
 

 

گان  زجوات و نموهن  آیا میدانستید با عضویت رد سایت زجوه بان میتوانید هب صورت رای
گاهی را دانلود کنید ؟؟  سواالت دانش

 فقط کافیه روی لینک زری رضهب زبنید
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇 

 ورود هب سایت زجوه بان
Jozveban.ir 

elegram.me/jozvebant 
ir/sopnuuapp.s 

 

http://jozveban.ir/
http://jozveban.ir/
https://telegram.me/sopnuu
https://sapp.ir/sopnuu
http://jozveban.ir


١



درس ام ميانه:ن ١حسابداری            ١حسابداری ميانه :نــام درس
حسابداری:رشـتــــــه            حسابداری            :رشـتــــــه
  واحد۴:تعداد واحد درسی ی
   دانشگاه پيام نور ١کتاب حسابداری ميانه: منبع درس
            عبدالکريم مقدم –مھـدی مـشـکی : مــولــفان

یمـھدی مـشکی:تھيه کننده
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 :اهداف درس   :اهداف درس  

ميانهدرس درآن١حسابداری که دروس از يک عنوان به به عنوان يکی از دروسی که درآن  ١حسابداری ميانهدرس
بيشترين تاکيد بر مفاھيم نظری حسابداری می باشد،ازجايگاه 

ت ا ا خ ا ا کلتاز اف ا اھداف کلی .ممتازی در بين دروس حسابداری برخوردار است
: درس مزبور را می توان بشرح زير خالصه نمود 

.آشنايی مفاھيم و اصول متداول حسابداری  -١

.آشنايی با چگونگی تھيه صورتھای مالی اساسی -٢

حسابداری٣ نظير ترازنامه راست سمت اقالم حسابداری با آشناي آشنايی با حسابداری اقالم سمت راست ترازنامه نظير حسابداری-٣

سرمايه گذاری ھا ، مطالبات و وجه نقد، موجودی ھا و اموال و       

.ماشين آالت وتجھيزات    ٣٣
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مباني نظري و عملي حسابداري:فصل اول ول ريل ب ي و ري ي ب

سودوزيان، گردش سود انباشته و سودوزيان جامع: فصل دوم

ترازنامه يا صورت وضعيت مالي: فصل سوم

صورت جريان هاي نقدي:فصل چهارم
نج ل نق:ف ا ا س حسابداري وجوه نقد:فصل پنجمفه فهرس

ت  
حسابداري سرمايه گذاري کوتاه مدت:ششمفصلطال مطالب
:

ومل ري ي ر ري ب
حسابداري مطالبات : هفتم  فصل 
حسابداري موجودي کاال:هشتمفصل
ل شنف نا ت ثا ا ا ا ا ا

۴۴

حسابداري دارايي هاي ثابت و نامشهود:نهم  فصل
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ل ا ل فصل اولف
بسط و تکامل مبانی 

وعملی ینظری ری و
مال گزارشگری و حسابداری و گزارشگری مالیحسابداری

۵۵
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ابدا ح يف تعريف حسابداریتع

علی رغم وجود تعاريف متفاوتی که از حسابداری شده است ، 
ز ش طه ا ا تا ن ت ف ا ازت يکی ازتعاريف معتبر و نسبتا جديد در اين رابطه بشرح زير ک

   :می باشد 

حسابـداری يک سيستـم اطالعـاتی اسـت که اطالعات مـالی « 
و پـردازش ، گيـری انـدازه را اقتصـادی واحـدھای به مـربـوط به واحـدھای اقتصـادی را انـدازه گيـری ، پـردازش و مـربـوط

»گزارشگری می نمايد 

۶۶
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اندازه ھا داده ثبت بواسطه را تجاری فعاليتھای حسابداری ز ب     ری ر بو  ج ی   ھ ي ری   ب
جھت استفاده  تصميم ) ستاده(گيری و پس از پردازش ، اطالعات 

گردد می گزارش مالی :گيران ر ی  رش  ز ی  ن  :ير

ندگان گي تصمي

  فعاليت ھای
کنش

تصميم گيرندگان

تجاری
اطالعاتطالعاتا نيازھای

دا ا ح

 طالعاتا
 

نيازھای اطالعاتی

حسابداری

 

داده ھا  گزارشگری
شا گزا ه ت

پردازش
سازی آماده و ذخيره

اندازه گيری
ھا ا ت ث

٧٧
 

زیتھيه گزارشات ير و  
ثبت داده ھااطالعات 
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    اصول و مفاھيم حسابداریاصول و مفاھيم حسابداری
                                            

  حسابداری به عنوان يک سيستم اطالعاتی مبتنی بر پردازش
ک ت ا الز ل تحل نظا ھ ت ا ال اطالعات ل و تحليل اطالعات مالی است و ھر نظام تحليلی الزم است بر يک تحل

اصول حسابداری .سلسله ازاصول و قواعد مشخص استوار باشد
ق ق برخاسته از ميثاق ھا ، قواعد و رويه ھايی است که مورد قبول ث

پ .و پذيرش حسابداران است 

 اصول حسابداری در ھر کشوری بر حسب نيازھا و ميزان
توسعه يافتگی آن کشور توسط مجامع حرفه ای حسابداری 

گردد می تدوين
٨٨

تدوين می گردد
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 :مفاهيم بنيادي حسابداري– الف
فرضتفکيکشخصيت-۱

سنجش-۳ گيري(فرضواحد اندازه
فرض تداوم فعاليت -۲
فرض تفکيک شخصيت-۱

اندازه گيري(فرض واحد سنجش-۳
فرض دوره مالي -۴)
د۵ ضت ف
:اصول حسابداري  -ب

فرض تعهدي-۵ اصول
شده١حسابدار تمام بھای اصل ر ب
اصل بھای تمام شده-١ي

اصل تحقق درامد -٢
اصل تطابق درآمد با ھزينه -٣
اصل افشاء  -۴

فزونی منافع بر مخارج -١
اھميت٢ اصول محدودکننده   -ج

حسابداري
اھميت-٢

خصوصيات صنعت -٣

٩٩
)احتياط(محافظه کاری -۴
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:حسابداری  بنيادی مفاھيم -الف

ھر واحد اقتصادی به عنوان يک واحد مستقل از  :فرض تفکيک شخصيت  -١
شود می گرفته نظر در ديگر موسسات از جدا نيز و آن مالکان يا .مالک يا مالکان آن و نيز جدا از موسسات ديگر در نظر گرفته می شود  مالک

واحد اقتصادی تا آينده قابل پيش بينی به فعاليت ھای  :فرض تداوم فعاليت -٢
آ گ طبقه بندی و اندازه   .خود ادامه خواھد داد، مگر انکه عکس آن ثابت شود  

.گيری صورتھای مالی متاثر از اصل مزبور می باشد  

کليه رويدادھای مالی بر حسب واحد پول مورد  :فرض واحد اندازه گيری  -٣
گيرد قرار .سنجش قرار گيرد  سنجش

تقسيم عمر يک واحد اقتصادی به دوره ھای زمانی    : فرض دوره مالی  -۴
ق .نسبتا کوتاه به نام دوره مالی جھت امکان ارزيابی و قابليت مقايسه نتايج  

تعھدی-۵ ھا:فرض ھزينه و وتحققمحضبهدرآمدھا ثبت وقوع و
١٠١٠

و وقوع ثبت و    تحقق محضبهدرآمدھا و ھزينه ھا:فرض تعھدی ۵
  .شناسايی گردد
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حسابداری-ب :اصول :اصول حسابداریب

شده١ تمام بھای اقالم:اصل بدھدارايکليه تمام، قيمت به وھزينه وھزينه به قيمت تمام ، بدھیدارايیکليه اقالم:اصل بھای تمام شده-١ 
در طول تغيير ارزش اقالم اين اصل علی رغم . ثبت و گزارش گردد شده

خود کاربرد ،ھمچنان متفاوت ھای ارزش با داراييھا تدريجی تحصيل و زمان و تحصيل تدريجی داراييھا با ارزش ھای متفاوت ،ھمچنان کاربرد خود زمان
.  را حفظ کرده است

ً درآمد زمانی شناسايی می شود که اوالً فرايند کسب :اصل تحقق درآمد-٢
کليه مزايا و خطرات انتقال وھيچگونه ابھام جدی وجود (سود کامل شود

گ ً .   و ثانياً مبادله ای انجام گردد)نداشته باشد

درآمد-٣ و ھزينه تطابق جھت:اصل که ھايی ھزينه با درآمدھا مطابقت مطابقت درآمدھا با ھزينه ھايی که جھت  :اصل تطابق ھزينه و درآمد-٣
.    کسب درآمدھای مزبور در طی دوره مالی انجام شده است

قف ف گ
١١١١

گزارش و افشاء واقعيات و اطالعات با اھميت در متن :اصل افشاء-۴
.      اصلی يا يادداشتھای پيوست صورت ھای مالی
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حسابداری-ج محدودکننده :اصول :اصول محدودکننده حسابداریج

در تھيه اطالعات منافع مربوطه بايد افزون بر  :فزونی منافع بر مخارج -١
باشد آن تھيه .مخارج تھيه آن باشدمخارج

می توان در مورد اقالمی که از لحاظ ارزش کم اھميت ھستند، به :اھميت -٢
.جای روشھای دقيق از روشھای کم ھزينه و عملی تر استفاده نمود

صنعت-٣ اصالح:خصوصيات امکان ، صنعت ھر خصوصيات به توجه با با توجه به خصوصيات ھر صنعت ، امکان اصالح :خصوصيات صنعت-٣
.روش ھای حسابداری و ارائه روش ھای نوين وجود دارد

قف واحد ھای اقتصادی نبايد از روش ھايی استفاده نمايند :محافظه کاری-۴
که دارايی ھا و درآمدھای آنھا را  بيشتر از واقع و بدھی ھا  وھزينه ھای 

ق آ
١٢١٢

.آنھا را کمتر از واقع نمايش دھد

www*pnueb*com



ال ات اطال ف ک ھا :ويژگی ھای کيفی اطالعات مالیژگ

ويژگيھايی است که سبب می شود اطالعات ارائه شده در راستای ارزيابی 
عوضعيت مالی، عملکرد مالی و انعطاف پذيری مالی واحد تجاری مفيد وافع  ی پ ی ی

:اين ويژگيھا به دو دسته کلی تقسيم می شود . شود

ويژگالف شامل که اطالعات محتوای به مربوط کيف ھای ويژگ ويژگی ھای کيفی مربوط به محتوای اطالعات که شامل ويژگی–الف
.می باشد» قابل اتکاءبودن«و » مربوط بودن«

قابل «ويژگی ھای کيفی مربوط به ارائه اطالعات که شامل ويژگی  -ب
.است»قابل فھم بودن«و»مقايسه بودن م

:ھر يک از ويژگی ھای فوق ، خود مبتنی بر مفاھيم مشخصی می باشند 

١٣١٣
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ويژگی ھای کيفی اطالعات مالی

مربوط به ارائه اطالعاتمربوط به محتوای اطالعات

دن اتکاءط ت ل هقا قا ت ل فھقا ت ل قا قابليت فھمقابليت مقايسهقابليت اتکاءمربوط بودن

ن ش فن ط سودمندی در پيش بينی

گ انداز ه خا

بی طرفانه بودن

صحيح بودن
رعايت يکنواختی

بودن موقع به

نخاصه اندازه گيری بو يح

 ھمسانی روشھا رجحان محتوا

١۴١۴

ن ع بو و ب 
کامل بودن
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:ويژگی ھای کيفی مربوط به محتوای اطالعات 

اطالعاتی  مربوط تلقی  می شود  که بر  ارزيابی  :مربوط بودن-١
اين .استفاده کنندگان نسبت به وقايع و نيز تصميمات آنھا موثر واقع گردد

پويژگی مبتنی بر مفاھيم به موقع بودن ، سودمندی در پيش بينی و انتخاب  ع م
.خاصه اندازه گيری می باشد

اتکاء-٢ بيطرفانه:قابليت و منصفانه که است اتکاء قابل اطالعاتی اطالعاتی قابل اتکاء است که منصفانه و بيطرفانه :قابليت اتکاء-٢
بوده و به شکل کامل و صحيح تھيه شده و در آن به رجحان محتوا بر 

باشد شده توجه شکل
١۵١۵

.شکل توجه شده باشد
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اطالعات ارائه به مربوط کيفی ھای :ويژگی ر  ربو ب  ی  ي ی  ی  :ويژ

:که خود مبتنی بر دو مفھوم می باشد:قابل مقايسه بودن-١

Iيکنواخت رويه(رعايت ارائه):ثبات مال اطالعات مقايسه قابليت به .Iبه قابليت مقايسه اطالعات مالی ارائه ):ثبات رويه(رعايت يکنواختی
.شده توسط يک واحد تجاری در طول زمان،اطالق می شود

.II حاصل از  به قابليت نتايج): متحدالشکلی(ھمسانی روش ھا
يک در و واحد صنعت يک در شاغل اقتصادی واحد چند يا دو ر ي عمليات ر ي  و و  ل  ی  و ي چ و  ي 

.مقطع زمانی مشخص اطالق می شود

فھم است که برای استفاده قابل اطالعاتی  :قابل فھم بودن  -٢
درک قابل ، دارند حسابداری از که متعافی دانش با عادی کنندگان

١۶١۶

ر بل  ر   ری  ب ز  ی   ش  ی ب  ن 
.باشد
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ا ا ا اطال ف ا ژگ اا ا ا اطال ف ا ژگ ا تضاد بين ويژگی ھای کيفی اطالعات حسابداریتضاد بين ويژگی ھای کيفی اطالعات حسابداری

بين•• تضاد بينوجود تضاد ھاوجود ويژگ از خ ھاب ويژگ از خ وب ابدا ح وکيف ابدا ح کيف کيفی حسابداری و کيفی حسابداری و برخی از ويژگی ھایبرخی از ويژگی ھایوجود تضاد بينوجود تضاد بين••
باعث باعث » » قابليت اتکاءقابليت اتکاء««و و » » مربوط بودنمربوط بودن««ازجمله دو ويژگی ازجمله دو ويژگی 

ش شآ ژگژگآ ويژگی ھای مزبور را نتوان ھمزمان ويژگی ھای مزبور را نتوان ھمزمان تمامتمامآن می شود کهآن می شود که
..در يک جا جمع نموددر يک جا جمع نمود عع

سعی در ايجاد تعادل سعی در ايجاد تعادل وجود تضاد مزبور، بايد وجود تضاد مزبور، بايد به لحاظ به لحاظ ••
نمود حسابداری اطالعات کيف ھای ويژگ بين نمودمنطق حسابداری اطالعات کيف ھای ويژگ بين ..منطقی بين ويژگی ھای کيفی اطالعات حسابداری نمودمنطقی بين ويژگی ھای کيفی اطالعات حسابداری نمودمنطق

١٧١٧
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د ت نا ل قا د نقد دنا ت نا ل قا د نقد نا مبنای نقدی در مقابل مبنای تعھدیمبنای نقدی در مقابل مبنای تعھدی    

   مبنای قابل قبول در مبنای قابل قبول در تعھدی تنھا تعھدی تنھا   وجود آنکه مبنایوجود آنکه مبنایبا با
گ ز نا شت ف ک ل ت ا ا گا ز نا شت ف ک ل ت ا ا حسابداری است، وليکن فھم بيشتر مبنای مزبور در گرو حسابداری است، وليکن فھم بيشتر مبنای مزبور در گرو ا

. . درک مبنای نقدی استدرک مبنای نقدی است
  به جای آنکه به به جای آنکه به   نقدی ، درآمدھا و ھزينه ھانقدی ، درآمدھا و ھزينه ھا  در مبنایدر مبنای

به ترتيب ،به گردند شناسايی و ثبت وقوع يا تحقق بهمحض ترتيب ،به گردند شناسايی و ثبت وقوع يا تحقق محض تحقق يا وقوع ثبت و شناسايی گردند ،به ترتيب به محض تحقق يا وقوع ثبت و شناسايی گردند ،به ترتيب به محض
..ھنگام وصول و يا پرداخت  ثبت می شوندھنگام وصول و يا پرداخت  ثبت می شوند

١٨١٨
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نقد نا د نه ھز د آ د ه ا نگ نقدگ نا د نه ھز د آ د ه ا نگ گ چگونگی محاسبه درآمد و ھزينه در مبنای نقدیچگونگی محاسبه درآمد و ھزينه در مبنای نقدی

    درآمد فروش  درآمد فروش==
نقدی نقدیفروش بدھکاران++فروش از بدھکاراندريافتی از فروش++دريافتی دريافت فروشپيش دريافت پيش ی       یروش  نروش  ر ز ب ی  نري ر ز ب ی  روشري ري  روشپيش  ري  پيش 

فته ش ف کاال شد ا ت ت فتهق ش ف کاال شد ا ت ت ق    قيمت تمام شده کاالی فروش رفته قيمت تمام شده کاالی فروش رفته==
پيش پرداخت خريد کاالپيش پرداخت خريد کاال+ + پرداختی به بستانکاران پرداختی به بستانکاران + + خريد نقدی خريد نقدی       

ھا ھاھزينه ==ھزينه     زي  زي
پيش پرداخت ھزينهپيش پرداخت ھزينه+ + پرداختی بابت ھزينه ھای معوق پرداختی بابت ھزينه ھای معوق + + ھزينه ھای نقدیھزينه ھای نقدی      

١٩١٩
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     طرح يک مثال طرح يک مثال::
است دست در نيلوفر سھام شرکت با رابطه در زير :اطالعات

٨//١٢١٢//٢٩٢٩۴٨۴ ٨//١٢١٢//٢٩٢٩۵٨۵ شرحشرح

:اطالعات زير در رابطه با شرکت سھامی نيلوفر در دست است 

١٨٠.٠٠٠١٨٠.٠٠٠ ١٢٠.٠٠٠١٢٠.٠٠٠ بدھکارانبدھکاران
۵٠٠.٠٠٠۵٠٠.٠٠٠ دريافتی از بدھکاراندريافتی از بدھکاران
٣٠٠.٠٠٠٣٠٠.٠٠٠ فروش نقدیفروش نقدی

۵٠.٠٠٠۵٠.٠٠٠ ٧٠.٠٠٠٧٠.٠٠٠ پيش پرداخت خريدپيش پرداخت خريد
٣۵٠.٠٠٠٣۵٠.٠٠٠ خريد نقدیخريد نقدی

١۵٠.٠٠٠١۵٠.٠٠٠ ٨٠.٠٠٠٨٠.٠٠٠ یحسابھای پرداختنیحسابھای پرداختنی یپ پ
٢٢٠.٠٠٠٢٢٠.٠٠٠ پرداختی به بستانکارانپرداختی به بستانکاران
۶٠.٠٠٠۶٠.٠٠٠ ھا ھاھزينه ..))استھالکاستھالک٢٠.٠٠٠٢٠.٠٠٠شاملشامل((ھزينه ))ھھ..لل((زي زي 

١۵.٠٠٠١۵.٠٠٠ ۵.٠٠٠۵.٠٠٠ ھزينه معوقھزينه معوق
٣۵٣۵ ٣٣ فروش دريافت فروشپيش دريافت پيش

٢٠٢٠

٣۵.٠٠٠٣۵.٠٠٠ ٣٠.٠٠٠٣٠.٠٠٠ پيش دريافت فروشپيش دريافت فروش
٧.٠٠٠٧.٠٠٠ ١۵.٠٠٠١۵.٠٠٠ پيش پرداخت ھزينهپيش پرداخت ھزينه
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 ١۶٠.٠٠٠بترتيب ٨۵موجودی کاالی ابتدا و پايان سالبا فرض آنکهف
لایر باشد ، درآمدھا و ھزينه ھای شرکت با استفاده از  ١١٠.٠٠٠لایر و 

:دو روش نقدی و تعھدی بشرح زير خواھد بود

:مبنای نقدی

ش ف آ ٣ ۵ ٣٠٠.٠٠٠ = درآمد فروش٨ + ۵٠٠.٠٠٠ + ٠ = ٨٠٠.٠٠٠

٣۵٠.٠٠٠ = قيمت تمام شده کاالی فروش رفته + ٢٢٠.٠٠٠ + ٢٠.٠٠٠

                     = ۵٩٠.٠٠٠

ھا ھزينه = [ (۶٠ ٠٠٠ – ٢٠٠٠٠) + ١٠ ٠٠٠ + ٨ ٠٠٠] = ۵٨ ٠٠٠

٢١٢١

۶) ]  ھزينه ھا . ٢ ) + ١ . + ٨. ]  ۵٨.
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:محاسبات درمبنای تعھدی

دريافتنی یحسابھای ري ی  بھ

  ۵٠٠.٠٠٠بانک          
:محاسبه فروش نسيه 

١٨٠.٠٠٠مانده 
      

پايان ١٢٠مانده ٠٠٠
 ۴۴٠.٠٠٠فروش نسيه 

  ١٢٠.٠٠٠مانده پايان   
  

فروش دريافت پيش
محاسبه درآمد حاصل از 
دريافت پيش پيش دريافت فروش:انقضای

٣۵.٠٠٠مانده   
ان

۵.٠٠٠درآمد  فروش   
:انقضای پيش دريافت

٢٢٢٢

٣٠.٠٠٠مانده        

www*pnueb*com



درآمد حاصل از فروش حسابھای پرداختنی

٣٠٠.٠٠٠نقد     ٢٢٠.٠٠٠پرداختی    ١۵٠.٠٠٠مانده     

        
دريافت ۵پيش ٠٠٠

١۵٠.٠٠٠خريد نسيه ٨٠.٠٠٠مانده پايان  ۴۴٠.٠٠٠نسيه    
.۵پيش دريافت

درآمد ٧۴۵جمع ٠٠٠ ٧۴۵.٠٠٠جمع درآمد  

کاال خريد پرداخت پيش کاال پيش پرداخت خريد کاالخريد

۵٠.٠٠٠مانده   

خريد کاال

   ٣۵٠.٠٠٠نقد  

٢٠.٠٠٠  پرداختی ١۵٠.٠٠٠نسيه  

٧٠.٠٠٠مانده  ٢٣٢٣ ۵٠٠.٠٠٠مانده  
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ا ه قا ا ز ا صورتحساب سودوزيان مقايسه ایت

حساب نقدیعنوان تعھدیمبنای مبنای یعنوان حساب ی  یب ھ ی  ب

فروش ٧۴۵درآمد ٨٠٠ ٠٠٠ ٧۴۵.٠٠٠درآمد فروش ٨٠٠.٠٠٠
)۵۵٠.٠٠٠()۵٩٠.٠٠٠(قيمت تمام شده کاالی فروش رفته

٢١٠.٠٠٠١٩۵.٠٠٠سود ناويژه
ا ن )۶٠.٠٠٠()۵٨.٠٠٠(کسر می شود ھزينه ھاش

ويژه ١۵٢سود ٠٠٠١٣۵ ٠٠٠
٢۴٢۴

.۵٢.٣۵سود ويژه
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ل فصل دومف

سودوزيان ن صورتحساب وزي و ب  ور
اشته ان ان ز د دش گردش سودوزيان انباشته گ
صورت سودوزيان جامع

٢۵٢۵
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:سود و مفاھيم آن ن يم و و

    تعاريف  متفاوتی از  مفھوم  سود توسط اقتصاددانان و حسابداران انجام
است سوداقتصاددانانشده تعريف داشتهدر تاکيد سرمايه حفظ مفھوم بر بر مفھوم حفظ سرمايه  تاکيد داشته در تعريف  سوداقتصاددانان.شده است

و معتقدند که ارزش سرمايه را می توان از طريف مفھوم ارزش فعلی دريافتی 
داد توضيح آتی :ھای :ھای آتی توضيح داد

سود مبلغی است که می تواند بدون وارد کردن (Adam smith) :آدام اسميت  
.آسيب بر سرمايه ثابت و در گردش ، مصرف شودگ

دوره:)(Hicksھيکس يک طی در تواند می شخص که است مبلغی سود سود مبلغی است که شخص می تواند در طی يک دوره      :)(Hicksھيکس
خرج کند و در پايان دوره وضعيت او به ھمان خوبی باشد که در اول معين

است بوده دوره
2626

.دوره بوده است
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نگرش حسابداران به سود: و ب ن ر ب رش

در حسابداری سود به تفاوت بين سرمايه واحد تجاری در    
پس از احتساب  تعديالت الزم در( پايان و آغاز دوره مالی  

.اطالق می شود)خصوص آورده و ستانده صاحبان سرمايه ي ر ن ب و ور و)وص ی ق

نگرش حسابداری ، استفاده  از ارزش فعلی  جريان  سود  
گ انداز نا ان عن ه ا ا ت د ا انتظا مورد  انتظار واحد  تجاری را به  عنوان مبنای  اندازه گيری  د

سرمايه  به  دليل  وجود ابھامات عمده در مورد زمان ، ميزان 
جريان ھای آتی و نرخ تنزيل عملی ندانسته و بر ھمين اساس  آ

سرمايه را بر حسب خالص دارايی ھای واحد تجاری اندازه
2727

ی
.گيری می نمايد

www*pnueb*com



سرمايه گيری اندازه به مربوط ھای :رويکرد :رويکرد ھای مربوط به اندازه گيری سرمايه

:برای اندازه گيری سرمايه دو رويکرد موجود می باشد 

Iمال صاحبانرمايه حقوق يا ھا داراي خالص از ت ا عبارت .Iعبارت است از خالص دارايی ھا يا حقوق صاحبان –سرمايه مالی
قدرت ( سرمايه که می توان آن را بر  حسب واحدھای  اسمی پول 

ثابت نمود)خريد گيری اندازه . اندازه گيری نمود)خريد ثابت

.IIدر اين  مفھوم  سرمايه عبارت  است  از توان  –سرمايه فيزيکی می ھ
وظرفيت توليدی واحد تجاری که به روش ھای مختلف نظير ميزان 

.توليد روزانه قابل اندازه گيری است
  انتخاب ھر يک از دو رويکرد فوق به اھداف و عالقه مندی استفاده

داشت خواھد مال ھای صورت کنندگان
2828

.کنندگان صورت ھای مالی خواھد داشت
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سود گيری اندازه به مربوط ھای نظريه ھای مربوط به اندازه گيری سودنظريه

.I نظريه عملکرد جاری            

ل ل ش نظ .IIنظريه شمول کلی 

جا د لک ع ه نظ ق اتط تغ دادھا از ته د آن فا ص صرفا آن دسته از رويدادھا و تغييرات  طبق نظريه عملکرد جاری
دوره بوده و معلول تصميمات  قابل کنترلارزش که توسط مديريت 

شودجا داده دخالت ود به حا د بايد ت با فھو اين اين مفھوم بر .است بايد در محاسبه سود دخالت داده شودجاری
.تاکيد دارد کارايیاندازه گيری 

 سود بايد شامل کليه تغييرات در حقوق  نظريه شمول کلیبر اساس ،
انتقاالت و نقل و سھام سود توزيع استثنای به سھام صاحبان

2929

ال   ل  و ا م  و  ھ و   وزيع   ی   م ب  ا ھ ن   ب
.سرمايه ای باشد
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:داليل طرفداران نظريه عملکرد جاری

Iعمليات بر بايد خالص متعارفود و کندعادی تاکيد .I تاکيد کندعادی و متعارفسود خالص بايد بر عمليات.

.II عھدف اصلی درتھيه صورت سودوزيان ، آگاه کردن اشخاص ذينفع نسبت ی
.در طی دوره مالی است از محل عمليات جاریبه مبلغ تحصيل شده 

IIIبايد جاری جاریسود دوره عمليات مقايسهنشانگر امکان تا باشد .IIIباشد تا امکان مقايسه نشانگر عمليات دوره جاریسود جاری بايد
.عمليات مزبور با عملکرد سنوات قبل وجود داشته باشد

.IV سلب توانايی استفاده منظور نمودن اقالم غير مترقبه ،غالباً موجب
.می شود حاصل از عملياتکنندگان صورت ھای مالی در تعيين سود

.V تحريف سود خالصانعکاس اقالم غير مترقبه در سودو زيان باعث    
شود م

3030

.می شود
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:داليل طرفداران نظريه شمول کلی 

.Iاصالحات دوره ھای قبل در محاسبه عدم انعکاس اقالم غيرمترقبه و يا
عسود خالص باعث آن می شود که حاصل جمع سود ھای خالص ساالنه 

.در طی عمر واحد اقتصادی مساوی با کل سود واحد مزبور نشود

IIتحريف و دستکاری باعث خالص سود محاسبه از اقالم برخ حذف .IIحذف برخی اقالم از محاسبه سود خالص باعث دستکاری و تحريف
.احتمالی رقم سود خالص ساالنه می شود

.III آوردن کليه اقالم درآمد و ھزينه در صورت سود وزيان باعث می شود
مکه تھيه آن آسان تر و فھم آن راحت تر شده و دستخوش قضاوت ھای 
.  فردی مديران و يا حسابداران تھيه کننده صورت ھای مالی قرار نگيرد

3131
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:اشکال تھيه صورتحساب سودوزيان

:صورتحساب سود وزيان به دو شکل متفاوت قابل تھيه است 

ا له ن شکل شکل چند مرحله ای•

.Iای مرحله يک شکل .Iی ر  ل ي 

 در اين شکل اقالم درآمد و ھزينه طبقه بندی     – شکل چند مرحله ای
ن ا ت ال ف نتا از ا ات ل از ل ا نتا شده و نتايج  حاصل از عمليات جاری از نتايج  فعاليت ھای  جنبی وش

.غير عملياتی تفکيک می شود

 ھيچگونه  طبقه بندی از اقالم  سودوزيان و   – شکل يک مرحله ای
شود نمی انجام عملياتی غير و عملياتی به آن .تفکيک

3232

و ی  م  ج ی  ي ير  ی و  ي ن ب  .   ي 
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  شکل چند مرحله ای صورتحساب سودوزيان:

*****فروش خالص                                                            

ف ف *****کسر می شود قيمت تمام شده کاالی فروش رفته                   ق

ناويژه *****سود سود ناويژه                                                              

*****کسر می شود ھزينه ھای عملياتی                                    

*****سود ويژه عملياتی                                                      

*****ساير درآمدھا و ھزينه ھا                                             آ

کسرماليات از قبل ويژه *****سود سود ويژه قبل از کسرماليات                                          

*****کسر می شود ھزينه ماليات                                            
*****   سود ويژه پس از کسر ماليات                                         3333
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  شکل يک مرحله ای صورتحساب سودوزيان:

*****فروش خالص                                                            

قه تف ا *****آ *****درآمد ھای متفرقه                                                      

درآمدھا *****جمع ر                                                             ع  ج

:کسر می شود 

*****قيمت تمام شده کاالی فروش رفته               

ات ل ھا نه *****ھز *****ھزينه ھای عملياتی                               

*****ھزينه ھا ی متفرقه                                ر ی زي

*****                *****ھزينه ماليات                                       

*****   سود ويژه پس از کسر ماليات                                           3434

www*pnueb*com



ا ز ا ت اقال ن قه طبقه بندی اقالم صورتحساب سودوزيانط

ق اقالم غيرعادیاقالم عادی
)غير مترقبه(

اقالم استثنايی
ر( )ير

عملياتی اقالم

عمليات غير اقالم

اقالم عملياتی

٣۵٣۵

اقالم غير عملياتی
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عبارت است از اقالم درآمد و ھزينه ای که از فعاليت  – اقالم عادی
د ا آن ع ق ا شد ناش ا ت د ا نظ ت ل ھای معمول، مستمر و منظم واحد تجاری ناشی شده و يا وقوع آنھا در ھا

.طی يک دوره مالی متصور می باشد

 شامل درآمدھا و ھزينه ھايی است که  – اقال م عادی عملياتی
ودر نتيجه انجام عمليات مرتبط به موضوع اصلی فعاليت ھای واحد  ی ي ی وع و ب ب ر ي م ج يج ر

مثل درآمد فروش ، ھزينه ھای  اداری .  اقتصادی حاصل می شود
روش.وتشکيالتی و يا ھزينه ھای توزيع و فروش و وزيع ی زي ي و ی ي و

 اين نوع اقالم کامالً غير مرتبط به  –  اقالم عادی غير عملياتی
ت ا اد اقت د ا ل ا ھا ت ال کف ا ا د آ د ثل مثل  درآمد اجاره يک . فعاليت ھای  اصلی  واحد اقتصادی است

.    موسسه تجاری ويا ھزينه ھای مالی 
غ ققال غ      از رويدادھای خارج از فعاليت ھای -)غير مترقبه(اقالم غير عادی

عادی و متعارف ناشی شده و انتظار نمی رود که بطور عادی و مستمر 
3636

.مثل زيان ناشی از حوادث طبيعی.به وقوع بپيوندد
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اين نوع اقالم با وجود اينکه ازفعاليت ھای عادی – اقالم استثنايی يی یم ی ي ز ي وجو ب م وع ين
ناشی می شود ، وليکن به لحاظ استثنايی بودن ماھيت و يا وقوع آن 

.الزم است بطور جداگانه افشاء شود و ج ور ب زم

:نمونه ھايی از اقالم استثنايی را می توان بشرح زير نام برد     

.Iزيان ناشی از انتقال صنايع مزاحم به خارج از محدوده شھرھا

IIط آن ع ق که ناطق د ط ا ال از ناش ھا ان ز .IIزيان ھای ناشی از باليای طبيعی در مناطقی که وقوع آن بطور
.متناوب قابل انتظار است

.IIIسود و زيان حاصل از فروش دارايی ھای ثابت و سرمايه گذاری ھا

IVه از خش ک ات ل ع ه خات ا ش ف از ل ا ان ز د .IVسودوزيان حاصل از فروش يا خاتمه عمليات يک بخش از موسسه

.Vھزينه ھای غير معمول مطالبات مشکوک الوصول.
3737

و و و ب و ير زي

.VIھزينه ھای جذب نشده در توليدو ضايعات غير عادی.
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ل توقف عملياتقف

تجاری،شامل واحد از شده متوقف قسمت  يک عمليات نتايج 
متآنواگذاریازحاصلودوزيان درجداگانهبطوربايدق  در جداگانه  بطوربايدقسمتآنواگذاریازحاصل سودوزيان
 برآوردی  زيان گونه ھر برای .گردد منعکس  سودوزيان صورت

تالزعملياتتوقفازناش ابدرالزذخيرها منظورھاح  منظورھا حساب درالزمذخيرهاستالزم عملياتتوقفازناشی
زمان به موکول عمليات توقف از ناشی سود شناسايی وليکن .شود

.تحقق آن خواھدشد     

شودماطالقتجاریواحدازبخشآنبهتجاریواحدقسمتکي شودمیاطالق تجاریواحدازبخشآنبه تجاریواحدقسمتکي 
.دھد انجام تجاری واحد فعاليت کل از ای جداگانه عمده فعاليت که

3838     
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حسابداری ریتغييرات ب يير 

 تغييرات حسابداری را می توان به سه طبقه تقسيم نمود:

.Iتغيير در اصول و روش ھای پذيرفته شده حسابداری

IIا ا ا آ تغ .IIتغيير در برآوردھای حسابداری

IIIگزارشگر واحد حسابداری شخصيت در تغيير .IIIتغيير در شخصيت حسابداری واحد گزارشگر

3939
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:تغيير در اصول و روشھای پذيرفته شده حسابداری 

زمانی تنھا ، يکنواختی  مفھوم  به عمل  لحاظ به  حسابداری در 

جديد روش که نمود حسابداری روش در تغيير به اقدام توان می   

.دارای مزايا و ارجحيت ھايی نسبت به روش قبلی باشد  

باشد زير موارد شامل تواند می حسابداری روشھای در :تغييرات  تغييرات در روشھای حسابداری می تواند شامل موارد زير باشد:

تغيير در روش ارزشيابی موجودی ھا -    

تغيير در روش محاسبه استھالک -    

ق
4040
تغيير در روش حسابداری قراردادھای بلندمدت-  
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حسابداری تغييرات با عمل :نحوه :نحوه عمل با تغييرات حسابداری

 انباشته اثر محاسبه واسطه به اغلب حسابداری ھای روش در تغيير 
شناسايیدورهسودوزيانصورتحسابدرآنانعکاسوتغيير برنسويير نور وزي يیور و

.  می شود      

مقايسه و قبل ھای دوره به جديد روش تسری طريق از انباشته اثر 
کليه درقبلی روشبکارگيریازآمدهبدستنتايجباحاصلهنتايج يریزبيجبيج ر یروشب يرب

.دوره ھای مربوط ، محاسبه می شود    

سودوزيان به انباشته اثر ملی استانداردھای ١۶ بيانيه اساس بر

د ا انتقال اشته ان
4141

. انباشته انتقال می يابد   
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طرح يک مثال

.Iلایر خريداری شد۶.٠٠٠.٠٠٠ماشين آالتی به مبلغ ١/١/٨٠در غ ی

.II سال است ١٠عمر مفيد ماشين آالت.

.IIIروش استھالک ماشين آالت خط مستقيم می باشد.

IVسال پايان استھالک(١٣٨٣در ھزينه ثبت از به)قبل تصميم شرکت .IVشرکت تصميم به )قبل از ثبت ھزينه استھالک(١٣٨٣در پايان سال
.تغيير روش خود به روش نزولی ساده گرفت 

.V می باشد% ۴٠نرخ ماليات.

VIکند م منتقل سودوزيان به را روش در تغيير از ناش اثرانباشته .شرکت اثرانباشته ناشی از تغيير در روش را به سودوزيان منتقل می کندVI.شرکت

اينک می توان محاسبه اثر انباشته و ثبت مربوطه را بدين ترتيب انجام     
4242

م
:    داد
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 محاسبه استھالک انباشته تا تاريخ تغيير روش بر حسب روش قبلی: ی خ

۶٠٠٠.٠٠٠ ÷ ١٠ = ۶٠٠.٠٠٠ ھزينه استھالک ساليانه
۶٠٠.٠٠٠ × ١.٨٠٠.٠٠٠=٣ ١/١/٨٣استھالک انباشته در    

محاسبه استھالک انباشته تا تاريخ تغيير روش بر حسب روش جديد:
تھالک١ ا خ ن = = ١٠%
١٠

نرخ استھالک  = 

اول سال استھالک ھزينه = ۶.٠٠٠.٠٠٠ × ١٠% = ۶٠٠.٠٠٠

= ١٠%

ل اول  ھال  زي ا  . . × %  .

ھزينه استھالک سال دوم  = ۵.۴٠٠.٠٠٠ × ١٠% = ۵۴٠.٠٠٠

ھزينه استھالک سال سوم = ۴.٨۶٠.٠٠٠ × ١٠% = ۴٨۶.٠٠٠
ش ال

4343
استھالک انباشته  = ۶٠٠.٠٠٠+۵۴٠.٠٠٠+۴٨۶.١=٠٠٠.۶٢۶.٠٠٠
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 حبنابراين اثر انباشته ناشی از تغيير روش استھالک بشرح
:   و ثبت خواھد بود  زير قابل محاسبه

   ١.٨٠٠.٠٠٠در روش خط مستقيم  ٨٣استھالک انباشته در ابتدای سال   

  ١.۶٢۶.٠٠٠در روش نزولی ساده  ٨٣استھالک انباشته در ابتدای سال   
١٧۴.٠٠٠اثر انباشته ناشی از تغيير در روش استھالک                  

انباشته ١٧۴.٠٠٠استھالک ب                    .ھ 

      ۶٩.۶٠٠)       ١٧۴.٠٠٠×%۴٠( ماليات پرداختنی              
        ١٠۴.۴٠٠اثر انباشته ناشی از تغيير روش استھالک                   4444
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 نحوه نمايش اثر انباشته در صورتھای مالی:
 مانده بدھکار ويا بستانکار اثر انباشته بترتيب زير در صورتحساب

):مبالغ فرضی است(سودوزيان قابل انعکاس می باشد ی(ی )غ
   ١.۵٠٠.٠٠٠سود حاصل از فعاليت ھای عادی قبل از ماليات              

)  ۶٠٠.٠٠٠%)               ( ۴٠بنرخ(ماليات سود فعاليت ھای عادی 

انباشته اثر و غيرمترقبه اقالم از قبل ٩٠٠سود  ٩٠٠.٠٠٠سود قبل از اقالم غيرمترقبه و اثر انباشته                    ٠٠٠

)      ٢۵٠.٠٠٠(زيان غير مترقبه ناشی از زلزله              

   ١٠٠.٠٠٠اضافه می شود ماليات مربوطه                

ق )     ١۵٠.٠٠٠(خالص اقالم غيرمترقبه                       ق

روش تغيير از ناشی انباشته اثر ١٠۴خالص ۴٠٠)۴۵۶٠٠(
4545

) ۴۵۶٠٠(     ١٠۴.۴٠٠خالص اثر انباشته ناشی از تغيير روش     

       ٨۵۴.۴٠٠سود ويژه پس از کسر ماليات                                   
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:تغيير در برآوردھای حسابداری 

 وقوع رويدادھای جديد و تغيير در برآوردھای حسابداری عمدتاً به دليل
ف گط ا ان .انجام می گيرديا دستيابی به اطالعات اضافی

صورتھای مجدد ارائه و تنظي طريق از برآورد در تغيير ابداری ح  حسابداری  تغيير در برآورد از طريق  تنظيم و ارائه مجدد صورتھای
سال يا در برآورد  فقط به  اثر تغييرمالی سال قبل انجام نشده و اصوالً 
محدود آت مال ه دو و تغيي ه شوددو م . می شوددوره تغيير و دوره مالی آتی محدود

 یتغيير در عمر مفيد و ارزش اسقاط دارايی ھا و يا مطالبات مشکوک
الوصول  برآوردی ، نمونه ھايی از  تغيير در برآورد  حسابداری تلقی     

.می شود
4646

ی
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برآورد در تغيير از مثال از تغيير در برآوردمثال

ش ا ا اطال :اطالعات داده شده    

مبلغ١/١/٨٠ به نقليه وسيله دستگاه يک ۴.۵٠٠.٠٠٠خريد / غ     / ب ي ب  ي  .ري ي  و .

                                     سال ١٠عمر مفيد وسيله نقليه

                         ٣٠٠.٠٠٠ارزش اسقاط در پايان عمر مفيد   

تق خط ش الک ت ا ه ا ش روش محاسبه استھالک                             روش خط مستقيم

اضافی :اطالعات ی  :

 ۵در ابتدای سال ھفتم ، مديريت عمر مفيد باقيمانده وسيله نقليه را 
ا آن قاط ا زش ا ن۴٨ال آ لایر

4747

.لایر برآورد نمود۴٨٠.٠٠٠سال و ارزش اسقاط آن را 
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از ان اق ات ن ط انه ال ش نظ ت الک ت ا نه ز  ھزينه استھالک تجديد نظر شده ساليانه در طی سنوات باقيمانده از
  :عمر مفيد دارايی بشرح زير قابل محاسبه خواھد بود 

اوليه شده تمام ي                                            ۴.۵٠٠.٠٠٠بھای و م   ی  .بھ . 

 ٢.۵٢٠.٠٠٠کسر می شود استھالک انباشته در تاريخ تجديد نظر        

   ١.٩٨٠.٠٠٠ارزش دفتری در ابتدای سال ھفتم                             

آ قاط ا زش ا ش ۴٨ک     ۴٨٠.٠٠٠کسر می شود ارزش اسقاط برآوردی جديد                   

طی در استھالک قابل آتی۵مبلغ ١.۵٠٠.٠٠٠سال ی ر  ھ  بل  غ  ی                         ب .ل  .   

        ٣٠٠.٠٠٠)                ١.۵٠٠.٠٠٠  ÷۵(ھزينه استھالک ساليانه 
4848
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ت اشتباھا اصالح اشتباھا تاصالح

حساب در بايد گذشته ھای دوره اھميت با اشتباھات اصالح اشتباھات  با  اھميت  دوره ھای گذشته بايد در  حساب  اصالح
سودوزيان انباشته انجام و در گردش حساب مزبور نشان داده 

.شودش

 ، اشتباھات رياضی ،  اشتباه در اعمال رويه ھای  حسابداری
تھيه زمان در موجود ھای واقعيت گرفتن ناديده يا تعبيرنادرست يا ناديده گرفتن واقعيت ھای موجود در زمان تھيه تعبيرنادرست

صورت ھای مالی و در نھايت تغيير از يک رويه غير استاندارد  
به بوط م د موا از ھاي نمونه د تاندا ا ويه يک به  يک  رويه  استاندارد ،  نمونه ھايی  از  موارد  مربوط به  به

.اشتباھات حسابداری  می باشد
4949
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اصالح اشتباه–مثال 

:اطالعات مقايسه ای زير در مورد شرکت سھامی شقايق دردست است

                                                  ٢٩/١٢/٨۵       ٢٩/١٢/٨۴  

خالص ۶٠٠سود ٠٠٠٨٠٠ ٠٠٠ ٨٠٠.٠٠٠       ۶٠٠.٠٠٠سود خالص                                 

 ١.٢٠٠.٠٠٠    ١.۵٨٠.٠٠٠سود انباشته اصالح نشده ابتدای سال    

   ١٢٠.٠٠٠       ١٠٠.٠٠٠اندوخته ھا                                   

5050
   ٣٠٠.٠٠٠       ٢۵٠.٠٠٠سود تقسيم شده                            
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قبل از انجام ثبت ھای اصالحی متوجه شد که  ٨۵شرکت در پايان سال 
ھا ال ا الک ت ا نه لغ٨٣٨۴ھز ا ه اله ه ھ ھمه  ساله به  جای  مبلغ ٨۴و٨٣ھزينه  استھالک را در  سال ھای 

.  لایر ثبت کرده است  ١٢٠.٠٠٠لایر ، به مبلغ  ٢١٠.٠٠٠
ال ا ا ز ش ا الز ال ا ا ت نک ا٨۵ا ا ان :انجام  داد ٨۵اينک می توان اصالحی الزم را بشرح زيردر پايان سال

      
الف ض دف ش نظ ف ات ال ه ا از :از محاسبه ماليات صرف نظر شود–فرض الف    

١٨٠.٠٠٠)      ٩٠.٠٠٠ × ٢( سودوزيان انباشته       
اشته ان الک ت ١٨ا ١٨٠.٠٠٠استھالک انباشته                                                

ض اتف ال خ اشد%۴ن :باشد% ۴٠نرخ ماليات-فرض ب     

اشته ان ان ز ١د ٨ ١٠٨.٠٠٠سودوزيان انباشته                              
٧٢.٠٠٠ماليات پرداختنی                                   

اشته ان تھالک ١٨ا
5151

١٨٠.٠٠٠استھالک انباشته                                                
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 فرض الف ( گردش سودوزيان انباشته شرکت: (
گردش سودوزيان انباشته مقايسه ای                     

                                             ٢٩/١٢/٨۵          ٢٩/١٢/٨۴ 

سال ابتدای انباشته سود ١مانده ۵٨٠ ٠٠٠١ ٢٠٠ ٠٠٠ ١.۵٨مانده سود انباشته ابتدای سال           .       ١.٢ . 

