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 1اصول حسابداري 
  

  

  فهرست فصول 

  

 
 فصل اول : کلیات •

  

 فصل دوم : تجزیه وتحلیل معامالت وعملیات مالی •

  

 فصل سوم : ثبت رویدادهاي مالی •

  

 فصل چهارم : بسط معادله اساسی حسابداري •

  

 حسابداري فصل پنجم : تکمیل چرخه •

  

 فصل ششم : عملیات حسابداري در موسسات بازرگانی •

  

 فصل هفتم : تهیه صورتهاي مالی با استفاده از کاربرگ •

  

 فصل هشتم : موجودیهاي مواد وکاال •

  

  فصل نهم : حسابداري اسناد تجاري •

  

 فصل دهم : اصالح اشتباهات •

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
٣ 

 فصل اول

 کلیات
  

 :اهمیت حسابداري  

  

  ري صحیح وبه موقع، رمز موفقیت موسسات است این مهم دست یافتنی نیست مگر زمانی کهتصمیم گی

  اطالعات صحیح و به موقع در اختیار مدیران موسسات قرار گیرد که این فقط به وسیله حسابداري قابل انجام

 می باشد.

  

  

 تعریف حسابداري 

  

حسابداري را فن شناسایی،ثبت ،طبقه بندي ،تلخیص و “ومااز حسابداري تعاریف مختلفی ارائه شده است .در گذشته عم  

 گزارشگري رویدادهاي مالی می دانستند .

  

حسابداري عبارت است از یک سیستم اطالعاتی که از طریق شناسایی ، ثبت ،طبقه بندي ،تلخیص وگزارشگري  تعریف:

 ت حسابداري قرار می دهد .رویدادهاي مالی ،اطالعات الزم را در اختیار استفاده کنندگان از اطالعا

  

 

  استفاده کنندگان اطالعات حسابداري 

  

استفاده کنندگان از اطالعات حسابداري ،طیف وسیعی را تشکیل می دهند وبه طور کلی آنها را می توان به دو دسته تقسیم   

  نمود :

  

  )تصمیم گیرندگان درون سازمان1(  

  

 )تصمیم گیرندگان برون سازمان  2(  

  

  شامل مدیران اجرایی  میباشند که اطالعات حسابداري را براي برنامه ریزي،     یرندگان درون سازمانتصمیم گ

  

 کنترل ، هماهنگی وتصمیم گیري الزم درباره عملیات موسسه مورد استفاه قرار می دهند .

  

گذاران بالقوه، امداران سرمایه شامل طیف گسترده اي میباشد که ازجمله آنها می توان سه استفاده کنندگان برون سازمانی 

بستانکاران، بانکها وموسسات اعتباري ، تحلیل گران مالی واقتصادي ،اتحادیه کارگري و مراجع مالی واقتصادي دولتی رانام برد 

.  



 
٤ 

  

   

ا با نهادهاي قانونی و انجمن هاي حرفه اي حسابداري جهت حمایت از منافع آنها ضوابط ومقررات حسابداري مالی ر نکته ـ 

 دقت فراوان وضع می نمایند. 

  

 مفاهیم اساسی حسابداري و گزارشگري مالی   

  

  الف) مفروضات حسابداري 

 
  تفکیک شخصیت •

  تداوم فعالیت دوره مالی •

  مبناي تعهدي •

 واحد پول •

 

  ب) اصول حسابداري 

 
  بهاي تمام شده تاریخی •

  تحقق درآمد •

  تطابق هزینه ها با درآمد ها •

 افشاء •

 

  یا میثاقهاي محدود کننده  ج) اصول

 
  فزونی منابع بر مخارج •

  اهمیت •

  خصوصیات صنعت •

 محافظه کاري•

  

  مفروضات حسابداري

 
  مفروضات حسابداري منشا و شالوده اصول حسابداري و مبناي تهیه و تنظیم صورتهاي مالی واحدهاي  

  باشد .  اء یک یا چند اصل حسابداري اقتصادي را تشکیل می دهند .هر کدام از مفروضات حسابداري میتواند منش  

 
  :فرض تفکیک شخصیتـ 1

  
بر اساس فرض تفکیک شخصیت ، براي هر موسسه شخصیتی مستقل از مالک (مالکان )  آن و همچنین مستقل از سایر   

  موسسات موجود در جامعه در نظر گرفته میشود .

 



 
٥ 

   :فرض تداوم فعالیت -2

 
ت که عملیات موسسه در آینده قابل پیش بینی تداوم خواهد یافت و قصد انحالل یا توقف فرض تداوم فعالیت بدین معنی اس  

  فعالیت آن وجود ندارد.

 
  :فرض دوره مالی -3

 
نتایج واقعی عملیات موسسه را فقط میتوان در پایان اجراي عملیات آن و پس از وصول مطالبات ، فروش دارائیها و اجراي  

  ه طور دقیق و قطعی تعیین کرد .تعهدات و پرداخت بدهیها ،ب

 
 

طوالنی یک استفاده کنندگان از اطالعات مالی نمی توانند براي دریافت اطالعات تا آن زمان تامل کنند. بنا براین عمر  نکته ـ

ارائه  یکساله ، تقسیم می شود وبراي هر دوره گزارشهاي مالی جداگانه اي“ موسسه به دوره هاي زمانی مساوي کوتاه تر، معموال

  می گردد.

 
  :. فرض یا مبناي تعهدي4

  
فرض تعهدي یکی از زیر بنایی ترین و مهمترین مفروضات حسابداري است .توسعه و گسترش حسابداري تا حد زیادي مدیون   

 این فرض است.

  

فت یا پرداخت براساس فرض تعهدي درآمدها به محض تحقق و هزینه ها  به محض تحمیل، بدون توجه به زمان دریانکته ـ 

  وجه نقد مربوطه، شناسایی و ثبت می شوند.

  
  :.فرض واحد پول5

 
فرض واحد پول بدین معنی است که آثار و نتایج کلیه معامالت و عملیات مالی موسسه باید بر حسب پول ، اندازه گیري و    

  گزارش شود.

 

   اصول حسابداري

 
حسابداري مورد  عنوان مبناي اجراي کار در کلیه مراحل اجراي عملیات اصول حسابداري قواعدي کلی است که حسابداران به  

  استفاده قرار می دهند و عبارت اند از : 

   

  اصل بهاي تمام شده  -1

  اصل تحقق درآمد  -2

  اصل تطابق هزینه ها با درآمدها  -3

  اصل افشاء -4
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  :اصل بهاي تمام شده تاریخیـ 1

 
  رویدادهاي مالی به بهاي تمام شده در تاریخ وقوع ثبت ودر صورتهاي به موجب اصل بهاي تمام شده، تمام 

  ارزش پولی آنها افزایش یابد، این افزایش شناسایی وثبت نمی شود . “ مالی منعکس می شود وچنانچه بعدا

  شود.  در به کار گیري این اصل ، بهاي تمام شده دارائیها براساس قیمت نقد یا معادل قیمت نقد ، اندازه گیري می

  

  :اصل تحقق درآمد -2

 
  بر اساس اصل تحقق ، درآمدها بدون توجه به زمان دریافت وجه نقد مربوطه، در زمان تحقق شناسایی می  

کامل شده زمانی درآمد را تحقق یافته فرض می کنند که فرایند کسب سود کامل با حداقل قسمت اعظم آن “ شوند، معموال

  باشد. 

  

 
ود عبارت از مجموعه اي از عملیات است که از خرید مواد اولیه و سایر عوامل تولید تا تبدیل آنها به فرایند کسب سنکته ـ 

 فروش محصوالت ودریافت وجه آنها را دربر می گیرد. “ کاالي ساخته شده و نهایتا

  

   :اصل تطابق هزینه ها با درآمدها -3

  
  د هزینه هاي هر دوره درآمدهاي همان دوره مقابله بر اساس اصل تطابق براي اندازه گیري سود هر دوره بای

شده اند را از  نمود. به عبارت دیگر براي تعیین سود هر دوره باید هزینه هایی که براي کسب در آمدهاي همان دوره تحمیل

  درآمدها کسر نمود.

 
   :اصل افشاء حقایقـ 4

 
  ویدادها و فعالیتهاي مالی موسسه به نحو اصل افشاءایجاب می کند که کلیه واقعیتها بااهمیت مربوط به ر

  مناسب و کامل افشاء شود .

  

  براساس اصل افشاء حقایق باید تمامی اطالعاتی که به نحوي می تواند در تصمیم گیري استفاده کنندگان از  

  اي  اطالعات مالی تاثیر گذار باشد،افشاء شود. افشاي اطالعات می تواند در متن صورتهاي مالی یا یادداشته

  همراه آن صورت پذیرد. 

  

 

  میثاقها یا اصول محدود کننده 

 
 میثاقها یا اصول محدودکننده کاربرد مفروضات کاربرد و اصوي حسابداري را در چارچوب خاصی محدود می سازد •

  

 وعبارتند از:ابداري و گزارش گیري مالی دارند میثاقها یا اصول محدود کننده اثر تعدیل کننده بر حس•

 



 
٧ 

  

 
  :نی منافع بر مخارجفزو

 
برمنافع آن  هدف گزارشگري مالی فراهم کردن اطالعات الزم براي تصمیم گیري است. اما مخارج تهیه این اطالعات نباید

  فزونی یابد .

  

 
   :اصل اهمیت

  
د، می به موجب اصل اهمیت در مورد مبالغ واقالمی که بنابر وضعیت،محیط وعملکرد موسسه، جزیی و ناچیز محسوب می شون

  توان از اعمال دقیق اصول حسابداري خودداري کرد.

  
  

  :  اصل محافظه کاري

 
محافظه کاري بدین است که در شرایط ابهام، اعمال قضاوت براي انجام برآورد به نحوي صورت گیرد که درآمدها یا دارائیها 

 بیشتر از واقع وهزینه ها یا بدهیها کمتر از ارائه نشود. 

  

ارت است از کاربرد درجه اي از مراقبت که جهت انجام برآورد در شرایط ابهام موردنیاز است به گونه اي که محافظه کاري عب

 درآمدها یا دارائیها بیشتراز واقع وهزینه ها کمتر از واقع ارائه نشود.

  

  :خصوصیات صنعت

  

  آنها در نظر گرفت. با توجه به رویه ها وعملکردهاي صنایع مختلف میتوان روشهاي حسابداري خاصی براي

  

 ویژگیها و خصوصیات کیفی اطالعات حسابداري   

  

  مهمترین ویژگیها یا خصوصیات کیفی اطالعات حسابداري عبارت اند از : 

  

  مربوط بودن -1

  قابلیت اتکاء  -2

 قابلیت مقایسه  -3

  مربوط بودن  -1

 
  ت. ارائه اطالعات مربوط، تصمیم یکی از ویژگیهاي کیفی واساسی اطالعات حسابداري اس :مربوط بودن  

در بررسی و  گیرندگان رادر اخذ تصمیمات منطقی یاري می دهد ومی تواند عاملی براي جلوگیري از بروز ابهام و سردرگمی

  مطالعه اطالعات مالی محسوب شود.



 
٨ 

 
 : ویژگی مربوط بودن اطالعات مالی مبتنی برمفاهیم زیر می باشد

ان محتوا برشکل قابل فهم بودن وافشاي کامل است که هریک از این مفاهیم یا ویژگیهاي فرعی اهمیت، به موقع بودن ، رجح 

  درزیر تشریح می شود 

 
 الف) اهمیت 

اهمیت در حسابداري یک مفهوم نسب است که کیفیت و کمیت آن ار طریق میزان تاثیري که اطالعات حسابداري بر تصمیم  

   گیریها دارد ارزیابی وتعیین میگردد.

 
 ب) به موقع بودن 

به موقع بودن به موضوع مناسب بودن زمان ارائه اطالعات مالی اشاره دارد، زیرا بسیاري از انواع اطالعات مالی،  نسبت به 

  گذشت زمان حساسیت زیادي دارند وبه سرعت ارزش خودرا از دست می دهند. 

 
 ج)  رجحان محتوا بر شکل 

محتواي اقتصادي عملیات ورویدادها تاکید می شود، هر چند شکل عملیات و رویدادها در حسابداري و گزارشگري مالی بر  

  مغایر با محتواي آنها باشد ونحوه عمل دیگري را ایجاب کند . 

 
 د) قابل فهم بودن 

همین دلیل  صورتهاي مالی باید براي اشخاصی که دانش متعارفی از حسابداري دارند ، بالقوه قابل فهم وقابل استفاده باشد. به

  ویژگی  قابل فهم بودن  را وابسته به دانش استفاده کنندگان گزارشهاي مالی می دانند. 

 
 ه ) افشاي کامل 

هدفهاي حسابداري وگزارشگري مالی ایجاب می کند که اطالعات مربوط به گونه اي مناسب و کامل افشاء شود. افشاء به عنوان 

  شود .یکی از اصول اساسی حسابداري تشریح می 

  

 
  : قابلیت اتکاء

 
  قابلیت اتکاء به اعتماد و اتکایی اشاره دارد که استفاده کنندگان می تواند بر اندازه گیریهاي گزارش شده در 

  صورتهاي مالی اساسی داشته باشند. نتایج اندازه گیریهاي حسابداري هنگامی قابل اتکاء است که به طور

  رمی رود یا درنظراست ارائه کند .صادقانه معرف ارزشهایی باشد که انتظا

 
  : قابلیت مقایسه

 
  سرمایه گذاران و اعتباردهندگان، امکانات و فرصتهاي سرمایه گذاري و اعطاي اعتبار گوناگونی دارند.  

  تصمیمات آنان نیز گاهی برمبناي مقایسه عملکرد واحد تجاري مورد نظر در طول زمان (چندین سال)و یا  

 جاري براي دوره یا دوره هاي زمانی یکسان، اتخاذ می شود .عملکرد چندین واحد ت

  



 
٩ 

) همسانی رویه ها است که به عنوان 2)رعایت یکنواختی یا ثبات رویه و(1مبتنی بر مفاهیم (» قابلیت مقایسه«ویژگی   نکته ـ 

  هریک را تشریح می کنیم .» قابلیت مقایسه«اجزا یا ویژگیهاي وابسته به 

  

 
   :ختی الف ) رعایت یکنوا

  رعایت یکنواختی به قابلیت مقایسه اطالعات ارائه شده توسط یک واحد تجاري در طول زمان اشاره دارد . 

  

به طور کلی ، به کار گیري یکنواخت اصول ورویه هاي حسابداري و استفاده از اصطالحات یکسان و طبقه بندیهاي مشابه در •

 .ارائه شده را باال می برد اطالعات» قابلیت مقایسه «سالهاي مختلف ،کیفیت 

  
 ب) همسانی رویه ها 

، همسانی رویه ها است که به قابلیت مقایسه نتایج گزارش شده بین دو یا چند »قابلیت مقایسه«ویژگی دیگر وابسته به کیفیت 

  واحد تجاري در مقطع یا مقاطع زمانی یکسان ، اشاره دارد .

  

 

  يتضاد بین ویژگیهاي کیفی اطالعات حسابدار

 
  همان گونه که در بحث راجع به ویژگیهاي کیفی و همچنین مفاهیم و جزئیات مربوطه به هر یک مطرح شد ، 

ویژگیهاي کیفـی   اطالعات حسابداري هنگامی سودمند است و می تواند به استفاده کنندگان در تصمیم گیریها کمک کند که از

  الزم برخوردار باشد .

 
  

 استاندارد هاي حسابداري 

  

فروضات و اصول حسابداري یک سري مفاهیم کلی هستند که به کارگیري صحیح آنها مستلزم تدوین ضوابط اجرایـی اسـت   م 

  که راهنماي به کار گیري آنها در عمل باشد .

قـانون اساسـنامه سـازمان حسابرسـی، وظیفـه       6قانون تشکیل سازمان حسابرسی و ماده  2تبصره  4در ایران بر اساس بند   

  وتعمیم اصول و ضوابط حسابداري و حسابرسی به این سازمان محول شده است .تدوین 

استاندارد حسابداري در خصوص موضـوعات مختلـف حسـابداري     24سازمان حسابرسی در راستاي ایفاي وظیفه فوق،تاکنون  

  ست .  الزم االجرا ا 1380/  1/ 1ارائه نموده است که از تاریخ   165تدوین ودر قالب نشریه شماره 

 

 انواع واحدهاي اقتصادي 

  

واحدهاي اقتصادي را از لحاظ مالکیت، نحوه اداره، قصد انتفاع، نوع فعالیت و جنبه هاي مختلف دیگر می توان طبقه بندي  

  کرد. 

  

 



 
١٠ 

 طبقه بندي واحدهاي اقتصادي از نظر نوع مالکیت  -1

  

  وان طبقه بندي کرد :واحدهاي اقتصادي را از نظر نوع مالکیت در سه دسته میت   

  موسسات بخش عمومی •

  موسسات بخش تعاونی •

 موسسات بخش خصوصی •

  

موسساتی که بطور مستقیم یا غیر مستقیم در مالکیت و مدیریت دولت، نهادها و سازمانهاي دولتی یـا شـهرداریها هسـتند را     

 می گویند .» موسسات بخش عمومی«

  

ی و حقوقی به منظور رفع نیازمندیهاي مشترک وبهبود وضع اقتصـادي اعضـاء از   واحدهایی که توسط عده اي از اشخاص حقیق 

  می گویند . » موسسات بخش تعاونی«طریق خودیاري، کمک و همکاري متقابل تشکیل شده اند و در مالکیت اعضاء هستند را 

    

نامیده می » سسات بخش خصوصیمو«کلیه واحدهایی که در مالکیت  و مدیریت اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی قرار دارند 

  شوند. 

 

 طبقه بندي واحدهاي اقتصادي از نظر هدف فعالیت  -2

  

  واحدهاي اقتصادي را از نظر هدف فعالیت در دو دسته میتوان طبقه بندي کرد :   

  

  موسسات انتفاعی •

 موسسات غیر انتفاعی •

  

ادي (سود) نباشد، اعم از آنکه در مقابل کاالها یا موسساتی که هدف از تشکیل آنها کسب منافع م :موسسات غیر انتفاعی

 خدماتی که ارائه میکنند وجهی دریافت کنند یا نکنند، موسسه غیر انتفاعی می گویند. 

  

سازمان هاي دولتی که امور حاکمیت دولت را انجام میدهند نظیر وزارتخانه ها،سازمانهاي محلی مثل شهرداریها،  نکته ـ 

تماعی مثل هالل احمر وسازمان تامین اجتماعی و همچنین انجمن هاي علمی، ادبی وفرهنگی از جمله موسسات و نهادهاي اج

 موسسات غیر انتفاعی عمومی هستند. 

  

موسساتی که با هدف کسب منافع مادي تشکیل شده اند،اعم از آنکه در مالکیت بخش عمومی باشند یا  :موسسات انتفاعی

  ب می شوند.بخش خصوصی، موسسه انتفاعی محسو
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 طبقه بندي واحدهاي اقتصادي از نظر نوع فعالیت  -3

  

  واحدهاي اقتصادي را از نظر نوع فعالیت در سه دسته میتوان طبقه بندي کرد :  

  

  موسسات خدماتی •

  موسسات بازرگانی•

 موسسات تولیدي •

  

که خدماتی را به مشـتریان ارائـه میکننـد،    موسساتی نظیر تعمیرگاهها، هتل ها، درمانگاهها و آموزشگاهها  :موسسات خدماتی 

 موسسات خدماتی می گویند.  

  

موسساتی هستند که به خرید وفروش کاال اشتغال دارند،بدون آنکه در کاالي مـورد معاملـه تغییـر شـکلی      :موسسات بازرگانی

 دهند. موسسات بازرگانی شامل عمده فروشان یا بنکداران و خرده فروشان می باشند.  

  

موسساتی راکه مواد اولیه وکاالهایی را خریداري وآنها را تغییر شکل داده و یا به کاالي دیگري تبدیل نمـوده   :تولیديموسسات 

  وبه فروش می رسانند، موسسات تولیدي می گویند.  

  

  

  سواالت چهار گزینه اي

  نمی باشدـ کدامیک از موارد زیر از اصول حسابداري  1

  ب)افشا                 ج)تحقق درآمد                  د)قیمت تمام شده الف)ثبات رویه                

میلیون ریال از بانک پارسیان بنام خود دریافت می کند.طبق کدامیک از  10ـ آقاي امیري (مالک موسسه نوین)وامی به مبلغ  2

  اصول یا مفروضات حسابداري این مورد به حساب برداشت بدهکار می شود.

