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مقدمه 

به نور خود چراغ دل برافروخت               به نام آن که جان را فکرت آموخت    

      امروزه آشــنايي با مفاهیم حســابداري براي تمام کســانی که به انجام فعالیت های اقتصادی می پردازند از ضرورت هاي 
اجتناب ناپذير اســت. در کتاب حاضر ســعی شده است که رئوس کلی مباحث حســابداری در حدی که با مطالعۀ آن بتوان به 
عنوان حسابدار يک مؤسسۀ کوچک فعالیت نمود، تشريح شود. اعتقاد مؤلف بر اين است که مطالب مطرح شده در اين کتاب 
کمی فراتر از حسابداری مقدماتی است، لیکن بنا بر ضرورت رعايت سرفصل های مقرر در استانداردهای ابالغ شده به مؤلف، 
تالش شــد که حتی االمکان مباحث مطروحه به شکل ســاده و قابل فهم بیان گردد. مع هذا، رعايت نکات زير براي موفقیت در 

اين درس بسیار مفید است:
1ـ در کالس کاماًل به درس گوش فرا دهید. اگر مي توانید يادداشت برداري کنید، به خصوص از مثال هايي که در کالس 

حل مي شود. بعد از هر جلسه نوشته هاي خود را چند بار بخوانید و آنها را مرتب کنید.
2ـ در حد امکان ســعي شده اســت اين کتاب به صورت خود آموز تهیه شود و لذا شامل مثالهاي حل شده و راهنمايي هاي 
الزم براي يادگیري درس است. توصیه جدي مي شود قبل از حضور در کالس تمام مطالب جلسات قبلي را مرور کنید و درس 
جلســه آينده را نیز پیشخواني نمايید. سعي کنید هنگام مرور مطالب جلسات قبل، اشکاالت خود را يادداشت نمايید و در اولین 
فرصت آنها را از معلم بپرســید. در صورتي که مطالب جلســات قبل را خوب فرا نگیريد، يادگیري مطالب جلسات بعدی میسر 

نخواهد بود.``
3ـ تمامي تمرينات و مســائل کتاب را قبل از اين که در کالس حل شــوند خودتان به تنهايي حل کنید. اگر يک مســئله را با 
فکر و ابتکار خودتان حل کنید بهتر از آن اســت که تمامي مســائل فصل در کالس حل شود و شما فقط راه حل ها را رونويسي 
کنید. اگر قباًل مسائل را خودتان حل کرده باشید اشکاالت خود را مي دانید و هنگام حل مسائل در کالس به همان نکات توجه 

ويژه خواهید نمود.
4ـ قبل از مطالعه متن فصول کتاب به هیچ وجه به حل مسائل و تمرينات آن فصل نپردازيد. سعي کنید پس از خواندن تمامي 

متن هر فصل و اطمینان از يادگیري آن به حل مسائل و تمرينات آن اقدام نمائید.

                                                                                                            مؤلف



  پیشگفتار
             تاريخچه حسابداري1

نگهداري دفاتر حســابداريـ  گر چه به شــکل بسیار سادهـ   از قرن ها پیش در تاريخ بشر معمول بوده است. بابِلي ها پرداخت 
حقوق و دستمزد را با خط میخي بر الواح گلي نقش مي کردند ؛ مصريان قديم درآمد و هزينۀ دستگاه هاي دولتي و عملیات و 

معامالت بنگاه هاي بازرگاني را بر روي کاغذ پاپیروس ثبت مي نمودند.
دفترداري دوبل يا دوطرفه، که اساس سیستم هاي جديد حسابداري است، نیز سابقه اي طوالني دارد و نمونه هاي متعددي از 
دفاتر حسابداري به صورت مترادف، که قديمي ترين آنها مربوط به سال 1211 میالدي است و توسط بازرگانان ايتالیائي تنظیم 

گرديده، در موزه هاي بزرگ دنیا موجود است.
       اولیــن کتــاب چاپي درباره دفترداري دوبل متعلق به يک راهب ايتالیائي به نام لوکا پاچیولي2 اســت که در ســال 1494 
میالدي منتشــر گرديد و بســیاري از اصول دفترداري و حسابداري زمان ما عیناً در آن مالحظه مي شود. به نظر بعضي از محققان 

احتمال مي رود رساله دفترداري دوبل پاچیولي با استفاده از نسخۀ خطي کتاب بندتوکترولي3 ، تهیه شده باشد. 
به تدريج با تشــکیل بازارهاي سرمايه و شرکت هاي سهامي ، نیاز به حسابداري و حسابرسي حرفه اي اجتناب ناپذير گرديد. 
قانون شــرکتهاي سال 1862 انگلستان به منظور حمايت از ســرمايه گذاران در مقابل تقلبات و تخلفات، حسابرسي شرکت هاي 
ســهامي را الزامي کرد و در ســال 1880 »انجمن حسابداران خبره انگلستان و ويلز4« از تعدادي حسابدار ورزيده، که از دانش و 
مهارت هــاي تخصصــي برخوردار و در انجام وظايف حرفه اي خود ملزم به رعايت آئین رفتار حرفه اي مدوني بودند، تشــکیل 

گرديد و به اين ترتیب نمونه اي از نظام حرفه اي حسابداري پديدار شد. 
پیشــینۀ حسابداري در ايران نیز به نخستین تمدن هايي برمي گردد که در اين سرزمین پاگرفت و مدارك حسابداري متنوع و 
متعددي براي اداره امور حکومتي و اجراي فعالیت هاي اقتصادي ابداع شد که در پاسخ به نیازهاي زمان، سیر تحولي و تکاملي 
داشــته است. ممیزي امالك در تمدن ساساني و تکامل حســابداري سیاق براي نگه داري حساب درآمد و مخارج حکومتي در 

دوران سلجوقیان و نگه داري حساب فعالیتهاي بازرگاني به حساب سیاق، نمونه هاي بارز و پیشرفتۀ آن است.
       در ايران عصر حاضر اولین قانوني که حرفۀ حســابداري و حسابرســي را به رســمیت شــناخت، قانون مالیات بر درآمد 
مصوب ســال 1335 بود. در اين قانون از حسابرســان مستقل تحت عنوان محاسب و کارشــناس قسم خورده ياد شده است. در 
آئین نامه اي که براي همین قانون در ســال 1340  توســط وزارت دارائي تدوين شد، محاسب قسم خورده و کارشناس حساب 

مطرح گرديده است. 
از ســا ل ها پیش برخي از اهل فن در صدد تشــکیل انجمن حســابداران و حسابرسان مســتقل ايران بودند؛ نظیر آنچه که در 
بســیاري از کشــورهاي مترقي جهان وجود داشت. در مرداد ماه سال 1340 وزارت دارايي براساس اختیارات حاصله از مادۀ 33  
قانون مالیات بر درآمد مصوب ســال 1340  آئین نامه مربوط به تأسیس انجمن محاسبین قسم خورده و کارشناسان حساب را به 
منظور تشکیل مرجع رسمي جهت رسیدگي به حساب ها و دفاتر اشخاص و شرکت ها و مؤسسات ديگر و اظهار نظر در اختالف 

1 ـ حفظ کردن تاريخ ها و اسم هايي که در اين قسمت ارائه شده اند ضرورتی ندارد.
2- Luca Pacioli

3- Benedto Cotrugli
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محاسباتي، صادر کرد. انجمن در اين آئین نامه » مستقل و داراي شخصیت حقوقي« معرفي شده است.
        در ســنوات پس از انقالب، ســازمان حسابرســي با تصويب قانون تشکیل مورخ 1362/10/5 و اساسنامه قانوني مصوب 
1366/6/17 مجلس شــوراي اســالمي، عماًل فعالیت خود را از تاريخ 1362/9/16 با ادغام شــرکت ســهامي حسابرسي وزارت 
امور اقتصادي و دارائي و مؤسســه حسابرسي ســازمان صنايع ملي و سازمان برنامه آغاز کرد. همچنین مؤسسات حسابرسي بنیاد 
مســتضعفان و بنیاد شــهید در تاريخ 1367/12/28 منحل و با کلیۀ امکانات و پرســنل از تاريخ 1368/1/1 به سازمان حسابرسي 
ملحق گرديدند. اين سازمان طبق اساس نامه، مرجع تخصصي و رسمي تدوين اصول و ضوابط حسابداري و حسابرسي در سطح 

کشور تعیین شد. 
        همچنین قانون اســتفاده از خدمات تخصصي حســابداران ذي صالح در جهت رسمیت بخشیدن به امور حسابداري، در 
بهمن ماه 1372 به تصويب رسید. به موجب اين قانون به منظور اعمال نظارت مالي بر واحدهاي تولیدي،  بازرگاني، خدماتي و 
همچنین حصول اطمینان از قابل اعتماد بودن صورت هاي مالي واحدهاي مزبور در جهت حفظ منافع عمومي، صاحبان ســرمايه 
و ديگر اشخاص ذي حق و ذي نفع، به دولت اجازه داده مي شود از خدمات تخصصي و حرفه اي حسابداران ذي صالح استفاده 

نمايد. امید است نوشتار حاضر در تحقق اين اهداف براي کشور عزيزمان مؤثر باشد.
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فصل اول 
عملكرد مالی مؤسسات 

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

1 ـ حسابداری را تعریف كند. 
2 ـ اصطالحات اصلی حسابداری را بيان نماید. 

3 ـ انواع واحدهای اقتصادی را طبقه بندی نماید. 
4 ـ انواع رشته های تخصصی حسابداری را ذكركند. 
5 ـ استفاده كنندگان اطالعات حسابداری را نام ببرد. 

6 ـ دورۀ مالی را تعریف كند.
٧ـ فعاليت مالی را بيان نماید.

٨ ـ چرخه حسابداری )دورۀ عمل حسابداری( را ذكركند. 
٩ ـ اسناد و دفاتر حسابداری را تعریف كند. 

10 ـ اصول و مفاهيم اوليۀ حسابداری را بيان نماید. 

         تصميم گيري صحيح و به موقع، رمز موفقيت مؤسســات اســت. این مهم دســت یافتني نيست مگر زماني كه اطالعات 
صحيح و به موقع در اختيار مدیران مؤسسات قرار گيرد. از طرف دیگر سرمایه گذاران در صورتي مي توانند در بازارهاي سرمایه 
حضور شایسته داشته باشند كه اطالعات حسابداري درست و به موقع در اختيار آنها قرار گيرد. حسابداري، به عنوان یك سيستم 
اطالعاتي، نه تنها در حصول این موارد نقش اصلي و اساســي را ایفا مي كند، بلكه با شفافيت بخشيدن به فضاي اقتصادي و مالي 
هر كشــور )و كل جهان( عاملي تعيين كننده در موفقيت سياســت هایي است كه به منظور ایجاد عدالت اجتماعي، وضع و اجرا 

مي شوند.
      در این فصل، ابتدا با مفهوم و تعریف حسابداری آشنا مي شوید. سپس برخی از اصطالحات مهم حسابداری توضيح داده 
خواهد شد و در ادامه، انواع مؤسسات موجود در جامعه تشریح و طبقه بندی مي شوند. آنگاه انواع استفاده كنندگان از اطالعات 

حسابداری معرفی مي شوند و در نهایت، فعاليتها و رویدادهای مالی تبيين و تشریح مي گردد. 

 مفهوم و تعريف حسابداري  
      از حســابداري تعاریف مختلفي ارائه شــده است. در گذشته عموماً حسابداري را فن شناسایي، ثبت،  طبقه بندي، تلخيص 
و گزارشــگري رویدادهاي مالي مي دانســتند. تعاریف جدید، حســابداري را یك سيســتم اطالعاتي مي داننــد. از این دیدگاه 

حسابداري را مي توان چنين تعریف نمود:
»حسابداري عبارت است از یك سيستم اطالعاتي كه از طریق شناسائي، ثبت، طبقه بندي،  تلخيص و گزارشگري رویدادهاي 

مالي، اطالعات الزم را در اختيار استفاده كنندگان از اطالعات حسابداري قرار مي دهد.«
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       از این دیدگاه مطابق شكل 1ـ 1، حسابداري یك سيستم اطالعاتي، كليۀ اجزاي ضروري یك سيستم را دارد.