     ٩٠.٠٠٠          ١٨٠.٠٠٠تعديالت سنواتی                            

   ١١١٠.٠٠٠       ١.۴٠٠.٠٠٠سود انباشته تعديل شده ابتدای سال     

شل ل     ٧١٠.٠٠٠           ۶٠٠.٠٠٠)                 تعديل شده(سود خالص

تخصيص قابل ٢سود ٠٠٠ ٠٠٠١ ٨٢٠ ٠٠٠ يص                        بل  .و  .        . . 

 ۴٢٠.٠٠٠          ٣۵٠.٠٠٠کسر می شود سودھای تخصيص يافته  
  ١.۴٠٠.٠٠٠       ١.۶۵٠.٠٠٠سود انباشته در پايان سال                5252
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صورت سودوزيان جامع

 سود جامع  عبارت از تغيير حقوق  صاحبان  سھام  واحد
انتفاعی در يک دوره در نتيجه وقوع  معامالت و رويدادھا 

مبه استثنای تغييرات ناشی از سرمايه گذاری صاحبان سھام   ھ ن ب ری ي ر ز ی يير ی ب
.و دارايی ھای توزيع شده

 بر اساس استانداردھای حسابداری ، در مواردی که بجز
ن آ ا ن ال سودوزيان  دوره  و تعديالت  سنواتی ، درآمد  و ھزينها

شناسايی شده ديگری وجود نداشته باشد، نيازی به تھيه 
.صورت سودوزيان جامع نخواھد بود5353
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شکل عمومی صورتحساب سودوزيان جامع

شرکت سھامی آرمان                            

ه نت ال ال ا ا ا ز ا ت ........صورتحساب سودوزيان جامع برای سال مالی منتھی به  

١٣٨۵١٣٨۴                                                                  

   ٣٠٠.٠٠٠    ٢۵٠.٠٠٠سود خالص                                       

٢٠.٠٠٠      ٣٠.٠٠٠مازاد تحقق نيافته ناشی از تجديد ارزيابی     

ت لن گذا ه ا افته ن قق ۵۴ت ۴٠.٠٠٠       ۵٠.٠٠٠سود تحقق نيافته سرمايه گذاری بلندمدت    

شناسايی قابل سود ٣٣٠.٠٠٠٣۶٠.٠٠٠کل يی                           بل  و  .     .ل 

----- )          ٢۵.٠٠٠(تعديالت سنواتی                                 
       ٣٠۵.٠٠٠                                       سود جامع5454
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ل فصل سومف

زتزازنامه ز
ياا

صورت وضعيت مالی
۵۵۵۵
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ترازنامه يا صورت وضعيت مالی 

ا ت د ا ال ت ض که ت ا ا ت ه ازنا ترازنامه صورتحسابی است که وضعيت مالی واحد تجاری ت
وضعيت .  را در يک  مقطع زمانی  مشخص نشان می دھد

مالی شامل  اطالعاتی در رابطه  با  داراييھا ،  بدھی ھا و 
.حقوق صاحبان سھام می باشد ی م ھ ق

کليه اقالم ترازنامه بايد به شکل طبقه بندی شده ارائه گردد .
ط ھدف از اين طبقه بندی ، تسھيل  تجزيه و  تحليل  اطالعات ط

.مالی و ارائه خالصه ھای مفيد از آن می باشد
56
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: طبقه بندی اقالم ترازنامه 

دارايی ھای جاری -الف

:دارايی ھای بلند مدت  -ب
اقالم بدهکار
ازنامه ت

سرمايه گذاری بلند مدت -١

آ ش ل ترازنامه
اموال ،ماشين آالت و تجھيزات-٢)دارايي ها(

نامشھود٣ ھای داراي دارايی ھای نامشھود-٣

ھا-۴ دارايی ارايی ھساير ير 

مخارج انتقالی به سنوات اتی-۵
57
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ھا-الف :بدھی ی  :ب
بدھی ھای جاری -١

ق
بدھی ھای بلند مدت -٢

اقالم
:حقوق صاحبان سھام-ب

قانونی-١ سرمايه بستانکار
ترازنامه

سرمايه قانونی-١

سرمايه پرداخت شده اضافی-٢ ز یر پ

اندوخته ھا -٣

انباشته) زيان ( سود -۴

5858
سرمايه تحقق نيافته -۵
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:تعريف دارايی جاری  
 دارايی جاری عبارت است از وجه نقد و يا دارايی ھای ديگری که به

یطور معقول انتظار می رود در طی چرخه عادی عملياتی واحد تجاری  چ ی ی
و يا دوره مالی ، ھر کدام که طوالنی تر باشد، به وجه نقد تبديل شده و 

چچرخه عمليات در يک موسسه .يا مصرف شود ويا آنکه فروخته شود
.بازرگانی در شکل زير نشان داده شده است

نقدوجهکاالموجودی
خريد

ی نقد وجهالوجو

نقدی فروش

لباتسيه

دريافتنی اسناد و حسابھا

ی روش  ش نس
فرو

ول مطال

5959
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)( ...)صندوق، بانک،،تنخواه و( موجودي نقد 

تا ک گذا سرمايه گذاري کوتاه مدتا
ی

حسابها و استاد دريافتني تجاري
ا ت غ ن اف نا ا ا ا

حسابها و اسناد دريافتني غير تجاريی جاری

ها دي شده(ج ساخته کاالي يان ج د کاالي )اد

ی ھای

)مواد، کاالي در جريان، کاالي ساخته شده(موجودي ها

کاال ا شات ا(فا شاتکاال )فا

دارايی

)سفارشاتکاالي بين راهي و(سفارشات مواد و کاال

داختها پ ش پ
۶٠۶٠

پيش پرداختها
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:تعريف بدھی ھای جاری ر ج ی ب ري

انتظا ل ق ط ک ا ات ت ا ا  بدھی ھای جاری ، تعھداتی  است که به طور معقول  انتظار
ھر کدام که ( می رود در طی يک سال يا يک چرخه عملياتی  م(

از محل  دارايی ھای  جاری يا ايجاد بدھی ) طوالنی تر باشد
شود تسويه يا بازپرداخت جاری .ھای و وي  زپر ي  ری ب .ی ج

 آن بخش از تعھدات که انتظار می رود در طی سال مالی آتی
از محل دارايی ھای بلند مدت پرداخت گردد و يا با ايجاد يک 
عنوان به بندی طبفه قابل شود، تسويه ، مدت بلند ن بدھی و ی  ب  ب ب بل   و  وي   ی  ب    ب

.بدھی جاری نمی باشد

6161
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اضافه برداشت بانکي

ا ت اخ ا ا ا حساب ها و اسناد پرداختني تجاريا
ی

حسابها و استاد پرداختني غيرتجاري

ا ش ا اف ش

ی جار

پيش دريافت از مشتريان

ات ال داختن(ذخ ات )ال

)ماليات پرداختني(ذخيره ماليات ھی ھای

اد شن ا )داختن(د

بدھ

)پرداختني(سود سهام پيشنهادي

داختن پ وامهاي
۶٢۶٢

وامهاي پرداختني
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مدت بلند ھای :دارايی

سرفصل در که است ھايی دارايی کليه شامل بلندمدت ھای سرفصلدارايی در که است ھايی دارايی کليه شامل بلندمدت ھای دارايی

:دارايی ھای بلند مدت

ل ر ر  يی    يی  ر ي  ل  ی ب  يی  لر ر ر  يی    يی  ر ي  ل  ی ب  يی  ر
دارايی ھای بلندمدت شامل اقالم دارايی ھای بلندمدت شامل اقالم . . دارايی جاری قابل انعکاس نمی باشددارايی جاری قابل انعکاس نمی باشد

باشد می باشدزير می ::زير ی ب ی بزير  ::زير 
شامل سرمايه گذاری در سھام و اوراق شامل سرمايه گذاری در سھام و اوراق   --  سرمايه گذاری بلند مدتسرمايه گذاری بلند مدت

ولد ھا اي دا د گذا ايه يا و بانک ھا ده پ ضه ولدق ھا اي دا د گذا ايه يا و بانک ھا ده پ ضه قرضه، سپرده ھای بانکی و يا سرمايه گذاری در دارايی ھای مولد قرضه، سپرده ھای بانکی و يا سرمايه گذاری در دارايی ھای مولد ق
  اھداف  بلندمدتاھداف  بلندمدتمی باشد  که با  می باشد  که با  ..... ..... نظير  زمين  و ساختمان ونظير  زمين  و ساختمان و

شوند م شوندنگھدا م ..نگھداری می شوندنگھداری می شوندنگھدا
به دارايی ھای مشھودی اطالق به دارايی ھای مشھودی اطالق   ––  اموال ، ماشين آالت و تجھيزاتاموال ، ماشين آالت و تجھيزات

ًً منظورمنظوربوده  و به بوده  و به   عمر  مفيد  نسبتاً طوالنیعمر  مفيد  نسبتاً طوالنیمی شود  که  دارایمی شود  که  دارای
مثل مثل . . نگھداری می گرددنگھداری می گردد  استفاده  در توليد يا عرضه کاال و خدماتاستفاده  در توليد يا عرضه کاال و خدمات
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اين دسته از دارايی ھا فاقد ماھيتاين دسته از دارايی ھا فاقد ماھيت  --دارايی ھای نامشھوددارايی ھای نامشھود ھو ی يی ھور ی يی ير يی ر ز يين يی ر ز ين
عينی بوده و به  منظور استفاده در توليد  يا عرضه  کاال و عينی بوده و به  منظور استفاده در توليد  يا عرضه  کاال و 

استخدماتخدمات شده تحصيل مالی دوره يک از بيش مدتی استبرای شده تحصيل مالی دوره يک از بيش مدتی برای ..برای مدتی بيش از يک دوره مالی تحصيل شده استبرای مدتی بيش از يک دوره مالی تحصيل شده استخدماتخدمات
 دارايی ھای نامشھود به دو دسته تقسيم می شوند دارايی ھای نامشھود به دو دسته تقسيم می شوند::
دارايی ھايی است که دارايی ھايی است که     ––  دارايی ھای  نامشھود قابل شناسايیدارايی ھای  نامشھود قابل شناسايی      

باشد می معامله قابل تجاری واحد از مستقل باشدبطور می معامله قابل تجاری واحد از مستقل حق..بطور حقمثل مثل ی ب بل    ری   ج ل از وا   ور  ی بب بل    ری   ج ل از وا   ور  ق ..ب ق ل  ل 
امتياز ، حق تاليف ، عاليم تجاری ، نرم افزارھای رايانه ای امتياز ، حق تاليف ، عاليم تجاری ، نرم افزارھای رايانه ای 

........وووو
بطور مسقل  از بطور مسقل  از     ––  دارايی ھای نامشھود غير قابل  شناسايیدارايی ھای نامشھود غير قابل  شناسايی

واحد تجاری قابل فروش نبوده و ارزش آن به ساير دارايی واحد تجاری قابل فروش نبوده و ارزش آن به ساير دارايی 
است وابسته تجاری واحد استھای وابسته تجاری واحد ..ھای

6464
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کليه  دارايی ھای  بلند مدتی  را  که  در -ساير دارايی ھا
سرفصل ھای ديگر نتوان نشان داد ، تحت اين سرفصل به 

آيد می در مطالبات.نمايش ، بانکی شده مسدود وجوه مثل ي ی  ر  ب .يش  ی   و  ب ل وجو 
بلندمدت ، زمين خريداری شده برای توسعه آتی ، ودايع و 

گاز و وبرق آب انشعاب ...حق انشعاب آب وبرق و گازحق

آتی ھای دوره به انتقالی نشانگر–مخارج سرفصل اين ی ی  ور  ی ب  ررج  ل  ر ين  
مخارجی است که به دليل داشتن منافع  آتی و در راستای 
تلق داراي عنوان به درآمد، و ھزينه تقابل اصل به عمل به اصل تقابل ھزينه و درآمد، به عنوان دارايی تلقی عمل

مثل  ھزينه ھای . شده و  در ترازنامه  منعکس  می شود
لن اخت ش ا از ل ق نه ز تاسيس ، ھزينه قبل از بھره برداری و پيش پرداخت بلندتا

.مدت ھزينه

6565
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: بدھی ھای  بلند مدت 
 شامل کليه تعھداتی است که در سرفصل بدھی ھای جاری قابل طبقه

کوتاه ھای بدھی ايجاد يا و جاری ھای دارايی محل از و نبوده بندی نبوده و از محل دارايی ھای جاری و يا ايجاد بدھی ھای کوتاه بندی
.مدت در طی سال مالی قابل پرداخت و يا تسويه نمی باشد

ق بدھی ھای بلندمدت از لحاظ ماھيت به سه طبقه قابل تقسيم است:

استقراض-الف بر مبتنی ھای پرداختنیبدھی وام و قرضه اوراق مثل مثل اوراق قرضه و وام پرداختنی.بدھی ھای مبتنی بر استقراض-الف   

اين  بدھی ھا  فاقد  ويژگی  استقراض   -ساير بدھی ھای بلند مدت -ب     
ذ ث مثل ذخيره  مزايای  پايان  خدمت  کارکنان  و  تعھدات  اجاره .ھستند
.سرمايه ای

نشانگر تعھدات نبوده وليکن  –درآمد انتقالی به دوره ھای آتی  - ج    
شود می شناسايی بدھی عنوان به حسابداری اصول مثلطبق

6666

مثل  .طبق اصول  حسابداری  به عنوان  بدھی  شناسايی  می شود
.درآمد انتقالی ناشی از کمک ھای بالعوض 
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: حقوق صاحبان سھام 
 حقوق صاحبان سھام نشان دھنده حقوق مالی صاحب يا صاحبان يک

طريق از آن مبلغ که است واحد ھای دارايی به نسبت انتفاعی ريق واحد ز  ن  غ  ب ی و    يی  ر ب ب  ی   و  
کسر جمع  بدھی ھای  واحد  تجاری از جمع  دارايی ھای آن به دست  

آيد .می ي .ی 

 بخش حقوق  صاحبان  سھام  در شرکت ھای سھامی  شامل اقالم زير
:می باشداش

.Iقانونی عادی–سرمايه سھام اسمی ارزش شامل قانونی سرمايه .Iی و ي  ی ر م  ھ ی   رزش  ل   ی   و ي   ر
.وسھام ممتاز می باشد

IIاضاف شد داخت ه تازا ا اد ا ف ل شا .IIشامل صرف سھام عادی يا ممتاز، –سرمايه پرداخت شده اضافی
صرف سھام خزانه ، مازاد ناشی از بازخريد ، ابطال و يا تجزيه سھام 

اشد آن انند
6767
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.IIIنوعی  محدوديت در توزيع  سود  سھام می باشد که  – اندوخته ھا
ممکن است  ناشی  از الزامات  قانونی ، تصميمات  مديريت يا مجمع 
معمومی  صاحبان سھام و يا توافق و قراردادھای  منعقده  با اشخاص 

مثل  اندوخته  قانونی ، اندوخته  احتياطی ، اندوخته  .  ثالث   باشد
.جايگزينی  ماشين آالت و يا اندوخته سپرده بازخريد اوراق قرضه

.IV مانده بستانکار حساب مزبور مبين آن  – انباشته) زيان (سود
ت که ت ا ات ن ا ال از بخش از سود سال جاری و  سود سنواتی است که محدوديتی  درخش

مانده بدھکار اين حساب . توزيع آن بين صاحبان سھام وجود ندارد
اش گذشته ات ن از اشته ان ا ز .نشانگر زيان انباشته از سنوات گذشته می باشدنشانگ

Vنيافته تحقق حقوق–سرمايه در کاھش يا افزايش گونه ھر .Vھر گونه  افزايش  يا  کاھش  در  حقوق   –سرمايه تحقق نيافته
صاحبان سھام  که  در طبقات قبلی  نگنجد ،  در اين بخش نشان داده 

شود ثابتمی ھای دارايی ارزيابی تجديد از ناشی مازاد مثل
6868

.مثل مازاد ناشی از تجديد ارزيابی دارايی ھای ثابت.می شود
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ب حاک گي اندازه ھا ترازنامهنظا ترازنامهنظام ھای اندازه گيری حاکم بر

ھر پولی مقادير تعيين از عبارت حسابداری در گيری اندازه فرايند  فرايند اندازه گيری در حسابداری عبارت از تعيين مقادير پولی ھر
.کدام از اقالم عناصر حسابداری است

گ ق گذ دو جھت ارزشگذاری اقالم عناصر حسابداری و گزارش ھای مالی
:نوع ارزش مبادله ای وجود دارد

که نشان دھنده وجه نقد يا ارزش  –  ارزش ھای خروجی مبادله -الف    
يا و مبادله طريق از دارايی يک خروج ھنگام که است ازايی مابه ازايی است که ھنگام خروج يک دارايی از طريق مبادله و يا مابه

.تبديل، بايد دريافت گردد

که نشان دھنده وجوھی است که–ارزش ھای ورودی مبادله-ب  
شرکت جھت تحصيل دارايی ھا مورد استفاده در عمليات خود ، بايد 
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 عبارتند از   ارزش ھای خروجیدر حسابداری:

عبارت  است  از  قيمت  فروش  محصول   –  قيمت خروجی جاری -١    
برای الزم اضافی ھای ھزينه کسر از پس يافته سازمان بازار يک ی در زم بر ی  ی  زي  ر  ز  ن ي پس  ز ر  ز ر ي ب

)ارزش خالص بازيافتنی ( تکميل و يا فروش محصول 

آت٢ نقد ا افت د ل ف زش شدا ل تنز لغ از ت ا عبارت  از  مبلغ  تنزيل  شده –ارزش فعلی دريافتيھای نقدی آتی-٢   
وجوھی است که انتظار می رود در روال عادی عمليات از بکارگيری 

د ش ل ت ا دا آن اگذا .و يا واگذاری آن دارايی تحصيل شودا

نشان دھنده  قيمت  فروش دارايی در يک شرايط –ارزش تصفيه-٣    ي يرزش ر ي ر يی ر روش ي ن
اضطراری  و  فوری بوده  که معموال بر  حسب  قيمت ھايی  کمتر از 

ارزش  مزبور  صرفاً زمانی استفاده  .بھای تمام شده  انجام  می گيرد ير ی م ج م ی یبھ ز ر زبور رزش
می شود که  دارايی  مربوطه  استفاده خود را از دست داده و يا آنکه 
واحد تجاری  انتظار دارد  که  فعاليتھای او در آينده  نزديک  متوقف 
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در حسابداری شامل اقالم زير می باشدارزش ھای ورودی: ی م

.  قيمت تحقق يافته به ھنگام وقوع معامله – بھای تمام شده تاريخی -١
، شده تمام بھای اصل استنادمزيت و اتکاء قابليت و بودن آنعين آن  عينی بودن و قابليت اتکاء و استنادمزيت اصلی بھای تمام شده ،

در  عدم توجه به تغيير ارزش دارايی ھاعيب اصلی اين روش .می باشد
است زمان .گذشت زمان استگذشت

عبارت است از وجه نقد يا ارزش نقدی مابه –قيمت ورودی جاری-٢
ازايی که برای تحصيل و يا جايگزين کردن آن قلم دارايی بايد در زمان 

.حاضر بايد پرداخت شود

معرف ھزينه ھای برنامه ريزی شده مربوط به  – قيمت استاندارد -٣
است شده بين پيش يا جاری عمليات شرايط در قيمتمحصول از از قيمت . محصول در شرايط عملياتی جاری يا پيش بينی شده است

.  استاندارد به عنوان ابزاری جھت کنترل ھزينه استفاده می شود
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انتخاب مبنای اندازه گيری

تمام بھای بر  مبتنی  عمدتا حسابداری  سيستم  آنکه وجود با 
مزبورسيستم،مواردازبرخیدراما،باشدمیشده ی ر ا،بی ه م ،وار از بر   زبور ي

 نبوده  مالی  ھای گزارش  کنندگان استفاده نيازھای پاسخگوی
ازمالھایصورتاقالارزشگذاریجھتبايدبناچارو  از مالیھای صورت اقالم ارزشگذاری جھتبايدبناچارو

.نمود استفاده شده تمام بھای بجز ديگری مبانی

 در تھيه  گزارش ھای  مالی ، ارزش ھای  جاری تا ميزانی  که
سازگار ھزينه و درآمد مالحظات و پذيری اتکاء خصوصيات با خصوصيات اتکاء پذيری و  مالحظات درآمد و ھزينه سازگار با

.باشد ،استفاده خواھد شد

7272
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مبانی ارزشگذاری

oموجودی نقد

oواسناددريافتن حسابھا

ارزش جاری

افتن از خال زش ا oحسابھا واسناددريافتنی

oموجودی ھا
ارزش خالص بازيافتنی
اقل قيمت تمام شده يا قيمت بازار

oسرمايه گذاری ھا

م

بھای تمام شده، ارزش بازار و ارزش ويژه
o اموال،ماشين االت

oنامشھود داراي
بھای تمام شده منھای استھالک و کاھش دائمی ارزش

زش ا ا ش کا الک ت ا ا ن ش ا ت ا oدارايی نامشھود

oبدھی جاری
بھای تمام شده منھای استھالک و کاھش دائمی ارزش

ارزش سررسيد
oبدھی بلندمدت

ي
ارزش فعلی

7373

oمتاثر از مبانی فوق می باشدحقوق صاحبان سھام
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ترازنامه تھيه اشکال تھيه ترازنامهاشکال

سه شيوه معمول جھت تھيه ترازنامه وجود دارد:

Iحساب اقالم-Tشکل آن در که است ترازنامه تھيه سنتی شکل .Iشکل حسابT- شکل سنتی تھيه ترازنامه است که در آن اقالم
.ترازنامه در ستون ھای بدھکار وبستانکار نمايش داده می شود

گ .IIبه روشی مشابه روش اول تھيه می شود با اين –شکل گزارشی
تفاوت که در آن ابتدا دارايی ھا نوشته شده و سپس بدھی ھا و 

حقوق صاحبان سھام به جای انعکاس در سمت چپ ترازنامه ، در 
.  ادامه دارايی ھا آورده می شود

.IIIتاکيد آن بر سرمايه در گردش و نيز خالص  – شکل وضعيت مالی
مالی تامين ، سھام صاحبان حقوق محل از که است ھايی دارايی

7474

دارايی ھايی است که از محل حقوق صاحبان سھام ، تامين مالی
.شده است

www*pnueb*com



مالی وضعيت شکل در ترازنامه کلی فرمت کلی ترازنامه در شکل وضعيت مالیفرمت

ا ا ا ******دارايی ھای جاری                                               ******ا

شود می جاری:کسر ھای ******بدھی و ی  ری                              :ر  ی ج ی  ب

******سرمايه در گردش                                                

)                           ******به تفکيک ( دارايی ھای بلند مدت 

******جمع                                                                ******

مدت بلند ھای بدھی شود می ی ب                              ******کسر ی  و ب ی  ر 

******خالص دارايی ھا که از منابع زير تامين مالی شده           

7575
)                     ******        اقالم به تفکيک ( حقوق صاحبان سھام 
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ا چ فصل چهارمفصل

نقد ھا ان صورت جريان ھای نقدی  ت

٧۶٧۶
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تاريخی :سير : سير تاريخی

سال کل١٩٠٨در مورس ويليام )پروفسور William Morse Cole ) پروفسور ويليام مورس کل١٩٠٨در سال( William Morse Cole )
اولينبرای»  ازکجا آمده وکجا مصرف شده« در کتاب خود تحت عنوان 

برآمد نقد وجه مصارف و منابع تشريح در سع .بار سعی در تشريح منابع و مصارف وجه نقد برآمد بار

سال انتشارCPAانجمن١٩۶١در به تجزيه«اقدا صورتحساب انجمن١٩۶١در سالCPA صورتحساب تجزيه «اقدام  به انتشار
نموده و توصيه  نمود  که شرکتھا آن را به » وتحليل  گردش وجوه 

نمايند تھيه خود ساالنه ھای گزارش . ھمراه گزارش ھای ساالنه خود تھيه نمايندھمراه

سال شماره١٩۶٣در بيانيه اصول٣، بررس حسابداریھيئت حسابداری  ھيئت  بررسی  اصول٣، بيانيه  شماره ١٩۶٣در سال
(APB)  منتشر شد» صورت منابع ومصارف وجوه « تحت عنوان  .

وجه ضمن(FUND)مفھوم در و نشده تشريح بيانيه اين در
7777

در اين بيانيه تشريح  نشده و در ضمن  (FUND)مفھوم وجه 
.تھيه آن الزامی نبود
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سال شماره١٩٧١در بيانيه حسابداری١٩، اصول بررسی ھيئت ل رر  ي  ری  بي ب ول  ی  ي برر
تھيه . منتشر شد» صورت تغييرات در وضعيت مالی « تحت عنوان 

داده توضيح آن در نيز وجوه مفھوم و بوده الزامی صورتحساب يح  اين و ن  ر  يز  ھوم وجو  ی بو و  ز ب  ور ين 
اين صورتحساب با استفاده از دو مبنای نقد و سرمايه در . شده بود

بود تھيه قابل .گردش ھي بو بل  ش  .ر

ھيئت استاندارد ھای مالی آمريکا ١٩٨٧در سال ،(FASB)  بيانيه )ی A )
»  صورت  جريان ھای  نقدی « خود  را  تحت  عنوان   ٩۵شماره 

یمنتشر نموده و آن را جايگزين  صورت  تغييرات در وضعيت  مالی  ي و ر يير ور زين ي ج ر ن و و ر
.نمود

صورت  تغييرات در   ١٣٧۵الی  ١٣۶٠در طی سال ھای  در ايران
وضعيت  مالی  بر مبنای  سرمايه  در گردش تھيه و از اواخر سال 

7878

ل ر و ز و ھي ش ر ر ي ر ی ب بر ی ي و
.صورت جريان ھای نقدی جايگزين آن گرديد ١٣٧۵
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نقدی ھای جريان صورت :مزايای :مزايای صورت جريان ھای نقدی

.Iجريان ھای نقدی ورودی و خروجی مبتنی –قابليت اتکاء و مقايسه
بر ھيچ يک از برآوردھا ، قضاوت ھا و روش ھای حسابداری نبوده 
و از اين لحاظ اطالعات منعکس شده در اين صورتحساب فوق العاده 
قابل  اتکاء بوده و به جھت  حذف روش ھای متعدد حسابداری ، به 

.شدت قابليت مقايسه می باشدق

IIفھم ھمگان–قابليت برای خروجی و ورودی نقدی ھای جريان درک .IIدرک جريان ھای نقدی ورودی و خروجی برای ھمگان –قابليت فھم
.ساده و راحت می باشد

.IIIاين صورتحساب توانايی واحد تجاری را  – توجه به عاليق طلبکاران
در تحصيل  وجه نقد و قابليت  بازپرداخت  بدھی ھای  خود ، مشخص 

7979

.می کند
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:مفھوم و محتوای صورت جريان ھای نقدی  

 صورت جريان ھای نقدی بايد جريان ھای ورودی و خروجی وجه
نشا شخ ال ک ط ا انتفا ا ک ه نقد به يک واحد انتفاعی را در طی يک دوره مالی مشخص نشان نق

به نحوی که بتوان از مانده ابتدای سال ، مانده پايان سال را . دھد
ن ه .محاسبه نمودا

زير عوامل از ناشی عمدتاً نقد وجه خروجی و ورودی ھای جريان  ل زير و ز  ی  روجی وج    ی و  ی ورو ن  جري
:می باشند

خا ا جريان خروجی                          جريان ورودی            

ھا دارايی در نقد(کاھش وجه از ھا)غير دارايی در افزايش يی    ر ر  ز وج (ش  يی       )ير  ر ر  يش  ز

کاھش در بدھی ھا                        افزايش در بدھی ھا        

8080
کاھش در حقوق صاحبان سھام         افزايش در حقوق صاحبان سھام 
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مفھوم وجه نقدی 

بيانيه وجه٩۵در آمريکا مال ابداری ح تانداردھای ا ھيئت ھيئت استانداردھای حسابداری مالی آمريکا ، وجه ٩۵در بيانيه
.تعريف شده است) شبه پول (نقد شامل پول نقد و معادل ھای آن 

 شبه پول عبارت از سرمايه گذاری ھای کوتاه مدت با قابليت تبديل
چبسيار زياد به وجه نقد که احتمال خطر کاھش در ارزش  آن ناچيز 
بوده و به آسانی و بدون اطالع قبلی قابل تبديل به مبلغ معينی وجه 

.نقد می باشد

 ايران ،  وجه  نقد  صرفاً  ٢بر اساس استاندارد حسابداری شماره
موسسات و ھا بانک نزد ديداری ھای سپرده و نقد موجودی شامل موجودی نقد و سپرده ھای ديداری نزد بانک ھا و موسسات شامل

شامل  سپرده ھای  سرمايه گذاری ( مالی اعم از ريالی و يا ارزی 
سررسيد بدون مدت باشد)کوتاه م

8181

.می باشد)کوتاه مدت بدون سررسيد 
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نق ه ف ت نق ه ل ا ل ش ل داليل عدم شمول معادل وجه نقد در تعريف وجه نقدال

تشخيص اقالم معادل وجه نقد از ساير سرمايه گذاری ھای کوتاه مدت ١)
یبراساس يک مرزبندی اختياری بوده ومبتنی براعمال قضاوت شخصی  ی

.است

با٢) بيشتری تطابق نقد وجه معادل اقال شمول بدون نقد وجه تعريف تعريف وجه نقد بدون شمول اقالم معادل وجه نقد تطابق بيشتری با ٢)
تفکر حاکم بر مديريت فعاليت ھای اقتصادی و فرھنگ رايج تجاری 

دارد .کشور داردکشور

عدم شمول اقالم معادل وجه نقد در تعريف وجه نقد ، قابليت مقايسه ٣) م) م
عملکرد  جريان ھای  نقدی  واحدھای  تجاری  مختلف  را  افزايش      

.می دھد

8282

www*pnueb*com



نقدی ھای جريان صورت اقالم بندی طبقه بندی اقالم صورت جريان ھای نقدیطبقه

 منابع و مصارف وجوه در صورت جريان ھای نقدی به پنج
ش تق قه :طبقه تقسيم می شودط

Iگذاری سرمايه ھای فعاليت .Iفعاليت ھای سرمايه گذاری

.IIمالی تامين ھای فعاليت .IIی ين  ی  ي 

.III  فعاليت ھای عملياتی

.IV بازده سرمايه گذاری و سود پرداختی بابت تامين مالی

8383
.V پرداختی بابت ماليات

www*pnueb*com



گذاری سرمايه ھای فعاليت ھای سرمايه گذاریفعاليت

 عمدتاً بر مبادالت مربوط به داراييھا تاکيد داشته و شامل جريانھای
باشد می زير بشرح خروجی و :ورودی و خروجی بشرح زير می باشد:ورودی

جريان ھای ورودی                        جريان ھای خروجی          

:وجه نقد مصرفی در :                        وجه نقد حاصل از          

گذ گذ فروش سرمايه گذاری دراوراق بھادار   انجام سرمايه گذاری در اوراق بھادارف

بلندمدت دارايی خريد بلندمدت دارايی فروش دارايی بلندمدت                      خريد دارايی بلندمدتفروش

دريافت اصل وام ھای اعطايی             اعطای وام و تسھيالت

8484
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مال تامين ھای فعاليت ھای تامين مالیفعاليت

 عمدتاً بر اقالم سمت بستانکار ترازنامه مربوط بوده و شامل جريانھای
باشد می زير بشرح خروجی و :ورودی و خروجی بشرح زير می باشد:ورودی

جريان ھای ورودی                        جريان ھای خروجی          

:وجه نقد مصرفی در :                        وجه نقد حاصل از          

ق ق انتشار سھام و اوراق قرضه              بازخريد سھام و اوراق قرضه      
دريافت وام و اعتبارات                بازپرداخت اصل وام ھای دريافتی

بازپرداخت اقساط اجاره ھای بلند مدت                                              

8585
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یفعاليت ھای عملياتی

ا ط ت تھا ال ف از ته د ن اا ت د ا ل ا ات ل کهع که  عمليات اصلی واحد تجاریاين دسته از فعاليتھا مرتبط با
متضمن توليد و فروش  کاال و انجام  خدمت است ، بوده  و 

آ در  تعيين سودوزيان درآمدھا و ھزينه ھای مربوط  به  آن آ
.منظور می شودعملياتی یی

       به  منظور  گزارش  فعاليت ھای  عملياتی از  دو  روش
:می توان استفاده نمود

Iتق ش .Iروش مستقيم

IIمستقيم غير تعديلی(روش )روش
8686

.IIروش تعديلی( روش غير مستقيم(
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روش مستقيم -فعاليت ھای عملياتی ی ي ی يمي روش

روج خ و ورودی ھای ريان ج از يک ھر روش ن اي در ايـن روش ھر يک از جـريان ھای ورودی و خـروجـی در
وجــه نقد به طور جـداگانه گزارش شـده و از تقـابل آنـھا 

از ل ا نق ه ش(خال ات)ف ل عمـليات    ) مصـرف شده در (خالص وجـه نقـد حاصل از
.بدست می آيد

 در روش مستقيم  درآمد ھا  و ھزينه ھای  منعکس شده در
شود م دريافت نقدی مبنای به تعھدی مبنای از سودوزيان از مبنای تعھدی به مبنای نقدی دريافت می شود سودوزيان

تا بـدين ترتيب دريافتـی از بـابت يک درآمـد و يا پــرداختی    
د آ ت د نه ھز ک ت ا

8787

.بابت يک ھزينه بدست آيد
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از عبارتند عمليات از ناش نقد وجه ورودی ھای :جريان  جريان ھای ورودی وجه نقد ناشی از عمليات عبارتند از:

Iا ان ا کاال ش ف ت ا ا شت از افت ق ن ه .I وجه نـقد دريافتی از مشتريان بـابت فروش کاال و يا انجام
خدمت

.II وجه نقد دريافتی بابت اجاره محل ، حق الزحمه ، کارمزد و
نامثال آن ل

از عبارتند عمليات از ناش نقد وجه خروج ھای :جريان  جريان ھای خروجی وجه نقد ناشی از عمليات عبارتند از:

Iات خد کاال کنندگان ضه ه داخت نقد ه .Iوجه نقد پرداختی به عرضه کنندگان کاال و خدمات
.II پرداخت ھای نقدی به ارائه کنندگان خدمات بيمه، تبليغات

8888

وساير خدمات مشابه
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روش مستقيم -چگونگی انجام محاسبات  ب م ج ی و يمچ روش

مشتريان از دريافتی از مشترياندريافتی

کاھش خالص حسابھا واسناددريافتنی تجاری+ 

صول
لو

افزايش پيش دريافت فروش+ 

فروشمشکوکال

طالبات مش

فروش

خالص
ــ افزايش خالص حسابھا و اسناد دريافتنی تجاری 

زينه مط

8989

ــ کاھش پيش دريافت فروش  
ــ ھز
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روش مستقيم-ادامه محاسبات يمب روش

 دريافتی بابت يک درآمد

افتن ا ا ش کا

ر ي ب ب ی ري

کاھش حسابھا دريافتنی+

افت+ د ش ش افزا افزايش پيش دريافت+
درآمد

افتن د ھا ا ش افزا
مربوطه

ــ افزايش حسابھا دريافتنی

دريافت پيش کاھش
9090

ــ کاھش پيش دريافت
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روش مستقيم-ادامه محاسبات يمب روش

کاال خريد بابت پرداختی بابت خريد کاالپرداختی

کاھش حسابھا واسنادپرداختنی تجاری+ 

افزايش پيش پرداخت خريد+ 
خريد

تجاری پرداختن اسناد و حسابھا افزايش

خريد

خالص ــ افزايش حسابھا و اسناد پرداختنی تجاری

ف ش ش
9191

ــ کاھش پيش دريافت خريد
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روش مستقيم-ادامه محاسبات يمب روش

پرداختی بابت ھزينه ھا

ا نه ز ش کا
ھزينه ھا 

ی پ

کاھش ھزينه ھای معوق+

نه اخ ش ش ا اف
به غير از

ھزينه ھایافزايش پيش پرداخت ھزينه+

ره ھ ب

معوق ھای ھزينه افزايش

بـھــره

وماليات ــ افزايش ھزينه ھای معوق

ھزينه پرداخت پيش کاھش

وي
ھزينه ھای

9292

ــ کاھش پيش پرداخت ھزينه
غـيرنـقدی
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ق ش ل ل ف ل فرمت کلی نحوه ارائه فعاليت ھای عملياتی در روش مستقيمف

:روش مستقيم  – فعايت ھای عملياتی 

*****وجوه دريافتی از مشتريان                                  

*****وجوه دريافتی بابت ساير درآمدھا                          

کاال خ ت ا (*****)وجوه پرداختی بابت خريد کاال                             (*****)اخت

ھا ھزينه بابت پرداخت )وجوه پرداختی بابت ھزينه ھا                              (*****)وجوه )

از حاصل نقد وجه در(خالص شده *****عمليات)مصرف
9393

ز  ل  ر(ص وج   ي  )ر  
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)روش تعديلی(روش غير مستقيم -فعاليت ھای عملياتی )ی(می

دوره عمليات ويژه ود س بين تفاوت داليل روش ن اي در ايـن روش داليل تفاوت بين سـود ويژه  عملياتی  دوره  در
. و خالص وجه نقد حاصل از عمليات توضيح داده می شود
ا ات ل ژ که ت ا ا گ ت ا به عبارت ديگر سعی بر اين است که سود ويژه عملياتی را ه

.از مبنای تعھدی به مبنای نقدی تبديل نمود

اقالم است الزم عمليات ويژه سود تعديل منظور به منظور تعديل سود ويژه عملياتی الزم است اقالمیبه
که سود عملياتی را کاھش داده اما تاثيری بر وجه نقد 

ش ز اف ات ل ژ ه ا اشته نداشته اسـت ، به سـود ويژه عمـلياتی افــزوده شـدهن
واقالمی که سود را افزايش ولی در وجه نقد بی تاثير 

9494
. بوده از آن کسر شود
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مفرمت کلی نحوه ارائه فعاليت ھای عملياتی در روش غيرمستقيم

:روش غير مستقيم– فعايت ھای عملياتی م
*****عملياتی                                                     ) زيان(سود

:می شود ) کسر (اضافه 

آالت ماشين و اموال استھالک ***ھزينه ***ھزينه استھالک اموال و ماشين آالت                   

***ھزينه استھالک دارايی نامشھود                         

***ھزينه مزايای پايان خدمت کارکنان                      

***کاھش در خالص حسابھا و اسناد دريافتنی تجاری     

ھا موجودی در ***کاھش
9595

کاھش در موجودی ھا                                    
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يمفرمت کلی نحوه ارائه فعاليت ھای عملياتی در روش غيرمستقيم ير روش ر ی ي ی ي ر و ی ر
***کاھش در پيش پرداخت ھزينه                                 

***کاھش ساير اقالم دارايی جاری مرتبط با عمليات            

***افزايش در ھزينه ھای پرداختنی                               ف

درآمد دريافت پيش در ***افزايش   افزايش در پيش دريافت درآمد                             

*** افزايش در ساير بدھی ھای جاری مرتيط با عمليات       

(***)افزايش در خالص حسابھا و اسناد دريافتنی تجاری        

(***)افزايش در موجودی ھا                                        ف

ھزينه پرداخت پيش در (***)افزايش
9696

)افزايش در پيش پرداخت ھزينه                                )
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يمفرمت کلی نحوه ارائه فعاليت ھای عملياتی در روش غيرمستقيم ير روش ر ی ي ی ي ر و ی ر
(***)کاھش در حسابھا و اسناد پرداختنی تجاری                  

(***)افزايش در ساير اقالم دارايی جاری مرتبط با عمليات       

(***)کاھش در ھزينه پرداختنی تجاری                             

درآمد دريافت پيش در )کاھش در پيش دريافت درآمد                                  (***)کاھش )

(***)کاھش در ساير اقالم بدھی ھای جاری مرتبط به عمليات   

                                                                                 ***

***عمليات                  )مصرف شده در(خالص وجه نقد ناشی از

9797
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مستقيم غير روش با مستقيم روش مقايسه روش مستقيم با روش غير مستقيممقايسه

 طرفداران روش مستقيم:

 تھيـه صـورت جـريان ھای نقـدی با استفاده از روش مستـقيم
در کافی مھارت که مـالی اطالعـات کنندگان استفاده ر بـرای ی  ر   ھ ی    ن     ی   ر ب
.حسـابداری ندارند، قابل فھـم بـوده و کمتر گيج کننده اسـت

 روش مستـقيم جـريان ھای ورودی و خروجی وجه نقد را ھر
اصوال اطالع از جريان ھای .کدام به تفکيک گزارش می نمايد ي ی رش ز ي ب یم ن جري ز ع و

نقدی گذشته می تواند در برآورد جريان ھای نقدی آتی مـوثر 
باشد

9898

.باشد
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مستقيم غير روش با مستقيم روش مقايسه روش مستقيم با روش غير مستقيممقايسه

 طرفداران روش غير مستقيم:

 روش غير مستقيم به دليل استفاده ھای قبلی ، دارای مقبوليت
باشد می .تاريخی ی ب ی  .ري

 به جھت مطابقت سيستم ھای فعلی حسابداری با اطالعات مورد
.نياز در اين روش ، استفاده از آن کم ھزينه تر می باشد

ناش نقد ان ات ل د ن ت تفا ش ن ا  اين روش ، تفاوت بين سود عملياتی و جريان وجوه نقد ناشی
از عمليات را برای استفاده کنندگان صـورت ھـای مالی به نحو 

9999

.مطلوبی توضيح می دھد
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مالی تامين بابت پرداختی سود و ھا گذاری سرمايه بازده

ا ش دا ا د تاندا ا ا ان٢ا خال ائه ا

بازده سرمايه گذاری ھا و سود پرداختی بابت تامين مالی

ارائه خالص جريان ٢بر اساس استاندارد حسابـداری شماره ،
ھای نـقدی عـملياتی نبايـد تـحت تـاثير سـاختار سـرمايـه واحـد 

گ طق ذ لذا پـرداخت ھای مربوط به سـود و کارمـزد .تجاری قرار گيرد
.تامين مالی بايد جداگانه نشان داده شود ی

:جريان ھای نقدی خروجی :       جريان ھای نقدی ورودی    

سودو کارمزد پرداختی -سود و کارمزد در يافتی     الف -الف  

سود سھام پرداختی -سود سھام دريافتی             ب -ب   

ط ق
100100

بھره اقساط اجاره-ج                                         
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مچگونگی انجام محاسبات ی چ

دريافتی بابت بھره وام ھای اعطايی

دريافتنی+ بھره درآمدکاھش

ی م ی

ی ري ش بھر 

دريافتنی بھره افزايش ــ

درآمد

بھره ی ري يش بھر  ز بھر 

افتن+ د د کاھش
 دريافتی بابت سود سھام

سود 

ا

کاھش سود دريافتنی+

افتن د د کاھش
101101

سھام ــ کاھش سود دريافتنی
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مچگونگی انجام محاسبات ی چ

یپرداختی بابت بھره وام ھای دريافتی م ی پ

کاھش بھره پرداختنی+ 

افزايش پيش پرداخت بھره+ 
زيھزينه

بھره
ن ا ش ا اف

ش ش

ــ افزايش بھره پرداختنی

102102

ــ کاھش پيش پرداخت بھره
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مچگونگی انجام محاسبات ی چ

ی پرداختی بابت ماليات بر درآمد پ

کاھش ذخيره ماليات+ 

افزايش پيش پرداخت ماليات+ 
زيھزينه

ماليات
ا ال ذ ش ا اف

ل ش ش

ــ افزايش ذخيره ماليات

103103

ــ کاھش پيش پرداخت ماليات

www*pnueb*com



طرح يک مثال
ا ه قا ه ازنا ات ک ش ا ز ا و صورت حساب سودوزيان شرکت سھامی ترازنامه مقايسه ای

:بشرح زير می باشد  خاطره
                                                      ٨۵/٨         ١٢/٢٩۴/١٢/٢٩

نقد ۵۴.٠٠٠٣٧.٠٠٠موجودی ی  .             .                          وجو
٢۶.٠٠٠             ۶٨.٠٠٠                     حسابھای دريافتنی

کاال ۵۴موجودی ٠٠٠٠ ٠                 ۵۴.٠٠٠                           موجودی کاال
۶.٠٠٠               ۴.٠٠٠                   پيش پرداخت ھزينه

۴۵٧ز ٧٠.٠٠٠            ۴۵.٠٠٠                                      زمين
 ٢٠٠.٠٠٠          ٢٠٠.٠٠٠                                  ساختمان

)١١.٠٠٠)        (٢١.٠٠٠(         استھالک انباشته ساختمان
١٩٣.٠٠٠۶٨.٠٠٠تجھيزات

104104

.        .                                جھيز
)١٠.٠٠٠)       (٢٨.٠٠٠(          استھالک انباشته تجھيزات
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ادامه مثال

٣٨۶.٠٠٠    ۵۶٩.٠٠٠                          جمع داراييھا

سھامبدھی صاحبان حقوق و :ھا ی مب ھ ن  ب وق  : و 

پرداختن ٣٣حسابھای ٠٠٠۴٠ ٠٠٠ ۴٠.٠٠٠      ٣٣.٠٠٠                   حسابھای پرداختنی
   ١۵٠.٠٠٠    ١١٠.٠٠٠                           اوراق قرضه

ا ١٨۵ا     ۵٠.٠٠٠    ١٨٠.٠٠٠                            سھام عادی
١٠.٠٠٠      ۴٠.٠٠٠                     صرف سھام عادی

    ١٣۶.٠٠٠    ٢٠۶.٠٠٠                            سود انباشته
سھام صاحبان حقوق و بدھيھا ۵۶٩.٠٠٠٨۶.٠٠٠جمع

105105

م ھ ن  ب وق  يھ و  ع ب      .    .ج
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٢٩/١٢/٨۵برای سال مالی منتھی به  - صورتحساب سودوزيان
  

٨٩٠.٠٠٠                                      درآمد فروش کاال
شود می رفتهکسر فروش کاالی شده تمام ۴۶۵.٠٠٠قيمت و ی  روش رر  ی  م     .   ي 

۴٢۵.٠٠٠سود ناويژه                                             
شود م ٢۴١عملياتھایھزينهکسر ٠٠٠ ٢۴١.٠٠٠                   عملياتیھایھزينهکسر می شود

 ١٨۴.٠٠٠سود ويژه عملياتی                                     
ھا نه ھز دھا آ د :                                  ساير درآمدھا و ھزينه ھا ا

٢٠.٠٠٠درآمد بھره                               
)١٢.٠٠٠(ھزينه بھره                             
۶.٠٠٠    )٢.٠٠٠(زيان فروش تجھيزات                  جھيز روش ن )(زي

١٩٠.٠٠٠سود ويژه قبل از ماليات                               
ماليات ھزينه شود می ۶۵کسر ٠٠٠

106106

۶۵.٠٠٠کسر می شود ھزينه ماليات                           
  ١٢۵.٠٠٠سود ويژه پس از کسر ماليات                        
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ادامه مثال
اضاف ا :اطالعات اضافیاطال

قد ـطور نـلایر ب ١٦٦.٠٠٠لغ ـھيزاتی به مبـدر طی سال تج  -١
است شده فروش.خريده به اقدام سال طی در شرکت ھمچنين روش .ري   م ب  ل  ی  ر  ر  ين  چ

ھالک ـو است ٤١.٠٠٠ھای تمام شده آن ـتجھيزاتی نمود که ب
آن ٥انباشته است٠٠٠ .بوده است٥.٠٠٠انباشته آن بوده

.بطور نقد فروخته شده است  زمين  -٢
لغ٣ ه ا نق ال ش۵۵ط اخ .پرداخت شد ۵۵.٠٠٠درطی سال سود نقدی سھام به مبلغ -٣
.در طی سال سھام عادی جديدی با صرف فروخته شد  -۴
      ھالک ـزينه استـھ ٣٣.٠٠٠امل ـاتی شـليـمـع ھـای زينهـھ -٥

باشد .می
107107

.ی ب
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ادامه مثال
صورت جريانھای نقدی

٢٩/١٢/٨۵برای سال مالی منتھی به ب ھی ی ی بر

عمليات از حاصل نقدی مستقيم(جريانھای :)روش روش مستقيم(جريانھای نقدی حاصل از عمليات( :

اند شت از ٨۴٨افت ٨۴٨.٠٠٠                                 :ريافتی از مشترياند  

)۵٢۶.٠٠٠(   پرداختی به عرضه کنندگان کاالگ
)                   ٢٠۶.٠٠٠( پرداختی بابت ھزينه ھای عملياتی ی ی )(پ

                                                           )٧٣٢.٠٠٠(

١١۶.٠٠٠                      وجه نقد حاصل از عملياتخالص 108108
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ادامه مثال

 بازده سرمايه گذاری و سود پرداختی بابت تامين مالی:
  

٢٠.٠٠٠دريافتی بابت بھره                          
)١٢.٠٠٠(                    پرداختی بابت بھره    

سھام سود بابت )۵۵.٠٠٠(پرداختی
 

م             ھ و  ب  ی ب )  .(پر

شده مصرف نقد وجه ۴٧(خالص ٠٠٠( )۴٧.٠٠٠(خالص وجه نقد مصرف شده                          

ات ال ت ا )۶۵(اخت                                 ۶۵.٠٠٠(پرداختی بابت ماليات(

109109

www*pnueb*com



ادامه مثال

جريانھای نقدی ناشی از فعاليتھای سرمايه گذاری:

      ٢۵.٠٠٠                         فروش زمين
تجھيزات ٣۴فروش ٠٠٠       ٣۴.٠٠٠                    فروش تجھيزات
)  ١۶۶.٠٠٠(                      خريد تجھيزات

             

)١٠٧.٠٠٠(  وجه نقد مصرف شده در فعاليتھای سرمايه گذاری

110110
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ادامه مثال

جريانھای نقدی ناشی از فعاليتھای تامين مالی:

١۶٠.٠٠٠                                   فروش سھام    
قرضه اوراق ۴٠(بازخريد ٠٠٠( )۴٠.٠٠٠(                      بازخريد اوراق قرضه    

  ١٢٠.٠٠٠            وجه حاصل از فعاليتھای تامين مالی خالص   
نقد ه د ش افزا ١٧خال    ١٧.٠٠٠                                خالص افزايش در وجه نقد    

٣٧.٠٠٠                                    وجه نقد در ابتدای سال   
۵۴.٠٠٠                                      وجه نقد در پايان سال   

111111
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ادامه مثال
ا ل از ل ا نق ا تق(ان غ )ش :)روش غير مستقيم(جريانھای نقدی حاصل از عمليات

 ١٨۴.٠٠٠                                 : سود ويژه عملياتی 
 

:می شود ) کسر ( اضافه 
استھالک ٣٣ھزينه ٠٠٠ ٣٣.٠٠٠ھزينه استھالک                         

)۴٢.٠٠٠(افزايش حسابھای دريافتنی           
کاال ش )۵۴(افزا )۵۴.٠٠٠(افزايش موجودی کاال                

)٢.٠٠٠(کاھش پيش پرداخت ھزينه           
)٧٢.٠٠٠)      (٧.٠٠٠( کاھش حسابھای پرداختنی           

112112
    ١١٢.٠٠٠خالص وجه نقد حاصل از عمليات                      
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:محاسبات 

 مشتريان از دريافتی = ٨٩٠.٠٠٠ + ٢۶.٠٠٠ – ۶٨.٠٠٠ ن ري ز  ی  .  ري  . .