  ه کاري         ب)تداوم فعالیت       ج)واحد پولی                د)تفکیک شخصیتالف)محتفظ

  اطالعات حسابداري که در تصمیم گیري نسبت به یک مساله موثر باشند مفهوم کدام ویژگی زیر استـ  3

  الف)صحیح بودن           ب)به موقع بودن      ج)مربوط بودن              د)قابلیت مقایسه

  نمی باشدـ کدامیک از مفروضات حسابداري  4

  الف)افشا                      ب)دوره مالی             ج)تداوم فعالیت            د)واحد پولی

  نیستـ کدامیک از موارد زیر از ویژگیهاي کیفی اطالعات حسابداري  5

  د)با صرفه بودن         الف)مربوط بودن         ب)قابلیت اتکا           ج)قابلیت مقایسه 

  کدامیک از ویژگیهاي بیان شده از زیر مجموعه ویژگی مربوط بودن نیستـ  6

  الف)به موقع بودن    ب)قابل فهم بودن     ج)رجحان محتوا بر شکل        د)قابل اعتماد بودن 

  امر نتیجه کدام مفهوم زیر است ـ آثار ونتایج معامالت وعملیات حسابداري باید بر حسب پول اندازه گیري شود.این 7

  الف)فرض واحد پولی    ب)اصل بهاي تمام شده    ج)اصل تحقق درآمد   د) همه موارد
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  پاسخنامه

  ـ جواب گزینه الف 1

  ـ جواب گزینه د 2

  ـ جواب گزینه ج3

  الف نهیجواب گز ـ 4

  د نهیجواب گز ـ 5

  د نهیجواب گز ـ 6

  الف نهیجواب گز ـ 7
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 فصل دوم

 تجزیه و تحلیل معامالت وعملیات مالی

    

  

 معادله اساسی حسابداري 

  

  بدهیها  +  سرمایه  =دارائیها 

  

معادله اساسی حسابداري مبنا وشالوده سیستم حسابداري دو طرفه است. براساس این معادلـه مـی تـوان هـر یـک از      نکته ـ  

  ر مالی را تجزیه و تحلیل وآثار آن را بر عناصر معادله تعیین کرد.معامالت و عملیات مالی و رویدادهاي داراي اث

  
 

  تعریف اجزاء اصلی معادله اساسی حسابداري  

    

 دارائیها، بدهیها وسرمایه، عناصر اصلی معادله اساسی حسابداري را تشکیل می دهند. 

    

  : دارائیها

 فاده از آنها انجام می گیرد.  منابع اقتصادي موسسه هستند که فعالیتهاي اقتصادي با است

  

  اموال ، مطالبات وسایر منابع اقتصادي متعلق به یک موسسه که در نتیجه معامالت ،عملیات مالی   تعریف:

  

 ایجادشده و قابل تبدیل به پول وداراي منافع آتی است ،دارائی نامیده می شود. 

  

 سه تلقی کرد که داراي شرایط زیر باشند :در صورتی می توان یک منبع اقتصادي را به عنوان دارایی موس•

  

  داراي منافع اقتصادي آتی بوده و جریان ورود آن منافع به داخل موسسه محتمل باشد.  -1

  

  بهاي تمام شده دارایی براي موسسه به نحو اتکا پذیري قابل اندازه گیري و قابل بیان به پول باشد.  -2

  

  گذشته به کنترل موسسه درآمده باشد.  در نتیجه معامالت یا سایر رویدادهاي -3

  

  انواع دارایی ها

ـ جاري: پول نقد (صندوق)    ،حساب جاري بانک،حسابهاي دریافتنی،اسناد دریافتنی کوتاه مدت،پیش پرداختها و...الف 

  ب ـ غیر جاري: ساختمان،زمین،اثاثه،ماشین آالت،اسناد دریافتنی بلند مدت و ......

  



 
١٤ 

  بدهیها 

موسسه در مقابل اشخاص و موسساتدیگر دارد واز معامالت و رویدادهاي گذشته ناشی شده وباید از طریق  تعهداتی که یک

 پرداخت پول و... تسویه شوند .

    

 از خرید نسیه دارائیها، اخذ وامها، برقراري مالیات و ایراد خسارت به دیگران ناشی می شود. “ بدهیها معموال

  

  ر می باشد :اجزاء اصلی بدهی به شرح زی   

  حسابهاي پرداختنی •

  اسناد پرداختنی •

  پیش دریافت  •

 وام پرداختنی •

 

     حسابهاي پرداختنی 

به بدهیهایی که در اثر خرید نسیه داراییها یا دریافت نسیه خدمات ایجاد شده باشد و در قبال آن سند تجاري تسلیم نشده  

  باشد، حسابهاي پرداختنی می گویند.

  

   اسناد پرداختنی

  بدهیهاي هستند که در قبال آنها اسناد تجاري نظیر سفته و برات تسلیم طلبکار شده باشد. 

 

  ت دریافپیش 

به وجه دریافتنی از مشتریان قبل از تحویل کاال یا ارائه خدمت، پیش دریافت گفته می شود. به عبارت دیگر هرگاه قبل از  

  ان دریافت شود به آن پیش دریافت می گویند.تحویل کاال یا ارائه خدمت به دیگران، وجهی از آن

  

  وام پرداختنی 

د می نماید که آن را در موعد معین یا به اقساط همبالغی را که موسسه از اشخاص دیگر به عنوان وام دریافت می کند و تع 

  پرداخت کند، وام پرداختنی می گویند. 

 

  سرمایه

  

ارایهاي آن، سرمایه نامیده می شود. در هر زمان با کسر کردن بدهیهاي یک حق مالی مالک یا مالکان یک موسسه نسبت به د 

 موسسه از داراییهاي آن، مبلغ سرمایه به دست می آید. 

  

» حقوق صاحبان سهام «در شرکتهاي سهامی براي نشان دادن حق مالی مالکان یا سهامداران به جاي واژه سرمایه از واژه    

 استفاده می شود. 

  

  حاسبه سرمایه در پایان هر دوره مالی را میتوان در قالب معادله زیر نشان داد:نحوه م  

                        دوره (زیان دوره جاري) سود دوره جاري + سرمایه گذاري مجدد + سرمایه اول دوره = سرمایه پایان –برداشت 
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  رویدادهاي مالی 

رویدادهایی  ی داشته باشند. به طور دقیق تر می توان گفت رویدادهاي مالیرویدادهاي مالی رویدادهایی هستند که اثرمال

  بگذارند ،  هستند که حداقل بر یکی از عناصر معادله اساسی حسابداري(داراییها، بدهیها و سرمایه ) تاثیر

  

 ست. در حسابداري ، تبحر در شناسایی رویدادهاي مالی از سایر رویدادها از اهمیت ویژه اي برخوردارا 

  

  تجزیه وتحلیل رویدادهاي مالی 

  قواعد بدهکار کردن وبستانکار کردن حسابها:

                    

  بدهکار          افزایش دارایی ها                                                 

  

  بستانکار          رایی ها      کاهش دا                                           

                       ---------------------------------------------  

  بستانکار      افزایش سرمایه و بدهی ها                                         

  

  بدهکار        کاهش سرمایه و بدهی ها                                         

                       

 ـ تجزيه وتحليل رويدادھای مالی زير را انجام دھيد:مثال 

   میلیون ریال به عنوان سرمایه اولیه وارد شرکت نمود. 600آقاي احمدي شرکت ( الف ) را تاسیس و مبلغ ـ 

  ریال افزایش یافته )   بدهکار        600000000صندوق   (مبلغ 

 ریال افزایش یافته )  بستانکار  600000000سرمایه  ( مبلغ 

  

میلیون ریال آن به طور نقد پرداخت شد و براي بقیه یک  5میلیون ریال خریداري و  10به مبلغ“ مقداري اثاثه اداري جمعاـ   

  فروشنده شد. ماهه تسلیم  4برگ سفته 

  ریال افزایش یافته )  بدهکار  10000000اثاثه اداري   (مبلغ 

  ریال کاهش یافته )      بستانکار  5000000صندوق   ( مبلغ 

  بستانکارریال افزایش یافته)  5000000بدهیها(اسناد پرداختنی)  (مبلغ 

  

  ریال از بانک الف اخذ شد 1000000ـ وامی به مبلغ 

  ریال افزایش یافته) بدهکار 1000000صندوق(مبلغ 

  افزایش یافته) بستانکار 1000000بهی ها(وام پرداختنی)(مبلغ 

  

  میلیون ریال خریداري شده است و وجه آن نقدا پرداخت شد 100ـ زمینی به ارزش  

  ریال افزایش دارایی) بدهکار 100000000زمین(به ارزش 

  رریال کاهش درایی) بستانکا 100000000صندوق(مبلغ 
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  سواالت چهار گزینه اي

  پرداخت طلب یکی از بستانکاران باعث چه تغییري در جمع دارایی ها یا بهی ها و سرمایه می شودـ  1

  الف)افزایش بدهی ـ کاهش دارایی                        ب)کاهش بدهی ـ کاهش دارایی

  ارایی ـ کاهش بدهیج)کاهش بدهی ـ کاهش سرمایه                           د)افزایش د

ریال افزایش یابد.کدامیک از موارد زیر در  120000ریال و  200000ـ در صورتیکه دارایی ها و بدهی هاي یک موسسه بترتیب  2

  مورد سرمایه درست است

  ریال کاهش می یابد 320000ریال افزایش می یابد                             ب) 320000الف)

  ریال کاهش می یابد 80000ش می یابد                                   د) ریال افزای 80000ج)

  ریال کاهش نشان می دهد.این رویداد کدام است 800000ـ در یک رویداد مالی دارایی و بدهی هاي یک شرکت جمعا  3

  ریال 800000چاپگر به مبلغ  الف)خرید نسیه یک دستگاه

  ریال 800000لغ ب)خرید نقدي یک دستگاه چاپگر به مب

  ریال 800000ج)بازپرداخت وام بانکی به مبلغ 

  ریال 800000د)دریافت وام بانکی به مبلغ 

میلیون ریال  2میلیون ریال وبدهی هاي این شرکت در همین زمان  10،  90ـ اگر دارایی شرکت گلستان در ابتداي سال  4

درصد کاهش نشان دهد.سرمایه شرکت درابتدا و  20ی هاي شرکت درصد افزایش و بده 10دارایی ها  90باشد.ودر انتهاي سال 

  انتهاي سال بترتیب کدام است

    9400000وسرمایه انتهاي دوره    8000000الف)سرمایه ابتداي دوره 

  9600000 دوره يانتها هیوسرما    8000000دوره   يابتدا هی)سرماب

  13600000 ورهد يانتها هیوسرما    12000000دوره   يابتدا هی)سرماج

  12600000 دوره يانتها هیوسرما   12000000دوره    يابتدا هی)سرماد

 الیر ونیلیم 2زمان  نیشرکت در هم نیا يها یوبده الیر ونیلیم 20،  88سال  يدر ابتدا بوستانشرکت  ییاگر داراـ  5

میلیون ریال برداشت  2الک موسسه نیز میلیون باشدوم 7و  4و جمع هزینه ها و درآمدهاي شرکت در این سال بترتیب  باشد

  کدام است 89کرده باشد.مانده سرمایه ابتداي سال 

  میلیون ریال 20میلیون ریال          د) 19میلیون ریال           ج) 21میلیون ریال         ب)  23الف)

 میزان همچنین و 200000داختنی ریال و وام پر 400000ریال واسناد دریافتنی  2000000اگر حساب صندوق یک موسسه ـ  6

ریال باشد وموسسه حساب دیگري نداشته باشد.جمع  5000000وجمع ارزش زمین وساختمان  300000هزینه هاپیش پرداخت 

  سرمایه موسسه چقدر است

  7200000د)                      6900000ج)                     7500000ب)                     770000الف)

ریال  500ریال اثاثه اداري و همچنین  3000ریال ملزومات و 600،ریال پیش دریافت درآمد 3000ریال نقد، 4000ـ موسسه اي  7

  دستمزد پرداختنی دارد.جمع دارایی هاي موسسه کدام است

  4100د)                             10100ج)                       10600ب)                         7600الف)

ریال باشد.سرمایه آن شرکت کدام  240000درصد سرمایه آنست.اگر کل دارایی هاي آن شرکت  20ـ بدهی هاي شرکتی  8

  است

  266000د)                       160000ج)                              200000ب)                      40000الف)
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  پاسخنامه

  ب ـ جواب گزینه1

  ج نهیجواب گز ـ 2

  ج نهیجواب گزـ  3

  الف نهیجواب گزـ  4

  ج نهیجواب گزـ  5

  ب نهیجواب گزـ  6

  الف نهیجواب گزـ  7

  ب نهیجواب گزـ  8
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 فصل سوم

 ثبت رویدادهاي مالی
 
    

    

 آشنایی با جریان اطالعات در سیستم حسابداري 

  

ر مدارک حسابداري ثبت می کنند. در سیستم حسابداري براي هر کدام از داراییها، حسابداران معامالت و عملیات مالی راد

 بدهیها و سرمایه یک مدرک جداگانه نگهداري میشود. 

  

» حساب«مدرکی را که براي ثبت افزایشها و کاهشهاي هر کدام از داراییها، بدهیها و سرمایه به کار می رود،  تعریف حساب: 

 میگویند. 

   

ـ    حساب پایه اصلی هر سیستم حسابداري و وسیله اي است که اطالعات مربوط به تغییرات هر یک از اقالم دارایی،  نکته 

  بدهی و سرمایه در آن جمع آوري می شود. 

 

 جریان اطالعات در سیستم حسابداري 

   

تحلیل و بیان زبان حسابداري  اطالعات مربوط به رویدادهاي مالی پس از ورود به سیستم اطالعاتی حسابداري و تجزیه و   

  (بدهکار و بستانکار) در سند حسابداري ثبت میشوند. 

 
  

  پس از سند حسابداري، این اطالعات در دفترروزنامه ثبت و از آنجا به دفتر کل منتقل می شود.  

 
 به طور خالصه جریان اطالعات در یک سیستم حسابداري به صورت زیر است :

  

  تراز آزمایشی     -5دفترکل         -4دفتر روزنامه      -3سند حسابداري    - 2 رویدادهاي مالی    -1 

  

  صورتهاي مالی  -6  

  

 ثبت رویدادهاي مالی در سند حسابداري 

  

 آشنایی با ثبت رویدادهاي مالی در سند حسابداري 

  

 ري تهیه می شود. براي یک یا چند رویدادمالی که در موسسه اتفاق می افتد حسابداري یا برگه حسابدا
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  سند حسابداري یا برگه حسابداري، نوشته اي است که در آن آثار مالی یک یا چند رویداد مالی نوشته می شود.•

سند » قانون مالیاتهاي مستقیم  95آئین نامه نحوه تنظیم و تحریر و نگاهداري دفاتر موضوع تبصره یک ماده « 9ماده  •

  :حسابداري را چنین تعریف می کند

  

پـولی و   برگه یا مدرک حساب یا سند حسابداري عبارت از نوشته اي است که درآن یـک یـا چنـد مـورد از عملیـات مـالی و       

مـدرکی پـس از    محاسباتی انجام شده به حسابهایی که حسب مورد بدهکار یا بستانکار گردیـده تجزیـه مـی شـود و چنـین     

 و روزنامه و کل است.  امضاءمرجع ذیصالح و صدور آن قابل ثبت در دفاتر معین 

   

   

براي ثبت معامالت در سند حسابداري باید نام حسابهاي بدهکار و بستانکار در هر معامله را تعیین کرد. نام حسابهاي   نکته ـ  

  بدهکار و بستانکار از فهرست حسابهاي موسسه به دست می آید.

 
  شود : در تنظیم فهرست حسابها براي یک موسسه باید به نکات زیر توجه

 
  نام هر حساب باید ماهیت آن را به روشنی بیان کند.   -1

  

  تعداد حسابها باید به تناسب نیازهاي موسسه انتخاب شود . -2

  

  حسابها باید به ترتیبی که در صورتهاي مالی انعکاس می یابد در فهرست حسابها مرتب شود.  -3

  

  هر حساب نوع و طبقه بندي آن حساب را مشخص کند.  حسابها باید به ترتیبی شماره گذاري شود که شماره -4

ـ در شماره گذاري حسابها باید ترتیبی اتخاذ شود که افزودن حسابهاي جدید به فهرست حسابها بدون برهم خوردن نظم  5

  شماره گذاري امکانپذیر باشد.

 مثال 

  ریال بابت سرمایه اولیه به  50000000آقاي پیمان شرکت پیمان را تاسیس و مبلغ  81/  2/  7در تاریخ   

  صندوق شرکت واریز نمود. 

  

  سند حسابداري شرکت پیمان                                     

   1شماره : 

   1381/ 2/  7تاریخ 

  کد حساب             شرح            مبلغ جزء           بدهکار             بستانکار

     50000000                                  صندوق                   10    

  50000000        سرمایه آقاي پیمان                                                30   

   50000000         50000000جمع : ششصد و هشتاد میلیون ریال               

   شرح : واریز به حساب صندوق بابت سرمایه اولیه شرکت.  

 تهیه کننده :                      تایید کننده :                  تصویب کننده :                           
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نکته ـ در نوشتن سند حسابداري ابتدا حسابی که بدهکار شده را می نویسند وحسابی را که بستانکار می شود بالفاصله پس از 

  ه سمت راست ستون شرح می نویسند.آن و با حدودا دو سانتی متر از حاشی

  

 ثبت رویدادهاي مالی در دفترروزنامه  

  

 پس از اینکه رویداد هاي مالی در سند حسابداري ثبت شد باید در دفترروزنامه نیز ثبت گردد. دفترروزنامه انواع مختلفی دارد. 

  

در آن ثبت می شود را  سه به ترتیب تاریخموس دفترروزنامه اي که کلیه معامالت و عملیات مالی  دفتر روزنامه عمومی:

  دفترروزنامه عمومی می نامند. 

  

دفتر روزنامه اي که در آن فقط یک نوع خاص از رویدادهاي مالی ثبت  می شود دفتر روزنامه  دفتر روزنامه اختصاصی:

  اختصاصی خوانده می شود. 

 
  

  است که تاجر باید همه روزه مطالبات ، دیون و  قانون تجارت، دفتر روزنامه دفتري 7بر اساس ماده  ـ  1نکته   

  دادوستد تجارتی و معامالت راجع به اوراق تجارتی و به طور کلی جمیع واردات و صادرات تجارتی خود را به

 هر اسم و رسمی که باشد و وجوهی را که براي مخارج شخصی خود برداشت می کند در آن ثبت نماید.   

  

  

دفترروزنامه باید  اید داراي ستونهاي مناسب براي انتقال اطالعات سند حسابداري به آن باشد. بنا برایندفترروزنامه ب  ـ2نکته  

 بستانکار هر رویداد باشد.  مبلغ بدهکار و مبلغ عطف،حداقل داراي ستونهایی براي درج شماره سند حسابداري، تاریخ، شرح،

  

  اشد که مبلغ مربوطه به آن صفحه منتقل می شود.نکته ـ ستون عطف مربوط به شماره صفحه دفتر کل می ب

  

  

  نمونه اي از دفتر روزنامه

  

شماره سند 

  حسابداري

  بستانکار  بدهکار  عطف  شرح  تاریخ
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  :رویدادهاي مالی زیر را در دفتر روزنامه ثبت کنید:مثال 

 ریال تاسیس شد. 3000000بهزاد به میزان آقاي  شرکت بهزاد با سرمایه گذاري 81/  5/ 25  خیدر تارـ  1

دریافت  ریال  3000000بابت خدماتی که قرار است در ماههاي آینده به مشتریان ارائه شود مبلغ  81/  5/ 26در تاریخ   ـ  2 

  شد.

   

  ریال بابت حق بیمه هاي آینده پرداخت شد.  1500000مبلغ  81/ 6/  28در تاریخ  -3

  

  ریال بابت مصارف شخصی از صندوق شرکت برداشت نمود.  140000قاي بهزاد مبلغ آ 81/ 1/7در تاریخ  -4

  . 

  

شماره 

سند 

  حسابداري

  

  تاریخ

  

  شرح

  

  عطف

  

  بدهکار

  

  بستانکار

1  

  

  

  

2  

  

  

  

3  

  

  

  

4  

  

25/5/81  

  

  

  

26/6/81  

  

  

  

28/6/81  

  

  

  

1/7/81  

  

  صندوق

  سرمایه اقاي بهزاد              

  تاسیس شرکتبابت 

  

  صندوق

  پیش دریافت                               

  پیش دریافت خدمات آینده

  

  پیش پرداخت

  صندوق                             

  پیش پرداخت حق بیمه

  

  رداشتب

  صندوق                                    

  برداشت شخصی مالک

  

   

  3000000  

  

  

  

3000000  

  

  

  

1500000  

  

  

  

140000  

  

  

3000000  

  

  

  

3000000  

  

  

  

1500000  

  

  

  

140000  

   

  

 انتقال اطالعات از دفتر روزنامه به دفتر کل

  

العات ثبت شده دردفترروزنامه به نحوي طبقه بندي نشده اند که بتوان از روي آن اطالعاتی مثل مانده هریک از حسابها را طا 

  در هر مقطع تعیین کرد. 
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  در آن نگهداري می شود .دفتري است که حسابهاي یک موسسه به تفکیک  :دفتر کل

 
 کلیه معامالت ثبت شده در دفترروزنامه در هر ماه باید حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به دفتر کل منتقل شود. نکته ـ 

  

قانون تجارت ،دفتر کل دفتري است که تاجر باید کلیه معامالت را الاقل هفته اي یک مرتبه از دفتر روزنامه  8براساس ماده  

 انواع مختلف آن را تشخیص و جدا کند. استخراج  و

  

  باید داراي ستونهاي مناسب براي انتقال اطالعات دفتر روزنامه به آن باشد. کلدفتر    

 

  نمونه اي از دفتر کل:

  

  نام حساب:                                                                            شماره حساب:

  مانده  بستانکار  اربدهک  عطف  شرح  تاریخ

  بس  بد

              

              

              

  

  

 مانده گیري حسابها ي دفتر کل 

  

براي مانده گیري هر حساب دفتر کل کافی است که مابه التفاوت جمع اقالم بدهکار و بستانکار ثبت شده در آن حساب را تا   

 می شود. آن مقطع محاسبه نمود ، این مابه التفاوت مانده حساب نامیده 

  

اگر جمع اقالم بدهکار از جمع اقالم بستانکار ثبت شده در آن حساب بیشتر باشد، مانده حاصله بدهکار و بالعکس اگر جمع  

 اقالم بستانکار از جمع اقالم بدهکار ثبت شده در آن حساب بیشتر باشد،مانده حاصله بستانکارخواهد بود. 

