
پودمان 2

تهیه و تنظیم صورت سود و زیان

گروه های زیادی از اطالعات مالی استفاده می کنند و آنها به معیاری نیاز دارند که در 

مورد میزان ارتباط خود با مؤسسه تصمیم گیری نمایند و عقیده دارند که یکی از وظایف 

حسابدار، تنظیم صورت های مالی یک واحد اقتصادی است. در این فصل به نحوه تنظیم 

صورت سود و زیان به عنوان ابزاری برای سنجش میزان موفقیت مؤسسه در استفاده از 

امکانات و منابع مالی تحت تملک خود می پردازیم.
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تو غافل در اندیشه سود مال              که سرمایه عمر شد پایمال
                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                 » سعدی«

 

مقدمه   

  آیا می دانید نتیجه عملکرد مالی مؤسسه چگونه محاسبه می شود؟  
  تفاوت درآمدهای عملیاتی و غیرعملیاتی بر اساس چه شرایطی تعیین می گردد؟  

  هزینه های یک مؤسسه برای درج در صورت سود و زیان چگونه طبقه بندی می شوند؟  
  برای تنظیم صورت سود و زیان در یک مؤسسه چه مراحلی را باید انجام گیرد؟  

  مراحل تقسیم سود و زیان در یک مؤسسه چگونه انجام می شود؟  

استاندارد  عملکرد  

تهیه صورت سود و زیان بر اساس استانداردهای حسابداری و ارائه صورت سود و زیان نمونه

صورت
سود و زیان

شایستگی های این پودمان
بخش اّول

محاسبه سود ناخالص

بخش دوم

محاسبه سود )زیان( عملیاتی

بخش سوم

محاسبه سود )زیان( خالص      

بخش چهارم

محاسبه سود قابل تخصیص

بخش پنجم

محاسبه سود )زیان( انباشته پایان دوره 
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گزارش هایی که توسط دایره حسابداری تنظیم می گردد، مدیران را به اداره کارآمد و اثربخش واحد اقتصادی 
قادر می سازد و تهیه گزارش های مالی عمدتاً بر اساس نیازهای اطالعاتی اشخاص ذی نفع است. هدف اصلی 
تنظیم این گزارش ها، بیان وضعیت مالی و نتایج عملکرد واحد تجاری و همچنین میزان کارآمدی و اثربخشی 
واحد اقتصادی در طی دوره مالی است. بنابراین تهیه و تنظیم صورت های مالی، محصول نهایی فرایند 

حسابداری است و نتیجه عملیات مالی واحد تجاری به شکل صورت های مالی ارائه می گردد.

صورت های مالی اساسی شامل موارد زیر است:
  صورت سود و زیان  1

  صورت سود و زیان جامع  ٢
  ترازنامه ٣

  صورت جریان وجوه نقد ٤
در کتاب حاضر تهیه صورت های مالی صورت سود و زیان و ترازنامه تشریح شده است و هنرجویان با دو 

صورت مالی دیگر در مقاطع باالتر آشنا خواهند شد.

هدف های تنظیم گزارش های مالی عبارت است از:
  فراهم آوردن اطالعات الزم برای ارزیابی وضعیت مالی، عملکرد و توان اقتصادی مؤسسه 1

  ارائه اطالعات مکمل برای درک بهتر اطالعات مالی ارائه شده و پیش بینی وضعیت آتی مؤسسه ٢
  ارزیابی نحوه ایفای مسئولیت اداره مؤسسه و انجام تکالیف قانونی توسط مدیران ٣

طبقه بندی گزارش های حسابداری  

الف(درون سازمانی
گزارش های درون سازمانی به طور مستمر و در فواصل زمانی کوتاه و در برخی موارد به صورت روزانه تنظیم 
می گردد. هدف از تنظیم این گزارش ها، رفع نیازهای اطالعاتی مدیران داخلی واحد اقتصادی در برنامه ریزی 

و کنترل است. مانند گزارش ساعات کارکرد کارکنان، گزارش مصرف مواد، گزارش تولید و ...

  درچرخه حسابداری بعد از تهیه تراز آزمایشی اصالح شده،........................................تنظیم می شود.فعالیت 1

  تهیه صورت های مالی با توّجه به کدام یک از وظایف حسابداران صورت می گیرد؟ ٢

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

www.irhesabdaran.ir

www.irhesabdaran.irwww.irhesabdaran.ir



58

صورت سود و زیان  
 

صورت سود و زیان گزارشی است که نتیجه فعالیت های مالی واحد اقتصادی را طی یک دوره زمانی معین 
نشان می دهد. این گزارش که خالصه ای از درآمدها و هزینه هاست، یکی از ابزارهای اصلی انتقال اطالعات 

به استفاده کنندگان برون سازمانی، است.

مسئولیت صورت سود و زیان
مسئولیت تهیه و ارائه صورت های مالی با مدیریت یا هیئت مدیره واحد تجاری است.

شکل صورت سود و زیان
در استانداردهای حسابداری، اطالعاتی در مورد نحوه ارائه صورت های مالی مطرح شده است. صورت سود 
و زیان باید به گونه ای تنظیم گردد که درآمدها و هزینه های یک واحد تجاری را به نحو مناسب نشان دهد.

صورت حساب سود و زیان در یک نگاه کلی به شکل زیر است: 

ب( برون سازمانی
گزارش های برون سازمانی معموالً در پایان سال مالی تنظیم می گردد و عمدتاً این گزارش ها مورد استفاده 
اشخاص حقیقی و حقوقی خارج واحد اقتصادی قرار می گیرد. مانند: گزارش سود و زیان، ترازنامه، تقسیم 

سود و ...

چهار مورد از اشخاص حقیقی و حقوقی که می توانند از گزارش سود و زیان استفاده کنند را نام ببرید.فعالیت

 
مالیات 

 بر درآمد
سود  )زیان(خالص

درآمدها و 
هزینه های 
غیرعملیاتی

هزینه های 
عملیاتی

درآمدهای 
عملیاتی

نمونه ای از صورت سود و زیان )ارائه شده توسط سازمان حسابرسی( به شرح جدول صفحه بعد است:
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صورت سود و زیان

××××درآمد عملیاتی

)×××(بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی

××××سود ناخالص

)×××(هزینه های فروش، عمومی و اداری

×××سایر اقالم عملیاتی

×××سود )زیان( عملیاتی

)×××(هزینه های مالی

×××سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی  

×××سود خالص قبل از مالیات 

)×××(مالیات بر درآمد

×××سود خالص

در این کتاب از برخی مباحث صورت سود و زیان از جمله »  سود و زیان ناشی از عملیات متوقف 
شده« و »اقالم استثنایی« صرف نظر شده است.

کارعملی 1  

 اطالعات زیر از دفاتر مؤسسه »شیراز« استخراج شده است:
درآمدهای عملیاتی 9،300،000 ریال، درآمدهای غیرعملیاتی 2،150،000 ریال، هزینه های غیر عملیاتی 

320،000 ریال ، هزینه های عملیاتی 5،030،000 ریال و مالیات بر درآمد 1،525،000 ریال.
مطلوب است: محاسبه سود )زیان( خالص.

صورت سود و زیان دارای بخش های مختلفی است که هریک از اجزای آن باید به وضوح مشخص گردد. این 
بخش ها شامل عنوان، درآمدها، هزینه ها ، مالیات بردرآمد و سود )زیان(خالص است. 

اطالعات زیر باید در بخش عنوان به طور دقیق ارائه گردد:
الف( نام واحد گزارشگر و شکل حقوقی آن
ب( نام صورت مالی )صورت سود و زیان(

ج( تاریخ و دوره زمانی گزارشگری 
د( واحد پول گزارشگری

هـ( سطح گرد کردن )رند کردن( مبالغ مندرج در صورت های مالی.
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در ادامه این فصل با سایر بخش های صورت سود و زیان به طور مفصل آشنا می شویم.

درآمدها و هزینه ها    

است، نکته مالی  برای یک دوره  فعالیت های یک مؤسسه  نتیجه  زیان  و  اینکه صورت سود  به  توّجه  با    1
بنابراین عبارت »برای دوره مالی منتهی به....« به عنوان تاریخ گزارش نوشته می شود.

 ارقام صورت های مالی را می توان به صورت »هزار ریال« یا »میلیون ریال« تنظیم کرد. این عمل،  ٢
قابلیت درک صورت های مالی را افزایش می دهد.

 اقالم صورت های مالی  الزاماً به صورت مقایسه ای برای دو دوره مالی متوالی ارائه می گردد. ٣

برحسب  را  ترازنامه  و  ریال«  بر حسب »هزار  را  زیان مؤسسه  و  آیا حسابدار می تواند صورت سود      1
»ریال« ارائه نماید؟ دلیل آن را بیان کنید.

 در یک مؤسسه که صورت های مالی خود را بر حسب هزار ریال تنظیم کرده است، آیا حسابدار مؤسسه  ٢
می تواند دفاتر خود را نیز بر این مبنا ثبت کند؟ دلیل آن را بیان کنید.

فعالیت

صدور فاکتور بابت تعمیر، تعویض فیلتر و باالنس کردن چرخ ها در تعمیرگاه خودرو، به چه عنوانی در فعالیت
حساب های یک تعمیرگاه ثبت می شود؟

که  شود  می  گفته  فعالیت هایی  به  اقتصادی،  واحد  یک  های  هزینه  و  درآمدها  با  مرتبط  عادی  فعالیت های 
به صورت معمولی، مکرر یا منظم صورت می گیرد و انتظار وقوع آنها در طی یک دوره مالی وجود خواهد داشت. 