= ٨۴٨.٠٠٠

پرداختی به عرضه کنندگان کاال:

 کاال خ فته ش ف کاال ش ا ت ت ق ش  افزا خريد کاال قيمت تمام شده کاالی فروش رفته = + افزايش موجودی

 کاال د خ = ۴۶۵ + ۵۴ = ۵١٩ ۴۶۵.٠٠٠ = خريد کاال + ۵۴.٠٠٠ = ۵١٩.٠٠٠

 پرداختی به عرضه کنندگان کاال =۵١٩.٠٠٠ ی٠٠٠.۵٢۶=٧.٠٠٠+ پ

 پرداختی بابت ھزينه ھای عملياتی =٢۴١٠٠٠ - - ٣٣.٠٠٠-- ٢٠٠٠

113113
                   = ٢٠۶.٠٠٠
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:محاسبات 
سھا فروش از حاصل :وجه وجه حاصل از فروش سھام:

١٣٠.٠٠٠افزايش ارزش اسمی سھام                                م ی

    ٣٠.٠٠٠افزايش صرف سھام                                         

          ١۶٠.٠٠٠وجه حاصل از انتشار سھام                                 

ا تفا ا ا ا ت الک ت ا نه ن شخ در صورتی مشخص نبودن ھزينه استھالک می توان با استفاده از  ت
:ھزينه مزبور را محاسبه نمود  Tحساب ھای 

استھالک انباشته ساختمان استھالک انباشته تجھيزات

١١.٠٠٠
١٠ ٠٠٠

١٠.٠٠٠
٢٣.٠٠٠

۵.٠٠٠
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نقد وجه در تاثير بدون مال تامين و گذاری سرمايه ھای فعاليت ھای سرمايه گذاری و تامين مالی بدون تاثير در وجه نقدفعاليت

 ھر گونه فعاليت تامين مالی و سرمايه گذاری که بر وجه نقد
یتاثير نداشته باشد، بشرط با اھميت بودن الزم است اثر مالی  ر زم ن بو ي ب ر ب ب ير

.آن بطور جداگانه افشاء گردد
  دليل افـشاء چـنين فعاليت ھای مالی تـاثير قابـل تـوجه آنھا بر
به عنوان مثال انتشار سھام در .جـريان ھای نـقدی آتی است ی ی ی ن ري رج م ھ ر ن و ب

ازای اوراق قـرضه عـلی رغم نداشتن ھيچ گـونه اثـر نـقدی ، 
مـبالغ و و اصل بابت نـقدی پرداخت گـونه ھر حـذف مـوجب حـذف ھر گـونه پرداخت نـقدی بابت اصل و و مـبالغ مـوجب

.بھره آن در سال ھای آتی خواھد شد

115115

www*pnueb*com



نحوه افشاء فعاليت ھای بدون تاثير در وجه نقد

 ھر گونه فعاليت مالی که دارای اثرات نقدی و غير نقدی بطور
توامـاً باشد ، الزم است آثار پولی آن در صـورت جـريان ھای 
صورت اين انتھايی قسمت در آن پولی غير ھای جنبه و ور نقدی ين  يی  ھ ر   ن  ی  ير پو ی  ب  ی و ج

.حساب افشاء گردد
  به عنوان مثال اگر شرکتی وسايط نقليه ای را که قيمت آن در

مبلغ٣.٠٠٠.٠٠٠بازار آن ازای در و خريداری ، بوده لایر ر ز .ب غ . ب ن  ی  ز ر  ری و  ري لایر بو  
لایر بطور نقد و در ازای مبلغ باقيمانـده سھام  ١.٠٠٠.٠٠٠

اسم ارزش به ادی ١ع ۵٠٠ در٠٠٠ نمايد، متنتشر لایر لایر متنتشر نمايد، در ١.۵٠٠.٠٠٠عـادی به ارزش اسمی
آنصورت نحوه افشای آن در صـورت جريان ھای نقدی بدين 

ا خ ت ت
116116

:ترتيب خواھد بود

www*pnueb*com



نحوه افشاء فعاليت ھای بدون تاثير در وجه نقد
:جريان وجوه نقد ناشی از فعاليت سرمايه گذاری 

نقل ط ا )(ا )١.٠٠٠.٠٠٠(وجوه پرداختی جھت خريد وسايط نقليه            

نقد وجه بر موثر غير مالی تامين و گذاری سرمايه ھای :فعاليت
 

ر بر وج  و ير  ی  ين  اری و  ي  ر ی  :ي ھ

 ٣.٠٠٠.٠٠٠خريد وسايط نقليه                                       

کسرمی شود سھام صادره در ازای وسايط نقليه 

)  ٢.٠٠٠.٠٠٠(لایر    ١.۵٠٠.٠٠٠به ارزش اسمی                
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نج فصل پنجمفصل

نقد دا حسابداری وجوه نقد  ا

١١٨١١٨
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نقد وجوه نقدتعريف وجوه تعريف وجوه نقدتعريف وجوه نقدتعريف

ا ه نز نق ل ل شا انق ه نز نق ل ل شا نق وجوه نقد شامل پول نقد نزد موسسه، سپرده ھایوجوه نقد شامل پول نقد نزد موسسه، سپرده ھای
ديداری متعلق به موسسه که نزد بانکھا و يا موسسات ديداری متعلق به موسسه که نزد بانکھا و يا موسسات 

آ ا ا آ ش ا گ گ آال ا ا آ ش ا گ گ مالی ديگر نگھداری شده و ھر آنچه که در ازای آن به مالی ديگر نگھداری شده و ھر آنچه که در ازای آن به ال
واحدھای مالی ، فـوراً و بـدون قـيد وشـرط ، وجـه نـقد  واحدھای مالی ، فـوراً و بـدون قـيد وشـرط ، وجـه نـقد  

..پــرداخت گــردد، می باشدپــرداخت گــردد، می باشدگگ
یموجودی نقد موسسات به دو بخش کلی تقسيم میموجودی نقد موسسات به دو بخش کلی تقسيم می يم ی ش ب و ب و ی یوجو يم ی ش ب و ب و ی وجو

::شودشود
IIموسسه نزد نقد موسسهوجوه نزد نقد وجوه .I.Iوجوه نقد نزد موسسهوجوه نقد نزد موسسه
.II.IIوجوه نقد نزد بانک ھا و موسسات مالیوجوه نقد نزد بانک ھا و موسسات مالی
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 وجـوه نـقد نـزد مـوسسه شـامل تنـخواه گـردان و مـوجـودی
ق اشن .می باشدصندوق

گردان درتنخواه ھولت س ھت ج که است نقد وجه مقداری مقداری وجه نقد است که جـھت سـھولت در –تنخواه گردان
انجام پـرداخت ھا در اختيـار شخص يا اشخاصی که اصطالحـاً 
ز ھا نه ھز تا گ ا ق ش نا از کارپرداز ناميـده می شود ، قرار می گيرد تا ھزينه ھای جزيی کا

ازآن محل انجام و سپس با ارائه اسناد ھزينه ،مبلغ آن تکميل 
.گردد

دان گ ا تنخ دا ا حسابداری تنخواه گردان:

نقد وجوه پرداخت و دريافت به مربوط ھای فعاليت ثبت برای ثبت فعاليت ھای مربوط به دريافت و پرداخت وجوه نقد     برای
:از دو روش حسابداری  می توان استفاده نمود

120
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ت ثا دان گ ا تنخ ش روش تنخواه گردان ثابت.
ھنگام به روش اين پرداختدر حساباولين کارپرداز، به وجه  وجه به کارپرداز، حساب اولين پرداختدر اين روش به ھنگام

شده و  حساب بانک بستانکارو در مقابل  تنخواه گردان بدھکار
ت ا هن ت نگا ه ال ال ا الزا ا حساب ، الزم  پـايـان سال  مالی به ھنگام تسويه در نھايـت در

)  که در ابـتدای سـال بـدھکار شـده بـود ( است حساب مـزبور 
.شود مجددا بستانکار

ز اش ن ا تا نه ھز ا ان طهاز مربوطه ،  پس از انـجام  ھزينه و تاييد اسنـاددر روش مـزبور
چکی معادل مبلغ ھزينه در وجه کارپرداز صادر شده و به ازای 

می  بانک بستانکارو در مقابل حساب  ھزينه بدھکارآن حساب 
.شود
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متغير تنخواه روش  روش تنخواه متغير.
 یدر اين روش ھر بار که اسنادھزينه از کارپرداز دريافت می ري ز رپر ز زي ر ب ر روش ين ر

شود، حساب ھزينه ويا احيانا اقالم ديگری مثل دارايی ھای 
ردان گ خواه تن اب حس ابل ق م در و دھکار ب ده ش يل تحصـيل شـده  بــدھکار و در مـقـابل حسـاب تنـخواه گـردان تحص

. بستانکار می شود

 در  روش تنـخواه  متغير ، پس از تـاييد اسـناد و به ھنـگام
ودر بدھکار گردان تنخواه حساب مجدداً ، آن وجه پرداخت وجه آن ، مجددا حساب  تنخواه گردان بدھکار ودر پرداخت

.مقابل  حساب بانک ، بستانکار می شود

 روش تنخواه متغير به جھت توجه به گردش حسابھا از لحاظ
باشد می مطلوبتر داخلی ھای کنترل
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مثال يک :طرح طرح يک مثال:

مـوسسه گردان تنـخواه به مربوط زير مـالی ھای و  فعاليت ن   ر و  ربو  ب   ی  زير  ی  ي 
:اوج می باشد

۵/٢/٨۵ –   به کارپرداز بـابت  ١.۵٠٠.٠٠٠پـرداخت مـبلغ
تضمينی ای سفته اخذ قبال در گردان ی .تنـخواه ي ی  ل    ب ر  ن  ر .و 

ارائه اسناد  ھـزينه به  شرکت از سـوی کـارپرداز  – ٨۵/۴/١٠
.لایر ٨٠٠.٠٠٠و تاييد آن بـه مـبلغ 

٢ از٨/۴/ کا ه نه ز نا ا ه اخت
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ش ز ش ف ال ا ال ف ث نحوه ثبت فعاليت ھای مالی فوق در دو روش مزبور بشرح ن
:زير خواھد بود

روش تنخواه متغيرروش تنخواه ثابت

١.۵٠٠.٠٠٠تنخواه گردان ١۵.٠٠.٠٠٠تنخواه گردان  ٢/۵

١.۵٠٠.٠٠٠بانک                    

ندارد۴/١٠ ثبت

١.۵٠٠.٠٠٠بانک                 
٨٠٠.٠٠٠ھزينه ھا      ثبت ندارد   ۴/١٠

٨٠٠.٠٠٠تنخواه گردان           

 ٨٠٠.٠٠٠ھزينه ھا     ۴/٢٠
 ٨٠٠.٠٠٠تنخواه گردان
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صندوق      
   شامل وجـوه نقدی است که درصـندوق  مـوسسه  نگـھداشـته

وجودشود ت ا الز داخل ھا ل کنت ال اع جھت جھت اعـمال  کنترل ھای داخلی الزم است موجودی  .می شود
صندوق از حد معينی تجاوزنکرده ومازاد در پايان ھر روز به  

ل .حساب ھای بانکی موسسه انتقال يابدق

چه ھ توجه باعث نقد وجوه از تفاده ا وء د ھولت  سھولت در سوء استفاده از وجوه نقد باعث توجه ھر چه
بيشتر به ضرورت اعمال کنترل ھای داخلی در اين حوزه 

.گرديده استگ

قسمت توسط معموالً داخل ھای نترل ک زرگ ب وسسات م در  در مـوسسات بـزرگ کـنترل ھای داخلی معموال توسط قسمت
حسابرسی داخـلی و در مـوسساتی که فاقد حسابرسی داخـلی 

گ ا ا ال ا ط ا ال
125

.ھستند ، الزم اسـت توسط واحد مالی انجام گيرد
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قکسور و اضافات صندوق  
 به ھـرگونه اضـافه يا کسری صنـدوق که مـعموالً به صـورت

در صورت با اھميت .روزانه محاسبه می شود،اطالق می گرددگ
يبودن مبلغ ، الزم اسـت بـررسی ھـای الزم در رابـطه با داليل  ر ر زم ی رر زم غ
ايجاد آن انجام شده و بشرط  کم اھميت بودن، بايد به حساب 

صندوق« اضافات و يابد»کسور انتقال .انتقال يابد»کسور و اضافات صندوق«

حـساب فوق داشتـه باشد، صنـدوق کـسریدر صـورتی که ققی
شــده و در  صنـدوق بستـانکارو در مـقابـل حـساب  بـدھـکار
مـازادصـورت حسـابداشـتن بدھکار، مقابلصنـدوق در و و در مقابل  صنـدوق بدھکار، حسـاب داشـتن مـازادصـورت
.می گردد بستانکار» کسری و اضافات صندوق « حساب 
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نحوه عمل با مانده کسور و اضافات صندوق در پايان سال

 در پايان  دوره مالی مانده حساب کسور و اضافات  صندوق
اشد تانکا ا دھکا ت ا هکن ن خ د در خصوص نحوه .ممکن است بدھکار  ويا  بستانکار باشد

:عمل  با مانده حساب مزبور دو روش قابل اعمال است 

به » کسر صندوق « موسسه ھمه ماھه مبلغی  به عنوان  -الف
دازد پ دا ق لصند ئ د خ دا ق صند حالت اين د در اين حالت صندوق دار خود مسئول . صندوق دارمی پردازد

کسری بوده و ھر گونه مانده بدھکار حساب کسورو اضافات 
.صندوق با پرداخت نقدی صندوق دار تسويه می شود

ياب بدھکا مانده و داخته نپ ک عنوان به مبلغ ه مو موسسه مبلغی به عنوان کسری نپرداخته و مانده بدھکار يا -ب
بستانکار حـساب کسورو اضافات صـندوق بـه حـساب ھـزينه 

ش قل ف آ
127
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صندوق اضافات و کسور از مثال مثال از کسور و اضافات صندوق

٣٠/١١/٨۵صندوق عين ٢٠٠موجودی ٠٠٠ ٣٠/١١/٨۵-                ٢٠٠.٠٠٠موجودی عينی صندوق   

٣٠/١١/٨۵-ومدارک اسناد طبق ٢١٠.٠٠٠موجودی / ر         / بق  و ی  .وجو

٢٩/١٢/١٣٨۵-            ١٧۵.٠٠٠مو جودی عينی صندوق  

٢٩/١٢/٨۵-         ١٧٠.٠٠٠موجودی طبق اسناد و مدارک  

 پرداخت کسری توسط صندوق دار: روش موسسه.

 با توجه به اطالعات فوق ثبت ھای اصالحی در پايان ماه ھای
:بھمن و اسفند بدين ترتيب انجام خواھد شد
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اصالحی ھای :ثبت ثبت ھای اصالحی:

  ١٠.٠٠٠کسورواضافات صندوق      ٣٠/١١/٨۵

 ١٠.٠٠٠صندوق                                                    

۵.٠٠٠صندوق                          ٢٩/١٢/٨۵

  ۵.٠٠٠کسور و اضافات صندوق                                

ن اضافا ان ت :ثبت بستن مانده کسور و اضافات صندوقث

۵صندوق٢٩/١٢/٨۵ ٠٠٠ ۵.٠٠٠صندوق                        ٢٩/١٢/٨۵

صندوق اضافات و ۵.٠٠٠کسور
129
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 ودر صورتی که سياست  موسسه  بستن  کسور و اضافات ور ن ب و ي ی ور ر
صندوق به حساب ھزينه يا درآمد فرعی باشد ، درآنصورت 
تواند می زير شرح به مزبور حساب بسته به مربوط ثبت مربوط به بسته حساب مزبور به شرح زير می تواند ثبت

:انجام گردد 

ف ۵.٠٠٠ھزينه فرعی                           

۵.٠٠٠کسور و اضافات صندوق                           
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بانک ب بحساب

ھا بانک نزد که اقتصادی واحد به متعلق نقد وجوه از بخش آن بخش از وجوه نقد متعلق به واحد اقتصادی که نزد بانک ھا آن
يا موسسات اعتباری نگھداری می شود، در سيستم حسابداری 

ش ت ث انک ا ن ت .تحت عنوان بانک ثبت می شودت

بانک حساب از استفاده :داليل داليل استفاده از حساب بانک:

.Iھا بانک نزد نقد وجوه بيشتر امنيت .I ز ب ر وجو   ي بي

.II تسھيل در دريافت و پرداخت وجوه نقد

.III کاھش ھزينه نگھداری وجوه نقد
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بانکی برداشت یاضافه  بر ب

 صدور چک به مبالغی بيش از موجودی بانکی، در صورتی
برکه بانک وجه چک رابپردازد،منجر به ايجاد اضافه برداشت  يج ب جر ز بپر ر چ وج ب

.بانکی می شود

 در وضعيت اضافه برداشت ، مانده حساب بانک بستانکار
ببوده و به ھمين اعتبار نشان دھنده بدھی ھای موسسه به  و ی ی ب ن ر ب ين ب و بو

.بانک خواھد بود
ً ف اضافه برداشت بانکی ماھيتاً يک بدھی جاری می باشد.
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بانکی صورتحساب بانکیصورتحساب

 بانـک ھا معموالً در فـواصل زمانـی يک مـاھه ويا در ھـر
موقعی که دارنده حساب تقاضا نمايد ، گزارشی از عمليات گ

يحساب جاری شخص را جھت اطالع و تاييد صحت عمليات  يي و ع جھ ر ص ری ج ب
مندرج در آن ، تھيه و در اختيار صاحب حساب قرار می 

استدھند معروف بانکی صورتحساب به گزارش اين .اين گزارش به صورتحساب بانکی معروف است.دھند

 يدر صورتحساب بانکی مانده ابتدای ماه ، مبالغ واريز و يا ي غ ی
برداشت شده طی ماه و در نھايت مانده پايان ماه شرکت بر 

شود می گزارش بانک دفاتر حسب
133
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بانکی مغايرت صورت مغايرت بانکیصورت

 بـه لـحاظ عـدم ھـمزمانی عمليات مـالی شـرکت  با ثبـت و
انک ا ان الً انک ا اطال پـردازش اطالعـات در بـانک ، مـعموال مانده حساب بانک ازش

طبق دفاتر شرکت با مانده اعالم شده توسط بانک ، دارای 
.مغايرت می باشد

انک فات ت غا نه گ ا نشا نظ ه  به منظور نشان دادن ھر گـونه مـغايرت بين دفاتر بانک و
شرکت الزم است که گزارشی به نام صورت مغايرت بانکی 

.توسط شرکت تھيه گردد
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مغايرت داليل يافتن چگونگی  يافتن داليل مغايرتچگونگی

 به منظور يافتن داليـل مغايرت بين متانده حساب وجه نقد در
الزم ، بانک صورتحساب طبق نقد وجودی م با رکت ش دفاتر شـرکت با مـوجودی نقد طبق صورتحساب بانک ، الزم دفاتر

است که اقـالم مندرج در ستون بدھکار صورتحساب بانک با 
ه فات انک ا تانکا ن ت ن اقالم مندرج در ستون بستانکار حساب بانک در دفاترموسسه اقال
و نيز اقـالم مندرج در ستون بستانکار صـورتحساب بانک با 
اقالم مندرج در ستون بدھکار حساب باتک در دفاتر موسسه 

.، مطابقت داده شود و ب
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مغايرت وجود داليل وجود مغايرتداليل

 داليل وجود اختالف بين مانده حساب بانک در دفاترموسسه
دو به را بانک صورتحساب طبق موسسه نقد وجوه مانده و و ب ب را ب  ور بق  و  ه وجوه   و 

:دسته کلی می توان تقسيم نمود 

عملياتی که دردفاتر واحد تجاری انجام شده ولی  -دسته اول
است نشده ثبت بانک دفاتر در .ھنوز ب  ا ر ب  ر  وز  .ھ

عملياتی که در دفاتر بانک انجام گرديده و ثبت -دسته دوم مم
مربوطه نيز صورت گرفته ولی ھنوز در دفاتر واحد تجاری 

است نيافته انعکاس
136
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اول دسته به مربوط مصاديق مربوط به دسته اولمصاديق

.I  چک ھای معوق

.II چک ھا و اسناد در جريان وصول

.IIIوجوه بين راھی

IVوصول ال ھا چک .IVچک ھای ال وصول

Vحسابداری اشتباھات .V اشتباھات حسابداری
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.Iوقچک ھای معوق ی چ

به چک ھايی اطالق می شود که توسط موسسه صادر و در     
بستانکار حساب بانک موسسه نيز عمل گرديده است وليکن 
ريتا تاريخ ارسال صورتحساب بانک،صاحب چک برای دريافت  ی بر چ ب ب ب ور ر ريخ

.  وجه آن اقدام نکرده است 

.IIچک ھا و اسناد در جريان وصول

ھنگا ه که ت ا ان شت از افت د ناد ا ھا ک ل شا شامل چک ھا و اسناد دريافتی از مشتريان است که به ھنگام    
دريافت از سوی موسسه ، عمل گرديده و در بدھکار حساب 

ف بانک نيز ثبت شده است وليکن تا تاريخ دريافت صورتحساب ث
ھـنوز در دفاتر بـانک ، بـه بستانکار حساب مـوسسه انتـقال 

138
.نيافته است
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.III  وجوه بين راھی  

وجوه  واريزی به حسابجاری شرکت نزد بانک که توسـط    
ثبت به بانک اتر دف در نوز ھ وليکن گرديده مل ع رکت شـرکت عـمل گرديده وليکن ھـنوز در دفـاتر بانک به ثبت ش

.    است) به بستانکار حساب شـرکت انتقال نيافته ( نرسيده 
ت انک ه ا ا ات ا آخ که ھ مثل وجـوھی که در آخرين سـاعات اداری به بانک تـوديع  ثل

و در دفـاتر مـوسسه نيز در ھمان روز ثبت گرديده وليکن 
.ثبت آن توسط بانک به روز بعد موکول گرديده است

IVل ال ھا ک .IVچک ھای الوصول

جھت و ثبت بانک بدھکارحساب در آنرا شرکت که چکھاي چکھايی که شرکت آنرا در بدھکارحساب بانک ثبت و جھت    
وليکن به لـحاظ الوصـول . وصـول بـه بـانک سپـرده اسـت 

ت ا نشد ا ان انک ط ت آن ت ا از ت ث دن
139
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.Vاشتباھات حسابداری

ت ث ھنگا ه ه دفات د که ت ا اھات اشت ه کل ل شا شامل کليه اشتباھاتی است که در دفاتر موسسه به ھنگام ثبت    
.عمليات مربوط به حساب بانک ممکن است اتفاق افتد

اشتباه در ثبت بدھکار و بستانکار حساب بانک و اشتباه در     
ت ا کن که ت ا اھات اشت از ھا نه ن قا ا ا جابجايی ارقام نمونه ھايی از اشتباھاتی است که ممکن است ا

.توسط حسابدار موسسه اتفاق افتد
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دوم دسته به مربوط مصاديق مربوط به دسته دوممصاديق

.I اشتباه در برداشت يا ثبت فعاليت مالی

.II کارمزد خدمات و ھزينه ھای بانکی

IIIش ل تنز ا ت نا ا ت ا اخ .IIIواخواست اسناد تجاری تنزيل شده

IVبانک توسط دريافت وجوه .IV وجوه دريافتی توسط بانک
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.Iیاشتباه در برداشت يا ثبت فعاليت مالی

بانک نيز مثل شرکت ممکن است اشتباھاتی در برداشت از     
ا ان گ ا ا اش ا نا شف عـدم کشف چـنين .حسـاب و يا اشتباھـات ديگر انـجام دھد

اشتباھاتی باعـث ايجاد مغايرت بين مـانده حتساب بانک و 
.مبلغ صورتحساب ارسالی بانک خواھد شد

IIانک ا ن ا خ ا .IIکارمزد خدمات و ھزينه ھای بانکی

بابت بانک که است بانک کارمزد و ھا ھزينه انواع شامل شامل انواع ھزينه ھا و کارمزد بانکی است که بانک بابت    
ارائه خدمات مختلف از حساب جاری موسسه برداشت می 

ککن ته ا انک ا ال نه ز نظ
142
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.Iواخواست اسناد تجاری تنزيل شده

ا اق ان ش ل ن ا نا ا ل ن در صورت نکول اسناد تجاری تنزيل شده ، بانک اقدام به    
برداشت اصل ، کارمزد و ھزينه واخواست سفته از حساب 
بانکی موسسه نموده و اين موضوع تا زمانی که موسسه 
شد خواھد مغايرت ايجاد موجب ، نکرده پيدا اطالع آن .از و  ير  يج  وجب  ر   الع پي  ن  .ز 

.IIوجوه دريافتی توسط بانک

شامل وجوھی است که به بستانکارحساب جاری موسسه     
اطال اظ ل ه ه ک ل افته انتقال انک نزد بانک انتقال يافته وليکن موسسه به لحاظ عدم اطالع ، نز

. ثبتی از بابت آن انجام نداده است
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بانکی مغايرت صورت تھيه صورت مغايرت بانکیتھيه

 صورت مغايرت بانکی عبارت از صورتحسابی است که
ا ح انده انک ا تح ص انده ن اختالف د موارد اختالف بين مانده صورتحساب بانک و مانده حساب ا
.بانک در دفاتر موسسه را در تاريخ معينی نشان می دھد

 صورت مغايرت بانکی معموالً در پايان ھر ماه و يا در
شود می تھيه ديگر ضروری .مواقع ضروری ديگر تھيه می شودمواقع
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انک ت غا ت ه ت ل مراحل تھيه صورت مغايرت بانکیا

.I مطابقت اقالم بدھکار حساب بانک موسسه با اقالم بستانکار
.صورتحساب بانک و بالعکس به قصد يافتن اقالم باز

IIاز اقال ت اھ دن ک شن ھت دفات ک دا ه ع .IIرجوع به مدارک و دفاتر جھت روشن کردن ماھيت اقالم باز.

IIIو موسسه بانک حساب بين موجود مغايرات از گزارش تھيه گزارش از مغايرات موجود بين حساب بانک موسسه و III.تھيه
.صورتحساب ارسالی بانک

.IV انجام ثبت ھای اصالحی الزم.
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بانکی مغايرت صورت تھيه اشکال تھيه صورت مغايرت بانکیاشکال
 صورت مغايرت بانکی به سه روش قابل تھيه می باشد:

.Iمبنا قراردادن مانده صورتحساب بانک.

در اين روش سعی می شود با استفاده از مانده حساب بانک شرکت،    
.مانده وجوه نقد طبق صورتحساب بانک محاسبه شود

.Iمبنا قراردادن مانده دفاتر شرکت.

.عکس روش اول عمل می شود   

Iواقع مانده قراردادن مبنا .Iمبنا قراردادن مانده واقعی

در اين روش بطور ھمزمان از مانده وجه نقد طبق حساب بانک موسسه 

146
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)مسئله اول کتاب ( طرح يک مثال 

.I  ١٢.۵٢٠.٠٠٠مانده حساب بانک طبق دفاترشرکت سيما  

.II   ١١.٢٠٠.٠٠٠مانده نقد شرکت طبق صورتحساب بانک  

.III                                ٣.۵٢٠.٠٠٠وجوه بين راھی  

.IV                                ٣.۵٠٠.٠٠٠چکھای معوق  

Vل تنز ناد ا ل ١نک ۵ .V                            ١.۵٠٠.٠٠٠نکول اسناد تنزيلی 

VIبانک کارمزد و بانکی ھزينه ٢٠برداشت ٠٠٠ .VI     ٢برداشت ھزينه بانکی و کارمزد بانک .

.VII       ٢.٢۵٠.٠٠٠وصول اسناد دريافتنی توسط بانک
147
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.VIIIلایر بوده است۶٠٠.٠٠٠چک بين راھی به مبلغ. غ ب ب ی ر بين بوچ لایر

.IX  لایر جھت خريد اثاثه اشتباھا به ٧٨٠.٠٠٠چکی به مبلغ

.لایر در دفاتر شرکت ثبت شده است ٨٧٠.٠٠٠مبلغ        

.X لایر را که توسط  ٨٠٠.٠٠٠حسابدار بانک چکی به مبلغ
سيما شرکت حساب از اشتباھاً ، بود شده صادر صدا شرکت صدا صادر شده بود ، اشتباھا از حساب شرکت سيما شرکت

.برداشت نموده است

.XI لایر بابت خريد کاال اشتباھا به مبلغ  ٩١٠.٠٠٠چکی به
١٩٠ است٠٠٠ شده ثبت لایر .لایر ثبت شده است١٩٠.٠٠٠

با توجه به اطالعات فوق اينک می توان صورت مغايرت   
148
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بانکی مغايرت اول–صورت روش ی ير ب ول ور  روش 

ک ش فات ط انک ١٢ان ۵٢                   ١٢.۵٢٠.٠٠٠مانده بانک طبق دفاتر شرکت

شود)کسر(اضافه :م می شود )کسر(اضافه:

معوق ھای ٣.۵٠٠.٠٠٠چک وق                 ی  .چ  .

             ٩٠.٠٠٠اشتباه در ثبت اثاثه

          ٢.٢۵٠.٠٠٠وصول اسناد دريافتنی  

 ۶٠٠.٠٠٠( چکھای دريافتی از مشتريان (

149

            ١.۵٠٠.٠٠٠( نکول اسناد تنزيلی(
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انک نه )٢(ز               ٢٠.٠٠٠(ھزينه بانکی(

برداشت در ٨٠٠(اشتباه ٠٠٠(         ٨٠٠.٠٠٠(اشتباه در برداشت(

کاال خريد ثبت در )٧٢٠.٠٠٠(اشتباه ري   ب  ر  ).(ب 

           ١.٣٢٠.٠٠٠)    ( ٣.۵٢٠.٠٠٠(وجوه بين راھی(

                    ١١.٢٠٠.٠٠٠مانده طبق صورتحساب بانک 
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بانکی مغايرت دوم–صورت روش ی ير ب وم ور  روش 

         ١١.٢٠٠.٠٠٠مانده وجه نقد طبق صورتحساب بانک
می شود)کسر(اضافه: و)ر( ی

   ۶٠٠.٠٠٠چکھای دريافتی از مشتريان 

              ١.۵٠٠.٠٠٠نکول اسناد تنزيلی  

                     ٢٠.٠٠٠ھزينه بانکی

             ٨٠٠.٠٠٠اشتباه در برداشت

کاال د خ ت ث د ا ٧٢اشت
151

      ٧٢٠.٠٠٠اشتباه در ثبت خريد کاال

www*pnueb*com



راھی بين ٣وجوه ۵٢٠ ٠٠٠ ٣.۵٢وجوه بين راھی            .

           ٣.۵٠٠.٠٠٠(چک ھای معوق( )(چ

       ٩٠.٠٠٠(اشتباه در ثبت اثاثه(

    ١.٣٢٠.٠٠٠)    ٢.٢۵٠.٠٠٠(وصول اسناد دريافتنی

ش فات ط انک ١٢ان ۵٢                  ١٢.۵٢٠.٠٠٠مانده بانک طبق دفاتر شرکت
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روش سوم – صورت مغايرت بانکی 
ق

اب صورتح ١١مانده ٢٠٠ شرکت دفاتر ١٢مانده ۵٢٠

ارقام به ھزار لایر

١١.٢٠٠مانده صورتحساب            ١٢.۵٢٠مانده دفاتر شرکت          
:می شود)کسر(اضافه:می شود) کسر(اضافه ی)(

٢.٢۵٠وصول اسناد        

اثاثه درثبت اھ٩٠اشتباه ن ه ٣ج ۵٢ ٩٠اشتباه درثبت اثاثه 

) ١.۵٠٠(نکول اسناد         
  ٣.۵٢٠وجوه بين راھی    

۶٠٠چک بين راھی     
) ٧٢٠(اشتباه درثبت خريد

ی چ

   ٨٠٠اشتباه در برداشت 
١٠٠)       ٢٠(ھزينه بانکی      

واقعی ١٢مانده ۶٢٠
١.۴٢٠ )٣.۵٠٠(چکھای معوق     

واقع ١٢مانده ۶٢
153
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:ثبت ھای اصالحی در دفاتر شرکت 

           ٢.٣۴٠.٠٠٠بانک ب

  ٢.٢۵٠.٠٠٠استاد دريافتنی                               

٩٠.٠٠٠اثاثه                                           

       ١.۵٠٠.٠٠٠بدھکاران 

٢٠.٠٠٠ھزينه بانکی     

کاال د ٧٢خ ٧٢٠.٠٠٠خريد کاال         

٢بانک ۴٢٠ ٠٠٠
154
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ای وعده ھای چک حسابداری چک ھای وعده ایحسابداری

به چک ھايی اطالق می)مدت دار(چک ھای وعده دار
بشود که تاريخ صدور آن با تاريخ سررسيد چک مطابقت چ ي رر ريخ ب ن ور ريخ و

).تاريخ سررسيد بعد از تاريخ صدور می باشد( نمی کند

 از لحاظ حسابداری چکھای مدت دار، الزم است به نکات
:زير توجه شود و وج زير

.I حساب ھای « چک ھای وعده دار دريافتی در بدھکار
.ثبت می شود»دريافتنیف
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گ .II در صورت واگذاری چکھای وعده دار دريافتی به اشخاص
بستانکار » حساب ھای پرداختنی «ثالث الزم است حساب  ب یزم پر ی رب ب

.گردد

گ .IIIبه ھنگام اطالع از وصول چک وعده داری که پس از
حسابھای« دريافت به شخص ثالثی واگذار گرديده ، بايد ي ي ر ر و ی ھري

» حسابھای دريافتنی «بدھکار و در مقابل » پرداختنی
شود .بستانکار شودبستانکار

.IV حسابھای «صدور ھر گونه چک وعده دار بايد در بستانکار ھچ
.ثبت گردد» پرداختنی 
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ای وعده ھای چک از مثال از چک ھای وعده ایمثال

دا عد کھا ا طه ا د ا ز ات ل ع ا کت شرکت ياس عمليات زيررا در رابطه با چکھای وعده دار ش
:انجام داده است  ٨۵در طی سال 

بابت  ٢٠٠.٠٠٠دريافت چک مدت دار به مبلغ  -١/۵ -الف
کاال ه ن ش .فروش نسيه کاالف

مبلغ-٩/۵-ب به اثاثه ٣٠٠خريد آن٠٠٠ ازای در که لایر ٣خريد اثاثه به مبلغ-٩/۵-ب لایر که در ازای آن .
چک دريافتی در بند الف پس از پشت نويسی واگذار شده 

ديد گ صاد دا وعده چک بلغ باق قبال .ودر قبال باقی مبلغ، چک وعده داری صادر گرديدود

شده-٣/۶-ج نويسی پشت چک وصول از ب(اطالع )بند
157
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 ثبت ھای الزم در دفتر روزنامه شرکت ياس از بابت معامالت
شود م انجام زير بشرح ای وعده چکھای به :مربوط :مربوط به چکھای وعده ای بشرح زير انجام می شود

١/۵دريافتنی ٢٠٠.٠٠٠حسابھای /           ی ري ی   .بھ

٢٠٠.٠٠٠فروش کاال                                             

٩/۵                      ٣٠٠.٠٠٠اثاثه اداری   

 ٣٠٠.٠٠٠حسابھای پرداختنی                                    

٣/۶           ٢٠٠.٠٠٠حسابھای پرداختنی  

افتن د ا ٢ا
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شش فصل ششمفصل

ت د تا ک گذا ه ا دا حسلبداری سرمايه گذاری کوتاه مد ت  ل

١۵٩١۵٩
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ممفھوم سرمايه گذاری

 رسـرمايه گذاری نـوعی دارايی است که واحـد سـرمايه گـذار ي ر و يی ر ی و ری ي ر
برای افزايش منافع اقتصادی از طريق توزيع منافع،افزايش 

کند می نگھداری ديگر مزايای يا و .ارزش و يا مزايای ديگر نگھداری می کندارزش

داليل انجام سرمايه گذاری: ری ي ر م ج يل

استفاده از وجوه نقد مازاد برای تحصيل بازدھی مناسب١)

:ايجاد روابط و مناسبات تجاری با شرکت ھای ديگربه قصد٢)

سودآوری و حصول اطمينان از توليد کارآمد    

ف
160
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مبھای تمام شده سرمايه گذاری

 بتھای تمام شده سـرمايه گذاری شـامل قـيمت خـريد  سھام به
ا ه الز گزا کا ز کا ل ق از ل ت خا عالوه مخارج تحصيل از قبيل کارمزد کارگزار،حق الزحمه ھا ال

.و عوارض و ماليات خريد می باشد

 در صورتی که سرمايه گذاری تحصيل شده دربرگيرنده سود
، باشد نشده دريافت و يافته تعلق سھام سود يا شده تضمين شده يا سود سھام تعلق يافته و دريافت نشده باشد ، تضمين
بھای تمام شده عبارت از بھای خريد پس از کسر ھرگونه 

ا خ نش افت افته لق ت
161
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طبقه بندی  سرمايه گذاری

 طبقه بندی سرمايه گذاری به کوتاه مدت و بلندمدت به قصد
گ گ مديريت از لخاظ مدت زمان نگھداری سرمايه گذاری بستگی گ

.دارد ر

 در صورتی که مديريت قصد نگھداری سرمايه گذاری برای
مدت زمانی کمتر از يک سال از تاريخ ترازنامه و يا در طی 

را داشته ) ھر کدام که طوالنی تر باشد( مدت چرخه عمليات ي ی(چ )م
.  باشد ، سرمايه گذاری نوعاً کوتاه مدت تلقی خواھد شد
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طبقه بندی  سرمايه گذاری جاری

 سرمايه گذاری جاری بر مبنای استاندارد حسابداری سرمايه
:به دو طبقه تقسيم می شود)١۵بيانيه(گذاری ي(ری و)بي ی يم ب و ب

سرمايه گذاری سريع المعامله -الف

ساير سرمايه گذاری ھای جاری -ب

 سرمايه گذاری سريع المعامله شامل آندسته ازسرمايه گذاری
که است برایاوالًھا باشد دسترس وقابل آزاد که بازارفعالی بازارفعالی که آزاد وقابل دسترس باشد برای اوالھا است که

ً  آن وجود داشته و قيمتھا درآن بازار معلوم،علنی و قابل  ثانيا
اشد اتکا
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جاری گذاری سرمايه ثبت ھای ریروش ری ج ي  ر ب  ی  روش 

روش ارزش بازار

سرمايه گذاری سريع المعامله

روش اقل يھای تمام شده
فروش ارزش خالص يا

ساير سرمايه گذاری ھای جاری

يا خالص ارزش فروش

فروش ارزش خالص
164
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خالص ارزش فروش به چه معناست و
شود؟ م گرفته بکار شرايط چه تحت چه شرايطی بکار گرفته می شود؟تحت

 خالص ارزش فروش سھام را می توان از تفاضل ارزش
فروش به مربوط برآوردی ھای ھزينه و برآوردی فروش برآوردی و ھزينه ھای برآوردی مربوط به فروش فروش

.سھام بدست آورد

 علت انتخاب خالص ارزش فروش به جای ارزش بازار اين
برخالف ( است که در خصوص برخی از سرمايه گذاری ھا  ری ي ر ز ی بر وص بر(ر

ارزش بازار مشخصی وجود ) سرمايه گذاری سريع المعامله 
ندارد
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)خالص ارزش فروش( کدامين روش ؟ ارزش بازار
شده ا ت بھا اقل ...يا اقل بھای تمام شدهيا

ازا زش ا ش ان فدا ش(ط ف زش ا )خال خالص ارزش فروش(طرفداران روش ارزش بازار: (

Iبه مدت کوتاه گذاری سـرمايـه باالی تبـديل قابليت لحاظ به .I به لحاظ قابليت تبـديل باالی سـرمايـه گذاری کوتاه مدت به
وجـه نقد، بھتـر اسـت ايـن نـوع سـرمايه گذاری به ارزش 

د ش داده نشان ف .متعارف نشان داده شودتعا

IIاين مـديريت به شده تـمام بھای به گذاری سـرمايه انعکاس .II انعکاس سـرمايه گذاری به بھای تـمام شده به مـديريت اين
امکان را مـی دھد تا درآمد را بنا برتشخيص و دلـخواه خود 

کند اي جدد(شنا يد خ و وش ف الت عا انجا چند)با ھ ھرچند )با انجام معامالت فروش و خريد مجدد(شناسايی کند
اين معامالت تغييری در وضعيت اقتصادی واحد تجاری پديد 
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)خالص ارزش فروش( کدامين روش ؟ ارزش بازار
شده ا ت بھا اقل ...يا اقل بھای تمام شدهيا

ش ف زش ا خال ا شد ا ت ھا اقل ش ان فدا :طرفداران روش اقل بھای تمام شده يا خالص ارزش فروشط

Iدر گذاری سـرمايه مـبلغ که شود می باعث روش ايـن اعـمال .I اعـمال ايـن روش باعث می شود که مـبلغ سـرمايه گذاری در
.ترازنامه به شکلی محافظه کارانه ارائه گردد

.IIسود ھای تحقق نيافته شناسايی نگردد.