نمودار 1 ـ 1 ـ سيستم اطالعاتي حسابداري

ورودي1 سيســتم اطالعاتي حســابداري، رویدادهاي مالي اســت كه با انجام عمليات حســابداري بر روي آنها )پردازش2( 
گزارش هاي مالي مورد نياز به عنوان خروجي سيستم3 تهيه مي شود و در اختيار استفاده كنندگان قرار مي گيرد. 

گزارش های مالی: محصول نهایی سيســتم اطالعاتی حســابداری، گزارش های مالی می باشــد. در مفهوم عام هرگونه 
گزارشــی كه از سيستم اطالعاتی حسابداری استخراج شــود، گزارش مالی ناميده می شود. مهم ترین قسمت گزارش های مالی 
صورت های مالی می باشــند كه در پایان هر ســال مالی تهيه می شود. در مورد صورت های مالی در فصل سوم توضيح داده شده 

است. 

حسابداري عبارت است از يك سيستم اطالعاتي كه از طريق شناسائي، ثبت، طبقه بندي،  
تلخيص و گزارشگري رويدادهاي مالي، اطالعات الزم را در اختيار استفاده كنندگان اطالعات 

حسابداري قرار مي دهد.

 اصطالحات حسابداری 
حســابداری نيز مانند ســایر دانش های بشــری حاوی اصطالحات ویژه ای است. آشــنائی با این اصطالحات، شرط اساسی 
یادگيری صحيح حســابداری اســت. درک عميق و درست اصطالحات حسابداری مســتلزم تحصيالت تخّصصی در این رشته 
است اما در ابتدای امر آگاهی مختصر از این اصطالحات خالی از فایده نيست. لذا در ادامه این مبحث، چند مورد از اصطالحات 

اصلی حسابداری معرفی مي گردد. 
 معادلۀ اساسي حسابداري

فــرض كنيد قصد شــروع فعاليتي را داریــد. براي این منظور2,000,000ریــال وجه نقد متعلق به خودتــان را براي این كار 
اختصاص مي دهيد. چون فكر مي كنيد كه مبلغ فوق براي انجام فعاليت مورد نظر كافي نيست، مبلغ 600,000 ریال نيز به صورت 
قرض دریافت مي كنيد. اگر فعاليت هاي فوق را در قالب یك مؤسسه یا شركت ارائه كرده باشيد، اكنون كل وجه نقدي كه در 

اختيار شركت شماست برابر است با:

2.000.000 + 600.000 = 2.600.000

.Input ـ1

.Process ـ٢

.Output ـ3

گزارش هاي ماليرويدادهاي مالي
پردازش 

)عمليات حسابداري(



3

عملكرد مالي مؤسساتفصل اول

در حسابداري، 2,600,000 ریال فوق را اصطالحاً دارایي، 600,000 ریال را بدهي و 2,000,000ریال را سرمایه مي گویند. 
چنانچه به معادله فوق دقت كنيد خواهيد دید كه رابطۀ زیر برقرار است:

دارايي ها = بدهي ها + سرمايه

در حســابداري، این معادله همواره برقرار اســت و به آن »معادلۀ اساسي حســابداري« مي گویند. معادلۀ اساسي حسابداري، 
مبنا و شالودۀ سيستم حسابداري دو طرفه را تشكيل مي دهد. بر اساس این معادله مي توان هر یك از معامالت و عمليات مالي و 

رویدادهاي داراي اثر مالي را تجزیه و تحليل و آثار آن را بر عناصر معادله تعيين كرد.
همان طور كه مالحظه مي شــود، دارايي ها، بدهي ها و ســرمايه، عناصر اصلي معادلۀ اساســي حســابداري را تشكيل 

مي دهند. این اصطالحات در زیر توضيح داده مي شوند. 

        دارايي ها: دارایي ها منابع اقتصادي مؤسسه هستند، كه فعاليت هاي اقتصادي با استفاده از آنها انجام مي گيرد. اموال، 
مطالبات و ســایر منابع اقتصادِي متعلق به یك مؤسســه، كه در نتيجۀ معامالت، عمليات مالي یا سایر رویدادها ایجاد شده و قابل 
تقویم به پول و داراي منافع آتي اســت » دارایي« ناميده مي شود. مؤسسات بر حسب نوع و حجم فعاليتشان، دارایي هاي مختلفي 

دارند.  

اموال، مطالبات و ساير منابع اقتصادي متعلق به يك مؤسسه، كه در نتيجۀ معامالت، 
عمليات مالي يا ساير رويدادها ايجاد شده و قابل تقويم به پول و داراي منافع آتي است، 

دارايي ناميده مي شود.

 از جمله انواع مختلف دارايی ها مي توان موارد زير را برشمرد: 
وجه نقد: وجه نقد عبارت است از موجودی نقد و سپرده های دیداری نزد بانك ها و مؤسسات مالی، اعم از ریالی و ارزی. 
چنانچه وجه نقد در مؤسسه نگهداری شود، آن را در قالب حساب صندوق و چنانچه نزد بانك ها نگهداری شود، آن را در قالب 

حساب بانك گزارش مي نمایند. 
حساب های دريافتنی1: حساب های دریافتنی شامل مطالبات مؤسسه از دیگران مي باشد كه برای آن سفته، چك یا برات 

دریافت نشده است. 
اسناد دريافتنی: اسناد دریافتنی شامل مطالبات مؤسسه از دیگران است كه بابت آن سفته، چك یا برات از شخص بدهكار 
دریافت شــده اســت. چنانچه سررســيد اسناد دریافتنی یك ســال یا كمتر باشد به عنوان اســناد دریافتنی كوتاه مدت و چنانچه 

سررسيد آنها بيشتر از یك سال باشد به عنوان اسناد دریافتی بلند مدت طبقه بندی می شود. 
موجودي های مواد و كاال: موجودي های مواد و كاال به دارایی هائی اطالق می شــود كه به منظور فروش یا اســتفاده از 
آن در ســاخت محصول یا مصرف آن برای ارائۀ خدمات، نگهداری مي شــود.2 موجودی هایــی كه به منظور فروش نگهداری 
می شــوند، موجودی كاال و موجودی هایی را كه به منظور اســتفاده در ســاخت محصول و یا ارائۀ خدمات نگهداری می شوند 

موجودی مواد می گویند. اقالم مصرفی نيز غالباً تحت عنوان» ملزومات «گزارش می شوند. 

1 ـ بدهكاران: در برخی از كتب از عبارت »بدهكاران« به جای »حساب های دریافتنی« استفاده می شود . 
2 ـ سازمان حسابرسی، استانداردهای حسابداری، استاندارد شمارۀ ٨ . 
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اموال، ماشين آالت و تجهيزات: دارایی هایی كه برای انجام عمليات مؤسسه مورد استفاده قرار می گيرند و عمر بيشتر 
از یك ســال  دارند و جنبۀ مصرفی نداشــته باشند تحت عنوان اموال، ماشين آالت و تجهيزات طبقه بندی می شوند. این دارایي ها 
را اغلب »دارایی ثابت« نيز می گویند. زمين، ساختمان، ماشين آالت توليد، وسایل نقليه و اثاثه اداري نمونه هایی از این دارایی ها 

هستند. 
پيش پرداخت: هرگاه مؤسسه قبل از تحویل گرفتن دارایی و یا خدمات، وجهی را به دیگران پرداخت كند، پيش پرداخت 

ناميده می شود. 
        بدهي ها: تعهداتي كه یك مؤسســه در مقابل اشــخاص و مؤسســات دیگر دارد و از معامالت و رویدادهاي گذشته 
ناشي شده است و باید از طریق پرداخت پول، تحویل كاال، انجام دادن خدمت یا انتقال سایر اقالم دارایي تسویه شوند،» بدهي« 
ناميده مي شــود. بدهي ها معموالً از خرید نســيۀ دارایي ها، اخذ وام ها، برقراري ماليات و ایراد خسارت به دیگران ناشي مي شود. 

درحقيقت بدهی، طلب دیگران از مؤسسه می باشد. 

تعهداتي كه يك مؤسسه در مقابل اشخاص و مؤسسات ديگر دارد و از معامالت و 
رويدادهاي گذشته ناشي شده است و بايد از طريق پرداخت پول، تحويل كاال، انجام 

دادن خدمت يا انتقال ساير اقالم دارايي تسويه شوند، »بدهي« ناميده مي شود.

از جمله اجزاي اصلي بدهي مي توان به موارد زیر اشاره نمود:
حساب هاي  پرداختني1: بدهی های مؤسسه به دیگران را كه بابت آن چك، سفته یا برات تحویل نشده است ،حساب های 

پرداختنی می گویند. 
اســناد پرداختني: بدهی هایی را كه مؤسسه بابت آن چك، ســفته یا برات تحویل طلبكاران داده است ، اسناد پرداختنی 
می گویند. چنانچه سررسيد اسناد پرداختنی از تاریخ تنظيم ترازنامه یك سال یا كمتر باشد به عنوان اسناد پرداختنی كوتاه مدت 

و چنانچه سررسيد آنها بيشتر از یك سال باشد به عنوان اسناد پرداختنی بلند مدت طبقه بندی می شود. 
وام پرداختني: مبالغی را كه مؤسسه از بانك ها و مؤسسات اعتباری و یا سایر اشخاص دریافت كرده است و باید آن را، 

ظرف مهلت مشخصی به صورت اقساط  یا یك جا بازپرداخت كند، وام پرداختنی مي گویند. 
پيش دريافت: هرگاه مؤسســه قبل از تحویــل دادن كاال یا ارائۀ خدمات به دیگران وجهي از آنهــا دریافت كند، به آن 

پيش دریافت مي گویند.
سرمايه: حق مالي مالك یا مالكان یك مؤسسه نسبت به دارایي هاي آن، » سرمایه « ناميده مي شود. در هر زمان با كسر 

كردن بدهي هاي یك مؤسسه از دارایي هاي آن، مبلغ سرمایه به دست مي آید.

حق مالي مالك يا مالكان يك مؤسسه نسبت به دارايي هاي آن، سرمايه 
ناميده مي شود.

ســرمایه مؤسســه عمدتاً ناشــی از آوردۀ نقدی و یا غيرنقدی مالك )یا مالكان( در زمان تشكيل مؤسسه و پس از آن است.  
آوردۀ نقدی مالك شــامل وجه نقدی اســت كه مالك )یا مالكان( در مؤسسه سرمایه گذاری می كند و آورده غير نقدی شامل 

دارایي هایی غير از وجه نقد است كه مالك )یا مالكان( به عنوان سرمایه وارد مؤسسه مي نماید. 

1 ـ در برخی از كتب از عبارت »بستانكاران« به جای »حساب های پرداختنی« استفاده می شود . 
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سرمايه گذاری مجدد:  اگر مالكان پس از تشكيل مؤسسه مبالغی را به صورت نقد و یا غيرنقد در مؤسسه سرمایه گذاری 
كنند، به آن سرمایه گذاری مجدد می گویند. 

حساب: اطالعات مربوط به هر كدام از عناصر معادلۀ اساسی حسابداری در یك »حساب« ثبت مي شود. لذا حساب همانند 
ظرفی است كه اطالعات مربوط به هركدام از دارایي ها، بدهی ها و سرمایه در آن نگهداری مي شود. 

حســاب، همانند ظرفی اســت که اطالعات مربوط به هرکدام از دارايي ها، بدهی ها و 
سرمايه در آن نگهداری می شود. 

 رويدادهاي مالي: رویدادهاي مالي، فعاليت هایی هســتند كه اثر مالي داشــته باشــند. به طور دقيق تر مي توان گفت 
رویدادهاي مالي، رویدادهایي هستند كه حداقل بر یكي از عناصر معادلۀ اساسي حسابداري )دارایي ها، بدهي ها و سرمایه( تأثير بگذارند. 

تأثير رویدادهای مالی بر روی حساب ها در اواخر این فصل به تفصيل تشریح می گردد. 