درآمد
درآمد یکی از عوامل استمرار بقا و گسترش یک واحد اقتصادی است. معموالً واحدهای اقتصادی برای هرکدام 

از منابع درآمد خود یک حساب جداگانه، افتتاح می کنند.

تعریف درآمد
درآمد عبارت است از افزایش در حقوق صاحبان سرمایه به جز مواردی که به آورده صاحبان سرمایه مربوط 
می شود. مانند: فروش، حق الزحمه، سود سپرده های بانکی، درآمد حق االمتیاز، قراردادهای بیمه، قراردادهای 

اجاره و ...
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درآمدهای یک واحد اقتصادی با توّجه به نوع فعالیت آن به دو دسته زیر قابل تقسیم است:
الف( درآمدهای عملیاتی

 ب( درآمدهای غیرعملیاتی

جدول زیر را تکمیل نمایید.

درآمد شناسایی شرح رویدادردیف
می شود

درآمد شناسایی 
نمی شود

دریافت نقدی بابت فروش سیب درختی در میوه فروشی1

دریافت وجه مالیات بر ارزش افزوده مربوط به فروش کاال2

آورده نقدی صاحب مؤسسه در طی دوره مالی3

ارسال صورت حساب جابه جایی مسافر توسط آژانس مسافرتی4

دریافت بابت فروش کاال که قرار شد یک ماه دیگر اجناس تحویل گردد.5

دریافت مطالبات حاصل از فروش کاال در فروشگاه لوازم خانگی 6

مبادله کاال با کاالی دیگر که از لحاظ ماهیت و ارزش، مشابه هستند.7

8...............................................................

9..................................................................

فعالیت

درآمدهای عملیاتی:
مجموعه درآمدهایی هستند که از فعالیت های اصلی و مستمر واحد تجاری 
حاصل می گردند و مؤسسه برای دستیابی به این نوع درآمدها ایجاد شده 
از درآمدهای عملیاتی  فعالیت های موجود، بخشی  انواع  به  توّجه  با  است. 

به شکل روبه رو است.

اندازه گیری درآمد عملیاتی: درآمد عملیاتی معموالً بر اساس   توافق طرفین معامله تعیین می شود. 
این درآمد به ارزش منصفانه ما به ازای دریافتی یا دریافتنی پس از کسر تخفیفات تجاری و توافقی، 

اندازه گیری و ثبت می شود.

استفاده 
دیگران از 
دارایی های
      شرکت

فروش کاال

ارائه خدمات

درآمدهای عملیاتی
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درآمد عملیاتی با توّجه به نوع فعالیت های یک واحد تجاری:

 فروش کاال 1
 فروش کاال در پاسخ به سفارش رسیده از طرف خریدار صورت می گیرد و شامل مجموعه فعالیت هایی است که 
منجر به تحویل کاال به مشتری می گردد. فروش کاال مهم ترین عامل کسب درآمد در مؤسسات بازرگانی 

است.

درآمدهای غیر عملیاتی:
درآمدی است که ارتباط با فعالیت های اصلی مؤسسه ندارد و به عنوان درآمد فرعی شناخته می شود. برای 

تشخیص درآمدهای غیرعملیاتی از عملیاتی باید حوزه فعالیت اصلی مؤسسه را مالک قرار داد.

به فعالیت فروشگاه  این  فروخت.  احمدی  آقای  به  ریال   5،000،000 ارزش  به  اجناسی  فارس  فروشگاه    1
مشتریانی که بیش از 4،000،000 ریال کاال خریداری نمایند، معادل 6 درصد تخفیف اعطا می کند. 

درآمد عملیاتی این فروشگاه چه مبلغی در دفاتر ثبت می شود؟
  صدور فاکتور فروش کاال توسط بازرگانی کرمان به ارزش 400،000،000 ریال که معادل 30% وجه  ٢
آن را دریافت نموده است. خریدار به دلیل نداشتن انبار، از بازرگانی کرمان درخواست می کند که کاالی 
مورد معامله را دو ماه دیگر تحویل دهد. آیا بازرگانی کرمان، می تواند درآمد در دفاتر خود شناسایی کند؟ 

مبلغ آن را تعیین کنید.

  در جدول زیر درآمدهای عملیاتی و غیرعملیاتی را مشخص نمایید. 1

درآمد غیرعملیاتیدرآمد عملیاتیشرح رویدادردیف

فروش تلویزیون در فروشگاه لوازم خانگی1

کسب سود از فروش اثاثه اداری در فروشگاه لوازم بهداشتی2

دریافت سود سپرده های بانکی در مؤسسه تولیدی فرش3

درآمد حاصل از فروش ضایعات در یک مؤسسه تولیدی4

دریافت کمیسیون اجاره مسکن در بنگاه معامالت مسکن5

  فروشگاه  لوازم خانگی مشهد برچسب قیمت یک دستگاه تلویزیون خود را 48،000،000 ریال اعالم  ٢
نموده است. این جنس را به یکی از مشتریان خود با دریافت چک 4 ماهه به ارزش 49،200،000 ریال 

به فروش رساند. مقدار درآمد عملیاتی و غیرعملیاتی رویداد فوق را محاسبه نمایید.

فعالیت
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محاسبه فروش خالص
درطی دوره مالی، عواملی وجود دارند که حساب فروش کاال را تحت تأثیر خود قرار می دهند، برخی از این 

عوامل در محاسبه فروش خالص تأثیر داشته و برخی دیگر هیچ تأثیری در محاسبه فروش خالص ندارند.

 مالک ثبت درآمد در زمان فروش کاال:
درآمد عملیاتی حاصل از فروش کاال زمانی شناسایی می شود که واحد تجاری خطرات و مزایای عمده 
مالکیت کاالی مورد معامله را به خریدارمنتقل کرده باشد و بتواند مبلغ درآمد عملیاتی و مخارج مرتبط 

با بهای تمام شده کاالی فروش رفته را به گونه ای اتکاپذیر اندازه گیری نماید.

  بازرگانی سمنان کاالی خود را براساس قرارداد به فروش می رساند. اگر مخارج نصب به عهده فروشنده فعالیت 1
بوده و بخش عمده ای از قرارداد، مربوط به این مخارج باشد، آیا فروشگاه سمنان می تواند در زمان تحویل 

کاال، حساب فروش کاال را در دفاتر خود ثبت نماید؟ بحث کنید. 
  مؤسسه خراسان کاالیی برای مؤسسه اصفهان ارسال نموده تا کاال توسط مؤسسه اصفهان به فروش  ٢
برسد. آیا مؤسسه خراسان می تواند در زمان ارسال کاال، درآمد را شناسایی نماید؟ دلیل آن را بیان کنید.

چنانچه فروش کاال به شرط نصب باشد، درآمد فروش پس از نصب کاال شناسایی می شود.نکته

فعالیت
ارتباط رویدادهای زیر در محاسبه فروش خالص را مشخص کنید.

ارتباط  نداردارتباط داردشرح رویــدادردیف

برگشت کاالی فروش رفته1

مالیات بر ارزش افزوده2

هزینه حمل کاالی فروش رفته3

تخفیف بابت معیوب بودن کاالی فروخته شده4

تخفیفات نقدی فروش کاال5
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تأثیر درآمد خدمات بر معادله حسابداری
درآمد خدمات )نقد یا نسیه( باعث افزایش دارایی ها و سرمایه یک مؤسسه می شود.

با توّجه به اینکه مبلغ درآمد خدمات برای واحد اقتصادی از اهمیت باالیی برخوردار است، بنابراین یک حساب 
به نام »درآمد خدمات« در دفتر کل اختصاص می یابد.

  استفاده دیگران از دارایی های مؤسسه ٣
درآمد ناشی از استفاده دیگران از دارایی های واحد تجاری تنها زمانی درآمد عملیاتی تلقی می شود که ناشی 

از فعالیت های اصلی و مستمر واحد تجاری باشد. مانند:
الف( درآمد حق امتیاز
ب( سود تضمین شده

ج( سود سهام

  درآمد خدمات ٢
وجوهی را که مؤسسه های خدماتی در ازای ارائه خدمات به مشتریان خود دریافت می کنند و یا در آینده نزدیک 

دریافت خواهند کرد را درآمد خدمات می گویند. این خدمات در ارتباط با فعالیت اصلی این مؤسسه ها است.
دریافت حق الزحمه )مزد کار( بابت تعمیر خودرو، خدمات آموزشی، بیمه و حمل و نقل نمونه هایی از درآمدهای 

خدماتی است.

درجدول زیر نوع فعالیت مؤسسه ها را مشخص نموده و یک فعالیت مرتبط با درآمدها بیان کنید.فعالیت

درآمد غیرعملیاتیدرآمد عملیاتیتولیدیبازرگانیخدماتینام واحد تجاریردیف

سود سپرده بانکیفروش کاالشرکت تعاونی مصرف فرهنگیان 1

باشگاه سوارکاری2

گالری نقاشی3

دفتر برنامه نویسی رایانه ای  4

کارگاه گلیم بافی 5

پرورش ماهی های تزئینی6

موزه آثار تاریخی7
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 هزینه
هزینه عبارت است از بهای اشیا یا خدماتی که برای اداره امور مؤسسه و کسب درآمد پرداخت، تعهد شده یا 

به مصرف می رسند. هزینه باعث کاهش سرمایه می گردد.

هزینه های مؤسسه به دو قسمت زیر قابل تقسیم است:
 هزینه های عملیاتی 1

 هزینه های غیر عملیاتی ٢

هزینه های عملیاتی: هزینه های  عملیاتی عبارت  است  از هزینه هایی که  مرتبط  با فعالیت های  اصلی  و مستمر 
واحد تجاری است.

و  مستمر  فعالیت های  با  که  غیرجاری هستند  مخارج  غیرعملیاتی،  های  هزینه  هزینه های غیر عملیاتی: 
جاری مؤسسه ارتباط ندارند. 

