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Section two:
Further reading

The income statement
صورت سود وزیان
Introduction
The business entity’s income statement, like the balance sheet and statement of changes in financial
position, is an end result of the

accounting procedures. It may be defined as a summary of the

revenues, expenses and net income of a business entity for a specific period of time, and is sometimes
called the earnings statement, operating statement or statement of profit and loss.
مقدمه
 نیرجه ی نرهایی ار ینهدهای، همانند تراز نامه وصهورت تیررهرات دروتهمرل مهاتی،صورت سود وزیان یک واحد تجاری
 ودر مد خاتص یک واحد تجاری برای یک دوره ی، هزین ها، ن می تواند بمنوان خالص ی در مدها.حسابداری اسل
. یا صورت سود وزیان نامرده می شود، صورت عملراتی، وگاهی ن صورت در مد،زمانی خاصی تمریف شود

Accounting principles and policies
In preparing a firm’s the financial statement, the accountants must consider the accounting policies
established by its management. Such policies can significantly affect the amount of net income, and must
be disclosed, according to APB opinion no.22, as an integral part of all audited financial reports.

اصول و رويه هاي حسابداری
 حسابدار باید روي هاي حسابداری ایجاد شده توسط مهدیریل را مهد نظرداشهی، درترر صورترای ماتی يك شركل
22  و بایهد براسهاب برانره ی شهماره،  چنرن روي هایی می توانند بر مرزان سود خاتص تأثرر بارزی گذاشهی.باشد
. ااشاء شوند، (هرأت اصول حسابرسی) بمنوان جزء الینفک گزارشات ماتی حسابرسی شدهAPB
Policies of special interest to the analyst, such as inventory, depreciation, pensions and other specified,
maters, fall into this category, as do unusual applications of GAAP, industry peculiarities which conflict
with GAAP and those which fifer from existing acceptable alternative.
 طرح بازنشسیگی وسایر موتوعات، اسیرالک، همانند موجودی،روي هايي ک برای تحلرل گر منااع خاصي دارند
شده

 (اسیاندارد های پذیرایGAAP کاربردهای غررعادی

ک

 همانگون،جای می گررند

 در این طبق،خاص

 درتضاد اسل و نرایی ک از انیخاب های قابل قبول موجود میفاوتندGAAP  ویژگررای خاص صنمل ک با،)حسابداری
.چنرن می باشند
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another requirement, established by APB opinion no.51,is that the published income statement must
disclose net earnings or loss per share.
 این اسل ک صورت سود وزیان منیشرشده باید سود، بوجود مدهAPB51  ک توسط برانر ی شماره ی،اتزام دیگری
.یا زیان خاتص را براي هر سرم ااشاء نماید

Format of the income statement
The income statement may be presented in a multiple - step or single-step format. Unlike the balance
sheet, which is a position statement at a fixed point in time, the income statement reports activities over
a period of time. That is, it summarizes net income for the current fiscal period.

شکل کلی و چارچوب صورت سود وزیان
 که یهک صهورت،  برخالف ترازنام.صورت سود و زیان ممکن اسل بصورت چند مرحل ای یا تک مرحل ای ارائ شود
 صورت سود و زیان اماترل هایی را درطول دوره ای از زمهان برهان مهی،وتمرل در نقط مشخصی از زمان می باشد
. ن سود خاتص را برای دوره ی ماتی جاری تلخرص می نماید، یمنی.کند

Multiple-step statement. The multiple-step income statement presents figures significant in the
determination of net income. its various classifications define the on-going operations of the business
entity, providing a perspective as to its flow of revenues and

expenses. The usual multiple-step

classifications are:
 صورت سود و زیان ب شکل چند مرحل ای اعداد وارقامی را نشهان.صورت سود وزیان به شکل چند مرحله ای
 طبق بندی های مخیلف ن عملرات جاری یک واحد تجاری را.می دهد ک درتمررن در مد خاتص دارای اهمرل اسل
 طبقه بنهدی ههای چنهد مرحله ای.تمریف کرده و دورنمایی برای جریان در مدها و هزین های ن اراهم مهی سهازد
:ممموتی ب قرارزیرمی باشند

