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فصل هفتم 
اصالح )تعدیل( حساب ها 

 اهداف رفتاری :
           پس از مطالعه اين فصل از فراگير انتظار مي رود كه :

1 ـ مفهوم و هدف از اصالح )تعدیل( حساب ها را بداند.  
2 ـ ثبت های حسابداری مربوط به اصالح حساب ها در طی دوره و پایان دوره را انجام دهد. 

3 ـ نحوه اصالح دارایی هایی که مبلغی از آنها در دوره مالی هزینه شده مانند ملزومات، پیش پرداخت ها و موجودی ها را 
انجام دهد. 

4 ـ ثبت اصالح بدهی ها و پیش دریافت ها را انجام دهد. 
5 ـ ثبت اصالح هزینه های تحقق یافته پرداخت نشده مانند عوارض، بیمه و حقوق را انجام دهد. 

همان طــور که می دانید، هــدف از تهیه اطالعات مالی کمک به اســتفاده کنندگان مختلف بــرای قضاوت و تصمیم گیری 
اقتصادی اســت. این هدف زمانی تحقق مي یابد که اطالعات مالی تهیه شــده به هنگام، واقعی و درست باشد. به این منظور باید 
تمامی درآمدها و هزینه های دوره مالی نشــان داده شــود و در ترازنامه نیز تمامی دارایی ها، بدهی ها و حقوق صاحبان سرمایه به 

درستی نشان داده شود. 
بــه طــور کلی بــرای آنکــه صورت های مالــی یک واحــد اقتصــادی وضعیت مالــی و نتایج عملیــات آن را به درســتی 
نشــان دهــد بایــد حــاوی کلیــه داراییهــا، بدهی هــا، درآمدهــا و هزینه هــا باشــد. اما مســئله ای کــه حســابداران غالبــاً در 
 عمــل بــا آن روبرو می شــوند این اســت کــه برخــی از رویدادهــای مالی بــر نتایج عملیــات بیــش از یــک دوره مالی اثر
 می گذارند. اثر این نوع رویدادهای مالی بر دوره های مالی مختلف باید به دقت شناسایی و اندازه گیری شود. جهت تحقق این 

امر در پایان هر دورۀ مالی باید اصالحات الزم در حساب ها انجام شود. این فصل، به تشریح این ثبت ها اختصاص دارد. 
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 انواع حسابها 
حساب هاي دفتر کل را از نظر انتقال دادن یا ندادن ماندۀ آنها به سال مالی بعد مي توان به دسته هاي زیر تقسیم کرد: 

الف( حساب هاي دائمي
حساب هاي دائمي حساب هایی هستند که مانده آنها به دوره مالي بعد منتقل مي شود. حساب هاي دائمي شامل دارایي ها، بدهي ها و 

سرمایه مي باشد. این حساب ها را حساب هاي ترازنامه اي نیز مي گویند.
ب( حساب هاي موقت

حساب هاي موقت حساب هایی هستند که در پایان دورۀ مالي بسته مي شوند. حساب هاي موقت شامل حساب هاي درآمد و هزینه و 
برداشت مي باشد. به استثناي حساب برداشت، این حساب ها را حساب هاي سود و زیاني نیز مي گویند.

ج( حساب های مختلط
برخی از حســاب ها هســتند که بخشــی از آن دائمی و بخش دیگری از آن موقت مي باشد. این حســاب ها را حساب های مختلط 
می گویند. برای مثال، حساب پیش پرداخت اجاره را در نظر بگیرید. اگر شرکت بهار در تاریخ 1388/11/1 مبلغ 240,000 ریال بابت اجاره 
شش ماهه )از 1388/11/1 تا 1389/4/31( یک باب ساختمان پرداخت کرده باشد، در تاریخ پرداخت وجه که 1388/11/1 مي باشد، تمام 
مبلغ 240,000 ریال در حســاب پیش پرداخت ثبت مي شــود. در پایان ســال 1388 با توجه به آن که دو ماه از 6 ماه سپری شده است، 
مبلغ 80,000 ریال از وجه فوق به هزینه تبدیل شــده و باقیمانده آن، یعنی 160,000 ریال، کماکان به عنوان یک دارایی به نام پیش 
پرداخت باید نشــان داده شــود. لذا در پایان سال 1388 قبل از اصالح حساب ها، حساب پیش پرداخت دارای 240,000 ریال مانده است 
که 80,000 ریال آن جزء حســاب های موقت )هزینه اجاره( و 160,000 ریال آن جزء حســاب های دائمی )پیش پرداخت اجاره که یک 
دارایی است( محسوب مي شود. بنابراین حساب پیش پرداخت اجاره قبل از انجام اصالحات یک حساب مختلط است؛ یعنی بخشی از آن 

دائمی و بخش دیگری از آن موقت است. 

قبل از اصالح حساب ها

پیش پرداخت اجاره
        

         
240،000          80،000

مانده   160،000
 

پس از اصالح حساب ها

حساب های دائمی:

پیش پرداخت اجاره

160،000   

حساب های موقت:

هزینه اجاره

80،000   

حســاب هایی را که بخشــی از آن دائمی و بخش دیگری از آنها موقت اند را حساب 
مختلط می گویند. 

حساب های مختلط :
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 اصالح حساب ها در طول دورۀ مالی 
بــه منظور اجرای اصل »تطابق هزینه های هر دورۀ مالی از درآمدهای همان دوره1«، حســابداران باید اطمینان یابند در زمان تهیه 
صورت ســود و زیان کلیه درآمدها و هزینه های دوره مالی در حســاب ها ثبت شده باشــند.  اگر برخی از درآمدها یا هزینه های دوره در 
حساب ها ثبت نشده باشد، ابتدا آنها را شناسایی مي کنند و سپس از طریق ثبت های مناسب در دفتر روزنامه و انتقال به دفتر کل، حساب ها 
اصالح مي شــوند که اصطالحًا به اینگونه ثبت ها، »ثبت های اصالحی« گفته مي شــود. ثبت های اصالحی معمواًل در پایان دوره مالی و 
قبل از تهیه صورت های مالی انجام مي شــوند اما ممکن است الزم باشد که مانده برخی از حساب ها در طی دورۀ مالی نیز اصالح شود. 

این موضوع در قسمت های بعدی و همزمان با تشریح اصالحات پایان دوره تشریح خواهد شد. 

 اصالح حساب ها در پایان دورۀ مالی 
       اصالح و تعدیل حساب هاي دفتر کل در پایان دورۀ مالي و به منظور اصالح، تعدیل و به هنگام کردن )به روز رساندن( مدارك 
حســابداري، صورت مي گیرد. بعد از این که کلیه معامالت و رویدادهاي مالي در دفاتر موسســه ثبت شد، بعضي از حساب هاي دفتر کل 
مانده هاي صحیح را براي تهیۀ صورت هاي مالي ارائه نمي دهند. حتي اگر تمام معامالت و عملیات مالي به درســتي در دفاتر ثبت شــده 
باشــند، حســابداري تعهدي2 ایجاب مي کند که براي تطبیق حساب هاي ترازنامه و صورت سود زیان با فرض دورۀ مالي و اصل تطابق، 

مانده برخي از حساب هاي دفتر کل در پایان دوره مالي اصالح گردد.
ثبت هاي اصالحي معمواًل در پایان دورۀ مالي ثبت مي شوند و شامل موارد زیرند: 

الف( اصالح حساب دارایی هائی که مبلغی از آنها در دورۀ مالی هزینه شده )شامل ملزومات، پیش پرداختها و موجودی ها(. 
ب( اصالح هزینه های تحقق نیافته. 

ج( اصالح بدهی های جاری و پیش دریافتها. 
د( اصالح هزینه های تحقق یافته پرداخت نشده )شامل عوارض، حق بیمه و حقوق(. 

انجام اصالحات فوق منوط به اصالح حساب های زیر است: 
1 ـ اصالح پیش دریافت هاي درآمد
2 ـ اصالح پیش پرداخت هاي هزینه

3 ـ ثبت درآمدهاي تحقق یافته ثبت نشده تا پایان دورۀ مالي
4 ـ ثبت هزینه هاي تحمیل شده )به وقوع پیوسته( و ثبت نشده تا پایان دورۀ مالي

5 ـ ثبت هزینۀ استهالك دارایي هاي استهالك پذیر
6 ـ اصالح حساب موجودي ملزومات

در ادامه هر کدام از ثبت هاي اصالحي فوق مورد بررسي قرار مي گیرند.

1 ـ اصالح پيش دريافت هاي درآمد
همان طور که در فصل دوم نیز بیان گردید، چنانچه قبل از ارائۀ خدمات، وجهی از مشتریان دریافت شود، وجه دریافت شده تحت عنوان 
پیش دریافت ثبت مي شود. چنانچه خدمتی تا قبل از پایان سال مالی انجام گیرد، حساب پیش دریافت درآمد باید در پایان سال اصالح شود. 
برای اصالح حساب پیش دریافت درآمد، حساب پیش دریافت درآمد بدهکار و حساب درآمد بستانکار می شود. برای تشریح این موضوع به 

مثال زیر توجه نمائید.

مثال 1: شــرکت رایان کار در تاریخ 88/9/1 مبلغ 480,000 ریال بابت تعمیر و نگهداري کامپیوترهاي شــرکت ب که قرار 
است از تاریخ مذکور به مدت یکسال صورت پذیرد از آن شرکت دریافت کرد. در تاریخ 88/9/1 ، یعني در زمان دریافت وجه نقد، ثبت زیر 

در دفاتر شرکت رایان کار انجام مي شود: 
1 ـ اصول حسابداری در فصل نهم توضیح داده شده است.

2 ـ فرض تعهدی، فرض دوره مالی و اصل تطابق در فصل 9 تشریح خواهد شد. 
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دفتر روزنامۀ شرکت رایان کار
بستانکاربدهکارشــــــرحتاریخ
وجه نقد 88/9/1

  پیش دریافت درآمد
پیش دریافت بابت تعمیر و نگه داري كامپیوترهاي شركت ب

480,000
 480,000

حســاب پیش دریافت که یک بدهی اســت، تا پایان ســال 1388 در دفاتر شــرکت رایان کار بدون تغییر مي ماند. از طرفی 
شرکت رایان کار از 1388/9/1 تا پایان سال به شرکت ب خدمات ارائه نموده است و باید از این بابت درآمد خود را شناسائی 
کند. به این منظور، در پایان سال 1388 شرکت رایان کار محاسبه مي کند که چه مقدار از 480,000 ریال دریافت شده مربوط 
به دوره زمانی 1388/9/1 تا پایان ســال 1388 مي باشــد و آن را از حساب پیش دریافت کسر و به حساب درآمد منظور می کند.

اگر 480,000 ریال را بر 12 ماه سال تقسیم کنید، سهم هر ماه 40,000 ریال مي شود.
480,000  ÷ 12 = 40,000                                                                                      

چون از تاریخ 1388/9/1 تا پایان ســال 4 ماه مي شــود، باید 4 برابر 40,000 ریال از حســاب پیش دریافت کسر و به حساب 
درآمد افزوده شود.                                                                                            160,000 = 4 × 40,000

حساب پیش دریافت یک بدهی است لذا کاهش آن بدهکار مي شود. افزایش حساب درآمد نیز بستانکار مي شود. لذا برای 
اصالح حساب پیش دریافت در پایان سال 1388 ثبت زیر در دفتر روزنامه شرکت رایان کار انجام مي شود: 

دفتر روزنامۀ شرکت رایان کار
بستانکاربدهکارشــــــرحتاریخ

پیش دریافت درآمد88/12/29
  درآمد  

بابت اصالح حساب پیش دریافت در پایان سال 

160,000
 160,000

بنابراین با ثبت فوق، حساب پیش دریافت درآمد در دفتر شرکت رایان کار اصالح مي شود. پس از انتقال ثبت های فوق به 
دفتر کل، مانده حساب هاي پیش دریافت و درآمد بصورت زیر خواهد بود.

پيش دریافت درآمد                                    درآمد
160,000480,000160,000

320,000  مانده

مثال 2 : شــرکت ســبحان یک باب ســاختمان خود را در تاریخ 88/11/1 براي یک دورۀ شــش ماهه به شرکت 
نیکان اجاره داده است. کل اجارۀ شش ماهه که 180,000 ریال است، در تاریخ 88/11/1 از شرکت نیکان دریافت شده است. 
مطلوب اســت ثبت اصالحي الزم در تاریخهای 88/12/29  و 1389/4/31در دفتر روزنامۀ شرکت سبحان و نشان دادن حساب 

پیش دریافت در دفتر کل شرکت  )به شکل T ( در پایان سال 1388 قبل و بعد از اصالحات.
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حساب پیش دریافت در تاریخ 88/12/29 قبل از اصالحات: 

پيش دریافت اجاره درآمد )اجاره(
180,000

ثبت اصالحي در دفتر روزنامه در پایان سال 1388 براي تحقق درآمد اجاره به مدت دو ماه:
 180,000 ÷ 6 = 30,000  →      30,000 × 2 = 60,000

دفتر روزنامۀ شرکت سبحان
بستانکاربدهکارشــــــرحتاریخ

پیش دریافت درآمد )اجاره( 88/12/29
  درآمد اجاره 

بابت اصالح حساب پیش دریافت در پایان سال 

60,000
 60,000

حساب درآمد اجاره و پیش دریافت اجاره در تاریخ 1388/12/29 پس از اصالحات: 

                          پيش دریافت درآمد )اجاره(                             درآمد اجاره
60,000180,00060,000

120,000  مانده

دفتر روزنامۀ شرکت سبحان
بستانکاربدهکارشــــــرحتاریخ

پیش دریافت درآمد )اجاره( 89/4/31
درآمد اجاره 

بابت اصالح حساب پیش دریافت در پایان مدت اجاره 

120,000
 120,000

چنانچه قبل از ارائه خدمات وجهی از مشــتریان دریافت شود، وجه دریافت شده 
تحت عنوان پيش دریافت ثبت مي شود. حساب پيش دریافت درآمد باید در پایان 

سال اصالح شود. 
براي اصالح حســاب پيش دریافت درآمد، حساب پيش دریافت درآمد را به ميزان 

درآمد تحقق یافته بدهکار و حساب درآمد را بستانکار مي نمائيم.

2 ـ اصالح پيش پرداخت هاي هزينه 
زمانی که مبالغی قبل از دریافت کاال یا خدمات پرداخت شــود، در دفاتر پرداخت کننده تحت عنوان پیش پرداخت ثبت مي شــود. 
هنگامی که کاال یا خدمات مربوطه دریافت گردید، به میزان کاال یا خدمات دریافتی از حســاب پیش پرداخت خارج و به حســاب کاال یا 

هزینه مربوطه منتقل می شود. برای تشریح این موضوع به مثال زیر توجه نمائید.

مثال 1: شرکت تدبیر در تاریخ 1388/6/1 بابت تعمیر و نگه داري ماشین آالت خود برای مدت یک سال، مبلغ 300,000 
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ریال به مؤسسۀ حامی پرداخت کرد. در تاریخ 1388/6/1 ، یعني در زمان پرداخت وجه نقد، ثبت زیر در دفاتر شرکت تدبیر انجام مي شود: 

دفتر روزنامه شرکت تدبير
بستانکاربدهکارشــــــرحتاریخ
پیش پرداخت تعمیرات88/6/1

 وجه نقد  
پیش پرداخت بابت تعمیر و نگه داري ماشین آالت 

300,000
 300,000

حساب پیش پرداخت که یک دارایی است، تا پایان سال 1388 در دفاتر شرکت تدبیر بدون تغییر مي ماند. از طرفی شرکت 
تدبیر از 1388/6/1 تا پایان ســال از مؤسســه حامی خدمات دریافت نموده اســت و باید از این بابت هزینه مربوطه را شناسایی و 
ثبت کند. به این منظور، در پایان سال 1388 شرکت تدبیر محاسبه مي  کند که چه مقدار از 300,000 ریال پرداخت شده مربوط 

به دوره زمانی 1388/6/1 تا پایان سال 1388 است و آن را از حساب پیش پرداخت کسر و به حساب هزینه منظور مي کند. 
اگر 300,000 ریال را بر 12 ماه سال تقسیم کنید، سهم هر ماه 25,000 ریال مي شود. 

300,000  ÷ 12 = 25,000
چون از تاریخ 1388/6/1 تا پایان ســال 7 ماه مي شــود، باید 7 برابر 25,000 ریال از حساب پیش پرداخت کسر و به حساب 

هزینه افزوده شود. 
25,000 × 7 = 175,000                                                          

حســاب پیش پرداخت یک دارایی است لذا کاهش آن بستانکار مي شــود. افزایش حساب هزینه نیز بدهکار مي گردد. لذا 
برای اصالح حساب پیش پرداخت در پایان سال 1388 ثبت زیر در دفتر روزنامه شرکت تدبیر انجام مي شود: 

دفتر روزنامۀ شرکت تدبير
بستانکاربدهکارشــــــرحتاریخ

هزینه تعمیرات 88/12/29
پیش پرداخت تعمیرات

بابت اصالح حساب پیش پرداخت در پایان سال 

175,000
 175,000

بنابراین با ثبت فوق، حســاب پیش پرداخت تعمیرات در دفتر شــرکت تدبیر اصالح مي شود. پس از انتقال ثبت های فوق به 
دفتر کل، مانده حساب هاي پیش پرداخت و هزینه تعمیرات بصورت زیر خواهد بود.

پيش پرداخت تعميرات                                 هزینه تعميرات
300,000175,000175,000

مانده 125,000

مثال 2 : شــرکت الف در تاریخ 1381/9/1  مبلغ 120,000 ریال بابت حق بیمه یکسال آینده )از تاریخ 81/9/1 تا 
تاریخ 82/8/30 ( پرداخت نمود. ثبت مربوط به پرداخت وجه فوق و همچنین ثبت اصالحي الزم را در پایان سال 81  و همچنین 

1382/8/30 انجام دهید.
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دفتر روزنامۀ شرکت الف
بستانکاربدهکارشــــــرحتاریخ
پیش پرداخت بیمه81/9/1

                    وجه نقد
پرداخت بابت پیش پرداخت بیمه یك سال

120,000
 120,000

چون از تاریخ 81/9/1 تا پایان سال 4 ماه سپري شده، بنابراین معادل 4 ماه از حق بیمه منقضي شده است. اگر 120,000 ریال 
را بر 12 ماه تقســیم کنیم، حق بیمه هر ماه 10,000 ریال مي شــود. بنابراین ســهم 4 ماه از حق بیمه 40,000 ریال مي باشد که در 

پایان سال به صورت زیر در دفتر روزنامه شرکت ثبت مي گردد:

دفتر روزنامۀ شرکت الف 
بستانکاربدهکارشــــــرحتاریخ

هزینه بیمه 81/12/29
 پیش پرداخت بیمه

بابت اصالح حساب پیش پرداخت در پایان سال 

40,000
 40,000

حق بیمه یک ماه     10,000 = ) 12 ÷ 120,000 (
حق بیمه 4 ماه              40,000 = 4 × 10,000

مبلغ 40,000 ریال حق بیمه منقضي شده و باقي ماندۀ مبلغ حق بیمه، یعني 80,000 ریال، حق بیمۀ منقضي نشده است. پس از 
انجام ثبت اصالحی پیش پرداخت بیمه، وضعیت حساب پیش پرداخت بیمه و هزینۀ بیمه در شرکت الف به صورت زیر است:

پيش پرداخت بيمه                                             هزینه بيمه
120,00040,00040,000

80,000 مانده
دفتر روزنامۀ شرکت الف

بستانکاربدهکارشــــــرحتاریخ

هزینه بیمه 82/8/30
پیش پرداخت بیمه

بابت اصالح حساب پیش پرداخت در پایان سال 

80,000
 80,000

زمانی که وجهی قبل از دریافت کاال یا خدمات پرداخت شــود، در دفاتر 
پرداخت کننده تحت عنوان پيش پرداخت ثبت می شود. 