رويدادهاي مالي، رويدادهايي هســتند كه حداقل بر يكي از عناصر معادله اساسي 
حسابداري )دارايي ها، بدهي ها و سرمايه( تأثير بگذارند.

 ماهيت حساب ها:  از عناصر معادلۀ اساسي حسابداري، حساب های مربوط به دارایي ها ماهيت بدهكار و  حساب های 
مربوط به بدهي ها و سرمایه، ماهيت بستانكار دارند. حساب های  درآمد نيز از این نظر، مشابه حساب سرمایه، ماندۀ بستانكار و هزینه ها 

برعكس حساب سرمایه، مانده بدهكار دارند. 

رشته های تخصصی حسابداري
حسابداری دارای چندین رشته تخصصی است، كه تمام آنها را می توان در قالب سه رشتۀ كلی زیر تقسيم بندی نمود: 

1 ـ حسابداری مالی
2 ـ حسابداری بهای تمام شده )صنعتی(

3 ـ حسابداری مدیریت
حسابداری مالی عمدتاً به ثبت رویدادها و تنظيم گزارش های برون سازمانی مرتبط می شود. 

حســابداری بهای تمام شــده با اندازه گيری بهای تمام شــده كاالها و خدمات ســر و كار دارد. در ایران به این رشــته از 
حسابداری، »حسابداری صنعتی« نيز مي گویند. 

حسابداری مدیریت به تجزیه و تحليل اطالعات حسابداری مربوط مي شود. 
عالوه بر موارد فوق، حســابداری دولتی و حسابرســی را نيز مي توان از رشــته های تخصصی حسابداری نام برد. حسابداری 
دولتی با عمليات حســابداری در مؤسســات دولتی و غيرانتفاعی سر و كار دارد. حسابرســی نيز به بررسی و اظهار نظر در مورد 

گزارش هاي به دست آمده از سيستم های حسابداری مربوط مي شود. 
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 استفاده كنندگان اطالعات حسابداري   
      اســتفاده كنندگان از اطالعات حســابداري كســانی هســتند كه برای تصميــم گيری و قضاوت آگاهانــه عالقه مندند 
گزارشــهای حسابداری را دریافت كنند و مورد استفاده قرار دهند. اســتفاده كنندگان از اطالعات حسابداري، طيف وسيعي را 
تشــكيل مي دهند و به طور كلي آنها را مي توان به دو دســتۀ استفاده كنندگان درون سازماني و  استفاده كنندگان برون سازماني، 

تقسيم نمود. 
استفاده كنندگان درون سازمانی:

استفاده كنندگان درون سازماني شامل مدیران اجرایي است كه اطالعات حسابداري را براي برنامه ریزي، كنترل، هماهنگي 
و تصميم گيري هاي الزم درباره عمليات مؤسسه، مورد استفاده قرار مي دهند. با بزرگ شدن مؤسسات، نظارت مستقيم مدیران 
بر فعاليت زیر مجموعه هاي ســازماني، مشــكل و حتي غيرممكن گردیده اســت. از این رو مدیران ناچار هســتند به منظور 
ارزیابي نتایج عمليات و  وضعيت مالي به گزارشــهاي مالي اتكا نمایند. گزارش هایي كه استفاده كنندگان یا تصميم گيرندگان 
درون ســازماني مورد اســتفاده قرار مي دهند، معموالً تفصيلي و دربرگيرنده جزئيات مســائل مي باشــد. این گزارش ها به طور 

معمول، محصول سيستم هاي حسابداري بهاي تمام شده و حسابداري مدیریت است.
  استفاده كنندگان برون سازمانی:

اســتفاده كنندگان برون سازماني شامل طيف گسترده اي اســت كه از جملۀ آنها مي توان سهامداران، سرمایه گذاران بالقوه، 
بستانكاران، بانك ها و مؤسسات اعتباري، تحليلگران مالي و اقتصادي، اتحادیه هاي كارگري و مراجع مالي و اقتصادي دولتي را 
نام برد. هر كدام از تصميم گيرندگان برون سازماني، اطالعات حسابداري را براي مقاصد خاصي مورد استفاده قرار مي دهند. 

نيازهاي اطالعاتي این دســته را گزارشهاي برون سازماني كه توسط سيستم حســابداري مالي تهيه مي شود، تأمين مي نماید. 
از آنجا كه این دســته از اســتفاده كنندگان به اطالعات حسابداري دسترسي مستقيم ندارند، نهادهاي قانوني و انجمن هاي حرفۀ 
حســابداري جهــت حمایت از منافع آنها، ضوابط و مقررات حســابداري مالي را با دقت فراوان وضــع مي نمایند. این ضوابط و 

مقررات معموالً در قالب استانداردهاي حسابداري و سایر قوانين و مقررات مالي ارائه مي گردد. 

اســتفاده كنندگان از اطالعات حسابداري كسانی هســتند كه برای تصميم گيری و قضاوت 
آگاهانه عالقه مندند گزارش های حسابداری را دريافت كنند و مورد استفاده قرار دهند.

 دورۀ مالی 
نتایج واقعي عمليات مؤسســه را ، به طور دقيق و قطعي، فقط مي توان در پایان اجراي عمليات آن و پس از وصول مطالبات، 
فــروش دارایي ها و اجــراي تعهدات و پرداخت بدهي ها، تعيين كرد. اما اســتفاده كنندگان از اطالعــات مالي نمي توانند براي 
دریافت اطالعات تا آن زمان تأمل كنند. بنابراین عمر طوالني یك مؤسسه به دوره هاي زماني مساوي كوتاه تر )معموالً یكساله( 
تقســيم مي شــود و براي هر دوره گزارشــهاي مالي جداگانه اي ارائه مي گردد. به این دوره هاي زماني اصطالحاً »دورۀ مالي یا 

حسابداري« مي گویند. هر دورۀ مالي را كه برابر یك سال كامل رسمی هر كشور باشد »سال مالي« مي گویند.
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دوره هاي زماني مساوي را كه براي آن گزارشهاي مالي جداگانه اي ارائه مي گردد،  دوره 
مالي مي گويند. به هر دوره مالي، كه برابر يك سال كامل باشد، سال مالي مي گويند.

 فعاليت مالی )رويداد مالی( 
همانطور كه قباًل بيان گردید، فعاليت های مالی یا رویدادهای مالی، فعاليت ها یا رویداهایي هستند كه دارای اثر مالي باشند. 
بــه بيان دقيق تر مي توان گفت رویدادهاي مالي، رویدادهایي هســتند كه حداقل بر یكي از عناصر معادله اساســي حســابداري 

)دارایي ها، بدهي ها و سرمایه( تأثير بگذارند.
       در حســابداري، تبحر در شناسایي رویدادهاي مالي از سایر رویدادها وهمچنين تعيين اثرات رویدادهای مالی بر عناصر 
معادله اساسی حسابداری، یعنی دارایي ها، بدهی ها و سرمایه، از اهميت ویژه اي برخوردار است. لذا در ادامۀ بحث به چند رویداد  
اشــاره مي شــود و مالي یا غير مالي بودن آنها و همچنين اثر آنها بر معادلۀ اساسی حسابداری مورد تجزیه و تحليل قرار مي گيرد. 
ضمناً با توجه به این كه شناخت رویدادهای مالی مستلزم درک درست مفاهيم دارایی، بدهی و سرمایه است، لطفاً قبل از مطالعۀ 

مثال زیر، تعریف این اصطالحات را ، كه در قسمت های قبلی این فصل ارائه گردید، مجدداً مرور نمائيد. 

رويدادهاي مالي رويدادهايي هســتند كه حداقل بر يكي از عناصر معادلۀ اساســي 
حسابداري )دارايي ها، بدهي ها و سرمايه( تأثير بگذارند.

 مثال : آقاي احســاني در اسفندماه سال 13٨٩ مؤسسۀ احســاني را تاسيس نمود. رویدادهای زیر طی  اسفندماه     
سال 13٨٩ در مؤسسۀ احسانی اتفاق افتاده است. تعيين كنيد كه آیا رویدادهای ذكر شده، مالی هستند یا خير؟ 

1 ـ آقای احسانی مبلغ ٩00,000 ریال به عنوان سرمایه اوليه وارد مؤسسه نمود. 
جواب : رویداد فوق یك رویداد مالي اســت، زیرا در اثر آن هم دارایي هاي مؤسســه )صندوق یا  وجه نقد ( و هم ســرمایه 

مؤسسه افزایش یافته است. 
2 ـ یك دستگاه خودرو به مبلغ 120,000 ریال به صورت نقد خریداري شد.

جواب : رویداد مالي اســت، زیرا در اثر آن یكي از دارایي ها تحت عنوان وســایل نقليه )خودرو( افزایش یافته و یكی دیگر 
از دارایي ها تحت عنوان وجه نقد )صندوق( كاهش یافته است.

3 ـ مبلغ ٨0,000  ریال به صورت قرض از شركت الف دریافت شد.
جواب : رویداد مالي است، زیرا در اثر آن یكي از دارایي ها ) صندوق یا وجه نقد ( افزایش یافته و همچنين  بدهي شركت 

)حساب های پرداختني( افزایش پيدا كرده است.
4 ـ مبلغ 60,000  ریال به صورت قرض به شركت  ب پرداخت شد.

جواب : رویداد مالي است، زیرا در اثر آن یكی از دارایي ها )صندوق یا وجه نقد( كاهش و در مقابل یكي دیگر از دارایي ها 
)حساب هاي دریافتني یا طلب( افزایش یافته است.

5 ـ مبلغ 40,000 ریال از وجه قرض داده شده به شركت ب دریافت شد.
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جواب : رویداد مالي است، زیرا در اثر آن یكي از دارایی ها )صندوق یا وجه نقد( افزایش و در مقابل یكي دیگر از دارایي ها 
)حساب هاي دریافتني ( كاهش یافته است.

6 ـ مدیر عامل مؤسسه عوض شد.
جواب: رویداد مالي نيست، زیرا هيچكدام از عناصر معادلۀ اساسي حسابداري )دارایي ها، بدهي ها و سرمایه( تحت تأثير قرار 

نگرفته و تغيير نكرده است.
٧ ـ آقای احســانی مبلغ 22,000 ریال وجه نقد و مقداری اثاثه اداری به مبلغ 36,000 ریال  به عنوان ســرمایه گذاری مجدد 

وارد مؤسسه نمود. 
جواب : رویداد فوق یك رویداد مالي اســت، زیرا در اثر آن هم دارایي هاي مؤسســه )صندوق و اثاثۀ اداری( و هم سرمایه 

مؤسسه افزایش یافته است. 
اثر رویدادهای فوق بر معادله اساسی حسابداری را مي توان در جدول زیر خالصه نمود:

شـــرح رويدادرديف
تأثير رويداد برمعادله حسابداري

سرمايهبدهی هادارايي ها

1
آقای احسانی مبلغ 900,000 

ريال به عنوان سرمايه اوليه وارد 
مؤسسه نمود.

يک دارائی به نام وجه نقد 900,000 
ريال افزايش مي يابد.

سرمايه900,000 ـ
ريال افزايش 

می يابد.

2
يک دستگاه خودرو به مبلغ 

120,000 ريال به صورت نقد 
خريداري شد.

وسايل نقليه 120,000 ريال افزايش 
می يابد و وجه نقد 120,000 ريال 

کاهش پيدا می کند.

ــ

3
مبلغ 80,000  ريال به صورت 
قرض از شرکت الف دريافت شد.

بدهی ها )حساب های وجه نقد 80,000 ريال افزايش می يابد.
پرداختنی( 80,000 
ريال افزايش می يابد.

ـ

4
مبلغ 60,000  ريال به صورت 

قرض به شرکت  ب داده شد.
يک دارائی به نام حساب های دريافتنی 

60,000 ريال افزايش مي يابد ولی وجه 
نقد 60,000 ريال کاهش پيدا می کند.

ــ

5
مبلغ 40,000 ريال از وجه 

قرض داده شده به شرکت ب 
دريافت شد.

وجه نقد 40,000 ريال افزايش مي يابد 
و حساب های دريافتنی 40,000 ريال 

کاهش پيدا مي کند. 