  

دهکار یا بستانکار مانده حسابهاي دفتر کل ،ستونی به نام ستون تشخیص در نظر معموال براي مشخص کردن ماهیت ب ـ1نکته 

 گرفته می شود.

  

اگر مانده حاصله بدهکار باشد در ستون تشخیص کلمه بدهکار و اگر مانده حاصله بستانکار باشد در ستون تشخیص ـ  2نکته

 کلمه بستانکار نوشته می شود.

    

نوشت.که سمت راست آن بدهکار و سمت چپ آن بستانکار نوشته می شود و  Tبصورت  توان حساب دفتر کل را نکته ـ می

  میتوان مابه التفاوت بدهکار وبستانکار را بدست آورد.
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  مثال ـ مانده حساب صندوق را در مثال شرکت بهزاد بدست آورید

  

  صندوق                                                                             

  

                                                                                  3000000  

                                                                                  3000000                        

                                                                                                    1500000  

                                                                                                    140000  

  4360000                                     مانده بدهکار                        

                                                          ر معیندفت

  

  براي آن دسته از حسابهاي دفتر کل که دارایی چندین زیر مجموعه هستند دفتر معین نگهداري می شود.  

» نـی  حسـابها ي پرداخت «اگر به چندین شرکت و شخص دیگر هم بدهی می داشتیم همه آنها در همین حساب دفتر کل یعنی  

 ثبت می شدند.

  

 به طور کلی براي آن دسته ازحسابهاي دفتر کل که داراي چندین زیر مجموعه هستند، دفتر معین نگهداري میشود.   

  

  به طور کلی براي آن دسته از حسابهاي دفتر کل که داراي چندین زیر مجموعه هستند،دفتر معین نگهداري میشود.   

  

 گفته می شود. “ حساب کنترل”معین نگهداري شود به دفتر کل آن در صورتی که براي حساب، دفتر  

  

 تهیه ترازآزمایشی  

  

  در سیستم حسابداري دوطرفه، هر معامله به مبلغ بدهکار و بستانکار مساوي در دفتر ثبت می شود و اگر    

 بستانکار مساوي باشد.  درست مانده گیري شده باشند جمع مانده هاي بدهکار حسابهاي دفتر کل باید با جمع ماندهاي

   

 یکی از وسایلی که حسابداران براي آزمون صحت مدارک حسابداري مورد استفاده قرار می دهند،ترازآزمایشی است.  نکته ـ  

  

 در پایان هر ماه تهیه می شود. “ فهرستی است از مانده حسابهاي دفتر کل که معموال :ترازآزمایشی   

  

مع مانده هاي بدهکار با جمع مانده هاي بستانکار جه حسابداران امکان می دهد که از تساوي تهیه ترازآزمایشی ب نکته ـ 

 اطمینان حاصل نمایند. 

  

 ترازآزمایشی یک جدول دو ستونی است که مانده هاي حسابهاي دفتر کل در آن نوشته می شود. 

  

  کلی زیر را تامین می کند : هدف ترازآزمایشی دو
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  قالم بدهکار و بستانکار دفتر کل.الف ) اثبات تساوي ا

  

  ب ) فراهم کردن اطالعات الزم براي تهیه گزارشهاي مالی پایان دوره.  

  تهیه ترازآزمایشی چهار ستونی در رفع برخی اشتباهات ، موثر ودر رفع برخی از اشتباهات دیگر ناموثر است 

  

  زمایشی:نمونه اي از تراز آ

  

  مانده  عنوان حسابها

  انکاربست  بدهکار

      

      

      

      

      

      جمع

  

  

  سواالت چهارگزینه اي

  ـ دفتر کل در کدامیک از مراحل حسابداري مورد استفاده قرار می گیرد 1

  الف)طبقه بندي               ب)مانده گیري حسابها          ج)ثبت فعالیتهاي مالی        د)خالصه کردن

  موجودي کاال بترتیب کدام است ـ مانده طبیعی حسابهاي پیش دریافت و 2

  الف)بدهکار ـ بدهکار      ب)بستانکار ـ بدهکار           ج)بدهکار ـ بستانکار           د)بستانکار ـ بستانکار

  ـ ارسال صورتحساب براي مشتریان در قسمت بدهکار کدام حساب ثبت می شود 3

  هزینه صورتحساب           د)حسابهاي دریافتنی)ج     ب)حسابهاي پرداختنی       الف)اسناد دریافتنی   

 2500ریال بستاکار و  1500ریال بوده است.اگر در طی سال این حساب  2000مانده حساب حسابهاي پرداختنی در اول دوره ـ  4

  ریال بدهکار شده باشد.کدام گزینه در مورد مانده حساب در پایان سال درست است.

  ریال بستانکار 3000ریال بدهکار           د) 3000ریال بستانکار        ج) 1000)ریال بدهکار     ب 1000الف)

  ـ مانده حسابهاي یک موسسه در پایان سال بشرح زیر است.سرمایه در پایان سال چقدر است 5

  500دریافت  پیش  2000، حسابهاي پرداختنی    2000، اثاثه    1000، حسابهاي دریافتنی   2000،  بانک   1500وجه نقد 

  6000د)                       4000ج)                              5000ب)                      4500الف)

  ـ اگر در یک رویداد مالی حساب زمین بستانکار وحسابهاي دریافتنی بدهکار شده باشد.این رویداد مالی چه بوده است 6

  زمین      ج)فروش نسیه زمین          د)فروش نقدي زمین الف)خرید نقدي زمین      ب)خرید نسیه

  ـ اگر ثبت زیر در دفتر روزنامه صورت گرفته باشد این رویداد کدام است 7

  بستانکار 1500بستانکار ، حسابهاي پرداختنی  1500بدهکار وجه نقد  3000وسائل نقلیه 

  ونسیه يفروش خودرو بصورت نقد ب)      الف)فروش خودرو بصورت نقدي                              
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  ج)خرید خودرو بصورت نقد وتسویه حساب با بستانکاران           د)خرید خورو وپرداخت نیمی از مبلغ آن بصورت نقد

ریال  3000ریال پیش پرداخت و  2000ریال باشد ودر طول دوره  1000ـ اگر مانده حساب صندوق موسسه اي در ابتداي دوره  8

  ریال درآمد داشته باشد.مانده صندوق در پایان دوره کدام است 1500دریافت شده باشدوهمچنین وام 

  1500د)                       7500ج)                             3500ب)                            2000الف)

  ........حسابها از هم تفکیک می شوندـ رویدادهاي مالی در.......بترتیب تاریخ وقوع ثبت می شوند و در . 9

ـ دفتر روزنامه     ج)دفتر روزنامه ـ تراز آزمایشی      د)دفتر کل ـ تراز آزمایشی   الف)دفتر روزنامه ـ دفتر کل       ب)دفتر کل 

  ـ کدامیک براي اثبات تساوي جمع بدهکار و بستانکار حسابها استفاده می شود. 10

  ب)تراز آزمایشی               ج)دفتر روزنامه                 د)دفتر معین    الف)دفتر کل              

  

  

  پاسخنامه

  جواب گزینه الف ـ 1

  ب نهیجواب گز ـ 2

  د نهیجواب گز ـ 3

  ب نهیجواب گز ـ 4

  ج نهیجواب گز ـ 5

  ج نهیجواب گز ـ 6

  د نهیجواب گز ـ 7

  الف نهیجواب گز ـ 8

  الف نهیجواب گز ـ 9

  ب نهیگزجواب  ـ 10
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 فصل چهارم

 بسط معادله اساسی حسابداري
  

  

 سرمایه گذاري مجدد و برداشت مجدد و برداشت صاحب واحد تجاري   

  

از جمله رویدادهایی که منجر به تغییر حق مالی صاحب سرمایه می شود سرمایه گذاري مجدد و برداشت صاحب واحد تجاري   

  است. 

 

  :سرمایه گذاري مجدد

  
رمایه گذاري مجدد به معناي آن است که صاحب موسسه با آوردن پول یا مال دیگري، دارائی موسسه متعلق به خود را س 

  .وهمچنین سرمایه شرکت نیز افزایش می یابد.افزایش می دهد  افزایش دهد. سرمایه گذاري مجدد، دارائی یک موسسه را

                                           

  مایه گذاري مجدد:سرثبت 

  

  :       صندوق   ****باشد ينقد ـ سرمایه گذاري 1

  ****   هیسرما                                                                       

  

  دارایی غیر نقدي    ****    : باشد ينقد ریغ ـ سرمایه گذاري 2 

  سرمایه   ****                                                                                            

  

                        :برداشت

برداشت به معناي آن است که صاحب یک موسسه براي مصارف شخصی پول یا مال دیگري را از  دارائیهاي موسسه متعلق به  

 خود را از محل وجوه نقد موسسه پرداخت کند. 

  

  ث کاهش سرمایه می شود، قواعد بدهکار وبستانکار کردن آن عکس حساب سرمایه می باشد.عا که برداشت بااز آنج نکته ـ 

  

  برداشت:ثبت 

  

  نقدي باشد:          برداشت ***ـ اگر برداشت بصورت  1

  سرمایه ***                                                                                       
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  غیرنقدي باشد:                 برداشت  ***ـ اگر برداشت بصورت  2

  دارایی غیر نقدي ***                                                                                                     

                    

  درآمد و هزینه   

 
یم پیش دریافت و پیش پرداخت و اصول حسابداري حاکم برشناخت درآمد و هزینه همچنین انتظار می رود در مورد مفاه

  آگاهی داشته باشید. 

 

 مفهوم درآمد 

را بـه مشـتریان   درآمد، بهاي کاالي فروش رفته ویا خدمات انجام شده است. هنگامی که موسسه اي خدماتی را انجام یا کاالیی 

دریافت می کند. ورود این پول یا دارایی را بـه موسسـه درآمـد میگوینـد. مبلـغ       تحویل می دهد،پول یا دارایی دیگري از آنان

  .درآمد در هر معامله اي از طریق ارزش دارایی یا دارائیهاي که در ازاي آن به دست می آید

  

ـ    موسسـه را   درآمد موجب افزایش سرمایه می شود. ورود پول یا ایجاد مطالبات ناشی از انجام خدمات،جمع دارائی یـک نکته 

افزایش می دهد، در طرف دیگر معادله حسابداري، بدهی را تغییر نمی دهد اما سرمایه را به مبلغـی معـادل افـزایش حاصـل در     

 می برد.  جمع دارئی، باال

  

بایـد   درآمد عبارت است از افزایش ناخالص در سرمایه که ناشی از فعالیتهاي انتفاعی باشد. براي هر یک از منابع درآمـد نکته ـ  

  حسابی جداگانه در دفتر کل افتتاح شود و عنوان هر حساب باید حاکی از منبع درآمد باشد.  

  

   :نحوه ثبت درآمد

چون درآمد موجب افزایش سرمایه می گردد، نحوه ثبت افزایش و کاهش آن مثل حساب سرمایه است. یعنی زمانی که درآمد 

  د.افزایش پیدا می کند، حساب درآمد بستانکار میشو

  صندوق  ***                                                                             

  درآمد ***                                                                                          

  

ریال براي آنها ارسال  300000ورتحسابی به مبلغ بابت ارائه خدمات به مشتریان ص 2/10/89مثال: شرکت داریوش در تاریخ 

  کرده است.مطلوب است ثبت مربوطه

  بستانکار           بدهکار       شرح                                        تاریخ                                              

  300000            حسابهاي دریافتنی                2/10/89

  300000    درآمد                                                                                                           

  صورتحساب  ارسالبابت                                                                      

  

  

  

  



 
٢٨ 

  مفهوم هزینه 

  الي فروش رفته و خدمات انجام شده به منظور کسب درآمد است.هزینه، بهاي تمام شده کا 

  

  هزینه مخارجی است که براي درآمد، پرداخت یا واقع شده است واز طریق بهاي تمام شده دارائیها یا  نکته ـ 

  خدماتی که در یک دوره مالی به مصرف می رسد ویا مورد استفاده قرار می گیرد، اندازه گیري ودر مدارک  

  ري ثبت می شود. حسابدا

 
  :نحوه ثبت هزینه 

  چون هزینه موجب کاهش سرمایه می گردد،نحوه ثبت افزایش و کاهش آن عکس حساب سرمایه است. 

  

  هزینه  ***                                                        

 وق ***صند                                                                    

  

 مثال 

ریال بابت هزینه تعمیر ماشین آالت شرکت دریافت نمود که  8000000صورتحسابی به مبلغ  81/ 2/10شرکت الف در تاریخ    

   :ر دفترروزنامه به صورت زیر استوجه آن هنوز پرداخت نشده است. نحوه ثبت این رویداد د

  

  بستانکار               بدهکار       شرح                                         تاریخ                                             

  8000000          هزینه تعمیرات                  2/10/81

  8000000                    پرداختنی حسابهاي                                                                                   

  آالت شرکت نیماش بابت دریافت صورتحساب تعمیر                                                                   

 مثال 

ریال آن پرداخت شد و  45000000مبلغ  30/10/81ریخ اریال است که در ت 50000000هزینه حقوق دي ماه کارکنان شرکت آلفا  

  نظر از مالیات و بیمه در دفترروزنامه به صورت زیر است :  رفصاست. نحوه ثبت این رویداد نشده  بقیه هنوز پرداخت

  

  بستانکار   شرح                       بدهکار            تاریخ                                       

  50000000هزینه حقوق                     30/10/81

  45000000                           صندوق                                                                        

  5000000        پرداختنی    حسابهاي                                                                       

  بابت هزینه حقوق دي ماه کارکنان شرکت.

 مثال 

ریال دریافت کرد که بابت  5000000بابت هزینه تعمیر وسایل نقلیه شرکت صورتحسابی به مبلغ  12/11/81خ شرکت الف در تاری 

  ماهه تسلیم تعمیرکار نمود. نحوه ثبت این رویداد دردفترروزنامه به صورت زیر است: 3آن یک فقره سفته 

  بستانکار         شرح                     بدهکار                    تاریخ           

                                                 5000000              تعمیرات هزینه          81/ 11/ 12

  5000000           داختنی     اسناد پر                                                

  ررکایماهه به تعم3فقره سفته  کی میتسل بابت هزینه تعمیر وسایل نقلیه شرکت و              
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 تشریح فرض تعهدي 

   

فرض تعهدي ناظر بر نحوه شناخت درآمدها و هزینه ها و به تبع آن ناظر بر اصل تحقق درآمد و اصل مقابله با درآمدها با هزینه  

 ها ( اصل تطابق )  می باشد. 

  

تحقق نیافته باشد، نمی توان درآمد را شناسایی کرد. همچنین براساس فرض تعهدي اگر وجه نقد وصول شده باشد ولی درآمد  

  براساس این فرض اگر وجه پرداخت شده باشد اما هزینه تحمیل نشده باشد، نمی توان هزینه را در دفاتر ثبت نمود. 

 
  

 اصل تحقق درآمد 

    

 تحقق یافته یا عاید شده باشد.   براساس اصل تحقق درآمد، زمانی می توانیم درآمد را شناسایی و ثبت کنیم که درآمد

  

فرایند کسب سود عبارت از مجموعه اي از عملیات است که از خرید مواد اولیه و سایر عوامل تولید تا تبـدیل آنهـا بـه کـاالي      

 فروش محصوالت و دریافت وجه آنها را در بر می گیرد.  “ ساخته شده و نهایتا

  

چنانچه وجهی دریافت شود، نمی توان آن را به عنوان درآمد ثبت نمود. بلکـه ایـن   بنابراین در هر زمانی قبل از فروش محصول  

 گونه دریافتها نوعی بدهی است که تحت عنوان پیش دریافت ثبت میشود. 

  

 اصل مقابله درآمد با هزینه ها یا اصل تطابق

    

د. براي تعیین سود و زیان خالص باید هر موسسه اي به منظور کسب درآمد هزینه هایی را در طول دوره مالی متحمل میشو 

 هزینه هاي انجام شده در یک دوره مالی از درآمد تحقق یافته در همان دوره کسر شود.

  

طبق اصل مقابله هزینه ها با درآمد یا اصل وضع هزینه هایی یک دوره از درآمد همان دوره ، هنگامی که یک رویداد معین هم  

  گذاري هر دو جنبه این رویداد باید در همان دوره مالی شناسایی و ثبت شود. بر درآمد و هم بر هزینه اثر می

 

  پیش دریافت درآمد 

 
زمانی میتوان درآمد را شناسایی کرد که فرایند کسب سود تکمیل شده باشد .همچنین بیان گردید که معموال موقع فروش   

 ند.کاال یا اجراي خدمات فرایند کسب سود را تکمیل شده فرض می کن

  

بنابراین در هر زمانی قبل از فروش محصول یا اجراي خدمات چنانچه وجهی در یافت شود نمی توان آن را به عنوان درآمدثبت  

  ثبت می شوند.» پیش دریافت«نمود بلکه این گونه در یافتها نوعی بدهی هستند که در حسابی به نام 
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  نحوه ثبت پیش دریافت درآمد:

  صندوق  ****                                                   

  پیش دریافت درآمد ****                                                               

 

 پیش پرداخت هزینه

  

چنانچه وجوه پرداختی مربوط به مخارجی باشد که منفعت حاصل از آن به دوره هاي آتی تسري پیدا کند تحت عنوان یک  

 ئی به نام پیش پرداخت ثبت خواهند شد.دارا

  

ـ     پیش پرداخت ها معرف مخارج انجام شده اي است که مورد استفاده قرار نگرفته است. نکته 

  

  :هزینه تپرداخ شینحوه ثبت پ

  **** نهیپرداخت هز شیپ                                                  

  **** صندوق                                                                                 

  

 اصالح وتعدیل حسابها
  حسابهاي دفتر کل را می توان به دو دسته کلی تقسیم کرد :

  حسابهاي دائمی  -1

  حسابهاي موقت  -2

 ـ حسابهاي مخلوط 3

  :  یدائم يحسابها

 زین يترازنامه ا يحسابها را حسابها نی. اشودیبعد نقل م یدوره مالکه مانده آنها به  هیوسرما ی، بده ییدارا يشامل حسابها 

  .ندیگو یم

  

  موقت : يحسابها

برداشت ،  يحسابها را به استثنا نیشوند. ا یبسته م یدوره مال انیو برداشت که در پا نهیدرآمد و هز يحسابها شامل

  .ندیگو یم زین یانیسود و ز يحسابها

  

  حسابهاي مخلوط:

  انند پیش پرداخت هزینه وپیش دریافت درآمد که هم ماهیت موقتی وهم ماهیتی دائمی دارند.حسابهایی م

  

 اصالح و تعدیل حسابهاي دفتر کل در پایان دوره مالی و به منظور اصالح ، تعدیل و به هنگام کردن( به روز رساندن) نکته ـ

   مدارک حسابداري انجام میشود. 
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  در پایان دوره مالی ثبت میشوند و شامل موارد زیر می باشد : “ثبت هاي اصالحی معموال

  

  اصالح پیش دریافتهاي درآمد  -1

  اصالح پیش پرداخت هاي هزینه  -2

  ثبت درآمدهاي و هزینه هاي تحقق یافته ثبت نشده تا پایان سال مالی   -3

  ثبت هزینه استهالک دارائی  -4

  ـ اصالح حساب موجودي ملزومات 5

  

 ش پرداخت هاي هزینه اصالح پی

  

از آنجا که ممکن است بخشی از مبالغی که تحت عنوان پیش پرداخت ثبت شده اند تا پایان سال مالی به هزینه تبدیل شوند،  

در پایان هر دوره مالی باید بابت این قسمت از پیش پرداخت ها که به هزینه تبدیل شده اند اصالحات الزم در حسابها به عمل 

  آید.