(1)revenue from sales. In this section, usually called gross sales, revenue (income) earned from
normal operations is summarized. it is offset by the contra income

account’s , sales returns and

allowances and sales discounts.
 در مهد کسهش شهده از، ک ممموال ً اروشرای ناخاتص خوانده می شوند، دراین بخش:( درآمد حاصل از فروش1)
 و تخفرفهات،و تخفرفهات

 برگشهل حاصهل ازاهرو، ن با حسهابرای کاهنهده در مهد.عملرات عادی خالص می شود
.تراتر می شود

ارو

(2) cost of goods sold. This section includes the cost of goods applicable to the revenue obtained for
the period. Its presentation is slightly different for a mercantile than a manufacturing company since the
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former does not have inventories of raw materials, goods in process, direct labor or manufacturing
overhead. It has only furnished goods, called merchandise inventory.
در مهد حاصهل

 این بخش شامل برای تمام شده اجناب قابل اطهال:(بهای تمام شده ی کاالی فروش رفته2)

 ارائ و نمایش ن برای یک شرکل تجاری اندکی میفاوت ازشرکل توتردی اسل چون اوتی.برای یک دوره می باشد
 ن اقهط دارای کاالههای. کارمسیقرم یا سهربار سهاخل نرسهل، کاالهای درجریان ساخل،شامل موجودی مواد خام
.ساخی شده ای اسل ک موجودی تجاری خوانده می شود
Once the

manufacturing schedule

is

completed, its bottom line (cost of goods manufactured)

is

incorporated in the cost of goods sold section of the income statement.

(3)gross profit on sales. This figure is the difference between net sales and cost of goods sold. It is
frequently divided by net sales to determine the average percentage of margin for the fiscal period. The
same ratio is developed for cost of goods sold and it can easily be been that they are complementary.
 ن.رای می باشهد

 این رقم تفاتل برن اروشرا وبرای تمام شده ی کاالی ب ارو:( سود ناخالص ازفروش3)

 بهرای برهای.غاتباً برای تمررن درصد مرانگرن سود ناخاتص برای دوره ی ماتی براروشرای خاتص تقسرم مهی شهود
.نرا مکمل همدیگر می باشند

رای نرزهمان نسبل بکارمی رود و ب سروتل پرداسل ک

تمام شده کاالی ارو

(4)operating expenses. These are often classified according to the major functions of the business(i.
e. selling, general and administrative). Terminology may differ as appropriate; however, taxes on
income, extraordinary items and prior period adjustments must be segregated

at the bottom of the

statement.
،

 اینرا غاتباً براساب عملکردها ونقش های عمده ی شرکل (یمنی هزین های اهرو:( هزینه های عملیاتی4)

،کند نظررتخصرص دادن

 واژه های و اصطالحات ممکن اسل ار، بررحال.هزین های عمومی واجرایی) می باشند

. اقالم غررمیرقب وتمدیالت سنواتي ک باید درقسمل پایرن صورت سود وزیان تفکرک شوند،ماترات بردر مد
Selling expenses typically include sales salaries , commissions, related payroll costs, advertising, store
display costs, store supplies used, etc.
ودسیمزد

 حق اتممل کاری ها (کمرسرون ها) هزین های حقو،

ارو

هزینه های فروش بطورویژه شامل حقو

. وغرره می باشد، ملزومات مورد اسیفاده اروشگاه، هزین های انبارونمایشگاه، تبلریات، نربوط
general and administrative expenses include officer

and office salaries

and related payroll taxes,

telephone and communication costs, heat , light and power costs, postage and office supplies, legal and
accounting costs, etc.
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 ماترهات برحقهو، کارکنهان اداري

هزینه های اداري و تشكیالتي شهامل حقهو

 هزینه ههای قهانونی وحسهابداری، هزین ی پسهل و ملزومهات اداره،  بر، روشنایی، هزین های حرارتی،ارتباطی
.وغرره می باشد