براي اصالح حساب پيش پرداخت، باید حساب هزینۀ مربوطه را به ميزان 
پيش پرداخت هایي که به هزینه تبدیل شــده اند بدهکار و حساب پيش 

پرداخت را بستانکار نمایيم. 
3 ـ ثبت درآمدهاي تحقق يافتۀ ثبت نشده تا پايان دورۀ مالي

در پایان دورۀ مالي ممکن اســت درآمدهائي تحقق یافته1 باشــند ولي ثبتي از بابت آنها در دفاتر بعمل نیامده باشد. لذا باید ثبت هاي 

1ـ در مورد تحقق درآمد در فصل 9 توضیح داده خواهد شد. 
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اصالحي الزم در مورد آنها در دفاتر به عمل آید. برای تشریح این موضوع به مثال های زیر توجه نمائید:

مثال 1 : شرکت سحر بابت خدماتي که در اسفند ماه 1388 به مؤسسۀ خوبان ارائه داده صورت حسابي به مبلغ 420,000 
ریال صادر نموده ولي تا پایان سال 1388 ثبتي از این بابت در حساب ها به عمل نیاورده است. ثبت اصالحي الزم در پایان سال 1388 

بصورت زیر مي باشد:
دفتر روزنامۀ شرکت سحر

بستانکاربدهکارشــــــرحتاریخ

حساب های دریافتنی 88/12/29
                    درآمد 

بابت خدمات ارائه شده به مؤسسۀ خوبان  

420,000
 420,000

مثال 2 : شرکت سپیدان در اسفند ماه 1387 ماشین آالت شرکت بهاران را تعمیر نمود. ارزش این خدمات معادل 
267,000 ریال مي باشد که تا پایان سال 1387 ثبتي بابت آن در حساب های شرکت سپیدان به عمل نیامده است. ثبت اصالحي 

الزم در پایان سال 1387 در دفتر روزنامه شرکت سپیدان بصورت زیر مي باشد:

دفتر روزنامۀ شرکت سپيدان 
بستانکاربدهکارشــــــرحتاریخ

حساب های دریافتنی 87/12/30
  درآمد 

بابت خدمات ارائه شده به مؤسسۀ بهاران  

267,000
 267,000

براي ثبت درآمدهاي تحقق یافتۀ ثبت نشــده تا پایان دورۀ مالي، باید 
حساب هاي دریافتني را به ميزان درآمد تحقق یافته بدهکار و حساب درآمد 

را بستانکار نمایيم. 

4 ـ ثبت هزينه هاي تحميل شده و ثبت نشده تا پايان دورۀ مالي
       معمواًل در پایان دورۀ مالي هزینه هایي وجود دارند که ثبت دفاتر نشــده اند. از جمله این هزینه ها مي توان به هزینه هاي تلفن، 
آب و برق مصرفي روزهاي پایاني ســال و همچنین هزینه حقوق و دســتمزد ایام پایان سال اشاره نمود. این گونه هزینه ها را هزینه هاي 
معوق نیز مي گویند. به منظور بکارگیري صحیح اصل تطابق هزینه ها با درآمدها1 در پایان ســال، باید این گونه هزینه ها را در دفاتر ثبت 
نمود. برای تشریح نحوه ثبت هزینه های تحمیل شده )به وقوع پیوسته( و ثبت نشده تا پایان دوره مالي به مثال های زیر توجه نمایید: 

مثال 1 : هزینه هاي تلفن شرکت شکوه در بهمن و اسفند ماه 1388 مبلغ 270,000 ریال مي باشد. صورت حساب تلفن 
در 88/12/26 تحویل شــرکت شد اما تا پایان سال وجه آن پرداخت نشــده است. ثبت اصالحي مربوط به این رویداد در پایان سال 

1388 بصورت صفحهٔ بعد مي باشد:
1ـ  بر اســاس اصل تطابق، براي تعیین ســود هر دوره، باید هزینه هایي را که براي کســب درآمدهاي همان دوره تحمیل شده اند را مشخص کرده و آنها را از درآمدها 

کسر نماییم. اصول و مفروضات حسابداری در فصل 9 تشریح شده است.
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دفتر روزنامۀ شرکت شکوه 
بستانکاربدهکارشــــــرحتاریخ

هزینۀ تلفن88/12/29
 حساب هاي پرداختني 

بابت هزینه تلفن بهمن و اسفند ماه شركت.

270,000
 270,000

مثال 2 : هزینۀ آب و برق شــرکت صبا در 40 روزۀ پایان ســال 1387 مبلغ 495,000 ریال اســت. صورت حساب 
هزینه مذکور در روزهاي پایاني سال تحویل شرکت شد اما تا پایان سال وجه آن پرداخت نشده است. ثبت اصالحي مربوط به 

این رویداد در پایان سال 1387 بصورت زیر است:
دفتر روزنامۀ شرکت صبا 

بستانکاربدهکارشــــــرحتاریخ

هزینۀ آب و برق 87/12/30
                    حساب هاي پرداختني 

بابت هزینۀ آب و برق 40 روزه پایان سال

495,000
 495,000

مثال 3 : حقوق و دستمزد تعدادي از کارکنان شرکت بابل در اسفند ماه سال 1388، که تا پایان سال ثبت و پرداخت 
نشده ، مبلغ 798,000 ریال است. ثبت اصالحي مربوط به این رویداد در پایان سال 1388 بصورت زیر مي باشد:

دفتر روزنامۀ شرکت بابل 
بستانکاربدهکارشــــــرحتاریخ

هزینۀ حقوق 88/12/29
                    حساب هاي پرداختني 

بابت هزینۀ حقوق و دستمزد كاركنان شركت در اسفند ماه.

798,000
 798,000

براي ثبت هزینه هاي تحميل یافتۀ ثبت نشــده تا پایان دوره مالي، باید 
حساب هزینۀ مربوطه را به ميزان هزینۀ تحميل یافته بدهکار و حساب هاي 

پرداختني را بستانکار نمائيم. 

5 ـ ثبت هزينۀ استهالك دارايي هاي استهالك پذير
       دارایي هایي که عمر مفید آنها بیشتر از یک سال باشد، در دفاتر به عنوان دارایي بلند مدت یا دارایی ثابت ثبت مي شوند. به غیر 
از زمین، تمامي دارایي هاي بلندمدت دیگر داراي عمر مفید محدود مي باشند. بنابراین بهاي تمام شده1 این دارایي ها باید طي دوران عمر 
مفیدشــان به هزینه منظور شود. به این منظور در پایان هر سال مالي سهم مناسبي از بهاي تمام شده این گونه دارایي ها به عنوان هزینه 

اســتهالك در دفاتر ثبت مي شود. برای تشریح نحوه ثبت هزینه استهالك، به مثال های صفحهٔ بعد توجه نمایید. 

1ـ  براســاس تعریف ارائه شــده در استانداردهای حســابداری ایران، »بهای تمام شده عبارت است از مبلغ وجه نقد یا معادل نقد پرداختی یا ارزش منصفانۀ سایر 
مابه ازاهایی که جهت تحصیل یک دارایی در زمان تحصیل آن واگذار شده است.« 
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مثال 1 : شرکت نیلو در ابتداي سال 1388 یک دستگاه خودرو به مبلغ 1500,000 ریال خریداري کرد. عمر مفید خودرو 10 سال و 
ارزش اســقاط آن )یعني مبلغي که پس از اتمام عمر مفید مي توان خودرو را به آن قیمت فروخت(  100,000 ریال مي باشد. ثبت هزینه 

استهالك خودرو در پایان سال 1388 بصورت زیر است:

     ارزش اسقاط ـ بهای تمام شده
= هزینه استهالک )با روش خط مستقیم1(  

   عمر مفید

= 140,000 100,000 ـ 1,500,000  10

دفتر روزنامۀ شرکت نيلو 
بستانکاربدهکارشــــــرحتاریخ

هزینه استهالک وسایل نقلیه 88/12/29
  استهالک انباشته وسایل نقلیه  

بابت هزینه استهالک یك دستگاه خودرو.

140,000
 140,000

حســاب اســتهالك انباشته وسایل نقلیه، یک حساب  کاهنده دارایي  اســت که در ترازنامه بعد از حساب وسایل نقلیه درج 
مي گردد تا از بهاي تمام شــده وسایل نقلیه کسر شــود و ارزش دفتري2 وسایل نقلیه به دست آید. حساب استهالك انباشته یک 
حســاب دائمي اســت بنابراین در پایان سال مالي بسته نمي شود و تا پایان عمر مفید دارایي هر ساله هزینه استهالك محاسبه و به 

آن افزوده مي شود. 
مثال 2 : شــرکت کوهستان در 1387/3/1 مقداری اثاثۀ اداری به مبلغ 860,000  ,2 ریال به صورت نقد خریداري کرد. عمر 

مفید اثاثه اداری مذکور هشت سال و ارزش اسقاط آن 100,000 ریال است. مطلوب است: 
الف( ثبت مربوط به خرید اثاثۀ اداری. 

ب( ثبت هزینۀ استهالك اثاثۀ اداری مذکور در پایان سال 1387 . 
ج( ثبت هزینۀ استهالك اثاثۀ اداری مذکور در پایان سال 1388 . 
د( ثبت هزینۀ استهالك اثاثۀ اداری مذکور در پایان سال 1389 . 

پاسخ الف( 
ثبت مربوط به خرید اثاثۀ اداری به صورت زیر است: 

دفتر روزنامۀ شرکت کوهستان 
بستانکاربدهکارشــــــرحتاریخ

اثاثه اداری87/3/1
                    وجه نقد  

بابت خرید مقداری اثاثۀ اداری به صورت نقد 

2,  860,000
 2,  860,000

1 ـ برای محاسبه هزینه استهالك روش های مختلفی وجود دارد که یکی از آنها روش خط مستقیم می باشد.
استهالك انباشته - بهای تمام شده = ارزش دفتری .Book Value ـ2
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پاسخ ب( 
هزینۀ استهالك اثاثۀ اداری مذکور به صورت زیر محاسبه مي شود:

ارزش اسقاط ـ بهای تمام شده
= هزینه استهالک یك سال

عمر مفید

2,860,000  100,000ـ 
 345,000 =

 8
با توجه به این که اثاثۀ اداری مذکور در اول خرداد ماه خریداری شده است، هزینۀ استهالك آن برای سال اول )سال 1387( 
فقط برای ده ماه محاسبه و ثبت مي شود ولی در سنوات بعد استهالك آن به طور کامل محاسبه و ثبت می گردد. بنابراین، هزینه 

استهالك اثاثۀ اداری در سال 1387 برای ده ماه برابر است با: 

× 345,000 = هزینه استهالک اثاثه اداری برای 10 ماه 287,50010 = 
12

همچنین هزینه استهالك اثاثۀ اداری در سال 1387 به صورت زیر ثبت مي شود: 

دفتر روزنامۀ شرکت کوهستان 
بستانکاربدهکارشــــــرحتاریخ

هزینه استهالک اثاثه اداری87/12/30
 استهالک انباشته اثاثۀ اداری  

بابت هزینه استهالک اثاثۀ اداری.

287,500
 287,500

پاسخ ج( 
هزینه استهالك اثاثۀ اداری مذکور در سال 1388 در صورت زیر محاسبه مي شود:

2,860,000  100,000ـ 
 345,000 =  8

دفتر روزنامۀ شرکت کوهستان 
بستانکاربدهکارشــــــرحتاریخ

هزینۀ استهالک اثاثۀ اداری88/12/29
 استهالک انباشته اثاثۀ اداری  

بابت هزینۀ استهالک اثاثۀ اداری.

345,000
 345,000

پاسخ د( 
هزینه استهالك اثاثه اداری مذکور در سال 1389در صفحه بعد محاسبه مي شود:
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2,860,000  100,000ـ 
 345,000 =

 8

دفتر روزنامۀ شرکت کوهستان 
بستانکاربدهکارشــــــرحتاریخ

هزینۀ استهالک اثاثۀ اداری89/12/29
  استهالک انباشته اثاثۀ اداری  

بابت هزینۀ استهالک اثاثۀ اداری.

345,000
 345,000

براي ثبت هزینۀ استهالک باید حساب هزینه استهالک را بدهکار و حساب 
استهالک انباشته را بستانکار نمایيم.

6 ـ اصالح حساب موجودي ملزومات
         براي حســابداري ملزومات دو روش وجود دارد: )1( روش ثبت خرید ملزومات در حســاب دارایي و )2( روش ثبت 

خرید ملزومات در حساب هزینه. در این کتاب فقط روش اول توضیح داده می شود. 
در روش ثبت خرید ملزومات در حســاب دارایي، هنگام خرید ملزومات، حســاب موجودي ملزومات، بدهکار و حســاب 
صندوق یا حســاب هاي پرداختني بســتانکار مي شود. در پایان سال به میزان ملزومات مصرف شــده، حساب هزینه ملزومات را 

بدهکار و حساب موجودي ملزومات را بستانکار مي نماییم.
مثال1: شــرکت الف در تاریخ 1388/1/17 مبلغ 840,000 ریال ملزومــات اداري به طور نقد خریداري کرد. نحوۀ ثبت این 

رویداد به صورت زیر است:
دفتر روزنامۀ شرکت الف 

بستانکاربدهکارشــــــرحتاریخ

موجودی ملزومات 88/1/17
 وجه نقد   

بابت خرید ملزومات اداری به صورت نقد. 

840,000
 840,000

فرض کنید پس از انبارگرداني در پایان سال، مشخص مي شود که 460,000 ریال از ملزومات اداری طی سال مصرف شده 
و معــادل 380,000 ریال آن در انبار موجود اســت. لذا ثبت اصالحي الزم در پایان ســال 1388 بصــورت زیر در دفتر روزنامۀ 

شرکت الف ثبت مي شود:
دفتر روزنامۀ شرکت الف 

بستانکاربدهکارشــــــرحتاریخ

هزینۀ ملزومات 88/12/29
             موجودی ملزومات

بابت اصالح حساب ملزومات اداری 

460,000
 460,000
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حساب های دفتر کل شرکت الف در مورد موجودی ملزومات و هزینه ملزومات در پایان سال 1388 پس از انجام ثبت های 
اصالحی به صورت زیر است: 

  موجودی ملزومات                                     هزینۀ ملزومات
840,000460,000460,000

مانده380,000

مثال2: شــرکت شــاداب در تاریــخ 1388/5/14 مبلغ 387,000 ریال ملزومــات اداري به طور نقد خریــداري کرد. پس از 
انبارگرداني در پایان ســال مشخص مي شــود که 175,000 ریال از ملزومات اداری در پایان سال در انبار موجود است. مطلوب 

است ثبت خرید ملزومات و همچنین ثبت اصالحي الزم در پایان سال 1388 در دفتر روزنامه شرکت شاداب. 
کل ملزومات خریداری شده در شرکت شاداب طی سال 1388 مبلغ 387,000 ریال است که در پایان سال 175,000 ریال 

آن در انبار باقی مانده است. لذا ملزومات مصرف شده طی سال 1388 برابر است با: 
212,000 = 175,000 ـ 387,000 

لذا ثبت اصالحی ملزومات در پایان سال 1388 به صورت زیر خواهد بود: 

دفتر روزنامۀ شرکت شاداب  
بستانکاربدهکارشــــــرحتاریخ

موجودی ملزومات 88/5/14
وجه نقد   

بابت خرید ملزومات اداری به صورت نقد. 

387,000
 387,000

هزینه ملزومات 88/12/29
 موجودی ملزومات

بابت اصالح حساب ملزومات اداری

212,000
212,000

براي اصالح ملزومات در پایان ســال مالي، حســاب هزینۀ ملزومات را 
به ميزان ملزومات مصرف شــده بدهکار و حساب موجودي ملزومات را 

بستانکار مي نمایيم.  

 تهيه تراز آزمایشي اصالح شده
       پس از انجام کلیۀ ثبت هاي اصالحي و انتقال آنها  از دفتر روزنامه به دفتر کل، مانده حساب هاي دفتر کل تعیین و تراز آزمایشي 
دیگري تهیه مي شــود. این تراز آزمایشــي را که پس از انجام ثبت هاي اصالحي تهیه مي کنند، تراز آزمایشي اصالح شده مي گویند. تراز 

آزمایشي اصالح شده مبناي تهیۀ صورت های مالی قرار مي گیرد.1

1 ـ نمونه تراز آزمایشی اصالح شده در مثال جامع پایان فصل هشتم آورده شده است.
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1 ـ حساب هاي دفتر کل از نظر انتقال دادن یا ندادن ماندۀ آنها به سال بعد به چند دسته تقسیم مي شوند؟ آنها را نام ببرید. 