ق ف .III که ممکن (نوسانات مساعد تصادفی درقيمت ھای بازار سھام
صـرفا به دليل انتخاب يـک تـاريـخ )است تغيير جھت نيز بدھد خ)

.مشخص برای ترازنامه ، در حسابھا منظور نمی شود

167

www*pnueb*com



بازار ارزش روش بازيافتن(حسابداری ارزش )خالص )خالص ارزش بازيافتنی(حسابداری روش ارزش بازار

ه د ا گذا ه ا زش ا د کاھش ا ش افزا نه گ ھـر گـونه افزايش و يا کاھش درارزش سـرمايه گذاری بايد به ھ
و » درآمد افزايش ارزش سرمايه گذاری« تـرتيب تـحت عنـوان

ذ گگ ث حساب .ثبـت گـردد»ھـزينه کـاھش ارزش سـرمايه گـذاری«يا
مارزشيابی سھام در قبـال اقـالم درآمـد و يا ھـزينه مـزبور بـايـد  م ھ ی

. بدھکار و يا بستانکار گردد

گذ ف فگ و  مبلغ حاصل از فروشھنگام فروش سرمايه گذاری، تفاوت
بايد به عنوان درآمد و يا ھزينه فروش سـرمايه ارزش دفتـری

.گذاری ثبت گردد
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روشحسابداری روش اقل بھای تمام شده وخالص ارزش فروش رزش ص و م ی بھ ل روش ری ب

 ھـر گـونه کاھش درارزش سـرمايه گذاری نسبـت به ارزش
عنـوان به آن گذاری«دفتری سرمايه ارزش کاھش »زيان وان اری« ری آن ب  ي  ر ھش ارزش  ن  » زي

» ذخيره کاھش ارزش سھام « ثبت شده و در مقابل حساب 
گردد م . بستانکار می گرددبستانکار

عـنوان به بعـد سالھای در بـازار ارزش در افزايش گـونه وان ھـر ی ب ب  ھ ر  زار  ر ارزش ب زايش  و ا ر  ھ
بـازيـافت زيان کـاھش ارزش تلقـی شده و در بـدھکار حـساب 

حساب بستانکار و ارزش«ذخيره کاھش زيان ثبت»بازيافت ثبت »بازيافت زيان کاھش ارزش«ذخيره و بستانکار حساب
.می گردد
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روشحسابداری روش اقل بھای تمام شده وخالص ارزش فروش رزش ص و م ی بھ ل روش ری ب

شد ا ت ھا ه ت ن ازا زش ا ازاد ز ش در روش مزبور مازاد ارزش بازار نسبت به بھای تـمام شده د
.قابل شناسايی و ثبت نمی باشد

 جھت انجام ثبت اصالحی پايان سال ، الزم است ارزش بازار
دت تاه ک گذا ه ا عه آن(ج تک تک ا)نه با )و نه تک تک آن(مـجموعه سـرمايه گذاری کـوتاه مدت

.قيمت تمام شده مقايسه گردد

 مبلغ حاصل از فروش و ھنگام فروش سرمايه گذاری، تفاوت
شده ا ت گذابھا ايه وش ف زيان يا ود عنوان به به عنوان سود يا زيان فروش سـرمايه گذاری بھای تمام شده
.ثبت می شود
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سال اول فعاليت –١مثال 

در مھتاب شرکت شده انجام گذاری :١۵/٢/٨۵سرمايه ١۵/٢/٨۵سرمايه گذاری انجام شده شرکت مھتاب در:

گذاری سرمايه نسبت شده تمام قيمت سھام تعداد سھام ری  نوع ي  ر ب  م     ي  م     ھ م     ھ وع 

%١٠                 ١.٢٠٠           ۵٠٠سھام آلفا       

%٢٠                  ١٠٠٠           ٧٠٠سھام بتا        

 به ازای ھر  ٨۵ارزش بازار سھام آلفا و بتا در پايان سال
بترتيب ١سھم و١٠٠ ١لایر است٠۵٠ بوده لایر . لایر بوده است١.٠۵٠لایر و١.١٠٠سھم بترتيب

ميليون ١ميليون و٢بترتيب١/١٢سوداعالم شده آلفا وبتا در
171
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)خالص ارزش بازيافتنی (روش ارزش بازار -١حل مثال 

آلفا-/٢/١۵ درسھام گذاری ۶٠٠سرمايه ٠٠٠         ۶٠٠.٠٠٠سرمايه گذاری درسھام آلفا -/٢/١۵

   ٧٠٠.٠٠٠سرمايه گذاری در سھام بتا              

   ١.٣٠٠.٠٠٠بانک                                                           

  

دريافتنی-١/١٢ سھام ٢٠٠سود ٠٠٠ ٢٠٠.٠٠٠سود سھام دريافتنی             -١/١٢

٢٠٠.٠٠٠درآمد حاصل از سرمايه گذاری                              
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)خالص ارزش بازيافتنی (روش ارزش بازار -١حل مثال 

   ١٧٠.٠٠٠ )              ٢٠٠.٠٠٠×% ٨۵(بانک  -١٢/٢۵

 ٣٠.٠٠٠پيش پرداخت ماليات                                    

افتن ٢ا ٢٠٠.٠٠٠سود سھام دريافتنی                                                 

   ٣۵.٠٠٠ارزشيابی سرمايه گذاری سھام بتا           -٢٩/١٢

   ١۵.٠٠٠ھزينه کاھش ارزش سرمايه گذاری                    

آلفا ا گذا ه ا ا زش ۵ا
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روش اقل بھای تمام شده يا خالص ارزش فروش -١حل مثال 

سود اعالم ، گذاری سرمايه به مربوط ثبتھای روش اين در اين روش ثبتھای مربوط به سرمايه گذاری ، اعالم سود در
.و پرداخت سود مشابه روش قبلی انجام خواھد شد

 ثبت اصالحی پايان سال:

گذا ه ا زش ا کاھش ا ١۵ز ١۵.٠٠٠زيان کاھش ارزش سرمايه گذاری          

گذاری سرمايه ارزش کاھش ١۵ذخيره ٠٠٠ ١۵.٠٠٠ذخيره کاھش ارزش سرمايه گذاری                     
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سال دوم فعاليت – ٢مثال 

اطالعات اضافی برای سال دوم:

Iسھم٣٠٠فروش ھر قيمت به بتا لایر٩۵٠سھم .Iلایر  ٩۵٠سھم بتا به قيمت ھر سھم٣٠٠فروش.

.IIبترتيب معادل  ٨۶قيمت بازارھرسھم آلفا و بتا در پايان سال ن ي پ ر ب و ھم ر ر ز ب يبي ر ب
.لایر بوده است ٩٠٠لایر و  ١.١۵٠

گ .IIIھيچ گونه سود سھام در طی سال اعالم يا پرداخت نشده
.است
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)ارزش خالص بازيافتنی (روش ارزش بازار –٢حل مثال 

٢٨۵بانک ٠٠٠   ٢٨۵.٠٠٠بانک                                    

گذاری سرمايه واگذاری ٣٠.٠٠٠ھزينه ری        ي  ر ری  .زي و

٣٠٠.٠٠٠سرمايه گذاری در سھام بتا                             

١۵.٠٠٠ارزشيابی سھام بتا                                       

 ٢۵.٠٠٠ارزشيابی سرمايه گذاری در سھام آلفا      

٣۵.٠٠٠ھزينه کاھش ارزش سرمايه گذاری          
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روش اقل بھای تمام شده يا خالص ارزش فروش –٢حل مثال 

٢٨۵بانک ٠٠٠   ٢٨۵.٠٠٠بانک                                    

گذاری سرمايه واگذاری ٣٠.٠٠٠زيان ری        ي  ر ری  ن و .زي

٣٠٠.٠٠٠سرمايه گذاری در سھام بتا                             

            

  ۵٠.٠٠٠زيان کاھش ارزش سرمايه گذاری       

۵٠.٠٠٠ذخيره کاھش ارزش سرمايه گذاری                      

177

www*pnueb*com



:محاسبات 

 بتا ھا فروش بابت دريافت = ٣٠٠ × ٩۵٠ = ٢٨۵ ٠٠٠ دريافتی بابت فروش سھام بتا = ٣٠٠ × ٩۵٠ = ٢٨۵.٠٠٠

 قيمت تمام شده سھام فروش رفته = ٣٠٠× ١.٠٠٠ =٣٠٠.٠٠٠
 

 ارزشياب تعديل قابل بخش = ٣۵ ٠٠٠ × =١۵ ٠٠٠
٣٠٠.٠٠٠

 بخش قابل تعديل ارزشيابی = ٣۵.٠٠٠ × =١۵.٠٠٠۵٠٠.٠٠٠

 ٢٨۵.٠٠٠-١۵.٠٠٠+٣٠٠.٠٠٠=ھزينه واگذاری سرمايه گذاری
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محاسبات  –٢حل مثال 

بتا ھا بتاارزشياب ھا در گذاری رمايه ارزشيابی سھام بتا

٣۵ ٠٠٠١۵ ٠٠٠

سرمايه گذاری در سھام بتا

٧٠٠ ٠٠٠٣٠٠ ٠٠٠ ٣۵.٠٠٠١۵.٠٠٠

٢٠.٠٠٠

٧٠٠.٠٠٠٣٠٠.٠٠٠

۴٠٠.٠٠٠ .

 تعداد سھام بتا در پايان سال دوم = ٧٠٠ – ٣٠٠= ۴٠٠
 ارزش بازار سھام بتا در پايان سال دوم   = ۴٠٠× ٣=٩٠٠۶٠.٠٠٠

 دوم= سال پايان در بتا سھام دفتری ارزش ۴٠٠ ٠٠٠+ ٢٠ ٠٠٠ ارزش دفتری سھام بتا در پايان سال دوم=  ۴٢٠.٠٠٠ +٠٠.٠٠٠

                           = ۴٢٠.٠٠٠
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محاسبات  –٢حل مثال 

آلفا ھا آلفاارزشياب ھا در گذاری رمايه ارزشيابی سھام آلفا

۵٠ ٠٠٠

سرمايه گذاری در سھام آلفا

۶٠٠ ٠٠٠ ۵٠.٠٠٠۶٠٠.٠٠٠

 ارزش بازار سھام آلفا در پايان سال دوم   = ۵٠٠× ١.١۵٠=۵٧۵.٠٠٠

 ارزش دفتری سھام آلفا در پايان سال دوم=  ۶٠٠.٠٠٠- ۵٠.٠٠٠

= ۵۵٠ ٠٠٠                             = ۵۵٠.٠٠٠

 سود افزايش ارزش سھام آلفا=  ٠٠٠.۵٧۵ - ۵۵٠.٠٠٠ = ٢۵.٠٠٠
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محاسبات  –٢حل مثال 

 تا گذا ه ا ش ا ت ا ٧ ٣ ۴ بھای تمام شده سرمايه گذاری بتا =٣٠٠.٠٠٠-٧٠٠.٠٠٠=۴٠٠.٠٠٠

 آلفا سھام بازار ارزش = ۵٠٠× ١.١۵٠= ۵٧۵.٠٠٠ م   ھ ر  ز رزش ب  .  .

 ارزش بازار سھام بتا    = ۴٠٠× ٩٠٠ = ٣۶٠.٠٠٠

مابه التفاوتقيمت بازارقيمت تمام شدهنوع سھام
)٢۵.٠٠٠(      ۵٧۵.٠٠٠     ۶٠٠.٠٠٠سھام آلفا            

بتا ۴٠٠سھام ٠٠٠٣۶٠ ٠٠٠)۴٠ ٠٠٠( )۴٠.٠٠٠(     ٣۶٠.٠٠٠    ۴٠٠.٠٠٠سھام بتا            
)۶۵.٠٠٠(جمع ٩٣۵.٠٠٠ ١.٠٠٠.٠٠٠

٨۶ذخيره مورد نياز در سال 181 = ۶۵.٠٠٠- ١۵.٠٠٠ = ۵٠.٠٠٠
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سرمايه گذاری کوتاه مدت در اوراق قرضه

گذاری سرمايه نگھداری و ثبت برای ده ش استفاده روشھای استفاده شـده برای ثبت و نگھداری سرمايه گذاری روشھای
کوتاه مدت دراوراق قرضه ھمان روش ھايی می باشد که در 

ش تفا ا ا ت تا ک گذا ه ا ا طه .رابطه با سرمايه گذاری کوتاه مدت درسھام استفاده ميشودا

اريخ ت ا ت ه ک خص مش ھره ب رخ ن سب رح ب رضه ق اوراق قـرضه بـرحـسب نـرخ بـھره مشـخصی کـه تـا تـاريخ اوراق
سررسيد ثابت می باشد ،انتشار يافته وبھره آن نيزبراساس 

ش ه ا ا زش ا ه ت ن خ ن . ھمين نرخ نسبت به ارزش اسمی محاسبه می شودھ

ًمعموال که معين زمان فواصل در معموال قرضه اوراق بھره اوراق قرضه معموال در فواصل زمانی معين که معموال بھره
مـاھه وگـاھـا يـکساله اسـت، ازسـوی صـادرکننده ۶مـاھه،٣

د ش داخت
182
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رابطه بين نرخ بھره اسمی و نرخ بھره بازار

Iمساوی بازار بھره رخ ن با اسم بھره رخ ن که صورت در .I در صورتی که نـرخ بھره اسمی با نـرخ بھره بازار مساوی
باشد، درآنصورت قيمت فروش اوراق قرضه مساوی ارزش 

ا خ آ .اسمی آن خواھد بودا

IIقيمت ، باشد بازار بھره نرخ از بيشتر اسم بھره نرخ اگر .II اگر نرخ بھره اسمی بيشتر از نرخ بھره بازار باشد ، قيمت
.فروش اوراق قرضه نيزبيشترازارزش اسمی آن خواھد بود

.III  پـايين بـودن نـرخ بھره اسمی اوراق قرضه نسبت به نـرخ
به ز ني رضه ق اوراق که شد خواھد آن ث باع ازار، ب ره بھـره بـازار، باعـث آن خواھد شد که اوراق قـرضه نيـز به بھ

.مبلغی کمتر از ارزش اسمی آن فروخته شود
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صرف يا کسر سرمايه گذاری کوتاه مدت در اوراق قرضه

 طبق استانداردھای حسابداری، در حسابداری سرمايه گذاری
محاسبه بلندمدت گذاريھای سرمايه برخالف مدت کوتاه ب ھای ی ب  اريھ ي  ر الف  ه  بر و ی  ھ

.ضرورتی نداردو يا استھالک صرف يا کسر اوراق قرضه 

ا ف ن گ ا ا ال ، کم اھميت بودن علت عدم احتساب ھر گونه صرف يا کسر
غمبلغ آن به لحاظ کوتاه بودن و در نھايت قابل اغماض بودن
محاسبه آن بر بگـونه ای کـه . دوره اوراق قـرضه می بـاشد

افزايد نمی مالی ھای گزارش ارائه .مطلوبيت
184
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مبادله اوراق قرضه بين تاريخ ھای پرداخت بھره

 خدرصورتی که اوراق قرضه در فاصله زمانی بين تاريخ ھای ی ی
پرداخت بھره فروخته شود، درآنصـورت  الزم است خريدار 
بھره پرداخت قبلی تاريخ از را قرضه اوراق به متعلق ا بھر بھره ی پر ب ريخ  ر را از  ق ب اوراق  بھر 

.به فروشنده بپردازد

 در چنين شـرايطی از آنجاييکه فـروشنده سھـم بھره خود را
به توجه با است ممکن لذا ، کند می دريافت موعد از وج ب زودتر ن  ب  ی     ري  و  ز  ر  زو

.عامل ارزش زمانی پول ، مبلغ کمتری دريافت نمايد
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مسئله چھارم کتاب –طرح يک مثال 

ت ا ت د د ا ھل کت ش ا طه ا د ز :اطالعات زير در رابطه با شرکت ھليا در دست است اطالعات

I١/۵/ريالی٣٠خريد–٨١ ھزار صد قرضه اوراق برگ .I١/۵/برگ اوراق قرضه صد ھزار ريالی ٣٠خريد–٨١
.ارزش اسمی% ٩٨به قيمت % ١٢

.IIبھره اوراق بشکل سه ماھه درپايان ھرفصل پرداخت می شود.

ق گ .IIIبرگ از اوراق قرضه را به ھمراه ١٠شرکت تعداد ٣٠/١١در
.ارزش اسمی فروخته است%٩۵بھره متعلقه به قيمت ی

.IV  ارزش % ٩۶در پايان سال قيمت بازاراوراق قرضه معادل
آ
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مسئله چھارم کتاب – پاسخ  مثال 

٢.٩۴٠.٠٠٠سرمايه گذاری دراوراق قرضه  ۵/١  

افتن ٣د  ٣٠.٠٠٠بھره دريافتنی                              

٢بانک ٩٧٠ ٠٠٠ ٢.٩٧٠.٠٠٠بانک                                                     

  ٩٠.٠٠٠بانک                                ۶/٣١   

 ٣٠.٠٠٠بھره دريافتنی                                             
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مسئله چھارم کتاب – پاسخ  مثال 

٣ ٩انک٩/ ٩٠.٠٠٠بانک                             ٣٠/٩  

بھره ٩٠درآمد ٠٠٠٠ ٩٠.٠٠٠٠درآمد بھره                                                 

 ٩٧٠.٠٠٠بانک                               ٣٠/١١   

 ٣٠.٠٠٠ھزينه واگذاری سرمايه گذاری              

  ٩٨٠.٠٠٠سرمايه گذاری در اوراق قرضه                         

آ
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مسئله چھارم کتاب – پاسخ  مثال 

گذا٢٩/١٢ ه ا زش ا کاھش نه ۴ھز ۴٠.٠٠٠ھزينه کاھش ارزش سرمايه گذاری  ٢٩/١٢   

قرضه اوراق ۴٠ارزشيابی ٠٠٠ ۴٠.٠٠٠ارزشيابی اوراق قرضه                                    

  ۶٠.٠٠٠بانک                                      ٢٩/١٢   

 ۶٠.٠٠٠درآمد بھره                                                    
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:محاسبات 

 دريافتن بھره = ٣٠٠٠ ٠٠٠ × ١٢% × = ٣٠ ٠٠٠١
 بھره دريافتنی  = ٣٠٠٠.٠٠٠ × ١٢% ×        = ٣٠.٠٠٠

١٢

 بھای تمام شده سرمايه گذاری = ٣.٠٠٠.٠٠٠× ٩٨% =٢.٩۴٠.٠٠٠
  ٢.٩٧٠.٠٠٠=٣٠.٠٠٠ +٢.٩۴٠.٠٠٠=مبلغ پرداختی 

بھره دريافتنی  = ٣٠٠٠.٠٠٠ × ١٢% ×     = ٩٠.٠٠٠
٣
١٢

درآمد بھره  =٣٠.٠٠٠-٩٠.٠٠٠=۶٠.٠٠٠
١٢
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:محاسبات 

قيمت تمام شده سرمايه گذاری فروخته شده =               × ١٠٢.٩۴٠.٠٠٠
٣٠

              = ٩٨٠.٠٠٠

 فروش قيمت خالص = ١٠٠×١٠ ٠٠٠× ٩۵% = ٩۵٠ ٠٠٠  خالص قيمت فروش = ١٠٠.٠٠٠×١٠× ٩۵% = ٩۵٠.٠٠٠

 ×١٠٠.٠٠٠×١٠=درآمد بھره دو ماھه ١٢% × =٢٠.٠٠٠٢
١٢

 دريافتی وجه کل =٩۵٠ ٢٠+٠٠٠ ٩٧٠ =٠٠٠ ٠٠٠
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:محاسبات 

سرمايه گذاری در پايان سال =٢.٩۴٠.٠٠٠–  ٩٨٠.٠٠٠ =١٩۶٠٠٠٠

قيمت بازار سرمايه گذاری = ١٠٠.٠٠×٢٠× ٩۶% =١.٩٢٠.٠٠٠
 

در پـايـان سـال 

۴٠.٠٠٠   =١.٩٢٠.٠٠٠-١.٩۶٠.٠٠٠=ھزينه کاھش ارزش

درآمد بھره = ١٠٠.٠٠٠×٢٠× ١٢% × = ۶٠.٠٠٠٣
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خريد يک يا چند مجموعه اوراق بھادار

ا ک کل ش ه ھادا اق ا از ع ن ند ا د که ت درصـورتيکه دو يا چند نـوع از اوراق بھادار به شـکل يکجا د
خريداری شود، الزم است کل مبلغ پرداختی بين اوراق بھادار 

.خريداری شده  تسھيم گرددگ

د شده دا خ ھادا اق ا شده ا ت ت ق ھ ت جھت تسھيم قيمت تمام شده اوراق بھادار خريداری شده ، دو جھت
:روش قابل استفاده است 

.Iروش ارزش نسبی بازار

.IIروش تفاضلی
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خريد يک يا چند مجموعه اوراق بھادار

Iبازار نسبی ارزش :روش .Iروش ارزش نسبی بازار:

مدر اين روش ، بايد قيمت تمام شده مجموعه سرمايه گذاری به    
نسبت ارزش بازار اوراق بھادار خريداری شده بين آنھا تقسيم 

شود .می شودمی

.IIی:روش تفاضلی

در اين روش،از کل قيمت تمام شده سرمايه گذاری انجام شده ،     
ل ش آ غ ل ا ا ا ا ا ا ش ارزش بـازاراوراق بـھـاداری که مبـلـغ آن مشـخص ومعـلو م ا

می باشد،کسر می گردد تا سھم اوراق بھادار باقيمانده از کل 

194
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خريد يک يا چند مجموعه اوراق بھادار -مثال  

شده انجام گذاری سرمايه اقالم با رابطه در زير اطالعات زير در رابطه با اقالم سرمايه گذاری انجام شده اطالعات
:شرکت کيميا در دست است 

نوع سھام              تعداد خريد        قيمت بازارھر سھم    

١٠٠٠                  ۶٠٠سھام عادی الف              

ا ٢٢ا ٢٠٠٠                  ٢٠٠سھام عادی ب              

سھام خريد بابت پرداخت مبلغ ٩٠٠کل بوده٠٠٠ لایر لایر بوده  ٩٠٠.٠٠٠کل مبلغ پرداختی بابت خريد سھام    
پرداخت  لایر نيز کميسيون ١٠.٠٠٠در ضمن مبلغ . است

ت ا د د گ
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خريد يک يا چند مجموعه اوراق بھادار -پاسخ مثال  

شده تمام قيمت نسبتخصيص ارزش :روش  روش ارزش نسبی-تخصيص قيمت تمام شده:

کل ارزش سھم ھر ارزش خريد تعداد سھام %نوع ل         رزش  ھم      ر  رزش  ري    م     ھ %وع 

۶٠      ۶٠٠.٠٠٠           ١٠٠٠          ۶٠٠سھام الف       

۴٠      ۴٠٠.٠٠٠           ٢٠٠٠          ٢٠٠سھام  ب        

                                                                               ١.٠٠٠.٠٠٠١٠٠

قيمت تمام شده سھام الف   = ٩١٠.٠٠٠× ۶٠ % = ۵۴۶.٠٠٠

ا شد ا ت ت ق ٩١ ۴%  ٣۶۴
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خريد يک يا چند مجموعه اوراق بھادار -پاسخ مثال  

 روش تفاضلی-تخصيص قيمت تمام شده: م ي یيص روش

   در صورتی که فـرض شود فقـط قيمت بازار سھام الف مشخص
باشد ، در اينصورت چگونگی تخصيص بھای تمام شده سرمايه 

:گذاری بين سھام الف و ب بدين ترتيب خواھد بود بو و يب ر ين ب ب و م ھ بين ری

 قيمت تمام شده سرمايه گذاری در سھام ب:

    ٩١٠.٠٠٠کل مبلغ پرداختی                                   

  ۶٠٠.٠٠٠سھام الف    ) بھای تمام شده(ارزش بازار    
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هفت فصل هفتمفصل

ات طال دا حسابداری مطالبات ا
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ریمطالبات تجاری ج ب

د ش تق ل ا گ د ه ا ت ات طال  مطالبات تجاری به دو گروه اصلی تقسيم می شود:

Iدريافتنی حسابھای .Iحسابھای دريافتنی

.IIیاسناد دريافتنی

ھر . مطالبات تجاری ھمواره با خطرعدم وصول ھمراه می باشد
خود فعاليت ده ع بخش انجا زو ل ول قب ن ض اد اقتص د واحـد اقتصـادی ضمن قبـول لـزوم انجام بخش عمده فعاليت خود واح

بصورت اعتباری ، امکان عدم وصول قسمتی از طلب را نيز می 
ذ

199199
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ریمطالبات تجاری ج ب

از خش خت ال ت ا افتن د ھا ا ت اھ ا ا  بر اساس ماھيت حسابھای دريافتنی و احتمال سوخت بخشی از
مانده اين حسابھا ، دو روش حسابداری جھـت ثبت فعـاليت ھای 

:مالی حسابھای مزبور ممکن است استفاده شود

Iمستقيم حذف روش .Iروش حذف مستقيم

.IIروش ايجاد ذخيره

200200
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يمروش حذف مستقيم روش

می شده سوخت مطالبات ھزينه ثبت به اقدام زمانی روش اين در اين روش زمانی اقدام به ثبت ھزينه مطالبات سوخت شده می در
شود که مدارکی دال بر قطعی شدن سوخت مطالبات وجود داشته 

.باشدباشد

در آن به مربوط درآمد که ای شده سوخت مطالبات ھزينه ثبت با ثبت ھزينه مطالبات سوخت شده ای که درآمد مربوط به آن در با
سالھای قبل شناسايـی گـرديده است ، اصل تقابل درآمـد و ھزينه 

گردد م .نقض می گرددنقض

بـدھکار در وصـول غيـرقابـل مطالبـات ، مستقيم حذف روش ر در ھ ر ب ول  ل و ب ر ي ب  يم   ف  ر روش 
» حسابھای دريافتنی«وبستانکار» ھزينه مطالبات سوخت شده«

شود م ثبت
201201

.ثبت می شود
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يمروش حذف مستقيم روش

 در روش حذف مستقيم چنانچه تمام يا بخشی از مطالبات سوخت
زيشده سال جاری وصول گردد ، مبلغ  دريافتی در بستانکار ھزينه  ر ب ر ی ري غ ب ر ول و ری ج ل

.مطالبات سوخت شده ثبت می گردد

 در صـورتی که وصـولی ھای انـجام شـده مـربوط بـه مـطالبـات
زمسـوخت شده در سنـوات گـذشته بـاشد، در آنـصورت الزم اسـت  ور ر ب و ر و

به عنوان يک درآمد  » بازيافت مطالبات سوخت شده « حساب 
گردد بستانکار .متفرقه بستانکار گرددمتفرقه

202202
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يممثال ازروش حذف مستقيم زروش ل

 ٨۵خالصه فعاليت ھای مالی شرکت سھند در سال :

Iلغ ه کاال ه ن ش لایر٨ف .I لایر٨٠٠.٠٠٠فروش نسيه کاال به مبلغ.

II، سررسيد تاريخ سوخت%۶٠در مابقی و وصول مطالبات .II، مطالبات وصول و مابقی سوخت %۶٠در تاريخ سررسيد
.شد

.III  از مطالبات سوخت شده سال جاری ١٠٠.٠٠٠وصول .

ق گذ .IVاز مطالبات سوخت شده سال گذشته ، قابليت ۵٠.٠٠٠مبلغ
.وصول پيدا کرد

203203

ر پي
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روش حذف مستقيم–پاسخ مثال ل خ يمپ روش

.I                   ٨٠٠.٠٠٠حسابھای دريافتنی

ش ف ٨٠٠.٠٠٠فروش                                                       

.II۴٨٠.٠٠٠بانک .II                                  ب. 

 ٣٢٠.٠٠٠ھزينه مطالبات سوخت شده            

٨٠٠.٠٠٠حسابھای دريافتنی                                          

204204

www*pnueb*com



مثال مستقيم–پاسخ حذف روش روش حذف مستقيمپاسخ مثال

.III                                  ١٠٠.٠٠٠بانک

١٠٠.٠٠٠ھزينه مطالبات سوخت شده                                

IVدريافتن ۵٠حسابھای ٠٠٠ .IV                 ۵٠.٠٠٠حسابھای دريافتنی 

۵٠.٠٠٠بازيافت مطالبات سوخت شده                              و ب زي ب

205205
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يرروش ايجاد ذخيره يج روش

درروش ذخيره ، با توجه به تجربيات گذشته وپيش بينی وضعيت
مشکوک مـطالبات ديگر، مشابه صنايع در عمـل نحوه نيز و و آتی ب  ر  ي ب  يع  ر  ل  و  يز  ی و 

.الوصول در پايان ھر سال برآورد می شود
ً  در روش ذخـيـره کـامـالً به اصـل تـقـابـل درآمـد و ھـزينه عـمل

.مـی شـود و ی

 ھزينه « از بابت مـطالبات مشکوک الـوصول برآوردی ، حساب
ذخيره مطالبات مشکوک «بدھکارو»مطالبات مشکوک الوصول

.بستانکار می شود»الوصول
206206

ول وو ی ر ب
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يرروش ايجاد ذخيره يج روش

 بوحساب ذخيره مطالبات مشکوک الوصول يک حساب دايمی بوده ی ي ب ي ول و و ب ير ب
و مانده آن به عنوان يک حساب دارايی کاه در ترازنامه از مانده 

شود می کسر دريافتنی اسناد و .حسابھا و اسناد دريافتنی کسر می شودحسابھا

بدر روش ذخيره،ھر گونه مطالبات سوخت شده در بدھکار حساب ر ب ر و ب و ر ير روش ر

ذخيره مطالبات مشکوک الوصول و بستانکار حسابھای دريافتنی     
. ثبت می گرددگ

شد خت ات طال نه گ ھ ل ز ش ه(د ط  مربوط به (در روش مزبور،وصول ھرگونه مطالبات سوخت شده
دربدھکارحساب بانک و بستانکار ) سالجاری و يا سنوات گذشته

ذ
207207

.حساب ذخيره مطالبات مشکوک الوصول ثبت می شود
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روش ھای برآورد مطالبات مشکوک الوصول

ھا از ان ت ل ال ک شک ات طال د آ ھت  جھت  برآورد  مطالبات  مشکوک الوصول  می توان  از چھار
:روش استفاده کرد

.Iروش درصدی از فروش نسيه خالص

.IIروش از مانده حسابھای دريافتنی پايان دوره

.IIIروش تجزيه سنی

IVويژه اي شنا وش .IVروش شناسايی ويژه

208208
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روش ھای برآورد مطالبات مشکوک الوصول

خال ه ن ش ف از د د ش روش درصدی از فروش نسيه خالص

که است الزم فوق نسبت محاسبه منظور :به :به منظور محاسبه نسبت فوق الزم است که

.I نسبت مطالبات سوخت شده ھر سال به فروش نسيه خالص يا
) درصـورت مشخص نبودن فروشھای نسيه ( فـروش خـالـص 
گردد .محاسبه گرددمحاسبه

.II یميانگينی ازنسبت فوق درطی چند سال متوالی به عنوان مبنای چ ی ق ی
.برآورد ذخيره مطالبات مشکوک بدست آيد

209209
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روش درصدی از فروش نسيه خالص -مثال 

 اطالعات زير از يک شرکت فرضی در دست است:

                             ١٣٨        ١٣٨٣۴           ١٣٨۵

ه ن ش ۵۶۴ف ۴٠٠.٠٠٠      ۶٠٠.٠٠٠   ۵٠٠.٠٠٠فروش نسيه            

شده سوخت ٢۵مطالبات ٠٠٠٧٢ ٠٠٠۴٠ ٠٠٠ ۴٠.٠٠٠        ٧٢.٠٠٠     ٢۵.٠٠٠مطالبات سوخت شده  

%١٠%            ١٢%          ۵سوخت          .نسبت م  م %%%وب

:متوسط درصد مطالبات سوخت شده به فروش خالص  
  ۵( % + ١٢% + ١٠% ) ÷ ٣= ٩ %

210210
 ۴٠٠.٠٠٠× ٩% = ٣۶.٠٠٠ ذخيره مطالبات مشکوک الزم
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روش ھای برآورد مطالبات مشکوک الوصول

د ان ا افتن د ھا ا اند از د د ش روش درصدی از مانده حسابھای دريافتنی پايان دوره

 به منظور محاسبه نسبت فوق الزم است که:
Iھا ا ح ال ان ا انده ه ال ھ شده خت ات طال ت ن .I نسبت مطالبات سوخت شده ھرسال به مانده پايان سال حسابھای

.دريافتنی محاسبه گردد
ط ف گ .II ميانگينی از نسبت فوق در طی چند سال متوالی به عنوان مبنای

.برآورد ذخيره مطالبات مشکوک بدست آيد

211211
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مانده حسابھای دريافتنیروش درصدی از  -مثال 

 اطالعات زير از يک شرکت فرضی در دست است:

                             ١٣٨        ١٣٨٣۴           ١٣٨۵

افتن د ا ۵۶۴ا    ۴٠٠.٠٠٠    ۶٠٠.٠٠٠   ۵٠٠.٠٠٠حسابھای دريافتنی     

شده سوخت ٢۵مطالبات ٠٠٠٧٢ ٠٠٠۴٠ ٠٠٠ ۴٠.٠٠٠       ٧٢.٠٠٠     ٢۵.٠٠٠مطالبات سوخت شده  

%١٠%            ١٢%          ۵سوخت          .نسبت م  م %%%وب

:متوسط درصد مطالبات سوخت شده به حسابھای دريافتنی  
  ۵( % + ١٢% + ١٠% ) ÷ ٣= ٩ %

212212
 ۴٠٠.٠٠٠× ٩% =٣۶.٠٠٠ ذخيره مطالبات مشکوک الزم 
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روش ھای برآورد مطالبات مشکوک الوصول

سن تجزيه روش تجزيه سنیروش

تاريخ از که زمانی مدت حسب بر شرکت مطالبات روش اين ريخ در ز  ی   ب  ز ر بر  ب  ين روش  ر 
.سررسيد آن گذشته طبقه بندی می شود

 ھر چقدرازموعد سرسيد مطالبات بيشترگذشته باشد، احتمال عدم
جھت باالتری ازنرخ که است الزم لذا و بوده نيزبيشتر آن ری جھوصول رخ ب ز زم    ر بو و   يزبي ن  ول  و

.برآورد مطالبات مشکوک الوصول استفاده شود

 جھت محاسبه ذخيره الزم ، مانده ھر يک از مطالبات در احتمال
عدم وصول آن ضرب شده و سپس مبالغ بدست آمده با يکديگر 

213213

ر ي ي ب ب غ ب پس و رب ن ول و م
.جمع می گردد
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تجزيه سنیروش  -مثال 

 ٢٩/١٢/٨۵مانده حسابھای دريافتنی شرکت موج در:

عنوان    تاريخ ايجاد     مبلغ      مدت ايجاد احتمال عدم وصول     

آلفا کت ٢ش %٢ا١تا١٢/٨۵۵/ %    ٢ماه           ١تا  ۵٠.٠٠٠ ٢٠/١٢/٨۵شرکت آلفا  

بتا ۵/١١/٨۵٣٠شرکت %۵ماه٣تا٠٠٠ %۵ماه           ٣تا  ٣٠.٠٠٠  ۵/١١/٨۵شرکت بتا    

% ١٠ماه          ۶تا  ٧٠.٠٠٠  ١٢/۶/٨۵شرکت گاما   %ر
:محاسبه ذخيره مطالبات مشکوک الوصول 

۵٠.٠٠٠× ٢ % + ٣٠.٠٠٠× ۵% +٧٠.٠٠٠×  ١٠%

214214
١+١.٠٠٠.۵٩ =٧.٠٠٠+٠٠.۵٠٠
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روش ھای برآورد مطالبات مشکوک الوصول

ويژه شناساي روش شناسايی ويژهروش

قرار بررسی مورد مشتريان تک تک مالی وضعيت روش اين ر در ر ی  ور برر ن  ري ی    ي  ين روش و ر 
گرفته و نسبت به مطالبات از مشتريانی که وضعيت مالی خوب و 

شود م گرفته نظر در بيشتری ذخيره ، ندارند .مطلوبی ندارند ، ذخيره بيشتری در نظر گرفته می شودمطلوب

مـطالبات ذخيـره ميـزان بيـن مستقيمـی رابـطه مـزبور روش ب در ر  ي ن  ز ي ن  ی بي ي ب  زبور ر ر روش 
مشکوک الـوصول و وضعيت مالی مـشتری وجود داشتـه و ھـر 
يره ذخ يزان م اشد، ب امطلوبتر ن شتری م مال وضعيت دازه انـدازه وضعيت مالی  مـشتری نـامطلوبتر بـاشد، مـيزان ذخـيره ان

.بيشتری نيز نياز خواھد بود

215215
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مقايسه روش ھای برآورد ھزينه مطالبات مشکوک الوصول

 روش شناسايی ويژه به لحاظ وقت و ھزينه بااليی که بايد صرف
ل قا اش ا کا ا ت که ا فقط گ آن گردد، فقط در مواردی که تعداد بدھکاران محدود باشد ، قابل آ

.اجرا است

 روش درصدی از مانده حسابھای دريافتنی و روش تجزيه سنی
اظ ل ه ا کا ل کا ات اطال اشت در صـورت داشتن اطالعـات کامل در مـورد بـدھکاران، به لحاظ ت
ساده بودن روش مناسبی می باشد اما عيب آن اينست که ھزينه 
.محاسبه شده رابطه مستقيمی با فروش ھای دوره جاری ندارد

ل تقا ل ا ه ا ه ن ش ف از ش  روش درصدی از فروش نسيه در عين ساده بودن به اصل تقابل
درآمـد و ھـزينه عـمل کـرده و از لـحاظ تئوريک معتبرتر بوده و 

216216
.کاربرد بيشتری نيز دارد
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روش ذخيره – نحوه انجام ثبت اصالحی پايان سال 

 در پايان سال مالی بايـد پس از بـرآورد ذخيره مطالبات مشکوک
ش ه قا آ لغ ا ز ذخ ا ان ل الوصل ، مانده حساب ذخيره مزبوربا مبلغ برآوردی مقايسه شده ال

در ايـن رابطه دو . و ثبت اصالحی الزم بر ايـن اساس انجام گردد
:وضعيت قابل پيش بينی است 

ذ ش شل .و بستانکارباشد.م.مانده تعديل نشده حساب ذخيره م١)
اشدالف ذخ اند از شت د آ لغ تاگ آن د ، در آنصورت اگر مبلغ برآوردی بيشتر ازمانده ذخيره باشد-الف    

:بابت تفاضل دو مبلغ ثبت زير انجام می شود 

***و                             .م.ھزينه م    

217217
***و                                .م.ذخيره م             
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روش ذخيره – نحوه انجام ثبت اصالحی پايان سال 

، در آنصورت اگر مبلغ برآوردی کمترازمانده ذخيره باشد -ب     
ش ا ان ز ث لغ تفاضل :بابت تفاضل دو مبلغ ثبت زير انجام می شودا

م ***ومذخيره و                              .م.ذخيره م    

شده سوخت مطالبات ***بازيافت و                              ب  زي  ب

.و بدھکار باشد.م.مانده تعديل نشده حساب ذخيره م٢) م) ير ب بمي ر ب و

غحاصل جمع مبلغ برآوردی و مانده بدھکار در اين حالت معادل    ع
و و بدھکار .م.ھزينه مالزم است حساب  و.م.حساب ذخيره م

محساب بستانکارمذخيره گرددو
218218

.گرددو بستانکار.م.ذخيره محساب
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روش ذخيره –نحوه انجام ثبت اصالحی پايان سال  -مثال 

است دست در کيوان شرکت مورد در زير :اطالعات
     
 اطالعات زير در مورد شرکت کيوان در دست است:

سال خالص ٨٠٣٠٠.٠٠٠فروش ل    ص   .                             روش 

                     ١٠درصد مطالبات مشکوک الوصول%

٢٩/١٢/٨٠و در .م.مانده تعديل نشده ذخيره م :

 بستانکار    ٢٠.٠٠٠        ١فرض

 بستانکار   ۴٠.٠٠٠        ٢فرض

ض دھکا٣٢ف
219219

بدھکار  ٢٠.٠٠٠       ٣فرض
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روش ذخيره –پاسخ مثال

 برآوردی ذخيره = ٣٠٠ ٠٠٠× ١٠% = ٣٠ ٠٠٠
     

 ذخيره برآوردی = ٣٠٠.٠٠٠× ١٠% = ٣٠.٠٠٠

فرض م:١ثبت ١٠.٠٠٠و.م.ھزينه رض .و     .م.زي م:  ب 

   ١٠.٠٠٠و                     .م.ذخيره م                             

 ١٠.٠٠٠و      .م.ذخيره م:    ٢ثبت فرض 

   ١٠.٠٠٠و                    .م.بازيافت م                             

 ۵٠.٠٠٠و      .م.ھزينه م:    ٣ثبت فرض  

۵ذخ
220220

   ۵٠.٠٠٠و                     .م.ذخيره م                            
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روش ذخيره –پاسخ مثال

و.م.ذخيره م -٢فرض و.م.ذخيره م -١فرض      

٢٠.٠٠٠۴٠.٠٠٠ ١٠.٠٠٠
١٠.٠٠٠
٣

٣٠.٠٠٠

م-٣فرض و.م.ذخيره
٣٠.٠٠٠

و.م.ير مرض

٢٠.٠٠٠۵٠.٠٠٠

٣٠.٠٠٠
221221
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اسناد دريافتنی

     
لغ ط ش ق اخ ک ا نا ا افتن نا اسناد دريافتنی اسنادی است که پرداخت بدون قيد و شرط مبلغ ا

معينی توسط شخص متعھد درآن تصريح شده است و در مقايسه 
.با حسابھای دريافتنی دارای سنديت قانونی بيشتری می باشد

اش ا فته ل شا ا ا افتن نا .اسناد دريافتنی در ايران شامل سفته و برات می باشدا

مبلغ کند م تعھد کننده امضاء آن بموجب که است سندی سفته سندی است که بموجب آن امضاء کننده تعھد می کند مبلغی سفته
در موعد معين يا عندالمطالبه در وجه حامل يا شخص معين و يا 

ا ن از کا شخ آ ک اله .به حواله کرد آن شخص کارسازی نمايده

222222
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اسناد دريافتنی

     
 در سفته ، قيد اطالعاتی از قبيل تاريخ صدور سفته ، مبلغ سفته

، اقامت محل ، متعھد نام ، پرداخت تاريخ ، وجه گيرنده نام ل ا ، ، ھ ،  م  ا ،  ريخ پر ه وج ،  ير م   ،
.جای پرداخت و امضای متعھد ضروری است

سفته ممکن است با بھره يا بدون بھره باشد.

خ ا اً لق ال ف ا لغ  مبـلغ اسمـی سـفته بعالوه بـھره متعلقه که مـجموعـا در تـاريـخ
غسررسيد قابل پرداخت می باشد ، مبـلغ واقعـی سـفته ناميده می  پ

:بھره متعلقه بشرح زير قابل محاسبه می باشد. شود

 )ن(آ ا لغ خ ن فت
223223

 بھره)ھزينه(درآمد مبلغ اسمی = نرخ بھره × × مدت سفته
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تنزيل اسناد دريافتنی

     
  تنزيل به معنی فروش يا واگذاری سفته قبل از تاريخ  سررسيد

دريافت ازای ديگردر ای موسسه يا فرد به سفته دارنده ري توسط ر ازای   ر ي و ای  ر ي  ه  ب  ار و 
.وجه آن پس از کسر ھزينه تنزيل می باشد

 ھزينه تنزيل و مبلغ دريافتی از بابت آن بدين ترتيب می تواند
گردد :محاسبه ر :ب 

 مبلغ واقعی سفته =ھزينه تنزيل نرخ تنزيل × × غمدت تنزيل  خ

 مبلغ دريافتی بابت تنزيل  = مبلغ واقعی سفته  - ھزينه تنزيل

224224
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تنزيل اسناد دريافتنی

     
 مدت تنزيل به فاصله زمانی بين تاريخ تنزيل و تاريخ سررسيد

شود می گفته وسفته ی    .

 در تعيين مدت تنزيل،روزتنزيل درمحاسبات آورده نشده وليکن
.روز سررسيد سفته دخالت داده می شود

لق ال ا ا ن ش ل ن ن اف نا ا  اسناد دريافتنی تنزيل شده به عنوان يک بدھی احتمالی تلقی
شده و مانده آن در ترازنامه از مانده حسابھای دريافتنی کسر 

.می شود

225225
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حسابداری تنزيل

     
 ثبت مربوط به تنزيل اسناد دريافتنی تا حد زيادی بستگی به

دارد دريافتنی اسناد ثبت روشچگونگی دو رابطه اين در ار ی  ري ب ا  ی  و و روش.چ ر اين راب 
:وجود دارد 

.I اسناد دريافتی بر حسب ارزش اسمی بدھکار گردد.

IIگ ا اق ش ا اف نا .اسناد دريافتی بر حسب ارزش واقعی بدھکار گرددII.ا

    

226226
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حسابداری تنزيل

     
اسناد دريافتی بر حسب ارزش اسمی بدھکار گردد.