در واقع کلیه هزینه هایی که به صورت مستقیم و دائم در ارائه خدمات، فروش کاال یا تولید نقش دارند، جزء 
هزینه های عملیاتی هستند و مابقی به عنوان هزینه های غیر عملیاتی محسوب می شوند.

شایستگی غیرفنی
 

اقتصادی  واحد  درآمدهای  بازار،  رکود  زمان  در 
کاهش  برای  مؤسسه ها  برخی  و  می یابد  کاهش 
و  کرده  نیرو  تعدیل  به  اقدام  خود،  هزینه های 
این  می کنند.  اخراج  را  خود  کارمندان  از  برخی 
در  کارکنان  برای  امنیت شغلی  باعث می شود  کار 
نتیجه  در  و  باشد  نداشته  وجود  مؤسسه ها  برخی 
فضای بی اعتمادی در میان نیروی انسانی واحدهای 
اقتصادی ایجاد شود. قبل از اخراج کارکنان می توان 
هزینه های مؤسسه را از طریق راه های زیر کاهش 

داد:
  افزایش مهارت کارکنان و چند مهارتي کردن  1

آنها؛
  استفاده از یک دفتر کار کوچک تر و اجاره دادن  ٢

فضای مازاد؛
  تبدیل تعدادی از کارکنان به پرسنل دورکار؛ ٣

  استفاده از کارآموز؛ ٤
  مدیریت انرژي ها و صرفه جویی در مصرف آنها. 5
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طبقه بندی هزینه های عملیاتی
هزینه های عملیاتی بر مبنای کارکرد هزینه ها، به سه دسته 

زیر طبقه بندی می شوند: 

بهای تمام شده کاالی فروش رفته: مجموعه مخارج مرتبط 
با تحصیل یا تولید کاالهایی که یک واحد اقتصادی به فروش 

می رساند را بهای تمام شده کاالی فروش رفته می گویند. 

بهای تمام شده خدمات ارائه شده: مجموعه مخارجی که 
مؤسسه های خدماتی در ارتباط مستقیم با درآمد عملیاتی 

خود متحمل می شوند.

هزینه های توزیع و فروش: هزینه هایی که مؤسسه در ارتباط 
با توزیع، فروش و تحویل کاال به مشتری، متحمل می شود.

هزینه های عمومی  و اداری: هزینه هایی که مؤسسه در ارتباط 
با اداره امور خود و انجام فعالیت های اداری متحمل شده و 

ارتباط مستقیمی  با کسب درآمد ندارند.

کدام یک از رویدادهای زیر به عنوان هزینه تلقی می شود.فعالیت

هزینه شناساییشرح رویدادردیف
 می شود

هزینه شناسایی 
نمی شود

پرداخت حقوق به کارکنان مؤسسه1

پرداخت مالیات بر ارزش افزوده در زمان خرید اثاثه2
پرداخت اجاره بهای یکساله ساختمان قبل از استفاده3
پرداخت بابت تعمیرات اساسی ماشین آالت مؤسسه4
پرداخت بابت کارمزد بهای دسته چک5
پرداخت سهم بیمه کارکنان به سازمان تأمین اجتماعی6
پرداخت مالیات بر عملکرد مؤسسه به اداره دارایی7
ثبت استهالک دارایی های ثابت مؤسسه8
زیان حاصل از فروش دارایی های ثابت9
کسری صندوق در صورتی که کسر و اضافه به عهده صندوق دار است10

هزینه های عمومی و اداری

هزینه های عملیاتی

بهای تمام شده کاالی فروش 
رفته و خدمات ارائه شده

هزینه های توزیع و فروش
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سایر اقالم عملیاتی )سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی(
درمؤسسات، عالوه بر درآمدها و هزینه های عملیاتی که ارتباط مستقیم با فعالیت های مؤسسه دارد و بخش 
عمدۀ درآمد و هزینه های مؤسسه را شامل می شود، امکان دارد درآمدها و هزینه های عملیاتی دیگری نیز 
وجود داشته باشند که مؤسسه آنها را به عنوان »سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی« در صورت سود و زیان 

ارائه می نماید.

نمونه هایی از سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی عبارت است از:

با توّجه به تعاریف هزینه های عملیاتی، هزینه های زیر را تفکیک نمایید.فعالیت

بهای تمام شده کاالی نام هزینهردیف
فروش رفته

هزینه توزیع و 
فروش

هزینه عمومی  و 
اداری

هزینه حقوق پرسنل بخش حسابداری مالی1

هزینه آگهی برای استخدام فروشنده2

هزینه استهالک ساختمان اداری3

هزینه بیمه ساختمان انبار کاالها4

هزینه بیمه حمل کاالی خریداری شده5

 سود حاصل از فروش ضایعات
 اضافی انبار

 اضافی صندوق

تی
لیا

عم
ی 

ها
مد

رآ
ر د

سای

 هزینه کاهش ارزش موجودی کاال
 کسری انبار

 کسری صندوق

تی
لیا

عم
ی 

ها
نه 

زی
ر ه

سای

سود )زیان( ناخالص  

اختالف درآمد فروش یا درآمد حاصل از ارائه خدمات با بهای تمام شده کاالی فروش رفته یا خدمات ارائه 
شده را سود )زیان( ناخالص می گویند. 
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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 درآمد و شناخت انواع درآمدهای یک مؤسسه6

تعریف هزینه و طبقه بندی آنها7

تعریف بهای تمام شده کاالی فروش رفته / خدمات ارائه شده8

شناسایی سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی یک واحد تجاری9

تعریف سود ناخالص10
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محاسبه سود)زیان(عملیاتی در مؤسسه های خدماتی:
ارائه خدمات از عمده ترین منبع کسب درآمد در مؤسسه های خدماتی است. برای محاسبه سود)زیان(عملیاتی 

در این مؤسسه ها، از رابطه زیر می توان استفاده نمود.

مؤسسه  .....
صورت سود و زیان

1٣xبرای سال مالی منتهی به ٢9 اسفند ماه ٢
                                                           

1٣x1 1٣                سالxیادداشت           سال ٢                                                                                            

فروش خالص و درآمد حاصل از ارائه خدمات                                                           .............                  ............ 
بهای تمام شده کاالی فروش رفته و خدمات ارائه شده                                               )...........(                  )..........(
سود)زیان( ناخالص                                                                                          ............                        ...........
هزینه های فروش،عمومی و اداری                                                                 )..........(                       )..........(

خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی                                                     ............                         ............   
)..........(                )...........(                                                                                                               
سود )زیان( عملیاتی                                                                                       ............                  ............

محاسبه سود)زیان( عملیاتی به صورت گزارشی در مؤسسه های خدماتی به صورت زیر است:

مؤسسه .......
صورت سود و زیان

1٣xx/1٢/٢9 برای سال مالی منتهی به
  ریال    
×××××     درآمد خدمات

                                      )××××(   بهای تمام شده خدمات ارائه شده 
                            ×××       سود ناخالص

هزینه های عملیاتی:
×××× هزینه استهالک اثاثه 

   ×××× هزینه آب و برق 
   ×××× هزینه حقوق حسابدار 

)××××(   جمع هزینه های عملیاتی 
                          ××××      سود)زیان(عملیاتی

 
 

بهای تمام 
شده خدمات 

ارائه شده

 درآمد
 ارائه خدمات

سود )زیان( عملیاتی
هزینه های 

عملیاتی
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کار عملی 2  

مانده حساب های زیر از دفاتر مالی » مؤسسه آموزشی اراک « در پایان سال 1396 استخراج شده است:
 هزینه حقوق مدرسان 2،450،000 ریال  

 هزینه آب و برق بخش اداری 360،500 ریال  
 هزینه آگهی 534،000 ریال  

 درآمد ارائه خدمات 6،980،000 ریال  
 هزینه ملزومات بخش اداری 68،000 ریال  

 هزینه استهالک ساختمان اداری 1،420،000 ریال  
 پیش دریافت درآمد 2،600،000 ریال   

 هزینه ملزومات بخش آموزشی 140،000 ریال  
 هزینه حقوق کارکنان اداری 1،120،000   

مطلوب است: 
تنظیم گزارش سود و زیان برای سال مالی 1396.

اطالعات زیر از دفاتر »تعمیرگاه خودرو کارون« در پایان سال 1396 استخراج شده است:مثال
 هزینه حقوق تعمیرکاران 7،400،000 ریال  حق الزحمه تعمیر خودرو 18،000،000ریال           

 هزینه قبض آب و برق تعمیرگاه 3،150،000 ریال  هزینه نظافت بخش اداری  650،000 ریال         
 هزینه حقوق حسابدار 1،300،000 ریال.  حق الزحمه تعویض روغن 3،500،000 ریال     

مطلوب است:
 محاسبه سود )زیان( عملیاتی این تعمیرگاه برای سال مالی 1396

تعمیرگاه خودرو کارون
صورت سود و زیان

برای سال مالی منتهی به 1٣96/1٢/٢9
                                                                              ریال                            ریال

درآمد خدمات                                                                                      21،500،000
بهای تمام شده خدمات ارائه شده                                                               )10،550،000(
سود ناخالص                                                                                        10،950،000

هزینه های عملیاتی:
هزینه حقوق حسابدار                                           1،300،000
هزینه نظافت بخش اداری                                        650،000

جمع هزینه های عملیاتی                                                                          )1،950،000(

سود عملیاتی                                                                                         9،000،000    
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محاسبه سود )زیان( عملیاتی در مؤسسه های بازرگانی
مراحل محاسبه سود )زیان( عملیاتی در مؤسسه های بازرگانی به شرح زیر است:

 فروش خالص یا درآمد حاصل از فروش  1
  بهای تمام شده کاالی فروش رفته  ٢

  سود )زیان( ناخالص ٣
  هزینه های عملیاتی ٤

  سود )زیان(خالص عملیاتی 5

  فروش خالص: برای محاسبه فروش خالص باید مانده حساب های کاهنده فروش )حساب برگشت از  1
فروش و تخفیفات و حساب تخفیفات نقدی فروش( را از حساب فروش کاال کسر نمود.