2 ـ به چه حساب هایی حساب های مختلط می گویند؟ 
3 ـ منظور از اصالح حساب ها چیست؟ 

4 ـ اصالح حساب ها در چه زماني صورت مي گیرد؟
5 ـ ثبت هاي اصالحي شامل چه مواردي است و از طریق اصالح کدام حساب ها انجام می شود؟ 

6 ـ براي اصالح حساب پیش دریافت درآمد چه حساب هائی بدهکار و یا بستانکار می شوند؟ 
7 ـ براي اصالح حساب پیش پرداخت چه حساب هایی بدهکار و یا بستانکار می شوند؟ 

8 ـ برای ثبت اصالحی مربوط به درآمدهاي تحقق یافتۀ ثبت نشده تا پایان دورۀ مالي، چه حساب هایی بدهکار و یا بستانکار 
می شوند؟

9 ـ ثبت اصالحی مربوط به هزینه هاي تحمیل یافتۀ ثبت نشده تا پایان دورۀ مالي چگونه انجام مي شود؟ 
10 ـ برای چه دارایی هایی استهالك منظور می شود؟ 

11 ـ نحوه محاسبه هزینۀ استهالك چگونه است؟ با یک مثال توضیح دهید. 
12 ـ حساب استهالك انباشته چه حسابی است و چگونه در ترازنامه نشان داده می شود؟ 

13 ـ موقع خرید ملزومات چه حسابی بدهکار می شود؟ 
14 ـ در روش ثبت خرید ملزومات در حســاب دارایي، هنگام اصالح حســاب ها چه حسابی بدهکار و چه حسابی بستانکار 

می شود؟ 
15 ـ تراز آزمایشي اصالح شده چه زمانی تهیه می شود؟ 
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تمرین        

1 ـ شرکت البرز در تاریخ 1388/10/1 مبلغ 360,000 ریال بابت تعمیر و نگه داري وسایل نقلیه شرکت ترابر که قرار است از تاریخ 
مذکور به مدت یکسال صورت پذیرد از آن شرکت دریافت کرد. ثبت های الزم در تاریخ 1388/10/1 و ثبت اصالحی 1388/12/29  در 

دفاتر شرکت البرز را بنویسید. 
2ـ  شــرکت نمونه در تاریخ 1388/8/1 بابت اجارۀ یک دســتگاه آپارتمان اداری برای مدت یک سال، مبلغ 720,000 ریال به آقای 
محسنی پرداخت کرد. مطلوب است ثبت های الزم در دفتر روزنامۀ شرکت نمونه در تاریخ 1388/8/1 و ثبت اصالحی پایان سال 1388. 
3ـ  شــرکت ســبحان بابت خدماتي که در اسفند ماه 1388 به مؤسســه توانا ارائه داده است صورت حسابي به مبلغ 385,000 ریال 
صادر نموده ولي تا پایان سال 1388 ثبتي از این بابت در حساب ها به عمل نیاورده است. مطلوب است ثبت اصالحي الزم در پایان سال 

1388 در دفتر روزنامۀ شرکت سبحان. 
4ـ  هزینه هاي برق شــرکت شــبنم در بهمن و اسفند ماه 1388 مبلغ 216,000 ریال اســت. صورت حساب برق در اواخر اسفندماه 
تحویل شرکت شد اما تا پایان سال وجه آن پرداخت نشده است. مطلوب است ثبت اصالحي مربوط به این رویداد در پایان سال 1388 

در دفتر روزنامۀ شرکت شبنم. 
5ـ  هزینه حقوق اســفندماه 1388 مؤسســه تابناك 683,000 ریال است که تا پایان سال ثبت و پرداخت نشده است. مطلوب 

است ثبت اصالحي الزم در دفتر روزنامۀ مؤسسه تابناك. 
6 ـ شــرکت سپهر در ابتداي ســال 1388 مقداری اثاثۀ اداری به مبلغ 840,000  ,2 ریال خریداري کرد. عمر مفید این اثاثه 8 
ســال و ارزش اســقاط آن 400,000 ریال مي باشد. مطلوب است ثبت هزینه اســتهالك اثاثۀ اداری در پایان سال 1388 در دفتر 

روزنامۀ شرکت سپهر. 
7 ـ شرکت صبا در تاریخ 1388/6/17 مبلغ 380,000 ریال ملزومات اداري به طور نقد خریداري کرد. در پایان سال پس از 
انبارگرداني مشخص شد که 140,000 ریال از ملزومات اداری در انبار موجود است. مطلوب است ثبت خرید ملزومات و ثبت 

اصالحي الزم در پایان سال 1388 در دفتر روزنامۀ شرکت صبا.  
8ـ  مانده حســاب موجودی ملزومات مؤسســۀ شفا در پایان ســال 1387 قبل از اصالحات مبلغ 128,000 ریال است. پس از 
انبارگردانی در پایان سال مشخص شد که موجودی ملزومات پایان دوره 86،000 ریال است. مطلوب است ثبت اصالحي الزم 

در پایان سال 1388 در دفتر روزنامۀ مؤسسۀ شفا. 
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  مسائل 

1ـ  مؤسســۀ زاگرس در تاریخ 1388/10/27 مبلغ 660,000 ریال بابت تعمیر و نگه داري وســایل نقلیه شرکت کیان دریافت 
کرد. قرارداد مربوط به تعمیرات فوق برای یک دوره یک ساله از 1388/11/1 لغایت 1389/10/30 است. مطلوب است:

الف( ثبت های الزم در دفتر روزنامۀ مؤسســۀ زاگرس در تاریخ های 1388/10/27و 1389/10/30 و همچنین ثبت اصالحی 
در پایان سال 1388 . 

ب( ثبت های الزم در دفتر روزنامۀ شــرکت کیان در تاریخ هــای 1388/10/27و 1389/10/30 و همچنین ثبت اصالحی در 
پایان سال 1388 . 

2ـ  شرکت ساحل در تاریخ 1388/4/1 بابت اجاره یک دستگاه خودرو برای مدت یک سال، مبلغ 390,000 ریال به مؤسسۀ 
تاکسیرانی معتمد پرداخت کرد. مطلوب است:

الف( ثبت های الزم در دفتر روزنامۀ شرکت ساحل در تاریخ های1388/4/1 ، 1388/12/29 و 1389/3/31.  
ب( ثبت های الزم در دفتر روزنامۀ مؤسسه تاکسیرانی معتمد در تاریخ های1388/4/1 ، 1388/12/29 و 1389/3/31.  

3 ـ تعمیرگاه سجاد در اسفندماه 1387 بابت تعمیرات جزئی یک دستگاه خودرو متعلق به شرکت شبنم صورتحسابی به مبلغ 
374,000 ریال صادر کرد و تحویل شــرکت شــبنم نمود. این رویداد تا پایان سال 1387 در دفاتر هیچکدام از طرفین ثبت نشده 

است. مطلوب است ثبت های الزم در دفتر روزنامۀ تعمیرگاه سجاد و شرکت شبنم در پایان سال 1387. 
4ـ  بابت هزینه های زیر که مربوط به روزهای پایانی سال 1388 مؤسسۀ سحر مي باشد تا پایان سال 1388 ثبتی در حساب های 

مؤسسه به عمل نیامده است.
247,500 ریال  حقوق کارکنان      

87,400 ریال  هزینۀ آب و برق      
800   ,47 ریال  هزینۀ تلفن        

مطلوب است ثبت اصالحي الزم در پایان سال 1388 در دفتر روزنامۀ مؤسسه سحر. 
5 ـ شرکت شهاب در تاریخ 1387/4/1 یک دستگاه خودرو به مبلغ 9,280,000 ریال خریداري کرد. عمر مفید این خودرو 
ده سال و ارزش اسقاط آن 1,200,000 ریال مي باشد. مطلوب است ثبت هزینه استهالك وسایل نقلیه در پایان سال های 1387، 

1388 و 1389 در دفتر روزنامۀ شرکت شهاب. 
6 ـ شرکت ارس در تاریخ 1388/7/12 مبلغ 472,000 ریال ملزومات اداري به طور نقد خریداري کرد. در پایان سال پس از 
انبارگرداني مشخص شد که 181,000 ریال از ملزومات اداری در انبار موجود است. مطلوب است ثبت خرید ملزومات و ثبت 

اصالحي الزم در پایان سال 1388 در دفتر روزنامۀ شرکت ارس.  
7 ـ موجــودی ملزومات مؤسســۀ حقیقت در ابتدای ســال 1388 مبلغ 228,000 ریال اســت. در تاریــخ 1388/7/4 نیز مبلغ 
326,000 ریال ملزومات به صورت نقد خریداری کرد. در پایان ســال پس از انبارگرداني مشــخص شــد که 204,000 ریال از 
ملزومات اداری در انبار موجود است. مطلوب است ثبت خرید ملزومات در تاریخ 1388/7/4 و همچنین ثبت اصالحي الزم در 

پایان سال 1388 در دفتر روزنامۀ مؤسسۀ حقیقت.  
8 ـ موارد زیر در سال 1381 در مؤسسۀ بهمني اتفاق افتاده است:
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الف( در تاريخ 1381/7/1 بابت خدماتي كه قرار است در يك سال آينده ) از تاريخ 1381/7/1 به مدت يك سال( به شركت 
بوران ارائه شود، مبلغ 48 ميليون ريال دريافت گرديد و بالفاصله به حساب بانكي مؤسسه واريز گرديد.

ب( در تاريخ 1381/8/1 بابت حق بيمه يك سال آينده ) از تاريخ 1381/8/1 به مدت يك سال( مبلغ 6 ميليون ريال پرداخت 
گرديد.

مطلوبست:
الف( ثبت رويدادهاي فوق در دفتر روزنامۀ مؤسسۀ بهمني.

ب( ثبت هاي مربوط به اصالح حساب هاي پيش دريافت و پيش پرداخت در پايان سال مالي يعني 29 اسفند ماه 1381.
9 ـ ماندۀ حساب پيش پرداخت بيمه و پيش دريافت درآمدها در شركت سبالن قبل از اصالح حساب ها به ترتيب 41 ميليون 
ريال و 48 ميليون ريال و ماندۀ حســاب ســاختمان )كه در اول مهر ماه 1379خريداري شــده( 28 ميليون ريال است. با توجه به 
اطالعات زير ثبت هاي مربوط به اصالح حساب هاي شركت سبالن را در پايان سال 1381 در دفتر روزنامۀ شركت ثبت نمائيد.

الف - حقوق و دستمزد ثبت و پرداخت نشده كاركنان در پايان سال 1381  مبلغ 6 ميليون ريال مي باشد.
ب - خدمات انجام شده براي مشتريان در پايان سال 1381 كه تا پايان سال ثبت دفاتر نشده بالغ بر 9 ميليون ريال است.

ج - عمر مفيد ساختمان  12 سال است و ارزش اسقاط  آن  4 ميليون ريال مي باشد.
د ـ بيمۀ منقضي نشده تا پايان سال 1381  مبلغ  18 ميليون ريال است.

هـ  ـ  پيش دريافت درآمدها مربوط به خدمات يكساله از تاريخ  81/8/1  لغايت  82/7/30  است.
10 ـ مانده بعضي از حساب هاي شركت راه گستر در پايان سال 1388 قبل از اصالح حساب ها بصورت زير است:

مانده بستانكارمانده بدهكارنام حساب
180,000پيش دريافت درآمد
120,000پيش پرداخت بيمه
480,000پيش پرداخت اجاره

800,000   ,4ساختمان
600,000استهالك انباشتۀ ساختمان

اطالعات زير نيز در دست است:
الف( حقوق و دستمزد ثبت و پرداخت نشدۀ كاركنان در پايان سال 1388  مبلغ 68,000 ريال است.

ب( عمر مفيد ساختمان 20 سال و ارزش اسقاط آن 800,000 ريال است. 
ج ( خدمات انجام شده براي مشتريان در پايان سال 1388 كه تا كنون ثبت دفاتر نشده بالغ بر 98,000 ريال است.

د (  پيش دريافت درآمدها مربوط به خدمات يكساله از تاريخ  1388/5/1  لغايت  1389/4/31 است.
هـ ( بيمۀ منقضي شده در پايان سال 1388  مبلغ 80,000 ريال است.

و ( هزينه هاي آب و برق بهمن و اسفند ماه سال 1388 كه صورت حساب آن در روزهاي پاياني سال واصل شده ولي تا پايان 
سال پرداخت نشده ، 176,000 ريال است.

مطلوب است ثبت هاي اصالحي الزم در پايان سال 1388 در دفتر روزنامۀ شركت راه گستر.
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فصل هشتم 
بستن حساب ها در پایان دوره مالی 

 اهداف رفتاری :
           پس از مطالعه اين فصل از فراگير انتظار مي رود كه :

1 ـ مفهوم بستن حساب ها را بداند. 
2 ـ ثبت بستن حساب های موقت با حساب خالصه سود و زیان را انجام دهد. 

3 ـ ثبت بستن حساب های دائمی با تراز اختتامیه را انجام دهد. 
4 ـ ثبت افتتاح حساب های دائمی با تراز افتتاحیه را انجام دهد. 

سیستم حســابداري باید کلیۀ اطالعات مالي مؤسسه را شناسایي، اندازه گیري، ثبت،  طبقه بندي و در قالب صورت هاي مالي 
تلخیص نماید تا اطالعات مفیدي را براي استفاده کنندگان اطالعات حسابداري فراهم کند. فرایند حسابداري شامل یک سري 

عملیاتي است که بطور پیاپي در هر دورۀ مالي تکرار مي شود. این عملیات پیاپي را چرخۀ حسابداري1 مي گویند.
چرخه حســابداري را به صورت شــکل صفحه بعد مي توان نشــان داد.2همان طوري که در شــکل مالحظه مي شود، عملیات 

حسابداري به ترتیب عبارت اند از: 
1 ـ جمع آوري اطالعات مالي

2 ـ تجزیه و تحلیل معامالت و عملیات مالي
3 ـ ثبت معامالت و عملیات مالي در دفتر روزنامه )ورود اطالعات اولیه(

4 ـ نقل اقالم از دفتر روزنامه به دفتر کل
5 ـ تهیۀ تراز آزمایشي )اصالح نشده(

6 ـ اصالح و تعدیل حساب هاي دفتر کل )ثبت اصالحات در دفتر روزنامه و انتقال آن به دفتر کل(
7ـ تهیۀ تراز آزمایشی اصالح شده

8 ـ تهیۀ صورت سود و زیان و صورت تغییرات سرمایه
9 ـ بستن حساب هاي موقت )انجام ثبت هاي مربوط به بستن حساب هاي موقت در دفتر روزنامه و انتقال آنها به دفتر کل(

10 ـ تهیۀ تراز آزمایشي )اختتامي(
11 ـ تهیۀ ترازنامه و بستن حساب های دائمی

همان طور که در شــکل مالحظه می شــود، عملیات حسابداري در دو مقطع انجام مي شود: )الف( در طول دورۀ مالي و )ب( 
در پایان دوره مالي. عملیات ردیفهای یک تا چهار فوق در طول دوره مالی و بقیه آنها در پایان دورۀ مالی انجام مي شــود. البته 

حسابداران می توانند در هر مقطع زمانی که مورد نیاز باشد تراز آزمایشی )اصالح نشده( را تهیه نمایند. 
در فصول قبل، کلیۀ موارد فوق به غیر از بســتن حساب ها تشــریح گردید. در این فصل،  ابتدا نحوۀ بستن حساب های موقت تشریح مي شود. 

1 -  Accounting Cycle 
 2 - مصطفي علیمدد و نظام الدین ملک آرائي، » اصول حسابداري« جلد اول، چاپ ششم، تهران، سازمان حسابرسي، 1374 ، صفحه 196 
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پس از ثبت بســتن حســاب های موقت در دفتر روزنامه و انتقال آن به دفتر کل، مجدداً از روی مانده  ي حســاب های دفتر کل یک تراز آزمایشی 
تهیه مي شــود که به آن تراز آزمایشــی اختتامی می گویند. ســپس از روی تراز آزمایشــی اختتامی، ترازنامه تهیه مي شود. نهایتاً پس از آنکه کلیۀ 
صورت های مالی از جمله ترازنامه تنظیم گردید، حساب های دائمی نیز بسته خواهند شد و بدین ترتیب چرخه حسابداري مؤسسه تکمیل مي شود. 

جمع آوري اطالعات مالي

تجزيه و تحليل معامالت و عمليات مالي

درطول دوره مالي براي ثبت 

معامالت و عمليات مالي
ثبت معامالت و عمليات مالي در سند و دفتر روزنامه

)ورود اطالعات اوليه(

نقل اقالم از دفتر روزنامه به دفتر كل

تهيه تراز آزمايشي )اصالح نشده(

اصالح و تعديل حسابهاي دفتر كل )ثبت اصالحات 
در دفتر روزنامه و انتقال آن به دفتر كل(

در پايان دوره مالي براي 

تهيه صورتهاي مالي

پايان دوره 
مالي

تهيه صورت سود و زيان

بستن حسابهاي موقت
)ثبت  در دفتر روزنامه و انتقال آن به دفتر كل(

تهيه تراز آزمايشي اختتامي

تهيه ترازنامه و صورت جريان وجوه نقد

شروع شروع دوره 
مالي

{
تراز آزمايشي اصالح شده}
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 مفهوم بستن حساب ها 
همان طور که در فصل قبل بیان گردید، حساب هاي دفتر کل را از نظر انتقال یا عدم انتقال ماندۀ آنها به سال بعد مي توان به سه دستۀ 
)1( حســاب هاي دائمي، )2( حساب های موقت و )3( حساب های مختلط طبقه بندی نمود. حساب های مختلط نیز نهایتًا با انجام ثبت هاي 
اصالحي قســمت دائمي و قسمت موقتي آنها از هم تفکیک مي شوند. لذا در پایان سال پس از انجام اصالحات، حساب ها یا دائمی هستند 
یا موقت و حساب هاي مختلط وجود ندارد. پس از تهیه صورت سود و زیان، حساب های موقت نیز بسته مي شوند و فقط حساب های دائمی 
باقی مي ماند. ماندۀ کلیۀ حســاب های دائمی نیز در ترازنامه درج و از طریق صدور ســند اختتامیه به سال بعد منتقل می شوند. در ادامه این 

فصل، ابتدا نحوه بستن حساب های موقت تشریح مي شود و سپس نحوۀ انتقال حساب های دائمی به سال بعد تبیین می گردد.
 

در پایان سال مالی پس از انجام اصالحات، حساب ها یا دائمی هستند یا موقت. 
حساب های موقت در پایان سال بسته مي شوند. 

در پایان سال، مانده تمامی حساب های دائمی در ترازنامه درج و از طریق صدور سند 
اختتاميه به سال بعد منتقل می شوند.

 بستن حساب های موقت در پایان دوره مالی )در مؤسسات خدماتی( 
همان طور که قباًل نیز بیان گردید، در پایان سال مالي حساب های موقت باید بسته شوند. حساب های موقت حساب هایی هستند که 
در پایان ســال مالی بسته مي شــوند و مانده آنها به سال مالی بعد منتقل نمی شود. حساب های موقت شامل درآمدها، هزینه ها و حساب 
برداشت مي باشد. برای بستن حساب درآمدها و هزینه ها از یک حساب واسطه بنام »حساب خالصۀ سود و زیان« استفاده مي شود. به این 

ترتیب، مراحل بستن حساب هاي موقت به صورت زیر است:

مرحلۀ اول: بستن حساب درآمدها 
حساب درآمدها را بدهکار و حساب خالصه سود و زیان را بستانکار مي کنیم. 

مرحلۀ دوم: بستن حساب هزينه ها 
حساب خالصه سود و زیان را معادل جمع هزینه ها بدهکار و تک تک حساب هاي مربوط به هزینه ها را بستانکار مي کنیم.