ف گ ش در اين روش به ھنگام دريافت سند تجاری ، حساب اسناد
.دريافتنی به ارزش اسمی بدھکار می گردد ی ی ی

 بدھکارمعادل مبلغ دريافتی  بانکبه ھنگام تنزيل اسناد، حساب 
ا ل شقا ل ن ن اف ا ن شا ا بر حـسب ارزش اسنـاد دريافتنی تنزيل شدهو در مقابل حـساب

 تفاوت بدھکار يا بستانکارھر گـونه. می گرددبستانکاراسمی
. ثبت می شود ھزينه يا درآمد بھرهبين دو طرف ثبت در حساب 

227227
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حسابداری تنزيل

     
اسناد دريافتی بر حسب ارزش واقعی بدھکار گردد.

ف ف ف گ ش  در ايـن روش، بـه ھنگام دريافت سفته حساب اسناددريافتنی به
یمبلغ واقعی بدھکار شده و تفاوت مبلغ اسمی و واقعی سفته به  ی غ ی غ

.عنوان درآمد بھره شناسايی می گردد

ا اف لغ ل ا ان ا ف ل ن نگا  به ھنگام تنزيل سفته،حساب بانک معادل مبلغ دريافتی بدھکارو
غدرمقابل اسناد تنزيلی به مبلغ واقعی بستانکارگرديده ودر نتيجه 
مابه التفاوت بدھکار در حساب ھزينه تنزيل ثبت و منعکس می 

.گردد
228228
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حسابداری تنزيل

     
اسناد دريافتی بر حسب ارزش واقعی بدھکار گردد.

ف ف ف گ ش  در ايـن روش، بـه ھنگام دريافت سفته حساب اسناددريافتنی به
یمبلغ واقعی بدھکار شده و تفاوت مبلغ اسمی و واقعی سفته به  ی غ ی غ

.عنوان درآمد بھره شناسايی می گردد

ا اف لغ ل ا ان ا ف ل ن نگا  به ھنگام تنزيل سفته،حساب بانک معادل مبلغ دريافتی بدھکارو
غدرمقابل اسناد تنزيلی به مبلغ واقعی بستانکارگرديده ودر نتيجه 
مابه التفاوت بدھکار در حساب ھزينه تنزيل ثبت و منعکس می 

.گردد
229229
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مثال از تنزيل 

     
کاوه شرکت توسط شده انجام :عمليات عمليات انجام شده توسط شرکت کاوه:

سفته١/٣/٨٣ اسمی%١٠دريافت مبلغ به ای ماھه چھار / ی %ري  / غ  ب ی ب  ر   چھ
.لایر در ازای مطالبات خود از شرکت آرش ۶٠٠.٠٠٠

١/۴/نزد بانک% ١٢تنزيل سفته به نرخ  ٨٣.

الف ض گف ھکا ا لغ ه افت فته سفته دريافتی به مبلغ اسمی بدھکار گردد-فرض الف.

ب گردد–فرض بدھکار واقع مبلغ به دريافت سفته سفته دريافتی به مبلغ واقعی بدھکار گردد–فرض ب.

230230
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پاسخ مثال تنزيل 

     سفته دريافتی به مبلغ اسمی بدھکار گردد -فرض الف.

۶٠٠.٠٠٠اسناد دريافتنی–١/٣) دريافت سفته  

افتن د ا ۶ا ۶٠٠.٠٠٠حسابھای دريافتنی                                         

۶٠١۴٠٠بانک             -١/۴) تنزيل سفته ب)زيل

  ۶٠٠.٠٠٠اسناد دريافتنی تنزيلی                                      

 ١.۴٠٠درآمد بھره                                                   

231231
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پاسخ مثال تنزيل 

     سفته دريافتی به مبلغ واقعی بدھکار گردد -فرض ب.

۶٢٠.٠٠٠اسناد دريافتنی  -١/٣)دريافت سفته  

افتن د ا ۶ا ۶٠٠.٠٠٠حسابھای دريافتنی                                        

بھره ٢٠درآمد ٠٠٠ ٢٠.٠٠٠درآمد بھره                                                 

۶٠١۴٠٠بانک             - ١/۴)تنزيل سفته ب)زيل

١٨.۶٠٠ھزينه تنزيل                                   

  ۶٢٠.٠٠٠اسناد دريافتنی تنزيلی                                      

232232
               

www*pnueb*com



محاسبات 

     
 فته ھ = ۶ × ١% ×  ٢

۴
 بھره سفته = ۶٠٠.٠٠٠ × ١٠% × = ٢٠.٠٠٠

١٢

 مبلغ واقعی سفته = ۶٠٠.٠٠٠ + ٢٠.٠٠٠ = ۶٢٠.٠٠٠

 ھزينه تنزيل = ۶٢٠.٠٠٠ × ١٢% × =١٨.۶٠٠٣
١٢

 دريافتی بابت تنزيل = ۶٢٠.٠٠٠ – ١٨۶٠٠ = ۶٠١.۴٠٠

 درآمد بھره = ۶٠١.۴٠٠ – ۶٠٠.٠٠٠ = ١.۴٠٠

233233
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) واخواست سفته ( نکول 

      به عدم پرداخت مبلغ سفته در سررسيد توسط صادرکننده سفته
              

غ پ م
نکول يا ) که حاکی از ناتوانی وی در پرداخت آن می باشد( 

گويند سفته .واخواست وي و   .و

 مبه ھنگام نکول سفته الزم است مطالبات متکی بر اسناد تجاری م
به مطالبات عادی تغيير طبقه بندی گردد ، تا بدين ترتيب زوال 
به سفته کننده صادر بھتر عبارت به يا و سفته اعتبار و ر   ب ارزش ر  ر بھ ب ر  و ي ب  ب رزش و 

.نمايش درآيد
که دارد مطلب اين به بستگ نکول :حسابداری  حسابداری نکول بستگی به اين مطلب دارد که:

آيا اسناد نکول شده قبالً تنزيل شده است يا نه ؟                

234234
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) واخواست سفته ( نکول 

     نکول اسنادی که قبال تنزيل نگرديده است.

اشالف ل ن نا :اسناد نکولی بی بھره باشد-الف                  ا

دريافتن اسم(حسابھای مبلغ ***به ( )       ***به مبلغ اسمی(حسابھای دريافتنی    

دريافتنی ***اسناد ی                                                  ري  

:اسناد نکولی با بھره باشد-ب    

)        ***به مبلغ واقعی( حسابھای دريافتنی     

***اسناد دريافتنی                                                  

235235
***     درآمد بھره                                                      
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) واخواست سفته ( نکول 

     نکول اسنادی که قبال تنزيل گرديده است.

اشالف ل ن نا :اسناد نکولی بی بھره باشد-الف                  ا

دريافتن اسم(حسابھای مبلغ ***به ( )       ***به مبلغ اسمی(حسابھای دريافتنی    

***بانک ب                                                            

    

)     ***به مبلغ اسمی( اسناد دريافتنی تنزيلی     

***    اسناد دريافتنی                                                   

236236
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) واخواست سفته ( نکول 

     نکول اسنادی که قبال تنزيل گرديده است.

اشالف ا ل ن نا :اسناد نکولی با بھره باشد-الف                  ا

دريافتن واقع(حسابھای مبلغ ***به ( )       ***به مبلغ واقعی(حسابھای دريافتنی    

***بانک ب                                                            

)     ***به مبلغ اسمی(اسناد دريافتنی تنزيلی     )(

***  اسناد دريافتنی                                                   

   ھر گونه کارمزد بانکی مربوط به نکول سفته نيز بايد در
دريافتن حسابھای بانک(بدھکار بستانکار گردد)و ثبت

237237

.ثبت گردد) و بستانکار بانک(بدھکار حسابھای دريافتنی
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) واخواست سفته ( نکول  -مثال 

١/۶/٨۵-سفته اسمی۵دريافت ارزش به ٣۶٠ماھه ٠٠٠ ١/۶/٨۵ ٣۶ماھه به ارزش اسمی ۵دريافت سفته . 
.بوده است% ١۴نرخ بھره سفته . لایر بابت فروش کاال

١۵/۶/٨۵-  لایر در  ٣٠٠.٠٠٠ماھه به مبلغ  ٣دريافت سفته
وام اعطای مزبورازای سفته بھره است%١٢نرخ بوده .بوده است% ١٢نرخ بھره سفته مزبور.ازای اعطای وام

١/٧/٨۵-١٢با نرخ١/۶تنزيل سفته دريافتی در . % خی

١۵/نکول شد ١۵/۶سفته دريافتی در  ٩.

نکول گرديد ١/۶سفته دريافتی در  -١/١١ .

238238
سفته دريافتی به ارزش اسمی بدھکار می شود.            
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) واخواست سفته ( نکول  -مثال 

١/۶افتن نا ٣۶ا ١/۶-              ٣۶٠.٠٠٠اسناد دريافتنی

کاال ٣۶٠فروش ٠٠٠   ٣۶٠.٠٠٠فروش کاال                                               

١۵/۶-دريافتنی ٣٠٠.٠٠٠اسناد /            ی ري  .

٣٠٠.٠٠٠بانک                                                       

  ٣۶۵.٧۶٠بانک                            -١/٧    

  ٣۶٠.٠٠٠اسناد دريافتنی تنزيلی                                    

239239
         ۵.٧۶٠درآمد بھره                                                 
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) واخواست سفته ( نکول  -مثال 

١۵/دريافتنی–٩ ٣٠٩حسابھای ٠٠٠ ١۵/٣حسابھای دريافتنی          ٩ ٩.  

٣٠٠.٠٠٠اسناد دريافتنی                                              ی

  ٩.٠٠٠درآمد بھره                                                  

 ٣٨١.٠٠٠حسابھای دريافتنی           – ١/١١  

٣٨١.٠٠٠بانک                                                         

ل ن ن اف نا ا  ٣۶٠.٠٠٠اسناد دريافتنی تنزيلی                    

دريافتن ٣۶٠اسناد ٠٠٠
240240

    ٣۶٠.٠٠٠اسناد دريافتنی                                             

www*pnueb*com



تجديد سفته 

انجام است ممکن متفاوت وضعيت دو در سفته تعويض يا تجديد  تجديد يا تعويض سفته در دو وضعيت متفاوت ممکن است انجام
:شود

.Iتعويض سفته قبل از سررسيد

ف .IIتعويض سفته در تاريخ سررسيد

در گيرد، انجا سررسيد تاريخ در سفته تعويض صورتيکه در   در صورتيکه تعويض سفته در تاريخ سررسيد انجام گيرد، در
آنصورت تعويض به معنی ناتوانی صادرکننده سفته در پرداخت 
ل ن ث ا ث ا ل ق لذا ش بدھی  خود تلقی شده و لذا  قبل  از ثبت تعويض بايد ثبت نکول لق

.سفته انجام گردد

241241
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تجديد سفته  -مثال 

تارخ اسمی۶سفته١/۵/٨۵در ارزش به ای ٣٠ماھه ٠٠٠ ٣ماھه ای به ارزش اسمی ۶سفته ١/۵/٨۵در تارخ . 
.لایر در ازای مطالبات شرکت وصول گرديد

 سفته قبلی با سفته جديدی با نرخ  ١/١٠/٨۵در  -فرض اول ،
شد%١٣بھره وضه معا .معا وضه شد%١٣بھره

در تاريخ سررسيد ، سفته قبلی با سفته جديدی با –فرض دوم یم خ
.معاوضه شد% ١٣نرخ بھره 

ف ا ا ال ا ث ف ا اطال ا  با توجه به اطالعات فوق ، ثبتھای الزم از بابت تعويض سفته
:در دو فرض فوق بشرح زير خواھد بود

242242
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تجديد سفته 
از ل ق فته ض ت تعويض سفته قبل از سررسيد:

باشد-الف بھره بدون قبل سفته  سفته قبلی بدون بھره باشد-الف.

دريافتنی ٣٠.٠٠٠)جديد(اسناد ی    ري ي(  .)                   ج

٣٠.٠٠٠)                              قبلی(اسناد دريافتنی             

.باشد% ١٢سفته قبلی با بھره بوده و نرخ بھره آن  -ب    

٣١.۵٠٠)                     جديد(اسناد دريافتنی   

٣٠.٠٠٠)                               قبلی(اسناد دريافتنی           

د آ ١)٣×%١٢×(د ۵ ۵
243243

۵   ١.۵٠٠)      ٣٠.٠٠٠×%١٢×(      درآمد بھره            
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تجديد سفته 
  تعويض سفته در تاريخ  سررسيد:

اشالف ل ق ف .سفته قبلی بدون بھره باشد-الف   

دريافتن ٣٠حسابھای ٠٠٠ ٣٠.٠٠٠حسابھای دريافتنی                         

دريافتنی ٣٠.٠٠٠)قبلی(اسناد ی            ري ی(  .)                             ب

٣٠.٠٠٠)                      جديد(اسناد دريافتنی 

٣٠.٠٠٠حسابھای دريافتنی                                            

244244
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تجديد سفته 
  تعويض سفته در تاريخ  سررسيد:

آالف خ ن ا ل ق اش%ف .باشد% ١٢سفته قبلی با بھره بوده و نرخ بھره آن-الف   

دريافتن ٣١حسابھای ٨٠٠ ٣١.٨٠٠حسابھای دريافتنی                        

دريافتنی ٣٠.٠٠٠اسناد ی                                                 ري  .

١.٨٠٠)      ٣٠.٠٠٠×%١٢×(      درآمد بھره            ۶ )(
١٢

٣١.٨٠٠اسناد دريافتنی                              

245245
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برات

آن مـوجب بـه کـه کـتبی حـواله يـک از اسـت عـبارت بـرات عـبارت اسـت از يـک حـواله کـتبی کـه بـه مـوجب آن بـرات
صادرکننده دستور می دھد شخص ديگری مبلغ معينی را به 
شخص يا وی ه وج در معين اريخ ت در ا ي و ت روي محض رويـت و يـا در تـاريخ معينی در وجـه وی يا شخص محض

.ثالث و يا به حواله کرد او بپردازد

 ھيچ الـزامی به قبـول وجـه )پرداخت کننده برات( برات گير،
حکم برات ، وی قبولی اعالم صورت در وليکن نداشته م برات ی وی  برا  بو الم  ور ا ر  ن  ي ا و برا 

.  سفته را پيدا می کند

246246

www*pnueb*com



برات 
 برات ممکن است به حواله کرد شخص ديگر و يا به حواله کرد

دھنده،باشد برات شخصخود کرد حواله به برات که صورت در در صورتی که برات به حواله کرد شخص .خود برات دھنده،باشد
:ديگر باشد، دارای سه طرف خواھد بود

.I  برات کش( صادر کننده برات(

.II برات گير(پرداخت کننده وجه برات(

IIIات ه کنند افت ات(د ند )دا .III دارنده برات(دريافت کننده وجه برات(

در ، باشد دھنده برات خـود کـرد حـواله به برات که درصـورتی که برات به حـواله کـرد خـود برات دھنده باشد ، در درصـورتی
آنصـورت صـادرکننده بـرات و دريـافت کـننده وجه برات شخص 

د اھد خ ف ط د ا دا ات د د ا
247247
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حسابداری برات-مثال

لغ الف کا۵آقا آقا لایر لایر به آقای ب بدھکار و ھمين۵٠.٠٠٠آقای الف مبلغ
.مبلغ را از آقای ج طلبکار است

 آقای الف براتی به سررسيد يک ماه از  ١/۵/٨۵در تاريخ
ا آقا ه آقا ک اله ه خ تاريخ صدور به حواله کرد آقای ب و به عھده آقای ج صادر تا

نمود

 برات توسط آقای ج مورد قبول واقع شد ۵/۵/٨۵در تاريخ.
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حسابداری برات  - حل مثال   
 ۵/۵صدور برات ثبت نداشته ، اما قبولی آن در تاريخ 

باشد ثبت قابل زي ح :بشرح زير قابل ثبت می باشد:بش
دفاتر بدفاتر الف

 ۵٠.٠٠٠اسناد دريافتنی  ۵٠.٠٠٠پرداختنی .ح

۵٠.٠٠٠دريافتنی    .ح    ۵٠.٠٠٠دريافتنی    .ح    

دفاتر ج
۵٠پرداختنح ٠٠٠ ۵٠.٠٠٠پرداختنی.ح

پرداختنی ۵٠.٠٠٠اسناد
249249
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هشت فصل هشتمفصل

کاال د دا حسابداری موجودی کاالا

٢۵٠٢۵٠
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بھای تمام شده موجودی ھا

در برگيرنده اقالم زير می باشد بھای تمام شده موجودی ھا:

ق ل ل ش .Iشامل ھزينه ھای حمل، بيمه ، حقوق وعوارض (مخارج خريد
)گمرکی ، وسايرھزينه ھای مستقيم پس از کسرتخفيفات تجاری  پ م )ی

.II مخارج تبديل

.III که واحـد تجـاری در جـريان فعـاليت معـمول خود  سايـرمخـارجی
است داده انجام فعل شرايط به موجودی رساندن . جھت رساندن موجودی به شرايط فعلی انجام داده استجھت
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گردش موجودی ھا

 جريان ورود و خروج مـوجودی ھا در يک واحد اقتصادی شامل
فيزيک شدهوگردش تمام بھای باشدگردش م .می باشدگردش بھای تمام شدهوگردش فيزيکی             

موجودی فيزيکی .گردش ی وجو ی  يزي ش  .ر

 دوام و يا گردش فيزيکی موجودی ھا با توجه به عواملی از قبيل
بـديـن .آن می تواند اشکال متفاوتی داشته باشدنحوه انبار کردن

يمعنی که کاالھای کم دوام تروقابل دسترس ترزودتـرازبقيه کاالھا  زب ر رزو رس بل رو م و م ی ی
.فروخته شود
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گردش موجودی ھا

موجودی شده تمام بھای .گردش بھای تمام شده موجودیگردش

 گردش قيمت تمام شده ناظر بر روشھای تقويم موجودی ھا بوده
             

م م
.وشامل الگوھای متفاوت قيمت گذاری می باشد

ث سيستم ھای ثبت موجودی ھا.

شود م تقسي اصل دسته دو به موجودی ثبت ھای :سيست سيستم ھای ثبت موجودی به دو دسته اصلی تقسيم می شود:

.Iادواری ثبت سيستم .Iواری ب ا م  ي

.II  سيستم ثبت دايمی

253
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سيستم ھای ثبت موجودی

ھا موجودی ادواری ثبت سيستم ثبت ادواری موجودی ھاسيستم

و يا ھر زمان که تشخيص در پايان ھر دوره مالیدر اين سيستم
             

یم پ
داده شود ، شمارش فيزيکی موجودی انجـام و سپـس بـرحسب 

شود می گذاری قـيمت مـعمول، روشھای از .يکی از روشھای مـعمول، قـيمت گذاری می شوديکی

ھيچگونه در طی دورهدر سيستم مزبور در حساب موجودی کاال چیم
ثبتی انجام نشده و مانده آن ھمواره نشان دھنده موجودی کاال در

باشد می دوره .ابتدای ی ب وره  ای  .اب
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سيستم ھای ثبت موجودی

ھا د دا ت ث ت سيستم ثبت دايمی موجودی ھا

مرتبط معامالت و فروش يا خريد ازاقالم ھريک سيستم اين در اين سيستم ھريک ازاقالم خريد يا فروش و معامالت مرتبط              در
.به آن به محض وقوع درحساب موجودی ھا منعکس می گردد

 در اين سيستم نيز در پايان دوره مالی انبارگردانی انجام و نتيجه
شود می داده مطابقت شرکت دفاتر مانده با .آن با مانده دفاتر شرکت مطابقت داده می شودآن

 مدرسيستم دايمی برای ھريک ازاقالم موجوديھا کارت جداگانه ای ی م
تـحت عـنوان کارت نقدی و جنسـی کـاال اختصاص يافتـه واقـالم 

گردد می ثبت درآن خارجه يا وارده
255
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مقايسه دو سيستم دايمی و ادواری

ادواری دايمسيستم سيستم
.Iکاال .خريد

سيستم دايمیسيستم ادواری

             
.I ري.                      

***موجودی کاال             ***        خريد                 

***پرداختنی           .ح***          پرداختنی              .ح      

.IIپرداخت ھزينه حمل.

***موجودی کاال              ***      ھزينه حمل         

***انک***انک
256
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مقايسه دو سيستم دايمی و ادواری

ادواری دايمسيستم سيستم
.IIIخريد نقدی تخفيفات

سيستم دايمیسيستم ادواری
.IIIري ی                        ي 

***پرداختنی           .ح***             پرداختنی          .ح

***موجودی کاال         ***          تخفيفات نقدی خريد          

.IVبرگشت از خريدھای نسيه.

***پرداختنی           .ح***            پرداختنی         .ح

ت د ازخ کاال***گشت ***د
257
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مقايسه دو سيستم دايمی و ادواری

ادواری دايمسيستم سيستم
.Vنسيه فروش

سيستم دايمیسيستم ادواری
.Vي                       روش 

***دريافتنی           .ح***             دريافتنی         .ح

***فروش                  ***          فروش کاال                    

***  ثبت ندارد                کاالی فروش رفته            

کاال ***د
258
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مقايسه دو سيستم دايمی و ادواری

ادواری دايمسيستم سيستم

VIه ن ش ف از گشت

سيستم دايمیسيستم ادواری

.VIبرگشت از فروش نسيه

وت ازفروش وت***برگشت فروش از ***برگشت  برگشت از فروش وت       برگشت ازفروش وت   

***دريافتنی             .ح***         دريافتنی              .ح      یحیح

                                         

***ثبت ندارد              موجودی کاال                         

259
***کاالی فروش رفته                                                    

www*pnueb*com



مقايسه دو سيستم دايمی و ادواری

ادواری دايمسيستم سيستم سيستم دايمیسيستم ادواری

.VIIاست يکسان سيستم دو ھر در فروش نقدی تخفيفات .ثبت
.VIIIثبت اصالحی موجودی کاال
.VII ن م ي ي و  ر  ر  روش  ی  ي  .ب 

*** خالصه سودوزيان      

ثبت ندارد***                  موجودی کاال                 

***موجودی کاال           

ان ز د ه ***خال
260
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روش ھای محاسبه بھای تمام شده در سيستم ادواری

مھمترين روشھای محاسبه بھای تمام شده موجودی ھا:
             

Iد ا ن ل ا از اد ن ل ا Fi(ش  I  Fi  O( .Iروش اولين صادره از اولين وارده)First In , First Out (

IIوارده اخرين از صادره اولين )Last In  First Out(روش .IIروش اولين صادره از اخرين وارده)Last In , First Out (

.III روش ميانگين موزون)Weighted average( )g g(

.IV روش شناسايی ويژه )Specific identification (
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) First In , First Out(    روش اولين صادره از اولين وارده 

 در اين روش فرض بر آن است که کاالی فروش رفته از محل
موجوديھا واقالم تحصيل شده ابتدای سال ودرنتيجه موجودی               

باشد می خريدھا آخرين محل از دوره پايان .کاالی ی ب ري  رين  ل  ز  ور  ن  ي .ی پ

) Last In , First Out(    وارده  آخرينروش اولين صادره از 

 در اين روش فرض بر آن است که کاالی فروش رفته از محل
ل ا ا ا اال ن ا آخرين خريدھا ودرنتيجه موجودی  کاالی پايان دوره از محل آ

.اولين موجودی ھا می باشد
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)Weighted average( روش ميانگين موزون    

 دراين روش بھای تمام شده موجودی کاال و کاالی فروش رفته
             

م
بـرحسـب قيمت ميانگين که ازحاصـل تقـسيم بھـای تمـام شـده 
گردد می آيد،محاسبه می بدست آن برتعداد فروش آماده .کاالی ر ی  ب  ي ی  ن ب  روش بر  .ی  

) Specific identification( روش شناسايی ويژه    

 درصـورتی که بتوان گردش ھرقلم ازاقالم مـوجـودی را از زمان
تفاد ا ش ن ازا ان ت د ن گ ش ف ظه ل تا د خريد تا لحظه فروش پی گيری نمـود،ميتوان ازاين روش استفادهخ

.در ايـن روش قيمـت ھرقـلم جداگانه محاسبه می شود. کرد
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)Weighted average( روش ميانگين موزون    

 دراين روش بھای تمام شده موجودی کاال و کاالی فروش رفته
             

م
بـرحسـب قيمت ميانگين که ازحاصـل تقـسيم بھـای تمـام شـده 
گردد می آيد،محاسبه می بدست آن برتعداد فروش آماده .کاالی ر ی  ب  ي ی  ن ب  روش بر  .ی  

) Specific identification( روش شناسايی ويژه    

 درصـورتی که بتوان گردش ھرقلم ازاقالم مـوجـودی را از زمان
تفاد ا ش ن ازا ان ت د ن گ ش ف ظه ل تا د خريد تا لحظه فروش پی گيری نمـود،ميتوان ازاين روش استفادهخ

.در ايـن روش قيمـت ھرقـلم جداگانه محاسبه می شود. کرد
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روش ھای محاسبه بھای تمام شده در سيستم دايمی

مھمترين روشھای محاسبه بھای تمام شده موجودی ھا:
             

Iد ا ن ل ا از اد ن ل ا Fi(ش  I  Fi  O( .Iروش اولين صادره از اولين وارده)First In , First Out (

IIوارده اخرين از صادره اولين )Last In  First Out(روش .IIروش اولين صادره از اخرين وارده)Last In , First Out (

.III روش ميانگين متحرک)Moving  average( )g g(

.IV روش شناسايی ويژه )Specific identification (
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 مفھوم روش ھایFifo  ،Lifo  و شناسايی ويژه درسيستم دايمی
گ ً .ھمان است که قبالً در سيستم ادواری تشريح گرديد             

آخرين مبنای بر دوره آخر موجودی متحرک، ميانگين روش در روش ميانگين متحرک، موجودی آخر دوره بر مبنای آخرين در
درروش مزبور، . ميانگين متحرک دوره مالی،ارزشيابی می شود

ه ا ددا د خ فق ھ از د ا ھ شد ا ت بھای تمام شده ھر واحد ، پس از ھر فقره خريد مجددا محاسبه ھا
.می شود
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موجودی مثال شده تمام قيمت محاسبه
اطالعات مربوط به گردش موجودی کاالی شرکت سعيد:

محاسبه قيمت تمام شده موجودی  – مثال

تعداد       قيمت واحد            مبلغ                                        
٧۵٠.٠٠٠          ٢.۵٠٠        ٣٠٠موجودی ابتدای سال     ١/٣/٨٣             

کاال٣/٨٣/۵ ۵٠٠٣خريد ٠٠٠١ ۵٠٠ ٠٠٠ ١.۵٠٠.٠٠٠          ٣.٠٠٠       ۵٠٠خريد کاال                 ٣/٨٣/۵

۴۴.٠٠٠ھزينه حمل                                                ٨/٣/٨٣

۶٠برگشت از خريد        ٢٠/٣/٨٣

 ٧٠٠فروش                  ١٢/٧/٨٣
فروش٣٠/٧/٨٣ از ٨٠برگشت
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موجودی مثال شده تمام قيمت محاسبه
اطالعات مربوط به گردش موجودی کاالی شرکت سعيد:

محاسبه قيمت تمام شده موجودی  – مثال

تعداد       قيمت واحد              مبلغ                                        
١.١٢٠.٠٠٠           ٣.٢٠٠         ٣۵٠خريد کاال                ١/١٠/٨٣             

خريد١٠/٨٣/١۵ نقدی ٢٨تخفيفات ٠٠٠ ٢٨.٠٠٠تخفيفات نقدی خريد                                    ١٠/٨٣/١۵

٣٠٠فروش                ١٢/١١/٨٣

٣٠.٠٠٠تخفيفات نقدی فروش                                   ١٢/٨٣/١۵

۶۶١.۵٠٠          ٣.١۵٠         ٢١٠خريد                   ١٨/١٢/٨٣
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مثال ادواری حل سيستم

لغ ا ت ق ا ت

سيستم ادواری– حل مثال 

اطالعات-١مرحله تعداد       قيمت واحد              مبلغ                                        تلخيص

سال ابتدای ٣٠٠٢.۵٠٠٧۵٠.٠٠٠موجودی

تلخيص اطالعات-١مرحله

             
ل                ی  ب ی  .           .        وجو

١.٣۶۴.٠٠٠           ٣.١٠٠         ۴۴٠خريد اول                            

١.٠٩٢.٠٠٠           ٣.١٢٠         ٣۵٠خريد دوم                            

د ٢١٣خ ١۵۶۶١ ۵ ۶۶١.۵٠٠           ٣.١۵٠        ٢١٠خريد سوم                           

٣.٨۶٧.۵٠٠                          ١.٣٠٠کاالی آماده فروش                  روش ی

)٩٢٠(فروش خالص                      
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مثال ادواری حل سيستم

محاسبه قيمت تمام شده-٢مرحله:

سيستم ادواری– حل مثال 

مر ي ب

.IروشFifo:
             
fروش

 قيمت تمام شده موجودی کاال:

 (٣.١×٢١٠۵٠) + ( ١٧٠× ٣.١٢٠ )   ١.١٩١.٩٠٠  =

 قيمت تمام شده کاالی فروش رفته:

 ٣.٨۶٧.۵٠٠ – ١.١٩١.٩٠٠ = ٢.۶٧۵.۶٠٠
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مثال ادواری حل سيستم

IشLif

سيستم ادواری– حل مثال 

.IروشLifo:

             
کاال موجودی شده تمام :قيمت قيمت تمام شده موجودی کاال:

 (٢×٣٠٠.۵٠٠) + ( ٨٠× ٣.١٠٠ ) ٩٩٨.٠٠٠= ( × . ) + ( × . )  .

قيمت تمام شده کاالی فروش رفته: م

 ٣.٨۶٧.۵٠٠ – ٩٩٨.٠٠٠ = ٢.٨۶٩.۵٠٠
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مثال ادواری حل سيستم

.Iموزون ميانگين :روش
سيستم ادواری– حل مثال 

.Iوزون ين  ي :روش 

کاال واحد يک شده تمام بھای :متوسط
             

 م  ي و ی  :و بھ
 ٣.٨۶٧.۵٠٠  ١.٣٠٠= ٢.٩٧۵

 قيمت تمام شده موجودی کاال:

 ٢.٩٧×٣٨٠۵ = ١.١٣٠.۵٠٠

 قيمت تمام شده کاالی فروش رفته:
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سيستم دايمی – حل مثال 

)مبالغ به ھزارلایر(Fifoروش-کارت نقدی و جنسی کاال )غ(fی

شرحتاريخ
ماندهصادرهوارده

داد مبلغفتعدادمبلغفتعدادمبلغفت مبلغفیتعدادمبلغفیتعدادمبلغفیتعداد

٣٠٠۵/٢٧۵٠موجودی١/١  ٧۵٠ ۵/٢ ٣٠٠موجودی                                                     ١/١

۵/٢  ٣٠٠                          ١۵٠٠   ٣    ۵٠٠خريد         ٣/۵
                                                                      ۵٢٢    ٣  ٠٠۵٠

     ۵/٢ ٣٠٠                             ۴۴/  ٠٨        ھزينه حمل  ٨/٣
۵٠٠٠٨/٣٢٢٩۴
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سيستم دايمی – حل مثال 

ادامه-)مبالغ به ھزارلایر(Fifoروش -کارت نقدی و جنسی کاال
              

)غ(fی

شرحتاريخ
ماندهصادرهوارده

مبلغفتعدادمبلغفتعدادمبلغفتعداد مبلغفیتعدادمبلغفیتعدادمبلغفیتعداد

٢ د٣/ خ ٣۵/٢)١٨(٣)۶(گشت  ۵/٢  ٣٠٠)                         ١٨٠(  ٣)    ۶٠(برگشت خريد٢٠/٣
                                                                      ۴۴٢١١ ١/٣ ٠۴

  ۵/٢  ٣٠٠فروش                              ١٢/٧

                                             ۴١٩٩٠  ١/٣  ٠٠  ۴١٢   ١/٣  ٠۴
فروش٣٠/٧ ١٢٠١/٣٣٧٢)٢۴٨(١/٣)٨٠(برگشت
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سيستم دايمی – حل مثال 

ادامه-)مبالغ به ھزارلایر(Fifoروش  -کارت نقدی و جنسی کاال
              

)غ(fی

شرحتاريخ
ماندهصادرهوارده

مبلغفتعدادمبلغفتعدادمبلغفتعداد مبلغفیتعدادمبلغفیتعدادمبلغفیتعداد
  ١/٣  ١٢٠                          ١١٢٠  ٢/٣  ٣۵٠خريد        ١/١٠

                                                                       ٣۵١ ٢/٣  ٠۴٩٢

 ١/٣ ١٢٠)                            ٢٨/   (٠٨خريد      .ن.ت١٠/١۵ 
٣۵٠١٢/٣١۴۶۴                                                                        ٣۵ ١ ١٢/٣۴۶۴

       ١/٣ ١٢٠    فروش                        ١٢/١١ 
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سيستم دايمی – حل مثال 

ادامه-)مبالغ به ھزارلایر(Fifoروش -کارت نقدی و جنسی کاال
              

)غ(fی

شرحتاريخ
ماندهصادرهوارده

مبلغفیتعدادمبلغفتعدادمبلغفتعداد مبلغفیتعدادمبلغفیتعدادمبلغفیتعداد

تخفيفات نقدی فروش در کارت منعکس نمی شودفروشنت١٢/١۵ فروش                                                                                .ن.ت١٢/١۵

١٢/٣ ١٧٠                         ۵/۶۶١ ١۵/٣ ٢١٠خريد       ١٨/١٢

ی

                                                                             ١ ٢١٠۵/٩/١١٩١ ٣

۶/٢۶٧۵ قيمت تمام شده کاالی فروش رفته
د
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سيستم دايمی – حل مثال 

)مبالغ به ھزارلایر(Lifoروش-کارت نقدی و جنسی کاال
              

)غ(fی

شرحتاريخ
ماندهصادرهوارده

مبلغفتعدادمبلغفتعدادمبلغفتعداد مبلغفیتعدادمبلغفیتعدادمبلغفیتعداد

د١/١ ٣۵/٢٧۵ج  ٧۵٠ ۵/٢ ٣٠٠موجودی                                                     ١/١

۵/٢  ٣٠٠                          ١۵٠٠  ٣   ۵٠٠خريد       ٣/۵
                                                                      ۵٢٢    ٣  ٠٠۵٠

     ۵/٢ ٣٠٠                             ۴۴/   ٠٨         ھزينه حمل   ٨/٣
۵٠٠٠٨/٣٢٢٩۴
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سيستم دايمی – حل مثال 

ادامه-)مبالغ به ھزارلایر(Lifoروش -کارت نقدی و جنسی کاال
              

)غ(fی

شرحتاريخ
ماندهصادرهوارده

مبلغفتعدادمبلغفتعدادمبلغفتعداد مبلغفیتعدادمبلغفیتعدادمبلغفیتعداد

٢ د٣/ خ ٣۵/٢)١٨(٣)۶(گشت  ۵/٢  ٣٠٠)                         ١٨٠(  ٣)    ۶٠(برگشت خريد٢٠/٣
                                                                      ۴۴٢١١ ١/٣ ٠۴

  ١/٣  ۴۴٠فروش                              ١٢/٧

                                             ٢۶٠  ۵/٢٠١  ٢۴  ۴٠  ۵/١٠٠   ٢
فروش٣٠/٧ ١٢٠۵/٢٣٠٠)٢٠٠(۵/٢)٨٠(برگشت
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سيستم دايمی – حل مثال 

ادامه-)مبالغ به ھزارلایر(Lifoروش -کارت نقدی و جنسی کاال
              

)غ(fی

شرحتاريخ
ماندهصادرهوارده

مبلغفتعدادمبلغفتعدادمبلغفتعداد مبلغفیتعدادمبلغفیتعدادمبلغفیتعداد
  ۵/٢  ١٢٠                          ١١٢٠  ٢/٣  ٣۵٠خريد        ١/١٠

                                                                       ٣۵١ ٢/٣  ٠۴٢٠

(٨خ /١٢)٢٨۵/٢  ۵/٢ ١٢٠)                            ٢٨/   (٠٨خريد      .ن.ت١٠/١۵ 
                                                                       ٣۵١٣٩٢ ١٢/٣ ٠

        ۵/٢  ١٢٠  ٩٣۶   ١٢/٣ ٣٠٠    فروش                        ١٢/١١ 
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سيستم دايمی – حل مثال 

ادامه-)مبالغ به ھزارلایر(Lifoروش -کارت نقدی و جنسی کاال
              

)غ(fی

شرحتاريخ
ماندهصادرهوارده

مبلغفیتعدادمبلغفتعدادمبلغفتعداد مبلغفیتعدادمبلغفیتعدادمبلغفیتعداد

تخفيفات نقدی فروش در کارت منعکس نمی شودفروشنت١٢/١۵ فروش                                                                                .ن.ت١٢/١۵

۵/٢ ١٢٠                         ۵/۶۶١ ١۵/٣ ٢١٠خريد       ١٨/١٢

ی

                                                                  ۵١٢/٣   ٠

٢١١۵/٣۵/١١١٧                                                                             ١ ٢١٠۵/٣۵/١١١٧
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سيستم دايمی – حل مثال 

)مبالغ به ھزارلایر(روش ميانگين متحرک-کارت کاال
              

)غ(

شرحتاريخ
ماندهصادرهوارده

مبلغفتعدادمبلغفتعدادمبلغفتعداد مبلغفیتعدادمبلغفیتعدادمبلغفیتعداد

د١/١ ٣۵/٢٧۵ج  ٧۵٠ ۵/٢ ٣٠٠موجودی                                                     ١/١

٨١/٢٢۵٠٢ ٨٠٠                          ١۵٠٠  ٣   ۵٠٠خريد       ٣/۵

٨٧/٢٢٩۴٢ ٨٠٠                             ۴۴/   ٠٨         ھزينه حمل   ٨/٣

٨۶/٢١١۴٢ ٧۴٠)                         ١٨٠(   ٣)     ۶٠(برگشت خريد٢٠/٣
٧٠٠٨۶/٢٢٠٠٢۴٠٨۶/٢١١٢فروش١٢/٧
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سيستم دايمی – حل مثال 

ادامه-)مبالغ به ھزارلایر(روش ميانگين متحرک-کارت کاال
              

)غ(

شرحتاريخ
ماندهصادرهوارده

مبلغفتعدادمبلغفتعدادمبلغفتعداد مبلغفیتعدادمبلغفیتعدادمبلغفیتعداد

٨۴١٢٠/٢٣۴١)٢٢٩(٨۶/٢)٨٠(فروش.ب٣٠/٧   /) ( /) (     روش                    .ب /

١١/١۴۶١٣ ۴٧٠                          ١١٢٠  ٢/٣  ٣۵٠خريد       ١/١٠

١۵/٢٨/   (٠٨                     ١٠ (                          ۴٠ ٧٠۵/١ ٣۴٣٣

ش١٢/١١ ٣۵/٣٩١۵١٧۵/٣۵١٨ف

خريد.ن.ت

٠۵/٣۵١٨ ١٧٠  ٩١۵ ٠۵/٣ ٣٠٠فروش                         ١٢/١١
١٠٣٨٠/٣١١٧٩                ٢١٠١۵/٣۶۶١خريد   ١٨/١٢
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مقايسه نتايج روش ھای ارزيابی دردوسيستم دايمی وادواری

روش موجودی Fifoنتيجه ثبت ادواری و دايمی سيستم دو در نتيجه روشFifo  در دو سيستم دايمی و ادواری ثبت موجودی
مفھومی  اولين موجودیعلت آن است که . ھا يکسان می باشد

ا ت ت .ثابت در دو سيستم دارد             ثا
روش نيستLifoنتيجه يکسان وادواری دايمی دوسيستم در  نتيجه روشLifo در دوسيستم دايمی وادواری يکسان نيست .