)تخفیفات نقدی فروش +  برگشت از فروش و تخفیفات(-   فروش کاال =    فروش خالص

زیان عملیاتی مؤسسه خدماتی »فجر«در پایان سال مالی 1395 معادل 2،900،000 ریال است. اگر فعالیت
هزینه های عملیاتی این مؤسسه در سال مالی مذکور 2،600،000 ریال و بهای تمام شده خدمات ارائه 

شده 1،400،000 ریال باشد.
مطلوب است: 

درآمد عملیاتی این مؤسسه در سال مالی 1395

و فعالیت فروش  از  برگشت  حساب  مانده  و  ریال  بازرگانی»شهرضا« 16،840،000  در  کاال  فروش  جمع    1
.فروش  تخفیفات 1،300،000 ریال و مانده حساب تخفیفات نقدی فروش 2،650،000 ریال است 

خالص را محاسبه کنید.
  تعداد8 واحدکاال به بهای هر واحد 150،000 ریال با تخفیف تجاری 5% به فروش رسید. اگر2 واحد  ٢
از اجناس برگشت داده شود وکاال مشمول مالیات با نرخ سال جاری باشد. محاسبه فروش خالص برای 

درج درصورت سود و زیان.

  بهای تمام شده کاالی فروش رفته: با توّجه به سیستم های موجود برای ثبت رویدادهای مالی مربوط  ٢
به کاال در مؤسسه های بازرگانی، در سیستم دائمی، حساب »بهای تمام شده کاالی فروش رفته« در دفتر کل 
مؤسسه وجود داشته و در هر زمان مبلغ این حساب در دسترس است. ولی این حساب در سیستم ادواری 

وجود ندارد و مبلغ بهای تمام شده کاالی فروش رفته از تقابل حساب های زیر محاسبه می شود:
الف( خرید کاال

ب( برگشت از خرید و تخفیفات
ج( تخفیفات نقدی خرید

د( موجودی کاال
هـ( هزینه های مستقیم کاالی خریداری شده            
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هزینه حمل تصویر روبه رو را تکمیل کنید.فعالیت
کاالی خریداری 

شده

هزینه های 
مستقیم کاالی 
خریداری شده

بهای تمام شده کاالی فروش رفته در سیستم ادواری طی مراحل زیر محاسبه می شود:
مرحله اول : محاسبه خرید خالص

)تخفیفات نقدی خرید+برگشت از خرید و تخفیفات(-خرید کاال =خرید خالص

مرحله دوم : محاسبه بهای تمام شده کاالی خریداری شده

هزینه مستقیم کاالی خریداری شده+ خرید خالص =بهای تمام شده کاالی خریداری شده

اطالعات زیر از دفاتر مؤسسه بازرگانی »   خرمشهر  « استخراج شده است:
 خرید کاال 4،600،000 ریال  

 هزینه حمل کاالی خریداری شده 140،000 ریال  
 برگشت از خرید و تخفیفات 310،000 ریال  

 هزینه بیمه حمل کاالی خریداری شده 90،000 ریال  
 تخفیفات نقدی خرید 110،000 ریال  

مطلوب است: 
محاسبه بهای تمام شده کاالی خریداری شده

فعالیت

تمام  بهای  محاسبه  سوم:  مرحله 
شده کاالی فروش رفته

مبالغ  شامل  کاال  موجودی  حساب 
دوره  پایان  و  ابتدا  کاالی  موجودی 
این  گرفتن  نظر  در  بدون  و  است 
شده  تمام  بهای  محاسبه  مبالغ، 
کاالی فروش رفته غیرممکن است. 
تمام  بهای  محاسبه  برای  بنابراین 
رابطه  از  رفته  فروش  کاالی  شده 

روبه رو استفاده می شود:

 

موجودی کاالی 
ابتدای دوره

اضافه می شود 

بهای تمام شده کاالی 
خریداری شده

کسر می شود 

موجودی کاالی 
پایان دوره

بهای تمام شده 
کاالی فروش رفته
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 محاسبه سود )زیان( ناخالص: مؤسسه های بازرگانی می توانند نتیجه عملکرد خود را بابت رویدادهای  ٣
مربوط به درآمدهای اصلی را قبل از کسر هزینه های عملیاتی از طریق رابطۀ زیر محاسبه نمایند:

بهای تمام شده کاالی فروش رفته - فروش خالص =     سود )زیان( ناخالص      

اطالعات زیر از دفاتر مؤسسه بازرگانی »نطنز« استخراج شده است:فعالیت
 خرید خالص 1،150،000 ریال  هزینه حمل کاالی خریداری شده 220،000 ریال           

 تخفیفات نقدی خرید 100،000 ریال  بهای تمام شده کاالی فروش رفته 950،000 ریال       
 موجودی کاالی پایان دوره 840،000 ریال.

مطلوب است: 
محاسبه موجودی کاالی ابتدای دوره.

 متن های زیر را با کلمات »مستقیم« و »معکوس« تکمیل نمایید. فعالیت 1
...................... و موجودی کاالی  در یک سال مالی، موجودی کاالی ابتدای دوره با سود ناخالص رابطه 
ناخالص  با سود  رفته  تمام شده کاالی فروش  بهای  و   ........................ رابطه  ناخالص  با سود  پایان دوره 

رابطه....................... دارد.
موجودی کاالی پایان دوره با بهای تمام شده کاالی فروش رفته رابطه ......................... و موجودی کاالی 

ابتدای دوره با بهای تمام شده کاالی فروش رفته رابطه ......................... دارد.
 سود ناخالص مؤسسه ای 25% فروش خالص است. اگر بهای تمام شده کاالی فروش رفته 6،375،000  ٢

ریال باشد، سود ناخالص مؤسسه چند ریال است؟

با توّجه به رابطه های زیر، اعداد مجهول را محاسبه نمایید.فعالیت

موجودی کاالی ابتدای دوره 
٧،٨٤٠،٠٠٠

بهای تمام شده کاالی خریداری شده
؟

بهای تمام  شده کاالی آماده برای فروش 
٢٠،٠٠٠،٠٠٠

موجودی کاالی پایان دوره
 ؟

بهای  تمام   شده   کاالی    فروش    رفته 
1٢،٣٠٠،٠٠٠
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تذّکر  : در زمان تنظیم صورت حساب سود و زیان، کلیه هزینه های فوق را می توان تحت سرفصل»هزینه های 
فروش، عمومی  و اداری« ارائه نمود.  

 
تأثیر هزینه های  از  ناشی  اصلی و مستمر مؤسسه که  فعالیت های  نتیجه خالص  5 سود)زیان(عملیاتی: 

عملیاتی و سایر اقالم عملیاتی بر سود ناخالص است.

سایر اقالم عملیاتی  ±  هزینه های عملیاتی - سود ناخالص =      سود عملیاتی

هزینه های عملیاتی

هزینه های
 توزیع و فروش

هزینه های
 عمومی و اداری

هزینه تبلیغات

هزینه حمل کاالی 
فروش رفته

هزینه
حقوق فروشندگان

هزینه استهالک 
ساختمان فروشگاه

هزینه
حقوق کارکنان اداری

هزینه 
ملزومات اداری

هزینه آب و برق
 بخش اداری

هزینه
بیمه اموال اداری

)زیان( فعالیت سود  محاسبه  مراحل  بر اساس  را  روبه رو  شکل 
عملیاتی در مؤسسه های بازرگانی تکمیل کنید. 

4 هزینه های عملیاتی: هزینه های عملیاتی پس از 
محاسبه سود ناخالص را می توان به دو گروه به صورت 

مقابل تقسیم نمود:

فروش خالص

......
..

.....
...

........

........
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کار عملی 3   
مانده های زیر از دفاتر مؤسسه بازرگانی »خوزستان« در پایان سال مالی 1396 استخراج شده است:

مبلغ)ریال(نام حسابمبلغ)ریال(نام حساب

170،000هزینه ملزومات اداری48،420،700فروش کاال

250،000هزینه حمل کاالی فروش رفته36،400،500خرید کاال

510،000هزینه آب و برق بخش اداری2،160،000برگشت از فروش و تخفیفات

765،000هزینه بازاریابی1،600،300برگشت از خرید و تخفیفات

825،000هزینه استهالک ساختمان اداری970،850تخفیفات نقدی فروش

648،240هزینه بیمه کارکنان اداری440،600تخفیفات نقدی خرید

2،450،000هزینه حقوق فروشندگان14،900،000موجودی کاالی ابتدای دوره

6،400،000درآمد اجاره فروشگاه17،450،000موجودی کاالی پایان دوره

28،000هزینه آب و برق فروشگاه 340،000هزینه حمل کاالی خریداری شده

مطلوب است:
 محاسبه سود)زیان( عملیاتی مؤسسه بازرگانی خوزستان

چنانچه مؤسسه ای دارای زیان ناخالص باشد، برای محاسبه زیان عملیاتی از رابطه زیر استفاده می شود:نکته

هزینه های عملیاتی + زیان ناخالص =  زیان عملیاتی

 عبارت مناسب را بنویسید.فعالیت   به جای  1  
1   تخفیفات نقدی فروش +  برگشت از فروش و تخفیفات +  فروش خالص= 
٢  = بهای تمام شده کاالی آماده برای فروش  بهای تمام شده کاالی خریداری شده + 
٣  + سود عملیاتی = سود ناخالص  
٤  = بهای تمام شده کاالی آماده برای فروش   موجودی کاالی پایان دوره + 