 مرحلۀ سوم: بستن حساب خالصه سود و زيان 
حساب خالصه سود و زیان را مانده گیري مي کنیم و در صورتي که ماندۀ آن بستانکار باشد، معادل مبلغ ماندۀ آن را بدهکار و حساب 

سرمایه را بستانکار مي کنیم. مانده بستانکار حساب خالصه سود و زیان را،  سود مي گویند.
اما اگر حســاب خالصۀ ســود و زیان مانده بدهکار داشته باشد، باید این حساب را بستانکار و حساب سرمایه را بدهکار نماییم. مانده 

بدهکار حساب خالصه سود و زیان را،   زیان مي گویند.

مرحلۀ چهارم: بستن حساب برداشت 
براي بستن مانده حساب برداشت، حساب سرمایه را معادل مانده حساب برداشت بدهکار و حساب برداشت را بستانکار مي کنیم.  
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در پایان سال مالی، حساب هاي موقت طی 4 مرحله بسته مي شوند. 
مرحلۀ 1: حساب درآمدها بدهکار و حساب خالصه سود و زیان بستانکار مي شود. 

مرحلۀ 2: حساب خالصۀ سود و زیان بدهکار و هزینه ها بستانکار مي شود. 
مرحلۀ 3: اگر ماندۀ حساب خالصه سود و زیان بستانکار باشد آن را بدهکار و حساب 
سرمایه بستانکار مي شود. اما اگر حســاب خالصه سود و زیان مانده بدهکار داشته 

باشد، این حساب بستانکار و حساب سرمایه بدهکار می شود. 
مرحلۀ 4: حساب سرمایه بدهکار و حساب برداشت بستانکار می شوند. 

برای تشریح نحوۀ بستن حساب های موقت به مثال زیر توجه نمایید. 

مثال1: تراز آزمایشی اصالح شده مؤسسه آرمان در پایان سال 1388 به صورت زیر است: 
مؤسسۀ آرمان

تراز آزمایشی اصالح شده
در تاریخ 1388/12/29

مانده بستانکارمانده بدهکارنام حساب
87,500بانك 

246,700حساب های دریافتنی 
46,200موجودی ملزومات 

180,000زمین 
210,000ساختمان 

42,000استهالک انباشتۀ ساختمان 
160,000اثاثۀ اداری 

24,000استهالک انباشته اثاثه اداری 
114,000حساب های پرداختنی 

89,000اسناد پرداختنی 
420,000سرمایه 
34,000برداشت 
533,400درآمدها 

213,400هزینه حقوق 
8,900هزینۀ تعمیرات 

10,500هزینۀ استهالک ساختمان 
8,000هزینۀ استهالک اثاثه 

17,200هزینۀ آب و برق و تلفن 
1,222,4001,222,400جمع 
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مطلوب است ثبت های مربوط به بستن حساب های موقت مؤسسۀ آرمان در پایان سال 1388 در دفتر روزنامه مؤسسه. 
همان طور که در باال توضیح داده شد، حساب های موقت طی چهار مرحله بسته مي شوند. لذا مراحل بستن حساب های موقت 

مؤسسه آرمان در پایان سال 1388 به شرح زیر مي باشد: 

مرحلۀ اول: بستن حساب درآمدها 
دفتر روزنامه

بستانکاربدهکارشــــــرحتاریخ
درآمدها 88/12/29

 حساب خالصه سود و زیان 
بابت بستن حساب درآمدها  

533,400
 533,400

درآمد
533,400533,400

مرحلۀ دوم: بستن حساب هزينه ها 
دفتر روزنامه

بستانکاربدهکارشــــــرحتاریخ
حساب خالصه سود و زیان 88/12/29

 هزینۀ حقوق 
 هزینۀ تعمیرات 

 هزینۀ استهالک ساختمان 
 هزینۀ استهالک اثاثه 

 هزینۀ آب و برق و تلفن
بابت بستن حساب هزینه ها 

258,000
213,400
8,900
10,500
8,000

  17,200

مرحلۀ سوم: بستن حساب خالصۀ سود و زيان
 

حساب خالصه سود و زیان
258,000533,400

مانده275,400

دفتر روزنامه
بستانکاربدهکارشــــــرحتاریخ

حساب خالصۀ سود و زیان 88/12/29
  سرمایه 

بابت بستن حساب خالصۀ سود و زیان  

275,400
275,400

 

)م



    بستن حساب ها در پايان دوره ي مالي فصل هشتم

170

مرحلۀ چهارم: بستن حساب برداشت 
دفتر روزنامه

بستانکاربدهکارشــــــرحتاریخ

سرمایه88/12/29
                      برداشت 

بابت بستن حساب برداشت   

34,000
34,000

 

برداشت
34,00034,000

 بستن حساب های موقت در مؤسسات بازرگانی 
فرایند کلی بســتن حساب های موقت در مؤسسات بازرگانی شبیه مؤسسات خدماتی است با این تفاوت که چند حساب در مؤسسات 
بازرگانی وجود دارد که در مؤسســات خدماتی وجود ندارد. این حســاب ها شامل حساب های خرید، فروش، برگشت از خرید و تخفیفات، 
برگشــت از فروش و تخفیفات، تخفیفات نقدی خرید، تخفیفات نقدی فروش و موجودی کاالی اول دوره و موجودی کاالی پایان دوره 

است. برای تشریح نحوه بستن حساب های موقت در مؤسسات بازرگانی به مثال زیر توجه نمایید. 
مثال 2: تراز آزمایشی اصالح شدۀ مؤسسۀ بازرگانی بهشت در پایان سال 1388 به صورت زیر مي باشد: 

مؤسسۀ بازرگانی بهشت 
تراز آزمایشی اصالح شده

در تاریخ 1388/12/29
مانده بستانکارمانده بدهکارنام حساب

94,200صندوق  
87,400حساب های دریافتنی 

121,400موجودی كاالی اول دوره 
173,000اثاثۀ اداری 

64,300استهالک انباشته اثاثه اداری 
74,600حساب های پرداختنی 

121,700سرمایه 
18,400برداشت 
863,200فروش 

21,300برگشت از فروش و تخفیفات 
14,700تخفیفات نقدی فروش 

461,300خرید 

سرمایه
34,000420,000

275,400
667,400

)م

مانده
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18,700برگشت از خرید و تخفیفات
19,100تخفیفات نقدی خرید 

102,300هزینۀ حقوق 
21,200هزینۀ حمل كاالی خریداری شده

17,300هزینۀ استهالک اثاثه 
29,100هزینۀ آب و برق و تلفن 

1,161,6001,161,600جمع 

موجودی کاالی پایان دوره مؤسسه 146,700 ریال مي باشد.
مطلوب اســت ثبت های مربوط به بســتن حســاب های موقت مؤسسۀ بازرگانی بهشت در پایان ســال 1388 در دفتر روزنامۀ 

مؤسسه. 

مرحلۀ اول: بستن )اصالح( حساب موجودی كاال
دفتر روزنامه

بستانکاربدهکارشــــــرحتاریخ
حساب خالصه سود و زیان 88/12/29

                      موجودی كاالی)اول دوره(
موجودی كاالی )پایان دوره( 

                    حساب خالصۀ سود و زیان 
بابت بستن حساب موجودی كاالی اول دوره و ایجاد موجودی كاالی پایان دوره 

121,400 

 146,700
 121,400

 146,700

گفتني اســت ثبت فوق را مي توان در بخش ثبت های اصالحی نیز مطرح نمود؛ زیرا برخی از حســابداران، ثبت فوق را جزء 
ثبت های اصالحی مي دانند و برخی آن را جزء ثبت های مربوط به بستن حساب های موقت. 

مرحلۀ دوم: بستن حساب فروش، برگشت از خريد و تخفيفات و تخفيفات نقدی خريد 
دفتر روزنامه

بستانکاربدهکارشــــــرحتاریخ
فروش88/12/29

برگشت از خرید و تخفیفات 
تخفیفات نقدی خرید 

 حساب خالصه سود و زیان 
بابت بستن حساب های موقت 

863,200
 18,700
 19,100

901,000

فروش
)م863,200863,200
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برگشت از خرید و تخفيفات
18,700م( 18,700

مرحلۀ سوم: بستن حساب خريد، برگشت از فروش و تخفيفات، تخفيفات نقدی فروش و هزينه ها 
دفتر روزنامه

بستانکاربدهکارشــــــرحتاریخ

حساب خالصه سود و زیان 88/12/29
  خرید 

  برگشت از فروش و تخفیفات
  تخفیفات نقدی فروش

  هزینه    حقوق 
   هزینۀ حمل كاالی خریداری شده

   هزینۀ استهالک اثاثه  
    هزینۀ آب و برق و تلفن

بابت بستن حساب های موقت  

667,200
 461,300
 21,300
 14,700
 102,300
 21,200
 17,300
 29,100

م(

برگشت از فروش و تخفيفات
21,300  )م21,300

تخفيفات نقدی خرید
19,10019,100

خرید
461,300م( 461,300

تخفيفات فروش
147,000 )م147,000

هزینه حقوق
102,300م(102,300

هزینه حمل کاالی خریداری شده
21,200م( 21,200
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مرحلۀ چهارم : بستن حساب خالصه سود و زيان 

حساب خالصه سود و زیان

 121,400
 667,200

 146,700
 901,000

259,100مانده

دفتر روزنامه
بستانکاربدهکارشــــــرحتاریخ

حساب خالصه سود و زیان 88/12/29
 سرمایه 

بابت بستن حساب خالصۀ سود و زیان  

259,100
259,100

 

مرحلۀ پنجم: بستن حساب برداشت 
دفتر روزنامه

بستانکاربدهکارشــــــرحتاریخ

سرمایه88/12/29
 برداشت 

بابت بستن حساب برداشت   

18,400
18,400

 

هزینه استهالک اثاثه
17,300م( 17,300

هزینه آب ،برق وتلفن
29,100م( 29,100

سرمایه
121,700   )م18,400

259،100
362،400

برداشت
18,400م( 18,400
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بستن حساب های موقت در مؤسسات بازرگانی طی مراحل زیر انجام مي شود:  
مرحله ي1: حساب خالصۀ سود و زیان بدهکار و موجودی کاالی )اول دوره( بستانکار 
مي شود و همچنین حساب موجودی کاالی )پایان دوره( بدهکار و حساب خالصه سود 

و زیان بستانکار مي شود. 
مرحلۀ 2: حساب های فروش، برگشــت از خرید و تخفیفات و تخفیفات نقدی خرید 

بدهکار و حساب خالصه سود و زیان بستانکار مي شود. 
مرحلۀ 3: حساب خالصه سود و زیان بدهکار و حساب های خرید، هزینه ها، برگشت 

از فروش و تخفیفات و تخفیفات نقدی فروش بستانکار مي شود. 
مرحلۀ 4: مشابه مرحلۀ 3 مؤسسات خدماتی. 
مرحلۀ 5: مشابه مرحلۀ 4 مؤسسات خدماتی. 

 تهيۀ تراز آزمايشي اختتامي
پس از انجام ثبت هاي مربوط به بســتن حســاب هاي موقت و انتقال آنها به دفتر كل، مانده حســاب های موقت در دفتر كل صفر 
مي شود. اگر در اين مرحله از ماندۀ حساب هاي دفتر كل يك تراز آزمايشي تهيه كنيم، فقط شامل حساب هاي دائمي شود كه به آن تراز 

آزمايشي اختتامي اطالق مي گردد. با توجه به اطالعات مثال فوق، تراز آزمايشی اختتامی مؤسسه آرمان به صورت زير مي باشد. 

مؤسسۀ آرمان
تراز آزمایشی اختتامی
در تاریخ 1388/12/29

مانده بستانكارمانده بدهكارنام حساب
87,500بانک 

246,700حساب های دريافتنی 
46,200موجودی ملزومات 

180,000زمين 
210,000ساختمان 

42,000استهالك انباشته ساختمان 
160,000اثاثۀ اداری 

24,000استهالك انباشته اثاثه اداری 
114,000حساب های پرداختنی 

89,000اسناد پرداختنی 
661,400سرمايه 

930,400930,400جمع 

در تراز آزمايشی اختتامي فوق، ماندۀ حساب سرمايه از حساب دفتر كل صفحه بعد به دست آمده است. 
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حساب سرمايه 

34,000420,000
275,400

661,400 مانده
تراز آزمايشی اختتامی مؤسسۀ بازرگانی بهشت، كه در قسمت قبل ثبت های مربوط به بستن حساب های موقت آن ارائه شد، 

به صورت زير است: 
مؤسسۀ بازرگانی بهشت 

تراز آزمایشی اختتامی
در تاریخ 1388/12/29

مانده بستانكارمانده بدهكارنام حساب
94,200صندوق  

87,400حساب های دريافتنی 
146,700موجودی کاال )پايان دوره( 

173,000اثاثۀ اداری 
64,300استهالك انباشتۀ اثاثۀ اداری 

74,600حساب های پرداختنی 
362,400سرمايه 

501,300501,300جمع 

در تراز آزمايشی اختتامي فوق، ماندۀ حساب سرمايه از حساب دفتر كل زير به دست آمده است. 

حساب سرمايه 
18,400121,700

259,100
362,400مانده

 انتقال حساب های دائمی به سال بعد 
همان طور كه در فصل قبل بيان گرديد، حســاب هاي دائمي شامل دارايي ها، بدهي ها و سرمايه مي باشد كه ماندۀ آنها به دوره مالي 
بعد منتقل مي شود. در پايان سال، جهت انتقال حساب های دائمی از يك حساب واسط به نام تراز اختتاميه استفاده مي شود. ثبت روزنامه 
مربوط به انتقال حســاب های دائمی به اين ترتيب است كه، تمام حســاب هائی كه در تراز اختتاميه ماندۀ بدهکار دارند بستانکار نموده و 
حســاب تراز اختتاميه را بدهکار مي نمايند. همچنين تمام حســاب هايی كه دارای مانده بستانکار دارند بدهکار و حساب تراز اختتاميه را 

بستانکار مينمايند. 
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همان طور كه مالحظه مي شــود، حساب تراز اختتاميه يك حساب موقت است كه در پايان سال برای بستن حساب های دائمی مورد 
استفاده قرار می گيرد. علی هذا نحوه بستن حساب های دائمی مؤسسۀ آرمان به صورت زير است: 

دفتر روزنامه
بستانكاربدهكارشــــــرحتاريخ

تراز اختتاميه 88/12/29
 بانک 

حساب های دريافتنی 
موجودی ملزومات 

زمين 
 ساختمان 

 اثاثۀ اداری 
استهالك انباشته ساختمان 

استهالك انباشته اثاثۀ اداری 
حساب های پرداختنی 

اسناد پرداختنی 
سرمايه

 تراز اختتاميه 
دارايی هــا،  حســاب های  انتقــال  بابــت 

بدهي ها وسرمايه به سال بعد 

 930,400

 42,000
 24,000
 114,000
 89,000
661,400

 87,500
 246,700
 46,200

 180,000
 210,000
 160,000

 930,400
 

در پایان ســال برای انتقال حساب های دائمی به سال بعد، تمام حساب هایی را که در 
تراز آزمایشی اختتامی دارای ماندۀ بدهکار هستند، بستانکار و حساب تراز اختتامیه 
را بدهکار می نمایند. همچنین تمام حساب هایی را که دارای مانده بستانکار می باشند، 

بدهکار و حساب تراز اختتامیه را بستانکار می نمایند. 

 افتتاح حساب های دائمی در ابتدای سال 
در ابتدای هر سال بايد ماندۀ حساب های دائمی در دفاتر افتتاح گردد. برای اين منظور از يك حساب واسط به نام تراز افتتاحيه استفاده 
مي شود. ثبت روزنامه مربوط به افتتاح حساب های دائمی بر عکس ثبت روزنامه  مربوط به انتقال حساب های دائمی در پايان سال است. 
به اين ترتيب كه، تمام حساب هائی كه در تراز اختتاميه ماندۀ بدهکار دارند بدهکار و حساب تراز افتتاحيه را بستانکار می نمايند. همچنين 

تمام حساب هايی كه در تراز اختتاميه ماندۀ بستانکار دارند بستانکار و حساب تراز اختتاميه را بدهکار می نمايند. 
همان طور كه مالحظه می شود، حساب تراز افتتاحيه يك حساب موقت است كه با استفاده از آن حساب های دائمی در ابتدای سال در 
دفاتر افتتاح مي گردند. با توجه به اطالعات مربوط به مؤسسۀ آرمان، نحوه افتتاح حساب های دائمی در ابتدای سال بعد به صورت 

صفحه بعد است: 
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دفتر روزنامه
بستانكاربدهكارشــــــرحتاريخ

بانک 89/1/1
حساب های دريافتنی 

موجودی ملزومات 
زمين 

ساختمان 
اثاثۀ اداری 

ترازافتتاحيه  

تراز افتتاحيه
 استهالك انباشتۀ ساختمان 

 استهالك انباشتۀ اثاثۀ اداری 
 حساب های پرداختنی 

 اسناد پرداختنی 
 سرمايه

بابت افتتاح حساب های بدهي وسرمايه در ابتدای سال

 87,500
 246,700
 46,200

 180,000
 210,000
160,000

 930,400

 930,400

 42,000
 24,000
 114,000
 89,000
661,400

در ابتدای سال برای افتتاح حساب های دائمی، تمام حساب هایی که در تراز آزمایشی 
اختتامی ســال قبل ماندۀ بدهکار دارند بدهکار و حســاب تراز افتتاحیه را بستانکار 
می نمایند. همچنین حســاب تراز افتتاحیه را بدهکار و تمام حســاب هایی را که مانده 

بستانکار دارند بستانکار مي نمایند. 