ــ

6
رويداد مالی نيست لذا هيچ تأثيری بر مدير عامل مؤسسه عوض شد.

معادله اساسی حسابداری ندارد.
ــ

7

آقای احسانی مبلغ 22,000 
ريال وجه نقد و مقداری اثاثه 

اداری به مبلغ 36,000 ريال  به 
عنوان سرمايه گذاری مجدد وارد 

مؤسسه نمود. 

اين رويداد بر دو نوع از دارايي ها 
تأثير گذار است:

1 ـ وجه نقد )صندوق( 22,000 ريال 
افزايش می يابد. 

2 ـ اثاثــۀ اداری 36,000 ريال افزايش 
می يابد. 

سرمايه 58,000 ـ
ريال افزايش 

می يابد.
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چرخه حسابداري )دورۀ عمل حسابداری( 
   سيســتم حســابداري باید كليۀ اطالعات مالي مؤسسه را شناســائي، اندازه گيري، ثبت،  طبقه بندي و در قالب صورت هاي 
مالي تلخيص كند تا اطالعات مفيدي را براي استفاده كنندگان اطالعات حسابداري فراهم نماید. فرایند عمليات حسابداري 
شــامل یك ســري عمليات است كه به طور پياپي در هر دورۀ مالي تكرار مي شــوند. این عمليات پياپي را چرخۀ حسابداري 

)Accounting Cycle ( مي گویند.

عمليات حسابداری را كه به طور پياپي در هر دورۀ مالي تكرار مي شوند، چرخه حسابداري مي گویند.

 عمليات حسابداري كه از ابتدای دورۀ مالي تا پايان دوره انجام می شود عبارتند از: 
1 ـ جمع آوری اطالعات مربوط به رویدادهای مالی )گردآوری شواهد مدارک مثبته(

2 ـ تجزیه و تحليل رویدادهای مالی و ثبت آنها در سند حسابداری
3 ـ ثبت رویدادهای مالی در دفتر روزنامه 

4 ـ انتقال اطالعات از دفتر روزنامه به دفتر كل 
5 ـ تهيۀ تراز آزمایشی )اصالح  نشده( 

6 ـ اصالح و تعدیل حساب ها
٧ ـ تهيۀ تراز آزمایشی اصالح شده 

٨ ـ تهيۀ صورت سود و زیان
٩ـ بستن حساب های موقت 

10ـ تهيۀ تراز آزمایشی اختتامی  
11 ـ تهيۀ ترازنامه و صورت جریان وجوه نقد

12ـ بستن حساب های دائمی )اختياری(

 اسناد و دفاتر حسابداري
براي هر رویداد مالي كه در مؤسسه اتفاق مي افتد یك سند حسابداري یا برگۀ حسابداري تهيه مي شود. بنابراین سند 

حسابداري یا برگه حسابداري نوشته اي است كه در آن هر كدام از رویدادهاي مالي نوشته مي شود. 
پس از این كه رویدادهاي مالي در ســند حســابداري ثبت شــد، باید در دفتر روزنامه ثبت گردد. دفتر روزنامه انواع 
مختلفي دارد. دفتر روزنامه اي را كه كليه معامالت و عمليات مالي مؤسســه به ترتيب تاریخ در آن ثبت مي شــود را دفتر 

روزنامۀ عمومي مي نامند. 
دفتر كل دفتري است كه حساب هاي یك مؤسسه به تفكيك در آن نگهداري مي شود. در دفتر كل براي هر كدام از 
حساب ها صفحه یا صفحات جداگانه اي در نظر گرفته مي شود و تمام اقالم بدهكار و بستانكار هر حساب از دفتر روزنامه 

استخراج و در صفحۀ مربوطه در دفتر كل نوشته مي شود.

مطالعه آزاد
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  اســناد و مدارک مثبته: اسناد و مدارک مثبته، اســناد و مداركی هستند كه بر وقوع معامله یا رویداد مالی مشخصی 
داللت دارند. این مدارک نشان دهنده تاریخ، مبلغ، ماهيت معامله و سایر اطالعات مورد نياز هستند و جهت ثبت رویدادهای مالی 
در سيستم حسابداری به كار مي روند. اسناد مثبته درحسابداری از اهميت خاصی برخوردارند به دليل آنكه اوالً آنها مبنای تجزیه 
و تحليل و ثبت رویدادهای مالی در مدارک و دفاتر حســابداری هســتند،  ثانياً برای پيگيری و رسيدگی های بعدی و همچنين در 
مواقع لزوم جهت احقاق حقوق مؤسسه و دفاع از عملكرد مدیران و كاركنان مؤسسه مورد استفاده قرار می گيرند. نكتۀ قابل توجه 
این است كه اسناد مثبته باید واضح، معتبر و مكفی باشند تا حسابداران و سایر اشخاص بتوانند به آنها استناد نمایند. فاكتور خرید، 
فاكتور فروش، رسيد بانكی، قبض انبار، رسيد صندوق و قبض آب و برق نمونه هایی از اسناد و مدارک مثبته محسوب مي شوند. 

 اســناد و مدارک مثبته اسناد و مداركی هســتند كه بر وقوع معامله يا رويداد مالی 
مشخصی داللت دارند. 

 اصول و مفاهيم اوليه حسابداري
دانش حســابداری بر اصول و مفروضاتی مبتنی ست كه همواره باید مورد توجه حسابداران قرارگيرد. از ابتدای شكل گيری 
حســابداری به شكل نوین، یك سری مفاهيم بنيانی برای حســابداری در نظر گرفته اند كه آنها را در قالب )1( مفروضات، )2( 

اصول و )3( ميثاق ها یا اصول محدود كننده تبيين می كنند. این مفاهيم در فصل های بعد تشریح خواهد شد. 

به مفروضات، اصــول و ميثاق هايی كه قواعد انجام عمليات حســابداری را تعيين 
می نمايند و همواره بايد مورد توجه حسابداران قرار گيرند، مفاهيم اساسی حسابداری 

می گويند. 

     انواع واحد هاي اقتصادي
         واحدهاي اقتصادي را از جهات مختلفی مي توان طبقه بندي كرد. در زیر، چهار نمونه از این طبقه بندی ها ارائه شده است. 

1 ـ طبقه بندي واحدهاي اقتصادي از نظر نوع فعاليت
واحدهاي اقتصادي را از نظر نوع فعاليت در سه دسته مي توان طبقه بندي كرد:

الف(مؤسسات خدماتي 
       مؤسســاتي نظير بانك ها، تعميرگاه ها، هتل ها،  درمانگاه ها و آموزشــگاه ها را كه خدماتي به مشتریان ارائه مي كنند و از 

این راه كسب درآمد می نمایند، مؤسسات خدماتي مي گویند. 

ب( مؤسسات بازرگاني 
مؤسسات بازرگاني مؤسساتي هستند كه به خرید و فروش كاال اشتغال دارند، بدون آنكه شكل كاالي مورد مبادله را  تغيير 
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دهند. مؤسســات بازرگاني، عمده فروشــان یا بنكداران و خرده فروشان را شامل مي شود. فروشــگاه ها و خوار و بار فروشی ها 
نمونه هایی از مؤسسات بازرگاني هستند. 

ج( مؤسسات توليدي 
مؤسساتي را كه مواد اوليه و كاالهایي را خریداري و آنها را تغيير شكل مي دهند و یا به كاالي دیگري تبدیل مي كنند و به 
فروش مي رســانند، مؤسسات توليدي مي گویند. مانند شــركت های خودروسازی، صنایع شيميایی، كارگاه های تجاری و…  . 

مؤسسات توليدي با استفاده از عوامل توليد به ساخت كاال مي پردازند. 

مؤسساتي كه از طريق ارائۀ خدمات كسب درآمد می كنند، مؤسسات خدماتي 
ناميده می شوند. 

مؤسسات بازرگاني مؤسساتي هستند كه به خريد و فروش كاال اشتغال دارند، 
بدون آنكه شكل كاالي مورد مبادله را تغيير دهند. 

مؤسســات توليدي مؤسساتي هستند كه مواد اوليه و كاالهايي را خريداري 
مي كنند و آنها را تغيير شكل مي دهند و يا به كاالي ديگري تبديل می كنند. 

2 ـ طبقه بندي واحدهاي اقتصادي از نظر هدف فعاليت
واحدهاي اقتصادي را از نظر هدف فعاليت به دو دسته زیر مي توان طبقه بندي كرد:

الف( مؤسسات غيردولتی
 مؤسســاتي را كه هدف از تشــكيل آنها كسب منافع مادي )سود( نباشــد، اعم از آن كه در مقابل كاالها یا خدماتي كه ارائه 
مي كنند وجهي دریافت كنند یا نكنند، مؤسســۀ غيردولتی مي گویند، مثل شــهرداري ها، هالل احمر و سازمان تأمين اجتماعي و 
انجمن هاي علمي، ادبي و فرهنگي. مؤسســات غيردولتی روش هاي حسابداري خاصي نياز دارند كه بتواند درآمدها، هزینه ها و 

بودجۀ این گونه مؤسسات را تنظيم كند.

ب( مؤسسات انتفاعي
        مؤسساتي كه با هدف كسب منافع مادي تشكيل شده اند، اعم از آن كه در مالكيت بخش عمومي باشند یا بخش خصوصي 
و یا تعاونی، مؤسســۀ انتفاعي محســوب مي شــوند. مؤسســات انتفاعي معموالً به صورت بازرگاني اداره مي شوند و وجه كاالها و 
خدماتي را كه عرضه مي كنند، دریافت مي دارند. از آن جاكه مؤسســات انتفاعي با هدف كسب سود تأسيس مي شوند، روش هاي 

حسابداري خاصي نياز دارند كه بتواند درآمدها، هزینه ها و سود )زیان( این گونه مؤسسات را در هر دورۀ مالي معين كند.

مؤسسات غيردولتی، مؤسساتي هستند كه هدف از تشكيل آنها كسب سود نباشد، اعم از 
آن كه در مقابل كاالها یا خدماتي كه ارائه مي كنند وجهي دریافت كنند یا نكنند.

مؤسساتي كه با هدف كسب منافع مادي تشكيل شده اند، اعم از آن كه در مالكيت بخش 
عمومي باشند یا بخش خصوصي، مؤسسۀ انتفاعي محسوب مي شوند.
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3 ـ طبقه بندي واحدهاي اقتصادي از نظر نوع مالكيت

          واحدهاي اقتصادي را از نظر نوع مالكيت به سه دسته زیر مي توان طبقه بندي كرد:
الف( مؤسسات بخش عمومي

        مؤسســاتي را كه بطور مســتقيم یا غير مستقيم در مالكيت و مدیریت دولت، نهادها و سازمان هاي دولتي یا شهرداري ها 
هستند »مؤسسات بخش عمومي« مي گویند. 

ب( مؤسسات بخش تعاوني
واحدهائي را كه توســط عده اي از اشــخاص حقيقي یا حقوقي به منظور رفع نيازمندي هاي مشترک و بهبود وضع اقتصادي 
اعضاء از طریق خودیاري، كمك و همكاري متقابل تشــكيل شــده اند و در مالكيت اعضا هســتند »مؤسســات بخش تعاوني« 
مي گویند. از جملۀ این مؤسســات مي توان به شركت های تعاونی روستایی، شــركت های تعاونی مصرف كاركنان سازمان ها و 

شركت ها و همچنين شركت های تعاونی مسكن اشاره نمود. 

ج( مؤسسات بخش خصوصي
كليۀ واحدهایي كه در مالكيت و مدیریت اشــخاص حقيقي و حقوقي خصوصي قرار دارند »مؤسســات بخش خصوصي« 
ناميده مي شوند. از جملۀ این مؤسسات مي توان فروشگاه ها و واحدهای صنفی و توليدی متعلق به افراد جامعه را نام برد كه متعلق 

به بخش عمومی و تعاونی نيستند. 
     قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران نيز بخش های اقتصادی كشور را به سه صورت عمومی، تعاونی و خصوصی تقسيم 

كرده است. 

مؤسســات بخش عمومي مؤسساتي هستند كه به طور مستقيم يا غير مستقيم در 
مالكيت و مديريت دولت، نهادها و سازمان هاي دولتي يا شهرداري ها هستند.  