(1)other income and expenses include all other miscellaneous recurring items. Other income includes,
interest, dividends, rents and royalties; other expenses includes interest and miscellaneous expenses.
، سهایردر مدها شهامل برهره.( سایردرآمدها وهزینه هاشامل تمام سایر اقالم تکرارشونده میفرق مهی باشهد5)
. سایرهزین عبارتند ازبرره و هزین های گوناگون. وحق امیرازهسیند، کرای ها،سود سرام

(6) income taxes. Total income taxes due is presented as a single figure on the income statement and
is applied against the subtotal, net income before income taxes. Income from normal operations is
taxed at normal rates. Extraordinary items are often taxed at lower capital gains rates. The applicable
tax for each extraordinary item should be deducted and the net

amount shown on the income

statement.
 مجموع کل ماترات بردر مهد بمنهوان یهک رقهم واحهد درصهورت سهود و زیهان نشهان داده شهده و:( مالیات بردرآمد6)
 در مهد حاصهل ازعملرهات مممهوتی. بکارمی رود، یمنی در مد خاتص قبل از ماترات بردر مد،درمقابل مجموع کل ارعی
 مبلیی ک مسیقرماً ازعملرات عادی قابل کاربرد ب در مد.غاتباً بوسرل سود و زیان اقالم غررعادی تکمرل می شود
 اقالم غررعادی اغلش با نرخرای پایرن سود سرمای ماترات بندی می.اسل با نرخرای نرمال ماترات بندی می شود
. ماترات حاکم بر هرقلم غررعادی باید کسرشده و مبلغ خاتص درصورت سود و زیان نشان داده شود.شوند

Note: property, payroll and taxes are properly allocated to the various business functions as normal
operating expenses.
ودسیمزد و ماترات بطهور مناسهش بهر عملکردههای تجهاری مخیلهف بمنهوان هزینه ههای

 ترسل حقو، اموال: توج

.عملراتی عادی تخصرص داده می شوند
(7)net income. The excess of revenues over expenses. in the multiple-step format, separate captions are
generally shown for income before taxes, income before extraordinary items, and net income.
 بهرای در مهد قبهل، درقاتهش صهورت سهود وزیهان چنهد مرحله ای. یمنی مازاد در مدها برهزین ها:( درآمد خالص7)
. ودر مد خاتص عموماً عناوین مجزّایی نشان داده می شود، در مد قبل ازاقالم غررعادی،ازماترات
(8) extraordinary items. Those events and transactions which are material in amount and which are
significantly different from the regular activities of the business(APB opinion no.9).extraordinary or
nonrecurring earnings, when

included in the income statement, are shown below (separately from)

regular earnings.
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 رویدادها وممامالتی هسیند ازنظرمقهدارمرم بهوده که اساسهاً ازاماترهل ههای:)( اقالم غیرعادی (غیرمترقبه8)
 در مدهای غررعادی (غررمیرقب ) درصورت سود وزیان.) میفوت هسیندAPB 9 عادی شرکل تجاری (برانر ی شماره
.بطور مجزا از در مدهای عادی در قسمل پایرن نشان داده می شوند

Single-step statement
A simple, condensed statement devoid of all classification except the general groupings (5)revenues, and
(2)cost and expenses has been developed for

stockholder’s reports and other special uses. Section

labeling is at a minimum .the single-step format does not recognize intermediate stages such as gross
profit from operations or income before extraordinary items. All income including rents, interest,
dividends, etc, is included in the first section.

