسسات تجارى طی يك دوره مالی ممکن است چه بدهی هاى مالياتی به اداره امور فعالیت
مالياتی داشته باشند ؟ )تحت چه عناوينی(

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

مالیات پرداختنی

تعهدات مربوط به ماليات عملکرد مؤسسه، با توجه به اينکه ظرف يك سال از تاريخ ترازنامه پرداخت می شود، 
جزء بدهی هاى جارى طبقه بندى می گردد. الزم به ذكر است كه صرفاً بدهی مؤسسه به اداره امور مالياتی 
بابت عملکرد ساالنه، به دليل اهميت آن، جزء سرفصل » ماليات پرداختنی« گزارش می شود و بقيه بدهی هاى 

مالياتی مؤسسه تحت سرفصل » پرداختنی هاى تجارى و غيرتجارى« گزارش می گردد.

مؤسسه اى در ابتداى مرداد ماه سال جارى اقدام به خريد يك دارايی ثابت به صورت نسيه نموده است. فعالیت
تاريخ سررسيد اين بدهی بايد چه زمانی باشد تا جزء بدهی هاى جارى طبقه بندى شود؟

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

بدهی های جاری  
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تسهیالت مالی

1  نمونه اى از ذخاير را نام ببريد.فعالیت
........................................................................................................................................................................................

2 تفاوت ذخاير با ساير بدهی ها را بيان كنيد.
........................................................................................................................................................................................

پیش دریافت ها
پيش دريافت ها مبالغی است كه قبل از ارائه خدمت يا تحويل كاال، از مشترى وصول می شود و بيانگر تعهد 

شركت جهت انتقال منافع اقتصادى در آينده است؛ مانند پيش دريافت درآمد و پيش دريافت فروش كاال.

بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش
آن دسته از بدهی ها كه به طور مستقيم در ارتباط با دارايی هاى نگهدارى شده براى فروش ايجاد شده اند در 
سرفصل »  بدهی هاى مرتبط با دارايی هاى نگهدارى شده براى فروش« طبقه بندى می گردد. به عنوان مثال مؤسسه 
تجهيزاتی را جهت فروش در آينده نگهدارى می كند. هرگونه بدهی در ارتباط با اين تجهيزات، تحت عنوان فوق 
ثبت خواهد شد.  مثالی ديگر: مؤسسه، ساختمانی را كه از طريق تسهيالت بانکی تحصيل نموده است )و هنوز 
ساختمان مذكور در رهن بانك می باشد(  به داليلی،  جهت فروش،  استفاده از آن را متوقف می نمايد.  بدهی 

تسهيالت مربوط به اين ساختمان، به    سر   فصل فوق منتقل می شود.

کار عملی 7  

با توجه به اطالعات زير جمع بدهی هاى جارى را مشخص كنيد. )ارقام به ريال(

بدهی بابت ماليات بر ارزش افزوده            30،500،000     ،   حقوق پرداختنی                                152،000،000
پيش پرداخت خريد مواد                       52،000،000     ،   وام پرداختنی                                     110،900،000
پيش دريافت فروش                             70،500،000     ،   پيش پرداخت ها                                 185،900،000
پرداختنی هاى تجارى                          222،000،000    ،  ذخيره مزاياى پايان خدمت كاركنان           242،000،000

 منظور از »تسهيالت« چيست ؟فعالیت
........................................................................................................................................................................................

آن بخش از تسهيالت مـالـی كــه بايد ظرف يك سال از تاريخ ترازنامه يا طـی يك چرخه عملياتی، هـركـدام 
طوالنی تر است، پرداخت شود، جزء بدهی جارى طبقه بندى می شود. 

ذخایر
نوعی بدهي است كه زمان تسويه و يا تعيين مبلغ آن، همراه با ابهام قابل توجه است.
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کار عملی  8  

 جدول زير بخشی از ترازنامه »مؤسسه آباده« می باشد، موارد مجهول را مشخص كنيد. ) ارقام به ميليون ريال(

درصد تغییرات1396/12/291395/12/30شرح
بدهی ها:

بدهی جارى:
..................1350450پرداختنی تجارى

..................8050پرداختنی غير تجارى
..................3020ماليات پرداختنی

..................10001600تسهيالت مالی
..................9080ذخاير 

..................1818پيش دريافت ها
..................1520بدهی هاى مرتبط با دارايی هاى نگهدارى شده براى فروش

......................................................جمع بدهی هاى جارى

با توجه به اينکه نتيجه كار واحد حسابدارى در ارائه گزارشات مالی 
خالصه می شود، به نظر شما يك حسابدار، عالوه بر داشتن ويژگی هاى 
حرفه اى، چه خصوصيات شخصی ديگرى بايد داشته باشد؟ در مورد 

اين موضوع گفتگو كنيد.
ـ اعتماد به نفس 

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

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

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

فعالیت
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بدهی های غیر جاری    

بدهی هاى زير تحت سرفصل بدهی هاى غيرجارى در ترازنامه افشا می شود :

  پرداختنی هاى بلند مدت 
  تسهيالت مالی بلند مدت 

  ذخيره مزاياى پايان خدمت كاركنان 

پرداختنی های بلند مدت

تعهداتی که انتظار نمی رود ظرف یک سال از تاریخ ترازنامه یا یک چرخه عملیاتی تسویه 
شوند »بدهی غیرجاری« می باشند. 

در كتب حسابدارى جستجو نموده و تعريف ديگرى از »بدهی هاى غيرجارى« ارائه نماييد. فعالیت
........................................................................................................................................................................................