مؤسســات بخش تعاوني مؤسســاتي هستند كه توســط عده اي به منظور رفع 
نيازمندي هاي مشترک و بهبود وضع اقتصادي اعضا تشكيل شده اند و در مالكيت 

اعضاء هستند. 
مؤسسات بخش خصوصي مؤسساتی هستند كه كه در مالكيت و مديريت اشخاص 

حقيقي و حقوقي خصوصي قرار دارند. 

4 ـ طبقه بندي واحدهاي اقتصادي از نظر تعداد مالكين
          واحدهاي اقتصادي را از نظر تعداد مالكين به دو دسته زیر مي توان طبقه بندي كرد:

الف( مؤسسات انفرادی 
        مؤسساتي را كه مالكيت آن متعلق به یك نفر باشد مؤسسۀ تك مالكی یا انفرادی مي گویند. برای مثال یك فروشگاه، 

یك كارگاه یا یك چاپخانه كه مالكيت آن متعلق به یك نفر باشد از مصادیق مؤسسات تك مالكی یا انفرادی است. 



13

عملكرد مالي مؤسساتفصل اول

ب( مؤسسات چند مالكی )غيرانفرادی(
        مؤسســاتی را كه مالكيت )ســرمایه( آنها متعلق به بيش از یك نفر باشــد، مؤسسۀ چند مالكی مي گویند. مثل مؤسسات 

حسابرسی و شركت هایی كه در ایران به ثبت مي رسند.1

مؤسساتي را كه مالكيت  آنها متعلق به يك نفر باشد، مؤسسۀ تك مالكی يا انفرادی می گويند. 
مؤسساتی كه مالكيت آنها متعلق به بيش از يك نفر باشد را مؤسسۀ چند مالكی مي گويند.

  

1ـ مطابق مفاد ماده 20 قانون تجارت ایران، شــركت ها به ٧ قســم طبقه بندی مي شوند: 1ـ  شركت سهامی 2ـ  شركت با مسئوليت محدود 3ـ  شركت تضامنی 
4ـ شركت مختلط غير سهامی  5 ـ شركت مختلط سهامی 6 ـ شركت نسبی ٧ ـ شركت تعاونی توليد و مصرف 

انواع واحدهای اقتصادی

 از نظر تعداد مالكيناز نظر نوع مالكيت از نظر هدف فعاليت  از نظر نوع فعاليت   

   مؤسسات خدماتی

      طبقه بندی انواع واحدهای اقتصادی 

  مؤسسات چندمالكیمؤسسات بخش تعاونی

مؤسسات بخش خصوصیمؤسسات توليدی

مؤسسات بازرگانی

مؤسسات انفرادی مؤسسات بخش عمومی

مؤسسات غيردولتی

مؤسسات انتفاعی
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1 ـ حسابداري را تعریف كنيد و سيستم اطالعاتي حسابداري را به صورت یك نمودار نشان دهيد.
2 ـ هركدام از اصطالحات زیر را به طور مختصر توضيح دهيد: 

حســاب ، دارائی ، بدهی ،ســرمایه ، رویدادهای مالی، ماهيت حساب ها، حساب های دریافتنی، حساب های پرداختنی، اسناد 
دریافتنی ، اسناد پرداختنی ، موجودی مواد و كاال ، آوردۀ نقدی و آوردۀ غير نقدی صاحبان سرمایه. 

3 ـ انواع مؤسسات را از نظر نوع فعاليت نام ببرید و هركدام را به طور خالصه توضيح دهيد. 
4 ـ انواع مؤسسات را از نظر هدف فعاليت نام ببرید و هركدام را به طور خالصه توضيح دهيد. 
5 ـ انواع مؤسسات را از نظر نوع مالكيت نام ببرید و هركدام را به طور خالصه توضيح دهيد. 
6 ـ انواع مؤسسات را از نظر تعداد مالكين نام برده و هركدام را به طور خالصه توضيح دهيد. 

٧ ـ رشته های تخصصی حسابداری را بنویسيد و هركدام را به طور مختصر توضيح دهيد. 
٨ ـ استفاده كنندگان از اطالعات حسابداري به چند دسته تقسيم می شوند؟ آنها را نام ببرید.

٩ ـ استفاده كنندگان درون سازماني، اطالعات حسابداري را براي چه اموری مورد استفاده قرار مي دهند؟ 
10 ـ گزارش هایی كه اســتفاده كنندگان درون ســازماني مورد اســتفاده قرار مي دهند به طور معمول محصول كدام یك از 

سيستم هاي حسابداري است؟ 
11 ـ چند نمونه از استفاده كنندگان برون سازماني اطالعات حسابداری را نام ببرید. 

12 ـ نيازهاي اطالعاتي استفاده كنندگان برون سازماني توسط كدام سيستم حسابداري تهيه مي شود؟ 
13 ـ ضوابط و مقرراتی كه در قالب استانداردهاي حسابداري و سایر قوانين و مقررات مالي ارائه مي گردند برای حمایت از 

كدام یك از استفاده كنندگان اطالعات حسابداری است؟ 
14ـ  به چه دليل عمر طوالني یك مؤسســه به دوره هاي زماني مســاوي كوتاه تر )معموالً یكســاله( تقسيم مي شود و براي هر 

دوره گزارش هاي مالي جداگانه اي ارائه مي گردد؟ 
15 ـ مفهوم چرخۀ حسابداري را توضيح دهيد. 

16 ـ سند حسابداري چيست؟ آن را توضيح دهيد. 
1٧ ـ دفتر روزنامه اي كه كليه معامالت و عمليات مالي مؤسسه به ترتيب تاریخ در آن ثبت مي شود، چه نام دارد؟ 

1٨ ـ رویداد مالی را توضيح دهيد و چند نمونه رویداد مالی و همچنين چند نمونه رویداد غيرمالی را بيان كنيد. 
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تمرين 

1 ـ تعیین كنید كدام یک از رویدادهاي زیر رویداد مالي است؟ ضمناً اثرات هر یک را بر معادله اساسی حسابداری مشخص 
كنید. 

ـ واریز وجه به صندوق شركت بابت سرمایۀ اولیۀ شركت
ـ خرید زمین به صورت نقد

ـ خرید ساختمان به صورت نسیه
ـ دریافت طلب از بدهكاران و واریز آن به صندوق شركت

ـ معاوضه ساختمان با خودرو
ـ تغییر مدیرعامل شركت

ـ واریز وجه نقد از صندوق شركت به حساب بانكي شركت
ـ پرداخت قرض به یكي از كاركنان شركت

ـ دریافت قرض از یک شركت دیگر
ـ دریافت وام از بانک

ـ دادن قرض به یک شركت دیگر
ـ دریافت وجه )دریافت طلب( قرض داده شده به دیگران

ـ پرداخت قسط وام دریافتي از بانک
ـ بازپرداخت قرض دریافتي از دیگران

2 ـ در هر یک از موارد مستقل زیر عدد مجهول را پیدا كنید.

سرمايه بدهي ها دارايي ها مورد

؟ 850,000 2,200,000 1

7,200,000 6,800,000 ؟ 2

14,000,000 ؟ 38,000,000 3
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  مسائل 

1 ـ اثر هر كدام از رویدادهاي زیر را بر معادله اساسي حسابداري تعيين كنيد. از عالمت » + « براي افزایش، از عالمت » - «   براي 
كاهش و از » 0 «  براي بدون اثر استفاده كنيد.

سرمايه بدهي ها دارايي ها دارايي ها

+ 3,500,000 0 + 3,500,000 آقاي رستمي مبلغ 3,500,000  ريال بابت سرمايۀ اوليه مؤسسه 
به صندوق مؤسسه واريز نمود.

يک دستگاه آپارتمان به مبلغ 280,000 ريال بطور نقد خريداري 
شد.

دو قطعه زمين هر کدام به مبلغ 98,000 ريال بطور نقد خريداري 
شد.

3 دســتگاه خودرو بــه مبلغ هرکدام 75,000 ريــال به طور نقد 
خريداری شد.

مقــداري اثاثــه اداري جمعاً بــه مبلغ 70,000 ريــال بطور نقد 
خريداري شد.

يک دستگاه از خودروها به مبلغ 75,000 ريال به فروش رسيد و 
وجه آن بطور نقد دريافت شد.

مبلغ 200,000 ريال وام از بانک ملي دريافت شد.

مبلغ 20,000 ريال به صورت قرض به يكي از کارکنان شــرکت 
پرداخت شد.

مبلغ 40,000 ريال به صورت قرض از شرکت ج دريافت شد.

15,000 ريال از وجه قرض داده شــده به يكي از کارکنان توسط 
نامبرده به صندوق شرکت واريز شد.

مبلغ 30,000 ريال از بدهي به شرکت ج پرداخت شد.

2 ـ در جدول صفحه بعد، كه هر مورد آن مستقل از بقيه است، در موارد 1 تا 3 رقم دارایي ها، در موارد 4 تا 6 رقم بدهي ها 
و در موارد ٧ تا ٩ رقم ســرمایه اشــتباه اســت. تعيين كنيد  عنصر اشــتباه شــده باید چه مبلغی كم یا اضافه شود تا معادلۀ اساسي 

حسابداري برقرار باشد.
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سرمايه بدهي ها دارايي ها مورد

700,000 650,000 2,000,000 1

250,000 300,000 500,000 2

380,000 350,000 600,000 3

400,000 500,000 800,000 4

500,000 450,000 900,000 5

700,000 600,000 1,200,000 6

300,000 300,000 400,000 7

45,000,000 450,000 1,300,000 8

35,000,000 10,000,000 48,500,000 9

جواب را در قالب جدول زير بنويسيد:

جواب مورد

دارايي ها مبلغ 650,000 ريال کم مي شود. 1

دارايي ها مبلغ ……… ريال ……… مي شود. 2

دارايي ها مبلغ ……… ريال ……… مي شود. 3

بدهي ها مبلغ ……… ريال ……… مي شود. 4

بدهي ها مبلغ ……… ريال ……… مي شود. 5

بدهي ها مبلغ ……… ريال ……… مي شود. 6

سرمايه مبلغ ……… ريال ……… مي شود. 7

سرمايه مبلغ ……… ريال ……… مي شود. 8

سرمايه مبلغ ……… ريال ……… مي شود. 9
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فصل دوم 
ثبت و گزارش حساب ها  

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

1 ـ رویدادهای مالی را تجزیه و تحليل نماید.
2 ـ دفاتر قانوني را تنظيم نماید.

3 ـ دفتر معين را تنظيم كند. 
4 ـ تراز آزمایشي را تنظيم كند. 

5ـ نحوۀ كدگذاری حساب ها در دفاتر كل و معين را انجام دهد. 
6ـ تنظيم اسناد حسابداری را بيان نماید. 

٧ـ اسناد حسابداري را تنظيم نماید.
٨ ـ اصول ثبت و گزارش حساب ها را انجام دهد. 

در فصل قبل با معادلۀ اساسی حسابداری آشنا شدید. همان طور كه مي دانيد، معادلۀ اساسی حسابداری به صورت زیر است:
 

دارايي ها = بدهي ها + سرمايه 

در این فصل مي آموزید كه رویدادهای مالی چگونه بر عناصر معادلۀ اساســی حســابداری تأثير مي گذارد. همچنين با نحوۀ 
ثبت رویدادهای مالی در ســند حســابداری و دفاتر قانونی آشنا خواهيد شــد. در پایان فصل نيز نحوه تنظيم انواع تراز آزمایشی 

تشریح خواهد شد. 

 تجزيه و تحليل رويدادهای مالی
)بيان اثرات رویدادهای مالی به زبان بدهكار و بستانكار(

همان طور كه در فصل قبل نيز بيان گردید، رویدادهاي مالي، رویدادهایي هستند كه حداقل بر یكي از عناصر معادله اساسي 
حســابداري )دارایي ها، بدهي ها و ســرمایه( تأثير بگذارند. اكنون مثال ارائه شده در فصل قبل را در نظر بگيرید و اثر هر كدام از 

رویدادهای مالی را بر دارایی ها، بدهی ها و سرمایۀ مؤسسۀ احسانی تعيين و آن را به زبان حسابداری بيان نمائيد. 
برای سهولت مراجعه، مثال مذكور مجدداً آورده مي شود. 
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مثال :  آقاي احساني در اسفندماه سال 13٨٩ مؤسسۀ احساني را تأسيس نمود. رویدادهای زیر طی اسفند ماه 
سال 13٨٩ در مؤسسۀ احسانی اتفاق افتاده است. 