آن  عملیاتی  های  هزینه  و  ریال   3،200،000 »  اصفهان«  بازرگانی  مؤسسه  در  عملیاتی  زیان  اگر    ٢
1،200،000 ریال باشد، مؤسسه دارای سود ناخالص یا زیان ناخالص است؟ مبلغ آن را محاسبه کنید.
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محاسبه سود)زیان(عملیاتی بر اساس گزارش های تفکیکی
برای محاسبه سود)زیان( عملیاتی در مؤسسه های بازرگانی می توان به ترتیب زیر عمل نمود:

 محاسبه بهای تمام شده کاالی خریداری شده 1

بهای تمام شده کاالی خریداری شده

 ریال                                                     ریال 
×××××                     خرید کاال 

برگشت از خرید و تخفیفات                  ×××
                        )×××( تخفیفات نقدی خرید                          ××× 
××××                     خرید خالص 
××××                     هزینه حمل کاالی خریداری شده 
××××                     بهای تمام شده کاالی خریداری شده 

 محاسبه بهای تمام شده کاالی فروش رفته ٢

بهای تمام شده کاالی فروش رفته

       ریال  
×××          موجودی کاالی ابتدای دوره 
×××         بهای تمام شده کاالی خریداری شده 

                                                        ×××        بهای تمام شده کاالی آماده برای فروش 
)×××(         موجودی کاالی پایان دوره 
×××         بهای تمام شده کاالی فروش رفته 
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 محاسبه سود )زیان( عملیاتی ٣

سود و زیان

ریال ریال   
××××     فروش کاال

××× برگشت از فروش و تخفیفات 
                                                  )×××(  ××× تخفیفات نقدی فروش 
                                                                                 ××××   فروش خالص 

)×××(   بهای تمام شده کاالی فروش رفته 
       ××××   سود )زیان( ناخالص 

هزینه های فروش، عمومی  و اداری :
           ××× هزینه حقوق فروشندگان 

××× هزینه آگهی 
           ××× هزینه حمل کاالی فروش رفته 

××× هزینه ملزومات اداری 
           ××× هزینه آب و برق ساختمان اداری 
           ××× هزینه استهالک اثاثه اداری 

)×××(   جمع هزینه های عملیاتی 
                                                                                                          ×××   خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی 
                                          ×××   سود )زیان(  عملیاتی 

  کارعملی 4   
مانده های زیر مربوط به مؤسسه بازرگانی »سبزوار« در پایان سال مالی 1395 است:

مبلغ)ریال(نام حسابمبلغ)ریال(نام حساب
350،000هزینه حمل کاالی خریداری شده84،800،000فروش کاال
300،000هزینه حمل کاالی فروش رفته79،400،000خرید کاال

440،000هزینه آگهی2،150،000برگشت از فروش و تخفیفات
210،000هزینه پذیرایی و آبدارخانه اداری720،000برگشت از خرید و تخفیفات

630،000هزینه حقوق فروشندگان650،000تخفیفات نقدی فروش
285،000هزینه متفرقه اداری9،300،000موجودی کاالی ابتدای دوره
160،000هزینه ایاب و ذهاب بخش فروشگاه7،450،000موجودی کاالی پایان دوره

مطلوب است: 
محاسبه سود)زیان(عملیاتی مؤسسه بازرگانی سبزوار با استفاده از گزارش های تفکیکی برای سال مالی 1395.
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صورت سود و زیان در مؤسسه های بازرگانی به صورت زیر تهیه می گردد:

مؤسسه ..................
صورت سود و زیان

1٣ xx/1٢/٢9 برای دوره مالی منتهی به

فروش کاال
برگشت از فروش و تخفیفات 

تخفیفات نقدی فروش 
فروش خالص

بهای تمام شده کاالی فروش رفته: 
موجودی کاالی اول دوره 

خرید کاال 
برگشت از خرید و تخفیفات 

تخفیفات نقدی خرید 
خرید خالص 

هزینه حمل کاالی خریداری شده 
بهای تمام شده کاالی خریداری شده 

بهای تمام شده کاالی آماده برای فروش 
موجودی کاالی پایان دوره 

بهای تمام شده کاالی فروش رفته 
سود )زیان( ناخالص

هزینه های عملیاتی: 
هزینه های فروش، عمومی و اداری 

هزینه حقوق فروشندگان 
هزینه آگهی

هزینه آب و برق بخش اداری 
هزینه استهالک اثاثه اداری 
هزینه بیمه کارکنان اداری 
جمع هزینه های عملیاتی 

خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی 
سود )زیان( عملیاتی 

×××

×××

×××

×××

×××

×××

×××

××××

)××××(

××××

×××

×××

×××

××××

××××

××××

)×××(

)×××(

)×××(

××××

)×××(

××××

)××××(

××××

)×××(

×××

در این کتاب به دلیل تهیه و تنظیم نشدن یادداشت های توضیحی، صورت سود و زیان به شکل فوق ارائه 
شده است.

نکته
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مثال
مانده های زیر مربوط به مؤسسه بازرگانی»قزوین« در پایان سال مالی 1396 است:

مبلغ)ریال(نام حسابمبلغ)ریال(نام حساب

760،000هزینه حمل کاالی خریداری شده104،200،000فروش کاال

440،000هزینه حمل کاالی فروش رفته87،350،000خرید کاال

700،000هزینه بازاریابی2،600،000برگشت از فروش و تخفیفات

438،000هزینه ایاب و ذهاب اداری600،000تخفیفات نقدی فروش

1،750،000هزینه استهالک ساختمان اداری840،000تخفیفات نقدی خرید

563،000هزینه آب و برق فروشگاه3،110،000برگشت از خرید و تخفیفات

1،240،000هزینه تعمیرات فروشگاه23،800،000موجودی کاالی ابتدای دوره

300،000هزینه کاهش ارزش موجودی  کاال19،800،000موجودی کاالی پایان دوره

730،000هزینه ملزومات فروشگاه3،900،000اضافی انبار

2،130،000هزینه حقوق کارکنان فروشگاه3،700،000هزینه حقوق کارکنان اداری

مطلوب است:
تنظیم صورت سود و زیان طبقه بندی شده برای سال مالی 1396 و محاسبه سود )زیان( عملیاتی.
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مؤسسه  بازرگانی قزوین
گزارش سود و زیان

برای دوره مالی منتهی به 1٣96/1٢/٢9

فروش کاال
برگشت از فروش و تخفیفات 

تخفیفات نقدی فروش 
فروش خالص

بهای تمام شده کاالی فروش رفته: 
موجودی کاالی ابتدای دوره 

خرید کاال 
برگشت از خرید و تخفیفات 

تخفیفات نقدی خرید 
خرید خالص 

هزینه حمل کاالی خریداری شده 
بهای تمام شده کاالی خریداری شده 

بهای تمام شده کاالی آماده برای فروش 
موجودی کاالی پایان دوره 

بهای تمام شده کاالی فروش رفته 
سود ناخالص

هزینه های عملیاتی: 
هزینه های فروش، عمومی و اداری 

هزینه حقوق فروشندگان 
هزینه بازاریابی

هزینه حمل کاالی فروش رفته 
هزینه آب و برق فروشگاه 
هزینه ملزومات فروشگاه 

هزینه حقوق کارکنان اداری 
هزینه ایاب و ذهاب اداری 

هزینه استهالک ساختمان اداری 
هزینه تعمیرات فروشگاه 
جمع هزینه های عملیاتی 

سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی 
اضافی انبار 

هزینه کاهش ارزش موجودی کاال 
خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی 

سود عملیاتی 

3،110،000
840،000

2،130،000
700،000
440،000
563،000
730،000

3،700،000
438،000

1،750،000
1،240،000

3،900،000
)300،000(

87،350،000

)3،950،000(
83،400،000
760،000

2،600،000
600،000

23،800،000

84،160،000
107،960،000
)19،800،000(

104،200،000

)3،200،000(
101،000،000

)88،160،000(
12،840،000

)11،691،000(

3،600،000
4،749،000
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کارعملی 5   

مانده های زیر مربوط به واحد تجاری »گلستان« است که فعالیت اصلی آن، فروش و تعمیر انواع گوشی های 
تلفن همراه است:

مبلغ)ریال(نام حسابمبلغ)ریال(نام حساب
3،600،000هزینه حقوق حسابدار145،300،000فروش تلفن همراه

4،300،000هزینه استهالک ساختمان فروشگاه37.200.000ارائه خدمات )تعمیرات و نصب برنامه(
700،000هزینه پذیرایی و آبدارخانه فروشگاه115،700،000خرید کاال

490،000هزینه تلفن و مخابرات فروشگاه2،160،000برگشت از فروش و تخفیفات
150،000هزینه ملزومات اداری3،200،000برگشت از خرید و تخفیفات
420،000هزینه آب و برق فروشگاه59،100،000موجودی کاالی ابتدای دوره
684،000هزینه بیمه سهم کارفرما71،600،000موجودی کاالی پایان دوره

375،000هزینه استهالک نرم افزار حسابداری4،300،000هزینه حمل کاالی خریداری شده
1،350،000درآمد اجاره 2،400،000هزینه نگهداری دارایی های ثابت

640،000کسری انبار1،380،000هزینه چاپ و تکثیر فاکتور

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

کار عملی 6   
در هر ستون به جای عالمت؟ مبلغ صحیح را بنویسید.