 يک مثال جامع 
تراز آزمايشی اصالح شدۀ شركت كيميا در پايان سال 1388 به صورت زير است:

شرکت کیمیا
تراز آزمایشی اصالح شده

در تاریخ 1388/12/29
مانده بستانكارمانده بدهكارنام حساب

72,600وجوه نقد  
64,200حساب های دريافتنی 

246,000وسايل نقليه  
49,200استهالك انباشتۀ وسايل نقليه

81,700حساب های پرداختنی 
293,200سرمايه 

231,700درآمدها 
187,400هزينۀ حقوق 

46,200هزينۀ آب و برق و تلفن  
39,400هزينۀ استهالك وسايل نقليه 

655,800655,800جمع 
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مطلوب است: 
الف( ثبت های مربوط به بستن حساب های موقت شركت كيميا در پايان سال 1388 در دفتر روزنامه شركت 

ب( تهيه تراز آزمايشي اختتاميه در پايان سال 1388 
ج( ثبت روزنامه مربوط به انتقال حساب های دائمی به سال مالی بعد 

د( ثبت روزنامه مربوط به افتتاح حساب های دائمی در ابتدای سال مالی بعد 
پاسخ: 

الف( بستن حساب های موقت 

مرحلۀ اول: بستن حساب درآمدها 
دفتر روزنامه

بستانكاربدهكارشــــــرحتاريخ

درآمدها 88/12/29
 حساب خالصه سود و زيان 

بابت بستن حساب درآمدها  

231,700
 231,700

مرحلۀ دوم: بستن حساب هزینه ها 
دفتر روزنامه

بستانكاربدهكارشــــــرحتاريخ
حساب خالصه سود و زيان 88/12/29

  هزينۀ حقوق 
  هزينۀ آب و برق و تلفن

  هزينۀ استهالك وسايل نقليه  
بابت بستن حساب هزينه ها 

273,000
187,400
46,200
39,400

مرحلۀ سوم: بستن حساب خالصه سود و زیان 

حساب خالصۀ سود و زيان

273,000231,700

مانده41,300

دفتر روزنامه

بستانكاربدهكارشــــــرحتاريخ

سرمايه88/12/29
 حساب خالصۀ سود و زيان 

بابت بستن حساب خالصه سود و زيان  

41,300
41,300
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مرحلۀ چهارم: بستن حساب برداشت 
چون حساب برداشت مانده ندارد، بستن حساب برداشت موضوعيت ندارد. 

ب( تراز آزمايشي اختتاميه
شرکت کیمیا

تراز آزمایشی اختتامیه
در تاریخ 1388/12/29

مانده بستانكارمانده بدهكارنام حساب
72,600وجوه نقد  

64,200حساب های دريافتنی 
246,000وسايل نقليه  

49,200استهالك انباشتۀ وسايل نقليه
81,700حساب های پرداختنی 

251,900سرمايه 
382,800382,800جمع 

در تراز آزمايشی اختتاميه فوق، مانده حساب سرمايه از حساب دفتر كل زير به دست آمده است. 

حساب سرمايه 

41,300293,200

251,900مانده

ج( ثبت روزنامۀ مربوط به انتقال حساب های دائمی به سال بعد 
دفتر روزنامه

بستانكاربدهكارشــــــرحتاريخ

تراز اختتاميه 88/12/29
 وجوه نقد  

حساب های دريافتنی 
 وسايل نقليه  

استهالك انباشته وسايل نقليه  
حساب های پرداختنی 

سرمايه
 تراز اختتاميه 

بابت انتقال حساب های دائمی به سال بعد 

382,800

 49,200
81,700
251,900

72,600
64,200
246,000

 382,800
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د( ثبت روزنامه مربوط به افتتاح حساب های دائمی در ابتدای سال بعد

دفتر روزنامه
بستانكاربدهكارشــــــرحتاريخ

وجوه نقد 89/1/1
حساب های دريافتنی 

وسايل نقليه 
 تراز افتتاحيه 

تراز افتتاحيه
 استهالك انباشتۀ وسايل نقليه  

 حساب های پرداختنی 
سرمايه

بابت افتتاح حساب های دائمی در ابتدای سال

72,600
64,200
246,000

 382,  800
 382,800

 49,200
 81,700
 251,900
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1 ـ منظور از چرخۀ حسابداري چیست؟ 

2 ـ آیا در پایان سال پس از انجام اصالحات، حساب های موقت وجود دارد؟ چرا؟ 
3 ـ بستن حساب هاي موقت در مؤسسات خدماتی در چند مرحله انجام مي گیرد؟ این مراحل را نام ببرید. 

4 ـ برای بستن حساب های موقت در پایان دوره مالی از چه حسابی استفاده مي شود؟ 
5 ـ توضیح دهید که چه موقع مانده حساب های موقت در دفتر کل صفر مي شود؟ 
6 ـ در پایان سال، جهت انتقال حساب های دائمی از چه حسابی استفاده مي شود؟ 

7 ـ در ابتدای هر سال، جهت افتتاح حساب های دائمی از چه حسابی استفاده مي شود؟ 
8 ـ تراز آزمایشی اختتامیه شامل چه حساب هائی است و چه موقع تهیه مي شود؟ 

9 ـ برای بستن حساب های موقت از کدام تراز آزمایشی استفاده مي شود؟ 
10 ـ برای انتقال حساب های دائمی به سال بعد از کدام تراز آزمایشی استفاده مي شود؟ 
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تمرين

1 ـ تراز آزمايشی اصالح شده شركت باران در پايان سال مالی 1387 به صورت زير مي باشد: 

شرکت باران
تراز آزمایشی اصالح شده

در تاریخ 1387/12/30
مانده بستانكارمانده بدهكارنام حساب

800  ,39صندوق
57,600حساب های دريافتنی 

84,200اسناد دريافتنی
186,000اثاثه اداری   

37,200استهالك انباشته اثاثه اداری 
800  ,47حساب های پرداختنی 

250,000سرمايه 
31,000برداشت 
800  ,296درآمدها 

176,100هزينه حقوق
600  ,18هزينه استهالك اثاثه اداری

24,200هزينه آب و برق و تلفن 
14,300ساير هزينه ها 

631,800631,800جمع 
مطلوب است: ثبت های روزنامه مربوط به بستن حساب های موقت در پايان سال 1387. 
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2 ـ با توجه به تراز آزمايشی زير ثبت های روزنامه مربوط به بستن حساب های موقت در پايان سال 1388 را بنويسيد. 
مؤسسۀ صدف 

تراز آزمایشی اصالح شده
در تاریخ 1388/12/29

مانده بستانكارمانده بدهكارنام حساب
124,600بانک   

82,400حساب های دريافتنی 
42,100موجودی ملزومات

86,000وسايل نقليه  
26,400استهالك انباشتۀ وسايل نقليه  

74,100حساب پرداختني
320,000سرمايه 
41,200برداشت 
273,400درآمدها 

216,700هزينۀ حقوق
19,400هزينۀ استهالك وسايل نقليه  

13,600هزينۀ سوخت و تعميرات 
26,700هزينۀ آب و برق و تلفن 

41,200هزينۀ ملزومات  
693,900693,900جمع 

3 ـ تراز آزمايشی اصالح شده مؤسسۀ بازرگانی دماوند در پايان سال 1388 به صورت زير است: 
مؤسسه بازرگانی دماوند 
تراز آزمایشی اصالح شده

در تاریخ 1388/12/29
مانده بستانكارمانده بدهكارنام حساب

46,100بانک   
73,100حساب های دريافتنی 

54,200موجودی کاالی اول دوره 
146,000اثاثه اداری 

29,200استهالك انباشتۀ اثاثۀ اداری 
47,400حساب های پرداختنی 

210,000سرمايه 
19,500برداشت 

624,300فروش 
14,200برگشت از فروش و تخفيفات 

412,700خريد 
11,400برگشت از خريد و تخفيفات

9,800تخفيفات نقدی خريد 
114,000هزينۀ حقوق 

21,300هزينه حمل کاالی خريداری شده
14,600هزينۀ استهالك اثاثه 

16,400ساير هزينه ها 
932,100932,100جمع 
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موجودی كاالی پايان دورۀ مؤسسه 48,400 ريال است.
مطلوب است:

الف( ثبت های مربوط به بستن حساب های موقت در دفتر روزنامه مؤسسه در پايان سال 1388
ب( تهيه تراز آزمايشی اختتامی مؤسسه در پايان سال 1388 

4 ـ تراز آزمايشی اختتاميه شركت سحاب در پايان سال مالی 1388 به صورت زير مي باشد: 

شرکت سحاب
تراز آزمایشی اختتامی
در تاریخ 1388/12/29

مانده بستانكارمانده بدهكارنام حساب
41,300صندوق   

61,100حساب ها و اسناد دريافتنی 
23,400موجودی ملزومات 

74,800اثاثه اداری   
26,700استهالك انباشتۀ اثاثۀ اداری 
91,400حساب ها و اسناد پرداختنی 

82,500سرمايه 
200,600200,600جمع 

مطلوب است:
الف( ثبت های روزنامه مربوط به انتقال حساب های دائمی در پايان سال 1388 

ب( ثبت های روزنامه مربوط به افتتاح حساب های دائمی در ابتدای سال 1389  
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  مسائل  

1 ـ تراز آزمايشی اصالح شده شركت پيوند در پايان سال مالی 1387 به صورت زير مي باشد: 
شرکت پیوند

تراز آزمایشی اصالح شده
در تاریخ 1387/12/30

مانده بستانكارمانده بدهكارنام حساب
104,200وجوه نقد   

87,400حساب های دريافتنی 
140,000وسايل نقليه   

42,000استهالك انباشته وسايل نقليه 
37,600حساب های پرداختنی 

220,000سرمايه 
23,000برداشت 
340,800درآمدها 

201,000هزينه حقوق
28,000هزينه استهالك وسايل نقليه

32,100هزينه سوخت و تعميرات 
24,700ساير هزينه ها 

640,400 640,400جمع 

مطلوب است:
الف( ثبت های روزنامه مربوط به بستن حساب های موقت در پايان سال 1387 

  T ب( تنظيم حساب خالصه سود و زيان به شكل
  T ج( تنظيم حساب سرمايه به شكل

د( تهيه تراز آزمايشی اختتامی در پايان سال 1387 
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2 ـ اطالعات زير در پايان سال 1387 در مورد مؤسسۀ خدماتی بهمن در دست است:

مانده بستانكارمانده بدهكارنام حساب

برداشت
درآمد ارائه خدمات

هزينه حقوق
هزينۀ تعميرات

هزينۀ آب و برق
هزينۀ استهالك ساختمان

هزينۀ اجاره

26,000

37,000
62,000
43,000
29,000
28,000

540,000

225,000540,000جمع
مطلوب است ثبت هاي مربوط به بستن حساب های موقت در دفتر روزنامه

3 ـ اطالعات زير در ارتباط با عمليات سال 1382 مؤسسه خدماتی گلزار در دست است. مطلوب است تهيه صورت سود و 
زيان براي سال مالي مذكور

درآمــد خدمــات 6,000,000 ريال ، هزينه حقــوق 1,500,000 ريال ، هزينه تعميرات 420,000 ريــال ، هزينه آب و برق 
140,000 ريال ، هزينۀ استهالك ساختمان 150,000 ريال و هزينه اجاره 80,000 ريال

4 ـ تراز آزمايشي مؤسسه خدماتی پيمان پس از انجام ثبت هاي اصالحي در پايان سال 1388 به صورت زير در دست است:
مؤسسۀ خدماتی پیمان

تراز آزمایشي )اصالح شده(
در تاریخ 1388/12/29

مانده بستانكارمانده بدهكارنام حساب

 159,100صندوق
 600  ,5حساب هاي دريافتني

 1,200پيش پرداخت بيمه
 56,000زمين

 600  ,45ساختمان
21,000 استهالك انباشته ساختمان
 50,000اسناد دريافتني کوتاه مدت

800  ,9 حساب هاي پرداختني
6,500 پيش دريافت

80,000 اسناد پرداختني
70,000 وام پرداختني بلند مدت

122,000 سرمايه
 22,000برداشت

800   ,97 درآمد ارائه خدمات
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 25,500هزينۀ حقوق
 14,000هزينۀ تعميرات

 19,800هزينۀ آب و برق
 4,500هزينۀ استهالك ساختمان

 3,800هزينۀ اجاره
407,100407,100جمع

مطلوب است:
.T الف( ثبت هاي مربوط به بستن حساب های موقت در دفتر روزنامه و انتقال آنها از دفتر روزنامه به دفتر كل به شكل

ب( تهيۀ تراز آزمايشي اختتامي.
ج( ثبت های روزنامۀ مربوط به انتقال حساب های دائمی در پايان سال 1388. 

د( ثبت های روزنامۀ مربوط به افتتاح حساب های دائمی در ابتدای سال 1389 . 
5 ـ تراز آزمايشی اصالح شده مؤسسه بازرگانی سپيد در پايان سال 1388 به صورت زير مي باشد: 

مؤسسه بازرگانی سپید 
تراز آزمایشی اصالح شده

در تاریخ 1388/12/29
مانده بستانكارمانده بدهكارنام حساب

47,500بانک   
32,800حساب های دريافتنی 

87,200موجودی کاالی اول دوره 
124,000وسايل نقليه  

24,800استهالك انباشتۀ وسايل نقليه 
81,500حساب های پرداختنی 

212,000سرمايه 
16,800برداشت 

428,900فروش 
12,400برگشت از فروش و تخفيفات 

6,700تخفيفات نقدی فروش 
274,000خريد 

14,300برگشت از خريد و تخفيفات
7,200تخفيفات نقدی خريد 

124,600هزينۀ حقوق 
23,100هزينۀ حمل کاالی خريداری شده

12,400هزينۀ استهالك وسايل نقليه
7,200ساير هزينه ها  

768,700768,700جمع 
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موجودی كاالی پايان دوره مؤسسه 101,400 ريال است.
مطلوب است:

الف( ثبت های مربوط به بستن حساب های موقت مؤسسه بازرگانی بهشت در پايان سال 1388 در دفتر روزنامه مؤسسه. 
 .T ب( تنظيم حساب موجودی كاالی پايان دوره به شكل

 .T ج( تنظيم حساب خالصه سود و زيان به شكل
 .T د( تنظيم حساب سرمايه به شكل

هـ( تهيه تراز آزمايشی اختتامی در پايان سال 1388. 
و( ثبت های روزنامه مربوط به انتقال حساب های دائمی در پايان سال 1388. 

ز( ثبت های روزنامه مربوط به افتتاح حساب های دائمی در ابتدای سال 1389 . 



                  بستن حساب ها در پايان دوره ي مالي فصل هشتم

189

مثالهای جامع در مورد فرايند کلی انجام عمليات حسابداری

مثال1: اطالعات زير در مورد مؤسسه ارغوان در دست است: 
در تاريخ 1389/1/17 خانم ارغوان با واريز 976,000 ريال وجه نقد مؤسسه ارغوان را تشكيل داد.

در تاريخ 1389/1/24 مبلغ 640,000 ريال كاال خريداری شد و 340,000 ريال آن به صورت نقد پرداخت شد. 
در تاريخ 1389/1/25 مبلغ 6,200 ريال بابت هزينه حمل كاالی خريداری شده پرداخت شد. 

در تاريخ 1389/3/1 مبلغ 610,000 ريال كاال به صورت نسيه به فروش رسيد. 
در تاريخ 1389/3/4 مبلغ 12,000 ريال از كاالی فروش رفته برگشت داده شد و 9,000 ريال نيز بابت معيوب بودن كاالی 

فروش رفته تخفيف داده شد. 
در تاريخ 1389/3/5 وجه كاالی فروش رفته در 1389/3/1 دريافت شد. 

در تاريخ 1389/3/6 مبلغ 18,000 ريال از كاالی خريداری شده برگشت داده شد و وجه بقيۀ كاال پرداخت شد. 
در تاريــخ 1389/3/9 مبلــغ 600,000 ريال كاال با شــرط نســيه 40 روزه )2 درصد تخفيف اگر تا 10 روز پرداخت شــود( 

خريداری شد. 
در تاريخ 1389/3/15 وجه كاالی خريداری شده در تاريخ 1389/3/9 پرداخت شد. 

در تاريخ 1389/4/1 مبلغ ,700,000 ريال كاال با شــرط نســيه 40 روزه )2 درصد تخفيف اگر تا 10 روز پرداخت شــود( به 
فروش رسيد. 

در تاريخ 1389/4/10 وجه فروش مورخ 1389/4/1 دريافت شد. 
در تاريخ 1389/6/1 مبلغ 28,000 ريال بابت هزينه های برق و تلفن پرداخت شد. 

در تاريخ 1389/7/1 مقداری اثاثه اداری به مبلغ 80,000 ريال خريداری شد و 70,000 ريال آن به صورت نقد پرداخت شد. 
در تاريخ 1389/8/1 مبلغ 1,200 ريال بابت حق بيمه يك سال اثاثه )از 1389/8/1 تا 1390/8/1( پرداخت شد. 

در تاريخ 1389/11/30 مبلغ 46,000 ريال بابت هزينه حقوق پرداخت شد. 
در تاريخ 1389/12/14 بابت فروش كاال به شركت الف مبلغ 160,000 ريال به صورت پيش دريافت از آن شركت دريافت 

گرديد.  
در تاريخ 1389/12/15 مبلغ 47,000 ريال توسط مالك از صندوق مؤسسه برداشت گرديد. 

در تاريخ 1389/12/17 مبلغ 65,000 ريال كاال به صورت نسيه به فروش رسيد. 
مطلوب است: 

1 ـ ثبت رويدادهای فوق در دفتر روزنامه و دفتر كل به شكل T )فقط حساب دفتر كل صندوق را به شكل كامل تهيه كنيد. 
ضمناً روش ثبت موجودی كاال ادواری است.( 

2 ـ تهيۀ تراز آزمايشی اصالح نشده در پايان سال 1389 
3 ـ انجام ثبت های اصالحی در دفتر روزنامه در پايان سال 1389 و انتقال آن به دفتر كل با توجه به اطالعات زير: 

الف( بابت كاالی پيش فروش شده به شركت الف تا پايان سال مبلغ 95,000 ريال كاال تحويل آن شركت شده است. 
ب( هزينۀ حقوق اسفند ماه كاركنان 8,000 ريال است كه تا پايان سال ثبت و پرداخت نشده است. 

