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   گردش حساب سود ) زيان ( انباشته

گزارش كليه تغييرات   , گردش حساب سود ) زيان ( انباشته به عنوان مكمل صورتحساب سود و زيان ارائه شده هدف از آن

مانده پايان دوره را محاسبه  , انباشته طي دوره حسابداري است به نحوي كه بتوان از مانده ابتداي دوره  ( در سود ) زيان

  . نمود

گردش اين حساب متشكل از سود ) زيان ( انباشته  ,با توجه به اهميت اطالعات مندرج در حساب سود ) زيان ( انباشته 

سود سهام پيشنهادي )يا اعالم شده (  ,سود يا زيان دوره  ,اضالح اشتباهات با اهميت مربوط به دورههاي قبل  ,ابتداي دوره 

 محدوديتهاي ايجاد شده در توزيع سود نظير اندوخته ي قانوني و ساير اندوخته ها مي باشد .  ,

  اصالح اشتباهات با اهميت دوره هاي قبل

ممكن است در دوره ي جاري اشتباهاتي مربوط به صورتهاي مالي يك يا چند دوره ي مالي گذشته كشف گردد كه اصالح اين 

ودن بايد در حساب سود ) زيان ( انباشته انجام و در گردش حساب مزبور نشان داده شود . اين به شرط اهميت ب ,اشتباهات 

 اشتباهات ممكن است ناشي از موارد زير باشد : 

 الف( اشتباهات رياضي و محاسباتي      

 ب( اشتباهات در اعمال رويه هاي حسابداري      

 ج( تغيير نادرست يا نا ديده گرفتن واقعيتهاي موجود در زمان تهيه صورتهاي مالي      

 د( تغيير از يك رويه غير استاندارد حسابداري به يك رويه استاندارد.     

  ه(موارد تقلب      

ه اي كه در آن دوره اشتباه اصالح اشتباهات با اهميت دوره هاي قبل به عنوان اصالح مانده سود ) زيان ( انباشته ابتداي دور

 كشف مي شود تلقي گرديده و در نتيجه مانده افتتاحيه تعد يل و ارقام صورتهاي مالي سالهاي قبل ارائه مجدد مي شود

 

 

 گردش حساب سود )زيان( انباشته

ú   سود خالص )زيان( úúú  ú úúú  

ú   …………  سود )زيان( انباشته در ابتداي سال úúú  

ú  …………   تعديالت سنواتي úúú  

 -سود )زيان( انباشته در ابتداي سال

 تعديل شده

  …………  …………  

 …………   …………   سود قابل تخصيص

     تخصيص سود:

http://www.cockouteam.blogfa.com/
mailto:cockouteam@gmail.com


© 2015 – cockouteam All Rights Reserved. 
For Business inquiries and suggestions please go to: www.cockouteam.blogfa.com 
Email: cockouteam@gmail.com 

(…………)  اندوخته قانوني   (…………)  

ها ساير اندوخته   (…………)   (…………)  

 )…………(  )…………(  سود سهام پرداختني
   )…………( )…………( 

در پايان سالسود )زيان( انباشته      úúúú   úúúú  
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