پس ازانجام  آخرين موجودیعلت آن است که در سيستم دايمی 
ا اد ت د د ن آخ که ال د د ک تغ د خ ھرخريد تغييرکرده درحاليکه آخرين موجودی درسيستم ادواری ھ

.معنای ثابت و مشخصی دارد

 مقطع زمانینتيجه روش ميانگين نيز در دو روش به لحاظ 
ات ا ا شد تفاد شدا تفاد ا ات اطال زان

283

 ميزان اطالعات استفاده شدهاستفاده شده برای محاسبات و
.برای آن ، تفاوت خواھد داشت
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مقايسه نتايج روش ھای ارزيابی در شرايط تورمی

گ                                 Fifo           ميانگينLifo    

ن ا د ان د اال د ال ان ا موجودی پايان سال        حد باال     حد ميانی     حد پايين              د

کاالی شده تمام بھای تمام شده کاالی بھای

بفروش رفته                حد پايين   حد ميانی      حد باال  ی ي يين پ ر روش
سود                         حد باال     حد ميانی      حد پايين 
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مزايا و معايب روش ھای ارزيابی موجودی ھا

وارده اولين از صادره اولين .روش اولين صادره از اولين واردهروش

قيمتھای-مزايا به نزديک قيمتھايی حسب بر را کاال موجودی
             

ي ی ز ھ ي ي ب  ز يی  ھ ي ب  ی  ر بر  وجو
بازار ارزيابی نموده و اغلب از گردش فيزيکی کاال تبعيت می 

.کندکند
یدر شـرايط  تورمی استـفاده از ايـن روش  مـنجر به – معـايب

شناسايی سود اضافی ناشی از افزايش قيمتھا و نگھداری کاال 
دھد م افزايش را ماليات ھزينه و .شده و ھزينه ماليات را افزايش می دھدشده
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مزايا و معايب روش ھای ارزيابی موجودی ھا

وارده آخرين از صادره اولين .روش اولين صادره از آخرين واردهروش

بر-مـزايا رفته فـروش کـاالی شـده تـمام قـيمت آنکه لـحاظ بـه
             

ي روش ر بر ز ی  م   ي  ب   
حسب آخرين خريدھا محاسبه می شود، لذا ھزينه ھای جاری 

روش با مقايسه در سود و نموده منعکس بودهFifoرا دقيقتر دقيقتر بوده  Fifoرا منعکس نموده و سود در مقايسه با روش
.و به اصل تقابل درآمدھا و ھزينه ھا بھتر عمل می شود

 موجودی کاال را در ترازنامه به مبلغی کمتر از واقع  – معايب
به منجر مزبور روش ، قيمتھا کاھش دوران در و داده نشان داده و در دوران کاھش قيمتھا ، روش مزبور منجر به نشان

.افزايش ھزينه ماليات و حذف مزيت نقدی می شود
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مزايا و معايب روش ھای ارزيابی موجودی ھا

 روش ميانگين
             روشی عملی وکم ھزينه بوده و باعث ايجاد نوعی ثبات  -مزايا

شود م ھا ھزينه برآورد .در برآورد ھزينه ھا می شوددر

باعث می شود که ھيچيک از اقالم موجودی و کاالی  -معايب
.فروش رفته به قيمت ھای بازار نزديک نمی باشد

287

www*pnueb*com



مزايا و معايب روش ھای ارزيابی موجودی ھا

روش شناسايی ويژه.
              روشی ساده بوده ودرآن به اصل تقابل درآمد وھزينه  – مزايا

شود م عمل .کامال عمل می شودکامالً
یوقـت گيـرترين روش ارزيـابـی مـوجودی ھاست که – معايـب

متضمن نگھداری مدارک و سوابق مربوط به قيمتھای خريد و 
باشد می ھا موجودی از ھريک برای شده فروخته اقالم .  مقدار اقالم فروخته شده برای ھريک از موجودی ھا می باشدمقدار

ھزينه اجرايی آن غالبا باال بوده و صـرفاً در مـورد اقـالم گران 
ت ا اد اقت ه ت ا دا ت ق
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روش اقل قيمت تمام شده يا قيمت بازار

اقل ه د ا ھا د دا ا دھا تاندا ا ا ا  بر اساس استانداردھای حسابداری ، موجودی ھا بايد به اقل
.بھای تمام شده يا قيمت بازار ارزيابی شود

             
 دو نوع قيمت بازار پيش بينی شده  ٨در استاندارد شماره ،

ت :ا :است

Iفروش ارزش پسخالص فروش بھای از است عبارت که .Iکه عبارت است از بھای فروش پس .  خالص ارزش فروش
.از کسرمخارج برآوردی تکميل و توزيع و فروش

.IIکه عبارت از مخارجی است که بايد برای . بھای جايگزينی
شود می تحمل مشابه کامالً موجودی قلم يک ساخت يا .خريد
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فرايند انتخاب قيمت بازار

دھد م نشان را بازار ارزش انتخاب چگونگ زير .نمودار زير چگونگی انتخاب ارزش بازار را نشان می دھدنمودار

تجاری واحد برای ارزش ارزش برای واحد تجاری             

کمترين

بازيافتن جايگزينمبلغ بھای

رين

بھای جايگزينیمبلغ بازيافتنی

بيشترين

فروش ارزش اقتصادیخالص ارزش

بيشترين
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روش اقل قيمت تمام شده يا قيمت بازار

 در فـرايند انتخاب ارزش بازار ، به جھـت سھولت در محـاسبات
مـعادل بـازيافتنی مـبلغ و شـده گـرفتـه نـاديده اقتصادی ارزش ل              ، ی  زي غ ب ب ه و  ر  ه  ي ی  ، ارزش ا

.خالص ارزش فروش تلقی می گردد

ا ش ا ا ا ان ا ا ا ا اقل٨نا ا ال الزم است اقل  ٨بنابراين براساس استاندارد حسابداری شماره ،
خالص ارزش فروش و ارزش جايگزينی به عنوان ارزش بازار 

.انتخاب گردد
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ثبت اصالحی موجودی کاال

 درپايان ھـردوره مالی الزم است قيمت تمـام شـده با قـيمت بـازار
در انعکاس آندوجھت اقل احتياط اصل به وبنابرعمل شده ر              مقايسه س  وجھ ا ل آ ي ا ل ا ل ب ا بر ه وب ي 

.ترازنامه انتخاب شود

 در صورتی که اقل قيمت انتخابی ، قيمـت بازار باشد ، الزم است
موجودی ارزش کاھش زيان شناسايی بابت از الزم اصالحی ی ثبت وجو ھش ارزش  ن  يی زي ب  ی الزم از ب ال ب ا

.انجام گردد

  ھـرگـونه افـزايش مجدد ارزش بازاردر سالھای بعد می تواند به
گردد تلقی قبل سنوات در شده شناسايی زيان بازيافت .معنی
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ثبت اصالحی موجودی کاال -مثال 

اطالعات زير در رابطه با شرکت مھتاب در دست است :

   ٢٩/١٢/٨۴      ٢٩/١٢/٨٣شـــــــــرح                                         ش

کاال موجودی شده تما ٣٠٠قيمت ٠٠٠۵٠٠ ٠٠٠ ۵٠٠.٠٠٠        ٣٠٠.٠٠٠قيمت تمام شده موجودی کاال       

جايگزينی ٢٨٠.٠٠٠۵٣٠.٠٠٠ارزش ی                      زي ي    .        .ارزش ج

  ۵۵٠.٠٠٠        ٣١٠.٠٠٠ارزش فروش کاال                    
     ٣٠.٠٠٠          ٢۵.٠٠٠ھزينه بازاريابی و فروش            
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پاسخ مثال ثبت اصالحی موجودی کاال

١٣٨٣سال: ١٣٨٣سال:
 ٣١٠.٠٠٠ – ٢۵.٠٠٠ = ٢٨۵.٠٠٠ ارزش خالص بازيافتنی 

             
ی زي ب ص رزش

 ١٣٨۴سال :
 ۵۵٠.٠٠٠ – ٣٠.٠٠٠ = ۵٢٠.٠٠٠ ارزش خالص بازيافتنی 

قيمت تمام شده   ارزش جايگزينی   خالص ارزش بازيافتنی       

     ٢٨۵.٠٠٠         ٢٨٠.٠٠٠        ٣٠٠.٠٠٠    ٨٣سال
٨۴۴٩۵٣۵٢ال
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پاسخ مثال ثبت اصالحی موجودی کاال

 ثبتھای اصالحی:

ش ش              ٢٠.٠٠٠ھزينه کاھش ارزش موجودی ٢٩/١٢/٨٣

موجودی ارزش کاھش ٢٠ذخيره ٠٠٠ ٢٠.٠٠٠ذخيره کاھش ارزش موجودی                               

 

٢٩/١٢/٨۴ ٢٠.٠٠٠ذخيره کاھش ارزش موجودی 
٢٠.٠٠٠بازيافت زيان کاھش ارزش                                    
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بازار قيمت يا شده تمام بھای اقل قاعده موجودی-کاربرد مجموعه مجموعه موجودی-کاربرد قاعده اقل بھای تمام شده يا قيمت بازار

شش ش ق              مقـايسه بـھای تـمام شـده و ارزش ٨بر اساس استاندارد شماره
مبازار بايد بطورجداگانه درمورد ھر يک ازاقالم موجودی انجام  م

.شود

گروھھای بايد ، نباشد ممکن اقالم تک تک مقايسه صورتيکه در صورتيکه مقايسه تک تک اقالم ممکن نباشد ، بايد گروھھای در
.کاال و يا کاالی مشابه را جمعاً در نظر گرفت
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ھا موجودی برآورد ھای روش ھای برآورد موجودی ھاروش

جھت برآورد موجودی ھا از دو روش می توان استفاده نمود.
             .I روش سود ناويژه

ش ف خ ش .IIروش خرده فروشی

ناويژه ود س .روش سـود ناويژهروش

روشدر اين روش می توان از متـوسط نسبت سـود ناويژه به فروش ب ويژ و ب و ز ن و ی روش ين ر
خالص چند ساله گذشته موسسه جھت برآورد موجودی کاالی 

نمود استفاده سال پايان
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يامثال شده تمام بھای اقل قاعده موجودیکاربرد مجموعه مجموعه موجودی-...کاربرد قاعده اقل بھای تمام شده يا-مثال

عنوان       بھای تمام شده     قيمت بازار     مبلغ قابل گزارش  

۴٠.٠٠٠           ۴٠.٠٠٠      ۵٠.٠٠٠کاالی الف                    لف

ب ٩٠کاالی ٠٠٠٨۵ ٠٠٠٨۵ ٠٠٠    ٨۵.٠٠٠           ٨۵.٠٠٠      ٩٠.٠٠٠کاالی ب         

ج ٧٠.٠٠٠٧۴.٠٠٠٧٠.٠٠٠کاالی .           .      .الی ج         

١٩۵.٠٠٠        ١٩٩.٠٠٠    ٢١٠.٠٠٠جمع              ع
 ١۵.٠٠٠ھزينه کاھش ارزش موجودی    -ثبت اصالحی 
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ھا موجودی برآورد

بنا معمول روشھای حسب بر انبارگردانی امکان است ممکن گاه

برآورد موجودی ھا

 گاه ممکن است امکان انبارگردانی بر حسب روشھای معمول بنا
:بر داليلی از قبيل 

             .I ھزينه انبارگردانی باال

ط ث ثل ق غ ث ق .IIوقوع يک حادثه غيرمترقبه مثل حوادث طبيعی

IIIانبارگردان برای کاف فرصت و وقت کمبود .IIIکمبود وقت و فرصت کافی برای انبارگردانی

IVديگر عوامل يا رIV.و ي ل  وا و ي 

در چنين مواقعی از تکنيک برآورد استفاده .وجود نداشته باشد   
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ھا موجودی برآورد ھای روش ھای برآورد موجودی ھاروش

 روش خرده فروشی.
               در روش مزبور الزم است ابتدا نسبت کاالی آماده فـروش بر

قيمت حـسب بـر فـروش آماده کاالی به شده تمام بھای ي حسـب ب  ر  روش ب ی   م  ب  ی  ب بھ
.خرده فروشی محاسبه شود

 در مرحله بعدی الزم است که  قيمت  خرده  فروشی  موجودی
مپايان سال در نسبت فوق ضرب گردد تا  بھای تمام  شده  کاال  ی بھ ر رب وق ب ر ل ن ي پ

.بدست آيد
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ھا-مثال موجودی برآورد ھای روش روش ھای برآورد موجودی ھا-مثال

 اطالعات موجود:
             شـــــرح                  قيمت تمام شده      قيمت خرده فروشی

ال ا ت ٣۴ا      ۴٠.٠٠٠              ٣٠.٠٠٠موجودی ابتدای سال

١٢٠خريد ٠٠٠١۶٠ ٠٠٠                        ١۶٠.٠٠٠            ١٢٠.٠٠٠خريد

                                      ص  ١۴٠.٠٠٠فروش خالص روش

 بوده است% ٣٠متوسط سود ناويژه به فروش خالص.
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مثال فروشی-پاسخ خرده روش

فروش خرده قيمت برحسب فروش آماده کاالی :بھای

روش خرده فروشی-پاسخ مثال 

 بھای کاالی آماده فروش برحسب قيمت خرده فروشی:
 ۴٠.٠٠٠ + ١۶٠.٠٠٠ = ٢٠٠.٠٠٠

             
 موجودی پايان سال برحسب قيمت خرده فروشی:

 ٢٠٠.٠٠٠ – ١۴٠.٠٠٠ = ۶٠.٠٠٠

کاالی آماده فروش به قيمت تمام شده    
ش ف خ ق ه ش ف ا آ کاال

=
١۵٠.٠٠٠
کاالی آماده فروش به قيمت خرده فروشی٢ ٢٠٠.٠٠٠

= ٧۵%
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مثال موجودی-پاسخ برآورد ھای روش

شده تمام قيمت برحسب سال پايان :موجودی

روش ھای برآورد موجودی -پاسخ مثال

موجودی پايان سال برحسب قيمت تمام شده:
 ۶٠.٠٠٠× ٧۵% = ۴۵.٠٠٠

             

روش سود ناويژه

 ٣٠.٠٠٠ + ١٢٠.٠٠٠ = ١۵٠.٠٠٠ کاالی آماده فروش.ت.ب

 ١۴١)×٠.٠٠٠ - ٣٠% )=٩٨٠٠٠ کاالی فروخته شده.ت.ب
آ
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موجودی مالکيت موجودیمالکيت

 یاحتساب يک قلم کاال درفھرست موجودی ھای پايان سال بستگی ب ل ن ي پ ی ی وجو ھر ر م ي ب
.به زمان انتقال مالکيت آن دارد 

             زمان انتقال مالکيت کاال نيزبستگی به شرايط مورد توافق طرفين
.دارد ر

 درصورتی که درازای فروش کاال وجه نقد ويا مابه ازای ديگری
از خـريدار دريـافت نشود، انتقال مـالکيت تا زمـان تـحويل کاال به

.تعويق می افتد ی ويق

 مفاد و نوع قرارداد فی مابين طرفين معامله زمان تحويل کاال را
ش
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شرايط کاال)قراردادھای(انواع نقل و حمل به مربوط ي ر ع  ی(و ر ل )ر ل و  ربو ب 

شرطFOB
             شامل )عالوه برقيمت سياھه(قيمت فروش کاال درقرارداد مزبور

.کليه ھزينه ھا تا ھنگام تحويل کاال در عرشه کشتی می باشد ب ی ی ر ر وي م زي ي

  کليه ھزينه ھا و خطرات احتمالی مربوطه تا زمان عبور کاال از
ش ل ق ش ف ط ش .کشتی توسط فروشنده تقبل می شود)نرده(

ش ک شت ک ه ش ع د کاال ل ت ھنگا ت الک انتقال ان ز  زمان انتقال مالکيت، ھنگام تحويل  کاال درعرشـه کـشتی کـشور
.مبدا می باشد
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شرايط کاال)قراردادھای(انواع نقل و حمل به مربوط

شرطC&F  

مربوط به حمل و نقل کاال)قراردادھای(انواع شرايط

شرطC&F  

،بـارگيـری ھـزينه شـامل کاال فـروش قـيمت تـوافـق نـوع درايـن نـوع تـوافـق قـيمت فـروش کاال شـامل ھـزينه بـارگيـری،              درايـن
جابجايی و کرايه حمل تا بندرمقصد می باشد وليکن ھزينه بيمه 
مقصد بندر در ھا ايرھزينه و تخليه وھزينه مقصد تا ازبندرمبدا تا مقصد وھزينه تخليه وسايرھزينه ھا در بندر مقصد ازبندرمبدا

.به عھده خريدار می باشد

 کليه ھزينه ھا و خـطرات احتمالی مربوطه تا زمان عبـور کاال از
شود م تقبل فروشنده توسط کشت .نرده کشتی توسط فروشنده تقبل می شودنرده

ازفروشنده مالکيت انتقال زمان نيز، قرارداد نوع دراين بنابراين
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شرايط کاال)قراردادھای(انواع نقل و حمل به مربوط ي ر ع  ی(و ر ل )ر ل و  ربو ب 

  شرطCIF   
              ،درايـن نـوع تـوافـق قـيمت فـروش کاال شـامل ھـزينه بـارگيـری

باشد می بندرمقصد تا بيمه و حمل کرايه و نقطه.جابجايی ازآن ی ب ر  ل و بي  ب راي  يی و  بج ازآن  . ج
.به بعد کليه ھزينه ھا به عھده خريدار می باشد

 درقرارداد مزبورکاال به مسئوليت خريدار حمل شده اما فروشنده
باشد می دريايی بيمه و حمل کرايه پرداخت .مسئول ی ب يی  ري ل و بي  راي  ا  .ول پر

 بنابراين دراين نوع قرارداد نيز، زمان انتقال مالکيت ازفروشنده
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شرايط کاال)قراردادھای(انواع نقل و حمل به مربوط ي ر ع  ی(و ر ل )ر ل و  ربو ب 

  شرطFOB  Factory   Ex  Factory ) (
             

به معنی تحويل کاال درکارخانه می باشد.

 در ايـن روش به محض آنکه کاال در مـبدا يا کـارخانه بـارگيری
وگرديد، انتقال مالکيت نيز از فروشنده به خريدار انجام می شود ی م ج ر ري ب رو ز يز ي ي ر

 کليه ھزينه ھای حمل و بيمه و تخليه کاال به عھده خريدار می
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شرايط کاال)قراردادھای(انواع نقل و حمل به مربوط مربوط به حمل و نقل کاال)قراردادھای(انواع شرايط

 CODشرط 
             

شود می شرط آن در که فروشنده و خريدار بين قرارداد نوعی  و ی  ر  ن  ر  رو   ر و  ري ر بين  ر ی  و
.که تحويل کاال و پرداخت بھای آن به طور ھمزمان انجام گيرد

 انتقال مالکيت در اين نوع قرارداد به ھنگام تحويل ھمزمان کاال
گيرد می انجام ، معامله طرفين سوی از آن وجه .و ير ی  م  ج ين    ر وی  ز  ن  .و وج 
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شرايط حمل کاال – مثال

ال د ان آ کت ش ھا ش ٨۵ف ٨۵فروش ھای شرکت آسمان در سال:

خ اري ت رح                                                                ش
قيمت صورتحساب  شرايط حمل بارگيری درکارخانه   تحويل   دريافت وجه   

تــــــاريــــخ شــــــــــرح

    ٢۵.٠٠٠              FOB        ١۵/١١/٨۵      ١۵/١٢/١      ١٢  

   ۶٠.٠٠٠              CIF          ۶/١٢/٨۵       ٢٠/١       ٨/١

۵٠ ٠٠٠C&F ١۵/١٢/٨۵٢٨/١٢١٧/١    ۵ .             C&F        ١۵/١٢/٨۵     ١٧/١     ٢٨/١٢

   ٣٠.٠٠٠               COD        ٢٠/١٢/٨۵        ٧/١          ٧/١
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مثال کاال پاسخ حمل شرايط

فن٨۵ ٨۶ف٨۵ا

شرايط حمل کاال– پاسخ مثال

  ٨۶فروردين    ٨۵اسفند   ٨۵بھمن                                 ش
حسب بر FOB٢۵فروش ٠٠٠

شــــــرح

٠٠٠.٢۵                   FOBفروش بر حسب               

حسب بر C&F۵٠.٠٠٠فروش ب   .                   C&Fروش بر 

     ٢٠.٠٠٠                  FOB.Fفروش بر حسب   

CIF                                     ۶٠.٠٠٠فروش بر حسب   

  ٣٠.٠٠٠                                    CODفروش بر حسب   
٩۵٩
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ھا موجودی ارزيابی در اشتباھات در ارزيابی موجودی ھااشتباھات

 اشتباه در محاسبه مبلغ موجودی ھا ، شمارش فيزيکی و تعيين
             

ی غ
زمان انتقال مالکيت می تواند برعملکرد يک يا چند دوره مالی 

باشد .تاثيرگذار ار ب .ير

 با وجود آنکه در برخی موارد ،ماھيت اشتباھات بگونه ای است
که درصورت عدم کشف اشتباه،خود به خود درطول زمان اصالح
جھـت اصالحی ثبتـھای دراکثرموارد،انجام الوصف شوند،مع ی جھ می ال ی  ھ ب م  ج ر و ر ر و  ع  و ی 

.اصـالح نتايـج حاصل ازعـمليات ضـروری است

312

www*pnueb*com



ھا مثال موجودی ارزيابی در اشتباھات اشتباھات در ارزيابی موجودی ھا– مثال

ال پايان انبارگردان طبق موجودی مبلغ٨۵مانده ٩٠٠معادل ٠٠٠ ٩٠٠.٠٠٠معادل  مبلغ ٨۵مانده موجودی طبق انبارگردانی پايان سال 
.لایر بوده است

             .I  با شرط  ٢٠٠.٠٠٠يک فقره فروش کاال به بھای تمام شدهCIF  
در بندر مبدا بارگيری شده ٨۶اسفند ماه حمل و درفروردين٢۵در

حساب موجودی بستانکار شده ولی در  ٨۵از اين بابت در سال . است
.حساب درآمد ثبتی انجام نشده است م

.II لایر در شمارش فيزيکی کاال  ١٢٠.٠٠٠کاالی امانی ديگران به مبلغ
است شده .آورده شده استآورده

.IIIدر اسفد ماه از بين رفته که ثبتی از ۵٠.٠٠٠کاالی به قيمت تمام شده
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مثال ھا پاسخ موجودی ارزيابی در اشتباھات اشتباھات در ارزيابی موجودی ھا– پاسخ مثال

اول موجودی مرحله صحيح مانده :محاسبه محاسبه مانده صحيح موجودی– مرحله اول:

             
             ی  ٩٠٠.٠٠٠مانده موجودی طبق شمارش فيزيکی ق

                                     ٢٠٠.٠٠٠فروش دوره بعد 

                  ١٢٠.٠٠٠( کاالی امانی ديگران نزد شرکت (

                                           ٩٨٠.٠٠٠مانده واقعی
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مثال ھا پاسخ موجودی ارزيابی در اشتباھات اشتباھات در ارزيابی موجودی ھا– پاسخ مثال

دو اصالح مرحله ھای :ثبت ثبت ھای اصالحی– مرحله دوم:

Iکاال ٢٠٠موجودی ٠٠٠              .I                             ٢٠٠.٠٠٠موجودی کاال

م  ٢٠٠.٠٠٠قيمت تمام شده کاالی فروش رفته                        

.IIثبت اصالحی ندارد

.III            ۵٠.٠٠٠زيان ناشی از کاالی مفقودی  

 ۵٠.٠٠٠موجودی کاال                                                   
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ن فصل نهمفصل

ثابت ھای داراي حسابداری دارايی ھای ثابتحسابداری
و

نامشھود 
٣١۶٣١۶
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ثابت ھای مشھوددارايی ب ی  ھوارايی 

به دارايی ھايی اطالق می شود که دارای ويژگی ھای زير باشد:

ش ف ل برای توليد يا عرضه کاالھا و خدمات استفاده شود.

شود نگھداشته اداری مقاصد برای يا ديگران به اجاره جھت جھت اجاره به ديگران يا برای مقاصد اداری نگھداشته  شود.

گيرد قرار استفاده مورد مالی دوره يک از .بيش ير رار  ور ا  ی  ور  .بيش از ي 

دارای موجوديت عينی باشد.
بخش عمده ای از دارايی ھای واحد تجاری را تشکيل دھد.

٣١٧٣١٧
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دارايی ھای ثابت مشھود به سه طبقه تقسيم می شود: م

.Iدارايی ھای مشھود قابل استھالک.

.اين دارايی ھا دارای عمر محدود بوده و قابل استھالک می باشد   

.IIدارايی ھای مشھود استھالک ناپذير.

ش ل .اين دارايی ھا دارای عمر نامحدود بوده و مستھلک نمی شوند  

IIIپذير نقصان ھای .دارايی ھای نقصان پذيرIII.داراي

ديگر ھای دارايی به و يافته تحليل برداری بھره نتيجه در ھا دارايی اين ر    ي ی  يی  ر يل ي و ب  ری  يج بھر بر ر  يی   ر ين 

.مثل مواد يا کاال تبديل می شود مثل معادن و منابع طبيعی     

٣١٨٣١٨
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ثابت ھای دارايی شده تمام بقيمت ی  ارايی  م   ي 

قيمت تمام شده دارايی ھای ثابت شامل اقالم زير است:

.Iقيمت خريد.

گ .IIھزينه حمل وبيمه و عوارض گمرکی.

IIIنصب ج خا .IIIمخارج نصب.

IVدارايی جابجايی و سازی پياده .مخارج پياده سازی و جابجايی دارايیIV.مخارج

.V ھر گونه ھزينه ای که برای رساندن دارايی به وضعيت قابل
٣١٩٣١٩

ی
.بھره برداری تحمل شود
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  نکته:

.Iقيمت تمام شده دارايی ثابت نبايد ازقيمت نقدی آن تجاوز نمايد.
يبنابراين ھـرگـونه تخفيف تـجاری يا نـقدی الزم اسـت ازقيـمت  ز زم ی ي ری ج ي و ر ين بر ب

.خريد کسر شود

.II در محاسبه قيمت تمام شده ، اقالم غيرعادی و پيش بينی نشده
يمثل ھزينه تعمير تجھيزاتی که در جريان حـمل آسيب ديده و يا  و ي يب ن جري ر ی جھيز ير زي
جريمه تاخير در پرداخت عوارض گمرکی نبايد جز بھای تمام 

شود آورده .شده آورده شودشده

٣٢٠٣٢٠
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زمين-الف

و بوده زمين سازی آماده و خريد به مربوط مخارج کليه شامل کليه مخارج مربوط به خريد و آماده سازی زمين بوده و شامل
:شامل ھزينه ھای زير می باشد

.Iقيمت خريد زمين و کارمزد داللی

.IIماليات خريد ، حق الثبت و ھزينه ھای دفتری

از ا آ ط ت نه ھزينه تسطيح و آماده سازیIII.ھز

IVکسر از پس زمين در موجود قديم ساختمان تخريب مخارج تخريب ساختمان قديمی موجود در زمين پس از کسر IV.مخارج
مواد و مصالح اسقاط

٣٢١٣٢١
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نکته

 در صورتيکه در زمين خريداری شده ، تاسيساتی نـظير نــرده
نگ ک ا احداث از اده ا طه ح فالت آ کشی ، آسـفالت محـوطه يا پياده روسازی ، احداث پارکينگ و کش

غيره ايجاد گردد، ھزينه مربوط به آن ، قابل احتساب به قيمت 
.تمام شده زمين نخواھد بود

ا جداگانه اب ح بدھکا د که ت ا الز اقال چنين ھزينه چنين اقالمی الزم است که در بدھکار حساب جداگانه ای ھزينه
ثبت شده و در طی » تاسيسات و مستحدثات در زمين « به نام 

گ لک ت آ .عمر مفيد آن مستھلک گرددف

٣٢٢٣٢٢
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یمعادن و منابع طبيعی ع

شامل طبيع منابع و معادن شده تمام :قيمت قيمت تمام شده معادن و منابع طبيعی شامل:

.Iخريد قيمت .Iري ي 

.II مخارج مربوط به تحصيل امتياز بھره برداری

.III  وسايل وتجھيزاتی که مستقيما به بھره برداری مربوط می
شودش

IVمنابع و معادن از مناسب استفاده جھت که ھاي ھزينه کليه ھزينه ھايی که جھت استفاده مناسب از معادن و منابع IV.کليه
.طبيعی انجام می گردد

٣٢٣٣٢٣
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ساختمان

شده خريداری ساختمان شده تمام :قيمت قيمت تمام شده ساختمان خريداری شده:

مالکيت انتقال ھای ھزينه و ساختمان خريد قيمت ي ل  ی  زي  ن و  ري  ي 

 کليه ھزينه ھای الزم جھت استفاده مناسب از ساختمان

 قيمت تمام شده ساختمان ساخته شده:

ھزينه ھای مستقيم مثل مواد و دستمزد مستقيم

حق الزحمه طراحی، مھندسی و مخارج احداث کارگاه
ا دا ا ط ت تغ ت ثا ا ھا نه ھز

٣٢۴٣٢۴

ھزينه ھای سربار ثابت و متغير مرتبط با دارايی
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نکته

 در صورتيکه قيمت تمام شده دارايی ثابت سـاخته شـده تـوسط
مازاد مبلغ باشد، آن نقدی متعارف ارزش بيشتراز تجاری زا واحد غ  ب  ، ی آن ب رف  راز ارزش  ری بي ج وا 

.بايد به حساب سودوزيان انتقال يابد

 اگر واحد تجاری يکی از ساختمان ھای قديمی  خود را برای
تخريب مخارج نمايد، تخريب جديد ساختمان از(احداث پس ريب  رج   ي  ريب  ي   ن ج ا  پس از (ا
قابل انتقال ) کسر عوايد حاصل از فروش مواد و مصالح اسقاط

مستقيماً بايد و نبوده ساختمان يا زمين ازحسابھای ھيچيک به ھيچيک ازحسابھای زمين يا ساختمان نبوده و بايد مستقيما به
.به حساب سودوزيان انتقال يابد

٣٢۵٣٢۵
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ینحوه عمل با ھزينه ھای تامين مالی ين ی زي ب ل و

شماره استاندارد مالی١٣براساس تامين مخارج از بخش آن ،  آن بخش از مخارج تامين مالی ١٣براساس استاندارد شماره ،
که مستقيماً قابل انتساب به تحصيل دارايی است بايد به عنوان 

گردد وب مح داراي شده تما بھای از .بخشی از بھای تمام شده دارايی محسوب گرددبخش

شده تمام بھای در مالی تامين مخارج احتساب ، اساس اين بر اين اساس ، احتساب مخارج تامين مالی در بھای تمام شده بر
:دارايی واجد شرايط بايد زمانی شروع شود که 

برای دارايی مربوطه مخارجی در حال انجام بوده و آماده  -الف    
باشد جريان در دارايی .سازی ن ب ر جري ارايی  .زی 

.مخارج تامين مالی در حال وقوع باشد -ب    

٣٢۶٣٢۶
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 نکته:

 در صورتيکه:

عمليات ساخت فعاالنه دارايی برای مدت طوالنی متوقف شود

  يا کليه فعاليتھای الزم برای آماده سازی دارايی برای استفاده
گردد تکميل اساسی طور به فروش ريا يل  ی  ور  روش ب  ي 

 در آنصورت احتساب مخارج تامين مالی در بھای تمام شده آن
.دارايی متوقف خواھد شد

٣٢٧٣٢٧
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جھيزماشين آالت و تجھيزات و ين

باشد زيرم اقالم شامل وتجھيزات آالت ماشين شده تمام :قيمت قيمت تمام شده ماشين آالت وتجھيزات شامل اقالم زيرمی باشد:

.Iنقدی و تجاری تخفيفات کليه کسر از پس خريد .قيمت .Iی ری و  ج ي  ي  ر  ز  ري پس  .ي 

.IIھزينه حمل و بيمه و بارگيری

.IIIحقوق و عوارض گمرکی

.IVھزينه نصب و راه اندازی اوليه

.Vھزينه بازسازی و مرمت ماشين آالت دست دوم خريداری شده

Vت ا ض الز نه تفاد ا ت که ھا نه ھز ه کل
٣٢٨٣٢٨

.VIکليه ھزينه ھايی که جھت استفاده بھينه الزم و ضروری است
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٩-١مثال ل

است دردست آالت ماشين و اموال با رابطه در زير :اطالعات اطالعات زير در رابطه با اموال و ماشين آالت دردست است:
زمين– الف: ين ز

.I ٢٠٠.٠٠٠)       شامل امتياز آب و برق ( قيمت خريد زمين

.II                                   ١۵.٠٠٠ھزينه انتقال مالکيت  

.III                          ٢٠.٠٠٠ھزينه تسطيح و خاک ريزی  

.IV                       ١٨.٠٠٠مخارج تخريب ساختمان قديمی  
Vقاط ا الح ش ف از ل ا د آ ١د

٣٢٩٣٢٩

.V                ١٠.٠٠٠درآمد حاصل از فروش مصالح اسقاط
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٩-١مثال ل

.VI                            ۴.٠٠٠ھزينه نرده کشی دور زمين

گ ث .VII                                 ٧.٠٠٠ھزينه احداث پارکينگ 

خريداری زمين به مريوط برق و آب امتياز ارزش ضمن در    در ضمن ارزش امتياز آب و برق مريوط به زمين خريداری

مبلغ معادل است٢۵.٠٠٠شده شده تعيين .لایر غ     ب ل  يين  ا.  .لایر 

ساختمان-ب:

.I                       ١٨.٠٠٠پروانه ساخت و نقشه ھای فنی

٣٣٠٣٣٠
.II ١۴٠.٠٠٠)                         مواد و تبديل ( ھزينه احداث
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٩-١مثال ل

.VI                      ۴٠.٠٠٠ھزينه بھره در طول دوره ساخت 

لغ ل ش ق ق   توضيح اينکه قيمت نقدی ساختمان مشابه در بازار معادل مبلغ
.لایر می باشد١٩٠.٠٠٠ ی

 ماشين آالت و تجھيزات  -ج:

.I  ۶٠.٠٠٠)                 قبل از احتساب تخفيف (قيمت خريد

.II                                                ۵تخفيفات تجاری%
نق فات ٩٣/٣/تخف

٣٣١٣٣١

.III٣/٣٠– ٩٠/ تخفيفات نقدی                                     ن 
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٩-١مثال ل

.IV                             ١۵.٠٠٠ھزينه حمل و بيمه و گمرک

.V                                ١٠.٠٠٠ھزينه نصب و راه اندازی

VIآزمايش توليد برای مصرف ٣مواد ٠٠٠ .VI                     ٣.٠٠٠مواد مصرفی برای توليد آزمايشی   

VIIاول ماه تعميرات و نگھداری ٢.٠٠٠ھزينه .VII                   يرا  اول اری و  ھ .ھزي 

.VIII          ١.۵٠٠جريمه تاخير در پرداخت عوارض گمرکی پ

 به استثنای قيمت خريد ماشين آالت که بطور نسيه خريداری
ت ا ش اخت اً نق اقال ه ق ش

٣٣٢٣٣٢

.شده ، بقيه اقالم نقدا پرداخت شده است
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محاسبات-پاسخ  مثال ل خ بپ
 قيمت تمام شده زمين -الف:

                                        ٢٠٠.٠٠٠قيمت خريد   

                                ٢۵.٠٠٠( امتياز آب و برق     (

                              ١۵.٠٠٠ھزينه انتقال مالکيت

ز خاک ط ت نه ٢ھز                     ٢٠.٠٠٠ھزينه تسطيح  و خاک ريزی

قديمی ساختمان تخريب ١٨مخارج ٠٠٠                   ١٨.٠٠٠مخارج تخريب ساختمان قديمی 

                   ١٠.٠٠٠( درآمد فروش مصالح اسقاط (
٣٣٣٣٣٣

ح روش )(ر

٢١٨.٠٠٠بھای تمام شده زمين                                 
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محاسبات-پاسخ  مثال ل خ بپ

ثا ت ا تا تاسيسات و مستحدثات در زمين-ب:

زمين دور کش نرده ۴ھزينه ٠٠٠                               ۴.٠٠٠ھزينه نرده کشی دور زمين   

پارکينگ احداث ٧.٠٠٠ھزينه                                     ي ر    .زي  پ

١١.٠٠٠بھای تمام شده تاسيسات و مستحدثات                     

ساختمان  -ج:

                       ١٨.٠٠٠پروانه ساخت و نقشه ھای فنی

٣٣۴٣٣۴
                                            ١۴٠.٠٠٠ھزينه احداث
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محاسبات-پاسخ  مثال ل خ بپ

ساخت دوره ط در بھره ۴٠ھزينه ٠٠٠                       ۴٠.٠٠٠ھزينه بھره در طی دوره ساخت  

١٩٨.٠٠٠جمع ع                                                           .ج

   ٨٠٠٠(مازاد بھای تمام شده ساختمان برارزش متعارف (

                               ١٩٠.٠٠٠قيمت تمام شده ساختمان

ماشين آالت و تجھيزات  -د:

              ۵٧.٠٠٠قيمت خريد پس از کسر تخفيفات تجاری   
نقد فات (۵٧×%٣(تخف (١ ٧١(

٣٣۵٣٣۵

١.٧١٠)                   ( ۵٧.٠٠٠×%٣(تخفيفات نقدی    (

www*pnueb*com



محاسبات-پاسخ  مثال ل خ بپ

                                      ۵۵.٢٩٠خالص قيمت خريد  

گ ل                             ١۵.٠٠٠ھزينه حمل، بيمه و گمرک

اندازی راه و نصب ١٠ھزينه ٠٠٠                              ١٠.٠٠٠ھزينه نصب و راه اندازی  

آزمايشی توليد برای مصرفی ٣.٠٠٠مواد                    ی ي ي آز و ی برای  ر .وا 

م   ٨٣٢٩٠بھای تمام شده ماشين آالت و تجھيزات                 

  ٢۵.٠٠٠                     قيمت تمام شده حق االمتياز -ه      

٣٣۶٣٣۶
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محاسبات-پاسخ  مثال ل خ بپ

 اقالم سودوزيان:

ش ق ق .I٨.٠٠٠)   مازاد قيمت نقدی بر بھای تمام شده(ھزينه بھره 

IIآالت ماشين اول ماه نگھداری ٢ھزينه ٠٠٠ .II                   ٢.٠٠٠ھزينه نگھداری ماه اول ماشين آالت  

IIIگمرکی عوارض پرداخت در تاخير ١.۵٠٠جريمه .III             ی ر وارض  ا  ر پر ير       .جري 

١١.۵٠٠جمع                                                            ع

٣٣٧٣٣٧
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مثال روزنامه– پاسخ ثبت ل خ   ب روز پ

                            ٢١٨.٠٠٠زمين  

ث ١١.٠٠٠تاسيسات و مستحدثات          

١٩٠ساختمان ٠٠٠   ١٩٠.٠٠٠ساختمان                          

وتجھيزات آالت ٨٣.٢٩٠ماشين جھيزا             .ين آال و

٢۵.٠٠٠حق االمتياز                        

۴٧٢.٠٠٠بانک                                                  

۵۵٢٩٠حسابھای پرداختنی                                  ٣٣٨٣٣٨
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مثال روزنامه– پاسخ ثبت ل خ   ب روز پ

بھره ٨ھزينه ٠٠٠    .٨ھزينه بھره                                    

نگھدا و ات ي تع ٢ھزينه  ٢.٠٠٠ھزينه تعميرات و نگھداری                  

١.۵٠٠جريمه تاخير در پرداخت عوارض گمرکی  گ
          

١١۵٠٠بانک                                                             

٣٣٩٣٣٩
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اول مھلت فرض طی در آالت ماشين خريد از ناشی بدھی بدھی ناشی از خريد ماشين آالت در طی مھلت – فرض اول
:تعين شده ، از سوی خريدار پرداخت شود    
   
۵۵٢٩٠حسابھای پرداختنی                    

 ۵۵.٢٩٠بانک                                                     
 
بدھی مربوطه به موقع پرداخت نگردد –  فرض دوم:

               
۵۵٢٩٠حسابھای پرداختنی                     

نشد تفاد ا فات ١تخف ٧١ ١.٧١٠تخفيفات استفاده نشده                
۵٧.٠٠٠بانک                                                     

٣۴٠٣۴٠
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تجھيزات و آالت اموال،ماشين تحصيل ھای :روش ھای تحصيل اموال،ماشين آالت و تجھيزات :روش

ال ا ک ت ا ن ا نق شکل ا ا ا ل ت .Iتحصيل دارايی ھا بشکل نقد يا نسيه و يا ترکيبی از دو حالت

IIمدت بلند پرداختن اسناد ازای در ھا داراي تحصيل .IIتحصيل دارايی ھا در ازای اسناد پرداختنی بلند مدت

.IIIسھام صدور با ھا دارايی مIII.تحصيل ھ ور  يی  ب  ر يل 

.IVتحصيل دارايی ھا به شکل يکجا

.Vتحصيل دارايی ھا در قالب احداث يا ساخت

.VI در قالب اھداء ( تحصيل دارايی ھا به صورت رايگان(

٣۴١٣۴١
.VIIتحصيل دارايی ھا به صورت معاوضه
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تحصيل دارايی ھا بشکل نقد يا نسيه و يا ترکيبی از دو حالت.

يک در که است وجوھی کليه شامل شده تمام بھای روش اين در  در اين روش بھای تمام شده شامل کليه وجوھی است که در يک
معامله حقيقی از سوی خريدار پرداخت و يا تعھد می شود که در 

دد گ داخت ند .آينده پرداخت گرددآ

نقدی و تجاری تخفيفات کليه است الزم نسيه معامالت اعم(در اعم (در معامالت نسيه الزم است کليه تخفيفات تجاری و نقدی
از قيمت دارايی ثابت کسر ) از اينکه استفاده شده باشد يا نه 

د ش ت ث دفات د آن نقد ت ق ا دا .شده و دارايی بر حسب قيمت نقدی آن در دفاتر ثبت می شودشده

٣۴٢٣۴٢
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تحصيل دارايی ھا از طريق صدور اسناد پرداختنی.

متعارف ارزش به شده خريداری دارايی است الزم حالت اين در  در اين حالت الزم است دارايی خريداری شده به ارزش متعارف
.در دفاتر ثبت گردد

ف  مطلع و مايلارزش منصفانه مبلغی است که خريدار و فروشنده 
، در يافت يا  شرايط عادیو درمعامله ای حقيقیمی توانند در یی
.پرداخت نمايند

٣۴٣٣۴٣
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گ گ چگونگی ثبت دارايی ھای مشھود در دفاتر خريدار:

باشد داشته وجود است ممکن حالت دو رابطه :دراين دراين رابطه دو حالت ممکن است وجود داشته باشد:

ييارزش منصفانه دارايی تحصيل شده مشخص يا قابل تعيين -الف    ي ي يی ر رز
.باشد

ق ارزش منصفانه دارايی تحصيل شده مشخص نبوده و يا قابل -ب
تعيين نباشد

٣۴۴٣۴۴
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اشدالف ن تع ل قا ا شخ ا دا فانه ن زش ا ارزش منصفانه دارايی مشخص يا قابل تعيين باشد-الف.

در آن منصفانه ارزش برحسب شده تحصيل دارايی حالت اين در در اين حالت دارايی تحصيل شده برحسب ارزش منصفانه آن در
دفاتر بدھکارشده و تفاوت آن با ارزش اسمی اسناد پرداختنی به 

د ش بدھکا ناد ا ک اب .حساب کسر اسناد بدھکار می شودح

باشدنارزش منصفانه دارايی مشخص يا قابل تعيين -الف. ی

 در اين حالت قيمت تمام شده دارايی تحصيل شده بر حسب ارزش
ش آ ل لف نحوه عمل با . فعلی مــجموع  پرداختھای  آتی محاسبه می شود

.مابه التفاوت عين روش اول خواھد بود
٣۴۵٣۴۵
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پرداختنی– ٩-٢مثال اسناد ازای در دارايی تحصيل تحصيل دارايی در ازای اسناد پرداختنی– ٢٩مثال

صدور١/۶/٨٢در درازای آالت بدون٣ماشين سفته برگ برگ سفته بدون ٣ماشين آالتی درازای صدور١/۶/٨٢در
قسط  مساوی ساليانه است،  ٣بھره که  قابل پرداخت در 

ش ا . خريداری شدخ

قسط ھر ٢مبلغ ٠٠٠ پرداخت٠٠٠ موعد و بوده لایر لایر بوده و موعد پرداخت٢.٠٠٠.٠٠٠مبلغ ھر قسط
.می باشد ٨٣اولين قسط آن در پايان مرداد ماه 

  می باشد% ١۶نرخ بھره بازار برای اسناد واگذار شده.
آف ق لایر باشد ۴.۶۵٠.٠٠٠قيمت نقدی ماشين آالت– ١فرض.

ض اشد٢ف ن شخ آالت ن اش ازا فانه ن زش ا
٣۴۶٣۴۶

ارزش منصفانه بازار ماشين آالت مشخص نباشد-٢فرض.
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مثال اول– پاسخ سال برای روزنامه ثبت ثبت روزنامه برای سال اول– پاسخ مثال

١فرض: ١فرض:

١/۶/آالت٨٢ ۴.۶۵٠.٠٠٠ماشين / .ين              / .

 ١.٣۵٠.٠٠٠کسر اسناد پرداختنی                   

  ۶.٠٠٠.٠٠٠اسناد پرداختنی                                        

٢۶٢.۵٠٠ھزينه بھره           ٢٩/١٢/٨٢
٢۶٢.۵٠٠کسر اسناد پرداختنی                                 

٣۴٧٣۴٧
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مثال اول– پاسخ سال برای روزنامه ثبت ثبت روزنامه برای سال اول– پاسخ مثال

١فرض: ١فرض:

٣١/۵/بھره٨٣ ١٨٧۵٠٠ھزينه / زي بھر         /

  ٢.٠٠٠.٠٠٠اسناد پرداختنی                      

١٨٧.۵٠٠کسر اسناد پرداختنی                                  
٢.٠٠٠.٠٠٠بانک                                                    

٣۴٨٣۴٨
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مثال اول– پاسخ سال برای روزنامه ثبت ثبت روزنامه برای سال اول– پاسخ مثال

٢فرض: ٢فرض:

١/۶/آالت٨٢ ۴.۴٩١.٧٧٩ماشين / .ين              / .

 ١.۵٠٨.٢٢١کسر اسناد پرداختنی                   

  ۶.٠٠٠.٠٠٠اسناد پرداختنی                                        

۴١٩٢٣٣ھزينه بھره           ٢٩/١٢/٨٢
۴١٩.٢٣٣کسر اسناد پرداختنی                                 

٣۴٩٣۴٩
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مثال اول– پاسخ سال برای روزنامه ثبت ثبت روزنامه برای سال اول– پاسخ مثال

٢فرض: ٢فرض:

٣١/۵/بھره٨٣ ٢٩٩.۴۵٢ھزينه / .زي بھر         /

  ٢.٠٠٠.٠٠٠اسناد پرداختنی                      

٢٩٩.۴۵٢کسر اسناد پرداختنی                                  
٢.٠٠٠.٠٠٠بانک                                                    

٣۵٠٣۵٠
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بمحاسبات

 ( ١٣۵٠ ٠٠٠٣ ) × =٢۶٢ ۵٠٠ بھره ماھه٧ھزينه
٧

 ( ١٣۵٠.٠٠٠٣ ) × =٢۶٢.۵٠٠ ماھه٧ھزينه بھره

۵
١٢

 ( ١٣۵ ٣ ) × =١٨٧ ۵ ه بھ ماھه٧ھزينه ( ١٣۵٠.٠٠٠٣ ) × =١٨٧.۵٠٠ ماھه٧ھزينه بھره
١٢

١

 PV  ٢
١  -

١
(١ + ١۶% )٣ = ۴ ۴٩١ ٧٧٩ PV= ٢.٠٠٠.٠٠٠

١۶%
= ۴.۴٩١.٧٧٩

٧ (۶.٠٠٠.٠٠٠ – ١.۵٠٨.٢٢١)× %١۶ × =٧
١٢

۴١٩٢٣٣

 (۶ ١ ۵ ٨ ٢٢١) %١۶ ۵ ٢٩٩۴۵٢
٣۵١٣۵١

 (۶.٠٠٠.٠٠٠ – ١.۵٠٨.٢٢١)× %١۶ × =۵
١٢

٢٩٩۴۵٢
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سھام صدور طريق از ھا دارايی تحصيل دارايی ھا از طريق صدور سھامتحصيل

دارايی تحصيل شده در ازای انتشارسھام بايد بر حسب: م ی

 ارزش جاری سھام صادره يا

 ارزش جاری بازار دارايی تحصيل شده

قابل تعيين باشد، بايد مورد بيشتر قابليت اتکاءھرکدام که با      
گيرد قرار .استفاده ير ر  ر  .

٣۵٢٣۵٢
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خريد دارايی - ٩-٣مثال
در ازای انتشار سھام 

 سھم عادی  ٢٠٠تعداد ) پذيرفته شده در بورس(شرکت آلفا
نمود منتشر آالت ماشين خريد ازای سھمدر ھر بازار ارزش و ر  ين آال  ري  ھم .ر ازای  زار ھر  ارزش ب

 ١٠٠لایر و ارزش اسمی آن  ۵٠٠شرکت در تاريخ معامله 
است بوده . لایر بوده استلایر

بتا خاص(شرکت در۴٠٠تعداد)سھامی ريالی يـکصد سـھم ص(ر ب ی  ر ا)ھ ی  ھم ي ري
 ۶٠٠.٠٠٠ارزش بازار زمين .ازای خريد زمين منتشر نمود

بود .لایر بودلایر

٣۵٣٣۵٣

www*pnueb*com



:پاسخ مثال 
 دفتر روزنامه شرکت آلفا:

١٠٠.٠٠٠ماشين آالت        :دفتر آلفا

اد ٢ا ٢٠.٠٠٠سھام عادی                                             

عادی سھام ٨٠صرف ٠٠٠ ٨٠.٠٠٠صرف سھام عادی                                     

۶٠٠.٠٠٠زمين                 :دفتر بتا ب ينر ز

  ۴٠٠.٠٠٠سھام عادی                                              

   ٢٠٠.٠٠٠صرف سھام عادی                                      

٣۵۴٣۵۴
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 تحصيل گروھی از دارايی ھا بطور يکجا

 در صورد خريد مجموعه ای از دارايی ھا بشکل يکجا و در
نباشد، مشخص تنھايی به يک ھر شده تمام قيمت که ، شرايطی ب ص  يی  ھ ه ھر ي ب  م  ي  ی   راي

:الزم است که 

ا آن ا ا ش ا ن ل ش ا ان(ا  که می تواند (بھای تمام شده کل به نسبت ارزش بازار آنھا
بين )بواسطه استعالم بھا و يا نظرات کارشناسی تعيين گردد )م

.دارايی ھا تقسيم شود

٣۵۵٣۵۵
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يکجا-٩-۴مثال بطور ھا دارايی از گروھی تحصيل جل ور ي يی  ب ر ز  ی  رو يل 

 لایر و سفته ای معادل  ١٠.٠٠٠صدور چکی به مبلغ
۵ آالت٠٠٠ ماشين و اموال خريد بابت لایر ين آال. وال و  ري ا ب  .لایر ب

لایر بابت ھزينه کارشناسی١.٠٠٠پرداخت مبلغ. غ یپ

 ارزش دارايی ھای تحصيل شده طبق نظر کارشناس:

                          ٧.٢٠٠زمين

                      ۶.٣٠٠ساختمان

آال ۴اش ۵
٣۵۶٣۵۶

                  ۴.۵٠٠ماشين آالت
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 تحصيل گروھی از دارايی ھا بطور يکجا -پاسخ مثال 
درصدمبالغ ارزيابی شده

                          ۴٠               ٧.٢٠٠زمين%

                      ٣۵               ۶.٣٠٠ساختمان%

آالت ن ۴اش ۵٢۵%                   ٢۵              ۴.۵٠٠ماشين آالت%
١٨٠٠٠١٠٠%

 کل قيمت تمام شده  = ١۵.٠٠٠ + ١.٠٠٠ = ١۶.٠٠٠
۴٠% = ۶ ۴٠٠ بھای تمام شده زمين

 ١۶.٠٠٠×
۴%
٣۵% =
٢۵%

۶.۴
۵.۶٠٠
۴

ين ز م ی بھ
بھای تمام شده ساختمان

٣۵٧٣۵٧

٢۵% = ۴.٠٠٠ بھای تمام شده ماشين آالت
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 تحصيل گروھی از دارايی ھا بطور يکجا -پاسخ مثال 

:ثبت دفتر روزنامه

 ۶.۴٠٠زمين                                

  ۵.۶٠٠ساختمان                            

آال ۴اش  ۴.٠٠٠ماشين آالت                        

١١بانک ٠٠٠  ١١.٠٠٠بانک                                               
 ۵.٠٠٠اسناد پرداختنی                                    

٣۵٨٣۵٨

ی پر
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 تحصيل دارايی ھا در قالب احداث 

 مبـھای تـمام شده دارايی ھای ساخته شـده شامـل کليه ھزينه
ھای ساخت از قبيل مواد مستقيم ، دستمزد مستقيم و ھزينه 

باشد می سربار .ھای ی ب ر  رب .ی 

 مبھای تمام شده دارای ھای ساخته شده نبايد از قيمت نقدی
.تجاوز نمايد

ان ت اخ ل ط افت ا ا نه ز  ھزينه بھره وامھای دريافتی در طول دوره ساخت می تواند
به قيمت تمام شده افزوده شود بشرط آنکه قيمت تمام شده 

.از ارزش نقدی تجاوز ننمايد

٣۵٩٣۵٩
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 تحصيل دارايی ھا در قالب احداث -٩-۵مثال  

           ١/٣/٨٠آغاز فعاليت ساخت

            ١/١٠/٨٠پايان فعاليت ساخت  

           لایر ۵٠.٠٠٠مواد مستقيم مصرفی

                 لایر ٣٠.٠٠٠دستمزد مستقيم

لایر٢ا                            لایر٢٠.٠٠٠سربار

در دريافت ١/٣/٨٠٣٠وام لایر٠٠٠ لایر ٣٠.٠٠٠      ١/٣/٨٠وام دريافتی در
                   ١٢نرخ بھره وام%
٣۶٠٣۶٠

م و بھر %رخ
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 تحصيل دارايی ھا در قالب احداث -٩-۵مثال  

مصرفی مستقيم ۵٠مواد لایر٠٠٠                          ۵مواد مستقيم مصرفی لایر.