ج( عمر مفيد اثاثه 5 سال و ارزش اسقاط آنها 10,000 ريال است. 
د( موجودی كاالی پايان دوره 172,000 ريال مي باشد. 
4 ـ تهيۀ تراز آزمايشی اصالح شده در پايان سال 1389 
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5 ـ تهيۀ صورت بهای تمام شده كاالی خريداری شده برای سال 1389
6 ـ تهيۀ صورت بهای تمام شده كاالی فروش رفته برای سال 1389 

7 ـ تهيۀ صورت سود و زيان
8 ـ تهيۀ صورت حساب سرمايه

9 ـ انجام ثبت های مربوط به بستن حساب های موقت در پايان سال در دفتر روزنامه 
10 ـ تهيۀ تراز آزمايشی اختتاميه در پايان سال 1389 

11 ـ تهيۀ ترازنامه در پايان سال 1389 
12 ـ انجام ثبت های مربوط به بستن حساب های دائمی در دفتر روزنامه 

13 ـ افتتاح حساب های دائمی در دفتر روزنامه در ابتدای سال 1390  
پاسخ:

صفحه: 1
شماره سند
حسابداری

بستانكاربدهكارعطفشـــــــــــــــــــــــــــرحتاريخ

صندوق 189/1/17
                          سرمايه 

واريز به صندوق بابت سرمايه اوليه

1976,000
976,000

خريد 289/1/24
                         صندوق 

                         حساب های پرداختنی 
بابت خريد کاال 

1
640,000

 340,000
300,000

هزينه حمل کاالی خريداری شده389/1/25
                    صندوق 

پرداخت هزينه حمل کاالی خريداری شده
1

6,200
6,200

حساب های دريافتنی  489/3/1
                    فروش 

بابت فروش کاال به صورت نسيه 

610,000
 610,000

برگشت از فروش و تخفيفات 589/3/4
                   حساب های دريافتنی  

بابت معيوب بودن و برگشت قسمتی از کاالی فروش رفته 

21,000
21,000

صندوق 689/3/5
                  حساب های دريافتنی  

بابت دريافت وجه کاالی فروش رفته در اول خرداد

1589,000
589,000

حساب های پرداختنی 789/3/6
                   برگشت از خريد و تخفيفات 

                   صندوق 
بابت برگشت بخشی از کاالی خريداری شده و پرداخت باقی ماندۀ بدهی 

1

 300,000
 18,000
 282,000

خريد 889/3/9
                    حساب های پرداختنی 

بابت خريد با شرط ن/40 ـ 10/2 

600,000
600,000
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ادامه دفتر روزنامه                                  صفحه: 2
شماره سند
حسابداری

بستانكاربدهكارعطفشـــــــــــــــــــــــــــرحتاريخ

حساب های پرداختنی 989/3/15
                       تخفيفات نقدی خريد 

                       صندوق 
بابت پرداخت وجه کاالی خريداری شده در 9 خرداد

1

600,000
 12,000
 588,000

حساب های دريافتنی  1089/4/1
                    فروش 

بابت فروش کاال به شرط ن/40 ـ 10/2  

 700,000
 700,000

صندوق 1189/4/10
تخفيفات نقدی فروش 

                   حساب های دريافتنی  
بابت دريافت وجه کاالی فروش رفته در اول تير ماه

1 686,000
14,000

700,000

هزينه برق و تلفن 1289/6/1
                  صندوق 

بابت پرداخت هزينه برق و تلفن 
1

28,000
 28,000

اثاثۀ اداری 1389/7/1
                  صندوق 

                  حساب های پرداختنی 
بابت خريد اثاثه اداری 

1
 80,000

 70,000
10,000

پيش پرداخت بيمه 1489/8/1
                    صندوق 

پرداخت حق بيمه يک ساله اثاثه 
1

1,200
1,200

هزينه حقوق 1589/11/30
                   صندوق 

بابت پرداخت هزينه حقوق کارکنان
1

 46,000
 46,000

صندوق 1689/12/14
                      پيش دريافت 

بابت پيش فروش کاال به شرکت الف 

1160,000
160,000

برداشت 1789/12/15
                     صندوق 

بابت برداشت وجه توسط مالک 
1

 47,000
 47,000

حساب های دريافتنی 1889/12/17
                     فروش 

بابت فروش کاال به صورت نسيه

65,000
65,000
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دفتر کل                     حساب صندوق                         صفحه 1
شماره سند
مانـدهتشخيصبستانكاربدهكارعطفشــــــــــــــرحتاريخحسابداری

976,000بد1976,000واريز به صندوق بابت سرمايه اوليه189/1/17
636,000بد1340,000بابت خريد کاال289/1/24
629,800بد16,200پرداخت هزينۀ حمل کاالی خريداری شده389/1/25
1,218,800بد1589,000بابت دريافت وجه کاالی فروش رفته در اول خرداد689/3/5
بابت برگشــت بخشــی از کاالی خريداری شــده و 789/3/6

پرداخت باقيمانده بدهی
936,800بد1282,000

348,800بد2588,000بابت پرداخت وجه کاالی خريداری شده در 9 خرداد989/3/15
1,034,800بد2686,000بابت دريافت وجه کاالی فروش رفته در اول تير ماه1189/4/10
1,006,800بد228,000بابت پرداخت هزينه برق و تلفن1289/6/1
936,800بد270,000بابت خريد اثاثۀ اداری1389/7/1
935,600بد21,200پرداخت حق بيمه يک ساله اثاثه1489/8/1
889,600بد246,000بابت پرداخت هزينۀ حقوق کارکنان1589/11/30
1,049,600بد2160,000بابت پيش فروش کاال به شرکت الف1689/12/14
1,002,600بد247,000بابت برداشت وجه توسط مالک1789/12/15

حساب های پرداختنيخريدسرمايه

976,000640,000
600,000

300,000
600,000

300,000
600,000
10,000

مانده1,240,00010,000ماندهمانده976,000

حساب های دريافتنیفروشهزينه حمل کاالی خريداری شده
6,200610,000

700,000
65,000

610,000
700,000
65,000

21,000
589,000
700,000

65,000مانده1,375,000مانده6,200مانده

برگشت از خريد و تخفيفاتتخفيفات نقدی خريدبرگشت از فروش و تخفيفات

21,00012,00018,000

18,000مانده12,000مانده21,000مانده



                  بستن حساب ها در پايان دوره ي مالي فصل هشتم

193

اثاثه اداریهزينه برق و تلفنتخفيفات نقدی فروش

14,00028,00080,000

80,000مانده28,000مانده14,000مانده

پيش دريافتهزينه حقوقپيش پرداخت بيمه

1,20046,000160,000

160,000مانده46,000مانده1,200مانده

برداشت
47,000

47,000
مؤسسۀ ارغوان

تراز آزمایشی اصالح نشده
در تاریخ 1389/12/29

مانده بستانكار مانده بدهكار نام حساب 
1,002,600صندوق 
976,000سرمايه

1,240,000خريد
10,000حساب های پرداختنی

6,200هزينه حمل کاالی خريداری شده
1,375,000فروش

65,000حساب های دريافتنی
21,000برگشت از فروش و تخفيفات

12,000تخفيفات نقدی خريد
18,000برگشت از خريد و تخفيفات

14,000تخفيفات نقدی فروش
28,000هزينۀ برق و تلفن 

80,000اثاثه اداری
1,200پيش پرداخت بيمه

46,000هزينۀ حقوق
160,000پيش دريافت 

47,000برداشت
2,551,0002,551,000جمع 
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ادامه دفتر روزنامه                                  صفحه: 3
شماره سند
حسابداری

بستانكاربدهكارعطفشـــــــــــــــــــــــــــرحتاريخ

پيش دريافت1989/12/29
 فروش 

بابت اصالح حساب پيش دريافت 

95,000
95,000

هزينه حقوق 2089/12/29
 حساب های پرداختنی 
بابت ثبت هزينۀ حقوق اسفند ماه 

8,000
8,000

هزينه استهالك اثاثه 2189/12/29
 استهالك انباشتۀ اثاثه 

بابت ثبت استهالك اثاثه

7,000
7,000

موجودی کاالی پايان دوره 2289/12/29
 حساب خالصۀ سود و زيان 

بابت ثبت موجودی کاالی پايان دوره 

172,000
172,000

هزينۀ بيمه 2389/12/29
پيش پرداخت بيمه 

بابت اصالح حساب پيش پرداخت بيمه 

500
500

= هزينه استهالك ساالنه اثاثه10,000 - 80,000 =1400
5 سال

× 1400 = هزينه استهالك 6 ماهه اثاثه6 =700
12

پيش دريافتهزينه حقوقپيش پرداخت بيمه
1,20050046,000

8,000
95,000160,000

65,000مانده54,000مانده700مانده
فروش

610,000
700,000
65,000
95,000

1,470,000مانده

هزينه استهالک اثاثه
7,000

7,000مانده

استهالک انباشته اثاثه
7,000

7,000مانده
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هزينه بيمه 
500

500مانده

مؤسسۀ ارغوان
تراز آزمایشی اصالح شده

در تاریخ 1389/12/29
مانده بستانكار مانده بدهكار نام حساب 

1,002,600صندوق 
976,000سرمايه

1,240,000خريد
18,000حساب های پرداختنی

6,200هزينۀ حمل کاالی خريداری شده
1,470,000فروش

65,000حساب های دريافتنی
21,000برگشت از فروش و تخفيفات

12,000تخفيفات نقدی خريد
18,000برگشت از خريد و تخفيفات

14,000تخفيفات نقدی فروش
28,000هزينه برق و تلفن 

80,000اثاثه اداری
700پيش پرداخت بيمه

54,000هزينه حقوق
65,000پيش دريافت 

47,000برداشت
7,000هزينه استهالك اثاثه 
7,000استهالك انباشته اثاثه

172,000موجودی کاال 
500 هزينۀ بيمه

172,000حساب خالصۀ سود و زيان 
2,738,0002,738,000جمع 

حساب های پرداختنی 

300,000
600,000

300,000
600,000
10,000
8,000

18,000مانده

موجودی کاالی پايان دوره

172,000

172,000مانده

حساب خالصه سود و زيان

172,000

172,000مانده
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مؤسسۀ ارغوان
صورت بهای تمام شده کاالی خریداری شده

برای سال مالی منتهی به 1389/12/29
            ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1,240,000 خريد                                               
كسر مي شود:                     

             برگشت از خريد و تخفيفات     18,000
تخفيفات نقدی خريد      12,000              )30,000(                          
1,210,000                 خريد خالص     

 6,200 اضافه مي شود: هزينۀ حمل كاالی خريداری شده                            
1,216,200                 بهای تمام شده كاالی خريداری شده   

مؤسسه ارغوان
صورت بهای تمام شده کاالی فروش رفته 

برای سال مالی منتهی به 1389/12/29
                         ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 0 موجودی كاالی اول دوره         
اضافه مي شود: بهای تمام شده كاالی خريداری شده طی دوره        1,216,200    

بهای تمام شده كاالی آماده برای فروش       1,216,200      
كسر مي شود: موجودی كاالی پايان دوره                    )172,000(     
بهای تمام شده كاالی فروش رفته                    1,044,200    

                      تخفيفات نقدی فروش - برگشت از فروش و تخفيفات - فروش =  فروش خالص
1,435,000 = 14,000 ـ 21,000 ـ 1,470,000 =  فروش خالص

مؤسسه ارغوان
صورت سود و زیان 

برای سال مالی منتهی به 1389/12/29
                         ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فروش خالص                     1,435,000                                
كسر مي شود: بهای تمام شده كاالی فروش رفته       )1,044,200(                               
سود ناخالص                   390,800                                   

                            كسر مي شود هزينه ها:  
هزينۀ حقوق        54,000                                    

                           هزينۀ برق و تلفن         28,000       
                            هزينۀ بيمه        500           

                           هزينۀ استهالک اثاثه       7,000      
                           جمع هزينه ها                 )89,500(  

                             سود خالص                                 301,300  
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مؤسسۀ ارغوان
صورت سرمایه 

براي دوره مالي منتهي به 1389/12/29

سرمایه مؤسسه در ابتداي سال 
اضافه مي شود: سرمایه گذاري صاحب مؤسسه طی سال

اضافه مي شود: سود خالص سال
كسر مي شود: برداشت صاحب مؤسسه

مانده حساب سرمایه مؤسسه در پایان سال 

0
976,000
301,300
)47,000(
1,230,300

انجام ثبت های مربوط به بستن حساب های موقت در پایان سال در دفتر روزنامه. 
ادامه دفتر روزنامه                                  صفحه: 3

شماره سند
حسابداری

بستانکاربدهکارعطفشـــــــــــــــــــــــــــرحتاریخ

 فروش 2489/12/29
برگشت از خرید و تخفیفات 

تخفیفات نقدی خرید 
                               حساب خالصۀ سود و زیان 

حساب خالصۀ سود و زیان 
                              خرید 

                                برگشت از فروش و تخفیفات 
                              تخفیفات نقدی فروش 

                                هزینۀ حمل كاالی خریداری شده 
                              هزینۀ حقوق 

                              هزینۀ استهالک اثاثه 
                              هزینۀ بیمه 

                              هزینۀ برق و تلفن 
حساب خالصه سود و زیان 

                              سرمایه 
سرمایه 

                              برداشت 
بابت بستن حساب های موقت 

1,470,000
 18,000
 12,000

1,370,700

301,300

47,000

1,500,000

1,240,000
 21,000
 14,000
 6,200
 54,000
 7,000
 500

 28,000

301,300

47,000

حساب خالصه سود و زیان 

1,370,700172,000
1,500,000

301,300
301,300 سود خالص

سرمایه 

47,000976,000
301,300
مانده230,300, 1
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مؤسسۀ ارغوان
تراز آزمایشی )اختتامی(
در تاریخ 1389/12/29

مانده بستانکار مانده بدهکار نام حساب 
1,002,600صندوق 
1,230,300سرمايه

18,000حساب های پرداختنی
65,000حساب های دريافتنی

80,000اثاثه اداری
700پيش پرداخت بيمه

65,000پيش دريافت 
7,000استهالك انباشتۀ اثاثه

172,000موجودی کاال 
1,320,3001,320,300جمع 

مؤسسۀ ارغوان  
ترازنامه

در تاریخ 1389/12/29
دارايي ها: 

صندوق
حساب هاي دريافتني

موجودی کاال
پيش پرداخت بيمه 

اثاثه اداری                               80,000
کسر می شود: استهالك انباشته اثاثه )7,000(

خالص اثاثه 
 جمع دارايی ها

1,002,600
65,000

172,000
700

73,000
1,313,300

بدهی ها:
حساب هاي پرداختني                  

.
پيش دريافت 
جمع بدهی ها 

سرمايه

جمع بدهيها و سرمايه 

18,000

65,000
83,000

1,230,300

 1,313,300
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ثبت های مربوط به بستن حساب های دائمی در دفتر روزنامه: 
ادامه دفتر روزنامه                                  صفحه: 4

شماره سند
حسابداری

بستانكاربدهكارعطفشـــــــــــــــــــــــــــرحتاريخ

تراز اختتاميه 2589/12/29
 صندوق

 حساب های دريافتنی
 اثاثه اداری

 پيش پرداخت بيمه
 موجودی کاال

سرمايه
حساب های پرداختنی

پيش دريافت
استهالك انباشتۀ اثاثه

تراز اختتاميه 
 بابت انتقال حساب های دائمی به سال بعد

1,320,300

1,230,300
18,000
65,000
7,000

1,002,600
65,000
80,000
 700

172,000

1,320,300

افتتاح حساب های دائمی در دفتر روزنامه در ابتدای سال 1390
دفتر روزنامه                                  صفحه: 1

بستانكاربدهكارعطفشـــــــــــــــــرحتاريخشماره سندحسابداری

صندوق190/1/1
حساب های دريافتنی

اثاثه اداری
پيش پرداخت بيمه

موجودی کاال
 تراز افتتاحيه

تراز افتتاحيه
سرمايه

حساب های پرداختنی
پيش دريافت

 استهالك انباشته اثاثه
 بابت افتتاح حساب های دائمی در ابتدای سال

1,002,600
65,000
80,000
 700

172,000

1,320,300
1,320,300

1,230,300
18,000
65,000
7,000

مثال2: اطالعات زير در مورد مؤسسه نيلوفر آبی در دست است: 
در تاريخ 1389/1/16 مالك با واريز 824,000 ريال وجه نقد مؤسسه نيلوفر آبی را تشكيل داد.

در تاريخ 1389/1/27 مبلغ 427,000 ريال كاال خريداری شد و 237,000 ريال آن به صورت نقد پرداخت شد. 
در تاريخ 1389/3/4 مبلغ 387,000 ريال كاال به صورت نقد به فروش رسيد. 

در تاريخ 1389/3/5 مبلغ 9,000 ريال از كاالی فروش رفته برگشــت داده شــد و 4,000 ريال نيز بابت معيوب بودن كاالی 
فروش رفته تخفيف داده شد. 

در تاريخ 1389/3/6 مبلغ 12,000 ريال از كاالی خريداری شده برگشت داده شد و وجه بقيه كاال پرداخت شد. 
در تاريــخ 1389/3/12 مبلــغ 300,000 ريال كاال با شــرط نســيه 60 روزه 3 درصد تخفيف اگر تا 10 روز پرداخت شــود 

خريداری شد. 
در تاريخ 1389/3/22 وجه كاالی خريداری شده در تاريخ 1389/3/12 پرداخت شد. 
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در تاريخ 1389/4/3 مبلغ 470,000 ريال كاال با شرط نسيه 40 روزه 2 درصد تخفيف اگر تا 10 روز پرداخت شود به فروش 
رسيد. 

در تاريخ 1389/4/12 وجه فروش مورخ 1389/4/3 دريافت شد. 
در تاريخ 1389/6/1 مبلغ 31,200 ريال بابت هزينه های برق و تلفن پرداخت شد. 

در تاريــخ 1389/7/1 مقــداری اثاثه اداری به مبلغ 60,000 ريال خريداری شــد و 40,000 ريال آن به صورت نقد پرداخت 
شد. 

در تاريخ 1389/11/30 مبلغ 62,000 ريال بابت هزينه حقوق پرداخت شد. 
در تاريــخ 1389/12/14 بابت فروش كاال به شــركت ســبالن مبلغ 128,000 ريال به صورت پيش دريافت از آن شــركت 

دريافت گرديد.  
در تاريخ 1389/12/15 مالك مبلغ 36,000 ريال جهت مصارف شخصی از صندوق مؤسسه برداشت نمود. 

مطلوب است: 
1 ـ ثبت رويدادهای فوق در دفتر روزنامه و دفتر كل به شكل T . روش ثبت موجودی كاال ادواری مي باشد.

2 ـ تهيه تراز آزمايشی اصالح نشده در پايان سال 1389 .
3 ـ انجام ثبت های اصالحی در دفتر روزنامه در پايان سال 1389 و انتقال آن به دفتر كل با توجه به اطالعات زير: 

الف( بابت كاالی پيش فروش شده به شركت سبالن تا پايان سال مبلغ 80,000 ريال كاال تحويل آن شركت شده است. 
ب( هزينه حقوق اسفند ماه كاركنان 7,400 ريال است كه تا پايان سال ثبت و پرداخت نشده است. 

ج( عمر مفيد اثاثه 6 سال و ارزش اسقاط آن  6,000 ريال است. 
د( موجودی كاالی پايان دوره 147,000 ريال است. 

4 ـ تهيۀ تراز آزمايشی اصالح شده در پايان سال 1389 
5 ـ تهيۀ صورت بهای تمام شده كاالی خريداری شده برای سال 1389

6 ـ تهيۀ صورت بهای تمام شده كاالی فروش رفته برای سال 1389 
7 ـ تهيۀ صورت سود و زيان

8 ـ تهيۀ صورت حساب سرمايه
9 ـ انجام ثبت های مربوط به بستن حساب های موقت در پايان سال در دفتر روزنامه 

10 ـ تهيۀ تراز آزمايشی اختتاميه در پايان سال 1389 
11 ـ تهيۀ ترازنامه در پايان سال 1389 

12 ـ انجام ثبت های مربوط به بستن حساب های دائمی در دفتر روزنامه 
13 ـ افتتاح حساب های دائمی در دفتر روزنامه در ابتدای سال 1390  
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فصل نهم
مفروضات و اصول حسابداري

 اهداف رفتاری :
           پس از مطالعه اين فصل از فراگير انتظار مي رود كه :

1 ـ مفروضات و اصول حسابداری را نام ببرد. 
2 ـ مفروضات حسابداری را توضیح دهد. 

