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روشهاي شناسایی سود پیمانکاري

qبه تادارد الزم طوالنی زمان مدت بلند قراردادهاي اجراي اینکه به توجهبا 
  . سازد می همراه مشکالتی بارا سود شناسایی بنابراین برسد، پایان

qاین حسابداري براي روش دو حسابداري، شده پذیرفته دراصول کلی طور به 
: شود می گرفته کار به قراردادها قبیل

روش کار تکمیل شده -1
  (Completed Contract Method)

روش درصد پیشرفت کار -2
  (Percentage of Completion Method)



qبه مربوط عملیات اعظم بخش که گردد می شناسایی هنگامی سودروش،ایندر  
  . باشد توجه قابل غیر کار تکمیل براي باقیمانده مخارجو یافته پایان قرارداد

روش کار تکمیل شده
 (Completed Contract Method)

qشده تمام بهاي منهاي شده تایید وضعیتهاي صورت مازاد پیمانکار، درترازنامه  
.یابد می انعکاس جاري دارایی عنوان به پیمان

qمربوط به هر  اطالعات اجرا می کند، درصورتی که پیمانکار، قراردادهاي متعددي را
.می یابد قرارداد، جداگانه در ترازنامه انعکاس 

.ارقام برآوردي نمی باشداندازه گیریها برمبناي نتایج واقعی صورت می گیرد و :مزایا

.عدم انعکاس فعالیتهاي جاري در صورتهاي مالی دوره جاري :معایب



روش درصد پیشرفت کار
 (Percentage of Completion Method)

به تناسب پیشرفت پیمان در پایان هر دوره مالی سود، هزینه و  
.درآمد شناسایی می شود

)کارهاي جدید و تغییرات باضافه جریمه یا پاداش(مبلغ پیمان ) الف
برآورد کل هزینه پیمان تال پایان) ب
برآورد کل سود ناخالص پیمان) ج
اندازه گیري میزان پیشرفت کار) د
محاسبه سود ناخالص دوره ) ه



مثال
5.000.000 مبلغ پیمان

4.000.000 )برآورد(مبلغ هزینه پیمان 
1.000.000 پیمان ناخالص سود

  
2.600.000 مخارج پیمان در سال جاري

)2.600.000(÷)4.000.000%=(65درصد پیشرفت کار در سال جاري
  

)5.000.000(×% 65=  3.250.000درآمد سال جاري
  2.600.000هزینه دوره جاري

)3.250.000(– )2.600.000=  (650.000سود ناخالص

صورت سود و زیان
3.250.000 درآمد

2.600.000کسر میشود بهاي تمام شده
  650.000سود ناخالص



دورههزینه 
هزینه پیمانتجمعی 

صورت وضعیت تجمعی
پرداخت تجمعی کارفرما

برآورد کار باقیماند
برآورد مبلغ کل کار

درصد پیشرفت تجمعی

درآمد دوره
سود ناخالص

بدهی کارفرما
بدهی پیمان

 )مثال
 12000و برآورد هزینه  15000سال و مبلغ پیمان  3یک پروژه با مدت 

براي پیمانکار

شروع پروژه
0
0
0
0
12000
12000
0

0
3000
0
0

پایان سال یک
1500
1500
1200
825
11000

12500=11000+1500
12=%12500÷1500

1800 ) =12(%15000
300=1500-1800

375
300

سال دوپایان 
7875

9375=7875+1500
7200=6000+1200

7125=6300+825
3825

13200=3825+9375
71= %13200 ÷)9375(

8850=1800-)71(%15000
975=7875-8850

75
2175

)پایان پروژه(پایان سال سه 
4000

13375=4000+9375
15000=7800+7200
15000=7875+7125

0
13375=4000+9375

100=%13375÷13375

4350 )=8850+1800(-)%100(15000
350=4000-4350

0
0