مؤسسۀ ابیانهمؤسسۀ قمصرمؤسسۀ نیاسرشرح
؟5،850،00012،630،000فروش خالص

940،0004،300،0001،450،000موجودی کاالی اول دوره 
2،740،000؟3،200،000خرید کاال

؟160،000360،000برگشت از خرید و تخفیفات
95،000140،00050،000هزینه حمل کاالی خریداری شده

14،990،0004،100،000؟بهای تمام شده کاالی آماده برای فروش
1،600،000؟875،000موجودی کاالی پایان دوره

؟12،890،000؟بهای تمام شده کاالی فروش رفته
2،820،000؟؟سود )زیان( ناخالص
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کار عملی 7   

اطالعات زیر مربوط به مؤسسه »سقز« در سال های مالی 1394، 1395 و 1396 است. به جای عالمت؟ مبلغ 
صحیح را درج نمایید.

139613951394شرح

7،000،000؟؟فروش کاال

410،000270،000140،000برگشت از فروش و تخفیفات

175،000100،000110،000تخفیفات نقدی فروش

؟؟9،495،000فروش خالص

2،060،000؟3،180،000موجودی کاالی اول دوره

3،650،000؟6،400،000خرید کاال

؟310،000360،000برگشت از خرید و تخفیفات

70،00080،000؟تخفیفات نقدی خرید

6،025،0005،300،0003،250،000خرید خالص

150،000140.000؟هزینه حمل کاالی خریداری شده

؟؟؟بهای تمام شده کاالی خریداری شده طی دوره

؟؟9،250،000بهای تمام شده کاالی آماده برای فروش

1،780،000؟؟موجودی کاالی پایان دوره

؟6،910،0004،050،000بهای تمام شده کاالی فروش رفته

؟؟؟سود ناخالص

1،960،0001،410،000980،000هزینه های عملیاتی

؟840،000؟خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی

3،550،0002،500،000)105،000(سود)زیان( عملیاتی

www.irhesabdaran.ir

www.irhesabdaran.irwww.irhesabdaran.ir



تهیه و تنظیم صورت سود و زیان 

83

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 هزینه های فروش، عمومی و اداری6

شناخت سایر درآمدهای عملیاتی یک مؤسسه7

شناسایی سایر هزینه های عملیاتی یک واحد تجاری8

تعریف سود )زیان( عملیاتی9

محاسبه سود )زیان( عملیاتی طبق صورت های مالی نمونه10
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درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی نتیجۀ فعالیت های عادی مؤسسه است ولی در حوزه فعالیت های اصلی 

نمی  گیرد.  قرار  مؤسسه 

مؤسسه.....
صورت سود و زیان

13x2 برای سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه

13x113         سالx2سال یادداشت   
............  ............ سود)زیان(عملیاتی   

)..........(   )...........( هزینه های مالی  
...........   ............ سایردرآمدها و هزینه های غیرعملیاتی  
...........  ...........    
............ سود )زیان( خالص قبل از کسر مالیات                  ............ 

 )..........( مالیات بر درآمد                 )...........( 
                  

............  .......... سودخالص   

می گردد. نکته ارائه  خالص  به صورت  غیرعملیاتی  هزینه های  و  درآمدها  حسابداری،  استانداردهای  براساس 
نتایج این گونه معامالت را می توان از طریق اختالف درآمدها و هزینه های مربوط به آن بیان کرد. برای 
مثال درآمدها و هزینه های  غیرعملیاتی  حاصل  از فروش  دارایی های  غیرجاری  )مانند دارایی های  ثابت  
مشهود(، به  مبلغ  درآمد حاصل  از فروش  دارایی  پس  از کسر مبلغ  دفتری  و هزینه های  فروش  آن  گزارش  

می شود.

هزینه های غیر عملیاتی

زیان حاصل از فروش دارایی های ثابت، هزینه مالی، 
زیان حاصل از معاوضه دارایی های ثابت، زیان حاصل 

از اسقاط دارایی های ثابت و...

درآمدهای غیر عملیاتی

سود  ثابت،  دارایی های  فروش  از  حاصل  سود 
سرمایه گذاری،  سپرده های  سود  بانکی،  سپرده های 

و... ثابت  دارایی های  معاوضه  از  حاصل  سود 

برای تشخیص اقالم غیر عملیاتی از عملیاتی، باید مجموعه فعالیت های اصلی مؤسسه را مالک قرار داد. برای 
مثال در یک بنگاه معامالت خودرو، کمیسیون حاصل از معامالت خودرو به دلیل قرار گرفتن در حوزه فعالیت 
اصلی، جزء درآمدهای عملیاتی محسوب می شود. ولی در یک فروشگاه لوازم خانگی، سود )زیان( حاصل از 

فروش خودرو جزء اقالم غیرعملیاتی محسوب می شود.
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در بخش هزینه ها و درآمدهای غیر عملیاتی، حساب هزینه های مالی به صورت جداگانه ارائه می گردد و سایر 
البته اطالعات جزئی تر در مورد  نیز به صورت یکجا نشان داده می شود.  هزینه ها و درآمدهای غیر عملیاتی 
هزینه های مالی و سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی در یادداشت پیوست صورت حساب سود و زیان 

ارائه می گردد.

هزینه های مالی
 این حساب شامل هزینه کارمزد وام های دریافتی، هزینه تمبر و سفته، هزینه جرائم دیرکرد وام های اخذ شده 
و هزینه های متفرقه مالی است. در واقع هزینه ای است که مؤسسه به منظور تأمین وجوه نقد الزم، متحمل 

می گردد.

به  خود  نقلیه  وسایط  فروش  به  اقدام  »هشتگرد«  بهداشتی  لوازم  فروشگاه  تاریخ1397/9/5 
دارایی  این  تمام شده  بهای  اگر  کرد.  دریافت  تاریخ  به همین  و چکی  نمود  ریال  بهای64،000،000 
باشد  ریال   58،120،000 فروش  تاریخ  در  دارایی  انباشته  استهالک  مانده  ریال،   125،000،000
و  ریال  فروش 1،110،000  کمیسیون  و حق  ریال  فروش 640،000  آگهی  مخارج  بابت  مؤسسه  و 
هزینه های نقل و انتقال سند780،000 ریال پرداخت نموده باشد، سود )زیان( غیرعملیاتی شناسایی 

است؟ ریال  چند  رویداد  این  بابت  فروشگاه  این  زیان  و  سود  صورت  در  شده 

فعالیت

انجام فعالیت های عادی خود، وامی  به فعالیت در تاریخ 1396/8/1 مؤسسه » سیستان و بلوچستان« برای 
ارزش 28،000،000 ریال از بانک ملی دریافت نمود.سررسید وام در 1399/8/1 و نرخ سود وام %15 
است. سود وام هر سه ماه یکبار قابل پرداخت است. مبلغ درج شده در صورت سود و زیان سال 1396 

بابت مخارج تأمین مالی چند ریال است؟

از بخش  سود یا زیان خالص قبل از کسر مالیات: نتیجه فعالیت های عادی و مستمر واحد تجاری که 
درآمدها و هزینه های عملیاتی و غیر عملیاتی تشکیل شده است به عنوان سود یا زیان خالص قبل از کسر 
مالیات به عنوان یک رقم مشخص در صورت سود و زیان گزارش می شود. این مبلغ از طریق رابطه زیر محاسبه 

می شود:

خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی± هزینه های مالی - سود عملیاتی = سود )زیان (خالص قبل از کسر مالیات
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مجموعه حساب های زیر از دفاتر نمایندگی خودرو ملی)تعمیرگاه و فروشگاه(استخراج شده است. جایگاه 
حساب های زیر را در صورت سود و زیان تشخیص دهید. 

ف
نام حسابردی

درآمدهای 
عملیاتی

بهای تمام 
شده کاالی 
فروش رفته

فروش،  هزینه 
عمومی  و اداری

سایردرآمدها     و 
هزینه های 

عملیاتی

سایردرآمدها     و 
هزینه های 
غیرعملیاتی

هزینه حمل کاالی فروش رفته1

فروش خودرو ملی2

برگشت از فروش و تخفیفات3

خرید خودرو ملی4

سود حاصل از فروش اثاثه اداری5

هزینه ملزومات فروشگاه6

ارائه خدمات تعمیر خودرو7

هزینه حقوق کارکنان اداری8

کسری صندوق9

هزینه کاهش ارزش موجودی کاال10

هزینه اهدای دارایی ثابت11

اطالعات زیر از دفاتر مالی مؤسسه »همدان« استخراج شده است:
مربوط  آن  که %12  ریال  غیرعملیاتی 2.650.000  هزینه های  ریال،کل  عملیاتی 7،800،000  سود 
غیر عملیاتی  هزینه های  سایر  به  غیرعملیاتی  درآمدهای  سایر  مازاد  اگر  است.  مالی  هزینه های  به 

460،000   ریال باشد.
مطلوب است  :

 محاسبه سود )زیان( خالص قبل از کسر مالیات.

فعالیت

فعالیت
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کار عملی  8  

اطالعات زیر از دفاتر مؤسسه بازرگانی »گلپایگان« در پایان سال مالی 1396 استخراج شده است.

مبلغ)ریال(نام حسابمبلغ)ریال(نام حساب

83،400،000بهای تمام شده کاالی فروش رفته128،300،000فروش خالص

20،900،000هزینه های توزیع و فروش18،410،000هزینه های عمومی  و اداری

3،860،000هزینه های غیر عملیاتی4،720،000درآمدهای غیرعملیاتی

5،300،000درآمد اجاره440،000هزینه های مالی

3،140،000سایر درآمدهای عملیاتی4،850،000سایر هزینه های عملیاتی

 مطلوب است: 
تنظیم گزارش سود )زیان( در سال 1396.