3 ـ اصول حسابداری را توضیح دهد. 
4 ـ اصول محدودکنندۀ حسابداری را توضیح دهد. 

      حســابداري مانند ســایر دانش هاي بشري، مفاهیم، مفروضات و اصول مشــخصي دارد. این مفاهیم، مفروضات و اصول 
تحت عنوان مفاهیم اساسي حسابداري و گزارشگري مالي شناخته مي شوند. در مورد طبقه بندي مفاهیم اساسي حسابداري اتفاق 

نظر وجود ندارد؛ اما، طبقه بندي زیر بیشتر متداول است:

فزوني منافع بر مخارج

اصول يا ميثاقهاي 
محدود كننده

مفاهيم اساسي حسابداري

اصول حسابداري مفروضات حسابداري

اهميت

خصوصيات صنعت

محافظه كاري

بهاي تمام شده 
تاريخي

تحقق درآمد

تطابق هزينه ها با 
درآمدها

افشا

تفكيك شخصيت

تداوم فعاليت

دوره مالي

مبناي تعهدي

واحد پول 
)واحد اندازه گيري(
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در ادامه این فصل هر کدام از مفاهیم فوق تشریح مي گردد. 

مفروضات، اصول و ميثاق هایی که قواعد انجام عمليات حسابداری را تعيين می نماید 
و همواره باید مورد توجه حسابداران قرار گيرد را مفاهيم اساسی حسابداری مي نامند. 

 الف( مفروضات حسابداري
       مفروضات حســابداري1 منشــأ و شالودۀ اصول حسابداري و مبناي تهیه و تنظیم صورت هاي مالي واحدهاي اقتصادي را 

تشکیل مي دهند. هر کدام از مفروضات حسابداري مي تواند منشأ یک یا چند اصل حسابداري باشد. 

مفروضات حسابداری، مبناي تهيه و تنظيم صورت هاي مالي و منشأ و شالوده اصول 
حسابداري هستند. 

مفروضات حسابدای 5 تا است: 
فرض تفکيك شــخصيت ـ فرض تداوم فعاليت ـ فرض دورۀ مالي ـ فرض یا مبناي 

تعهدي و  فرض واحد پول )واحد اندازه گيری( 

1 ـ فرض تفكيك شخصيت2   
بر اســاس فرض تفکیک شــخصیت، براي هر مؤسسه شــخصیتي مســتقل از مالک )مالکان( آن و همچنین مستقل از سایر 
مؤسسات موجود در جامعه در نظر گرفته مي شود. فعالیت هاي مالي به اعتبار شخصیت حسابداري تجزیه و تحلیل و ثبت شده و 

صورت هاي مالي به منظور انعکاس وضعیت مالي و نتایج عملیات شخصیت مزبور تهیه و ارائه مي گردند. 
به طــور مثــال اگر آقاي یگانه داراي یک فروشــگاه مواد غذائي و یک تعمیرگاه خودرو باشــد، براي هر یک از واحدهاي 
تجاري متعلق به آقاي یگانه باید شخصیت حسابداري مستقلي در نظر گرفته شود و رویدادهاي مالي مربوط به هر کدام از آنها 

از دید همان شخصیت حسابداري تجزیه و تحلیل شود و در اسناد و مدارك همان شخصیت حسابداري ثبت و ضبط گردد. 
بدیهي است چنانچه آقاي یگانه داراي یک باب  منزل و یک دستگاه خودروي شخصي باشد این اموال در دفاتر هیچ کدام 
از شخصیتهاي حسابداري فوق ) فروشگاه یا تعمیرگاه ( ثبت نخواهد شد. یعني در دفاتر فروشگاه، فقط اموال مربوط به فروشگاه 

و در دفاتر تعمیرگاه، فقط اموال مربوط به تعمیرگاه ثبت مي گردد. 

1- Accounting Assumptions
  Entity Assumptionـ 2
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براساس فرض تفکيك شــخصيت، براي هر مؤسسه شــخصيتي مستقل از مالك 
)مالکان( آن و همچنين مســتقل از سایر مؤسســات موجود در جامعه در نظر گرفته 
مي شود و فعاليت هاي مالي از نقطه نظر شــخصيت حسابداري تجزیه و تحليل، ثبت و 

گزارش مي گردند. 

2 ـ فرض تداوم فعاليت1 
فــرض تداوم فعالیت به این معني اســت که عملیات مؤسســه در آیندۀ قابل پیش بیني تــداوم خواهد یافت و قصد انحالل یا 
توقف فعالیت آن وجود ندارد. این فرض بدان معني نیســت که مؤسســه داراي عمر نامحدود است، بلکه حاکي از آن است که 
مؤسســه براي یک دوره زماني کافي براي اجراي عملیات، انجام قراردادها و ایفاي تعهدات خود، دوام و بقا خواهد داشــت. بر 
اساس این فرض است که مبالغ پرداختي در یک دوره مالي کاًل به حساب هزینه منظور نمي شود، بلکه بخشي از این پرداخت ها 
تحــت عناوین مختلف دارایي به ســال هاي بعد منتقل مي گــردد. بعالوه، طبقه بندي دارایي ها و بدهي هــا به جاري و بلند مدت 

)غیرجاري( بر این فرض مبتني است. 
اگر فرض تداوم فعالیت حاکم نباشد، تمایز بین اقالم جاري و بلند مدت )غیر جاري( اهمیت خود را از دست مي دهد. ثبت 
دارایي ها به بهاي تمام شده نیز  براساس فرض تداوم فعالیت صورت مي پذیرد. اگر مؤسسه درحال تصفیه یا فروش باشد، فرض 
تداوم فعالیت و اصل بهاي تمام شــده براي تهیۀ صورت هاي مالي مصداق ندارد و اقالم صوررت هاي مالي به ارزش هاي جاري 

)بازار( در صورت هاي مالي منعکس مي شوند. 

فرض تداوم فعاليت به این معني اســت که عمليات مؤسسه در آینده قابل پيش بيني 
تداوم خواهد یافت و قصد انحالل یا توقف فعاليت آن وجود ندارد. 

3 ـ فرض دورۀ مالي2  
نتایج واقعي عملیات مؤسسه را فقط مي توان در پایان اجراي عملیات آن و پس از وصول مطالبات، فروش دارایي ها و اجراي 
تعهــدات و پرداخت بدهي ها، به طور دقیق و قطعي تعیین کرد. اما اســتفاده کنندگان از اطالعات مالي نمي توانند براي دریافت 
اطالعات تا آن زمان صبر کنند. بنابراین عمر طوالني یک مؤسســه به دوره هاي زماني مســاوي کوتاه تر، معموالً یکساله، تقسیم 
مي شــود و براي هر دوره گزارشــهاي مالي جداگانه اي ارائه مي گردد. به این دوره هاي زماني اصطالحاً »دوره مالي« یا »دوره 
حســابداري« مي گویند. هر دوره مالي را که برابر یک ســال کامل باشد »سال مالي« مي گویند. انطباق سال مالي با سال تقویمي 
اجباري و الزامي نیست. مثاًل در ایران الزامي نیست که سال مالي از اول فروردین ماه شروع و به پایان اسفند ماه ختم شود. بهتر 
است سال مالي به نحوي انتخاب شود که پایان آن مصادف با دوران پائین ترین سطح فعالیت مؤسسه طي سال باشد. زیرا در این 

صورت قسمت حسابداري فرصت مناسبي را براي تکمیل عملیات حسابداري الزم در پایان سال مالي پیدا مي کند. 

Going Concern / Continuity Assumption ـ 1
 Time Period Assumption  ـ 2
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براســاس فرض دوره مالی، عمر طوالني يك مؤسســه به دوره هاي زماني مساوي 
کوتاه تر که معموالً يك ساله هستند تقسيم مي شود و براي هر دوره گزارش هاي مالي 

جداگانه اي ارائه مي گردد. 

4 ـ فرض يا مبناي تعهدي1   
فرض تعهدي يكي از زيربنائي ترين و مهمترين مفروضات حســابداري اســت. توسعه و گســترش حسابداري تا حد زيادي 
مديــون اين فرض اســت. بر اســاس فرض تعهدي درآمدها به محــض تحقق و هزينه ها به محض تحميل، بــدون توجه به زمان 
دريافت يا پرداخت وجه نقد مربوطه، شناســائي و ثبت مي شــوند. اغلب در متون حســابداري بجاي عبارت »فرض تعهدي« از 
عبارت »مبناي تعهدي« استفاده مي شود. مبناي تعهدي در مقابل مبناي نقدي قرار دارد. در مبناي نقدي هر دريافت وجهي توسط 
شركت كه از ناحيه صاحبان شركت يا وام دهندگان نباشد به عنوان درآمد و هر پرداخت وجهي توسط شركت كه به اشخاصي 

غير از صاحبان شركت يا وام دهندگان صورت پذيرد به عنوان هزينه تلقي مي شود.

براســاس فرض تعهدي درآمدها به محض تحقق و هزينه ها به محض تحميل، بدون 
توجه به زمان دريافت يا پرداخت وجه نقد مربوطه، شناسايي و ثبت مي شوند. 

5 ـ فرض واحد پول2  )واحد اندازه گیری( 
فرض واحد پول به اين معني اســت كه آثار و نتايج كليۀ معامالت و عمليات مالي مؤسســه بايد بر حســب پول، اندازه گيري 
و گزارش شــود. از آن جاكه پول وســيله مبادله و مقياس مشــترك اندازه گيري ارزش در كليه مبادالت اقتصادي اســت، در 
حسابداري نيز معامالت و عمليات مالي و رويدادهاي داراي اثر مالي بر حسب واحد پول به عنوان مقياس مشترك، اندازه گيري 

و گزارش مي شود.
 البتــه امــوال مختلــف را با مقياســهاي متفاوتي از جمله زميــن را با متر مربع، ســيمان را با كيلو و بنزين را بــا  ليتر مي توان 
اندازه گيري نمود. اما اگر ترازنامه اي تهيه كنيم كه در آن هر كدام از اموال فوق با مقياس هاي مذكور ارائه شــده باشــند آيا اين 
ترازنامه قابل اســتفاده اســت؟ مثاًل آيا در اين وضعيت مي توان گفت وضع مالي مؤسســۀ »الف« بهتر است يا وضع مالي مؤسسه 
»ب« ؟ به دليل همين محدوديتهاست كه در حسابداري، واحد پول )مثاًل ريال( به عنوان مقياسي كه بين همه معامالت و عمليات 

مالي مشترك است، مبناي ثبت قرار مي گيرد.

فرض واحد پول به اين معني است که آثار و نتايج کليه معامالت و عمليات مالي مؤسسه 
بايد بر حسب پول، اندازه گيري و گزارش شود. 

 Accrual Basis / Assumption ـ 1
 Monetary Unit Assumption ـ 2
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 ب( اصول حسابداري
        اصول حسابداري1  قواعدي کلي است که حسابداران آن را مبناي استفاده و اجراي کار در کلیۀ مراحل اجراي عملیات 

حسابداري مورد استفاده قرار مي دهند. اصول حسابداری عبارت اند از:
1 ـ اصل بهاي تمام شده،

2 ـ اصل تحقق درآمد،
3 ـ اصل تطابق هزینه ها با درآمدها،

4 ـ اصل افشا.

قواعد کلي که حســابداران آن را  مبناي استفاده و اجراي کار در کليۀ مراحل اجراي 
عمليات حسابداري مورد استفاده قرار مي دهند اصول حسابداری ناميده مي شود. 

اصول حسابداری 4 تا است: 
اصل بهاي تمام شــده ـ اصل تحقق درآمد ـ اصل تطابق هزینه ها با درآمدها ـ اصل 

افشا.

1 ـ اصل بهاي تمام شدۀ تاريخي2 
به موجب اصل بهاي تمام شده تاریخي، تمام رویدادهاي مالي به بهاي تمام شده در تاریخ وقوع ثبت و در صورت هاي مالي 

منعکس مي شوند و چنانچه بعداً ارزش پولي آنها افزایش یابد، این افزایش شناسائي و ثبت نمي شود. 
       امکان دارد که مؤسســه گاه یکي از اقالم  دارایي را به قیمتي بیش از آنچه باید باشــد، خریداري کند اما همیشــه فرض 
براین است که در معامله قضاوت صحیح بکار رفته و مؤسسه نمي توانسته است دارایي یا خدمت را به قیمتي کمتر تحصیل کند. 
بهاي تمام شده تاریخي مبلغي است که در ازاي آن خریدار و فروشنده اي آگاه و مایل، در شرایط عادي یک دارایي را  با پول 

مبادله مي کنند. بهاي تمام شده تاریخي دو نارسایي عمده دارد : 
      اول آن که ارزش دارایي هاي هر مؤسسه پس از گذشت مدتي نسبتاً طوالني، تغییر مي کند و به این ترتیب بهاي تمام شده 

تاریخي به عنوان مقیاس اندازه گیري منابع موجود، اعتبار خود را از دست مي دهد.
      دوم آن که دارایي هاي یک مؤسســه معموالً در طول زمان تحصیل مي شــود و بهاي تمام شــده آن بر مبناي قیمت هاي 
زمــان تحصیل اســت و قیمت ها معموالً با گذر زمان تغییر مي یابد. بنابراین اقالمي که بــه عنوان دارایي باهم جمع و در ترازنامه 
یکجا ارائه مي شــوند، به علت تغییرات مقیاس اندازه گیري آنها نمي تواند به عنوان ارقامي که تفســیر دقیقي را ممکن مي ســازد 
تلقي شــود. با وجود نارســایي هاي فوق معموالً مبلغ دارایي ها به بهاي تمام شــده تاریخي در زمان تحصیل دارایي در حساب ها 

ثبت و گزارش می شوند. 

1- Accounting principles
2-  Historical Cost Principle
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به موجب اصل بهاي تمام شــده تاریخي، تمام رویدادهاي مالي به بهاي تمام شده در 
تاریخ وقوع ثبت و در صورت هاي مالي منعکس مي شــوند و چنانچه بعداً ارزش پولي 

آنها افزایش یابد، این افزایش شناسائي و ثبت نمي شود. 

2 ـ اصل افشاي حقايق1  
اصل افشا ایجاب مي کند که کلیه واقعیتهاي با اهمیت مربوط به رویدادها و فعالیت هاي مالي مؤسسه به نحو مناسب و کامل 
افشــا شــود.  براساس این اصل، باید تمامي اطالعاتي که به نحوي مي تواند در تصمیم گیري استفاده کنندگان از اطالعات مالي 

تأثیرگذار باشد، افشا شود. افشاي اطالعات مي تواند در متن صورت هاي مالي یا یادداشت هاي همراه آن صورت پذیرد. 

به موجب اصل افشا، کليه واقعيتهاي با اهميت مربوط به رویدادها و فعاليت هاي مالي 
مؤسسه باید به نحو مناسب و کامل افشا شود.  

3 ـ اصل تحقق درآمد2  
بر اســاس اصل تحقق، درآمدها بدون توجه به زمان دریافت وجه نقد مربوطه، در زمان تحقق شناســائي مي شــوند؛ معموالً 
زماني درآمد را تحقق یافته فرض مي کنند که فرایند کســب ســود3 کامل یا حداقل قســمت اعظم آن کامل شــده باشد. فرایند 
کســب ســود عبارت از مجموعه اي از عملیات است که از خرید مواد اولیه و ســایر عوامل تولید تا تبدیل آنها به کاالي ساخته 
شده و نهایتاً فروش محصوالت و دریافت وجه آنها را دربر مي گیرد. به عبارت دیگر فرایند کسب سود زماني تکمیل شده است 

که چرخه عملیات واحد تجاري کامل شده یا حداقل قسمت اعظم آن کامل شده باشد. 

بر اساس اصل تحقق، درآمدها بدون توجه به زمان دریافت وجه نقد مربوطه، در زمان 
تحقق شناسائي مي شوند. 

معموالً زماني درآمد را تحقق یافته فرض مي کنند که فرایند کســب سود کامل شده 
باشد. 

فرایند کسب سود را به صورت زیر مي توان نشان داد: 

خريد 
مواد 
اوليه

←
انبار 
مواد 
اوليه

ارسال مواد ←
توليد ←به خط توليد

←محصول
ارسال 

محصول به 
انبار

فروش ←
←محصول

دريافت 
وجه 
فروش

همانطور که مالحظه مي شود، براي کسب سود عملیات زیادي باید انجام شود. لیکن معموالً اندیشمندان حسابداري اعتقاد 

Disclosure Principle ـ 1
 Revenue Realization Principle ـ 2
3 - Earning Process
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دارند که ســود را باید پس از طي مرحله فروش شناســائي کرد زیرا در این مرحله است که فرایند کسب سود تقریباً کامل شده 
است و مي توان میزان درآمد را اندازه گیري کرد. لذا اغلب هنگام فروش محصول، فرایند کسب سود را تکمیل شده مي دانند. 
بنابراین زمان تحقق درآمد را همان موقع فروش در نظر مي گیرند. البته بر این نظریه اســتثنائاتي وارد اســت که توضیح آنها را به 

درسهاي بعدي موکول مي نمائیم.

4 ـ اصل تطابق  هزينه ها با درآمدها1  
اصل تطابق هزینه با درآمد، به شناســائي و اندازه گیري درســت ســود هر دوره مالي توجه دارد. براســاس این اصل، براي 
اندازه گیري سود هر دوره، باید هزینه هاي هر دوره را با درآمدهاي همان دوره مقابله نمود. به عبارت دیگر، براي تعیین سود هر 
دوره، باید هزینه هائي که براي کسب درآمدهاي همان دوره تحمیل شده اند را مشخص کرده و آنها را از درآمدها کسر نمائیم. 
بنابراین، به موجب اصل تطابق هرگاه درآمدي در صورت ســود و زیان یک دوره منعکس مي گردد، باید هزینه هائي که به آن 
درآمدها مربوط مي شــوند نیز در همان صورت ســود و زیان منعکس گردند. بر اساس اصل تطابق، هزینه هاي انجام شده جهت 

ایجاد درآمد، باید به حساب دوره اي که درآمد در آن تحصیل گردیده منظور گردد. 

براساس اصل تطابق، براي اندازه گيري ســود هر دوره، باید هزینه هاي هر دوره را با 
درآمدهاي همان دوره مقابله نمود. لذا هزینه هاي انجام شده جهت ایجاد درآمد، باید 

به حساب دوره اي که درآمد در آن تحصيل گردیده منظور گردد.