  

  اصالحی پیش پرداخت هزینه: ثبت 

  هزینه ****                                                              

  پیش پرداخت ****                                                                        

 
یمه یکسال آینده پرداخت کرده است.مطلوب ریال بابت پیش پرداخت ب 2400000مبلغ  1/8/84شرکت آلفا در تاریخ   مثال:

  است تعدیل واصالح حساب در پایان دوره

  

  جواب:

(یعنی ماه باقی می ماند ومبلغ پیش پرداخت مربوط به یکسال می باشد 5با توجه به اینکه از تاریخ ذکر شده تا پایان سال 

ماه آن محقق شده است یعنی مبلغ   5: 84در سال جاري یعنی پس تا پایان دوره  هزینه بیمه خواهد بود) 200000ماهیانه 

  پس ثبت بصورت زیر خواهد بود: 1000000

  

  بستانکار  بدهکار  شرح  تاریخ

  هزینه بیمه  29/12/84

  پیش پرداخت بیمه                

  بابت اصالح حساب پیش پرداخت بیمه      

1000000    

1000000  

  

  

  ی باشد که به دوره آینده منتقل می شود.ریال م 1400000و مانده پیش پرداخت بیمه 
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  اصالح حساب پیش دریافت درآمد

چون ممکن است بخشی ار پیش دریافت درآمد تا انتهاي سال محقق نشود وداراي مانده باشد پس الزم است که در پایان دوره 

  اصالح وتعدیل صورت گیرد.

  

  ثبت اصالحی پایان دوره پیش دریافت:

  

  پیش دریافت درآمد ****                                              

    درآمد ****                                                                             

  

ریال بابت خدماتی که قرار است در سه سال آینده به شرکت آلفا ارائه  36000000مبلغ  31/6/87مثال: شرکت نوین در تاریخ 

  87از این شرکت دریافت کرده است.مطلوبست ثبت اصالحی مربوط به شرکت نوین در پایان دوره سال  کند

  

جواب:با توجه به اینکه مبلغ پیش در یافت مربوط به سه سال می باشد پس میزان درآمد ماهانه شرکت نوین بابت این 

   6000000ماه محقق شده یعنی 6ه می باشد پس درآمد ما 6ریال می باشد.واز تاریخ ذکر شده تا پایان سال  1000000قرارداد

  

  ثبت اصالحی بصورت زیر خواهد بود:

  بستانکار  بدهکار  شرح  تاریخ

  پیش دریافت درآمد  29/12/87

  درآمد                                 

  بابت اصالح حساب پیش دریافت از شرکت آلفا

6000000    

6000000  

  

  خواهد بود که به دوره بعدي منتقل می شود. 30000000و مانده حساب پیش دریافت  

                             

 ثبت درآمدهاي تحقق یافته ثبت نشده تا پایان دوره مالی 

  

 در پایان دوره مالی ممکن است درآمدهایی تحقق یافته باشند ولی ثبتی از بابت آنها در دفاتر به عمل نیامده باشد.   

 مثال  

ریال میباشد که  3000000ماشین آالت شرکت چناران را تعمیر نمود. ارزش این خدمات معادل  1381لفا در اسفند شرکت آ   

به صورت  81است) ثبتی بابت آن در حسابها به عمل نیامده است. ثبت اصالحی در پایان سال  29/12/81دراین تاریخ (منظور 

  زیر میباشد. 

  

  بدهکار           بستانکار            تاریخ             شرح           

   3000000 حسابهاي دریافتنی    29/12/81 

  3000000       ت      درآمد تعمیرا                                      

  .  بابت ارائه خدمات به شرکت چناران                
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 الی ثبت هزینه هاي تحمیل یافته ثبت نشده تا پایان دوره م

  

له هزینه تلفن ، آ ب ، برق این گونه هزینه ها را مدر پایان دوره مالی هزینه هایی وجود دارند که ثبت نشده اند.از ج“ معموال   

 هزینه هاي معوق نیز می گویند.  

  

 به منظور به کارگیري صحیح اصل تطابق در پایان سال باید این گونه هزینه ها را در دفاتر ثبت نمود. 

  

 هزینه استهالک دارائیهاي بلند مدت استهالک پذیر  ثبت

     

دارائیهاي که عمر مفید آنها بیشتر از یک سال باشد، به عنوان دارائی بلندمدت یا ثابت در دفاتر ثبت میشوند به غیر از زمین    

 تمامی دارائیهاي بلندمدت دیگر داراي عمر مفید محدود می باشند. 

  

 ک :نحوه محاسبه هزینه استهال

    

 = هزینه استهالک  )بهاي تمام شده  -ارزش اسقاط  ( ÷ عمر مفید

  

نکته ـ براي ثبت هزینه استهالک از حسابی بنام انباشته(اندوخته)استهالک استفاده می شود.بترتیبی که هزینه استهالک 

  بدهکار و انباشته استهالک بستانکار می شود.

  

دارایی است که در ترازنامه بعد ار حساب دارایی مربوطه نوشته شده وبا کسر از  نکته ـ استهالک انباشته یک حساب کاهنده

  ارزش آن دارایی ارزش دفتري آن بدست می آید.

  

خریداري کرده  30/9/88سال می باشد درتاریخ  10ریال که داراي عمر مفید  24000000مثال:شرکت احمدي دارایی به ارزش 

  دفاتر شرکت است.مطلوبست ثبت هزینه استهالک در

  

  جواب: با توجه به فرمول باال داریم:

2400000    =10 ÷24000000  

ریال خواهد بود وبراي  200000و با توجه به اینکه از تاریخ ذکر شده تا پایان سال سه ماه باقی می ماند هزینه ماهانه استهالک 

  ریال خواهد بود وثبت بصورت زیر است: 600000سه ماه 

  

  بستانکار  ربدهکا  شرح  تاریخ

  هزینه استهالک  29/12/88

  استهالک انباشته                        

  بابت اصالح حساب استهالک           

600000    

600000  
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  اصالح حساب موجودي ملزومات 

  براي حسابداري ملزومات دو روش وجود دارد :  

  

ومات، بدهکار وحساب صندوق یا حسابهاي پرداختنی : در این روش هنگام خرید ملزومات، حساب موجودي ملز روش اول  

  بستانکار می شود. 

  در این روش ثبت اصالحی بصورت زیر است:

  هزینه ملزومات ****                                                            

  موجودي ملزومات ****                                                                                   

  

روش دوم : در این روش هنگام خرید ملزومات حساب هزینه ملزومات، بدهکار و حساب صندوق یا حسابهاي پرداختنی ،    

  بستانکار میشود. 

  است: ریبصورت ز یروش ثبت اصالح نیدر ا

  ومات ****ملز موجودي                                                            

  ملزومات **** هزینه                                                                                   

خریداري کرده  و پول آنرا نقدا پرداخت کرده است.اگر  15/7/88ریال در تاریخ  2000000شرکت آریا ملزوماتی به ارزش  مثال:

  مصرف شده باشد.مطلوب است ثبت اولیه وتعدیلی به روش اول ریال از ان 1500000تا پایان سال 

  

  ثبت اولیه:

  بستانکار  بدهکار  شرح  تاریخ

  موجودي ملزومات  15/7/88

  صندوق                            

  بابت خرید ملزومات بصورت نقد           

2000000    

2000000  

  

  ثبت تعدیلی:

  بستانکار  بدهکار  شرح  تاریخ

  هزینه ملزومات  29/12/88

  موجودي ملزومات                            

  بابت اصالح حساب ملزومات           

1500000    

1500000  

  

 تهیه ترازآزمایشی اصالح شده 

    

شی پس از انجام تمامی ثبتهاي اصالحی انتقال آنها از دفتر روزنامه به دفتر کل ،مانده حسابهاي دفتر کل تعیین و ترازآزمای   

 دیگري تهیه می شود. 
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  می گویند. ترازآزمایشی اصالح شدهترازآزمایشی را که پس از انجام ثبتهاي اصالحی تهیه میکنند،    

  

 ترازآزمایشی اصالح شده مبناي تهیه صورت سود وزیان و ترازنامه قرار می گیرد.  نکته مهم ـ 

  

  سواالت چهار گزینه اي

ماهه تاسیسات از یکی از  15ریال جهت انجام خدمات سرویس و نگهداري  210000مبلغ  1/9/89شرکت خرداد در تاریخ ـ  1

  مشتریان دریافت کرده است.در پایان سال ودرفرآیند تعدیالت کدام حساب و به چه مبلغی بستانکار می شود

  ریال 56000ریال                           ب)پیش دریافت به مبلغ  154000الف)پیش دریافت به مبلغ 

  ریال 56000درآمد به مبلغ د)   ریال                                       154000مد به مبلغ ج)درآ

ماه آینده پرداخت نموده است.مانده حساب پیش 9ریال بابت هزینه بیمه  360000مبلغ  30/9/88شرکت نگین در تاریخ ـ  2

  پرداخت در پایان دوره کدام است

  90000د )                     120000ج)                     180000ب)                  240000الف) 

  در پایان دوره کدام حساب وبه چه مبلغی بدهکار میشود 2ـ در سوال  3

  240000د)هزینه بیمه         120000ج) هزینه بیمه             240000ب)پیش پرداخت        120000الف)پیش پرداخت 

 10ریال خریداري کرده است اگر عمر مفید این ماشین  50000ماشین آالتی به ارزش 31/3/88کت پارسیان در تاریخ شرـ  4

  باشد.ثبت استهالک در پایان دوره کدام است 2000سال و ارزش اسقاط آن 

  بستانکار  4800بدهکار و هزینه استهالک    4800الف)استهالک انباشته   

  کاردهب   3600استهالک    نهیهز کار وستانب  3600استهالک انباشته    ب)

  کاردهب   4800استهالک  نهیهز کار وستانب  4800استهالک انباشته    ج)

  بستانکار    3600استهالک   نهیهز بدهکار و 3600استهالک انباشته     د)

از شرکت طوس دریافت کرده  31/4/87ریال در تاریخ  2400000شرکت شتاب بابت ارائه خدمات در یکسال آینده مبلغ ـ  5

  است.ثبت دفتر روزنامه شرکت شتاب در تاریخ مذبور کدام است

  بستانکار 2400000بدهکار ـ صندوق    2400000الف)پیش پرداخت  

  بستانکار  2400000بدهکار ـ پیش دریافت    2400000ب)صندوق   

  بستانکار   2400000بدهکار ـ صندوق 2400000ج)پیش دریافت 

ـ پیش پرداخت  2400000ندوق د)ص   بستانکار  2400000بدهکار 

  . 87مطلوب است ثبت اصالحی شرکت شتاب در پایان سال  5ـ با توجه به سوال  6

ـ  1600000پرداخت   شیالف)پ   بستانکار 1600000 هزینهبدهکار 

  بستانکار  1600000 افتیدر شیبدهکار ـ پ  1600000   درآمد)ب

  بستانکار  1600000درآمدبدهکار ـ  1600000 افتیدر شی)پج

  بستانکار 1600000پرداخت  شیبدهکار ـ پ 1600000 هزینه)د

  .نیستکدامیک جزو حسابهاي موقت ـ 7

   افتیدر شیپ د)              ج) هزینه                    ب)درآمد                الف)برداشت        

ریال بیمه کرده است.هزینه بیمه  600000حل کار خود را بمدت دوسال با پرداخت م 90ـ شرکت یاران در ابتداي شهریور سال  8

  کدام است 90سال 

      600000د)                    300000ج)                      25000ب)               175000الف)
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  ـ کدام حساب در تعدیالت بستانکار می شود 9

    د)خالصه سود وزیان              ج)استهالک انباشته         الف)پیش دریافت    ب)هزینه       

دریافت صورتحساب بابت خدماتی که توسط سایر موسسات براي موسسه انجام شده است موجب می شود که در پایان ـ  10

  سال مالی:

  می یابد الف)بدهی و سرمایه افزایش می یابند                        ب)بدهی افزایش و سرمایه کاهش

  ج)دارایی افزایش و بدهی کاهش می یابد.                   د)دارایی و بدهی افزایش می یابد.

  

  پاسخنامه

  دجواب گزینه  ـ 1

  الف نهیجواب گز ـ 2

  ج نهیجواب گز ـ 3

  ب نهیجواب گز ـ 4

  ب نهیجواب گز ـ 5

  ج نهیجواب گز ـ 6

  د نهیجواب گز ـ 7

  الف نهیجواب گز ـ 8

  ج نهیجواب گز ـ 9

  ب نهیجواب گز ـ 10
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 فصل پنجم

 تکمیل چرخه حسابداري ( گزارشگري مالی )
  

  

  

 توالی مراحل حسابداري   

  

سیستم حسابداري باید تمامی اطالعات مالی موسسه را شناسایی، اندازه گیري، ثبت، طبقه بندي و در قالب صورتهاي مالی   

 اي استفاده کنندگان اطالعات حسابداري فراهم نماید. تلخیص نموده تا اطالعات مفیدي را بر

  

فرایند عملیات حسابداري شامل یک سري عملیاتی است که به طور پیاپی در هر دوره مالی تکرار می شود.   چرخه حسابداري:

 این عملیات پیاپی را چرخه حسابداري می گویند. 

  

  قفه انجام می گیرد :در طول دوره مالی عملیات زیر به طور مستمر و بدون و 

  

  جمع آوري اطالعات مالی  -1

  تجزیه و تحلیل معامالت و عملیات مالی  -2

  ثبت معامالت و عملیات مالی در دفتر روزنامه  -3

 نقل اقالم از دفترروزنامه به دفتر کل  -4

  

  در پایان دوره مالی براي تهیه صورتهاي مالی عملیات زیر انجام می گیرد : 

  

  زآزمایشی تهیه ترا -1

  اصالح و تعدیل حسابهاي دفتر کل  -2

  تهیه صورت سود وزیان و صورت تغییرات سرمایه  -3

  بستن حسابهاي موقت  -4

  تهیه ترازآزمایشی اختتامی  -5

 تهیه ترازنامه  - 6

  

  تهیه صورتهاي مالی  

  ل ترین وظایفتهیه صورتهاي مالی به عنوان مهمترین محصول سیستم اطالعاتی حسابداري، یکی از اص 

  حسابداران است. نتیجه و خالصه تمام عملیات حسابداري در پایان هر دوره مالی در قالب صورتهاي مالی 

 اساسی ارائه می شود.  



 
٣٨ 

 صورتهاي مالی اساسی عبارت اند از :

  

  ترازنامه  -1

  صورت سود وزیان و صورت سود (زیان) انباشته   -2

  صورت گردش وجوه نقد  -3

  ییرات سرمایه صورت تغ -4

  

 

 صورت سود و زیان 

     

صورت سود وزیان بیانگر نتایج عملیات موسسه طی یک دوره مالی می باشد. براي اندازه گیري نتایج عملیات یک موسسه 

 درآمدها و هزینه هاي یک دوره مالی با هم مقابله شوند.  

  

 آن صورت می گیرد را صورت سود وزیان می نامند.  گزارشی که مقابله درآمدها و هزینه هاي یک دوره مالی در تعریف:

  

ـ  نوشـته میشـود   درآمدها ر صورت سود و زیان ابتداصورت سود وزیان از روي ترازآزمایشی اصالح شده تهیه می شود. د  نکته 

د و زیـان  وسپس هزینه ها از آنها کسر می گردد؛با کسر هزینه ها از درآمدها، سود موسسه به دست می آید. درمتن صورت سـو 

  .نیز ابتدا درآمدها و بعد هزینه ها نوشته می شود

    

  

  نمونه اي از صورت سود و زیان:

  

  شرکت خدماتی سام

  صورت سود و زیان

  29/12/1388براي دوره مالی منتهی به

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  12000000                                                        مد خدماتدرآ                                   

  کسر می شود هزینه ها:                                  

  6000000                                       هزینه حقوق                                  

                      2000000                                    ه تعمیراتهزین                                 

  500000                           هزینه آب وبرق وتلفن                                 

  500000                     هزینه استهالک ساختمان                                 

                 2000000                                         هزینه اجاره                                 

  )11000000(                                                      جمع هزینه ها                                   

                                                                                                          __________    

  1000000سود(زیان)خالص                                                                                       
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  بستن حسابهاي موقت 

 
 ییچـه حسـابها  ید حسابهاي موقت بسته شوند. اما حسابهاي موقت ا بادبیان گردید براي تهیه ترازنامه ابت“ همان گونه که قبال 

  :کنندیم میبعد، به دو دسته تقس یعدم انتقال مانده آنها به دوره مال ایهستند ؟ حسابها را از نظر انتقال 

  

  حسابهاي موقت  -1   

 حسابهاي دائمی  - 2   

  

  حسابهاي موقت 

  منتقل نمی شود. حسابهاي موقت شامل حسابهاي زیر می شود :  حسابهایی هستند که مانده آنها به دوره بعد   

  الف ) حسابهاي صورت سود وزیان اعم از درآمدها و هزینه ها  

  ب ) حساب برداشت    

  

    حسابهاي دائمی 

دارائیها،  حسابهایی هستند که مانده آنها به دوره مالی بعد منتقل میشود.حسابهاي دائمی شامل حسابهاي ترازنامه اعم از(الف)

 (ب) بدهیها و(ج) سرمایه  میشود .

  

راحسابهاي طی دوره مالی ممکن است بخشی از یک حساب دائمی و بخش دیگر آن موقت باشد.این گونه حسابها  نکته ـ 

 حسابهاي مختلط هستند.  حساب پیش پرداخت و پیش دریافت، قبل از اصالحات از جمله“ ط یا مخلوط می گویند. مثاللمخت

   

 ط از هم تفکیک می شود. لی و قسمت موقتی حسابهاي مختا انجام ثبت هاي اصالحی قسمت دائمب  

  

“ حساب خالصه سود وزیـان ”درپایان سال مالی براي بستن حساب درآمدها و هزینه ها از یک حساب واسط به نام  نکته مهم ـ  

  استفاده می کنیم.  

 

  مراحل بستن حسابهاي موقت 

 

  بدهکار وحساب خالصه سودوزیان را بستانکار می کنیم .  حساب درآمدها را -1 

  

  حساب خالصه سودوزیان رامعادل جمع هزینه ها بدهکار وتک تک حسابهاي مربوط به هزینه ها را بستانکار میکنیم -2 

  

سسه سود بدان معناست که موحساب خالصه سودوزیان را مانده گیري نموده و در صورتی که مانده آن بستانکار باشد  -3 

واگر مانده بدهکار و حساب سرمایه را بستانکارمی کنیم.  رامعادل مبلغ مانده آنکرده است .پس حساب خالصه سود وزیان 

  خالصه سود وزیان بدهکار باشد موسسه ضرر کرده و باید حساب خالصه سود وزیان بستانکار وحساب سرمایه بدهکار شود.

  

  داشت را بستانکار می کنیم. حساب سرمایه را بدهکار و حساب بر -4
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ریال انجام شده  300000مثال ـ با توجه به صورت سود وزیان مربوط به شرکت خدماتی سام اگر در طی دوره برداشتی بمیزان 

  باشد.مراحل بستن حسابهاي موقت وثبتهاي مربوطه را انجام دهید.

  

  :میبند یم انیابتدا حساب درآمد را با خالصه سود وز جواب:

  بستانکار  بدهکار  شرح  یختار

  درآمد  29/12/88

  خالصه سود وزیان         

12000000    

12000000  

  حال حساب هزینه ها را باخالصه سود و زیان می بندیم:

  بستانکار  بدهکار  شرح  تاریخ

  انیخالصه سود وز  29/12/88

  هزینه حقوق                            

  ه تعمیراتهزین                           

  هزینه آب وبرق وتلفن                           

  هزینه استهالک ساختمان                           

  هزینه اجاره                                    

11000000    

6000000  

2000000  

500000  

500000  

2000000  

  

  کنیم: و در این مرحله حساب خالصه سود وزیان را مانده گیري می

  

  خالصه سود وزیان

١١٠٠٠٠٠٠  
  
  
  
  
  
  

١٢٠٠٠٠٠٠  
  
  
  

  ١٠٠٠٠٠٠مانده 

  

  و سود مربوطه به سرمایه اضافه می شود:

  

  بستانکار  بدهکار  شرح  تاریخ

  انیخالصه سود وز  29/12/88

  سرمایه                                      

1000000    

1000000  

  

  یم:ودر مرحله آخر حساب برداشت را می بند

  بستانکار  بدهکار  شرح  تاریخ

  سرمایه  29/12/88

  برداشت                     

300000    

300000  
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 تهیه ترازآزمایشی اختتامی 

   

صـفر میشـود از    پس از انجام ثبتهاي مربوط به بستن حسابهاي موقت و انتقال آنها به دفتر کل ، مانده این حسابها در دفتر کـل 

  کل یک ترازآزمایش تهیه می شود این ترازآزمایشی راکه پس ازمانده حسابهاي دفتر 

  .بستن حسابهاي موقت تهیه می شود وفقط شامل حسابهاي دائمی میباشد ترازآزمایشی اختتامی می نامند

 

 ترازنامه (صورت وضعیت مالی )

 

از طریق گزارش لی صاحب سرمایه را ترازنامه صورتی است که اطالعات مربوط به منابع اقتصادي، تعهدات اقتصادي و حق ما  

   دارئیها، بدهیها و سرمایه واحد تجاري در یک زمان مشخص فراهم می کند. 