1 ـ در 2 اسفندماه آقای احسانی مبلغ ٩00,000 ریال به عنوان سرمایۀ اوليه وارد مؤسسه نمود. 
جواب: همان طور كه در فصل قبل نيز توضيح داده شد، این رویداد، یك رویداد مالي است زیرا در اثر آن، هم دارایي هاي 

مؤسسه )صندوق یا  وجه نقد( و هم سرمایۀ مؤسسه افزایش یافته است.  
برای ثبت رویدادها در سند حسابداری، باید رویدادها به زبان حسابداری بيان شوند. زبان حسابداری، »بدهكار« و »بستانكار« 
است.  مهمترین و اصلی ترین كار حسابدار این است كه بتواند رویدادهای مالی را به زبان حسابداری )یعنی بدهكار و بستانكار( 

بيان كند. برای بيان رویدادهای مالی به زبان حسابداری دو مرحلۀ زیر وجود دارد:

 مرحلۀ اول: تعيين اثرات رویدادهای مالی بر معادله اساسی حسابداری است. 
برای مثال، اثرات رویداد مالی فوق بر معادلۀ اساسی حسابداری به صورت زیر است : 

با آوردن ٩00,000 ریال پول نقد به مؤسســه، وجه نقد یا حســاب صندوق افزایش پيدا مي كند. همچنين با توجه به این كه، 
این مبلغ را مالك به منظور تأمين سرمایۀ مؤسسه وارد نموده است، سرمایۀ مؤسسه به همين ميزان، یعنی ٩00,000 ریال، افزایش 

پيدا مي كند. لذا به طور خالصه، اثرات رویداد فوق بر معادله اساسی حسابداری به صورت زیر است: 

ـ وجه نقد 900,000 ريال افزايش است.
ـ سرمايه 900,000 ريال افزايش يافته است. 

مرحلۀ دوم: بيان اثرات رویدادهای مالی به زبان »بدهكار« و »بستانكار« است.
برای بيان اثرات رویدادهای مالی به زبان »بدهكار« و »بستانكار« یك قاعده بسيار ساده وجود دارد: 

افزایش در سمت راست معادلۀ اساسی حسابداری )دارایی ها( بدهكار و كاهش آن بستانكار مي شود. افزایش در سمت چپ 
معادلۀ اساسی حسابداری )بدهی ها و سرمایه( بستانكار و كاهش آن بدهكار مي شود. 

دارايي ها  =     بدهي ها   +   سـرمايه

 ↑ بستانكار

↓ بدهكار

↑ بدهكار

 ↓ بستانكار

      در شــكل فوق، منظور از عالمت ، »افزایش« و منظور از عالمت ، »كاهش« اســت و به طور مشــابه در ادامۀ بحث مورد 
استفاده قرار مي گيرد. 

بــرای بيان اثرات بدهكار و بســتانكار رویدادها از مفهوم حســاب نيز مي توان كمک گرفت. همانطور كــه در فصل 1 بيان گردید، 
 »حســاب« همانند ظرفی اســت كه اطالعات مربوط به هركدام از دارایی ها، بدهی ها و سرمایه در آن نگه داری مي شود. در حسابداری 
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برای ثبت اثرات رویدادهای مالی بر معادله اساســی حســابداری یک واحد اقتصادی از »حساب« استفاده مي شود. برای مقاصد آموزشی 
حساب را معمواًل به شكل حرف T زبان انگليسی به صورت زیر معرفی مي كنند. 

عنوان حساب

سمت چپسمت راست

افزایش هر دارایی را در سمت راست آن )بدهكار( و كاهش آن را در سمت چپ آن )بستانكار( ثبت مي كنند.
دارايی ها)مثل صندوق( 

کاهش بستانكار ↓ ↑ افزايش بدهكار

افزایش بدهی ها و سرمایه را در سمت چپ آن )بستانكار( و كاهش آن را در سمت راست آن )بدهكار( ثبت مي كنند.
بدهيها )مثل حسابهای     پرداختنی( 

  کاهش
↓ بدهكار

افزايش  
بستانكار ↑ 

سرمايه

  کاهش
↓ بدهكار

افزايش 
بستانكار ↓ 

 

افزايش هر دارايی را در ســمت راست حساب )بدهكار( و كاهش آن را در سمت چپ 
حساب )بستانكار( ثبت مي كنند. ولی افزايش بدهی ها و سرمايه را در سمت چپ آن 

)بستانكار( و كاهش آن را در سمت راست آن )بدهكار( ثبت می كنند. 

اكنون دوباره به مثال صفحه قبل دقت كنيد. با این رویداد، وجه نقد ٩00,000 ریال و سرمایه نيز ٩00,000 ریال افزایش یافته 
اســت. اگر به تعریف دارایی كه در فصل قبل به آن اشــاره شد مراجعه كنيد، متوجه می شوید كه »وجه نقد« یك دارایی است. 
حــال بــا توجه به قاعدۀ فوق می دانيد كه افزایش در دارایی بدهكار می شــود. از طرف دیگر ســرمایه نيز افزایش مي یابد، كه با 
استفاده از قاعدۀ فوق متوجه مي شوید كه باید بستانكار شود. بنابراین رویداد فوق به زبان حسابداری به صورت زیر بيان مي شود: 

وجه نقد )دارايی ها( مبلغ 900,000 ريال افزايش يافته است، لذا  بدهكار می شود.

سرمايه مبلغ 900,000 ريال افزايش يافته است، لذا  بستانكار مي شود. 

اكنون به سایر رویدادهای مربوط به مثال توجه كنيد. 
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2 ـ  در ٨ اسفندماه یك دستگاه خودرو به مبلغ 120,000 ریال به صورت نقد خریداري شد.
جواب : در اثر این رویداد، یكي از دارایي ها تحت عنوان وســایل نقليه )خودرو( مبلغ 120,000 ریال افزایش یافته اســت. 
همچنين یكی دیگر از دارایی ها تحت عنوان وجه نقد )صندوق( مبلغ 120,000 ریال كاهش یافته است. بنابراین رویداد فوق به 

صورت زیر به زبان حسابداری بيان مي شود: 

وسايل نقليه )دارايی ها( مبلغ 120,000 ريال افزايش يافته است لذا  بدهكار مي شود.

وجه نقد )دارايی ها( مبلغ 120,000 ريال كاهش يافته است لذا  بستانكار مي شود.

3 ـ در ٩ اسفندماه مبلغ ٨0,000  ریال به صورت قرض از شركت الف دریافت شد.
جواب : در اثر این رویداد مالي، یكي از دارایي ها ) صندوق یا وجه نقد ( مبلغ ٨0,000 ریال افزایش یافته و همچنين  بدهي شركت 

)حساب های پرداختني( مبلغ ٨0,000 ریال افزایش پيدا كرده است. این رویداد به زبان حسابداری به صورت زیر بيان مي شود: 

وجه نقد )دارايی ها( مبلغ 80,000 ريال افزايش يافته است لذا  بدهكار مي شود.

بدهيها )حسابهای پرداختنی( مبلغ 80,000 ريال افزايش يافته است لذا  بستانكار می شود.

4 ـ در 1٧ اسفندماه مبلغ 60,000  ریال به صورت قرض به شركت  ب داده شد.
جــواب : در اثــر این رویداد، یكی از دارایي هــا )صندوق یا وجه نقد( مبلغ 60,000 ریال كاهــش و در مقابل، یكي دیگر از 
دارایي ها )حســابهاي دریافتني یا طلب( مبلغ 60,000 ریال افزایش یافته اســت. این رویداد به زبان حسابداری به صورت زیر بيان 

مي شود: 

وجه نقد )دارايی ها( مبلغ 60,000 ريال كاهش يافته است لذا  بستانكار مي شود.

دارايي ها )حسابهاي دريافتني يا طلب( مبلغ 60,000 ريال افزايش يافته است لذا  بدهكار مي شود. 

5 ـ در 22 اسفندماه مبلغ 40,000 ریال از وجه قرض داده شده به شركت ب دریافت شد.
جــواب : در اثــر این رویداد، یكي از دارایي ها )صندوق یا وجه نقد( مبلــغ 40,000 ریال افزایش و در مقابل، یكي دیگر از 
دارایي ها )حسابهاي دریافتني ( مبلغ 40,000 ریال كاهش یافته است. این رویداد به زبان حسابداری به صورت زیر بيان مي شود: 

وجه نقد )دارايی ها( مبلغ ٤0,000 ريال افزايش يافته است، لذا  بدهكار مي شود.

دارايي ها )حسابهاي دريافتني يا طلب( مبلغ ٤0,000 ريال كاهش يافته است، لذا  بستانكار می شود. 

6ـ   رویداد شــماره 6 )تغيير مدیرعامل( رویداد مالی نيســت لذا نيازی به ثبت ندارد. زیرا هيچ گونه تغييری در معادله اساسی 
حسابداری به وجود نيامده است.

٧ ـ در 24 اســفندماه آقــای احســانی مبلغ 22,000 ریال وجــه نقد و مقداری اثاثــه اداری به مبلغ 36,000 ریــال  به عنوان 
سرمایه گذاری مجدد وارد مؤسسه نمود. 
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جواب : رویداد فوق یك رویداد مالي اســت زیرا در اثر آن هم دارایي هاي مؤسســه )صندوق و اثاثه اداری( و هم ســرمایه 
مؤسسه افزایش یافته است. این رویداد به زبان حسابداری به صورت زیر بيان مي شود: 

وجه نقد )دارايی ها( مبلغ 22,000 ريال افزايش يافته است لذا  بدهكار مي شود.
اثاثه اداری )دارايی ها( به مبلغ 36,000 ريال افزايش يافته است لذا  بدهكار می شود.

سرمايه مبلغ 58,000 ريال افزايش يافته است لذا  بستانكار مي شود. 

زبان حسابداري زبان بدهكار و بستانكار است. 
قاعدۀ بدهكار و بستانكار كردن حساب ها به صورت زير است: 

افزايش عناصر سمت راست معادله اساسي حسابداري يعني دارايي ها را با بدهكار و 
كاهش آنها را با بستانكار نشان مي دهند. 

افزايش عناصر سمت چپ معادله اساسي حســابداري يعني بدهي ها و سرمايه را با 
بستانكار و كاهش آنها را با بدهكار نشان مي دهند.

اكنون كه توانستيد رویدادهای مالی را به زبان حسابداری بيان نمائيد، مي توانيد رویدادهای مالی را در سند حسابداری ثبت 
كنيد. 

 اصول و نحوۀ تنظيم سند حسابداری )ثبت رويدادهای مالی در سند حسابداری(
      براي یک یا چند رویداد مالي كه در مؤسســه اتفاق مي افتد یک ســند حسابداري یا برگه حسابداري تهيه مي شود. بنابراین سند 
حسابداري یا برگۀ حسابداري، نوشته اي است كه در آن آثار مالي یک یا چند رویداد مالي نوشته مي شود. ماده 9 »آئين نامۀ نحوۀ تنظيم 
و تحریر و نگاه داري دفاتر موضوع تبصرۀ یک مادۀ 95 قانون ماليات هاي مســتقيم« ســند حسابداري را چنين تعریف مي كند: »برگه یا 
مدرك حساب یا سند حسابداري عبارت از نوشته اي است كه در آن یک یا چند مورد از عمليات مالي و پولي و محاسباتي انجام شده به 
حساب هایي كه حسب مورد بدهكار یا بستانكار گردیده تجزیه مي شوند و چنين مدركي پس از امضاي مرجع ذي صالح و صدور آن قابل 

ثبت در دفاتر معين و روزنامه و كل است.«
ضمنًا همان گونه كه در فصل 1 بيان گردید، سند حسابداری با توجه به اسناد مثبته صادر مي شود. 

