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 صورت سود و زیان:

 

  

است که چگونگی و نتیجه عملکرد مالی یک شخصیت  های مالی اساسی صورتصورت سود و زیان، یکی از          •

 .دهد نشان می دوره مالیحسابداری )واحد گزارشگر( را طی 

 صورت سود و زیان

 :شود سود و زیان به راحتی از فرمول زیر محاسبه می

 باشداگر موسسه سود داشته 

 درآمد دوره مالی = سود ویژه دوره مالی -های دوره مالی  هزینه

 اگر موسسه زیان داده باشد

 هزینه دوره مالی = زیان ویژه دوره مالی -درآمدهای دوره مالی 

 

 ب: طبقه بندی اقالم صورتحساب سودوزیان :

فعالیت های معمول، مستمر و منظم واحد تجاری عبارت است از اقالم درآمد و هزینه ای که از اقالم عادی :         .1

 ناشی شده و یا وقوع آنها در طی یک دوره مالی متصور می باشد.

شامل درآمدها و هزینه هایی است که در نتیجه انجام عملیات مرتبط به موضوع اصلی  اقال م عادی عملیاتی :

ه های  اداری وتشکیالتی و یا هزینه فعالیت های واحد اقتصادی حاصل می شود.  مثل درآمد فروش ، هزین

 های توزیع و فروش.

این نوع اقالم کامالً غیر مرتبط به فعالیت های  اصلی  واحد اقتصادی است.  مثل   اقالم عادی غیر عملیاتی :

 درآمد اجاره یک موسسه تجاری ویا هزینه های مالی .   

از رویدادهای خارج از فعالیت های عادی و متعارف ناشی شده و انتظار نمی  اقالم غیر عادی) غیر مترقبه (:        .2

 رود که بطور عادی و مستمر به وقوع بپیوندد. مثل زیان ناشی از حوادث طبیعی.

  
این نوع اقالم با وجود اینکه ازفعالیت های عادی ناشی می شود ، ولیکن به لحاظ  اقالم استثنایی :        .3

 استثنایی بودن ماهیت و یا وقوع آن الزم است بطور جداگانه افشاء شود.

  
 نمونه هایی از اقالم استثنایی را می توان بشرح زیر نام برد :         -
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 خارج از محدوده شهرها زیان ناشی از انتقال صنایع مزاحم به        .1

 زیان های ناشی از بالیای طبیعی در مناطقی که وقوع آن بطور متناوب قابل انتظار است.        .2

 سود و زیان حاصل از فروش دارایی های ثابت و سرمایه گذاری ها        .3

 سودوزیان حاصل از فروش یا خاتمه عملیات یک بخش از موسسه        .4

 ینه های غیر معمول مطالبات مشکوک الوصول .هز        .5

 هزینه های جذب نشده در تولیدو ضایعات غیر عادی.        .6

 ج: توقف عملیات :

نتایج عملیات یک  قسمت متوقف شده از واحد تجاری،شامل سودوزیان  حاصل از واگذاری آن قسمت باید 

گونه زیان  برآوردی ناشی از توقف عملیات الزم بطور  جداگانه در صورت سودوزیان  منعکس گردد. برای هر 

است ذخیره الزم در حساب ها منظور شود. ولیکن شناسایی سود ناشی از توقف عملیات موکول به زمانتحقق 

آن خواهدشد.یک قسمت واحد تجاری به آن بخش از واحد تجاری اطالق می شود که فعالیت عمده جداگانه 

 جام دهد.ای از کل فعالیت واحد تجاری ان

 

 های تهیه روش

شود؛ و  صورت سود و زیان همان طور که از نامش پیدا است برای تعیین سود یا زیان ویژه واحد مالی تهیه می

 .ها برای یک دوره زمانی معین است ای از درآمدها و هزینه شامل خالصه

 :شود این صورت معموال به دو روش تهیه می

  مرحله ای تک .1

 دومرحله ای .2

 ای مرحله تک

در این روش ابتدا کلیه درآمد ها یکجا و در ادامه کلیه هزینه ها در زیر آنها آورده می شود و در نهایت از تفاضل 