  

  از آنجا که ترازنامه معرف وضعیت مالی واحد تجاري در یک مقطع زمانی معین است،آن را صورت  نکته ـ

 وضعیت مالی نیز می نامند. 

  

طبقات و تعداد گیهاي مشترک آنها طبقه بندي می شوند. نوع طبقه بندي،عناوین هر یک از بر اساس ویژ“ اقالم ترازنامه غالبا  

 اقالم هر طبقه به اندازه واحد تجاري،ماهیت عملیات آن و گستردگی و حدود استفاده از صورتهاي مالی بستگی دارد. 

  

 است.“  tشکل حساب ”یا “ شکل افقی ” ترازنامه به اشکال مختلفی ارائه می شود. یکی از اشکال رایج   

  

 دارائیهاي جاري 

  

  دارائیهاي جاري عبارت است از موجودي نقد و سایر دارائیهایی که به طور معقول انتظار می رود طی چرخه  

  عادي عملیات یا ظرف یک سال،هر کدام طوالنی تر است، به وجه نقد تبدیل شود، به فروش رود یا به مصرف 

  برسد. 

پیش پرداختها رمایه گذاریهاي کوتاه مدت، حسابهاي دریافتنی،اسناد دریافتی کوتاه مدت، موجودیهاي کاال و موجودي نقد، س 

 نمونه هایی از اقالم دارائیهاي جاري هستند.  

  

 دارائیهاي غیر جاري 

  ي دارائیهاي بلند مدت به اقالمی از دارائی گفته می شود که موسسه قصد نگهداري و استفاده از آنها برا

بلند مدت را  سالهاي متمادي دارد : مانند زمین، ساختمان، اثاثه اداري، وسایل نقلیه و اسناد پرداختنی بلند مدت. دارائیهاي

 دارائیهاي ثابت نیز می گویند.

  بدهیهاي جاري 

هی جاري دیگر بدهیهاي جاري تعهداتی هستند که انتظار می رود حداکثر طی یک سال از محل دارائیهاي جاري یا ایجاد بد

  تسویه یا بازپرداخت شوند.

  

  حسابهاي پرداختنی، اسناد پرداختنی کوتاه مدت، پیش دریافتها و مالیات پرداختنی نمونه هایی از بدهیهاي جاري هستند. 
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 بدهیهاي بلندمدت 

جاري دیگر جاد بدهی بدهیهاي بلندمدت تعهداتی هستند که انتظار نمی رود طی یک سال از محل دارائیهاي جاري یا ای   

  بلند مدت هستند. تسویه یا بازپرداخت شوند. اوراق قرضه پرداختنی و اسناد پرداختنی بلندمدت نمونهایی از بدهیهاي

  

  نمونه اي از ترازنامه:

  موسسه .............

  ترازنامه

  در تاریخ.............................

  بدهی هاي جاري:  دارایی هاي جاري:

    **  حسابهاي پرداختنی    **      وجه نقد

    **  اسناد پرداختنی کوتاه مدت    **      حسابهاي دریافتنی

    **  پیش دریافت درآمد    **      اسناد دریافتنی کوتاه مدت

    **  مالیات پرداختنی    **      پیش پرداخت بیمه

    **  اضافه برداشت بانکی  **        راریی هاي جارياجمع د

  **    بدهی هاي جاري جمع          دارایی هاي غیر جاري:

      بدهی هاي بلند مدت:    **      زمین

    **  اسناد پرداختنی بلند مدت      **    ساختمان

    **  اوراق قرضه پرداختنی        **  کسر میشود:استهالک انباشته ساختمان

  **    جمع بدهی هاي بلند مدت    **      ارزش دفتري ساختمان

  **    جمع کل بدهی ها      **    وسایل نقلیه

      حقوق صاحبان سهام:        **  وسائل نقلیه :استهالک انباشتهشودیکسر م

    **  سود انباشته    **      ارزش دفتري وسائل نقلیه

    **  اندوخته قانونی    **      سرقفلی

    **  سرمایه  **        جمع دارایی هاي غیر جاري

  **    جمع حقوق صاحبان سهام          

  **  جمع بدهی و سرمایه  **  جمع کل داراییها
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 صورت تغییرات سرمایه 

   

  صورت تغییرات سرمایه صورتی است که تغییرات سرمایه موسسه طی دوره مالی را نشان می دهد.    

  

  نمونه اي از صورت تغییرات سرمایه:

  موسسه .....................

  صورت تغییرات سرمایه

  براي دوره مالی منتهی به.............

  ابتداي دوره                                                                                                 ***مانده حساب سرمایه در 

  اضافه می شود:

  سرمایه گذاري مجدد صاحب موسسه                                              **

  **                                     سود خالص سال                                         

  کسر می شود:

  برداشت صاحب موسسه                                                                 **

  (**)                                              **زیان خالص سال                                                                             

  ***      مانده حساب سرمایه در پایان دوره                                                                                              
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  سواالت چهارگزینهاي

  کدامیک ار دارایی هاي جاري می باشد ـ 1

  گذاري بلند مدت            ج)سرقفلی                   د)پیش پرداختالف)اثاثه ادراي             ب)سرمایه 

  ـ مانده حساب برداشت در کدام صورت مالی منعکس می شود 2

  الف)ترازنامه                  ب)صورت سود وزیان                 ج)صورت حساب سرمایه      د)صورت وضعیت مالی

  پاسخ دهید: 5تا  3 با توجه به اطالعات زیر به سواالت

 400000ریال ، درآمد 500000ریال ، هزینه  250000ریال ، برداشت  500000ریال ، سرمایه گذاري مجدد  1000000سرمایه اولیه 

  ریال 100000ریال ، حسابهاي دریافتنی 

  ـ مبلغ سود یا زیان چقدر بوده است 3

  ریال زیان 200000ریال سود             د) 100000ج)           ریال زیان   350000ریال زیان           ب)  100000الف) 

  ـ سرمایه پایان دوره چقدر است 4

  1350000د)                           1450000ج)                               1150000ب)                       1250000الف)

.مانده حساب ریال می باشد 2800000ریال وهزینه هاي آن 3000000لغ مب 90مجموع درآمدهاي شرکت ایرانیان در سال ـ  5

  سود و زیان قبل از منتقل شدن به حساب سرمایه کدام است خالصه

  بستانکار 5800000بستانکار              د) 200000بدهکار                     ج) 200000بدهکار          ب) 5800000الف)

  

  موسسه اي،خالصه سود و زیان داراي مانده بدهکار باشد کدام حساب بدهکار می شود ـ اگردر بستن حسابهاي 6

  الف) سرمایه          ب) خالصه سود وزیان                    ج)برداشت                  د)دارایی ها

  کدامیک از صورتهاي مالی زیر وضعیت مالی موسسه را دریک لحظه معین نشان می دهدـ  7

  رت سود و زیان     ب)ترازنامه             ج)صورت گردش وجوه نقد         د)صورت حقوق صاحبان سرمایهالف)صو

  

  پاسخنامه

  د نهیـ جواب گز 1

  ج نهیـ جواب گز 2

  الف نهیـ جواب گز 3

  ب نهیـ جواب گز 4

  ج نهیـ جواب گز 5

  الف نهیـ جواب گز 6

   ب نهیـ جواب گز 7
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 فصل  ششم

 عملیات حسابداري در موسسات بازرگانی
  

  طبقه بندي انواع موسسات از نظر نوع فعالیت  

 
  می توان طبقه بندي کرد :  فعالیت در سه دسته  واحدهاي اقتصادي را از نظر نوع  

    

  الف ) موسات خدماتی   

  ب ) موسسات بازرگانی    

  ج ) موسسات تولیدي    

 
 موسات خدماتی 

  

  تی نظیر تعمیرگاهها، هتل ها، درمانگاها وآموزشگاهها می باشند که خدماتی را به مشتریان ارائه می کنند. شامل موسسا 

 
 موسسات بازرگانی 

     

موسساتی هستند که کاال را خریداري کرده و بدون آنکه تغییر شکلی در آنها بدهند آنها را می فروشند. موسسات بازرگانی 

  ران و خرده فروشان  می باشند. شامل عمده فروشان یا بنکدا

 
 موسسات تولیدي 

   

موسساتی هستند که مواد اولیه و کاالهایی را خریداري وآنها را تغییر شکل می دهند ویا به کاالي دیگري تبدیل می کنند وبه  

 فروش می رسانند.  

   

 عملیات حسابداري در موسسات بازرگانی 

  

  باید شرایط زیر استخراج شود. از سیستم حسابداري موسسات بازرگانی  

  

  میزان فروش  - 1  

  بهاي تمام شده کاالي خریداري شده  - 2  

  میزان موجودي کاال  - 3  

  بهاي تمام شده کاالي فروش رفته  - 4  
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 نحوه ثبت خرید:

داختنی ثبت می شود.اگر نقدي باشد حساب صندوق بستانکار واگر نسیه باشد حسابهاي پربدهکار خرید همانند هزینه 

  بستانکار می شود.

  

 مثال 

  ریال کاال به صورت نقد خریداري کرد.100000000مبلغ  8/2/81موسسه بازرگانی حمیدي در تاریخ       

  نحوه ثبت رویداد فوق در دفترروزنامه موسسه حمیدي به صورت زیر است  :    

  

  

  ارتاریخ             شرح                بدهکار          بستانک  

   100000000  خرید                 2/81/ 8

  100000000                صندوق                                       

 بابت خرید کاال به صورت نقد                

  

ت از خرید برگشـ اگر مقداري از کاالي خریداري شده به فروشنده برگردانده شود حسابهاي پرداختنی بدهکار وحساب نکته 

  بستانکار می شود. وتخفیفات

  

 مثال 

را به فروشنده  24/2/81ریال ازکاالي خریداري شده در تاریخ  600000مبلغ  25/2/81موسسه بازرگانی حمیدي درتاریخ    

  برگشت داد. نحوه ثبت رویداد فوق در دفترروزنامه موسسه حمیدي به صورت زیر است :

  

  بستانکار      بدهکار                   تاریخ              شرح      

           600000  حسابهاي پرداختنی        25/2/81

  600000        تو تخفیفابرگشت از خرید                        

 بابت برگشت قسمتی از کاالي خریداري شده.                   

  

  

به خریداران داده می شود. در صورتی که خریدار مشمول خرید عمده  بابت“ است که معموالتخفیف تجاري تخفیفی  تعریف: 

  این تخفیف شود، مبلغ خرید به صورت خالص ثبت می شود. 

  

  خرید نسیه به شرط تخفیف

  در خرید نسیه به شرط تخفیف در تاریخ خرید ثبت زیر انجام می شود:

  

  خرید  ****                             

  حسابهاي پرداختنی  ****                                        
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  اگر وجه خریداري شده در موعد مقرر به فروشنده پرداخت شود تخفیف به آن تعلق می گیرد وثبت بصورت زیر خواهد بود:

  حسابهاي پرداختنی  ****                                 

  صندوق                      ****                                                               

  تخفیفات نقدي خرید  ****                                                              

  

  و اگر وجه مربوطه در موعد مقرر پرداخت نشود تخفیفی تعلق نمی گیرد وثبت بصورت زیر می باشد:

  

  حسابهاي پرداختنی  ****                                           

  صندوق ****                                                                         

  

  

) از شرکت آریا خریده است ومبلغ 3/10- 60را به شرط(ن/ 2000000کاالیی به ارزش  3/2/83مثال ـ شرکت نوین در تاریخ 

  اخت کرده است.مطلوب است ثبت رویدادهاي مالی شرکت نوین در تاریخهاي مزبور.پرد 13/2/83مربوطه را در تاریخ 

  

  جواب: ابتدا ثبت مربوط به خرید:

  بستانکار  بدهکار  شرح  تاریخ

  خرید  3/2/83

  حسابهاي پرداختنی         

  بابت خرید نسیه کاال از شرکت آریا      

2000000    

2000000  

  

  در تاریخی که تخفیف به آن تعلق می گیرد پرداخت شده داریم: با توجه به اینکه مبلغ مورد نظر

  %3×    2000000=        60000تخفیفات نقدي خرید                                                    

  

  وثبت بصورت زیر می باشد:

  بستانکار  بدهکار  شرح  تاریخ

  یپرداختن يحسابها  13/2/83

  صندوق                               

تخفیفات نقدي خرید                                        

  بابت پرداخت مبلغ خرید وتسویه با شرکت آریا    

2000000    

1940000  

60000  

  

 
 عملیات حسابداري فروش کاال 

   

باشد، حساب صندوق بدهکار  در روش ادواري هنگام فروش کاال اگر فروش نسیه باشد، حسابهاي دریافتنی واگر فروش نقدي   

 بستانکار می شود.  فروش و حساب 
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ریال آنرا نقدا دریافت کرده  300000فروخته و 4/5/84ریال در تاریخ  500000مثال ـ شرکت بازرگانی آریامنش کاالیی به ارزش 

  است.مطلوب است ثبت مربوط به فروش در دفاتر شرکت آریامنش

  جواب:

  بستانکار  بدهکار  شرح  تاریخ

  صندوق  4/5/84

  حسابهاي دریافتنی

  فروش                              

300000  

200000  

  

  

500000  

  

بدهکار و تخفیفات  برگشت از فروش وـ اگر بخشی از کاالي فروخته شده بعلت معیوب بودن بازگشت شود. حساب  نکته

  بستانکار می شود. حساب هاي دریافتنی

  

  فروش نسیه به شرط تخفیف:

  هنگام فروش نسیه در دفاتر فروشنده ثبت زیر انجام می گیرد: در

  

  حسابهاي دریافتنی  ****                                                    

  فروش  ****                                                                                    

  

  ثبت بصورت زیر است:اگر وجه سر موعد دریافت شود 

  

  صندوق                     ****                                             

  تخفیفات نقدي فروش ****                                          

  ****حسابهاي دریافتنی                                                                               

  

  ثبت بصورت زیر است:ومبلغ بعد از موعد تخفیف دریافت گردد، و اگر سر موعد دریافت نشود 

  

  صندوق  ****                                  

  حسابهاي دریافتنی  ****                                           

  

  شرط تخفیف) مطلوبست ثبت دفاتر شرکت آریا. ـ در مثال مربوط بھ شرکت نوین و آریا (خرید نسیھ بھ مثال

  جواب: ابتدا ثبت اولیه:

  بستانکار  بدهکار  شرح  تاریخ

  دریافتنی يحسابها  3/2/83

  فروش                               

  بابت فروش نسیه کاال به شرکت نوین      

2000000    

2000000  
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  وثبت در هنگام پرداخت وجه:

  نکاربستا  بدهکار  شرح  تاریخ

                                 صندوق  13/2/83

  تخفیفات نقدي فروش  

حسابهاي دریافتنی                                          

  بابت دریافت مبلغ فروش وتسویه با شرکت نوین    

1940000  

60000  

  

  

2000000  

  

  

  تهیه صورت سود و زیان در موسسات بازرگانی  

  زیان موسسات بازرگانی حداقل باید حاوي اطالعات زیر باشد : صورت سود و 

  فروش خالص  -1

  بهاي تمام شده کاالي فروش رفته  -2

  سود یا زیان ناخالص -3

  هزینه هاي عملیاتی -4

  سود یا زیان خالص   -5

  

  حال راههاي محاسبات وتهیه صورت سود وزیان در موسسات بازرگانی:

کاالي خریداري شده: از مجموع خرید طی دوره و هزینه حمل کاالي خریداري شده بدست می  ـ محاسبه قیمت تمام شده 1

  اید.

  

ـ محاسبه خرید خالص: از کسر  مجموع (برگشت از خرید و تخفیفات و تخفیفات نقدي خرید) از قیمت تمام شده کاالي  2

  خریداري شده بدست می آید.

  

  خرید خالص و هزینه حمل کاالي خریداري شده بدست می اید. ـ محاسبه بهاي تمام شده خرید: از مجموع 3

  

  وموجودي اول دوره بدست می اید. دیتمام شده خر يبهامحاسبه موجودي کاالي آماده فروش: از مجموع ـ  4

  

  ید.ـ بهاي تمام شده کاالي فروش رفته: ار کسر کردن موجوي کاالي پایان دوره از موجودي کاالي آماده فروش بدست می ا 5

  

  به عبارت دیگر

و موجودي  دیتمام شده خر يبهابهاي تمام شده کاالي فروش رفته را می توان از کسر کردن موجودي پایان دوره ازمجموع(

  ابتداي دوره) نیز بدست آورد.

  

ـ محاسبه فروش خالص: از کسر کردن مجموع(تخفیفات نقدي فروش و برگشت از فروش وتخفیفات) ازمیزان فروش طی  5

  وره بدست می اید.د
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  ـ سود ناویژه (ناخالص): از کسر کردن بهاي تمام شده کاالي فروش رفته از فروش خالص بدست می آید. 6

  

ـ سود ویژه (خالص): از کسر کردن هزینه هاي عملیاتی(هزینه هاي عمومی واداري وهزینه هاي فروش)از سود ناویژه یدست  7

  می اید.

  

  مثال:

استخراج  29/12/81زیان موسسه حمیدي اطالعات زیر از ترازآزمایشی اصالح شده موسسه در تاریخ براي تهیه صورت سود و

 شده: 

       

درصد   هزینه هاي حقوق،  60ریال است و 11500000بالغ بر  29/12/81در ضمن موجودي کاالي پایان دوره موسسه در تاریخ   

    درصد آن جزء هزینه هاي فروش می باشد.  40اجاره و آب وبرق جزء هزینه هاي عمومی و اداري و

  مانده بستانکار  مانده بدهکار  نام حساب

  موجودي کاالي اول دوره

  خرید

  برگشت از خرید وتخفیفات

  تخفیفات نقدي خرید

  فروش

  برگشت از فروش وتخفیفات

  تخفیفات نقدي فروش

  هزینه حمل کاالي خریداري شده

  هزینه حقوق

  هزینه اجاره

  هزینه آب وبرق

  برداشت

800000  

120000000  

  

  

  

5000000  

4000000  

4500000  

12000000  

9500000  

8500000  

5000000  

  

  

2500000  

1500000  

185000000  

  

  

 به صورت زیر است :    29/12/81با توجه به اطالعات فوق صورت سود وزیان موسسه براي سال منتهی به 
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  یديموسسه حم

  29/12/81صورت سود وزیان براي دوره مالی منتهی به 

 ------------------------------------------------------------------------  

    185000000                                                                         فروش                                                            

  کسر می شود :

  5000000برگشت از فروش و تخفیفات                                              

  ) 9000000(                                         4000000تخفیفات نقدي فروش                                                       

   176000000                                                                                                                فروش خالص        

  کسر می شود : بهاي تمام شده کاالي فروش رفته 

     8000000                        موجودي کاالي اول دوره                                              

   120000000                          خرید طی دوره        

  کسر می شود :

   2500000 زخرید و تخفیفات                برگشت ا

  ) 4000000(            1500000تخفیفات نقدي خرید                          

   116000000                     خرید خالص                                           

   

       4500000اضافه می شود: هزینه حمل کاالي خریداري شده       

                                                                                                       

                         120500000    بهاي تمام شده کاالي خریداري شده طی دوره   

                               128500000                                              موجودي کاالي آماده براي فروش    

                                                                                                    )11500000 (  

  ) 117000000(                           مام شده کاالي فروش رفته                                                      بهاي ت

   5900000                                   سود خالص                                                                                    

  می شود هزینه هاي عملیاتی :  کسر

   18000000هزینه هاي عمومی و اداري                                               

   30000000                                  12000000   هزینه هاي فروش                                                         

   29000000                                                                                                        سود خالص             
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 بستن حسابهاي موقت در موسسات بازرگانی مراحل   

 

وزیان معادل مجموع  ـ حساب فروش،برگشت از خرید وتخفیفات و تخفیفات نقدي خرید را بدهکار وحساب خالصه سود 1   

  آنها را بستانکار می کنیم.

  

حساب خرید ،برگشت از فروش ،تخفیفات نقدي فروش وکلیه حسابهاي هزینه را بستانکار وحساب خالصه سود وزیان  ـ  2

  معادل مجموع انها را بدهکار می کنیم.

  

حساب موجودي ابتداي دوره را بستانکار ـ براي بستن حساب موجودي ابتداي دوره: حساب خالصه سود وزیان رابدهکار و 3

می کنیم.وبراي ایجاد حساب موجودي کاالي پایان دوره:حساب موجودي پایان دوره را بدهکار وحساب خالصه سود وزیان را 

  بستانکار می کنیم.

  

  ـ حساب خالصه سود وزیان را مانده گیري می کنیم : 4

  

  بدهکار وحساب سرمایه بستانکار می شود.اگر مانده بستانکار بود(سود):خالصه سود وزیان 

  

  اگرمانده بدهکار بوده(زیان):سرمایه بدهکار وخالصه سود وزیان بستانکار می شود.