                               لایر٣٠.٠٠٠دستمزد مستقيم م

                                           لایر ٢٠.٠٠٠سربار
٧

       ٢.١٠٠  ٣٠.٠٠٠×%١٢×ھزينه بھره وام
٧
١٢

١٠٢.١٠٠بھای تمام شده ماشين آالت                      
٩٠٠سودوزيان            -ماھه وام  ٣ھزينه بھره 

٣۶١٣۶١
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 تحصيل دارايی ھا در قالب احداث -٩-۵مثال  
            ١٠٢.١٠٠ماشين آالت در جريان ساخت 

  ۵٠.٠٠٠موجودی مواد مستقيم                                     

  ٣٠.٠٠٠دستمزد پرداختنی                                          

  ٢٠.٠٠٠ھزينه سربار                                               

داختن ه ٢ھ ١  ٢.١٠٠بھره پرداختنی                                             

بھره ٩٠٠ھزينه                                ٩ھزينه بھره 
         ٩٠٠بھره پرداختنی                                             

٣۶٢٣۶٢
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تحصيل دارايی ھا بطور رايگان 

روش ھای حسابداری مربوط به کمک ھای بالعوض:

.I روش سرمايه ای

.IIروش درآمد

ا ه ا :ش روش سرمايه ای:

به مستقيما دريافتی بالعوض ھای کمک ، روش اين در اين روش ، کمک ھای بالعوض دريافتی مستقيما بهدر
بستانکار سرمايه اھدايی انتقال يافته و در بخش حقوق 

شود م منعکس سھام صاحبان
٣۶٣٣۶٣

.        صاحبان سھام منعکس می شود
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تحصيل دارايی ھا بطور رايگان 

 روش درآمد

 در اين روش ، کمک ھای بالعوض دريافتی به عنوان درآمد
د ش ح ال ه د چند ا .يک يا چند دوره مالی محسوب می شودک

، باشد می بلندمدت منافع دارای که يی ھا دارايی خصوص در خصوص دارايی ھا يی که دارای منافع بلندمدت می باشد ، در
کمـک ھای بـالعـوض به عنـوان درآمــد انتقالی به دوره ھای 

ط)بدھ(آت عقول و نظ وش ا ا ب و شده تلق تلقی شده و بر اساس روش منظم و معقولی طی )بدھی(آتی
.        عمر مفيد دارايی به سودوزيان منتقل می شود

٣۶۴٣۶۴
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تحصيل دارايی ھا بطور رايگان 

غير ھای داراي با رابطه در بالعوض ھای کمک شناساي  شناسايی کمک ھای بالعوض در رابطه با دارايی ھای غير
جاری استھالک پذير ھمزمان با ثبت استھالک و معادل مبلغ 

ش ا ان الک ت .استھالک انجام می شودا

کمک کل شناساي ناپذير، استھالک ثابت ھای داراي مورد در  در مورد دارايی ھای ثابت استھالک ناپذير، شناسايی کل کمک
اما اگــر بتوان . اھدايی به عنوان درامد دوره بالمانع می باشد

ھا آ ا ن ه ک ک تخ ت مبنايی  جھت  تخصيـص  کمک به عنوان  درآمـد  دوره ھای نا
مختلف  تعيين نمود ، مبنای  مربوطه  بايد مورد استفاده قرار 

.گيردگ

٣۶۵٣۶۵
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١٠استاندارد  – شرايط شناسايی کمک ھای بالعوض 

.جريان منافع اقتصادی مرتبط به کمک بالعوض محتمل باشد-١ 

گ٢ انداز ل قا ذ اتکا ا نه گ ه ض الع ک ک لغ مبلغ کمک بالعوض به گونه ای اتکاء پذير قابل اندازه گيری -٢ 
.باشد

مخارج مرتبط با کمک بالعوض دريافتی به گونه ای اتکاء  -٣ 
اشد گ انداز ل قا .پذير قابل اندازه گيری باشدذ

مصرف-۴ به مربوط شرايط اجرای با رابطه در معقولی اطمينان اطمينان معقولی در رابطه با اجرای شرايط مربوط به مصرف -۴ 
.کمک بالعوض وجود داشته باشد

٣۶۶٣۶۶
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کمک ھای بالعوض   -٩-۶مثال 

د ز ھا ا شد١/١/٨۵دا اھدا ھند کت ش ه به شرکت سھند اھداء شد١/١/٨۵دارايی ھای زيردر:

متعارف ارزش به ۴۵٠زمين لایر٠٠٠  لایر۴۵٠.٠٠٠زمين به ارزش متعارف.

لایر٣٠٠.٠٠٠ماشين آالت به ارزش متعارف.

واگذاری زمين به شرط احداث ساختمان در آن می باشد.

 پايان يافت ٣٠/١١آغاز و ١/٣/٨۵عمليات احداث ساختمان.

سال است ١۵و١٠عمرمفيد ماشين آالت وساختمان به ترتيب.

٣۶٧٣۶٧
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کمک ھای بالعوض   -٩-۶مثال 

١/١/٨۵ن ۵ز ١/١/٨۵                    ۵٠٠.٠٠٠زمين 

آالت ٣٠٠ماشين ٠٠٠  ٣٠٠.٠٠٠ماشين آالت                           
 ٨٠٠.٠٠٠کمکھای اھدايی          -درآمد انتقالی                   

٣٠.٠٠٠ھزينه استھالک           ٢٩/١٢ 
  ٣٠.٠٠٠استھالک انباشته                                               

٣٢.۵٠٠اھدايی  – درآمد انتقالی   ٢٩/١٢  

ا ا ا ا ناش آ
٣۶٨٣۶٨

  ٣٢.۵٠٠درآمد ناشی از کمکھای اھدايی                              
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کمک ھای بالعوض   -محاسبات

آ ٣٠٠.٠٠٠  ١٠ = ٣٠.٠٠٠ ھزينه استھالک ماشين آالت   

بر اساس عمر مفيد ساختمان(زمين درآمد قابل شناسايی ازبابت: (

 ۴۵٠.٠٠٠ × × = ٢.۵٠٠
١
١۵

١
١٢

 ٣ ٢ ۵ ٣٢ ۵ ا شنا ل قا آ کل

١۵ ١٢

 ٣٠.٠٠٠ + ٢.۵٠٠ = ٣٢.۵٠٠ کل درآمد قابل شناسايی   

٣۶٩٣۶٩
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تحصيل دارايی ھا در قالب معاوضه 

ط ا آ ل ت ثا ا ا ا ل ت ا ش ا ک  يک از روش ھای تحصيل دارايی ھای ثابت،تحصيل آن از طريق
.معاوضه با دارايی ھای ثابت ديگر می باشد

 معاوضه دارايی ھا به دو طبقه اصلی تقسيم می شود:

.Iمعاوضه دارايی ھای غير مشابه 
ه شا ھا ا دا ضه ا .IIمعاوضه دارايی ھای مشابه

٣٧٠٣٧٠
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معاوضه دارايی ھای غير مشابه

 » به دارايی ھايی اطالق می شود که » دارايی ھای غير مشابه
به مشابھی تجاری ھای فعاليت در يا و نداشته يکسانی بھی ب کاربری ری  ج ی  ي ھ ر  ا و ي  ی  ربری ي

.کار گرفته نشود

قف ل ق ن ا ف اً ا ا ض ا ن ا  در ايـن نوع معاوضه اساسا فرايند کسـب سـود قبـلی متـوقف و
لذا ھر گونه سود يا زيان معاوضه .فرايند جديدی آغاز می شود

.بايد شناسايی گردد

٣٧١٣٧١
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معاوضه دارايی ھای غير مشابه

آ ش ال ا ک شا غ ا ا ا ض ا درمعاوضه دارايی ھای غيرمشابه ممکن است دوحالت پيش آيد:

 

اول۱) ارزش:حالت مساوی شده تحصيل دارايی منصفانه ارزش ول۱) رزش :  وی  يل   يی  ر رزش  
).سرک نقدی وجود ندارد (منصفانه دارايی واگذار شده باشد 

تفاال) ش ضه ا ا ا ا فانه ن زش ا ارزش منصفانه دارايی ھای معاوضه شده ، متفاوت :حالت دوم۱)
).معاوضه دارای سرک نقدی است ( باشد 

٣٧٢٣٧٢
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معاوضه دارايی ھای غير مشابه

ل ا اال ن نق ک سرک نقدی وجود ندارد:حالت اول

ارزش معادل شده تحصيل داراي شده تمام قيمت حالت اين در  در اين حالت قيمت تمام شده دارايی تحصيل شده معادل ارزش
.منصفانه دارايی واگذار شده ثبت می شود 

 در صورت مشخص نبودن ارزش متعارف دارايی واگذار شده از
مشخص عدم صورت در و شده تحصيل داراي متعارف ارزش متعارف دارايی تحصيل شده و در صورت عدم مشخص ارزش
.بودن آن از ارزش دفتری دارايی واگذار شده استفاده می شود

٣٧٣٣٧٣
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مشابه غير ھای دارايی معاوضه دارايی ھای غير مشابهمعاوضه

 معاوضه دارای سرک نقدی است : حالت دوم

 در اين حالت قيمت تمام شده دارايی تحصيل شده به لحاظ انجام
نقدی پرداخت يا نقدی(دريافت سرک قابل)وجود زير بشرح ی  ی( ري ي پر  ر  بل )وجو  رح زير  ب

:محاسبه می باشد 

 شده اگذا ا دا فانه ن زش ا +وجوه نقد پرداختی ارزش منصفانه دارايی واگذار شده ی    پر وجو
  - وجوه نقد دريافتی 

٣٧۴٣٧۴

www*pnueb*com



معاوضه دارايی ھای غير مشابه – ٩-٧مثال
)سرک نقدی وجود ندارد (حالت اول 

 اطالعات زير در رابطه با دارايی ھای ثابت دو شرکت که قصد
است دست در دارند را آن :معاوضه ر  ا ار  :و آن را 

شرکت بتاشرکت
          ۴٠٠.٠٠٠تجھيزات             ۵٠٠.٠٠٠ماشين آالت

ر
آلفا

ب ر

    ١٠٠.٠٠٠استھالک انباشته    ١۵٠.٠٠٠استھالک انباشته  
      ٣٢٠.٠٠٠ارزش منصفانه     ٣٢٠.٠٠٠ارزش منصفانه

٣٧۵٣٧۵
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معاوضه دارايی ھای غير مشابه – ٩-٧مثال

آلفا شرکت روزنامه دفتر
)سرک نقدی وجود ندارد (حالت اول 

دفتر روزنامه شرکت آلفا

                           ٣٢٠.٠٠٠تجھيزات  

  ١۵٠.٠٠٠استھالک انباشته ماشين آالت       

ضه ا ا ٣ز  ٣٠.٠٠٠زيان معاوضه                        
آالت ۵٠٠ماشين ٠٠٠ ۵٠٠.٠٠٠ماشين آالت                                          

٣٧۶٣٧۶
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معاوضه دارايی ھای غير مشابه – ٩-٧مثال

بتا شرکت روزنامه دفتر
)سرک نقدی وجود ندارد (حالت اول 

دفتر روزنامه شرکت بتا

                    ٣٢٠.٠٠٠ماشين آالت 

  ١٠٠.٠٠٠استھالک انباشته تجھيزات       

زات ۴ت ۴٠٠.٠٠٠تجھيزات                                               
معاوضه ٢٠سود ٠٠٠ ٢٠.٠٠٠سود معاوضه                                           

٣٧٧٣٧٧
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معاوضه دارايی ھای غير مشابه  –  ٩-٨مثال
)ک(الت )سرک نقدی وجود دارد(حالت دوم

 اطالعات زير در رابطه با دارايی ھای ثابت دو شرکت که قصد
است دست در دارند را آن :معاوضه ر  ا ار  :و آن را 

شرکت بتاشرکت
          ۴٠٠.٠٠٠تجھيزات             ۵٠٠.٠٠٠ماشين آالت

ر
آلفا

ب ر

    ١٠٠.٠٠٠استھالک انباشته    ١۵٠.٠٠٠استھالک انباشته  
      ٣۶٠.٠٠٠ارزش منصفانه     ٣٢٠.٠٠٠ارزش منصفانه

٣٧٨٣٧٨
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معاوضه دارايی ھای غير مشابه  –  ٩-٨مثال
)ک(الت

آلفا شرکت روزنامه دفتر

)سرک نقدی وجود دارد(حالت دوم

دفتر روزنامه شرکت آلفا

                           ٣۶٠.٠٠٠تجھيزات  

  ١۵٠.٠٠٠استھالک انباشته ماشين آالت       

ضه ا ا ٣ز  ٣٠.٠٠٠زيان معاوضه                        

آالت ۵٠٠ماشين ٠٠٠ ۵٠٠.٠٠٠ماشين آالت                                          
۴٠.٠٠٠بانک                                                  

٣٧٩٣٧٩
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معاوضه دارايی ھای غير مشابه  –  ٩-٨مثال
)ک(الت

بتا شرکت روزنامه دفتر

)سرک نقدی وجود دارد(حالت دوم

دفتر روزنامه شرکت بتا

                         ٣٢٠.٠٠٠ماشين آالت 

  ١٠٠.٠٠٠استھالک انباشته تجھيزات            

۴انک ۴٠.٠٠٠بانک                                    

۴٠٠تجھيزات ٠٠٠ ۴٠٠.٠٠٠تجھيزات                                              
          ۶٠.٠٠٠سود معاوضه                                         

٣٨٠٣٨٠
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مشابه ھای دارايی معاوضه دارايی ھای مشابهمعاوضه

  دارايـی ھای مشـابه شـامـل آنـدستـه از دارايـی ھا مـی باشد که
کار به مشابه تجاری ھای فعاليت در و بوده يکسان آن کاربری آن يکسان بوده و در فعاليت ھای تجاری مشابه به کار کاربری

.گرفته می شود

 دراين نوع معاوضه، فرايند کسب سود کامل نشده ويا به عبارتی
شود نم ايجاد جديد سود کسب فرايند ھمينھيچگونه به لذا لذا  به ھمين . ھيچگونه فرايند  کسب سود جديد ايجاد نمی شود

. دليل نيز ھيچگونه سودی شناسايی نمی شود

 ھر گونه زيان معاوضه بالفاصله بايد ثبت و شناسايی گردد.

٣٨١٣٨١
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معاوضه دارايی ھای مشابه

آ ش ال ا ک ن شا ا ا ا ض ا درمعاوضه دارايی ھای مشابه نيزممکن است دوحالت پيش آيد:

 

اول۱) ارزش:حالت مساوی شده تحصيل دارايی منصفانه ارزش ول۱) رزش :  وی  يل   يی  ر رزش  
).سرک نقدی وجود ندارد( منصفانه دارايی واگذار شده باشد

تفاال) ش ضه ا ا ا ا فانه ن زش ا ارزش منصفانه دارايی ھای معاوضه شده ، متفاوت :حالت دوم۱)
).معاوضه دارای سرک نقدی است ( باشد 

٣٨٢٣٨٢
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معاوضه دارايی ھای مشابه

ل ا االت ن نق ک سرک نقدی وجود ندارد– حالت اول

اقل با مساوی شده تحصيل داراي شده تمام قيمت حالت اين در  در اين حالت قيمت تمام شده دارايی تحصيل شده مساوی با اقل
.ارزش منصفانه يا ارزش دفتری دارايی واگذار شده می باشد

 در اين حالت ھرگونه زيان ناشی ازمازاد ارزش دفتری به ارزش
سودی ھيچگونه وليکن شده شناسايی بالفاصله بازار ی منصفانه و و  يچ ن  ي يی  و ر ب  ز  ب

.شناسايی نمی شود

٣٨٣٣٨٣
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مشابه ھای دارايی معاوضه دارايی ھای مشابهمعاوضه

 معاوضه دارای سرک نقدی است  –  حالت دوم

ف دفاتر پرداخت کننده سرک نقدی– الف:

الت ن کننا اخت نقفات اک ت ت ق قيمت تمام سرک نقدی دفاتر پرداخت کنندهدر اين حالت ، در
:بشرح زير قابل محاسبه می باشد  شده دارايی تحصيل شده

ش ف ش قل +وجوه نقد پرداختی
- دريافتی نقد وجوه

اقل ارزش دفتری يا ارزش
شده واگذار داراي منصفانه

٣٨۴٣٨۴

منصفانه دارايی واگذار شدهوجوه نقد دريافتی 
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مشابه ھای دارايی معاوضه دارايی ھای مشابهمعاوضه

 معاوضه دارای سرک نقدی است  –  حالت دوم

ف ف دفاتر دريافت کننده سرک نقدی– ب:

ن ش ل قا ت ض نق ک کنن افت فات در دفاتر دريافت کننده سرک نقدی دو وضعيت قابل پيش بينی     
:است

.دريافت کننده سرک نقدی در معاوضه زيان کسب کند -الف    

.دريافت کننده سرک نفدی در معاوضه سود کسب نمايد -ب    

٣٨۵٣٨۵
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مشابه ھای دارايی معاوضه دارايی ھای مشابهمعاوضه

دريافت کننده سرک نقدی در معاوضه زيان کسب کند -الف.

داخت دفات ن شد ا ت ت ق ه ا ن الت ن ا د  در اين حالت نحوه محاسبه قيمت تمام شده ، عين دفاتر پرداخت
.کننده سرک نقدی خواھد بود

دريافت کننده سرک نقدی در معاوضه سود کسب نمايد -ب.

 در اين حالت بخش نقدی مبادله، فروش و بخش ديگر آن مبادله
شد خواھد تلقی پولی . غير پولی تلقی خواھد شدغير

سود بايد به تناسب بخش نقدی مبادله شناسايی گردد   .
٣٨۶٣٨۶
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مشابه ھای دارايی معاوضه دارايی ھای مشابهمعاوضه

 نحوه محاسبه سود قابل شناسايی:

ا ت ا ا ا شنا ل قا د سود قابل شناسايی مساوی است با:

 = کل سود مبادله ×
ســـــرک نـقـــــــــدی

ارزش منصفانه دارايی تحصيل شده+سرک نقدی

 در مخرج کسر می توان به جای کل عبارت فوق می توان
.از ارزش منصفانه دارايی واگذار شده نيز استفاده کرد

٣٨٧٣٨٧

ر يز ر و يی ر رزش ز
www*pnueb*com



مشابه ھای دارايی معاوضه دارايی ھای مشابهمعاوضه

 نحوه محاسبه قيمت تمام شده دارايی تحصيل شده:

شد اگذا ا دا دفت زش ***ا                       ارزش دفتری دارايی واگذار شده***

شناساي قابل سود شود م ***اضافه                    اضافه می شود سود قابل شناسايی 

                   کسر می شود سرک نقدی دريافتی  (***) ی ري ی ر و ی )ر )

                   قيمت تمام شده دارايی تحصيل شده***

٣٨٨٣٨٨
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معاوضه دارايی ھای  مشابه  – ٩-٩مثال
)سرک نقدی وجود ندارد(حالت اول

 اطالعات زير در رابطه با دارايی ھای ثابت دو شرکت که قصد
است دست در دارند را آن :معاوضه ر  ا ار  :و آن را 

شرکت بتاشرکت
             ۴٠٠.٠٠٠تجھيزات             ۵٠٠.٠٠٠تجھيزات

ر
آلفا

ب ر

    ١٠٠.٠٠٠استھالک انباشته    ١۵٠.٠٠٠استھالک انباشته  
      ٣٢٠.٠٠٠ارزش منصفانه     ٣٢٠.٠٠٠ارزش منصفانه

٣٨٩٣٨٩
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معاوضه دارايی ھای  مشابه  – ٩-٩مثال

آلفا شرکت روزنامه دفتر
)سرک نقدی وجود ندارد(حالت اول

دفتر روزنامه شرکت آلفا

 ٣٢٠.٠٠٠)                  جديد(تجھيزات  

 ١۵٠.٠٠٠استھالک انباشته تجھيزات          

ضه ا ا ٣ز  ٣٠.٠٠٠زيان معاوضه                        
۵٠٠)قبلی(تجھيزات ٠٠٠ ۵٠٠.٠٠٠)                               قبلی(تجھيزات           

٣٩٠٣٩٠
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معاوضه دارايی ھای  مشابه  – ٩-٩مثال

بتا شرکت روزنامه دفتر
)سرک نقدی وجود ندارد(حالت اول

دفتر روزنامه شرکت بتا

                       ٣٠٠.٠٠٠تجھيزات 

  ١٠٠.٠٠٠استھالک انباشته تجھيزات       

زات ۴ت ۴٠٠.٠٠٠تجھيزات                                               
              

 تجھيزات به اقل ارزش دفتری يا بازار ثبت شده و لذا
ديد نگ اي شنا ود ھيچگونه

٣٩١٣٩١

.ھيچگونه سودی شناسايی نگرديد

www*pnueb*com



معاوضه دارايی ھای مشابه  – ٩-١٠مثال
)ک(الت )سرک نقدی وجود دارد(حالت دوم

 دريافت کننده سرک نقدی در مبادله زيان کسب نمايد – الف.

۵٠٠تجھيزات ۴٨٠تجھيزات٠٠٠ ٠٠٠
شرکت
آلفا

شرکت بتا
            ۴٨٠.٠٠٠تجھيزات            ۵٠٠.٠٠٠تجھيزات

انباشته انباشته٢٠٠.٠٠٠استھالک ١٠٠.٠٠٠استھالک    ب ھال ا ب   .ا ھال ا   .ا
      ٣۶٠.٠٠٠ارزش منصفانه     ٣٢٠.٠٠٠ارزش منصفانه

٣٩٢٣٩٢
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معاوضه دارايی ھای مشابه  – ٩-١٠مثال
)ک(الت

آلفا شرکت روزنامه دفتر

)سرک نقدی وجود دارد(حالت دوم

دفتر روزنامه شرکت آلفا

 ٣۴٠.٠٠٠)                  جديد(تجھيزات  

 ٢٠٠.٠٠٠استھالک انباشته تجھيزات          

زات ل(ت ۵)ق    ۵٠٠.٠٠٠)                           قبلی(تجھيزات               
۴٠بانک ٠٠٠ ۴٠.٠٠٠بانک                                                       

٣٩٣٣٩٣
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معاوضه دارايی ھای مشابه  – ٩-١٠مثال
)ک(الت

بتا شرکت روزنامه دفتر

)سرک نقدی وجود دارد(حالت دوم

دفتر روزنامه شرکت بتا

ا ٢)(ت ٣٢٠.٠٠٠)                 جديد(تجھيزات 

تجھيزات انباشته ١٠٠استھالک ٠٠٠ ١٠٠.٠٠٠استھالک انباشته تجھيزات         

۴٠.٠٠٠بانک .ب                                  

  ٢٠.٠٠٠زيان معا وضه                        
        ۴٨٠.٠٠٠)                           قبلی(تجھيزات              

٣٩۴٣٩۴
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معاوضه دارايی ھای مشابه  – ٩-١١مثال
)ک(الت )سرک نقدی وجود دارد(حالت دوم

 دريافت کننده سرک نقدی در مبادله سود کسب نمايد – ب.

۵٠٠تجھيزات ۴٠٠تجھيزات٠٠٠ ٠٠٠
شرکت
آلفا

شرکت بتا
            ۴٠٠.٠٠٠تجھيزات            ۵٠٠.٠٠٠تجھيزات

انباشته انباشته١۵٠.٠٠٠استھالک ١٠٣.٠٠٠استھالک    ب ھال ا ب   .ا ھال ا   .ا
      ٣۶٠.٠٠٠ارزش منصفانه     ٣٢٠.٠٠٠ارزش منصفانه

٣٩۵٣٩۵

www*pnueb*com



معاوضه دارايی ھای مشابه  – ٩-١١مثال
)ک(الت

آلفا شرکت روزنامه دفتر

)سرک نقدی وجود دارد(حالت دوم

دفتر روزنامه شرکت آلفا

 ٣۶٠.٠٠٠)                  جديد(تجھيزات  

 ١۵٠.٠٠٠استھالک انباشته تجھيزات          

ضه ا ا ٣ز ٣٠.٠٠٠زيان معاوضه                        

۵٠٠)قبل(تجھيزات ٠٠٠    ۵٠٠.٠٠٠)                           قبلی(تجھيزات               
۴٠.٠٠٠بانک                                                       

٣٩۶٣٩۶

www*pnueb*com



معاوضه دارايی ھای مشابه  – ٩-١١مثال
)ک(الت

ف ق

)سرک نقدی وجود دارد(حالت دوم

سود قابل شناسايی در دفاتر شرکت بتا:

 = ۶٣.٠٠٠ × = ٧.٠٠٠
۴٠.٠٠٠

  . ×                .
٣٢٠.٠٠٠ + ۴٠.٠٠٠

 قيمت تمام شده دارايی تحصيل شده:
 = ٢٩٧.٠٠٠ + ٧.٠٠٠ – ۴٠.٠٠٠ = ٢۶۴.٠٠٠

٣٩٧٣٩٧
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معاوضه دارايی ھای مشابه  – ٩-١١مثال
)ک(الت

بتا شرکت روزنامه دفتر

)سرک نقدی وجود دارد(حالت دوم

دفتر روزنامه شرکت بتا

ا ٢۶۴)(ت ٢۶۴.٠٠٠)                 جديد(تجھيزات 

تجھيزات انباشته ١٠٣استھالک ٠٠٠ ١٠٣.٠٠٠استھالک انباشته تجھيزات         

۴٠.٠٠٠بانک .ب                                  

۴٠٠.٠٠٠)                           قبلی(تجھيزات                 
         ٧.٠٠٠سود معاوضه                                              

٣٩٨٣٩٨
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مخارج بعد از تحصيل اموال، ماشين آالت و تجھيزات

د ه زات ھ ت آالت ن اش ال ا ل ت از ج خا

جھيز و ين ل و يل ز ب رج

 مخارج پس از تحصيل اموال ، ماشين آالت و تجھيزات به دو
:دسته اصلی تقسيم می شود 

.Iمخارج جاری

.IIمخارج سرمايه ای

ق ف ھزينه ھايی می باشد که منافع اقتصادی ناشی مخارج جاری ،
اقالم مزبور بالفاصله .از آن فقط مربوط به يک دوره مالی است می

.پس از وقوع به سودوزيان منتقل می شوند

٣٩٩٣٩٩
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مخارج بعد از تحصيل اموال، ماشين آالت و تجھيزات

ا ه ا ج خا

جھيز و ين ل و يل ز ب رج

مخارج سرمايه ای

معموال و بوده مدت بلند اقتصادی منافع دارای مخارج نوع اين  اين نوع مخارج  دارای منافع اقتصادی بلند مدت بوده و معموال
:پی آمدھايی بشرح زير دارد

.Iافزايش ظرفيت توليد

ف .IIافزايش عمر مفيد دارايی

IIIحصول کيفيت د ا ا بھبود اساسی در کيفيت محصولIII.بھبود
.IVھا ھزينه در مالحظه قابل کاھش
۴٠٠۴٠٠

.IV زي ر  ال  بل  ش 

www*pnueb*com



مخارج بعد از تحصيل اموال، ماشين آالت و تجھيزات

ل ت از ج خا اع ان

جھيز و ين ل و يل ز ب رج

انواع مخارج پس از تحصيل:

ھمخارج تعميرات و نگھداری-الف  ج

مخارج تعويض و بھسازی -ب 

مخارج گسترش و الحاق -ج  
مخارج جابجايی و نصب مجدد -د 

۴٠١۴٠١
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مخارج بعد از تحصيل اموال، ماشين آالت و تجھيزات

نگھداالف ات ت ج خا

جھيز و ين ل و يل ز ب رج

مخارج تعميرات و نگھداری-الف:

مخارج باشداين ای سرمايه يا جاری تواند می می تواند جاری يا سرمايه ای باشداين مخارج.
جھت نگھداری دارايی دروضعيت عادی وقابل – مخارج جاری ج

: استفاده بطور منظم انجام شده وشامل دو دسته ھزينه است 

ط شامل ھزينه ھای مربوط به تعويض:ھزينه تعميرات عادی-الف  
.قطعات جزيی و کم اھميت  م ی

شامل ھزينه ھای مربوط به روغنکاری : ھزينه نگھداری  -ب  
ف ظ ظ آ ش

۴٠٢۴٠٢

ماشين آالت ، تنظيم موتور، نظافت ساختمان
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مخارج بعد از تحصيل اموال، ماشين آالت و تجھيزات

جاری– مخارج تعميرات و نگھداری

جھيز و ين ل و يل ز ب رج

ھ ج

 شناسايی بالفاصله ھزينه ھای جاری تعميرات و نگھداری و
انعکاس آن در صورتحساب سودوزيان باعث تضعيف قابليت 

.مقايسه صورتھای مالی ميان دوره ای می شود و ی ی ور ن ي ی ی ھ ور ي

 برای حفظ ويژگی قابليت مقايسه حسابداران از روش ذخيره
.استفاده می نمايند

ال ال ک ا نگھدا ات ت نه ھز ذخ ش د  درروش ذخيره، ھزينه تعميرات ونگھداری برای يک سال مالی
برآورد شده وسپس برحسب زمان يا حجم توليد به سودوزيان 

۴٠٣۴٠٣
.منتقل می شود
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جمخارج جاری تعميرات و نگھداری-٩-١٢مثال

ونگھداری تعميرات شده برآورد ساليانه .لایر٣٠.٠٠٠ھزينه  ری ھ ير و ور   ي بر .لایر.زي 

 شرکت در پايان ھرفصل بخشی ازمبلغ برآورد شده را به حساب
.ھزينه انتقال می دھد

ھا خ ا ت د دا نگ ات ت اق نه ١٢/۵/٨٣ھز  و  ١٢/۵/٨٣ھزينه واقعی تعميرات و نگھداری در تـاريخ ھای
به وقوع  ١۴.٠٠٠و  ١٣.٠٠٠به ترتيب به مبلغ  ١٨/١١/٨٣
.پيوسته است

۴٠۴۴٠۴
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جمخارج جاری تعميرات و نگھداری-٩-١٢مثال

٧.۵٠٠ھزينه تعميرات و نگھداری           ٣١/٣

ا نگ ات ت ٧ذخ ۵ ٧.۵٠٠ذخيره تعميرات و نگھداری                                 

١٢/۵           ١٣.٠٠٠ذخيره تعميرات و نگھداری 
ختلف ا ١٣ا   ١٣.٠٠٠حسابھای مختلف                                             

٣١/۶         ٧.۵٠٠ھزينه تعميرات و نگھداری
٧.۵٠٠ذخيره تعميرات و نگھداری                                  

۴٠۵۴٠۵

ری ھ و ير ير
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جمخارج جاری تعميرات و نگھداری-٩-١٢مثال

٧.۵٠٠ھزينه تعميرات و نگھداری          ٣٠/٩  

٧.۵٠٠ذخيره تعميرات و نگھداری                                

ا١٨/١١ نگ ات ت ١۴ذخ ١۴.٠٠٠ذخيره تعميرات و نگھداری      ١٨/١١  

مختلف ١۴حسابھای ٠٠٠   ١۴.٠٠٠حسابھای مختلف                                           

ری/  ٧.۵٠٠ھزينه تعميرات و نگھداری       ٢٩/١٢ ھ و ير زي

٧.۵٠٠ذخيره تعميرات و نگھداری                                 

۴٠۶۴٠۶
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جمخارج جاری تعميرات و نگھداری-٩-١٢مثال

نحوه عمل با مانده حساب ذخيره تعميرات و نگھداری:

 در پايان سال مالی مانده حساب ذخيره تعميرات و نگھداری
شود بسته نگھداری و تعميرات ھزينه حساب به :بايد و ری ب  ھ ير و  زي  ب  ي ب  :ب

نگھداری و تعميرات ذخيره ری:٢٩/١٢/٨٣ ھ ير و  ير 

٧ ۵٠٠
٧.۵٠٠ ١٣.٠٠٠

١۴ ٠٠٠
٣.٠٠٠ذخيره تعميرات ونگھداری  

٢٩/١٢/٨٣:

٧.۵٠٠
٧.۵٠٠

٧ ۵

١۴.٠٠٠ ٣.٠٠٠ھزينه تعميرات ونگھداری  
٣.٠٠٠

۴٠٧۴٠٧

٧.۵٠٠
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جھيزمخارج بعد از تحصيل اموال، ماشين آالت و تجھيزات و ين ل و يل ز ب رج

 اين نوع مخارج از لحاظ مبلغ با اھميت  – مخارج  سرمايه ای
را ای سرمايه ھای ھزينه ھای ويژگ از يک حداقل و بوده و حداقل يک از ويژگی ھای ھزينه ھای سرمايه ای را بوده

.دارا می باشد

دررابطه با طرزعمل با اين نوع ھزينه ھا دوروش وجود دارد: 

روش انتقال به حساب دارايی-١

اشته٢ ان الک ت ا ا ه انتقال ش روش انتقال به حساب استھالک انباشته-٢

۴٠٨۴٠٨
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مخارج بعد از تحصيل اموال، ماشين آالت و تجھيزات

ا١ دا ا ه انتقال ش

جھيز و ين ل و يل ز ب رج

روش انتقال به حساب دارايی-١ 

افزايش ، نگھداری و تعميرات ھزينه اوليه تاثير که صورتی در  در صورتی که تاثير اوليه ھزينه تعميرات و نگھداری ، افزايش
کارايی و ظرفيت دارايی و يا افزايش منافع آتی باشد، مخارج 

د ش دھکا اشته ان تھالک ا ا ح ه شده .انجام شده به حساب استھالک انباشته بدھکار می شودانجا

انباشته-٢ استھالک حساب به انتقال روش روش انتقال به حساب استھالک انباشته-٢

و (در صورتيکه تاثير اوليه ھزينه تعميرات ، افزايش عمر مفيد)
باشد، مخارج انجام شده به حساب استھالک ) يا ارزش اسقاط

شود می بدھکار انباشته
۴٠٩۴٠٩

.انباشته بدھکار می شود
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مخارج سرمايه ای تعميرات و نگھداری-٩-١٣مثال

د ان اخت شد ا ت ت ١/١/٨۵٣ق

ریل ھ و ير ی ي ر رج

٣٠٠.٠٠٠            ١/١/٨۵قيمت تمام شده ساختمان در  

باقيمانده مفيد سال۵عمر                                   سال ۵عمر مفيد باقيمانده

                                    ھ ۵٠.٠٠٠استھالک انباشته

 روش استھالک                                      خط مستقيم

 ٣٠.٠٠٠ھزينه تعميرات اساسی به مبلغ  ٨۵درابتدای سال 
ديد گ انجا .لایر انجام گرديدلایر

۴١٠۴١٠
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مخارج سرمايه ای تعميرات و نگھداری-٩-١٣مثال

اول باشد فرض کاراي افزايش ، ھزينه اوليه تاثير

ریل ھ و ير ی ي ر رج

تاثير اوليه ھزينه ، افزايش کارايی باشد– فرض اول.

٣٠ساختمان ٠٠٠                      ٣٠.٠٠٠ساختمان 

 ٣٠.٠٠٠بانک                                                 
تاثير اوليه ھزينه،افزايش عمر مفيد باقيمانده به  –  فرض دوم

.سال باشد٧

انباشته تھالک ٣ا            ٣٠.٠٠٠استھالک انباشته

٣٠بانک ٠٠٠
۴١١۴١١

٣بانک                                                  . 
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محاسبه ھزينه استھالک بر مبنای فرض اول: ول رض ی ب بر ھ زي ب

                          ٣٠٠.٠٠٠بھای تمام شده ساختمان  

                            ٣٠.٠٠٠ھزينه تعميرات اساسی   

                               ٣٣٠.٠٠٠بھای تمام شده جديد     

                 ۵٠.٠٠٠کسر می شود استھالک انباشته

دفت زش تھالک(ا ا ه ا ٢٨)نا ٢٨٠.٠٠٠)      مبنای محاسبه استھالک(ارزش دفتری 

باقيمانده مفيد سال۵عمر                                   سال ۵عمر مفيد باقيمانده

                           ۵۶.٠٠٠ھزينه استھالک ساليانه
۴١٢۴١٢

ھ
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محاسبه ھزينه استھالک بر مبنای فرض دوم: وم رض ی ب بر ھ زي ب

                           ٣٠٠.٠٠٠بھای تمام شده ساختمان  

 ٢٠.٠٠٠)    تعديل شده(کسر می شود استھالک انباشته

ف                            ٢٨٠.٠٠٠ارزش دفتری ساختمان        

اند اق د ف ال٧ع                                   سال ٧عمر مفيد باقيمانده

ساليانه استھالک ۴٠ھزينه ٠٠٠                            ۴٠.٠٠٠ھزينه استھالک ساليانه

۴١٣۴١٣
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جھيزمخارج بعد از تحصيل اموال، ماشين آالت و تجھيزات و ين ل و يل ز ب رج

مخارج تعويض و بھسازی  -ب:

قططال قط گ به جايگزينی يک قطعه از دارايی با قطعه »تعويض«اصطالح
یمشابه ديگر که اساساً ازھمان نوع و قابليت می باشد، اطالق  ع

.می گردد

طال ااا ا ا ا قط ن گ ا به جايگزين نمودن قطعات يا اجزای عمده »بھسازی«اصطالح
دارايی ھای ثابت مشھود با قطعات ديگری که از قابليت بھتری 

.برخوردار است ، گفته می شود

۴١۴۴١۴
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جھيزمخارج بعد از تحصيل اموال، ماشين آالت و تجھيزات و ين ل و يل ز ب رج

حسابداری مخارج تعويض و بھسازی  -ب:

 با فرض سرمايه ای تلقی کردن مخارج تعويض وبھسازی ، دو
داشت؟ خواھد وجود آن حسابداری عمل نحوه با دررابطه روش دررابطه با نحوه عمل حسابداری آن وجود خواھد داشت؟روش

شده-الف تعويض دارايی انباشته استھالک و شده تمام قيمت   ويض يی  ر ب  ھ  م  و  ي 
.به تفکيک مشخص باشد

ارزش دفتری دارايی تعويض شده مشخص نباشد -ب.

۴١۵۴١۵
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مخارج بعد از تحصيل اموال، ماشين آالت و تجھيزات

شدالف ض ت ا دا اشته ان تھالک ا شد ا ت ت ق

جھيز و ين ل و يل ز ب رج

قيمت تمام شده و استھالک انباشته دارايی تعويض شده -الف
.به تفکيک مشخص باشد

 که عمليات مربوط به آن » جايگزينی«در اين حالت از روش
د ش تفاده ا د اھد خ ه شا ھا ا دا ضه عا ن .عين معاوضه دارايی ھای مشابه خواھد بود،استفاده می شودع

نباشد-ب مشخص شده تعويض دارايی دفتری ارزش ارزش دفتری دارايی تعويض شده مشخص نباشد-ب  .