آن بخش از حساب هاى پرداختنی يك مؤسسه كه سررسيد آن در دوره جارى يا آتی نمی باشد، جزء »پرداختنی هاى 
بلند مدت« طبقه بندى می شود. به عنوان مثال در تحصيل يك قطعه زمين براى مؤسسه، چکی به سررسيد دو 

سال بعد صادر شده است، اين بدهی تحت عنوان فوق نگهدارى خواهد شد. 
تسهیالت مالی  بلند مدت

تسهيالت مالی از مهم ترين بدهی هاى واحد تجارى محسوب می شود. اين بدهی بر جريان هاى نقدى آتی 
واحد تجارى تأثير دارد. از اين رو افشاى اطالعات مرتبط با آن از اهميت ويژه اى برخوردار است.

به نظر شما منظور از »پرداختنی بلند مدت« چيست ؟فعالیت
........................................................................................................................................................................................

 بخشی از تسهيالت بلند مدت كه سررسيد پرداخت آن در دوره جارى و آتی واقع شده است از حساب نکته
تسهيالت مالی بلند مدت خارج شده و به عنوان يك بدهی جارى شناسايی می گردد. )حصه جارى وام 

پرداختنی بلند مدت(

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
مانده مربوط به مزاياى پايان خدمت كاركنان در حسابی تحت عنوان »ذخيره مزاياى پايان خدمت كاركنان« 

نگهدارى می شود. اين مانده در پايان هر دوره مالی، در ترازنامه، جزء بدهی هاى غيرجارى گزارش می گردد.

www.irhesabdaran.ir

www.irhesabdaran.irwww.irhesabdaran.ir



130

1 مؤسسه اى به صورت ماهانه درصدى از حقوق كاركنان خود را كسر و در حسابی پس انداز نموده است. فعالیت
طبق توافق، اصل و سودى معادل وجه مذكور، در پايان سنوات خدمت كاركنان، به ايشان پرداخت می شود. 

اين سپرده تحت چه عنوانی طبقه بندى می گردد؟
........................................................................................................................................................................................

2 در جدول زير مشخص كنيد كه هر بدهی در كدام طبقه گزارش می شود.

بدهی غیرجاریبدهی جاریعنوان بدهیردیف
پيش دريافت فروش1

تسهيالت مالی2
ماليات پرداختنی 3
اوراق قرضه پرداختنی بلند مدت4
وام پرداختنی بلند مدت 5
ساير حساب هاى پرداختنی ـ ماليات بر ارزش افزوده6
ماليات حقوق و دستمزد7
حصه جارى وام بلند مدت پرداختنی8
ذخيره مزاياى پايان خدمت كاركنان9
10.................................

11.................................
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شایستگی غیر فنی   

هنرجوى عـزيز، بـرداشت خـود را از اين عکس 
بنويسيد. 

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

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

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

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

تأثير هر يك از رويدادهاى زير را طبق نمونه مشخص كنيد. )+ : افزايش   ،   - : كاهش  (

شرحردیف
بدهی هادارایی ها

غیر جاریجاریغیر جاریجاری
--پرداخت حساب هاى پرداختنی از محل صندوق1
وصول مطالبات مربوط به ارائه نسيه خدمات و واريز به 2

حساب جارى 
خريد يك دستگاه وانت به صورت نسيه3
پرداخت وجه چك صادره از محل حساب جارى مؤسسه  4
خريد نسيه يك دستگاه گوشی تلفن همراه5
سپرده گذارى 3 ساله در بانك 6
دريافت وجه نقد بابت تحويل كاال در آينده7
ايجاد تنخواه گردان از محل صندوق8
تسليم چکی به سررسيد 3 سال بعد بابت بدهی خريد 9

وانت
پرداخت هزينه كارواش خودرو شخصی مالك از كارت 10

بانکی مؤسسه 
11.....................................................................................+
12.....................................................................................++

فعالیت

www.irhesabdaran.ir

www.irhesabdaran.irwww.irhesabdaran.ir



132

تهیه و تنظیم بخش بدهی های ترازنامه

 بدهی ها و حقوق صاحبان سرمایه    یادداشت   1396/12/29    1395/12/30

ریال   ریال   

بدهی های جاری: 

×××× پرداختنی هاى تجارى و غيرتجارى                  ×××× 

××××  ×××× ماليات پرداختنی 

××××  ×××× تسهيالت مالی 

××××  ×××× ذخاير 

××××  ×××× پيش دريافت ها 

×××× بدهی هاى مرتبط با دارايی هاى نگهدارى شده براى فروش×××× 

××××  ×××× جمع بدهی هاى جارى 

بدهی های غیرجاری:

××××  ×××× پرداختنی هاى بلندمدت 

××××  ×××× تسهيالت مالی بلندمدت 

××××  ×××× ذخيره مزاياى پايان خدمت كاركنان 

××××  ×××× جمع بدهی هاى غيرجارى 

××××  ×××× جمع بدهی ها 

حقوق صاحبان سرمایه:

جمع حقوق صاحبان سرمايه  

 ××××  ××××  جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سرمایه 

                     دارایی ها                      یادداشت  1396/12/29    1395/12/30   

                                                                 ریال             ریال

دارایی های جاری: 

موجودى نقد                 ××××           ×××× 

سرمايه گذارى هاى كوتاه  مدت                 ××××           ×××× 

دريافتنی هاى تجارى و غيرتجارى                ××××            ××××

موجودى مواد و كاال                ××××            ×××× 

 ××××  ×××× پيش پرداخت ها  

  ××××  ×××× دارايی هاى نگهدارى شده براى فروش 

 ××××  ×××× جمع دارايی هاى جارى  

دارایی های غیرجاری:    