  

  ـ حساب سرمایه را بدهکار وحساب برداشت را بستانکار می کنیم. 5

  

  مثال: مراحل بستن حسابهاي موقت را در مثال قبل انجام دهید

  جواب:

  

  ستانکارب  بدهکار  شرح  تاریخ

  فروش  29/12/81

  برگشت از خرید وتخفیفات

  تخفیفات نقدي خرید

  خالصه سود وزیان                                   

185000000  

2500000  

1500000  

  

  

  

189000000  
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  بستانکار  بدهکار  شرح  تاریخ

  انیخالصه سود وز   29/12/81

  خرید                           

  برگشت از فروش وتخفیفات                           

  تخفیفات نقدي فروش                           

  هزینه حمل کاالي خریداري شده                           

  هزینه حقوق                           

  هزینه اجاره                           

  رقهزینه آب وب                           

  

163500000  

  

  

120000000  

5000000  

4000000  

4500000  

12000000  

9500000  

8500000  

  

  اکنون حساب موجودي ابتداي دوره را می بندیم:

  

  بستانکار  بدهکار  شرح  تاریخ

  خالصه سود وزیان  29/12/81

  موجودي ابتداي دوره                             

8000000    

8000000  

  

  یان دوره را ایجاد می کنیم:و حساب موجودي پا

  بستانکار  بدهکار  شرح  تاریخ

  موجودي پایان دوره  29/12/81

  خالصه سود وزیان                               

11500000    

11500000  

  

  مانده گیري از حساب خالصه سود وزیان:

  خالصه سود وزیان

163500000  

8000000  

189000000  

11500000  

29000000  

  

  ر حساب برداشت را می بندیم:و در آخ

  بستانکار  بدهکار  شرح  تاریخ

  سرمایه  29/12/81

  برداشت            

5000000    

5000000  
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  روشهاي ادواري و دائمی در ثبت عملیات حسابداري 

 
در روش داد.  براي ثبت عملیات مالی در موسسات بازرگانی می توان یکی از روشهاي ادواري یا دائمـی را مـورد اسـتفاده قـرار     

کاالیی فروخته شد، قیمـت   ثبت دائمی، کاالهاي خریداري شده در طول دوره مالی به حساب موجودي کاال بدهکار و هنگامی که

بهاي تمام شده کاالي موجود بطور مستمر در طـول دوره مـالی    در نتیجهتمام شده آن از حساب موجودي کاال خارج می شود. 

 ی باشد.در دفاتر حسابداري منعکس م

 
  

شده به  در روش ثبت ادواري،کاالهاي خریداري شده در طول دوره مالی به حساب خرید، بدهکار وکاالهاي فروخته نکته ـ

 یمنمنعکس  يدر دفاتر حسابدار یمالدر پایان دوره  موجود  يتمام شده کاال يبها جهینتدر حساب فروش بستانکار می شود.

  پایان دوره شمارش شده وقیمت گذاري می شود.در این روش موجودي کاال در  د.وش

  

  سواالت چهار گزینه اي

  تا پاسخ دهید: 1با توجه به اطالعات زیر به سواالت 

)خرید.این موسسه در تاریخ 2/10ـ  30ریال با شرط(ن/ 550000کاالیی به مبلغ  5/5/87موسسه تجاري صالحین در تاریخ  

بخشی از کاال به مبلغ  9/5/87ریال از فروشنده تخفیف گرفته است و در تاریخ  20000بعلت معیوب بودن کاال مبلغ  7/5/87

  پرداخت شد 14/5/87ریال به فروشنده مسترد شدوباالخره وجه کاال در تاریخ  15000

  چه حسابی را بستانکار می کند 5/5/87ـ این موسسه در تاریخ  1

  د)حسابهاي پرداختنی       ج)برگشت از خرید وتخفیفات                        الف)حسابهاي دریافتنی           ب)خرید    

  بدهکار شود دیبا یچه حساب 5/5/87 خیدر تارـ  2

  الف)خرید                             ب)حسابهاي دریافتنی        ج)تخفیفات نقدي فروش                د)حسابهاي پرداختنی

  اید بدهکار شودچه حسابی ب 7/5/87در تاریخ  ـ 3

   فاتیوتخف دیبرگشت از خر د)        یپرداختن يحسابها الف)صندوق              ب)حسابهاي دریافتنی      ج)

  کند  یرا بستانکار م یچه حساب 7/5/87 خیدر تارـ  4

  فیفات نقدي خریدد)تخ        یافتنیدر يحسابها ج)        فاتیوتخف دیبرگشت از خرالف)حسابهاي پرداختنی        ب)

  کند یکار مدهرا ب یچه حساب 9/5/87 خیموسسه در تار نیاـ  5

  یپرداختن يد)حسابها           فاتیوتخف دیج)برگشت از خر             یافتنیدر يحسابها ب)            دی) خرالف

  کند یرا بستانکار م یچه حساب 9/5/87 خیدر تارـ  6

  دیخر ينقد فاتید)تخف        یافتنیدر يج) حسابها       یپرداختن يحسابهاب)        فاتیوتخف دیبرگشت از خر الف)

  بدهکار شود دیبا یچه حساب 14/5/87 خیدر تار ـ 7

  فاتیوتخف دید) برگشت از خر            یپرداختن يج) حسابها                  خریدب)              یافتنیدر يحسابها )الف

  کند  یرا بستانکار م یچه حساب 14/5/87 خیدر تار ـ 8

  )الف و جد                       صندوقج)               یپرداختن يحسابها ب)               دیخر ينقد فاتیتخف )الف

  چه مبلغی پرداخت می شود 14/5/87ـ در تاریخ  9

  515000د)                 504700ریال              ج) 530000ریال             ب) 550000الف)
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 12میلیون ریال ، قیمت تمام شده کاالي آماده فروش  2جودي اول دوره ـ سود ناویژه یک دوم فروش خالص است اگر مو 10

  هزار ریال باشد مبلغ بهاي تمام شده خرید چقدر است 400میلیون ریال و موجودي پایان دوره 

  8000000د)                      10000000ج)                       11000000ب)                   14000000الف)

  ـ با توجه به اطالعات سوال قبل میزان سود ناویژه چقدر است 11

  9600000د)                     10600000ج)                     23200000ب)                  11600000الف)

  پاسخ دهید 14تا  12 با توجه به اطالعات زیر به سواالت

ـ تخفیفات  5000ـ برگشت از خرید  550000ـ خرید طی دوره  150000ـ موجودي آخر دوره  125000موجودي کاالي اول دوره 

   1000000فروش خالص طی دوره  3500ـ هزینه حمل کاالي خریداري شده  4000نقدي خرید 

  ـ بهاي تمام شده کاالي آماده فروش چقدر است 12

  669500د)        666000ج)             519500ب)               544500الف)

  ـ بهاي تمام شده کاالي فروش رفته چقدر است 13

  520000د)          525000ج)            519500ب)              516000الف)

  ـ سود ناویژه چقدر است 14

  480000د)         475000ج)              484000ب)             480500الف)

  ـ در هنگام بستن حسابهاي موقت، کدامیک از حسابهاي زیر بدهکار می شوند. 15

  الف)هزینه هاي مستقیم خرید                        ب)تخفیفات نقدي فروش  

  ج)برگشت ازفروش وتخفیفات                      د)برگشت ازخرید و تخفیفات   

  

  

  پاسخنامه

  د نهیزـ جواب گ 1 

  الف نهیـ جواب گز 2

  ج نهیـ جواب گز 3

  ب نهیـ جواب گز 4

  د نهیـ جواب گز 5

   الف نهیـ جواب گز 6

  ج نهیـ جواب گز 7

  ـ جواب گزینه د 8

  ـ جواب گزینه ج 9

  ـ جواب گزینه ج 10

  ـ جواب گزینه الف 11

  دـ جواب گزینه  12

  ـ جواب گزینه ب 13

  الف ـ جواب گزینه 14

 ه دـ جواب گزین 15
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 فصل هفتم

 تهیه صورتهاي مالی با استفاده از کار برگ
  

 مفهوم کاربرگ  

  

صـورتهاي مـالی و   کاربرگ ورقه ستون بندي شده اي است که به منظور فراهم آوردن اطالعات الزم براي اصالح حسابها، تنظیم 

 بستن حسابها در پایان سال مالی تهیه  می شود. 

  

  

وسیله اي اسـت   اي مالی نیست و به عنوان نتیجه نهایی کار حسابداران نیز ارائه نمی شود بلکهکاربرگ جایگزین صورته نکته ـ  

  بستن حسابها تسهیل می کند. که جمع آوري اطالعات الزم را براي تهیه صورتهاي مالی و ثبت عملیات مربوط به اصالح و

   
  

  با مداد نوشته می شود. “ ید و معموالکاربرگ جزء مدارک رسمی یا دائمی حسابداري به شمار نمی آ نکته ـ

  بنابراین، هر اشتباهی را در آن می توان قبل از تهیه صورتهاي مالی پایان دوره ، به آسانی اصالح و برطرف

 کرد.    

  

  

ـ  کاربرگ ورقه ستون بندي شده اي است که به منظور فراهم آوردن اطالعات الزم براي اصالح (تعـدیل) حسـابها ، تهیـه      نکته 

  ورتهاي مالی و بستن حسابها در پایان سال مالی تهیه  می شود. ص

  

 
 کاربرگ به بخشهاي زیر تقسیم می شود :

  

  الف) ترازآزمایشی  

  ب) اصالحات  

  ج) ترازآزمایشی اصالح شده  

 ه ) ترازنامه  
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 مراحل تهیه کاربرگ 

  

  
  نوشتن عنوان  

 
  یب در سه سطر نوشته می شود : عنوان کاربرگ شامل موارد زیر است که به ترت

  نام شرکت : شرکت کاکتوس 

  نام فرم : کاربرگ 

 دوره زمانی که کاربرگ براي آن مدت تهیه می شود . 

  

شماره   نام حساب  ردیف

  حساب

تراز 

  آرمایشی

تراز   اصالحات

آزمایشی 

  اصالح شده

  ترازنامه  سود زیان

  بس  بد  بس  بد  بس  بد  بس  بد  بس  بد      

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

  صندوق

  حسابهاي دریافتنی

  موجودي کاال

  پیش پرداخت بیمه

  زمین

  ساختمان

  ماشین آالت

  اثاثه اداري

حسابهاي 

  پرداختنی

  سرمایه

  فروش

  کاالي آخر دوره

  خرید

  هزینه حقوق

  هزینه تعمیرات

  هزینه بیمه
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 بخش ترازآزمایشی 

  

مانـده حسـابها را    اي صرفه جویی در وقت ، ترازآزمایشی پایان دوره را در کاربرگ می نویسند. یعنی نام وبر“ حسابداران معموال

  از دفتر کل به ستونهاي بدهکار وبستانکار بخش ترازآزمایشی کاربرگ منتقل می“ مستقیما

  نمایند.     

   

 
 بخش اصالحات 

  

  ی شوند باید در ستونهاي بخش اصالحات کاربرگ ثبتهاي اصالحی به همان ترتیبی که در دفترروزنامه ثبت م

 درج گردد. 

  

  ستونهاي بخش اصالحات کاربرگ براي جمع آوري و ثبت این اطالعات مورد استفاده قرار می گیرد .  

  

 
 بخش ترازآزمایشی اصالح شده 

  

  رت افقی جمع در این مرحله، ارقام مندرج در بخش ترازآزمایشی با ارقام مندرج در بخش اصالحات، به صو 

 جبري شده و مانده هاي صحیح در بخش ترازآزمایشی اصالح شده نوشته میشود. 

  

اگر حسابی در بخش ترازآزمایشی مانده بدهکار داشته و در بخش اصالحات بدهکار شده باشد، این دو رقم با هم جمع می 

 شود. 

  

الحات بستانکار شده باشد، رقم بستانکار از رقم بدهکار اگر حسابی در بخش ترازآزمایشی مانده بدهکار داشته و در بخش اص 

 کسر می شود. 

  

اگر حسابی در بخش ترازآزمایشی مانده بستانکار داشته و در بخش اصالحات بستانکار شده باشد، این دو رقم با هم جمع می  

 شود. 

  

ار شده باشد رقم بدهکار از بستانکار کسر اگر حسابی در بخش ترازآزمایشی مانده بستانکار داشته و در بخش اصالحات بدهک 

  می گردد. 
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  بخشهاي مربوط به سود وزیان و ترازنامه 

 
  داراییها وبرداشت

  بدهیها،سرمایه وحسابهاي دارایی

  ماننداستهالک انباشته

  درآمدها

  

  هزینه ها

  به ستون بدهکار بخش ترازنامه

  ترازنامهبه ستون بستانکار بخش 

  

  سود وزیانبخش به ستون بستانکار 

  

  سود وزیانبه ستون بدهکار بخش 

  

  

   
  مانده گیري کاربرگ 

 
  بعد ازاین که مانده تمام حسابها از بخش ترازآزمایشی اصالح شده به بخشهاي سودوزیان و ترازنامه نقل شد،    

ـ    ع دو سـتون بـدهکار و   ستونهاي بخش سودوزیان و ترازنامه جمع زده می شود و سودوزیان خالص دوره از مابـه التفـاوت جم

اگر نتیجه عملیات شرکت زیان باشد، در بخش سـودوزیان جمـع سـتون بـدهکار      بستانکار بخش سودوزیان به دست می آید.

   (هزینه ها) بیشتر از ستون (درآمدها) خواهد شد. 

  

  
دي ستونهاي بدهکار و بستانکار بعد از تعیین سود یا زیان در بخش سودوزیان کاربرگ و انتقال آن به بخش ترازنامه،جمع عمو 

  بخشهاي سودوزیان و ترازنامه تعیین و ذیل آن دو خط موازي کشیده می شود. 

 
  

 تهیه صورتهاي مالی بر مبناي کاربرگ 
  

در “ تهیه صورتهاي مالی از روي کاربرگ بسیار ساده است، زیرا تمام اطالعات الزم براي تهیه صورت سود وزیان و ترازنامه قبال

  راهم شده است. آن ف

 
 صورت سود وزیان 

   

  از اطالعات مندرج در بخش سود وزیان کاربرگ تهیه می شود. “ صورت سود وزیان مستقیما

 
 صورت تغییرات سرمایه 

    

  براي نشان دادن تغییرات سرمایه در طول دوره معین، از صورت تغییرات سرمایه و یا صورت حساب سرمایه  

  از کاربرگ تهیه کرد. “ ییرات سرمایه را می توان مستقیمااستفاده می شود. صورت تغ
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 تراز نامه 

  

  به ترتیب صورت “ در تهیه صورتهاي مالی چون رقم سود خالص براي تهیه تغییرات سرمایه نیاز است، معموال 

  ره برايسود وزیان ،صورت تغییرات سرمایه و در نهایت ترازنامه تهیه می گردد، زیرا مانده سرمایه پایان دو

 تهیه ترازنامه ضروري است. 

  

 اصالح و تعدیل حسابهاي دفتر کل با اتکاء بر کاربرگ 
    

که ثبتهاي  حسابداران ترجیح می دهند“ ثبتهاي اصالحی بعد از آخرین ثبت عادي در دفتر روزنامه نوشته می شود. معموال  

 اصالحی را از سایرثبتهاي دفترروزنامه جدا کنند. 

  

ستونهاي  که ثبتهاي اصالحی به دفتر منتقل شدند،مانده حسابهاي دفتر کل باید با مانده حسابهاي منعکس درپس از این 

  ترازآزمایشی اصالح شده مطابقت نماید.

  

  
 اصالح و تعدیل حسابهاي دفتر کل 

  

حسابهاي مربوطه در دفتر ثبتهاي که در ستون اصالحات کاربرگ آمده است باید ابتدا در دفترروزنامه نوشته شده و سپس به  

  کل منتقل گردد. 

  

 بستن حسابهاي موقت با اتکاء بر کاربرگ  
  

  یکی از کارهاي حسابداران در پایان دوره مالی، بستن حسابهاي موقت است. این کار به منظور انتقال نتایج 

  . عملیات به حساب سرمایه و رساندن مانده حسابهاي درآمد و هزینه به صفر انجام می شود

  به منظور انتقال نتایج عملیات به حساب سرمایه و رساندن مانده حسابهاي درآمد و هزینه به صفر،در پایان 

  سال مالی حسابهاي موقت بسته می شوند. 

  

 
 بستن حسابهاي درآمد 

    

 ه اند.حسابهاي درآمد مانده بستانکار دارند، در نتیجه در ستون بستانکار بخش سود و زیان کاربرگ منعکس شد 

  

  

  حسابها به حساب خالصه سود وزیان است. بستن حسابهاي درآمد به معناي انتقال مانده بستانکار این نکته ـ 
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 بستن حساب خرید و حسابهاي هزینه 

    

 درستون بدهکار بخش سودو زیان کاربرگ منعکس شده اند“ حساب خرید و حسابهاي هزینه مانده بدهکار دارند ونتیجتا 

  

  

  بستن حساب خرید و حسابهاي هزینه به معناي انتقال مانده بدهکار این حسابها به حساب خالصه سود وزیان است .  نکته ـ

  

 
 بستن حساب خالصه سود وزیان

   

انتقـال یافـت،   پس از اینکه حسابهاي درآمد (فروش)، خرید و هزینه ها بسته شد و مانده آنها به حساب خالصه سـود و زیـان   

بدهکار باشد منعکس کننـده   صه سودوزیان در صورتی که بستانکار باشد، منعکس کننده سود و در صورتی کهمانده حساب خال

  زیان خالص دوره است.

  

  در صورتی که عملیات موسسه طی دوره منجر به سود خالص شده باشد، مانده حساب خالصه سود   نکته ـ

  خالصه سود وزیان ، این حساب را بدهکار و وزیان بستانکار خواهد بود در این صورت براي بستن حساب 

  حساب سرمایه را بستانکار می نماییم .

 
 بستن حساب برداشت 

   

باید توجه داشت که برداشت پول یا سایر دارائیها توسط صاحب سرمایه، هزینه موسسه به حساب نمی آید،بنابراین نقشی در   

  تعیین سود خالص دوره مالی ندارد. 

حب سرمایه هزینه به حساب نمی آید از این رو، به جاي این که به حساب خالصه سود وزیان بسته شود ، برداشت توسط صا 

  به حساب سرمایه انتقال می یابد. “ مستقیما

   

  براي بستن حساب برداشت، این حساب را بستانکار وحساب سرمایه را بدهکار می نماییم. نکته ـ  

 
  تهیه ترازآزمایشی اختتامی 

  حسابهاي دائمی یا حسابهاي باز می گویند. “ اصطالحاان دوره مالی بسته نمی شوند،ایی را در پایحسابه  

  ترازآزمایشی اختتامی فهرستی از مانده حسابهاي دائمی یعنی حسابهاي دارائی، بدهی و سرمایه است.    

  

  

در صالح و بستن حسابها به درستی ترازآزمایشی اختتامی هنگامی توازن خواهد داشت که عملیات مربوط به انکته ـ 

  دفترروزنامه ثبت و به دفتر کل منتقل شده باشد. 
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  سواالت چهار گزینه اي

  نمی شودمانده کدامیک از حسابهاي زیر در ترازنامه آزمایشی اختتامی منعکس ـ  1

  ب )حسابهاي پرداختنی      ج)سرمایه      د) برداشت     یافتنیدر يحسابها الف)

ریال بستانکار  1500ریال  باشد ودر ستون اصالحات 4000مبلغ حساب پیش پرداخت در ستون تراز آزمایش کاربرگ ـ اگر  2

  شود.در ستون تراز اصالح شده چه مبلغی نوشته می شود

  بستانکار 2500بستانکار               د) 5500بدهکار               ج) 2500بدهکار            ب) 5500الف)

  میک از موارد زیر به بخش سود وزیان کاربرگ منتقل می شوندـ کدا 3

  د)موجودي کاالي پایان دوره    ج) برداشت                        ملزوماتالف)خرید           ب)

  نمی شودـ کدامیک در ستون بستانکار بخش ترازنامه کاربرگ نوشته  4

  ج)پیش دریافت           د)سرمایه الف)استهالک انباشته          ب)برداشت           

  ـ کدامیک در ستون بدهکار بخش ترازنامه کاربرگ نوشته نمی شود 5

  الف)برداشت             ب)حسابهاي پرداختنی             ج)وجه نقد                   د)حسابهاي دریافتنی

  

  

  پاسخنامه

  د نهیـ جواب گز 1

  ب نهیـ جواب گز 2

  فال نهیـ جواب گز 3

  ب نهیـ جواب گز 4

  ب نهیـ جواب گز 5
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 فصل هشتم

 موجودیهاي مواد و کاال
  

    

  در جریان  موجودي مواد و کاال عبارت است از اقالمی از دارائیهاي مشهود متعلق به شرکت که براي فروش

  استفاده قرار میگیرد. عادي فعالیتهاي شرکت نگهداري میشود یا در تولید کاالها و خدماتی به همین منظور مورد

 

 که : به طور دقیق تر موجودي مواد و کاال به دارائیهایی اطالق میشود

  

خدمات در براي فروش در روال عادي عملیات واحد تجاري نگهداري می شود و به منظور ساخت محصول یا ارائه   نکته ـ 

 دارد. فرایند تولید قرار دارد و خریداري و نگهداري می شودو ماهیت مصرفی

  

  موجودي مواد و کاال یکی از اقالم دارائی جاري شرکت تلقی می شود . زیرا انتظار میرود طی یک سال مالی یا 

  یک چرخه عملیات هر کدام طوالنی تر باشد، به فروش رود یا مصرف شود.