 یدر اين حالت می توان ھزينه ھای مربوطه را بر حسب يکی از ی
انتقال به حساب « و يا » انتقال به حساب دارايی « دو روش 

انباشته نمود»استھالک ثبت
۴١۶۴١۶

.ثبت نمود»استھالک انباشته
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جھيزمخارج بعد از تحصيل اموال، ماشين آالت و تجھيزات و ين ل و يل ز ب رج

مخارج گسترش و الحاق  -ج:

 اضافه کردن دارايی ھای جديد به اقالم موجود و يا توسعه آن
اصطالحاً الحاق«را و گويند»گسترش .گويند»گسترش و الحاق«را اصطالحا

به اطاق يک افزودن يا و جديد توليد خط يک کردن اضافه  ق ب ن ي  زو ي و ي  ي ج و ن ي   ر  
.مجموعه قبلی ، مثالھايی از اين گونه ھزينه ھا می باشد

 مخارج گسترش و الحاق به بھای تمام شده دارايی مربوطه
شود می .اضافه

۴١٧۴١٧

و ی   .
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مخارج بعد از تحصيل اموال، ماشين آالت و تجھيزات

مجدد-د نصب و جابجايی :مخارج

جھيز و ين ل و يل ز ب رج

مخارج جابجايی و نصب مجددد:

 جشامل مخارج انتقال ماشين آالت نصب شده ازيک محل به محل
ديگربوده که به قصد افزايش کارايی ويا کاھش قيمت تمام شده 

گردد می انجام توليدی .محصوالت توليدی انجام می گرددمحصوالت

 ممخارج مزبوربشرط داشتـن منـافع آتی و با اھـميت بـودن الزم ی ع ج
مـخارج جـابجايی و « است سرمايه ای تلقی شده و در حساب 

مجدد شود»نصب .ثبت ج و»ب  .ب 

مخارج فوق درترازنامه تحت سرفصل مخارج انتقالی به سنوات

۴١٨۴١٨

ج ج
.آتی قابل انعکاس و قابل استھالک می باشد
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ھوکاھش دايمی در ارزش دارايی ھای ثابت مشھود ب ی يی ر رزش ر ی ي ش

 در رابطه با دارايی ھای ثابت بر خالف موجودی کاال ، قاعده
اقل بھای تمام شده يا قيمت بازار کاربرد نداشته و کاھش ھای 

.موقتی در قيمت ثبت نمی شود و ی ب ي ر ی و

 ھر گونه کاھش دايمی در ارزش که انتظار برگشت آن درآينده
کاھش ان ز ان عن ه د ا اشد نداشته د ن ش ل قابل پيش بينی وجود نداشته باشد، بايد به عنوان زيان کاھش قا

.ارزش ثبت شده و برای آن ذخيره در نظر گرفته شود

۴١٩۴١٩
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ھوکاھش دايمی در ارزش دارايی ھای ثابت مشھود ب ی يی ر رزش ر ی ي ش

 درھـر گـونه افزايش بعـدی در مبلغ بازيافتنی دارايی ھای ثابت
بشرط برطرف شدن کليه عوامل کاھش دھنده (واحد اقتصادی

بايـد از طريق بـرگشت کاھش قبـلی در حسابھـا منظـور )قبلی ی ور)ب بھ ر ی ب ش ر ب ريق ز ي ب
.شود

ف گ  مبـلغ برگشت شده بـايد به مـيزان استھالکی که با فـرض عـدم
يیوقوع کاھش يا حذف در حسابھا به عنوان استھالک شناسايی  ھ ھ ي ع

.می شد ، کاھش داده شود

۴٢٠۴٢٠
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کاھش دايمی در  -٩-١۴مثال 
ش ث ارزش دارايی ھای ثابت مشھودش

                  ٣.۵٠٠.٠٠٠قيمت تمام شده تجھيزات 

د خ خ ١/١/٨١تا                                   ١/١/٨١تاريخ خريد  

مفيد سال٧عمر                                       سال٧عمر مفيد

ر ١.٨۵٠.٠٠٠          ٢٩/١٢/٨٣ارزش بازيافتنی در ی زي ب رزش

 ٢.٠٠٠.٠٠٠              ٢٩/١٢/٨٣ارزش دفتری در  

 و قبل از ثبت ھزينه استھالک ، مشخص شد  ٨۶در پايان سال
ت ا فته ن از زش ا کاھند ل ا ع ه کل

۴٢١۴٢١

.                       کليه عوامل کاھنده ارزش از بين رفته است
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کاھش دايمی در  -٩-١۴مثال 
ش ث ش

ش)٢٩/١٢/٨٣ ا ش کا ١۵ا

ارزش دارايی ھای ثابت مشھود

١۵٠.٠٠٠زيان کاھش ارزش     )٢٩/١٢/٨٣ 

انباشته ١۵٠استھالک ٠٠٠ ١۵٠.٠٠٠استھالک انباشته                                        

٢٩/١٢/٨۴(          ۴۶٢.۵٠٠ھزينه استھالک    

۴۶٢.۵٠٠استھالک انباشته                                         

۴٢٢۴٢٢
٢٩/١٢/٨۵   (ثبت استھالک عين سال قبل انجام می شود.
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کاھش دايمی در  -٩-١۴مثال 
ش ث ش

٢٩/١٢/٨۶(اشت ان الک ت ٧۵ا

ارزش دارايی ھای ثابت مشھود

٢٩/١٢/٨۶(     ٧۵.٠٠٠استھالک انباشته 

داراي ارزش افزايش ٧۵سود ٠٠٠ ٧۵.٠٠٠سود افزايش ارزش دارايی                             

٢٩/١٢/٨۶(          ۵٠٠.٠٠٠ھزينه استھالک    

۵٠٠.٠٠٠استھالک انباشته                                         

۴٢٣۴٢٣
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محاسبات - ٩-١۴مثال 

تجھيزات ارزش کاھش از ناشی :زيان

 ٢.٠٠٠.٠٠٠ – ١٨۵٠٠٠٠ = ١۵٠٠٠٠

جھيز رزش  ش  ز  ی  ن  :زي

 ١٢٩/١٢/٨٣استھالک انباشته در:

 ٣ ۵٠٠ ٠٠٠٧ = ۵٠٠ ٠٠٠ ارزش کاھش از قبل استھالک
 ٣.۵٠٠.٠٠٠ – ٢.٠٠٠.٠٠٠ = ١.۵٠٠.٠٠٠
 ٣.۵٠٠.٠٠٠٧ = ۵٠٠.٠٠٠ استھالک قبل از کاھش ارزش 

  
 سنوات منقضی شده = ١.۵٠٠.٠٠٠ ÷ ۵٠٠.٠٠٠ = ٣

 ١.٨۵٠.٠٠٠ ÷ (٧ – ٣ ) = ۴۶٢.۵٠٠ ھزينه استھالک فعلی

ی و

۴٢۴۴٢۴
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محاسبات -٩-١۴مثال 

                     ۵٠٠.٠٠٠ھزينه استھالک ساليانه قبلی  

ل ف ان ال ال ا )۴۶(ن                    ۴۶٢.۵٠٠(ھزينه استھالک ساليانه فعلی(

استھالک ھزينه ساليانه التفاوت ٣٧مابه ۵٠٠            ٣٧.۵٠٠مابه التفاوت ساليانه ھزينه استھالک 

اعمال قابل سنوات ×٢تعداد                                ل بل  و   

                 ٧۵.٠٠٠کل مابه التفاوت ھزينه استھالک

                     ١۵٠.٠٠٠مبلغ برگشت شده کاھش قبلی  

    ٧۵.٠٠٠(کسر می شود مابه التفاوت ھزينه استھالک (

۴٢۵۴٢۵
                        ٧۵.٠٠٠افزايش در ارزش بازيافتنی   
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تجديد ارزيابی دارايی ھای ثابت

ت ط ا ش اً خ ا ا ا ا ا ت ا انجـام تـجديد ارزيابـی دارايی ھا ، مـخصوصا در شرايط تورمی ان
می تواند ارزش ھای مطلوبتری را درگزارش ھای مالی انعکاس 

.دھد

شکل ه ز ل ا الز ا ز ا ت ه ا اق  در صورت اقدام به تجديد ارزيابی،الزم است عمل مزبوربه شکل
سال می باشد، انجام  ۵الی  ٣متناوب درفواصل زمانی منظم که

. گردد

تقل ا ا ز ا ط ت ا ثا ا ا ا ا ز ا ت لغ  مبلغ تجديد ارزيابی دارايی ھای ثابت بايد توسط ارزيابان مستقل
.و دارای صالحيت حرفه ای مشخص گردد

۴٢۶۴٢۶
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حسابداری تجديد ارزيابی

ا ش ثا ا ا ا ا ا ت جھت تجديد ارزيابی دارايی ھای ثابت دو روش وجود دارد:

دارايی-١ انباشته استھالک و شده تمام بھای مبلغ اول روش در  يی ر ب  ھ  م  و  ی  غ بھ ب ول  ر روش 
، ھر دو بايد تعديل گردد

در روش دوم ، استھالک انباشته دارايی حذف و سپس قيمت  -٢
شود می داده مطابقت مورد شده ارزيابی ارزش با آن شده .تمام و ی  ب   ور  بی   رزي رزش  ن  ب  .م  

 عمالً از روش دوم حمايت می  ١١استاندارد حسابداری شماره

۴٢٧۴٢٧
.کند
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حسابداری تجديد ارزيابی

در روش دوم الزم است بشرح زير عمل شود: و ل زير رح ب زم وم روش ر

ھر گونه افزايش ارزش ناشی از تـجديد ارزيابی دارايی ، در ۱)
ا اتانکا ز ا د د ت ددازاد گ ت ث .ثبت می گردد»مازاد تجديد ارزيابی«بستانکار حساب

ھرگونه کاھش ناشی ازتـجديد ارزيابی دارايی ھا، در بدھکار ۲)
دارايی«حساب ارزش کاھش از ناشی شود»زيان می ثبت .ثبت می شود» زيان ناشی از کاھش ارزش دارايی«حساب

۴٢٨۴٢٨
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حسابداری تجديد ارزيابی

 نکته:

 ھر گاه افزايش ارزش دارايی ثابت عکس يک کاھش قبلی ناشی
ن ا د شد ا شنا نه ھز ان عن ه که اشد ا ز ا د د ت از تجديد ارزيابی باشد که به عنوان ھزينه شناسايی شده، در ايناز

صورت افزايش مزبور تا ميزان ھزينه قبلی تحت عنوان درآمد 
.ثبت خواھد شدث
قبلی افزايش يک عکس مشھود ثابت دارايی ارزش کاھش ھرگاه ھرگاه کاھش ارزش دارايی ثابت مشھود عکس يک افزايش قبلی

ناشی ازتجديد ارزيابی باشد که به حساب مازاد منظور شده، در 
ا دا ا ز ا د د ت ازاد زان تا ز کاھش ت ن اين صورت ، کاھش مزبورتا ميزان مازاد تجديد ارزيابی دارايی ا
.مربوطه ، به حساب مازاد تجديد ارزيابی بدھکار می شود

۴٢٩۴٢٩
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نحوه عمل با مانده حساب مازاد تجديد ارزيابی

 بیافزايش سرمايه به طور مستقيم از محل مازاد تجديد ارزيابی رزي ي ج ز ل ز يم ور ب ي ر يش ز
.مجاز نمی باشد

مانده مازاد تجديد ارزيابی بايد:

ا ه کالً ت ثا ا دا کنا ا ش ف ھنگا ھنگام فروش و يا برکناری دارايی ثابت ، کال به حساب
.سودوزيان انباشته بسته شود

 در پايان سال مالی معادل تفاوت ھزينه استھالک مبتنی بر مبلغ
ت ا الز شد ا ت ھا تن تھالک ا ا ز ا د د تجديد ارزيابی و استھالک مبتنی بر بھای تمام شده، الزم است ت
که از حساب مازاد خارج وبه حساب سودوزيان انباشته انتقال 

۴٣٠۴٣٠

.يابد
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نحوه عمل با مانده-٩-١۵مثال
حساب مازاد تجديد ارزيابی 

 ۵٠٠.٠٠٠    ١/١/٧٩قيمت تمام شده تجھيزات خريداری در  

ش ال ٢٠٠.٠٠٠         ٢٩/١٢/٨٢استھالک انباشته تجھيزات در

خريد تاريخ در تجھيزات مفيد سال١٠عمر                     سال١٠عمر مفيد تجھيزات در تاريخ خريد

در تجھيزات منصفانه ٢٩/١٢/٨٢۴٢٠.٠٠٠ارزش ر جھيزا  /ارزش   /           .
 ١۴٠.٠٠٠           ٢٩/١٢/٨۵ارزش منصفانه تجھيزات در

۴٣١۴٣١
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نحوه عمل با مانده حساب مازاد تجديد ارزيابی-٩-١۵مثال

٢٠٠.٠٠٠استھالک انباشته        ٢٩/١٢/٨٢  / ب/ ھ

  ٨٠.٠٠٠تجھيزات                                                    

  ١٢٠.٠٠٠مازاد تجديد ارزيابی                                       

٧٠.٠٠٠ھزينه استھالک            ٢٩/١٢/٨٣ 

  ٧٠.٠٠٠استھالک انباشته                                          

ا ز ا د د ت ٢ازاد  ٢٠.٠٠٠مازاد تجديد ارزيابی                        
انباشته ٢٠سودوزيان ٠٠٠

۴٣٢۴٣٢

٢سودوزيان انباشته                                         .     
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نحوه عمل با مانده حساب مازاد تجديد ارزيابی-٩-١۵مثال

٨٣عين سال  ٨۵و  ٨۴ثبتھای اصالحی الزم درپايان سالھای  
.خواھد شدش

استھالک انباشته   ارزيابی تجديد ھمازاد

٢٠٠.٠٠٠ ٢٠٠.٠٠٠

بی   رزي ي  ج ز 

١٢٠.٠٠٠ ٢٠.٠٠٠)٨٣. . .  (.  
٨ ٧٠.٠٠٠)  ٨٣۴  (٢٠.٠٠٠   
٨۴  (٧٠.٠٠٠ 
٨۵(٧

٨۵  (٢٠.٠٠٠   
٨۵  (٧٠.٠٠٠ 

۴٣٣۴٣٣
٢١٠.٠٠٠ ۶٠.٠٠٠
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نحوه عمل با مانده حساب مازاد تجديد ارزيابی-٩-١۵مثال

٢٩/١٢/٨۵          ٢١٠.٠٠٠استھالک انباشته  

 ۶٠.٠٠٠مازاد تجديد ارزيابی                         

١٠.٠٠٠زيان کاھش ارزش                        
٢٨٠تجھيزات ٠٠٠ ٢٨٠.٠٠٠تجھيزات                                                  

۴٣۴۴٣۴
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محاسبات - ٩-١۵مثال

 ۵٠٠.٠٠٠ – ۴٢٠.٠٠٠ = ٨٠٠٠٠ تجھيزات حساب کاھش . . جھيز ب  ش 

 ۵٠٠.٠٠٠١٠ = ۵٠.٠٠٠ ارزيابی از قبل استھالک ھزينه .  . بی    رزي ز  بل  ھال  زي 

 ٢٠٠.٠٠٠۵٠.٠٠٠ = ۴ سنوات مستھلک شده  

 ۴٢٠ ٠٠٠ ÷ (١٠ – ۴ ) = ٧٠ ٠٠٠ ارزيابی از بعد استھالک

ھ و

 ۴٢ . ÷ (١ ۴ ) ٧ . استھالک بعد از ارزيابی

 ٧٠.٠٠٠ – ۵٠.٠٠٠ = ٢٠.٠٠٠ ھتفاوت ھزينه استھالک      زي و

 ۴٢٠.٠٠٠ – ١۴٠.٠٠٠ = ٢٨٠.٠٠٠ کاھش حساب تجھيزات
۴٣۵۴٣۵

جھيز ب ش
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یکنار گذاری دارايی ھا

 اقالم دارايی ھای ثابت مشھودی که بطور دايمی بال استفاده
ينبوده و فاقد منافع آتی است، بايد از سرفصل اموال و ماشين  و ل و ل ر ز ي ب ی ع و بو

.آالت حذف و به سرفصل ساير دارايی ھا منتقل  شود

شد ا ت ھا اقل د ا شد کنا ت ثا ھا ا دا  دارايی ھای ثابت برکنار شده بايد بر حسب اقل بھای تمام شده
يا خالـص ارزش فـروش در دفـاتـر ثبـت شده و ھـرگونه زيان 

گ .حاصله بالفاصله شناسايی گرددف

۴٣۶۴٣۶
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یواگذاری دارايی ھا

 نحوه حسابداری واگذاری دارايی ھا شبيه کنارگذاری آنھا است
ھر شناسايی بر عالوه دارايی واگذاری در که تفاوت اين يی ھر با الوه بر  ارايی  اری  ر وا و   ب اين 
.گونه زيان ، سود ناشی از واگذاری نيز شناسايی می گردد

 ،در صورتيکه دارايی واگذار شده قبال تجديد ارزيابی شده باشد
ا ا ت ا ا ا ان اگذا نگا ا الزم است به ھنگام واگذاری مانده حساب مازاد تجديد ارزيابی ال

.دارايی مربوطه به حساب سودوزيان انباشته انتقال يابد

۴٣٧۴٣٧

www*pnueb*com



واگذاری– ٩-١۶مثال و کنارگذاری ری ل ری و و ر

اثاثهماشين آالت
                     ٣٠.٠٠٠     ۵٠.٠٠٠قيمت تمام شده

                   ٢۵.٠٠٠     ۴٠.٠٠٠استھالک انباشته 

                  ١.٠٠٠        ----مازاد تجديد ارزيابی 

اثاثه وش ف از حاصل ٧وجه                         ٧.٠٠٠وجه حاصل از فروش اثاثه

فروش ارزش ٩برآورد ٠٠٠  .٩برآورد ارزش فروش             
         ۵٠٠برآورد ھزينه ھای فروش

۴٣٨۴٣٨
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واگذاری– ٩-١۶مثال و کنارگذاری

آالت ن اش کنا ت ث

ری ل ری و و ر

ثبت برکناری ماشين آالت:

                     ٨.۵٠٠ماشين آالت 

  ۴٠.٠٠٠استھالک انباشته                    

    ١.۵٠٠زيان برکناری ماشين آالت          
۵٠.٠٠٠ماشين آالت                                           

۴٣٩۴٣٩
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کنارگذاری و واگذاری– ٩-١۶مثال

ثبت واگذاری اثاثه: ری و ب

                           ٧.٠٠٠بانک 

   ٢۵.٠٠٠استھالک انباشته                 

  ٣٠.٠٠٠اثاثه                                                      

٢.٠٠٠سود فروش اثاثه                                      

ا ز ا د د ت ١ازاد         ١.٠٠٠مازاد تجديد ارزيابی 
انباشته ١سودوزيان ٠٠٠

۴۴٠۴۴٠

.١سودوزيان انباشته                                    
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یاستھالک دارايی ھای ثابت

 استـھالک فـرايند تـخصيص سيستماتيک بـھـای تـمام شده يـک
.دارايی به سالھای عمر مفيد اقتصادی آن می باشد ب ی ن ی ي ر ی ھ ب يی ر

 محاسبه و ثبت ھزينه استھالک در راستای عمل به اصل تقابل
.درآمد و ھزينه انجام می شود

دگ ف ه ان ت ھا ا دا د ف ع کاھند ل ا ع از  از عوامل کاھنده عمر مفيد دارايی ھا می توان به فرسودگی و
پوسيدگی ، گذشت زمان ويا عوامل غير فيزيکی نظير فن آوری 

ش ش ژ ل ف .و پيشرفت ھای تکنولوژی ، اشاره داشتش

۴۴١۴۴١
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روش ھای محاسبه استھالک دارايی ھای ثابت

Straight _ Line Method روش خط مستقيم۱)

Activity Method      روش فعاليت۲)

– Working  روش ساعات کارکرد  -الف  Hours  Method

ل ش  Production Method  روش ميزان توليد-ب    

نزول۳) ھای Rروش d i  h r  M th d – Reducing   روش ھای نزولی۳) charge Methods

نزولی-الف مانده Declining Balance Methodروش یا     زو Declining Balance Methodروش  

Double –Declining Balance      روش نزولی مضاعف-ب 

۴۴٢۴۴٢

g
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روش ھای محاسبه استھالک دارايی ھای ثابت

Sum of Years Digits Method  روش مجموع سنوات  -ج    

الک) ت ا ه ا ھا ش ا ساير روش ھای محاسبه استھالک۴)
گروھی– الف استھالک                         Group Methodروش استھالک گروھی – الف                            Group Methodروش

Composite Method  استھالک ترکيبی  روش-ب     pی

۴۴٣۴۴٣
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روش خط مستقيم

 در اين روش فرض بر آن است که استھالک دارايی ھا برحسب
يیگذشت زمان محاسبه شده و انتفاع حاصل از استفاده از دارايی  ر ز ز ل ع و ب ن ز

.در سنوات مختلف آن يکسان است
ف فرمول محاسبه ھزينه استھالک:

C - S
D ND =

D استھالک به ازای ھر سال = S ارزش اسقاط  =

N ف ا ن
۴۴۴۴۴۴

C بھای تمام شده  = N=  سنوات عمر مفيد

www*pnueb*com



روش فعاليت

 روش ساعات کارکرد  – الف:

 در اين روش ھمبستگی مستقيمی بين ھزينه استھالک دارايی
ا آ ک کا ا ا ا .ثابت و ميزان ساعات کارکرد آن وجود داردثا

سنوات تعداد بجای مزبور روش در استھالک محاسبه مبنای  مبنای محاسبه استھالک در روش مزبور بجای تعداد سنوات
.عمر مفيد ، تعداد ساعات کارکرد دارايی می باشد

C - S
H

D =  : فرمول محاسبه ھزينه استھالک
H

D استھالک به ازای ھرساعت  = S ارزش اسقاط   =

۴۴۵۴۴۵
C بھای تمام شده  = H=  تعداد ساعات کارکرد

www*pnueb*com



روش فعاليت

 روش ميزان توليد  – ب:

 در اين روش ھمبستگی مستقيمی بين ھزينه استھالک دارايی
ا ل ت ا .ثابت و ميزان توليد وجود داردثا

باشد م توليد ميزان مزبور، روش در استھالک محاسبه مبنای مبنای محاسبه استھالک در روش مزبور، ميزان توليد می باشد.

C - S
P

D =  : فرمول محاسبه ھزينه استھالک
P

D ھزينه استھالک   = S ارزش اسقاط   =

۴۴۶۴۴۶
C بھای تمام شده  = P =  تعداد توليد
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ھمحاسبه ھزينه استھالک– ٩-١٧مثال
روش خط مستقيم و روش فعاليت

 C             (۶۵٠.٠٠٠( قيمت تمام شده ماشين آالت 

         S                   (۵٠.٠٠٠( ارزش اسقاط براوردی 

سال  ١٠)                        N(عمر مفيد برآوردی

د آ د ک کا ات ا داد تH(۵(ت ا ساعت ٠٠٠.H    (  ۵(تعداد ساعات کارکرد برآوردی 

برآوردی توليد ١)  P(تعداد واحد٠٠٠ واحد ١.٠٠٠   )                 P(تعداد توليد برآوردی

۴۴٧۴۴٧
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محاسبه ھزينه استھالک  – ٩-١٧مثال 
ت ال ف ش تق خط ش

C S ۶۵ ۵

روش خط مستقيم و روش فعاليت

C - S
N

D =
۶۵٠.٠٠٠ – ۵٠.٠٠٠

١٠
= ۶٠.٠٠٠=

N ١٠

D =
C - S

H =
۶۵٠.٠٠٠ – ۵٠.٠٠٠
۵ ٠٠٠

= ١٢٠
H ۵.٠٠٠

D =
C - S

P
۶۵٠.٠٠٠ – ۵٠.٠٠٠
١ ٠٠٠= = ۶٠٠

۴۴٨۴۴٨

P ١.٠٠٠
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روش ھای نزولی

 روش مانده نزولی – الف 

 دراين روش فرض برآن است که بازدھی دارايی ھا درسال ھای
ل اش(ا ن ا ا ا)ک ا ال ا شت .بيشتر از سال ھای بعدی است)که دارايی نو می باشد(اوليه

ارزش بر ثابت داراي عمر درطول را ثابت مزبورنرخ روش در  در روش مزبورنرخ ثابتی را درطول عمر دارايی ثابت بر ارزش
.دفتری آن ضرب می کنند تا ھزينه استھالک بدست ايد

D= B.V × r B.V ارزش دفتری دارايی  =

                           r  =  نرخ استھالک

۴۴٩۴۴٩
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روش ھای نزولی

ً  در روش مانده نزولی ، ارزش اسقاط صرفاً در سال آخر در
.محاسبه ھزينه استھالک دخالت داده می شود و ی ھ زي ب

 در روش مزبور ، ھزينه استھالک سال آخر از تفاوت ارزش
.دفتری سال ماقبل آخر و ارزش اسقاط قابل محاسبه می باشد

که ت ا ھا ش تنھا تق خط ل نز اتد ھا ش  روش ھای ماتده نزولی و خط مستقيم تنھا روش ھايی است که
.در قانون مالياتھای مستقيم پيش بينی شده است

۴۵٠۴۵٠
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روش ھای نزولی 

 روش نزولی مضاعف – ب

 دراين روش ، نرخ استھالک دو برابر نرخ استھالک به روش
اش تق .خط مستقيم می باشدخط

استھالک ھزينه محاسبه :فرمول فرمول محاسبه ھزينه استھالک:

D= B V ×
٢

D= B.V ×

ارزش ، نزولی مانده روش مثل نيز مضاعف نزولی روش در
N

 در روش نزولی مضاعف نيز مثل روش مانده نزولی ، ارزش
.اسقاط فقط در سال آخر در محاسبات دخالت داده می شود

۴۵١۴۵١
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روش ھای نزولی –٩-١٨مثال 

دارايی شده تمام ٣٠٠قيمت ٠٠٠                                    ٣قيمت تمام شده دارايی .  

                                                    سال۵عمر مفيد

                                               ٢٠.٠٠٠ارزش اسقاط

                       ۴۵نرخ استھالک در روش مانده نزولی  %

ا ال ا ن ا ن ا ف ا اطال ا  با توجه به اطالعات فوق ، اينک می توان ھزينه استھالک را در
.دو روش مانده نزولی و نزولی مضاعف محاسبه نمود

۴۵٢۴۵٢

www*pnueb*com



روش مانده نزولی –٩-١٨مثال 

دفتری ارزش انباشته استھالک استھالک ھزينه نرخ سال   نرخ   ھزينه استھالک    استھالک انباشته    ارزش دفتری   سال

    ٣٠٠.٠٠٠                                                            ٠  

    ١   ۴۵    %١٣۵.١٣         ٠٠٠۵.١          ٠٠٠۶۵.٠٠٠ 

    ٢   ۴۵    %٧۴.٢۵٢٠٩.٢           ٠۵٩٠.٧          ٠۵٠  

    ٣   ۴۵    %۴٢           ٠.٨٣٨۵٠.٠٨٨          ۴٩.٩١٢   

۴۴۴۴۴     ۴  ۴۵   %٢٢.۴۶٢٧٢          ٠.۵۴٢٧          ٨۴۵٢  
۵۴۵%١٢ ۴۵٢٢٨۵ ٠٠٠١۵ ٠٠٠
۴۵٣۴۵٣

    ۵  ۴۵   %١٢.۴۵٢٨          ٢۵.١          ٠٠٠۵.٠٠٠   
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روش نزولی مضاعف –٩-١٨مثال 

دفتری ارزش انباشته استھالک استھالک ھزينه نرخ سال   نرخ   ھزينه استھالک    استھالک انباشته    ارزش دفتری   سال

    ٣٠٠.٠٠٠                                                           ٠  

    ١   ۴١٨٠.٠٠٠          ١٢٠.٠٠٠        ١٢٠.٠٠٠%    ٠  

    ٢   ۴١٠٨.٠٠٠          ١٩٢.٠٠٠          ٧٢.٠٠٠%    ٠  

    ٣   ۴٠    %۴٢٣          ٣.٢٠٠۵.٢٠٠          ۶۴.٨٠٠   

۴۴     ۴  ۴٢%   ٠۵.٢         ٩٢٠۶٣٨.٨٨٠           ١١٢٠ 
۵۴٢٣%٠ ٨٨٠٢٨۵ ٠٠٠١۵ ٠٠٠
۴۵۴۴۵۴

    ۵  ۴٢٨         ٢٣.٨٨٠%   ٠۵.١          ٠٠٠۵.٠٠٠   
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روش ھای نزولی

 روش مجموع سنوات  – ج

 برعکس روش ھای نزولی قبلی ، در اين روش بجای استفاده از
جھت ثابت ومانده نزول نرخ ،ازيک نزول ومانده ثابت نرخ يک نرخ ثابت ومانده نزولی،ازيک نرخ نزولی ومانده ثابت جھت يک

.محاسبه ھزينه استھالک استفاده می شود

 در روش مزبوربر خالف ديگرروش ھای نزولی ، جھت محاسبه
سنوات استھالک ھزينه محاسبه نيازبه سال يک استھالک ھزينه استھالک يک سال نيازبه محاسبه ھزينه استھالک سنوات ھزينه

.قبل نمی باشد

۴۵۵۴۵۵

www*pnueb*com



روش ھای نزولی

 نحوه محاسبه ھزينه استھالک در روش مجموع سنوات – ج

  1 d
D = ( C – S )  ×

n + 1 – d
y y 

n= مفيد عمر سنوات تعداد d= نظر مورد تعداد سنوات عمر مفيد =nسال d= سال مورد نظر

n (n+1)
y= مجموع سنوات استھالک y=

n (n+1)

٢
۴۵۶۴۵۶

٢
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روش ھای نزولی

  روش مجوع سنوات –  ٩-١٩مثال

شده تمام لایر٣٠٠.٠٠٠قيمت                                   م لایر .ي 

                                     لایر        ١۵.٠٠٠ارزش اسقاط

                                   سال       ۵عمر مفيد دارايی

                                ١/١/١٣٨٠تارخ خريد دارايی  
 ؟                             ٨۴لغايت٨٠ھزينه استھالک سالھای

۴۵٧۴۵٧
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روش مجموع سنوات  –  ٩-١٩مثال 

اول سال استھالک ھزينه = ٢٨۵ ٠٠٠ × ۵ = ٩۵ ھزينه استھالک سال اول٠٠٠ = ٢٨۵.٠٠٠ ×
١۵

= ٩۵.٠٠٠

ھزينه استھالک سال دوم۴ = ٢٨۵.٠٠٠ × ۴
١۵ = ٧۶.٠٠٠

ھزينه استھالک سال سوم = ٢٨۵.٠٠٠ ×
٣
١۵

= ۵٧.٠٠٠
١۵

چھارم سال استھالک ھزينه = ٢٨۵ ٠٠٠ × ٢
١۵ = ٣٨ ھزينه استھالک سال چھارم٠٠٠ ٢٨۵. ×١۵ ٣٨.

ن ال الک ت ا ن ٢٨۵
٢

١٩
۴۵٨۴۵٨

ھزينه استھالک سال پنجم = ٢٨۵.٠٠٠ × ١۵ = ١٩.٠٠٠
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نکته

چنانچه، سال طی در شده خريداری ثابت ھای دارايی مورد در  در مورد دارايی ھای ثابت خريداری شده در طی سال ،چنانچه
از روش مجموع سنوات استفاده گردد، الزم است تا زمانی که 
گرفته بکار بات درمحا اول ال برای تھالک ا نرخ صددرصد نرخ استھالک برای سال اول درمحاسبات بکار گرفته صددرصد

.نشده باشد ، از نرخ استھالک سال دوم استفاده نخواھد شد

 ١/۴/٨٠اگر تاريخ  خريد  دارايی  ثابت ) ٩-١٩(در مثال قبل 
را اول سال دو استھالک ھزينه توان می اينصورت در ل اول را باشد، و  ھال  وان ھزي ا ی  ور  ر اي ب 

: بدبن ترتيب انجام داد 

۴۵٩۴۵٩

www*pnueb*com



روش مجموع سنوات  –  ٩-١٩مثال 

اول سال استھالک :ھزينه ھزينه استھالک سال اول:
۵

٧١ ٢۵٨۵
٩

١۵
= ٧١.٢۵٢٨ ٠۵.٠٠٠ × ×

١٢

 ھزينه استھالک سال دوم:

٢٨۵.٠٠٠ × × = ٢٣.٧۵٠۵
١۵

٣
١٢ ٨٠٧۵٠

۴
١۵

١۵ ١٢
٢٨۵.٠٠٠ × × = ۵٧.٠٠٠٩

١٢

٨٠٧۵٠

۴۶٠۴۶٠

١۵ ١٢
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مقايسه روش ھای استھالک

مستقيم خط روش خط مستقيمروش

ک
ھــزينهه استــھھال

۴۶١۴۶١
سنـوات استــھالک
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مقايسه روش ھای استھالک

نزولی مانده روش مانده نزولیروش

ک
ھــزينهه استــھھال

۴۶٢۴۶٢
سنـوات استــھالک
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مقايسه روش ھای استھالک

سنوات مجموع روش مجموع سنواتروش

ک
ھــزينهه استــھھال

۴۶٣۴۶٣
سنـوات استــھالک
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مقايسه روش ھای استھالک
روش خط مستقيم

ل نز ان روش مانده نزولیش
روش مجموع سنوات

ک
ھــزينهه استــھھال

۴۶۴۴۶۴
سنـوات استــھالک
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ھساير روش ھای محاسبه استھالک  ب ی روش ير

گروھ-الف استھالک روش روش استھالک گروھی-الف.

که ھا دارايی از جمعی استھالک محاسبه جھت روش اين از    يی ر ز  ی  ھ ج ب  ين روش جھ  ز 
دارای ويژگی ھا و طول عمر يکسان ھستند ، استفاده می 

.شودشود

 ، ریدر روش مزبور، برای استھالک اقالم جديد خريداری شده ري ي ج م ھ ی بر زبور روش ر
.از ھمان نرخ قبلی استفاده می شود

 در اين روش ھيچگونه سود يا زيانی به ھنگام کنارگذاری يا
.واگذاری دارايی ھا شناسايی نمی گردد

۴۶۵۴۶۵

ی ی ی
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ھساير روش ھای محاسبه استھالک  ب ی روش ير

 ،به ھنگام  واگذاری  دارايی ھا در ازای  بدھکار شدن  بانک
اختالف نه گ تانکا ش ا ت ق ه ا ا حساب  دارايی به قيمت تمام شده بستانکار و ھر گونه اختالف ا

.به حساب استھالک انباشته منتقل می شود

 ھزينه استھالک سال آخر از تفاضل ارزش دفتری و ارزش
باشد م محاسبه قابل ھا داراي .اسقاط دارايی ھا قابل محاسبه می باشداسقاط

۴۶۶۴۶۶

www*pnueb*com



یروش استھالک گروھی-٩-٢٠مثال رو ھ رو

 ٣٠.٠٠٠دستگاه ماشين آالت جمعاً به مبلغ  ٣خريد  -سال اول 

 سال می باشد ۵لایر وعمرمفيد  ٣.٠٠٠ارزش اسقاط برآوردی
لایر ٨.۵٠٠فروش يک دستگاه به مبلغ– سال دوم.

لغال ه تگا ک قاط٩خ ا زش ا و ارزش اسقاط ٩.٠٠٠خريد يک دستگاه به مبلغ-سال سوم
.لایر ٩٠٠

در سال ھای بعدی ھيچگونه خريد يا فروشی انجام نشده است.

۴۶٧۴۶٧
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یروش استھالک گروھی-٩-٢٠مثال رو ھ رو

استھالک نرخ متوسط :محاسبه محاسبه متوسط نرخ استھالک:

شده خريداری آالت ماشين شده تمام ٣٠بھای ٠٠٠             ٣بھای تمام شده ماشين آالت خريداری شده . 

                                 ٣.٠٠٠(ارزش اسقاط برآوردی ( )(

           ٢٧.٠٠٠(بھای تمام شده پس از کسر ارزش اسقاط   (

                                 سال     ۵سنوات عمر مفيد دارايی

                                  ۵.۴٠٠ھزينه استھالک ساليانه  
الک ت ا خ ن ط %١٨)٣۵۴(ت

۴۶٨۴۶٨

٣٠.٠٠٠( متوسط نرخ استھالک۵۴١٨)         ٠٠%
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یروش استھالک گروھی-٩-٢٠مثال رو ھ رو

ل ا آالت)ال ن ٣اش ٣٠.٠٠٠ماشين آالت                )       سال اول 

٣٠بانک ٠٠٠   ٣٠.٠٠٠بانک                                                             

ھ)پ   ۵.۴٠٠ھزينه استھالک            ) پايان سال اول

  ۵.۴٠٠استھالک انباشته                                                

  ٨.۵٠٠بانک                          )      سال دوم 

  ١.۵٠٠استھالک انباشته                                   
آال ١اش

۴۶٩۴۶٩

 ١٠.٠٠٠ماشين آالت                                                     
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یروش استھالک گروھی-٩-٢٠مثال رو ھ رو

د ال ان تھالک)ا ا نه ٣ھز ۶ ٣.۶٠٠ھزينه استھالک                )پايان سال دوم

انباشته ٣استھالک ۶٠٠  ٣.۶٠٠استھالک انباشته                                                

م ٩.٠٠٠ماشين آالت                    )       سال سوم(

٩.٠٠٠بانک                                                                

۵.٢٢٠ھزينه استھالک                 ) پايان سال سوم

 ۵.٢٢٠استھالک انباشته                                                  

۴٧٠۴٧٠
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یروش استھالک گروھی-٩-٢٠مثال رو ھ رو

ھا ال ان تھالک)ا ا نه ۵ھز ٢٢ ۵.٢٢٠ھزينه استھالک             )پايان سال چھارم

انباشته ۵استھالک ٢٢٠ ۵.٢٢٠استھالک انباشته                                                 

۵.٢٢٠ھزينه استھالک             ) پايان سال پنجم م پ ھ)پ

  ۵.٢٢٠استھالک انباشته                                                  

١.۶٢٠ھزينه استھالک              )  پايان سال ششم    
 ١.۶٢٠استھالک انباشته                                                  

۴٧١۴٧١
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یروش استھالک گروھی-٩-٢٠مثال رو ھ رو

١.٣٢٠ھزينه استھالک             )پايان سال ھفتم م ل ن ي ھ)پ زي
١.٣٢٠استھالک انباشته                                                  

استھالک انباشته ماشين آالت

۵.۴٠٠
٣ ۶٠٠

١.۵٠٠ ١٠.٠٠٠ ٣٠.٠٠٠
٣.۶٠٠
۵.٢٢٠
۵ ٢٢٠

٩.٠٠٠٢٩.٠٠٠

۵.٢٢٠
۵.٢٢٠

١ ۶٢٠ ٢٩.٠٠٠٢۴.٧٨٠

۴٧٢۴٧٢

١.۶٢٠
٢۴.٧٨٠
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محاسبات-٩-٢٠مثال

اول سال استھالک ٣٠.٠٠٠ × ١٨% = ۵.۴٠٠

ب

ول ل  ھ  . % .

استھالک سال دوم ( ٣٠.٠٠٠ – ١٠.٠٠٠ ) × ١٨% = وم٣۶٠٠ ھ ( )

استھالک سال سوم ( ٣٠.٠٠٠ – ١٠.٠٠٠ + )٩.٠٠٠ × ١٨%
استھالک سال سوم = ۵.٢٢٠
شش ال الک ت ا ٩ ١٨% ١ استھالک سال ششم۶٢ ٩.٠٠٠ × ١٨% = ١.۶٢٠
آخر سال در دفتری ارزش ( ٢٩ ٠٠٠ – ٢۴ ٧٨٠ ) = ۴ ارزش دفتری در سال آخر٢٢٠ ( ٢٩. ٢۴.٧٨ ) ۴.٢٢
ارزش اسقاط ٢.٠٠٠ + ٩٠٠ = ٢.٩٠٠

۴٧٣۴٧٣
استھالک سال ھفتم ۴.٢٢٠ – ٢.٩٠٠ = ١.٣٢٠
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يبیروش استھالک ترکيبی ر ھ رو

اظ ل از که ت ا تفاد ا ل قا ھا ا دا د د ش ن ا  اين روش درمورد دارايی ھايی قابل استفاده است که از لحاظ
.ماھيت ، کارکرد و عمر مفيد متفاوت باشد

 در اين روش متـوسط نـرخ استھالک از حاصل تقسيـم مجموع
ا ت ھا کل ھا ا دا از ک ھ انه ال تھالک ا نه ھزينه استھالک ساليانه ھر يک از دارايی ھا بر کل بھای تمام ھز

.شده اوليه بدست می ايد

 در روش مزبور در صورت خريد اقالم جديد الزم است نرخ
گردد محاسبه نيز جديدی .استھالک جديدی نيز محاسبه گردداستھالک

۴٧۴۴٧۴
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يبیروش استھالک ترکيبی-٩-٢١مثال ر ھ رو

مفيد عمر اسقاط ارزش شده تمام بھای دارايی نوع دارايی   بھای تمام شده    ارزش اسقاط       عمر مفيد   نوع

سال١٠           ٣.٠٠٠         ٣٠.٠٠٠اتومبيل            

سال ١٠           ٨.٠٠٠          ۵٠.٠٠٠کاميون             

سال ۵            ١.٧۵٠          ١٠.٠٠٠موتورسيکلت      

١٢.٧۵٠          ٩٠.٠٠٠جمع                 
     
  ٨.۵۵٠)    ٩٠.٠٠٠×% ۵/٩(ھزينه استھالک  

۴٧۵۴٧۵
٨.۵۵٠استھالک انباشته                                              
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روش استھالک ترکيبی-٩-٢١مثال

 اتومبيل استھالک ( ٣٠.٠٠٠ – ٣.٠٠٠ ) ١٠ = ٢.٧٠٠

يبی ر ھ رو

 بيل و ھ  ( . . )  .

 استھالک کاميون ( ۵٠.٠٠٠ – ٨.٠٠٠ ) ١٠  = ۴.٢٠٠

 استھالک موتور  ( ١٠.٠٠٠ –١.٧۵٠ )  ۵ = ١.۶۵٠

 جمع ھزينه استھالک = ٨.۵۵٠
 ک ت الک ت ا خ ن ٨ ۵۵ ٩ ۵/٩% نرخ استھالک ترکيبی = ٨.۵۵٠  ٩٠.٠٠٠ = ۵/٩%  

 ک ت الک ت ا ط ت
٩٠.٠٠٠ – ١٢.٧۵٠

 عمر متوسط در استھالک ترکيبی = ٨.۵۵٠
٣/٩ ال

۴٧۶۴٧۶

 = ٠٣/٩ سال
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يیعدم استفاده از دارايی ھا ر ز م

شد د آ د ک ند قف ت ا دا ک از تفاد ا عد  عدم استفاده از يک دارايی ، موجب توقف روند کسب درآمد شده
.و لذا ھزينه ای نيز از ابن بابت نبايد شناسايی گردد

در تواند می نابابی و زمان گذشت نظير عواملی ، ديگر سوی از  ر و  ی  بی  ب ن و  ير  ز ی  و ر   ي وی  ز 
.شناسايی ھزينه استھالک موثر باشد

مـيزان وضـعيتی چـنين در ، مـستقيم ھای مـاليات قـانون طبـق  ن يز ی   ي ين و ر چ يم   ی  ي  ون  ق  ب
.نرخ معمول استھالک محاسبه گردد% ٣٠استھالک بايد معادل 

۴٧٧۴٧٧
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منابع طبيعی و استھالک آن 

ط ذ(نا ا نق ا ا نگل)ا ا ل شا شامل چوبھای جنگلی ، )دارايی ھای نقصان پذير(منابع طبيعی
.ذخاير نفتی و معادن می باشد

 جھت محاسبه استھالک معادن و منابع طبيعی الزم است ابتدا
گ شخ ه ا انا ل ا ا ه طه ا ا در اين رابطه به چھار عامل بايد .مبنای محاسبه مشخص گردد

:توجه داشت 

ھزينه اکتشاف  -٢ھزينه تحصيل امتياز        -١    
ھزينه اعاده سازی -۴ھزينه توسعه                -٣    

۴٧٨۴٧٨
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منابع طبيعی و استھالک آن 

.Iھزينه تحصيل ، مبلغی است که جھت .ھزينه تحصيل امتياز ز. ي يل جھزي ی ب يل زي
.تحصيل حق استفاده از اموال پرداخت می شود

.IIشامل ھزينه ھای گمانه زنی و برآورد ميزان .ھزينه اکتشاف
.منابع طبيعی است ی بي بع

.III ھزينه توسعه به دو دسته تقسيم می شود  .ھزينه توسعه:

تجھيزات مشھود -الف                    
ھزينه ھای نامشھود توسعه -ب                     

۴٧٩۴٧٩
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منابع طبيعی و استھالک آن 

.Iشامل کليه تجھيزات حمل و نقل و  .تجھيزات مشھود -الف
باشد می مواد .انتقال ی ب وا  ل  .ا

 تجھيزات قابل انتقال به معادن ديگربايد بطور جداگانه مستھلک
اين ھزينه ھا در محاسبه مبنای استھالک دخالت داده . گردد

شود .نمی و .ی 

 ، تجھيزات غير قابل انتقال بايد در طی عمر مفيد يا عمر معادن
.ھر کدام که کوتاھتر باشد، مستھلک شود

۴٨٠۴٨٠
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منابع طبيعی و استھالک آن 

ت ش نا ا ان ا فا ا ن ل شا شامل ھزينه ھای حفاری ، ايجاد .ھزينه ھای نامشھود توسعه-ب
.تونل ، دکل ، ديوار و ھزينه ھايی نامشھود ديگر می باشد

دخالت تھالک ا نا ه ا د ه ت د شھ نا ھا نه ھز  ھزينه ھای نامشھود توسعه در محاسبه مبنای استھالک دخالت
.داده می شود

.IVشامل ھزينه ھای بازگرداندن اموال به  .ھزينه ھای اعاده سازی
حالت طبيعی خود بوده و در محاسبه مبنای استھالک دخالت داده 

شود .می
۴٨١۴٨١

و .ی 
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منابع طبيعی و استھالک آن 

تفا ا ل ت ا ش ا ط نا الک ت ا ا  جھت محاسبه استھالک منابع طبيعی ازروش واحد توليد استفاده
.می شود

 ھزينه استھالک ھر واحد  =
کل ھزينه  - ارزش اسقاط

کل واحدھای برآورد شده

ال  پس از محاسبه ھزينه استھالک ھر واحد الزم است که عدد
جمزبوردر تعداد واحد ھای استخراج شده يا بدست آمده ضرب 

.شود

۴٨٢۴٨٢
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استھالک منابع طبيعی  -۴-٢٢مثال  

نگل اض ا ش ا ت ٣ا                      ٣٠.٠٠٠.٠٠٠بھای تمام شده اراضی جنگلی  

موجود آھک سنگ ميزان ١۵٠برآورد تن٠٠٠                  تن ١۵٠.٠٠٠برآورد ميزان سنگ آھک موجود

استخراج پايان از پس زمين بھای ٣.۵٠٠.٠٠٠برآورد         ج ر ن  ي ز پ ين پس  ی ز ور بھ .بر . 

              ۶.٠٠٠.٠٠٠مخارج اکتشاف و آماده سازی معدن 

                        ٣.۵٠٠.٠٠٠ھزينه ھای نامشھود توسعه 
             تن    ٢٠.٠٠٠سنگ آھک استخراج شده در سال اول
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استھالک منابع طبيعی  -۴-٢٢مثال  

نگل اض ا ش ا ت ٣ا              ٣٠.٠٠٠.٠٠٠بھای تمام شده اراضی جنگلی 

معدن سازی آماده و اکتشاف ۶مخارج ٠٠٠ ٠٠٠       ۶.٠٠٠.٠٠٠مخارج اکتشاف و آماده سازی معدن

توسعه نامشھود ھای ٣.۵٠٠.٠٠٠ھزينه                 و ھو  ی  .زي  .

                         ٣٩.۵٠٠.٠٠٠بھای تمام شده معدن  

:ھزينه استھالک معدن به ازای ھر تن
٣٩.۵٠٠.٠٠٠ – ٣.۵٠٠.٠٠٠

١۵
= ٢۴٠

۴٨۴۴٨۴

١۵٠.٠٠٠
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استھالک منابع طبيعی  -۴-٢٢مثال  

ک آ نگ ٣٩ا ۵             ٣٩.۵٠٠.٠٠٠معادن سنگ آھک

٣٩بانک ۵٠٠ ٠٠٠ ٣٩.۵٠٠.٠٠٠بانک                                                  

         ۴.٨٠٠.٠٠٠موجودی سنگ آھک
۴.٨٠٠.٠٠٠)   ٢٠.٠٠٠ ×٢۴٠(استھالک انباشته            
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دارايی ھای نامشھود و استھالک آن 

ويژگی ھای دارايی ھای نامشھود:

ت١ ا ل ن ع ت اھ فاقد .فاقد ماھيت عينی و پولی است-١  

يا-٢ و اجاره ، خدمات و کاال عرضه يا توليد در استفاده جھت جھت استفاده در توليد يا عرضه کاال و خدمات ، اجاره و يا -٢  
.مقاصد اداری نگھداشته می شود

.با قصد استفاده در طول بيش از يک دوره تحصيل شده باشد -٣  

ق ف گ اندازه گيری منافع اقتصادی آتی و تعيين عمر مفيد آن دشوار -۴  
است
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دارايی ھای نامشھود و استھالک آن 

 ريندارايـی ھای نـامـشھود بايـد بـرمبنای سيستماتيک طـی بـھترين ھ ب ی ي ي ی ب ر ب ي ب ھو ی ی ي ر
.برآورد از عمر مفيد آن مستھلک شود

 اين فرض قابل رد وجود دارد که عمر مفيد دارايی ھای مزبوراز
.زمان بھره برداری از بيست سال تجاوز نخواھد کرد ر و وز ج ل بي ز ری بر بھر ن ز

 درمورد دارايی ھای نامشھود معموالً ارزش اسقاط درنظرگرفته
.نمی شود

ش از الً د شھ نا ھا ا دا تھالک ا ه ا ھت  جھت محاسبه استھالک دارايی ھای نامشھود معموال از روش
.خط مستقيم استفاده می شود
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انواع دارايی ھای نامشھود 

دارايی ھای نامشھود قابل شناسايی-دسته اول   

دارايی ھای نامشھود غير قابل شناسايی - دسته دوم   

 دارايی ھای نامشھود قابل شناسايی به طورجداگانه و مستقل از
باشد م فروش قابليت دارای ھا داراي دستهبقيه حاليکه در در حاليکه دسته .بقيه دارايی ھا دارای قابليت  فروش می باشد

.دوم فاقد اين ويژگی می باشد

 حق اخترع،حق تاليف،سرقفلی محل کسب،عاليم ونامھای تجاری
حسن معنای به سرقفل و اول دسته از مثالھاي امتياز حق و حق امتياز مثالھايی از دسته اول و سرقفلی به معنای حسن و

.شھرت نمونه ای از دسته دوم دارايی ھا می باشد
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