 ××××  ×××× دريافتنی هاى بلندمدت  

 ××××  ×××× سرمايه گذارى هاى بلندمدت  

  ××××  ×××× سرمايه گذارى در امالك 

 ××××  ×××× دارايی هاى نامشهود  

 ××××  ×××× دارايی هاى ثابت مشهود  

 ××××  ×××× ساير دارايی ها  

          ××××  ×××× جمع دارايی هاى غيرجارى  

 

 ××××  ×××× جمع دارایی ها  

مؤسسه...
ترازنامه 

در تاریخ 29 اسفند 1396
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       کار عملی 9  

مبالغ زير مربوط به حساب هاى »مؤسسه اراك« است. بخش بدهی هاى ترازنامه طبقه بندى شده مؤسسه را 
در پايان دوره مالی تهيه نماييد.

مانده1395/12/30مانده 1396/12/29نام حساب ردیف

ـ 122،000،000بدهی مرتبط با خريد ساختمان كه مقرر شد 26 ماه بعد پرداخت شود. 1

ـ25،165،750بيمه حقوق و دستمزد كاركنان2

78،940،000122،000،100كاالى امانی مؤسسه نزد ديگران3

34،250،00014،975،000مساعده كاركنان4

250،000،000390،000،000تسهيالت مربوط به ساختمان كنارگذارى شده براى فروش5

602،400،00050،210،400ذخيره مزاياى پايان خدمت كاركنان6

42،000،00031،250،000سود انباشته7

71،137،50042،750،000ذخيره تضمين محصوالت8

11،875،0009،758،200بدهی به اداره امور مالياتی بابت عملکرد مؤسسه9

3،415،556،0003،415،556،000وام پرداختنی كه بازپرداخت آن از 5 سال بعد آغاز می شود10

ـ31،200،000وام قرض الحسنه 1 ساله11

109،416،30491،250،100حقوق ماه قبل كاركنان كه پرداخت نشده است.12

ـ63،125،000ماليات حقوق و دستمزد13

92،000،00075،800،000پيش دريافت درآمد14

24،648،00011،260،000سپرده حسن انجام كار ـ نزد مؤسسه15

32،600،00012،700،000اسناد پرداختنی16

343،237،000252،764،000حساب هاى پرداختنی تجارى17
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ارزشیابی  

شاخص های مورد ارزشیابی ردیف
نظر هنرآموزخودارزیابی هنرجو

ناموفقموفقناموفقموفق

حضور به موقع در كالس درس و كارگاه آموزشی و رعايت نظم و انضباط1

همراه داشتن وسايل آموزشی شخصی )كتاب، دفتر، ماشين حساب و...(2

شركت فعال در بحث هاى گروهی و مسئوليت پذيرى و درستکارى3

پاسخ صحيح به سؤاالت مطرح شده در كالس و استدالل آن4

ارائه نتيجه گيرى صحيح و مستندسازى5

تعريف بدهی ها و انواع آن6

تعريف بدهی هاى جارى و غير جارى7

توانايی تشخيص و تفکيك بدهی هاى جارى8

توانايی تشخيص و تفکيك بدهی هاى غير جارى9

توانايی تهيه و تنظيم بخش بدهی هاى ترازنامه10
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حقوق صاحبان سرمایه )سرمایه(
	 	

»سرمایه«، حقوق مالی مالک یا مالکان نسبت به دارایی های واحد 
تجاری می باشد که حاصل تفاضل بدهی ها از دارایی ها است.

حال به تشریح اجزای »حقوق صاحبان سرمایه« می پردازیم:
سرمایه

شایستگی غیرفنی

اندیشیدن را جّدی بگیریم. آنچه که ما کم داریم، مردان و زنانی 
هستند که اندیشیدن را جدی گرفته باشند. بند زبان را ببندیم و 
بال اندیشه را بگشاییم. برای گفتن همیشه وقت هست، اما برای 

اندیشیدن ممکن است دیر شود.
محمود	دولت	آبادی

حقوق
	صاحبان	سرمایه

سرمایهسود	انباشته

آورده	نقدی	وغیر	نقدی	مالک	یا	مالکان	به	مؤسسه	تجاری	را	»		سرمایه«	می	گویند.

به نظر شما تفاوت سرمایه با دارایی چیست؟فعالیت
........................................................................................................................................................................................

سود	انباشته
»سود انباشته« بخشی از سود سال جاری و سود سال های قبل 
نیافته  است که به دالیلی بین مالکان توزیع نشده یا تخصیص 

است.

در صورتی که زیان انباشته وجود داشته باشد، این مبلغ به صورت منفی در بخش حقوق صاحبان سرمایه نکته
در ترازنامه گزارش خواهد شد.

www.irhesabdaran.ir

www.irhesabdaran.irwww.irhesabdaran.ir



136

با توجه به آموخته های قبلی خود جواب سؤاالت زیر را در جدول مربوط جاگذاری کنید:
1  مبالغی است که قبل از ارائه خدمت یا تحویل کاال، از مشتری وصول می شود.

2  محصول نهایی و اساسی صورت های مالی.
3  دارایی هایی که موجودیت عینی ندارند: دارایی ....................... 

4  منابع اقتصادی متعلق به یک واحد تجاری، ناشی از رویدادهای گذشته که انتظار می رود دارای منافع 
آتی باشند.