 

    

  انواع موجودیها 

  ودیهاي کاالي آماده براي فروش میباشد.موجودیها شامل ملزومات مصرفی، مواد خام ،محصول در جریان ساخت و موج

 

 ملزومات مصرفی

      

وغالبا در تولید اقالمی هستند که در جریان فعالیت شرکت و در قسمتهاي اداري ، فروش و یا خدماتی مصرف می گردد.

  محصوالت مورد استفاده قرار نمی گیرند.

 

 مواد خام

   

  یا غیر مستقیم در تولید محصوالت مورد استفاده قرار می گیرند. شامل آن دسته از موجودیها است که به طور مستقیم 

 

 کاالي در جریان ساخت

   

  عبارت است از بهاي تمام شده محصوالتی که جریان تولید قرار دارند اما هنوز فرایند تولید آنها به اتمام نرسیده است.

 

 کاالي آماده براي فروش یا کاالي ساخته شده

   

ش ،خریداري و یا درشرکت به همین منظور تولید شده است را کاالي آماده براي فروش یا کاالي ساخته کاالهایی که جهت فرو

 شده می گویند. 
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  بهاي تمام شده و سیستمهاي ثبت موجودیها

 
 بهاي تمام شده موجودي کاال

  

شده کاالي فروش رفته از  در حسابداري محاسبه بهاي تمام شده موجودي مواد و کاالي پایان دوره و همچنین بهاي تمام 

 اهمیت خاصی برخوردار است.

  

بهاي تمام شده موجودي مواد و کاال باید در بر گیرنده مخارج خرید ،مخارج تبدیل و سایر مخارجی باشد که واحد تجاري در 

  جریان فعالیت معمول خود ،براي رساندن کاال یا خدمات به مکان و شرایط فعلی آن متحمل شده است.

 

 خرید مخارج

  

به خرید مربوط “ شامل بهاي خرید و هر گونه مخارج دیگري از قبیل حقوق و عوارض گمرکی و حمل است که مستقیما 

  میگردد.تخفیفات تجاري از بهاي خرید کسر میشود.

 

 مخارج تبدیل

   

  شامل مخارجی است که مستقیما به اقالم تولید شده مربوط می گردد. 

  ربار تولید است که براي تبدیل مواد اولیه به محصول یا ارائه خدمات واقع می شود. مخارج تبدیل همچنین شامل س 

 

 سیستمهاي حسابداري موجودي کاال 

    

  براي ثبت موجودیها دو سیستم وجود دارد:  

  الف) سیستم  ثبت ادواري   

  ب ) سیستم ثبت دائمی  

 

  سیستم ثبت ادواري 

  خرید بدهکار میشود و هنگام فروش کاال کاهش موجودي در دفاتر ثبت نمی گردد.  در این سیستم ،هنگام خرید کاال ،حساب 

 

 سیستم ثبت دائمی

دراین سیستم هنگام خرید کاال ، حساب موجودي کاال بدهکار می شود و هنگام فروش کاال ،عالوه بر ثبت مربوطه به فروش  

ین ثبت، حساب بهاي تمام شده کاالي فروخته شده بدهکار در ایک ثبت دیگر نیز بابت کاهش موجودي در دفاتر ثبت میگردد.

 بستانکار می شود. وحساب موجودي کاال
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 روشهاي محاسبه بهاي تمام شده موجودیها

  

  الف ) روش شناسایی ویژه  

  ب ) روش میانگین موزون  

  ج ) روش اولین صادره از اولین وارده  

  د ) روش اولین صادره از آخرین وارده  

 

 ناسایی ویژه روش ش

   

یعنی در این روش تعلق کاالي موجود در پایان دوره مالی به هریک از خریدها تعیین و قیمت تمام شده آنها محاسبه میشود. 

  مشخص است فروش مربوط به کدام کاالي موجود یا خریداري شده بوده است.

  

واحد از فروش مربوط به موجودی اول دوره وبقيه  ١۵٠٠: با توجه به اطالعات زير که مربوط به شرکت نوين است،اگر١ مثال

  مربوط به خريد اول باشد.بهای تمام شده کاالی فروش رفته و بهای تمام شده کاالی موجود در پايان دوره را محاسبه کنيد.
  

  نرخ ھر واحد(لایر)  تعداد  شرح
  ١۵  ٢٠٠٠٠  موجودی کاالی اول دوره

  ۴٠  ١۵٠٠٠  خريد نوبت اول
  ۶٠  ١٠٠٠٠  نوبت دوم ديخر

  ٧٠  ٢۵٠٠٠  فروش

  
  

از  ١٠٠٠٠لایر وبقيه فروش يعنی  ١۵واحد از فروش از موجدی اول دوره که بهای ھر واحد آن  ١۵٠٠٠جواب:با توجه به اينکه 
  لایر است.داريم: ۴٠محل خريد اول می باشد که قيمت ھر واحد آن 

  
            

                                     ١۵٠٠٠×     ١۵   +    ١٠٠٠٠   ×     ۴٠        =     ۶٢۵٠٠٠بهای تمام شده کاالی فروش رفته                 
 

                   

  20000 +    15000 +    10000    -    25000    = 20000                                                          موجودي پایان دوره     

  

  

  5000×     15+     5000×        40+     10000×    60   =    875000بهاي تمام شده موجودي پایان دوره                          
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 روش میانگین موزون 

  

  ش محاسبه و سپس بهاي تمام شده در این روش ابتدا میانگین بهاي تمام شده کاالهاي آماده براي فرو

  موجودي کاالي پایان دوره بر مبناي میانگین مذکور تعیین میشود.

  

:میانگین بهاي تمام شده کاالي آماده فروش از حاصل تقسیم بهاي تمام شده کاالي آماده فروش بر تعدادکل نحوه محاسبه

  کاالي موجود بدست می آید.

  

در میزان فروش بهاي تمام شده کاالي فروش رفته وهمچنین با ضرب این میانگین در نکته ـ با ضرب مبلغ بهاي میانگین 

  موجودي پایان دوره بهاي تمام شده کاالي موجود در پایان دوره بدست می اید.

 

  

  : مثال قبل را با روش میانگین حل کنید 2 مثال

  

  جواب:

  بهاي میانگین:

3/33
45000

100006015000402000015
�

�����
  

  

  :فروش رفتهبهاي تما شده کاالي 

  
  

8325003/3325000 ��  
  
  

  بهای تمام شده موجودی پايان دوره:

  

  

6660003/3320000 ��  

  

  )LIFO(روش اولین صادره از آخرین وارده

یعنی فروش ها ار آخرین خریدها در این روش فرض میشود هر کاالییکه زودتر خریداري شده دیرتر به فروش رسیده است.   

  راین موجودي کاالي پایان دوره مربوط به موجودي اول دوره وخریدهاي اولیه است.بوده است.بناب
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  حل کنید. LIFOرا با روش  1: مثال  3مثال 

  جواب:

  بهاي تمام شده کاالي موجود آخر دوره

3000001520000 �� 

  

  بهاي تمام شده کاالي فروش رفته

  

120000040150006010000 ����  

  

  )FIFO(وارده نیاز اول صادره نیروش اول

  

یعنی فروش ها از موجودي اول  است. دهیبه فروش رس زیشده زودتر ن يداریکه زودتر خر ییهر کاال ودشیروش فرض م نیدر ا 

  دوره وخریدهاي اولیه می باشد.بنابراین موجودي آخر دوره مربوط به خریدهاي آخر دوره می باشد.

  

  دحل کنی FIFOرا باروش  1: مثال  4مثال

  

  جواب:

  بهاي تمام شده کاالي موجود آخر دوره

100000040100006010000 ���� 

  

  بهاي تمام شده کاالي فروش رفته

  

5000004050001520000 ����  
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  سواالت چهارگزینه اي

  پاسخ دهید: 4تا 1با توجه به اطالعات زیر به سواالت 

  بها(ریال)  تعداد  شرح

  500  100  موجودي اول دوره

  525  250  خرید اول

  560  350  خرید دوم

  600  300  خرید سوم

  

  واحد بوده است 800درضمن تعداد کاالي فروش رفته در طی دوره 

  ـ بهاي تمام شده کاالي فروش رفته با روش میانگین موزون چقدر است 1

  440450د)          445800ج)           454750ب)          437250الف)

  ان دوره با روش میانگین موزون چقدر استبهاي تمام شده موجودي پایـ  2

   116800د)                 111450ج)              102500ب)              120000الف)

  ـ بهاي تمام شده کاالي فروش رفته با روش فایفو چقدر است 3

   440450د)               445800ج)          454750ب)           437250الف)

  مام شده موجودي پایان دوره با روش فایفو چقدر استـ بهاي ت4

  116800د)                  111450ج)               120000ب)           102500الف) 

  چقدر است فویالفروش رفته با روش  يتمام شده کاال يبها ـ 5

  440450د)               445800ج)          454750ب)           437250الف)

   چقدر است فویالدوره با روش  انیپا يتمام شده موجود يـ بها6 

  116800د)                  111450ج)               120000ب)           102500الف)

واحد ازخرید سوم به فروش برسد.بهاي تمام  180واحد از خرید دوم و 270ـ اگر کل موجودي اول دوره وخرید اول وهمچنین  7

  .فروش رفته چقدر است شده کاالي

  437250د)                445800ج)           454750ب)          440450الف)

  بهاي تمام شده موجودي پایان دوره چقدر است 7ـ در سوال  8

   116800د)                 111450ج)              102500ب)           120000الف)

  پاسخنامه

  ج نهیـ جواب گز 1

  ج نهیجواب گز ـ 2

  الف نهیـ جواب گز 3

  ب نهیـ جواب گز 4

  ب نهیـ جواب گز 5

  الف نهیـ جواب گز 6

  الف نهیـ جواب گز 7

  د نهیـ جواب گز 8
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 فصل نهم

 حسابداري اسناد تجاري
  

   
  

 اسناد تجاري 
  

  محیط اقتصادي تهیه و رد و بدل میشود. اسناد تجاري در معناي وسیع کلمه شامل تعداد زیادي از اوراق بهادار که روزانه در   

 مانند چک،حواله هاي پرداخت،سفته وبرات

  

  تعریف سفته

حامل یا شخص  سفته سندي است که به موجب آن امضاء کننده تعهد میکند مبلغی را در موعد معین یا عند المطالبه در وجه

  معین و یا به حواله کرد آن شخص کار ساز نماید.

   

  .سفته عملیات حسابداري

 
  :ثبت سفته در دفاتر صادر کننده ـ  1

  افراد وموسسات ممکن است بابت خرید نسیه کاال و سایر انواع دارائیها ، تصفیه بدهیها و اخذ وام اقدام به  

 صدور سفته و تحویل آن به اشخاص طرف حساب خود بنماید.

  

  شود.  یدل مسفته محاسبه و رد و ب دیحالت اول : بهره متعلق به سفته در سررس

  

  تاریخ سررسید سفته  تاریخ صدور سفته

  صندوق  ***

  اسناد پرداختنی ***             

  اسناد پرداختنی ***

  ***         هزینه بهره

  صندوق   ***                           

  

  

  شود.  یدوم : بهره متعلق به سفته هنگام صدور سفته محاسبه و رد وبدل م حالت

  

  تاریخ سررسید سفته  ور سفتهتاریخ صد

  صندوق       ***

  هزینه بهره ***

  اسناد پرداختنی ***                  

  اسناد پرداختنی ***

  صندوق   ***                           
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 1مثال 

مود و یک فقره ریال کاال به صورت نسیه از شرکت مهرگان خریداري ن 4000000مبلغ  1/2/1382شرکت سایبان در تاریخ    

  به فروشنده تحویل داد. مطلوب است ثبت این رویداد در دفترروزنامه شرکت سایبان.  درصد 10با نرخ بهره  ماهه2سفته

  (فرض شود که بهره در سر رسید دریافت می گردد)

  

  بستانکار            تاریخ              شرح               بدهکار         

      4000000ید              خر          1/2/82

  4000000     اسناد پرداختنی                                             

  بابت خرید کاال از شرکت مهرگان و             

  ماهه 2صدور سفته                      

  

   2مثال 

  .مطلوب است ثبت دفاترشرکت سایبان در تاریخ سر رسید سفتهمثال فوق در 

  

  بستانکار                  بدهکار             تاریخ              شرح             

      4000000          یاسناد پرداختن      1/4/82

  66667هزینه بهره                                   

  466667                   صندوق                                                   

  %10بابت تسویه سفته دوماه با بهره                   

 
 ثبت سفته در دفاتر دریافت کننده سفته 

  

  افراد و موسسات ممکن است بابت فروش نسیه کاال و سایر انواع دارائیها، وصول مطالبات و اعطاي قرض یا  

  دریافت نمایند. پرداخت وام به کارکنان خود یا سایر اشخاص، از طرف مقابل سفته 

  

 
  شود.  یسفته محاسبه و رد و بدل م دیحالت اول : بهره متعلق به سفته در سررس

  

  تاریخ سررسید سفته  تاریخ صدور سفته

  اسناد دریافتنی  ***

  صندوق ***                        

  صندوق ***

  درآمد بهره         ***                          

  *** یافتنیاسناد در                           

  

  

  شود.  یدوم : بهره متعلق به سفته هنگام صدور سفته محاسبه و رد وبدل م حالت
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  تاریخ سررسید سفته  تاریخ صدور سفته

  ***         یافتنیاسناد در

  بهره *** درآمد                                

  ***      صندوق                                

  *** صندوق

  ***     یافتنیاسناد در                           

  

  

   3مثال 

  مطلوب است ثبتهاي صدور و سررسید سفته در دفاتر شرکت مهرگان. 1با توجه به اطالعات مثال 

  ثبت صدور سفته:

  ار  بستانک          بدهکار                      تاریخ              شرح               

      4000000              اسناد دریافتنی          1/2/82

  4000000                              فروش                                               

  %10ماهه با بهره 2سفته  افتیان و درسایبشرکت  بهکاال  فروشبابت       

                       

  

  ه:ثبت سر رسید سفت

  بستانکار                  بدهکار             تاریخ              شرح             

  466667صندوق                         1/4/82

    4000000اسناد دریافتنی                                                           

  66667      بهره             درآمد                                              

  %10سفته دوماه با بهره  هیبابت تسو                 

                    

  

 
  نحوه محاسبه بهره سفته 

 
  مبلغ اسمی سفته = بهره×  نرخ ×  مدت  

  

 نکول سفته 

  

سفته توسط  در اصطالح گفته می شود که چنانچه صادر کننده سفته در تاریخ سررسید نتواند یا نخواهد وجه سفته را بپردازد 

  صادر کننده آن نکول شده است.

  

وجه این قبیل اسناد از نظر “ سفته اي که در سررسید توسط صادر کننده آن نکول می شود داراي ارزش قبلی نیست و اصوال 

  دارنده آنها از جمله مطالباتی تلقی می شود. 

  

  



 
٧٢ 

  شود. یسفته محاسبه و رد و بدل م دیحالت اول : بهره متعلق به سفته در سررس

  

  در دفاتر صادر کننده سفته: چون وجهی پرداخت نشده ثبتی صورت نمی گیرد.

  

  دردفاتر گیرنده سفته:

  حسابهاي دریافتنی  ***                                              

  درآمد بهره          ***                                                                             

  اسناد دریافتنی  ***                                                                              

  

  هنگامیکه صادر کننده سفته در سرسید آن از دادن وجه مربوطه سر باز میزند در واقع در دفاتر گیرنده ،سفته نکته: 

.بهمین خاطر بجاي اسناد دریافتنی در دفاتر گیرنده باید حسابهاي دریافتنی نوشته د را از دست می دهدخاصیت سندیت خو

  شود.

  

  

  شود یحالت دوم : بهره متعلق به سفته هنگام صدور سفته محاسبه و رد وبدل م

  

  .ردیگ یصورت نم یپرداخت نشده ثبت یچون وجه در دفاتر صادر کننده:

  

  در دفاتر گیرنده:

  حسابهاي دریافتنی  ***                                     

  اسناد دریافتنی  ***                                                                   

  

 

 ل سفته یتنز  

  

مبلغی به  منظور از تنزیل سفته این است که سفته اي قبل از سررسید به شخص یا موسسه اي واگذار و وجه آن پس از کسر

 عنوان هزینه تنزیل از شخص یا موسسه مذکور دریافت شود. 

  

  : مبلغی که هنگام تنزیل سفته ردو بدل می شود از رابطه زیر محاسبه می شود 

  

  مبلغی که هنگام تنزیل سفته رد وبدل می شود  =مبلغ واقعی سفته در سررسید –هزینه تنزیل 

  

  فته در سررسید مبلغ واقعی س =بهره + مبلغ اسمی سفته 

  

  نکته ـ با وجود تنزیل ممکن است در تاریخ سر رسید دوحالت پیش بیاید:
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  ـ وجه سفته توسط بانک وصول شود 1

  ثبت زیر در دفاتر تنزیل کننده انجام می شود:

  ***  اسناد دریافتنی تنزیل شده                                                                           

  اسناد دریافتنی  ***                                                                                                                     

  

  ـ وجه سفته در تاریخ سر رسید توسط دارنده سفته نکول شود: 2

  اسناد دریافتنی تنزیل شده  ***                  

  اسناد دریافتنی  ***                                                            

  و

  حسابهاي در یافتنی  ***            

  بانک  ***                                            

  

  ثبت هنگام تنزیل سفته:

  

  صندوق        **                                 

  هزینه بهره   **                                 

  اسناد دریافتنی تنزیل شده  **                                                    

  درآمد بهره                           **                                                    

  مثال

ریال دریافت  6000000ماهه بدون بهره به مبلغ  4وه یک فقره سفته بابت طلب خود از شرکت کا 1/9/89شرکت ارس در تاریخ 

درصد نزد بانک تنزیل نمود.مطلوب است ثبت مربوط به تنزیل  18با نرخ  30/9/89نمود.شرکت ارس این سفته را در تاریخ 

د،ثبت هاي الزم را توسط بانک وصول شو)29/12/89سفته در دفاتر شرکت ارس.ضمنا در صورتی که سفته در تاریخ سر رسید(

  در تاریخ سر رسید در دفتر روزنامه شرکت ارس انجام دهید.