مالیات بر درآمد   

دولت ها برای تحقق اهداف مالی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی قوانین مالیاتی تدوین می کنند. اگر این قوانین به طور 
صحیح اجرا گردد، از یک طرف می تواند موجب عدالت اقتصادی در جامعه شده و از طرف دیگر باعث افزایش سطح 
اشتغال می گردد. نظام مالیاتی کارآمد، نظامی است که دارای بیشترین آثار اقتصادی و اجتماعی مطلوب باشد. به طور 

کلی مالیات وجهی است که مردم یک کشور برای حمایت خود به دولت می پردازند.
دولت برای رسیدن به اهداف فوق، بخشی از درآمدهای اشخاص حقیقی و حقوقی را تحت عنوان»مالیات بر 
درآمد« دریافت می کند. بنابراین اشخاص باید درصدی از درآمدهای خود را پس از کسر هزینه ها به عنوان 

مالیات بر درآمد به دولت پرداخت نمایند. 

                    سود خالص قبل از مالیات                                                   ×××
                    مالیات بر درآمد                                                                )××(
                    سود خالص                                                                                                           ×××
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سود خالص  

هزینه های  کلیه  زیان شناخته می شود حاصل کسر  و  گزارش سود  نهایی  نتیجه  به عنوان  که  سود خالص 
مؤسسه از درآمدهای آن پس از کسر مالیات بر درآمد است. این مبلغ می تواند به عنوان معیار سنجش عملکرد 

مؤسسه در یک دوره مالی باشد.

کار عملی  9 

اطالعات زیر از دفاتر مؤسسه خدماتی ـ بازرگانی»شاهرود« درپایان سال مالی 1396 استخراج شده است.

مبلغ )ریال(نام حسابمبلغ )ریال(نام حساب

2،100،000سایر درآمدهای عملیاتی43،000،000درآمدهای عملیاتی

31،200،000بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی4.300.000هزینه های فروش، عمومی  و اداری

2،600،000هزینه های غیر عملیاتی3،200،000درآمدهای غیر عملیاتی

2،375،000مالیات بر درآمد700،000هزینه های مالی 

مطلوب است: 
تنظیم گزارش سود و زیان برای سال 1396به صورت طبقه بندی شده.

کار عملی 10 

فعالیت های مالی مؤسسه تجاری »چابهار« در ارتباط با فروش و تعمیرات موتورسیکلت است. مانده های زیر 
از دفاتر این مؤسسه در پایان سال 1395 استخراج شده است:

الف( درآمدهای عملیاتی:
   فروش موتور سیکلت 190،000،000 ریال
   تعمیرات موتورسیکلت 41،500،000 ریال

   برگشت از فروش و تخفیفات 6،140،000 ریال
   تخفیفات نقدی فروش 890،000 ریال.

ب(سایر درآمدهای عملیاتی:
   درآمد اجاره 21،000،000 ریال

   اضافی انبار 6،200،000 ریال 
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ج( درآمدهای غیر عملیاتی:
  سود سپرده بانکی 12،550،600 ریال

  سود حاصل از فروش تجهیزات 3،900،000 ریال
  سود حاصل از معاوضه اثاثه فروشگاه 240،000 ریال 

د( بهای تمام شده کاالی فروش رفته و خدمات ارائه شده:
   خرید موتورسیکلت 124،000،000 ریال

   هزینه حمل کاالی خریداری شده 2،300،000 ریال
   تخفیفات نقدی خرید 350،000 ریال

   برگشت از خرید و تخفیفات 3،400،000 ریال
   هزینه تخلیه موتورسیکلت 250،000 ریال
   هزینه حقوق تعمیرکاران 4،180،000 ریال

   هزینه آب و برق بخش تعمیرگاه 410،000 ریال
   هزینه استهالک تجهیزات تعمیرگاه 460،000 ریال

   موجودی کاالی ابتدای دوره 53،000،000 ریال
   موجودی کاالی پایان دوره 61،000،000 ریال.

هـ(هزینه های فروش، عمومی  و اداری:
   هزینه حمل کاالی فروش رفته 290،000 ریال 

   هزینه آگهی 430،000 ریال
   هزینه ملزومات اداری 360،000 ریال

   هزینه پذیرایی بخش اداری 175،000 ریال 
   هزینه بیمه ساختمان اداری 930،000 ریال

   هزینه حقوق حسابدار 1،300،000 ریال
   هزینه استهالک اثاثه فروشگاه 435،000 ریال

   هزینه حقوق فروشندگان 1،000،000 ریال

و( سایر هزینه های عملیاتی:
   هزینه کاهش ارزش موجودی کاال 625،000 ریال

   کسری صندوق 163،000 ریال 

ز( هزینه های غیر عملیاتی:
   زیان معاوضه اثاثه فروشگاه 164،000 ریال

   هزینه های مالی 280،000 ریال 

ح( مالیات بر درآمد:
مالیات عملکرد سال جاری 25،652،000 ریال

مطلوب است : تنظیم گزارش سود و زیان و محاسبه سود خالص در سال 1395 به صورت طبقه بندی شده.
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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 هزینه های مالی6

شناسایی هزینه ها و درآمدهای غیر عملیاتی7

تعریف خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی 8

تعریف مالیات بر درآمد9

تعریف سود )زیان( خالص و محاسبه آن10
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سود ) زیان( انباشته 

یا  و  آتی  توسعه مؤسسه در سال های  قانونی،  قبیل محدودیت های  از  به دالیلی  تجاری  واحدهای  از  برخی 
جبران زیان های احتمالی، بخشی از سود خالص دوره جاری را بین صاحبان سرمایه تقسیم نمی کنند و سود 

خالص را پس از احتساب موارد قانونی و احتمالی، به حساب سود و زیان انباشته منتقل می نمایند.

اگر نتیجه فعالیت های مالی مؤسسه منجر به زیان خالص شود، این مبلغ به حساب سود و زیان انباشته 
منتقل می گردد. حساب سود و زیان انباشته در بخش حقوق صاحبان سرمایه گزارش می شود.

بخش عمده ای از تغییرات سرمایه در صورت سود )زیان( انباشته و بالفاصله در زیر صورت سود و زیان نمایش 
داده می شود.گزارش گردش حساب سود )زیان( انباشته به شکل زیر است:

گردش حساب سود )زیان( انباشته

سود انباشته ابتدای دوره                                  ×××     
تعدیالت سنواتی                                             ×××
سود انباشته ابتدای سال ـ تعدیل شده                   ×××
سود خالص سال جاری                                     ×××
سود قابل تخصیص                                        ××× 

تخصیص سود                                               )×××(                          
 سود انباشته پایان سال                                   ×××    

ایرانشهر در مثال آموزشی  از دفاتر مؤسسه  زیر  اطالعات 
است: استخراج شده  پایان سال 1396 

  سود انباشته ابتدای دوره 6،400،000 ریال
  تعدیالت سنواتی 750،000 ریال)بدهکار(

  سود خالص 35،400،000 ریال
  سود تخصیص یافته معادل 30،000،000 ریال.

مطلوب است:
 تنظیم گزارش حساب سود )زیان( انباشته.

گردش حساب سود )زیان( انباشته

سود انباشته ابتدای دوره                             6،400،000     
تعدیالت سنواتی                                      )750،000(
سود انباشته ابتدای سالـ  تعدیل شده                             5،650،000
سود خالص                                       35،400،000                
سود قابل تخصیص                              41،050،000           
تخصیص سود                                 )30،000،000(   
سود انباشته پایان سال                             11،050،000
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تعدیالت سنواتی 
قابلیت مقایسه یکی از ویژگی های اطالعات مالی است. حسابداران با ارائه صورت های مالی سال جاری و سال 
قبل به صورت مقایسه ای، به اشخاص ذی نفع برای قضاوت و تصمیم گیری بهتر کمک می کنند. حسابداران 
موظف اند برای حفظ این ویژگی و ارائه اطالعات مالی و رویدادهای مشابه، از روش یکسان براساس »  ثبات 
رویه«، استفاده نمایند. به عنوان مثال: یک واحد تجاری برای ارزیابی موجودی کاالهای خود از بین روش های 
موجود، همه ساله از روش اولین صادره از اولین وارده برای ارزیابی موجودی کاالهای خود استفاده می کند.

گاهی اوقات تهیه کنندگان صورت های مالی به دلیل تغییر در قوانین و استانداردهای حسابداری و یا با توّجه 
به پیشرفت هایی در علوم، روش های جدید را جایگزین روش های قبلی نموده و از این طریق صورت های مالی 

مطلوب تری ارائه می نمایند. به طور کلی این تغییرات شامل موارد زیر است:

تغییر 
در برآورد

تغییر و اصالح
 در حسابداری

  اصالح اشتباه تغییر در رویه

الف( تغییر در برآورد
برخی از اقالم صورت های مالی با دقت قابل اندازه گیری نیستند و باید آنها را برآورد نمود. مانند: تعیین عمر 

مفید دارایی های استهالک  پذیر
بر  بودن،  اهمیت  با  در صورت  تغییر  این  کند،  ایجاد  برآوردها  در  تغییری  مالی،  دورۀ  در یک  مؤسسه  اگر 
صورت های مالی دوره های قبل نیازی به  اثر می گذارد و  صورت های مالی دورۀ تغییر و دوره های آتی 

ندارند.  مجدد  ارائه 

ب( تغییر در رویه
واحد  توسط  که  و روش های مشخصی  قواعد  میثاق ها،  مبانی،  اصول،  از  است  عبارت  رویه های حسابداری 

ارزیابی موجودی کاال مانند: روش  به کار گرفته می شود.  مالی  تنظیم صورت های  و  تهیه  در  تجاری 
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اگر در رویه های حسابداری تغییری صورت گیرد، منجر به اقدامات زیر می گردد:

ارقام مقایسه ای دوره های قبل با فرض به کارگیری روش 
جدید ارائه مجدد می شود.