5  نوعی بدهي است که زمان تسویه و یا تعیین مبلغ آن، همراه با ابهام قابل توجه است.
6  مازاد هزینه های یک مؤسسه بر درآمدهای آن.

7  مازاد درآمد بر هزینه های یک مؤسسه.
نشان می دهد:  زمانی معین  را طی یک دوره  اقتصادی  واحد  مالی  فعالیت های  نتیجه  8  صورتی که 

»صورت..................« 
انتظار نمی رود ظرف یک سال از تاریخ ترازنامه یا یک چرخه عملیاتی تسویه شوند:  9  تعهداتی که 

»بدهی...............« 
10  حقوق مالی مالک یا مالکان نسبت به دارایی های واحد تجاری.

11  وجوه نقد درون مؤسسه در حسابی به نام ....................... نگهداری می شود.
12  حقوق مالی اشخاصی غیر از مالک یا مالکان نسبت به دارایی های واحد تجاری.

13  تسهیالت مالی دریافتی توسط مؤسسه از بانک ها و مؤسسات اعتباری. 
14 با توجه به مانده های زیر مانده »موجودی نقد« چند میلیون ریال است؟ )ارقام به ریال(

وجه نقد داخل مؤسسه 3،500،000، وجوه نقد مسدود شده 6،500،000، وجوه نزد تنخواه گردان 
2،500،000، موجودی مؤسسه نزد بانک ها 4،000،000 

1
←

8 ↓2
←

9 ↓3
←

10 ↓4
←

11 ↓5
←

12 ↓6
←

13 ↓7
←

جوانی، برای کسانی که از ایمان ↓ 14
و امید لبریز اند، ابدی است.

فعالیت
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تحقیق کنید که کاربرد ستون »یادداشت« در صورت های مالی چیست؟فعالیت
........................................................................................................................................................................................

	بدهی	ها	و	حقوق	صاحبان	سرمایه				یادداشت			1396/12/29				1395/12/30

ریال   ریال   

بدهی	های	جاری: 

×××× پرداختنی های تجاری و غیرتجاری                  ×××× 

××××  ×××× مالیات پرداختنی 

××××  ×××× تسهیالت مالی 

××××  ×××× ذخایر 

××××  ×××× پیش دریافت ها 

×××× بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش×××× 

××××  ×××× جمع بدهی های جاری 

بدهی	های	غیرجاری:

××××  ×××× پرداختنی های بلندمدت 

××××  ×××× تسهیالت مالی بلندمدت 

××××  ×××× ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان 

××××  ×××× جمع بدهی های غیرجاری 

××××  ×××× جمع بدهی ها 

حقوق	صاحبان	سرمایه:

××××  ×××× سرمایه  

××××  ×××× سود انباشته 

 ××××  ×××× جمع حقوق صاحبان سرمایه 

 ××××  ×××× 	جمع	بدهی	ها	و	حقوق	صاحبان	سرمایه 

																					دارایی	ها																						یادداشت		1396/12/29				1395/12/30			

																																																																	ریال										   ریال

دارایی	های	جاری: 

موجودی نقد                 ××××           ×××× 

سرمایه گذاری های کوتاه  مدت                 ××××           ×××× 

دریافتنی های تجاری و غیرتجاری                ××××            ××××

موجودی مواد و کاال                ××××            ×××× 

 ××××  ×××× پیش پرداخت ها  

  ××××  ×××× دارایی های نگهداری شده برای فروش 

 ××××  ×××× جمع دارایی های جاری  

دارایی	های	غیرجاری:    

 ××××  ×××× دریافتنی های بلندمدت  

 ××××  ×××× سرمایه گذاری های بلندمدت  

  ××××  ×××× سرمایه گذاری در امالک 

 ××××  ×××× دارایی های نامشهود  

 ××××  ×××× دارایی های ثابت مشهود  

 ××××  ×××× سایر دارایی ها  

          ××××  ×××× جمع دارایی های غیرجاری  

 

 ××××  ×××× جمع	دارایی	ها  

مؤسسه...
ترازنامه	

در	تاریخ	29	اسفند	1396

تهیه	و	تنظیم	بخش	حقوق	صاحبان	سرمایه)سرمایه(	ترازنامه
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تاریخ  در  که  زیر  مانده حساب های  به  توجه  با  است.  شده  تأسیس  سال 1395  ابتدای  در  اسالمشهر«  »مؤسسه  مثال:	
1396/12/29 از دفاتر حسابداری این مؤسسه استخراج شده است، ترازنامه طبقه بندی شده مؤسسه را در پایان دوره مالی 

تهیه می نماییم. )ارقام به ریال(

180،000،000180،000،000نرم افزار حسابداری22مانده	95/12/30مانده	96/12/29شرحردیف

502،000،000258،000،000ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان105،000،00030،500،00023پیش پرداخت خرید کاال1

600،000،000300،000،000استهالک انباشته ساختمان27،542،00015،423،76024وجوه در راه2

56،910،00042،100،000ذخیره تضمین محصوالت1،950،000،0001،950،000،00025ساختمان *3

بدهی های مرتبط با دارایی های 30،260،11218،260،11226استهالک  انباشته  اثاثه و منصوبات4
31،000،00052،000،000نگهداری شده برای فروش

258،910،000241،562،000کاالی ساخته شده361،773،000294،769،00027حساب های پرداختنی تجاری5

1،207،841،7681،961،380،120وام پرداختنی بلند مدت47،500،00025،142،00028بدهی مالیات  بر عملکرد6