صورت سود وزیان به شکل یک مرحله ای
) هزین ها ک2 ) در مدها و5 : یک صورت سود وزیان اشرده مبرا ازهرگون طبق بندی اسل بجزاین گروه بندی کلی
 بخش بندی کردن درحداقل و کمیرین شکل.برای گزارشات وسایر اسیفاده های مخصوص سرامداران بوجود مده اند
 صورت سود وزیان ب شکل تک مرحل ای ب مراحل مرانی ازقبرل سود نا خاتص حاصل ازعملرات یا.قراردارد

ا

.در مد قبل ازاقالم غررعادی توجری ندارد
All costs and expenses are shown in the next , including federal and state taxes on income. this form
tends to be compact and relatively uncluttered at the sacrifice of information. generally the costs
expenses are classified on the object basis rather than the functional bases.
 این قاتش.تمامی هزین ها ومخارج دربخش بمدی ورده می شوند ک شامل ماترات بردر مد ادرال ودوتیی می باشد
 عموماً هزین ها ومخارج برمبنای عرنی ب جای. ب نظراشرده و نسبیاً منظم می ید،ب برای از برن راین اطالعات
.عملکردی طبق بندی می شوند
When the object basis is used, the nature of each cost and expenses rather than whether it serves
manufacturing, selling general and administrative, or some other function is the controlling factor.
Example of his classification are such broad caption as materials, supplies and services purchased,
salaries and wages, and depreciation. The functional basis, on the other hand, expands the income
statement to that it includes major classifications such as cost

of

goods sold, sales revenues and

operating expenses as major headings, with applicable sub functions in each category.
،

 اهرو،یها ن توترهدی

 ماهرل ههر هزینه ومخهارج بجهای اینکه،زمانرک اساب عرنی مورد اسیفاده قرار می گررد

 نمونه ههایی ازایهن طبقه بنهدی. یا نقش دیگری داشی باشد عبارت از عامهل کنیهرل مهی باشهد،همومی واجرایی
. واسهیرالک مهی باشهد،و دسهیمزدها
ن طبقه بنهدی ههای عمهده ای

 حقهو، ملزومات وخدمات خریهداری شهده،عناوین گسیرده ای همچون مواد

مهی دههد طهوری که

 اساب عملکردی صورت سود وزیان را گسیر،ازطرف دیگر
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 در مدهای ارو، رای

همچون برای تمام شده ی کاالی ارو

. درهرطبق را درخود جای می دهد، سری کارکردهای ارعی قابل اطال
It should be noted that the required separation of ordinary and extraordinary items resulting from
application of APB opinion no.9 also applies to the condensed single-step form.
 همچنرنAPB 9 باید خاطر نشان ساخل ک جدا سازی مقیضی اقالم عادی و غررعادی ناشي ازکاربرد برانر شماره
.ب شکل تک مرحل ای صورت سود و زیان تلخرص شده بکارمی رود

Income statement concepts
Extraordinary item. There

have existed over the years differences with

statement regarding the proper presentation of

respect to the income

extraordinary items as well as adjustments and

corrections from prior periods. Two procedures are now considered acceptable alternative treatments:
مفاهیم صورت وزیان
 تفاوت هایی درطی ساترا با توج ب صورت سهود وزیهان درمهورد ارائه مناسهش اقهالم عهادی ونرهز:اقالم غیرعادی
بمنوان راه حل مناسش قابل قبهول درنظرگرایه

 حاال دورو.تمدیالت واصالحات ازدوره های قبلی وجود داشی اسل
:می شود

(5)current operating performance concept. Extraordinary items are omitted from the income statement
and are closed directly to the statement of retained earnings.
(2) all-inclusive concept. Extraordinary items are shown separately on the income statement after net
income from regular operations but before net income. this

procedure is required by the SEC and

recommended by the AICPA in opinions nos.9 and 03.
( مفهوم عملکرد عملیاتی جاریاقالم غررعادی ازصورت سود وزیان حذف شده ومسیقرماً ب صورت سود وزیان1)
.می شوند

انباشی اتحا

 اقالم غررعادی بطورمجزّا درصورت سود وزیان بمد ازدر مد خاتص حاصل ازعملرات عادی:( نظریه ی شمول کلی2)
 دربرانره یAICPA  خواسی شهده و توسهطSEC  این ار یند بوسرل ی.اما قبل ازدر مد خاتص نشان داده می شوند
. توصر شده اسل03 و9 شماره ی