  

  بستانکار                    بدهکار                      تاریخ              شرح               

      6000000              اسناد دریافتنی         1/9/89

  6000000                      حسابهاي دریافتنی                                               

  ماهه بابت طلب از شرکت کاوه 4دریافت سفته      

  

270000         =
360

90    ×18 %× 6000000  

                 5730000   =270000   -   6000000    

  بستانکار                    بدهکار                      تاریخ              شرح               

     5730000                     صندوق         30/9/89

                     270000هزینه بهره                                       

  6000000                 تنزیل شده اسناد دریافتنی                                     

  درصد در بانک 18بابت تنزیل سفته با نرخ                   
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  بستانکار                  بدهکار                                         شرح                                  تاریخ             

      6000000                             تنزیل شده اسناد دریافتنی         29/12/89

  6000000                                      اسناد دریافتنی                                                                   

  بابت حذف سفته تنزیل شده                         

  

  

  سواالت چهار گزینه اي

  ایم چه حسابی بستانکار می شودبابت طلب خود سفته اي اخذ کرده ـ  1

  الف)اسناد دریافتنی                   ب)اسناد پرداختنی                ج)حسابهاي دریافتنی              د)حسابهاي پرداختنی

  

اهه م 4ریال به صورت وام از موسسه مالی مهر دریافت کرده و یک فقره سفته  4000000مبلغ  1/3/90شرکت داریوش در تاریخ 

  پاسخ دهید: 10تا  2درصدي تسلیم نموده است.با توجه به این موضوع به سواالت  12

  چه ثبتی باید ـ در صورتیکه بهره متعلق به سفته در سر رسید سفته محاسبه و رد وبدل شود هنگام صدور سفته  2

  ردیانجام گ وشیدردفاترشرکت دار

  بستانکار 4000000بدهکار و اسنادپرداختنی  4000000الف)صندوق 

  ریال بستانکار 4000000ریال بدهکار و اسناد پرداختنی  160000ریال بدهکار و حساب هزینه بهره  3840000ب)صندوق 

  بستانکار الیر 4160000 یبدهکار و اسناد پرداختن الیر 160000بهره  نهیبدهکار و حساب هز الیر 4000000صندوق  ج)

  بستانکار الیر 4000000 یبدهکار و اسناد پرداختن الیر480000بهره  نهیهز بدهکار و حساب الیر 3520000صندوق  د)

  

   دیبا یسفته محاسبه و رد وبدل شود هنگام صدور سفته چه ثبت صدوربهره متعلق به سفته در  کهیدر صورتـ  3

  ردیانجام گ وشیدار دردفاترشرکت

  بستانکار 4000000 یبدهکار و اسنادپرداختن 4000000الف)صندوق 

  بستانکار الیر 4000000 یبدهکار و اسناد پرداختن الیر 160000بهره  نهیبدهکار و حساب هز الیر 3840000)صندوق ب

  بستانکار الیر 4160000 یبدهکار و اسناد پرداختن الیر 160000بهره  نهیبدهکار و حساب هز الیر 4000000) صندوق ج

  بستانکار الیر 4000000 یبدهکار و اسناد پرداختن الیر480000بهره  نهیبدهکار و حساب هز الیر 3520000) صندوق د

  

   دیبا یسفته محاسبه و رد وبدل شود هنگام صدور سفته چه ثبت دیبهره متعلق به سفته در سر رس کهیدر صورتـ  4

  ردیانجام گموسسه مالی مهر دردفاتر

  نکارریال بستا 4000000ریال بدهکار و صندوق  4000000الف)اسناد دریافتنی 

  ریال بستانکار 3840000ریال بستانکار و صندوق  160000و درآمد بهره  بدهکار الیر 4000000 یافتنیاسناد در ب)

  بستانکار الیر 4000000بستانکار و صندوق  الیر 160000و درآمد بهره  بدهکار الیر 4160000 یافتنیاسناد در ج)

  بستانکار الیر 4000000بستانکار و صندوق  الیر 480000هره و درآمد ببدهکار  الیر 4480000 یافتنیاسناد در د)

  

   دیبا یسفته محاسبه و رد وبدل شود هنگام صدور سفته چه ثبت صدوربهره متعلق به سفته در  کهیدر صورتـ  5

  ردیمهر انجام گ یمال دردفاترموسسه

  بستانکار الیر 4000000بدهکار و صندوق  الیر 4000000 یافتنیالف)اسناد در
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  بستانکار الیر 3840000بستانکار و صندوق  الیر 160000و درآمد بهره  بدهکار الیر 4000000 یافتنی) اسناد درب

  بستانکار الیر 4000000بستانکار و صندوق  الیر 160000و درآمد بهره بدهکار  الیر 4160000 یافتنی) اسناد درج

  بستانکار الیر 4000000بستانکار و صندوق  الیر 480000و درآمد بهره  بدهکار الیر 4480000 یافتنی) اسناد درد

  

  سفته چه ثبتی باید  سر رسیددر صورتیکه بهره متعلق به سفته در سر رسید سفته محاسبه و رد وبدل شود هنگام ـ  6

  ردیانجام گ وشیدردفاترشرکت دار

  بستانکار 4160000کار و صندوق ریال بده 160000ریال بدهکار، حساب هزینه بهره  4000000الف)اسناد پرداختنی 

  بستانکار 4480000بدهکار و صندوق  الیر 480000بهره  نهیبدهکار، حساب هز الیر 4000000 یاسناد پرداختن ب)

  بستانکار ریال 4000000صندوق بدهکار و الیر 4000000 اسناد پرداختنی ج)

  بستانکار 4000000بدهکار و صندوق  الیر 160000بهره  نهیبدهکار، حساب هز الیر 3840000 یاسناد پرداختن د)

  

   دیبا یسفته چه ثبت سر رسیدسفته محاسبه و رد وبدل شود هنگام  صدوربهره متعلق به سفته در  کهیدر صورتـ  7

  ردیانجام گ وشیدار دردفاترشرکت

  بستانکار 4000000بدهکار و صندوق  الیر 160000بهره  نهیبدهکار، حساب هز الیر 4000000 یالف)اسناد پرداختن

  بستانکار 4480000بدهکار و صندوق  الیر 480000بهره  نهیبدهکار، حساب هز الیر 4000000 ی) اسناد پرداختنب

  بستانکار الیر 4000000بدهکار وصندوق  الیر 4000000 ی) اسناد پرداختنج

  بستانکار 4000000صندوق بدهکار و  الیر 160000بهره  نهیبدهکار، حساب هز الیر 3840000 ی) اسناد پرداختند

   دیبا یسفته چه ثبت سر رسیدسفته محاسبه و رد وبدل شود هنگام  دیبهره متعلق به سفته در سر رس کهیدر صورتـ  8

  ردیمهر انجام گ یمال دردفاترموسسه

  ریال بستانکار 4160000و اسناد دریافتنی  کاردهب الیر 4160000صندوق  )الف

  بستانکار الیر 3840000 اسناد دریافتنیبستانکار و  الیر 160000و درآمد بهره  ربدهکا الیر 4000000صندوق) ب

  بستانکار الیر 4000000 اسناد دریافتنیبستانکار و  الیر 160000و درآمد بهره  بدهکار الیر 4160000 صندوق) ج

  بستانکار الیر 4000000 اسناد دریافتنیبستانکار و  الیر 480000و درآمد بهره بدهکار  الیر 4480000صندوق) د

  

   دیبا یسفته چه ثبت سر رسیدبهره متعلق به سفته در صدور سفته محاسبه و رد وبدل شود هنگام  کهیـ در صورت 9

  ردیمهر انجام گ یمال دردفاترموسسه

  بستانکار الیر 4160000 یافتنیبدهکار و اسناد در الیر 4160000الف) صندوق 

  بستانکار الیر 3840000 یافتنیبستانکار و اسناد در الیر 160000درآمد بهره  بدهکار و الیر 4000000) صندوقب

  بستانکار الیر 4000000 یافتنیاسناد در بدهکار و الیر 4000000) صندوق ج

  بستانکار الیر 4000000 یافتنیبستانکار و اسناد در الیر 480000بدهکار و درآمد بهره  الیر 4480000) صندوقد

و سفته مورد نظر نکول شود در تاریخ سر رسید بهره متعلق به سفته در صدور سفته محاسبه و رد وبدل شود  کهیدر صورتـ  10

  چه ثبتی در دفاتر شرکت داریوش انجام می گیرد

  ریال بستانکار 4160000ریال بدهکار و اسناد دریافتنی  4160000الف)صندوق 

  ریال بستانکار 3840000ریال بستانکار ، اسناد دریافتنی  160000درآمد بهره  و ریال بدهکار 4000000ب)صندوق 

  بستانکار الیر 4000000 یافتنیبدهکار و اسناد در الیر 4000000صندوق  ج)

  د)هیچ ثبتی انجام نمی شود
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سر  خیسفته محاسبه و رد وبدل شود و سفته مورد نظر نکول شود در تار سر رسیدبهره متعلق به سفته در  کهیدر صورت ـ 11

  ردیگ یانجام م وشیدر دفاتر شرکت دار یچه ثبت دیسر

  بستانکار الیر 4160000 یافتنیبدهکار و اسناد در الیر 4160000)صندوق الف

  بستانکار الیر 3840000 یافتنیبستانکار ، اسناد در الیر 160000بدهکار و درآمد بهره  الیر 4000000)صندوق ب

  بستانکار الیر 4000000 یافتنیبدهکار و اسناد در الیر 4000000) صندوق ج

  شود یانجام نم یثبت چی)هد

سر  خیسفته محاسبه و رد وبدل شود و سفته مورد نظر نکول شود در تارهنگام صدوربهره متعلق به سفته  کهیدر صورتـ  12

  ردیگ یانجام م موسسه مالی مهردر دفاتر  یچه ثبت دیرس

  بستانکار الیر4000000 یافتنیاسناد دربدهکار و  الیر 4000000 حسابهاي دریافتنی)الف

  بستانکار الیر 3840000 یافتنیبستانکار ، اسناد در الیر 160000بدهکار و درآمد بهره  الیر 4000000 یافتنیدر يحسابها )ب

  نکاربستا الیر 4000000 یافتنیاسناد در ریال بستانکار، 160000درامد بهره  بدهکار و الیر 4160000 یافتنیدر يحسابها) ج

   شود یانجام نم یثبت چی)هد

 خیسفته محاسبه و رد وبدل شود و سفته مورد نظر نکول شود در تارسر رسید بهره متعلق به سفته هنگام  کهیدر صورتـ  13

  ردیگ یمهر انجام م یدر دفاتر موسسه مال یچه ثبت دیسر رس

  بستانکار الیر4000000 یافتنیبدهکار و اسناد در الیر 4000000 یافتنیدر ي)حسابهاالف

  بستانکار الیر 3840000 یافتنیبستانکار ، اسناد در الیر 160000بدهکار و درآمد بهره  الیر 4000000 یافتنیدر ي) حسابهاب

  بستانکار الیر 4000000 یافتنیبستانکار، اسناد در الیر 160000بدهکار و درامد بهره  الیر 4160000 یافتنیدر ي) حسابهاج

  شود یام نمانج یثبت چی)هد

   

  

  پاسخنامه

  ج نهیـ جواب گز 1

  الف نهیـ جواب گز 2

  ب نهیـ جواب گز 3

  الف نهیـ جواب گز 4

  ب نهیـ جواب گز 5

  الف نهیـ جواب گز 6

  ج نهیـ جواب گز 7

  ج نهیـ جواب گز 8

  ـ جواب گزینه ج 9

  د نهیجواب گز ـ 10

  د نهیجواب گز ـ 11

  الف نهیجواب گز ـ 12

  ـ جواب گزینه ج 13

  

  



 
٧٧ 

 

 فصل دهم

 اصالح اشتباهات
  

    :وقوع اشتباه در حسابداري امري اجتناب پذیر است تا جاي که لوکاپاچیولی بنیانگذار حسابداري گفته است

    

  کسی که هیچ کار نمی کند 

  هیچ اشتباهی نمی کند ؛

  کسی که هیچ اشتباهی نمی کند 

 هیچ چیز یاد نمی گیرد 

  

ون عدم وجود اطالعات کافی در مورد رویدادهاي مالی ، تنوع و پیچیدگی موضوعات و حجم زیاد کار وغیره احتمال عواملی چ

  .وقوع اشتباه در انجام عملیات حسابداري را افزایش می دهد 

 اشتباهات يطبقه بند
  : اشتباه اعم از عمدي یا سهوي ممکن است در موارد زیر روي دهد

 
  اصالح حسابها  

  مانده گیري حسابها 

  یه وتحلیل معامالت تجز

  عدم ثبت رویدادهاي مالی 

  نقل اقالم از دفتر روزنامه به دفتر کل

  نقل مانده هاي دفتر کل از صفحه اي به صفحه دیگر

   انتقال مانده ها به تراز آزمایشی

 
 :اشتباهات دفترداري را از لحاظ امکان کشف به دو دسته می توان تقسیم کرد

   

  دم توازن ترازآزمایشی می شود الف) اشتباهاتی که موجب ع 

  ب) اشتباهاتی که موجب عدم توازن ترازآزمایشی نمی شود   

  

 

 اشتباهایی که موجب عدم توازن ترازآزمایشی می شوند. 

  

  نهاي مانده حسابها درترازآزمایشیاشتباه در محاسبه جمع ستو ـ  1

  عدم انتقال یک طرف ثبت روزنامه به حسابهاي دفتر کلـ  2

  

  



 
٧٨ 

  کشف اشتباهایی که موجب عدم توازن ترازآزمایشی می شود به شرح زیر می باشد:  نحوه

 
  به ترتیب عکس یعنی اگر از باال به پایین بوده باید از پایین به باال محاسبه شود.محاسبه مجدد جمع ستونهاي ترازآزمایشی  -1

  مقابله مانده حسابهاي دفتر کل با اقالم مندرج در ترازآزمایشی -2

   محاسبات مربوط به مانده گیري حسابهاي دفتر کلکنترل  -3

  ـ کنترل نقل مانده حسابها از یک صفحه به صفحه دیگر دفتر کل 4

  ـ بررسی ستون عطف دفتر روزنامه براي پیدا کردن اقالمی که احتماال به دفتر کل منتقل نشده اند 5

  ز طریق مقابله یک به یک اقالم دفتر روزنامه ودفتر کلـ بررسی صحت انتقال اقالم از دفتر روزنامه به دفتر کل ا 6

  

 

  اشتباهایی که موجب عدم توازن ترازآزمایشی نمی شود 

  

 
 از قلم افتادگی 

  این اشتباه زمانی رخ می دهد که یک یا چند معامله به دالیلی نظیر گم شدن اسناد و مدارک اولیه در 

  دفترروزنامه ثبت نگردد. 

  

 
 یک معامله  تجزیه و تحلیل غلط

   

در تجزیه و تحلیل یک معامله ممکن است حسابهایی که باید بدهکار یا بستانکار شوند،به درستی تعیین نشود ویک قلم به 

  حساب نامناسبی منتقل گردد.

 
  ثبت کردن یک معامله به مبلغی کمتر یا بیشتر در دفترروزنامه 

 
درصد تخفیف تجاري، به جاي آن که معامله به مبلغ  5پس از کسر ریال  200000ممکن است در ثبت خریدي به مبلغ “ مثال

  ریال مالک ثبت قرار گیرد.200000ریال در دفترروزنامه ثبت شود، رقم  190000

  

 
  نقل نکردن دو طرف یک ثبت روزنامه به حسابهاي دفتر کل 

 
رازآزمایشی چهار ستونی رقم گردش عملیا ت این اشتباه، اگر چه بر توازن ترازآزمایشی ا ثري ندارد ولی در صورت تهیه ت  

 دفترروزنامه با رقم گردش عملیات دفتر کل یکسان نخواهد بود.

  اشتباه در نقل اقالم 

 
این اشتباه زمانی رخ می دهد که معامالتی به درستی در دفتر روزنامه ثبت گردد ولی مبلغ صحیح بدهکار یا بستانکار،  

  حساب یا حسابهاي دیگري نقل شود.  به بدهکار یا بستانکار“ اشتباها

  

 



 
٧٩ 

  اشتباهات متقابل و خنثی کننده 

 
  به همان مبلغ، خنثی می شود. “گاه اثر این اشتباه با وقوع اشتباه دیگري، دقیقا 

  

 

  تصحیح اشتباهات 
 

  براي تصحیح اشتباهات دو راه وجود دارد : 

 
  الف ) اشتباهات در ثبت دفترروزنامه 

  اقالم از دفترروزنامه به دفتر کل  ب ) اشتباه در نقل  

   
  

  اشتباه در ثبت دفترروزنامه

  
  ثبت کردن بدهکار و بستانکار نامساوي براي یک معامله   -1

  ثبت کردن یک معامله به مبلغی بیشتر یا کمتر از واقع   -2

  تجزیه و تحلیل نادرست یک معامله و بدهکار و بستانکار کردن حسابهاي نادرست  -3

 
 ح اشتباه در ثبت دفترروزنامه قبل از نقل به دفتر کل تصحی

ط و نوشتن مبلغ یا لیدن خط روي مبلغ یا عنوان حساب غبا کش“ اشتباهاتی که قبل از نقل به دفتر کل کشف می شوند معموال  

  و معموال حاشیه دفتر را پاراف می کنند.نام حساب صحیح در باالي آن تصحیح می شود. 

  
  

 مثال 

ریال به ترتیب زیر در  55200به مبلغ “ ریال از بدهکاران اشتباها 52500، دریافت مبلغ 1381بهمن ماه  8تاریخ در    

  دفترروزنامه ثبت شده است : 

  

  تاریخ            شرح                  بدهکار           بستانکار   

   55200صندوق                     8/11/81

   55200حسابهاي دریافتنی                                        

  دریافت از بدهکاران شرکت               

  

  بستانکار  بدهکار  شرح  تاریخ

8/11/81    

  صندوق

  حسابهاي دریافتنی                 

52500  

55200  

  

  

52500  

55200  



 
٨٠ 

    
  کشف اشتباه در ثبت دفترروزنامه پس از نقل به دفتر کل

 
  ه پس از نقل به دفتر کل کشف می شوند با تهیه سند اصالحی و ثبت آن در دفترروزنامه تصحیح می شوند. اشتباهاتی ک 

براي تهیه سند اصالحی، ابتدا باید ثبت اولیه صحیح مشخص شود و سپس این ثبت با ثبت نادرست نوشته شده در  

  دفترروزنامه مقایسه و سرانجام آن ثبت نادرست قبلی تصحیح گردد. 

  

 
  اشتباه درنقل اقالم از دفترروزنامه به دفتر کل 

 
به مبلغ غلط، به  در مواردي که ثبت اولیه معامالت و عملیات مالی در دفترروزنامه به درستی انجام گرفته، ممکن است یک قلم 

  طرف نادرست حساب ویا حساب نامربوط نقل شود.

  

تر کل در جریان مانده گیري حسابها و تهیه ترازآزمایشی ماهانه کشف بسیاري از اشتباهات ناشی از نقل اقالم به حسابهاي دف 

 می شود. 

  

  

  کلی زیر تقسیم و براي تصحیح آنها راه حل مناسب ارائه کرد:  نقل اقالم رخ می دهد میتوان به دو دسته اشتباهاتی را که در 

  

  ) اشتباه در نقل اقالم که موجب عدم توازن ترازآزمایشی می شود. 1 –ب 

  

  شود یم یشیبه طرف نادرست حساب موجب عدم توازن ترازآزما ایقلم به مبلغ غلط  کیانتقال  رینظ یاشتباهات

  

  اصالح: قهیطر

  در ستون مناسب حساب مربوطه در دفتر کل ایآن و يدر باال حیمبلغ غلط ونوشتن مبلغ صح يخط رو دنیـ کش 1

ومانده حساب اصالح  یکه اثر اشتباه خنث يربوط به دفتر کل بنحووثبت آن در حساب م حیتفاوت مبلغ غلط وصح نییـ تع 2

  شود.

  

  

  ) اشتباه در نقل اقالم که موجب عدم توازن ترازآزمایشی نمی شود.  2 –ب 

  

  اشتباهاتی نظیر نقل یک قلم به حساب نامربوط موجب عدم توازن ترازآزمایشی نمی شود.  

  

  طریقه اصالح:

جریان تطبیق حسابها، بررسی حساب مشتریان،شمارش موجودي ملزومات وکاال کشف وثبت اینگونه اشتباهات معموال در 

  نادرست راخط کشیده وثبت درست را می نویسند.

  



 
٨١ 

  

  يا نهیسواالت چهار گز

  نمی باشدکدامیک از گزینه هاي زیراز انواع اشتباهات حسابداري ـ  1

  دفتر روزنامه به دفتر کل اشتباه در تجزیه و تحلیل معادالت                     ب)اشتباه در نقل اقالم ازالف)

  د)اشتباه در مانده گیري حسابها      ج)اشتباه در ثبت به موقع رویداد مالی                

  نمی شودکدامیک از اشتباهات زیر موجب عدم توازن تراز آزمایشی  ـ 2

  ب)از قلم افتادگی                                         تجزیه و تحلیل غلط یک معادله             الف)

  ج)ثبت کردن یک معامله به مبلغی کمتر یا بیشتر در دفتر روزنامه           د)هر سه مورد

  اگر گردش بدهکار و گردش بستانکار حسابهاي دریافتنی یک موسسه صحیح جمع زده نشود آنگاه:ـ  3

  نخواهدشدآزمایشی مشخص ر تراز این اشتباه دالف)

  این اشتباه بعنوان اشتباه اصولی شناخته خواهد شدب)

  ج)این اشتباه توازن تراز آزمایشی را برهم نخواهد زد.

  شده و باعث عدم توازن تراز آزمایشی می شود. د)این اشتباه به عنوان اشتباه در مانده گیري حسابها شناخته

ریال بستانکار  200000ورت نسیه خریداري شده باشد و حسابهاي دریافتنی در دفتر روزنامه ریال کاال بص 200000ـ اگرمبلغ  4

  :از آزمایشیدر زمان تهیه ترشده باشد.

      اشتباه فوق مشخص نخواهد شدالف)

  ب)اشتباه فوق قبل از تهیه تراز آزمایشی مشخص و رفع می شود

  ج)اشتباه فوق باعث عدم توازن تراز آزمایشی نخواهد شد   

  د)اینگونه اشتباهات با توجه به عدم توازن تراز آزمایشی قابل پیگیري می باشد.

  ـ کدام گزینه از انواع اشتباهات در تراز آزمایشی می باشد 5

  یایجاد عدم توازن طرف بدهکار و طرف بستانکار             ب)افزایش اصالحات در تراز آزمایشالف)

  د)افزایش تعداد حسابهاي تراز آزمایشی                             ج)کاهش تعداد حسابهاي تراز آزمایشی    

  

  پاسخنامه

  ج نهیـ جواب گز 1

  د نهیـ جواب گز 2

  د نهیـ جواب گز 3

  د نهیـ جواب گز 4

  الف نهیـ جواب گز 5

  

  

  

  

  

  

  



 
٨٢ 
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