ارقام مربوط به دوره جاری بر مبنای رویه جدید 
منعکس می شود.

تأثیرات انباشته ناشی از تغییر در رویه حسابداری محاسبه 
می شود و به عنوان تعدیالت سنواتی منظور می گردد.

تغییر در برآوردهای حسابداری

139513961397

تغییر در رویه های حسابداری و اصالح اشتباه

طبق استانداردهای حسابداری، تغییر در رویه حسابداری در صورتی امکان پذیر است که آن تغییر طبق نکته
یک استاندارد حسابداری، الزامی باشد و این تغییر به ارائه اطالعات مطلوب تر منجر شود.

برای مثال چنانچه مؤسسه ای در ابتدای سال 1395 تأسیس شده باشد و در سال 1396 تغییراتی در زمینه 
برآوردها و رویه های حسابداری صورت داده باشد، دامنه اعمال این تغییرات از لحاظ زمانی به صورت زیر 

است:
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ج( اصالح  اشتباه
انجام  امکان دارد حسابدار مؤسسه ای در زمان   
دچار  حسابداری  چرخه  طی  مالی  فعالیت های 
ارتباط  در  می تواند  اشتباهات  این  شود.  اشتباه 
عناصر  افشای  یا  ارائه  اندازه گیری،  شناخت،  با 

گردد.  ایجاد  مالی،  صورت های 
نحوه برخورد با اشتباهات به صورت روبه رو است:

اشتباه در عملیات مالی

باحساب تعدیل سنواتی 
اصالح و صورت های مالی 

دوره های قبلی ارائه 
مجدد می شوند.

 به حساب سود و زیان 
دوره منظور می شود.

از طریق ثبت اصالحی 
در دوره جاری صورت 

می گیرد.  

مبلغ اشتباه 
با اهمیت 

است؟ 

 اشتباه 
مربوط به دوره 
جاری است؟ 

بلی

بلی

خیر

خیر

تغییر
در رویه های 

حسابداری

   اصالح اشتباه

 تعدیالت سنواتی

تعدیالت سنواتی شامل تأثیرات مالی با اهمیت 
است که موجب تعدیل مانده ابتدای دوره سود 
انباشته و تجدید نظر اقالم مقایسه ای صورت های 
سنواتی  تعدیالت  می شود.  مؤسسه  یک  مالی 

شامل موارد روبه رو است:
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 اشتباهات دوره های گذشته ناشی از 
موارد روبه رو است:

 اشتباهات ریاضی

ه های
روی

گیری 
کار

ر به 
ه د

تبا
اش

     
     

     
     

ی    
دار

ساب
 ح

تقلب

 اشتباهات 
دوره های گذشته

ت 
ادرس

یر ن
ا تفس

ن ی
رفت

ه گ
ادید

  ن

ت ها
قعی

وا

اشتباهات ریاضی
معموالً اشتباهات ریاضی به دلیل بی دقتی حسابداران صورت می گیرد و این موارد از زمانی که حسابداران 
برای ثبت رویدادهای مالی خود به استفاده از نرم افزارهای مالی روی آورده اند، خیلی کمتر شده است و اکثر 
اشتباهات محاسباتی قبل از ثبت اسناد مالی در این نرم افزارها، کشف می شود. اگر حسابدار مؤسسه در زمان 
محاسبه برخی فرمول های ریاضی دچار اشتباه با اهمیت شود، باید ماندۀ سود انباشته اول دوره اصالح شود 

و ارقام صورت های مالی سال های قبل در صورت امکان، ارائه مجدد گردند.

در ابتدای سال 1394 مؤسسه بیرجند ساختمانی به ارزش 4،500،000،000 ریال خریداری نمود. عمر مثال
مفید این دارایی 15 سال و ارزش اسقاط آن صفر برآورد شده است.

سال  هر  را  دارایی  این  استهالک  هزینه  که  می شود  متوجه   1396 سال  طی  در  مؤسسه  حسابدار 
است. کرده  ثبت  ریال   30،000،000

مطلوب است: ثبت تعدیالت سنواتی در سال 1396.

از  هریک  در  صحیح  استهالک  هزینه  ـ 
سال های 1394 و1395                            

ـ مانده صحیح حساب استهالک انباشته 
تا ابتدای سال 1396 

سال  ابتدای  انباشته  استهالک  مانده  ـ 
1396 طبق  دفاتر مؤسسه      

مؤسسه  دفاتر  از  صحیح  مبلغ  تفاضل  ـ 
برای اصالح حساب سود )زیان( انباشته

300،000،000×2=600،000،000  

30،000،000×2=60،000،000    

600،000،000- 60،000،000=540،000،000 

=   ‘ ‘ ‘4 500000000 30000000015
،،
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    ثبت اصالح این اشتباه در پایان سال 1396 به شرح زیراست:

شماره سند:                                               مؤسسه بیرجند                                          شماره صفحۀ دفتر روزنامه:
تاریخ سند:  29 / 12 / 1396                        سند حسابداری                                       تعداد ضمائم:

بستانکار )ریال(بدهکار )ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف
540،000،000سود و زیان انباشته ـ تعدیل سنواتی

540،000،000                               استهالک انباشته
جمع: پانصد و چهل میلیون ریال

شرح سند: اصالح اشتباه شناسایی استهالک سنوات قبل 
تنظیم کننده:                                              تأیید کننده:                                             تصویب کننده:

کار عملی 11  

مانده سود انباشته مؤسسه کرج در ابتدای سال 1396 معادل 6،950،000 ریال است. سود خالص و سود 
تخصیص یافته در سال 1396 به ترتیب 3،150،000 ریال و 3،000،000 ریال می باشد. این مؤسسه در 
پایان خردادماه 1394 تجهیزاتی با بهای تمام شده 16،000،000 ریال خریداری نمود و در سال 1396 
متوجه شد که استهالک آن را هنوز محاسبه نکرده است. اگر این دارایی فاقد ارزش اسقاط باشد و عمر مفید 

آن 5 سال برآورد گردد.

مطلوب است: 
ثبت اصالح این اشتباه در سال 1396 و تنظیم گردش حساب سود )زیان( انباشته برای سال 1396.
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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

نعریف سود )زیان( انباشته اول دوره 6

تعریف تعدیالت سنواتی7

تعریف سود قابل تخصیص8

تعریف سود انباشته تعدیل شده9

توانایی محاسبه سود قابل تخصیص پس از محاسبه تعدیالت سنواتی10
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مسئله پایان فصل 

1  اطالعات زیر از دفاتر مؤسسه »  خلیج فارس« در سال های 1395 و1394 استخراج شده است.

1394 )ریال(1395 )ریال(شرح

42،800،00039،600،000درآمدهای عملیاتی

)460،000(930،000سایر اقالم عملیاتی

4،120،0003،940،000هزینه های فروش، عمومی و اداری

12.660.0008،710،000سود انباشته ابتدای دوره

940،000)1،380،000(سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی

25%25%نرخ مالیات بر درآمد

30،400،00028،640،000بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی

140،000165،000هزینه های مالی

75%60%تخصیص سود از سود قابل تخصیص

مطلوب است: 
تنظیم صورت سود و زیان و گزارش سود )زیان( انباشته برای سال های 1395 و1394 به صورت مقایسه ای 

»  اعداد بر مبنای هزار ریال درج شود«
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شایستگی غیر فنی 

در سوره اسراء آمده است» و بگو بارالها مرا از دروازه صدق و شرافت به هر کار داخل گردان و به قدم صدق و 
راستی از هر کار بیرون آور و از جانب خویش مرا بصیرت و حجتی روشن عطا فرما«.

در دنیای پویا و پر مخاطره امروزی برای اینکه یک مؤسسه بتواند بقای خویش را تحکیم بخشد، باید مدیران 
و کارکنان خود را به رعایت اصول اخالقی ملزم کند. اخالق امری فطری و ذاتی برای انسان است.

درستکاری میوۀ درخت ایمان است و پیامبر اسالم  هدف از رسالت خود را به کمال رساندن مکارم اخالقی 
معرفی کرده است. قضاوت افراد در مورد درستی یا نادرستی کارها، کمیت و کیفیت عملکرد آنها و به تبع آن، 

عملکرد مؤسسه را تحت تأثیر قرار می دهد.
حسابداران با در نظر گرفتن وجدان کاری، باید نسبت به وظایف و رفتار شغلی خود مخصوصاً تنظیم صورت های 

مالی به بهترین شکل و بدون وجود عامل کنترل خارجی، حساس باشند.

www.irhesabdaran.ir

www.irhesabdaran.irwww.irhesabdaran.ir



100

شرح کار:
1  کنترل مستندات مربوط به درآمدها )خدمات ـ فروش(

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

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

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

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

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

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

5  محاسبه سود )زیان( انباشته پایان دوره

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:
شرایط:  میز و صندلي اداري ـ ملزومات اداري

ابزار و تجهیزات: رایانه ـ پرینتر ـ نرم افزار مالی ـ اتاق کار ـ ماشین حساب ـ نرم افزار اکسل ـ فرم صورت های مالی نمونه ـ 
مجموعه قانون مالیات های مستقیم ـ مجموعه استانداردهای حسابداری

معیار شایستگی: 

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از 3 مرحله کارردیف

1محاسبۀ سود)زیان( ناخالص1
1محاسبۀ سود)زیان( عملیاتی2

2محاسبۀ سود)زیان( خالص3

1محاسبۀ سود قابل تخصیص4

1محاسبۀ سود)زیان( انباشته پایان دوره 5
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 صورت  سود و زیان
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