ســند حسابداري نوشته اي است كه در آن آثار مالي يك يا چند رويداد مالي 
نوشته مي شود.

سند حسابداري به طرق مختلفي طراحي مي شود كه یك نمونه از آن در شكل 1ـ 2 ارائه شده است.
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 شركت  ………………
سند حسابداري

        شماره  ………….
        تاریخ   …………….

بسـتانكار بدهـكار مبلغ جزء شــــــــرح كد حساب

جمع:
شرح: 

تهيه كننده:                        تأیيد كننده:                          تصویب كننده:
شكل 1 ـ 2ـ يك نمونه سند حسابداري

اينك به توضيح قسمت هاي مختلف سند حسابداري و نحوۀ تنظيم آن مي پردازيم:
ـ شمارۀ سند حسابداري نشان دهنده این است كه از ابتداي سال مالي تا كنون چند سند حسابداري صادر شده است. شماره 
ســند حسابداری به صورت مسلسل )سریال( می باشــد. معموالً براي هر رویداد مالي یك سند حسابداري صادر مي شود. اما در 

بعضي شرایط مي توان براي چند رویداد مالي یك سند حسابداري صادر كرد. 
ـ در محل »تاریخ« تاریخ وقوع رویداد، كه همان تاریخ صدور سند حسابداري است، نوشته مي شود.

ـ در ستون »كد حساب« ، كد حسابي كه بدهكار یا بستانكار شده است نوشته مي شود. 
ـ در اولين ســطر و در ابتداي حاشــيۀ سمت راست ســتون »شرح«  نام حساب یا حســاب هایي كه بدهكار شده است نوشته 

مي شود. 
ـ پس از نوشــتن نام حســابی كه بدهكار شده است، نام حساب یا حساب هایی كه بستانكار شده در زیر آن در ستون »شرح« 

نوشته مي شود. نام حساب بستانكار باید حدود 2 سانتي متر از حاشيۀ سمت راست ستون شرح فاصله داشته باشد.
هميشه اول حسابي را كه بدهكار شده است مي نویسند و بعد ازآن حسابي كه بستانكار شده است نوشته می شود. 

ـ در ستون »بدهكار« مبلغ بدهكار حسابي كه بدهكار شده است نوشته مي شود. 
ـ مبلغ بستانكار نيز در همان سطر كه نام حساب بستانكار درج شده است در ستون بستانكار نوشته مي شود. 

ـ بعد از تنظيم موارد فوق، شــرح مختصري از رویداد مربوطه نوشــته مي شــود. سپس سند حســابداري به امضاي مسئولين 
ذي ربط مي رسد. )نحوۀ تكميل قسمت »كد حساب« و »مبلغ جزء« در قسمت های بعد توضيح داده خواهد شد.( 

نحوه ثبت رویدادهای فوق در سند حسابداري به صورت صفحه بعد است:
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 شماره  :   1
  تاریخ     12/2/13٨٩

بسـتانكار بدهـكار مبلغ جزء شــــــــرح كد حساب

900,000
900,000 صندوق

 سرمایه آقاي احسانی

900,000 900,000 جمع :  نهصد هزار ریال
شرح:  واریز به حساب صندوق بابت سرمایۀ اوليۀ شركت

تهيه كننده: ………………   تأیيد كننده:  ………………   تصویب كننده: ……………..

  
شماره  :   2

  تاریخ     ٨/12/13٨٩

بسـتانكار بدهـكار مبلغ جزء شــــــــرح كد حساب

120,000
120,000 وسایل نقليه 

 صندوق 

120,000 120,000 جمع :  یكصد و بيست هزار ریال
شرح:  بابت خرید یك دستگاه خودروی سواری به صورت نقد 

تهيه كننده: ………………   تأیيد كننده:  ………………   تصویب كننده: ……………..

شماره  :   3
  تاریخ     ٩/12/13٨٩

بسـتانكار بدهـكار مبلغ جزء شــــــــرح كد حساب

80,000
80,000 صندوق 

حسابهای پرداختنی 

80,000 80,000 جمع :  هشتاد هزار ریال

شرح:  بابت دریافت قرض از شركت الف.  
تهيه كننده: ………………   تأیيد كننده:  ………………   تصویب كننده: ……………..
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شماره  : 4 
تاریخ     12/1٧/13٨٩

بسـتانكار بدهـكار مبلغ جزء شــــــــرح كد حساب

60,000
60,000 حسابهای دریافتنی  

صندوق  
60,000 60,000 جمع :  شصت هزار ریال

شرح:  بابت پرداخت قرض به شركت ب. 
تهيه كننده: ………………   تأیيد كننده:  ………………   تصویب كننده: ……………..

 
شماره  :   5

  تاریخ     12/22/13٨٩

بسـتانكار بدهـكار مبلغ جزء شــــــــرح كد حساب

40,000
40,000 صندوق 

 حساب های دریافتنی 

40,000 40,000 جمع :  چهل هزار ریال
شرح:  بابت دریافت بخشی از وجه قرض داده شده به شركت ب

تهيه كننده: ………………   تأیيد كننده:  ………………   تصویب كننده: ……………..

  شماره  :   6
  تاریخ     12/24/13٨٩

بسـتانكار بدهـكار مبلغ جزء شــــــــرح كد حساب

58,000
22,000
36,000

صندوق
اثاثۀ اداری 

سرمایۀ آقاي احسانی

58,000 58,000 جمع :  پنجاه و هشت هزار ریال
شرح: تحویل اثاثه اداری و واریز 22,000 ریال به حساب صندوق بابت سرمایه گذاری مجدد توسط مالك 

تهيه كننده: ………………   تأیيد كننده:  ………………   تصویب كننده: ……………..
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 دفاتر قانونی
پس از این كه رویدادهای مالی در ســند حســابداری به ثبت رسیدند، باید در دفتر روزنامه ثبت  شوند. در حقیقت زمانی كه 
ســند حســابداری برای رویداد مالی تنظیم و به امضای مقام ذی صالح رســید، مجوز ثبت آن در دفاتر شركت داده شده است. 

دفاتر حسابداری را مي توان به دو گروه تقسیم كرد: 
1ـ دفاتر رسمی یا قانونی: دفاتری هستند كه از نظر قوانین و مقررات تهیه آنها اجباری است. دفاتر قانونی شامل دفتر روزنامه 

و دفتر كل می باشد. 
2ـ دفاتر غیررســمی یا كمكی: دفاتری هســتند كه تهیه آن اجباری نیســت اما به منظور ایجاد ســهولت و دقت در نگهداری 

حساب ها تهیه می شوند، مانند دفتر معین.  

دفاتر حسابداری به دو گروه تقسیم مي شود: 
١( دفاتر رسمی یا قانونی که شامل دفتر روزنامه و دفتر کل  هستند. 

٢(دفاتر غیر رسمی یا کمکی که مهم ترین آنها دفتر معین است. 

در مادۀ 6 قانون تجارت، عالوه بر دفتر روزنامه و دفتر كل، از دفتر دارایی1 و دفتر كپیه2 نیز اسم برده شده است كه در حال 
حاضر مورد استفاده قرار نمی گیرند. 

 دفتر روزنامه 
       پس  از این كه رویدادهاي مالي در ســند حســابداري ثبت شــد باید در دفتر روزنامه نیز ثبت گردد. دفتر روزنامه انواع 
مختلفــي دارد. دفتر روزنامه اي را كه كلیۀ معامالت و عملیات مالي در آن ثبت مي شــود، دفتــر روزنامه عمومي مي نامند. دفتر 
روزنامه اي كه در آن فقط یک نوع خاص از رویدادهاي مالي ثبت مي شود، دفتر روزنامۀ اختصاصي خوانده مي شود، مثل دفتر 
روزنامــۀ خرید، دفتر روزنامۀ فروش، دفتر روزنامۀ پرداخت هاي نقدي و دفتر روزنامۀ دریافت هاي نقدي. در این كتاب فقط در 

مورد دفتر روزنامه عمومي بحث خواهد شد.
       در دفتر روزنامه عمومي3، كلیۀ معامالت و عملیات مالي مؤسســه به ترتیب تاریخ ثبت مي شــود. بر اســاس ماده 7 قانون 
تجــارت، دفتر روزنامه دفتري اســت كه تاجر باید همه روزه مطالبات، دیون و داد و ســتد تجارتــي و معامالت راجع به اوراق 
تجارتي )از قبیل خرید و فروش و ظهر نویسي( و به طور كلي تمام  واردات و صادرات تجارتي خود را به هر اسم و رسمي كه 

باشد و وجوهي را كه براي مخارج شخصي خود برداشت مي كند در آن ثبت نماید.4 

1ـ  به موجب مادۀ 9 قانون تجارت، دفتر دارائی دفتری اســت كه تاجر هر ســال باید صورت جامعی از دارائی منقول و غیر منقول و دیون و مطالبات سال گذشتۀ خود 
را در آن ثبت نماید. 

2 ـ به موجب مادۀ 10 قانون تجارت، دفتر كپیه دفتری است كه تاجر باید مراسالت و مخابرات و صورت حساب های صادرۀ خود را در آن به ترتیب تاریخ ثبت نماید.
 

general journal  ـ 3

4ـ طبق مادۀ 3 آئین نامه اجرائي تبصرۀ یک ماده 95 قانون مالیات هاي مســتقیم، دفتر روزنامه دفتري اســت كه اشــخاص حقیقي یا حقوقي كلیۀ معامالت مالي و پولي 
خود را )اعم از خرید و فروش و دیون و مطالبات و ظهر نویســي و هرگونه فعالیتي كه ایجاد دین یا طلب كند و نیز عملیات محاســباتي تاریخ وقوع و سایر عملیات(، 

طبق اصول حسابداري و عرف متداول دفترداري در پایان دورۀ مالي براي تنظیم حساب سود و زیان و ترازنامه ، بالاستثناء به ترتیب در آن ثبت مي كنند.
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دفتر روزنامه، دفتری است كه كليه رويـــدادهای مالی به ترتيب تاريخ وقوع در آن 
ثبت مي شود. 

       دفتر روزنامه باید داراي ستون هاي مناسب براي انتقال اطالعات سند حسابداري به آن باشد. بنابراین، دفتر روزنامه باید 
حداقل داراي ســتون هایي براي درج شمارۀ سند حسابداري ، تاریخ ، شرح، مبلغ بدهكار و مبلغ بستانكار هر رویداد باشد. یكي 

از شكل هاي رایج دفتر روزنامه به صــــورت شكل 2 ـ 2  است.

       دفــتر روزنامه                                           صفحه:  
بستانكار بدهكار

ف
عط

شــــــرح تاريخ شماره سند 
حسابداري

منقول ازصفحهٔ قبل

جمع 

شكل 2ـ2ـ نمونۀ دفتر روزنامه

بالفاصله پس از ثبت هر ســند، باید اســناد حسابداري بعدي، به ترتيب شــماره، در دفتر روزنامه ثبت شوند. پس از اتمام هر 
صفحه دفتر روزنامه، باید جمع ستون بدهكار و جمع ستون بستانكار در محل تعيين شده در پائين صفحه نوشته شود.

نحوه انتقال اطالعات سند حسابداری به دفتر روزنامه به صورت زیر است: 
ـ در ستون »شماره سند حسابداری« شماره سند رویداد مالی مربوطه نوشته می شود. 

ـ در ستون »تاریخ« باید تاریخ وقوع رویداد مالی مربوطه نوشته شود. 
ـ در ســتون »شــرح« نام حساب یا حساب هایی كه بدهكار و یا بستانكار شــده اند به همراه شرح مختصری از رویداد مربوطه 

نوشته می شود. 
ـ در ستون »عطف« شماره صفحه دفتر كل كه مبلغ مربوطه به آن صفحه منتقل شده است نوشته می شود. 