68،190،00069،850،000سایر موجودی ها800،000،000400،000،00029سپرده گذاری بلند مدت در بانک7

4،000،000،0004،000،000،000سرمایه134،750،000162،000،00030اسناد پرداختنی8

662،352،400326،210،125سود انباشته935،305،8201،046،017،45831بانک9

530،475،000500،469،000سرمایه گذاری کوتاه مدت2،000،000،0002،000،000،00032ساختمان ـ اداری و تجاری**10

132،500،000120،750،000مواد اولیه و بسته بندی30،000،00028،400،00033حق امتیاز برق11

ــ128،000،000حق تألیف34ــ25،700،000اسناد تضمینی نزد دیگران12

110،500،42087،540،000پیش دریافت فروش700،000،000600،000،00035زمین13

238،502،000345،980،000حساب های دریافتنی52،300،00041،625،70036صندوق14

400،000،000350،000،000پیش پرداخت اجاره239،902،120249،280،68637اوراق قرضه پرداختنی  بلندمدت15

87،500،00080،500،200کاالی در جریان ساخت200،000،000200،000،00038اثاثه و منصوبات16

382،205،000452،698،000حصه جاری وام بلند مدت پرداختنی98،592،00064،506،20039سپرده حسن انجام کار ـ نزد مؤسسه17

100،663،00095،682،000حق بیمه پرداختنی100،000،000362،210،12540موجودی نقد مسدود شده18

112،000،00082،000،000سرقفلی محل کسب41ــ32،000،000تنخواه گردان19

ــ32،000،000استهالک انباشته حق تألیف96،000،00036،000،00042استهالک انباشته نرم افزار حسابداری20

ماشین آالت نگهداری شده برای 498،975،000262،500،00043حقوق پرداختنی21
125،000،00042،780،000فروش 

* سرمایه گذاری در ساختمان جهت منافع آتی.
** مورد استفاده در بخش اداری و تجاری.
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حل	مثال	مؤسسه	اسالمشهر:	ترازنامه
دارایی	ها

ت
یادداش

1396/12/29
1395/12/30

ریال
ریال

دارایی	های	جاری:

موجودی نقد )1(*
1 ،047 ،147 ،820

1 ،103 ،066 ،918

سرمایه گذاری های کوتاه مدت )2(
530 ،475 ،000

500 ،469 ،000

دریافتنی های تجاری و غیر تجاری )3(
238 ،502 ،000

345 ،980 ،000

موجودی مواد و کاال )4(
547 ،100 ،000

512 ،662 ،200

ت ها )5(
ش پرداخ

پی
505 ،000 ،000

380 ،500 ،000
ش )6(

دارایی های نگهداری شده برای فرو
125 ،000 ،000

42 ،780 ،000
جمع دارایی های جاری

2 ،993 ،224 ،820
2 ،885 ،458 ،118

دارایی	های	غیر	جاری:

های بلند مدت دریافتنی 
ــ

ــ

سرمایه گذاری های بلند مدت )7(
800 ،000 ،000

400 ،000 ،000

ک )8(
سرمایه گذاری در امال

1 ،950 ،000 ،000
1 ،950 ،000 ،000

دارایی های نامشهود )9(
322 ،000 ،000

254 ،400 ،000

ت مشهود )10(
دارایی های ثاب

2 ،269 ،739 ،888
2 ،481 ،739 ،888

سایر دارایی ها )11(
100 ،000 ،000

362 ،210 ،125

جمع داریی های غیر جاری
5 ،441 ،739 ،888

5 ،448 ،350 ،013

جمع	دارایی	ها
8 ،434 ،964 ،708

8 ،333 ،808 ،131

بدهی	ها	و	حقوق	صاحبان	سرمایه
ت
یادداش

1396/12/29
1395/12/30

ریال
ریال

بدهی	های	جاری:

پرداختنی های تجاری و غیر تجاری )12(
1 ،194 ،753 ،000

879 ،457 ،200

مالیات پرداختنی )13(
47 ،500 ،000

25 ،142 ،000

تسهیالت مالی )14(
382 ،205 ،000

452 ،698 ،000

ذخایر )15(
56 ،910 ،000

42 ،100 ،000

ت ها )16(
ش دریاف

پی
110 ،500 ،420

87 ،540 ،000

ش )17(
بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فرو

31 ،000 ،000
52 ،000 ،000

جمع بدهی های جاری
1 ،822 ،868 ،420

1 ،538 ،937 ،200

بدهی	های	غیر	جاری:

های بلند مدت )18( پرداختنی 
239 ،902 ،120

249 ،280 ،686

تسهیالت مالی بلند مدت )19(
1 ،207 ،841 ،768

1 ،961 ،380 ،120

ت کارکنان )20(
ذخیره مزایای پایان خدم

502 ،000 ،000
258 ،000 ،000

جمع بدهی های غیر جاری
1 ،949 ،743 ،888

2 ،468 ،660 ،806

ها جمع بدهی 
3 ،772 ،612 ،308

4 ،007 ،598 ،006

حقوق	صاحبان	سرمایه:

سرمایه )21(
4 ،000 ،000 ،000

4 ،000 ،000 ،000

سود انباشته )22(
662 ،352 ،400

326 ،210 ،125

جمع حقوق صاحبان سرمایه
4 ،662 ،352 ،400

4 ،326 ،210 ،125

سرمایه جمع	بدهی	ها	و	حقوق	صاحبان	
8 ،434 ،964 ،708

8 ،333 ،808 ،131

شهر
سه	اسالم

مؤس
ترازنامه

در	تاریخ	29	اسفند	1396

ف به نحوه محاسبات )در صفحه بعد( می باشد و در صورت های مالی درج نمی شود.
ت عط

*شماره های درج شده کنار هرحساب در این مثال، صرفاً جه
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محاسبات	مربوط	به	ترازنامه	طبقه	بندی	شده	مؤسسه	اسالمشهر:

2،269،739،8882،481،739،888دارایی های ثابت مشهود )10(مانده	95/12/30مانده	96/12/29نام	حساب

700،000،000600،000،000زمین1،047،147،8201،103،066،918موجودی نقد )1(

2،000،000،0002،000،000،000ساختمان ـ اداری و تجاری52،300،00041،625،700صندوق

)300،000،000()600،000،000(استهالک انباشته ساختمان935،305،8201،046،017،458بانک

200،000،000200،000،000اثاثه و منصوباتــ32،000،000تنخواه گردان

)18،260،112()30،260،112(استهالک انباشته اثاثه و منصوبات27،542،00015،423،760وجوه در راه

100،000،000362،210،125سایر دارایی ها )11(530،475،000500،469،000سرمایه گذاری های کوتاه مدت )2(

1،194،753،000879،457،200پرداختنی های تجاری و غیر تجاری )12(238،502،000345،980،000دریافتنی های تجاری و غیر تجاری )3(

361،773،000294،769،000حساب های پرداختنی تجاری238،502،000345،980،000حساب های دریافتنی

100،663،00095،682،000حق بیمه پرداختنی547،100،000512،662،200موجودی مواد و کاال )4(

134،750،000162،000،000اسناد پرداختنی132،500،000120،750،000مواد اولیه و بسته بندی

498،975،000262،500،000حقوق پرداختنی87،500،00080،500،200کاالی در جریان ساخت

98،592،00064،506،200سپرده حسن انجام کار ـ نزد مؤسسه258،910،000241،562،000کاالی ساخته شده

47،500،00025،142،000مالیات پرداختنی )13(68،190،00069،850،000سایر موجودی ها

47،500،00025،142،000بدهی مالیات بر عملکرد505،000،000380،500،000پیش پرداخت ها )5(

382،205،000452،698،000تسهیالت مالی )14(400،000،000350،000،000پیش پرداخت اجاره

382،205،000452،698،000حصه جاری وام بلند مدت پرداختنی105،000،00030،500،000 پیش پرداخت خرید کاال

56،910،00042،100،000ذخایر )15(125،000،00042،780،000دارایی های نگهداری شده برای فروش )6(

56،910،00042،100،000ذخیره تضمین محصوالت125،000،00042،780،000ماشین آالت نگهداری شده برای فروش

110،500،42087،540،000پیش دریافت  ها )16(800،000،000400،000،000سرمایه گذاری های بلند مدت )7(

110،500،42087،540،000پیش دریافت فروش1،950،000،0001،950،000،000سرمایه گذاری در امالک )8(

بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری 1،950،000،0001،950،000،000ساختمان
31،000،00052،000،000شده برای فروش )17(

239،902،120249،280،686پرداختنی های بلند مدت )18(322،000،000254،400،000دارایی های نامشهود )9(

239،902،120249،280،686اوراق قرضه پرداختنی بلند مدتــ128،000،000حق تألیف

1،207،841،7681،961،380،120تسهیالت مالی بلند مدت )19(ــ)32،000،000(استهالک انباشته حق تألیف

1،207،841،7681،961،380،120وام پرداختنی بلند مدت180،000،000180،000،000نرم افزار حسابداری

502،000،000258،000،000ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان )20()36،000،000()96،000،000(استهالک انباشته نرم افزار حسابداری

4،000،000،0004،000،000،000سرمایه )21(112،000،00082،000،000سرقفلی محل کسب

662،352،400326،210،125سود انباشته )22(30،000،00028،400،000حق امتیاز برق
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کار عملی 10    
در سایت www.codal.IR از صورت های مالی دو مؤسسه، »ترازنامه« و »صورت سود و زیان« را تهیه و در 

کالس آنها را بررسی و با یکدیگر مقایسه نمایید.

کار عملی 11  
»مؤسسه فیروزکوه« در سال 1396 تأسیس شده است. حسابدار این مؤسسه در تاریخ 1396/12/29 ترازنامه 
زیر را برای مؤسسه تهیه نموده است. این ترازنامه دارای اشکاالتی است. با توجه به اطالعات موجود، »ترازنامه 

طبقه بندی شده« مؤسسه رابه طور صحیح تهیه نمایید.
ترازنامه

مؤسسه	فیروزکوه

برای	دوره	مالی	منتهی	به	29	اسفند	1396

بدهی	ها	و	حقوق	صاحبان	1396/12/291395/12/30یادداشتدارایی	ها
1396/12/291395/12/30یادداشتسرمایه

ریالریالریالریال
بدهی	های	غیر	جاری:دارایی	های	جاری:

0پرداختنی های بلند مدت446،725،100موجودی نقد
402،500،000تسهیالت مالی بلند مدت325،000،000سرمایه گذاری های کوتاه مدت

150،000،000تسهیالت مالی475،200،300دریافتنی های تجاری    و     غیر    تجاری 

552،500،000جمع بدهی های غیر جاری229،500،000دارایی های نامشهود

بدهی	های	جاری:127،500،000مالیات پرداختنی

1،217،800،000پرداختنی های تجاری      و         غیر      تجاری0سایر دارایی ها

12،300،000پیش  پرداخت ها1،603،925،400جمع دارایی های جاری

540،000،000ذخیره مزایای پایان خدمت کارکناندارایی	های	غیر	جاری:

0ذخایر300،000،000دریافتنی های بلندمدت
100،000،000پیش دریافت ها1،800،000،000سرمایه گذاری های بلند مدت

بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده 100،000،000سرمایه گذاری در امالک
0برای فروش

1،870،100،000جمع بدهی های غیر جاری1،592،200،000موجودی مواد و کاال

2،422،600،000جمع بدهی ها2،050،000،000دارایی های ثابت مشهود 

دارایی های نگهداری    شده   برای 
حقوق	صاحبان	سرمایه:0فروش

1،793،125،400سود انباشته5،842،200،000جمع دارایی های غیر جاری

3،000،000،000سرمایه

4،793،125،400جمع حقوق صاحبان سرمایه

7،215،725،400جمع	بدهی	ها	و	حقوق	صاحبان	سرمایه7،446،125،400جمع	دارایی	ها
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کار عملی 12  

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

مؤسسه	بلوچستان

ترازنامه
کلیه	مبالغ	درج	شده	به	صد	هزار	ریال	می	باشد.در	تاریخ	29	اسفند	1396

بدهی	ها	و	حقوق	صاحبان	1396/12/291395/12/30یادداشتدارایی	ها
1396/12/291395/12/30یادداشتسرمایه

بدهی	های	جاری:دارایی	های	جاری:

5،1703،870پرداختنی های تجاری و غیر تجاری11،7708،298موجودی نقد
1،100900مالیات پرداختنی22،00013،905سرمایه گذاری های کوتاه مدت 

....23،100تسهیالت مالی45،32035،010دریافتنی های تجاری و غیر تجاری
8،2506،175ذخایر13،0909،450....

10،1427،335پیش دریافت ها1،8701،287پیش پرداخت ها

1،9801،350....17،05011،160دارایی های نگهداری شده برای فروش

49،74237،180جمع بدهی های جاری....111،100جمع دارایی های جاری
بدهی	های	غیر	جاری:

12،890....پرداختنی های بلند مدتدارایی	های	غیر	جاری:

23،32019،900تسهیالت مالی بلند مدت15،940........

38،67624،300........21،230سرمایه گذاری های بلند مدت
57،090....جمع بدهی های غیر جاری6،6004،950سرمایه گذاری در امالک

94،270....جمع بدهی ها2،7502،100دارایی های نامشهود

حقوق	صاحبان	سرمایه:14،540115،200....

........سرمایه2،000....سایر دارایی ها

51،40325،060سود انباشته....197،340جمع داریی های غیر جاری

........جمع حقوق صاحبان سرمایه
....308،440جمع	بدهی	ها	و	حقوق	صاحبان	سرمایه....308،440جمع	دارایی	ها

سایر	اطالعات
1 سرمایه سال 1396 به نسبت سال گذشته 10% رشد داشته است.

2 در سال 1395 دارایی های غیر جاری دو برابر دارایی های جاری می باشد.
3 سایر دارایی های در سال 1396 به نسبت سال گذشته 11% افزایش داشته است.

بانک چه فعالیت بانک را داشته باشد، معموالً  از  تحقیق کنید که اگر مؤسسه ای قصد دریافت تسهیالت )وام( 
گزارش های حسابداری را از مؤسسه می خواهد و از هر گزارش چه نتایجی برداشت می کند؟ بررسی نمایید.
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ارزشیابی  

شاخص	های	مورد	ارزشیابی	ردیف
نظر	هنرآموزخودارزیابی	هنرجو

ناموفقموفقناموفقموفق

حضور به موقع در کالس درس و کارگاه آموزشی و رعایت نظم و انضباط1

همراه داشتن وسایل آموزشی شخصی )کتاب، دفتر، ماشین حساب و...(2

شرکت فعال در بحث های گروهی و مسئولیت پذیری و درستکاری3

پاسخ صحیح به سؤاالت مطرح شده در کالس و استدالل آن4

ارائه نتیجه گیری صحیح و مستندسازی5

تعریف حقوق صاحبان سرمایه6

تعریف انواع حقوق صاحبان سرمایه7

تعریف سود انباشته8

توانایی تفکیک اجزای حقوق صاحبان سرمایه9

توانایی تنظیم بخش حقوق صاحبان سرمایه ترازنامه10
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حساب های  انتظامی 

در مورد »حساب های انتظامی« چه می دانید؟ فعالیت
........................................................................................................................................................................................

حساب های انتظامی، حساب هایی آماری هستند که جهت نگهداری اطالعات و ارقام مربوط به برخی اطالعات 
غیر مالی کاربرد دارند و هدف از آنها ایجاد شفافیت هر چه بیشتر برای برخی از رویدادهای مالی در گذشته، 
که  دیگران،  نزد  شرکت  تضمینی  اسناد  به  مربوط  اطالعات  نگهداری  مثال:  برای  می باشند.  آینده  و  حال 

می تواند میزان برخی تعهدات ممکن در آینده را شفاف تر سازد. 

بدهی های احتمالی  

بدهی هایی که به دلیل قطعی نبودن و نداشتن سررسید مشخص، امکان شناسایی آنها وجود ندارد. 
از  ناشی  »خسارات  و  مؤسسه«  توسط  دیگران  پرداختنی  اسناد  »تضمین  می توان  احتمالی  بدهی های  از 

محکومیت دعاوی« را نام برد.