Other material gains and losses. APB opinions nos.9 and 03 not only defined clearly what could be
considered extraordinary,

items but also clarified treatment of material gains and losses not of an
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extraordinary nature. Items such as write-downs and write-offs of inventories and receivable(which do
not fulfill the dual criteria of being both infrequent in occurrence and unusual in nature)fall into this latter
category and are relegated to operating expenses sections or to a separate section called other income
and expenses, both of which appear before the income before extraordinary items figure.
 ن تنرا نچ را ک باید بمنوان اقهالم غررعهادی تلقهی03 و9  برانر شماره های:سایرسود و زیان های با اهمیت
 اقالمهی نظرهر.شود بوتوح تمریف کرد بلک طرز برخورد با اقالمهی که ماهرهل غررعهادی ندارنهد را نرهز روشهن نمهود
اازودنی ها و حذارات موجودیرها و دریهااینی هها (که ازاحرازاسهیاندارد دوگانه ی ههم غررمکرربهودن در وقهوع و ههم
غررعادی بودن درماهرل بازمی مانند) درطبق اخرر جای گرای و ب بخهش ههای هزینه عملرهاتی یها به یهک بخهش
 ک هر دو پرش ازارقام در مد قبل ازاقالم غررعادی نوشی،مجزایی ب نام سایر در مدها وهزین ها منیقل می شوند
.می شوند
Prior period adjustments.APB opinion no. 9 also includes a provision for prior period adjustments,
defined as those rare, material, nonrecurring adjustments which:
 همچنرن شامل شرایط و تمررهداتی بهرای اصهالحات دورهAPB 9  برانر ی شماره ی:اصالحات دوره های ماقبل
:  وغررمکرری هسیند ک، مرم،های ماقبل اسل ک بمنوان ن اصالحات نادر
(a) are directly related to the business operations of particular prior periods,
(b) are not attributable to business events subsequent to the date of the financial statements for the
prior period,
(c) are determined by persons other than internal management, and
(d) were not determinable during the prior period under consideration.
.اتف) مسیقرماً ب عملرات تجاری دوره های ماقبل خاصی مربوط می شوند
.ب) ب رخدادهای تجاری بمد ازتاریخ صورت های سود وزیان دوره های قبلی قابل جذب نرسیند
ج) توسط اشخاصی غررازمدیریل داخلی تمررن می شوند؛ و
.نظر تحل بررسی قابل تمررن نرسیند
ماقبل مورد
د) درطی اصالحات دوره ی
ِ
ِ
item which meet all four requirements are not included in the calculation of net

income but

are

reported instead (net of tax) in the statement of retained earnings. Settlement of income tax claims or
litigation are examples of prior period adjustments.
اقالمی ک حائزتمامی این چرارشرایط هسیند درمحاسب ی در مد خاتص شامل نمی شهوند امها درعهور درصهورت
 تسوی و حل اخیالف ادعاهای ماترات بردر مد یا دعهوی قضهایی نمونه ههایی.می شوند

سود وزیان انباشی گزار

. اصالحات دوره های ماقبل می باشند/ازتمدیالت

Combined income and retained earnings statement
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Some companies combine these two statements in an effort to present a complete picture of both the
elements of net income and the changes in retained earnings. All that required is to continue beyond
net income(or net loss) by adding the beginning balance of retained earnings and deducting dividends
declared and any other charges against retained earnings.
 برخی ازشرکل ها این دوصورت سود وزیان را در تال:صورت سود وزیان ترکیبی وصورت سود وزیان انباشته
 تمهام نچه که الزم.برای ارائ یک تصویرکاملی ازهردوعنصردر مد خاتص وتیرررات درسود انباشی ترکرش مهی کننهد
اسل این اسل ک با اازودن برمقداردر مد انباشی ی ابیدایی وکسرکردن سود سرام اعالم شده وهرگون بدهی ها
.نسوی در مد خاتص (یا زیان ویژه) ادام داد
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برسود (در مد) انباشی ب