آنها به سود یا زیان قبل از کسر مالیات می رسیم که با کسر مالیات )در صورتی که موسسه سود داشته باشد( به 

 . د یا زیان ویژه خواهیم رسیدسود یا زیان بعد از کسر مالیات یا همان سو

 ای دومرحله

در این روش ابتدا درآمدهای عملیاتی آورده شده در ادامه هزینه های عملیاتی ذکر می گردد که از تفاضل این دو 

به سود یا زیان عملیاتی می رسیم در مرحله بعد درآمدهای غیر عملیاتی و هزینه های غیر عملیاتی آورده می 

این مرحله و مرحله قبل به سود و زیان قبل از کسر مالیات می رسیم که با کسر مالیات به سود شود که از تفاضل 

و زیان بعد از کسر مالیات یا همان سود و زیان ویژه خواهیم رسید . به صورت حساب سود و زیان صورت حساب 

ان قسمت پایانی آن درآمد یا صورت حساب عملیات نیز گفته میشود . مهمترین بخش صورت حساب سود و زی
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یعنی سود یا زیان ویژه است که نتیجه فعالیت یک واحد تجاری را نشان می دهد که آیا واحد تجاری در طول 

 دوره مالی فعالیتش سود آور بوده است و یا خیر. 

  شکل چند مرحله ای صورتحساب سودوزیان :

 *****                                         فروش خالص                                                 

 *****کسر می شود قیمت تمام شده کاالی فروش رفته                                    

 سود ناویژه                                                                                               *****

 *****های عملیاتی                                                            کسر می شود هزینه

 سود ویژه عملیاتی                                                                                   *****

 *****                      سایر درآمدها و هزینه ها                                                   

 سود ویژه قبل از کسرمالیات                                                                   *****

 *****کسر می شود هزینه مالیات                                                                     

 سود ویژه پس از کسر مالیات                                                                   *****  

 

 شکل یک مرحله ای صورتحساب سودوزیان :       .2

 فروش خالص                                                           *****

 *****                                  درآمد های متفرقه                    

 جمع درآمدها                                                            *****

 کسر می شود:

 قیمت تمام شده کاالی فروش رفته              *****

 هزینه های عملیاتی                                *****

 *****                          هزینه ها ی متفرقه      

 *****هزینه مالیات                                       *****                

 سود ویژه پس از کسر مالیات                                           *****  
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 13×2  اسفندماه 2۲  به  منتهی  مالی  سال  برای              سود و زیان  صورت

 13×1  سال 13×2  سال  یادداشت 

  ریال  میلیون  ریال  میلیون  ریال  میلیون  

از   / درآمد حاصل خالص  فروش

  خدمات  ارائه

  ………… ………… 

     : شود کسر می

/  رفته فروش  کاالی  شده تمام  بهای

  شده ارائه  خدمات

  (…………) (…………) 

 ………… …………    ( ناخالص  سود )زیان

     : شود کسر می

 (…………)  (…………)   و عمومی  ، اداری فروش  های هزینه

  های سایر درآمدها و هزینه  خالص

  عملیاتی

 …………  ………… 

   (…………) (…………) 

ú    ( عملیاتی سود )زیان úúú ú úúú 

     : شود )کسر( می  اضافه

úú)  (…………)   مالی  های هزینه úú) 

  های سایر درآمدها و هزینه  خالص

  غیرعملیاتی

 …………  ………… 

   ………… ………… 

( عملیات در حال تداوم  سود )زیان

  قبل از مالیات

  ú úúú ú úúú 

 (…………) (…………)   مالیات بردرآمد

ú   سود )زیان( عملیات در حال تداوم úúú ú úúú 

سود )زیان( عملیات متوقف شده 

 قبل از مالیات

 …………   ú úúú 

úú)  (…………)  اثر مالیاتی úú) 

   ú úúú ú úúú 

ú   سود خالص úúú ú úúú 
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