 الزم به ذکر است که اجزای هریک از حساب های مندرج در متن صورت های مالی و همچنین حساب های نکته
انتظامی و بدهی های احتمالی باید در »یادداشت های توضیحی صورت های مالی« افشاء گردد. تشریح 

یادداشت های توضیحی در مقاطع تحصیلی باالتر انجام خواهد شد.

کار عملی 13  

»مؤسسه رامسر« در سال 1396 تأسیس شده است. با توجه به مانده حساب های صفحۀ بعد که در تاریخ 
1396/12/29 از دفاتر حسابداری این مؤسسه استخراج شده است، ترازنامه طبقه بندی شده مؤسسه را در 

پایان سال 1396 تهیه نمایید. )ارقام به ریال(
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مانده	96/12/29شرحردیف
320،000،000سپرده گذاری 5 ساله در بانک1
59،625،500حساب های دریافتنی2
6،885،500وجوه در راه3
132،618،750سرمایه گذاری 6 ماهه در بانک4
14،227،500ذخیرۀ تضمین محصول5
27،000،000مساعده کارکنان6
50،000،000استهالک انباشته ساختمان7
95،960،848ذخیره دستمزد ایام مرخصی8
64،727،500کاالی ساخته شده9

11،875،000مالیات حقوق و دستمزد10
27،625،105پیش دریافت فروش11
487،936،707وام پرداختنی بلند مدت12
54،000،000اسناد تضمینی دریافتی از کارکنان13
20،000،000امتیاز تلفن14
26،250،000پیش پرداخت خرید مواد اولیه15
17،047،500ملزومات16
152،882،000حصه بلند مدت وام کارکنان17
100،000،000پیش پرداخت بیمه18
12،000،000امتیاز برق19
142،635،855بانک20
124،743،750حقوق پرداختنی21
24،648،000سپرده حسن انجام کار ـ نزد مؤسسه22
13،075،000صندوق23
800،000،000ساختمان24
1،600،000،000سرمایه25
40،000،000موجودی نقد مسدود شده26
200،000،000پیش پرداخت خرید ماشین آالت27
27،237،000حساب های پرداختنی تجاری28
25،165،750بیمه پرداختنی29
6،250،000مواد اولیه مازادی که شرکت برای فروش نگهداری می کند.30
32،000،000حق اختراع31
7،000،000بدهی احتمالی ناشی از محکومیت در دادگاه32
600،000،000اسناد تسلیمی بابت تضمین قراردادها33
37،303،305کاالهایی که هنوز مرحله تولید را تکمیل نکرده اند.34
740،000،000ماشین آالت کنارگذاری شده برای فروش35
33،125،000مواد اولیه موجود جهت تولید کاال36
200،800،000ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان37
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ارزشیابی  

شاخص	های	مورد	ارزشیابی	ردیف
نظر	هنرآموزخودارزیابی	هنرجو

ناموفقموفقناموفقموفق

حضور به موقع در کالس درس و کارگاه آموزشی و رعایت نظم و انضباط1

همراه داشتن وسایل آموزشی شخصی )کتاب، دفتر، ماشین حساب و...(2

شرکت فعال در بحث های گروهی و مسئولیت پذیری و درستکاری3

پاسخ صحیح به سؤاالت مطرح شده در کالس و استدالل آن4

ارائه نتیجه گیری صحیح و مستندسازی5

تعریف حساب های انتظامی6

تعریف بدهی های احتمالی7

توانایی تشخیص و شناسایی حساب های انتظامی8

توانایی تشخیص و شناسایی بدهی های احتمالی9

توانایی تنظیم بخش حساب های انتظامی10
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با توجه به اینکه هر فرد در برابر خود و جامعه مسئولیت شهروندی دارد و باید پاسخگوی اعمال خود فکر کنید
باشد،چه مسئولیت هایی بر دوش کمک حسابدار تهیه کننده صورت های مالی قرار دارد؟

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

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

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

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

به نظر شما یک کمک حسابدار تهیه کننده صورت های مالی به عنوان یک شهروند چه تعهدات اخالقی فکر کنید
نسبت به کارفرما و جامعه دارد؟

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11	 کنترل محاسبات مربوط به اقالم سرمایه و سرمایه پرداخت نموده

12	 تنظیم ترازنامه مؤسسه با توجه به استاندارهای حسابداری        

13	 تهیه یادداشت های همراه مربوط به حساب های انتظامی

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

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

4 تهیه بخش حساب های انتظامی 	 تهیه بخش حقوق صاحبان سهام )سرمایه( ترازنامه                        3

شرایط	انجام	کار	و	ابزار	و	تجهیزات:
نمونه،  ایران، فرم صورت های مالی  استانداردهای  پرینتر، مجموعه  اداری، کامپیوتر،  اتاق کار، میز و صندلی، ملزومات  شرایط: 

مجموعه قوانین مالیات های مستقیم، ماشین حساب، حداقل 42 عنوان حساب دفتر کل به مدت 62 دقیقه
ابزار	و	تجهیزات: میز و صندلی، ملزومات اداری، نرم افزار مالی، نرم افزار اکسل، فرم صورت های مالی نمونه، مجموعه استانداردهای 

حسابداری، مجموعه قوانین مالیات های مستقیم

معیار	شایستگی:	

نمره	هنرجوحداقل	نمره	قبولی	از	3	مرحله	کارردیف

2تهیه بخش دارایی های ترازنامه1
2تهیه بخش بدهی های ترازنامه2

2تهیه بخش حقوق صاحبان سهام )سرمایه( ترازنامه3

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

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

ارزشیابی شایستگی تهیه و تنظیم ترازنامه
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