 ج( ميثاقها یا اصول محدود کننده
      میثاقها یا اصول محدود کننده کاربرد مفروضات و اصول حســابداري را در چارچوب خاصي محدود مي سازند. میثاقها 

یا اصول محدود کننده اثر تعدیل کننده بر حسابداري و گزارشگري مالي دارند و عبارت اند از:

ميثاقها یا اصول محدود کننده کاربرد مفروضات و اصول حســابداري را در چارچوب 
خاصي محدود مي سازند. 

اصول محدود کننده 4 تا است: 
اصــل فزوني منافع بر مخارج ـ اصل اهميت ـ اصل محافظه کاري ـ اصل خصوصيات 

صنعت

1 ـ فزوني منافع بر مخارج
هدف گزارشگري مالي فراهم کردن اطالعات الزم براي تصمیم گیري است. اما مخارج تهیه این اطالعات نباید بر منافع آن 
فزوني یابد. به عبارت دیگر فراهم کردن اطالعات حسابداري باید مقرون به صرفه باشد. البته تعیین منافع و مخارج تهیه اطالعات 

حسابداري تا حدودي یک امر ذهني است و سنجش و اندازه گیري دقیق آنها به سادگی میسر نمی باشد. 

Matching Principle ـ 1
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براساس اصل فزونی منافع بر مخارج، مخارج تهيه اطالعات حسابداری نباید بر منافع 
آن فزوني یابد. 

2 ـ اصل اهميت1 
بــه موجب اصــل اهمیت، در مورد مبالــغ و اقالمي که بنابر وضعیت، محیط و عملکرد مؤسســه، جزیي و ناچیز محســوب 
مي شــوند، مي توان از اعمال دقیق اصول حسابداري خودداري کرد. البته الزم به یادآوري است که اصل اهمیت هرگز به معني 
عدم ثبت اقالم جزئي و کم اهمیت نیست. مثاًل یک مدادتراش رومیزي که بیشتر از یک سال عمر مفید دارد را به لحاظ نظري 
باید موقع خرید به عنوان دارایي ثبت نمود و هرســاله مبلغي از آن را مســتهلک کرد.  اما به موجب اصل اهمیت مي توان موقع 

خرید مدادتراش، کل بهاي تمام شده آن را به عنوان هزینه ثبت نمود. 

به موجب اصل اهميت، در مورد مبالغ و اقالمــي که بنابر وضعيت، محيط و عملکرد 
مؤسسه، جزئي و ناچيز محسوب مي شوند، مي توان از اعمال دقيق اصول حسابداري 

خودداري کرد.

3 ـ اصل محافظه كاري2 
محافظه کاري به این معني اســت که در شــرایط ابهــام، اعمال قضاوت براي انجام برآورد باید بــه نحوي صورت گیرد که 
درآمدها یا دارایي ها بیشتر از واقع و هزینه ها یا بدهي ها کمتر از واقع ارائه نشود. اصل محافظه کاری بدین معنی نیست که درآمد 
یا دارائی کمتر از واقع و هزینه بیشــتر از واقع شناســائی و ثبت گردد. بلکه به موجب اصل محافظه کاري، در شرایطی که ناچار 
از برآورد هستیم باید برآوردها با احتیاط انجام شود تا خوش بینی غیر واقع بینانه بر گزارشات مالی حاکم نگردد. برای مثال در 
موقع برآورد هزینه اســتهالك، اگر پیش بینی مي شــود که هزینه استهالك دارائی بین 42 تا 46 میلیون ریال در سال است، باید 
مبلــغ 46 میلیــون ریال مالك قرار گیرد و اگر ارزش درآمد ارائه خدمات بین 25 تا 27 میلیون ریال برآورد مي شــود، باید مبلغ 
25 میلیون ریال مالك ثبت قرار گیرد. بدیهی اســت چنانچه قطعاً بدانیم هزینه استهالك دارائی 42 میلیون ریال است حتما باید 
42 میلیون ریال را به عنوان هزینه اســتهالك ثبت نمائیم. همینطور اســت برای درآمد ارائه خدمات که اگر مبلغ آن به طور قطع 
27 میلیون ریال باشــد، باید مبلغ 27 میلیون ریال مالك ثبت قرار گیرد. بنابراین فقط در شــرایط ابهام که ناچار از برآورد هستیم 

اصل محافظه کاري کاربرد دارد. 
اصل محافظه کاری بدین منظور مطرح شده است که برای استفاده کنندگان صورت های مالی امید واهی ایجاد ننماید. 

محافظه کاري به این معني است که در شرایط ابهام، اعمال قضاوت براي انجام برآورد 
باید به نحوي صورت گيرد که درآمدها یا دارایي ها بيشتر از واقع و هزینه ها یا بدهي ها 

کمتر از واقع ارائه نشود.

Materiality Principle  ـ 1
 Conservatism Principle ـ 2
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4 ـ خصوصيات صنعت1 
خصوصیات و رویه هاي عملکرد در صنایع مختلف، ممکن است استثنائات خاصي را در مورد بکارگیري اصول و رویه هاي 
حسابداري توجیه کند. مثاًل شرکتهاي پیمانکاري، بیمه، صنایع استخراجي، دامپروري و کشاورزي از صنایعي هستند که داراي 
شــرایط ویژه مربوط به خود مي باشند و به منظور تهیه اطالعات ســودمندتر مي توان روش هاي حسابداري خاصي براي آنها در 

نظر گرفت. 

به موجب اصل خصوصيات صنعت، برای صنایعي که داراي شرایط ویژه مي باشند، به 
منظور تهيه اطالعات سودمندتر مي توان روشهاي حسابداري خاصي در نظر گرفت. 

 ویژگي ها و خصوصيات کيفي اطالعات حسابداري
     عالوه بر رعایت مفروضات و اصول حسابداري که بیان گردید، اطالعات منعکس در صورت هاي مالي هنگامي مي تواند 
در تصمیم گیري استفاده کنندگان مؤثر و مفید واقع گردد که از ویژگیهاي کیفي خاصي برخوردار باشد. مهمترین این ویژگیها 

و خصوصیات کیفي عبارت اند از:
1 ـ  مربوط بودن

2 ـ قابلیت اعتماد یا قابلیت اتکا
3 ـ قابلیت مقایسه

در ادامه این بخش، ویژگیهاي مزبور تشریح مي گردد.

مهمترین ویژگيها و خصوصيات کيفي اطالعات حسابداری عبارت اند از:
مربوط بودن ـ قابليت اعتماد یا قابليت اتکاء ـ قابليت مقایسه

ـ  مربوط بودن2   1
به طور کلي مي توان گفت اطالعاتي مربوط محسوب مي شود که در تصمیم گیریها مؤثر و نقش آن با اهمیت باشد. بنابراین 
مربوط بودن را مي توان تأثیرگذاري اطالعات حســابداري بر تصمیمات اســتفاده کنندگان در مورد نتایج رویدادهاي گذشته و 

پیش بیني اثرات رویدادهاي فعلي و آتي یا تأیید یا تعدیل انتظارات قبلي، تعریف کرد. 

اطالعاتي مربوط محسوب مي شــود که در تصميم گيریها مؤثر و نقش آن با اهميت 
باشد.

2 ـ قابليت اعتماد يا قابليت اتكا3 :  
بــراي اینکه اطالعات مفید باشــد باید قابل اتکا باشــد. اطالعاتي قابل اتکاســت که عاري از اشــتباه و تمایالت جانبدارانه  

Industry Peculiarities ـ 1
1- Relevance
Reliability ـ 3
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با اهمیت باشد و به طور صادقانه معرف آن چیزي باشد که مدعي بیان آن است یا به گونه اي معقول انتظار مي رود بیان کند.1 

نتایج اندازه گیري هاي حســابداري هنگامي قابل اتکا اســت که به طور صادقانه معرف ارزشــهایي باشد که انتظار مي رود یا 
در نظر است ارائه کند. به طور کلي مي توان گفت اطالعاتي که عاري از اشتباه و تمایالت جانبدارانه باشد، اطالعات قابل اتکا 

مي باشد. 

اطالعاتي قابل اتکاســت که عاري از اشتباه و تمایالت جانبدارانه با اهميت باشد و به 
طور صادقانه معرف آن چيزي باشد که مدعي بيان آن است. 

ـ  قابليت مقايسه2   3
ســرمایه گذاران و اعتباردهندگان، امکانات و فرصتهاي سرمایه گذاري و اعطاي اعتبار گوناگوني دارند. تصمیمات آنان نیز 
گاهي بر مبناي مقایســه عملکرد  واحد تجاري  مورد نظر در طول زمان )چندین ســال ( و یا عملکرد چندین واحد تجاري براي 
دوره یا دوره هاي زماني یکســان، اتخاذ مي شود. این مقایسه ها هنگامي مفهوم خواهد بود که اطالعات ارائه شده داراي کیفیت 
»قابلیت مقایســه« باشند. ویژگي »قابلیت مقایســه« مبتني  بر مفاهیم )1 ( رعایت یکنواختي یا ثبات رویه3 و  )2( همساني رویه ها4 

می باشد. 
اطالعات حسابداری باید به نحوی باشد که امکان مقایسه عملکرد واحد تجاری برای 

سال های مختلف و همچنين مقایسه آن با سایر واحدهای تجاری را فراهم نماید. 

 تضاد بين  ویژگيهاي کيفي اطالعات حسابداري 
اطالعات حســابداري هنگامي سودمند است و مي تواند به استفاده کنندگان در تصمیم گیریها کمک کند که از ویژگیهاي 
کیفي الزم برخوردار باشــد. اما ملحوظ داشــتن تمامي ویژگیها به طور یکجا در تهیه و ارائه کلیه اطالعات حســابداري به دلیل 
تضــاد بیــن این ویژگیها، عماًل دشــوار و گاه غیر ممکن اســت. لذا به منظور کاهــش یا رفع این گونه تضادهــا، ناگزیر باید به 
ویژگیهائي که براي تحقق هدفهاي حســابداري و گزارشــگري مالي ضروري تر است، بهاي بیشتر و ارجحیت داده شود و حتي 

در موارد لزوم، از برخي ویژگیها به نفع سایر ویژگیها صرف نظر گردد. 
برای مثال اگر بخواهید اطالعات مربوط به ســود مؤسســه کاماًل دقیق و صد در صد قابل اتکا باشــد، باید صبر کنید تا تمام 
تمام کاالها به فروش برســد و تمام درآمدها وصول شــود. لیکن این امر ممکن اســت سالها به طول انجامد. از طرف دیگر اگر 
بخواهید اطالعات مربوط باشد، باید آنها را هر چه سریعتر در قالب گزارشات مالی به استفاده کنندگان ارائه نمائید. لذا در اینجا 

بین ویژگی قابلیت اتکا و مربوط بودن تضاد وجود دارد. 

1 ـ کمیته تدوین استانداردهاي حسابداري، استانداردهاي حسابداري،چاپ چهاردهم، تهران : سازمان حسابرسي، 1387، ص 680.
Comparability ـ 2
Uniformity ـ 3
Consistency ـ  4
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 استانداردهاي حسابداري
        مفروضات و اصول حسابداري یک سري مفاهیم کلي هستند که بکارگیري صحیح آنها مستلزم تدوین ضوابط اجرائي 
اســت که راهنماي بکارگیري آنها در عمل باشــد. این ضوابط عملي و اجرائي همان اســتانداردهاي حسابداري هستند. بنابراین 
استانداردهاي حسابداري ضوابط شناسائي و اندازه گیري دارایي ها، بدهي ها، سرمایه، درآمدها و هزینه ها را مشخص مي کند. از 
آنجاکه استانداردهاي حسابداري داراي آثار و تبعات اقتصادي است، معموالً توسط مراجع مربوط و مسئولي تدوین مي شود که 
پاســخگوي عواقب عملکرد خود باشند. در غالب کشورها تدوین استانداردهاي حسابداري تحت نظر دولت صورت مي گیرد. 
مثاًل در آمریکا کمیسیون بورس و اوراق بهادار1 مسئول تدوین استانداردهاي حسابداري است که این امر را به عهده کمیته هائي 

که زیر نظر انجمن حسابداران رسمي آمریکا2 فعالیت مي کنند گذارده است.
       در ایران براســاس بند 4 تبصره 2 قانون تشــکیل ســازمان حسابرسي و ماده 6  اساسنامه سازمان حسابرسي، وظیفه تدوین 
و تعمیم اصول و ضوابط حســابداري و حسابرســي به این سازمان محول شــده است. همچنین بر اساس بند » ز« ماده 7  اساسنامه 
قانوني ســازمان حسابرســي »مرجع تخصصي و رسمي تدوین اصول و ضوابط حســابداري و حسابرسي در سطح کشور سازمان 
اســت و گزارشهاي حسابرســي و صورت هاي مالي که در تنظیم آنها اصول و ضوابط تعیین شده از طرف سازمان رعایت نشده 

باشد در هیچ یک از مراجع دولتي قابل استفاده نخواهد بود.« 3
      در ســال 1371 کمیته تدوین رهنمودهاي حســابداري در سازمان حسابرسي مأمور شد تا استانداردهاي حسابداري ایران 
را تدوین کند. پیرو این موضوع و در راستاي ایفاي وظایف قانوني سازمان حسابرسي، کمیته مزبور طي سالهاي 1373 و 1375 
تعداد 14 بیانیه رهنمود حسابداري را جهت نظرخواهي در اختیار عموم قرار داد. سپس این کمیته به کمیته تدوین استانداردهاي 
حســابداري تغییر نام داد و نهایتاً اســتانداردهاي حسابداري شماره 1 تا 22 را منتشــر نمود که براي صورت هاي مالي که شروع 
دوره آنها از ابتداي سال 1380 بود الزم االجراء گردید. نهایتاً تا سال 1386 ضمن تجدید نظر در استانداردهاي منتشر شده قبلي 
و تدوین چند استاندارد جدید، تعداد استانداردهاي حسابداري منتشر شده سازمان به 29 استاندارد رسید.4 به عالوه در این راستا، 
عالوه بر آیین رفتار حرفه اي )که در نشریه شماره 123 منتشر شده(  مجموعه اي از استانداردهاي حسابرسي نیز تدوین گردیده 

که از ابتداي سال 1378 الزم االجرا گردیده است.

استانداردهاي حسابداري ضوابط شناسایي و اندازه گيري دارایي ها، بدهي ها، سرمایه، 
درآمدها و هزینه ها که به صورت کلی در مفروضات و اصول حســابداری بيان گردیده 

است را به صورت جزئی تر تشریح مي نماید. 

  Exchage Commission  Security ـ 1
 American Institute Certified Public Accountant ـ 2

3 ـ همان مأخذ، ص »الف«.
4 ـ مجموعه این استانداردها در قالب کتاب »استانداردهاي حسابداري شماره 1 تا 29« توسط سازمان حسابرسي به چاپ رسیده است. 
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1 ـ مفروضات حسابداري را نام ببرید.
2 ـ فرض تفکیک شخصیت چیست؟ آن را توضیح دهید. 

3 ـ فرض تداوم فعالیت به چه معنی است؟ 
4 ـ فرض واحد پول یا واحد اندازه گیري را توضیح دهید. 

5 ـ منظور از فرض دوره مالی چیست؟ آن را توضیح دهید. 
6 ـ فرض تعهدی را تشریح نمایید. 
7 ـ اصول حسابداري را نام ببرید.  

8 ـ اصل بهای تمام شده تاریخی را توضیح دهید. 
9 ـ اصل تحقق درآمد به چه معنی است؟ 

10 ـ مفهوم اصل تطابق هزینه ها با درآمدها را توضیح دهید. 
11 ـ منظور از اصل افشا چیست؟ آن را توضیح دهید. 

12 ـ اصول محدودکننده حسابداري را نام ببرید.  
13 ـ آیا مخارج تهیه اطالعات حسابداری باید مد نظر قرار گیرد؟ به استناد کدام یک از اصول؟ 

14 ـ آیا اهمیت مبلغ یک رویداد مالی تأثیری بر عملیات حسابداری دارد؟ به استناد کدام یک از اصول؟ 
15 ـ آیا خصوصیات یک صنعت تأثیری بر عملیات حسابداری دارد؟ به استناد کدام یک از اصول؟

16 ـ مفهوم اصل محافظه کاری را توضیح دهید. 
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تمرین        

1ـ  حســابدار شــرکت سیروس خریدهاي منزل آقاي سیروس را در دفاتر شرکت ثبت نموده است. این عمل با کدام یک از 
مفروضات یا اصول حسابداري مغایرت دارد؟ توضیح دهید.

2ـ  شرکت آبان 3 سال پیش ساختماني را بمبلغ 800 میلیون ریال خریداري کرد. در سال جاري کارشناس رسمي دادگستري 
ساختمان را 1500 میلیون ریال قیمت گذاري نموده است. حسابدار شرکت نیز به دلیل افزایش قابل توجه قیمت ساختمان، قیمت 
آن را در دفاتر افزایش داده و به 1500 میلیون ریال رســانده اســت. آیا این عمل حســابدار صحیح اســت؟ با توجه به اصول و 

مفروضات حسابداري شرح دهید.
3 ـ حســابدار شرکت پاك بخشي از هزینه هاي ســال 1381 شرکت را که در آن سال فراموش کرده بود در دفاتر ثبت کند 
در سال 1382 به عنوان هزینه هاي این سال ثبت نمود. آیا این کار صحیح است؟ با توجه به اصول و مفروضات حسابداري شرح 

دهید.
4 ـ یک قطعه از زمین هاي شرکت بهار در صورت هاي مالي آن گزارش نشده است. این عمل با کدام یک از مفروضات یا 

اصول حسابداري مغایر است؟ شرح دهید. 
5 ـ حســابدار شــرکت آبان به علت اینکه مي خواهد اطالعات مالي سال 1382 شــرکت را به موقع تهیه کند میزان مطالبات 
مشــکوك الوصول شــرکت را پیش بیني و در حسابها ثبت کرده است. یکي از مسئولین شرکت معتقد است چون میزان ذخیره 
مطالبات مشــکوك الوصول هنوز به طور قطعي مشــخص نشده اســت باید تا تعیین تکلیف قطعي آنها از ارائه صورت هاي مالي 

خودداري کرد. به عقیده شما نظر کدام یک از افراد فوق صحیح است؟ دلیل خود را بیان کنید.
6 ـ حسابدار شرکت نگین دریافت مبلغ 10 میلیون ریال بابت خدماتي که قرار است در ماههاي آینده به مشتریان ارائه شود 

را به عنوان درآمد ثبت کرده است. این عمل با کدام یک از اصول یا مفروضات حسابداري مغایرت دارد؟ توضیح دهید.