ـ مبلغ بدهكار و بستانكار مربوطه نيز از سند حسابداری به ستون »بدهكار« یا »بستانكار« دفتر روزنامه منتقل می شود. 
      براي مثال، نحوه ثبت رویدادهاي مذكور در بخش قبلي )كه اســناد حســابداري آنها از شــماره 1 تا 5 تنظيم گردید( در 

دفتر روزنامه آورده مي شود:

نقل به صفحهٔ بعد
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دفــتر روزنامه         صفحه:  1
بستانكار بدهكار

ف
عط شــــــرح تاريخ شماره سند 

حسابداري

900,000
900,000 صندوق

 سرمايۀ آقاي احسانی 
واریز به حساب صندوق بابت سرمایۀ اوليۀ مؤسسه 

89/12/2 1

120,000
120,000 وسايل نقليه

صندوق
بابت خريد يک دستگاه خودرو سواری به صورت نقد. 

89/12/8 2

80,000
80,000 حساب های پرداختنی  صندوق 

بابت دريافت قرض از شرکت الف 

89/12/9 3

60,000
60,000 حساب های دريافتني

  صندوق 
بابت پرداخت قرض به شرکت ب 

89/12/17 4

40,000
40,000 صندوق 

 حساب های دريافتنی 
بابت دريافت بخشی از وجه قرض داده شده به شرکت ب 

89/12/22 5

58,000
22,000
36,000

صندوق 
اثاثۀ اداری 

 سرمايه 
بابت سرمايه گذاری مجدد مالک در مؤسسه 

89/12/24 6

1,258,000 1,258,000 جمع 

      اگرچه در عمل براي تمام رویدادهاي مالي ابتدا ســند حســابداري صادر و ســپس سند حسابداري در دفتر روزنامه ثبت 
مي شود ، اما معموالً در كتب آموزشي، براي صرفه جوئي در وقت، رویدادها را مستقيماً در دفتر روزنامه ثبت مي كنند. 

 دفتر كل 
اطالعات ثبت شده در دفتر روزنامه به نحوي طبقه بندي نشده اند كه بتوان از روي آن اطالعاتي مثل ماندۀ هر یک از حساب ها را 
در هر مقطع تعيين كرد. لذا امكان تهيۀ صورت هاي مالي از روي دفتر روزنامه امكان پذیر نيست. از این رو دفتر دیگري به نام دفتر كل 
تهيه مي شود. تمامي اطالعات دفتر روزنامه باید به دفتر كل منتقل شوند. در دفتر كل براي هر حساب صفحه )صفحات( جداگانه اي در 

نظر گرفته مي شود و تمام اقالم بدهكار و بستانكار هر حساب در صفحۀ مربوط به خود نوشته مي شود. 
      بنابراین، دفتر كل دفتري اســت كه حســاب هاي یك مؤسســه به تفكيك در آن نگه داري مي شــود. در دفتر كل براي هر كدام از 
حســاب ها )مثاًل صندوق ، موجودي كاال، زمين، ساختمان ، حساب هاي پرداختني و سرمایه( صفحه یا صفحات جداگانه اي در نظر گرفته 

مي شود و تمام اقالم بدهكار و بستانكار هر حساب از دفتر روزنامه استخراج و در صفحۀ مربوطه در دفتر كل نوشته مي شود. 
         بر اســاس مادۀ ٨ قانون تجارت ، دفتر كل، دفتري اســت كه تاجر باید كليۀ معامالت را الاقل هفته اي یك مرتبه از دفتر روزنامه 

استخراج كند و انواع مختلف آن را تشخيص دهد و جدا نماید و هر نوعي را در صفحه مخصوص در آن به طور خالصه ثبت كند. 

دفتر كل دفتري اســت كه حســاب هاي یك مؤسسه به تفكيك در آن نگهداري مي شود. در دفتر 
كل براي هر كدام از حســاب ها صفحات جداگانه اي در نظر گرفته مي شــود و تمام اقالم بدهكار و 

بستانكار هر حساب از دفتر روزنامه استخراج و در صفحۀ مربوطه در دفتر كل نوشته مي شود.
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      كليۀ معامالت ثبت شده در دفتر روزنامه در هر ماه باید حداكثر تا پانزدهم ماه بعد به دفتر كل منتقل شود.
         دفتر كل باید داراي ســتون هاي مناســب براي انتقال اطالعات دفتر روزنامه به آن باشــد. بنابراین دفتر كل باید حداقل 
داراي ســتون هایي براي درج شــماره سند حسابداري، تاریخ ، شرح ، مبلغ بدهكار، مبلغ بســتانكار و مانده حساب در هر مقطع 

زماني باشد. یكي از شكل هاي رایج دفتر كل بصورت زیر است:
دفــتر كل

نام حساب :   …………                                   صفحه:  …

شماره سند 
حسابداری

شــــــرحتاريخ

ف
ماندهتشخيصبستانكاربدهكارعط

جمع 
شكل 3 ـ 2 : نمونه دفتر كل

نحوۀ انتقال اطالعات دفتر روزنامه به دفتر کل به صورت زير است: 
ـ در ستون » شماره سند حسابداري« باید شمارۀ سند حسابداري، كه رویداد مربوطه در آن ثبت شده است، نوشته شود. 

ـ در ستون » تاریخ « باید تاریخ سند حسابداري، كه رویداد مربوطه در آن ثبت شده است، نوشته شود. 
ـ در ستون » شرح « شرح مختصري از رویداد مربوطه )مطابق با همان شرح نوشته شده در سند حسابداري( نوشته مي شود.

ـ در ستون »عطف« شمارۀ صفحه دفتر روزنامه، كه مبلغ مربوطه از آن صفحه انتقال مي یابد، نوشته مي شود. 
ـ مبلغ بدهكار یا بستانكار مربوطه نيز از دفتر روزنامه به ستون »بدهكار« یا »بستانكار« منتقل مي شود.

ـ در ســتون »مانده« ماندۀ حساب نوشته مي شــود. معمواًل قبل از ستون مانده، ستوني هم براي تشخيص نوع مانده در نظر گرفته 
مي شود كه در آن مشخص مي گردد كه ماندۀ حساب بدهكار است یا بستانكار.

شماره گذاري صفحات دفتر كل از 1 شروع مي شود و به ترتيب ادامه مي یابد. براي هر حساب، بسته به حجم عمليات مربوط به آن 
حساب، صفحات الزم در دفتر كل در نظر گرفته مي شود. مثاًل ممكن است براي صندوق صفحات 1 تا 10 ، براي بانک صفحات 11 تا 
25 ، برای حســاب هاي دریافتني صفحات 26 تا 35 ، برای وســایل نقليه صفحات 61 تا 70 ، برای حساب های پرداختنی صفحات 101 

تا 110 و براي سرمایه صفحات 191 تا 200 در نظر گرفته شود.
براي نمونه رویدادهاي 1 تا 6 كه در دفتر روزنامۀ مؤسسه احسانی ثبت شد، اكنون به دفتر كل منتقل مي گردد.  
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دفتر روزنامه                   صفحه:  1 
شماره سند 
حسابداري

شــــــرحتاريخ

ف
بستانكاربدهكارعط

صندوق189/12/2
  سرمايۀ آقاي احسانی 

واريز به حســاب صنــدوق بابت ســرمايه اوليه 
مؤسسه 

900,000
900,000

دفــتر كل
نام حساب :   صندوق                                                                                      صفحه:  1

شماره سند 
حسابداري

شــــــرحتاريخ
ف

بستانكاربدهكارعط

ص
خي

ماندهتش

1
2
3
 4
 5
6

89/12/2
89/12/8
89/12/9
89/12/17
89/12/22
89/12/24

واريز به صندوق بابت سرمايۀ اوليه 
بابت خريد يک  دستگاه خودرو 

بابت دريافت قرض از شرکت الف 
بابت پرداخت قرض به شرکت ب 

بابت دريافت بخشی از قرض داده شده 
بابت سرمايه گذاری مجدد مالک 

1
1
1
1
1
1

900,000

80,000

40,000
22,000

120,000

60,000

بد
بد
بد 
بد 
بد 
بد

900,000
780,000
860,000
800,000
840,000
862,000

جمع 

دفــتر كل

نام حساب :   حسابهای دريافتنی             صفحه:  26
شماره سند 
حسابداري

شــــــرحتاريخ

ف
بستانكاربدهكارعط

ص
خي

ماندهتش

4
5

89/12/17

89/12/22

بابــت پرداخــت قــرض به 
شرکت ب 

بابت دريافت بخشی از قرض 
داده شده 

1

1

60,000

40,000

بد

بد
 

60,000

20,000

جمع 

دفــتر كل
نام حساب :   وسايل نقليه                                                                               صفحه:  61

شماره سند 
حسابداري

شــــــرحتاريخ

ف
ماندهتشخيصبستانكاربدهكارعط

بابــت خريد يک  دســتگاه ٨/12/2٨٩
خودرو 

120,000بد1120,000

جمع 
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دفــتر كل
نام حساب :   حساب های پرداختنی                                                             صفحه:  101

شماره سند 
حسابداري

شــــــرحتاريخ

ف
ماندهتشخيصبستانكاربدهكارعط

80,000بس1٨0,000بابت دريافت قرض از شرکت الف 389/12/9

جمع 
دفــتر كل

نام حساب :   سرمايه                                                                               صفحه:  191
شماره سند 
حسابداري

شــــــرحتاريخ
ف

ماندهتشخيصبستانكاربدهكارعط

1
6

89/12/2
89/12/24

 بابت سرمايه اوليه مؤسسه 
بابت ســرمايه گــذاری مجدد 

مالک در مؤسسه 

1
1

900,000
58,000

بس
بس

900,000
958,000

جمع 

دفــتر كل
نام حساب :   اثاثۀ اداری                                                                    صفحه:  71

شماره سند 
حسابداري

شــــــرحتاريخ

ف
ماندهتشخيصبستانكاربدهكارعط

گذاری مجدد 689/12/24 بابت سرمايه 
مالک در مؤسسه 

36,000بد136,000

جمع 

 مانده گيري حساب هاي دفتر كل
       براي مانده گيري هر حساب دفتر كل كافي است كه مابه التفاوت جمع اقالم بدهكار و بستانكار ثبت شدۀ در آن حساب 
را تا آن مقطع محاسبه نمود، این مابه التفاوت، ماندۀ حساب ناميده مي شود. اگر جمع اقالم بدهكار از جمع اقالم بستانكار ثبت 
شــده در آن حساب بيشتر باشــد، ماندۀ حاصله »بدهكار « و بر عكس اگر جمع اقالم بســتانكار از جمع اقالم بدهكار ثبت شده 
در آن حســاب بيشتر باشد، ماندۀ حاصله » بســتانكار« خواهد بود. معموالً براي مشخص كردن ماهيت بدهكار یا بستانكار مانده 
حســابهاي دفتر كل، ســتوني به نام ستون »تشخيص« در نظر گرفته مي شــود. اگر ماندۀ حاصله بدهكار باشد، در ستون تشخيص 
كلمه »بدهكار« و اگر ماندۀ حاصله بستانكار باشد در ستون تشخيص كلمۀ »بستانكار« نوشته مي شود. البته در عمل معموالً به جاي 

لفظ بدهكار از مخفف آن،  یعني »بد«  و به جاي لفظ بستانكار از مخفف آن  یعني »بس« ، استفاده مي شود. 
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براي مانده گيري حساب ها كافي است كه جمع اقالم بدهكار و بستانكار ثبت شده در 
هر حساب را از يكديگر كسر نمائيد. 

به عبارت ديگر، ماندۀ يك حساب در دفتر كل در هر زمان عبارت است از 
مابه التفاوت جمع اقالم بدهكار و بستانكار ثبت شده در آن حساب تا آن مقطع.

براي مثال ماندۀ حساب دفتر كل صندوق را، كه قبالً  ارائه شد، در نظر بگيرید. ماندۀ آن به صورت زیر محاسبه مي شود:
دفــتر كل

نام حساب :   صندوق                                                                              صفحه:  1
شمارۀ سند 
حسابداري

شــــــرحتاريخ
ف

عط
بستانكاربدهكار

ص
خي

ماندهتش

1
2
3
 4
 5
6

89/12/2
89/12/8
89/12/9
89/12/17
89/12/22
89/12/24

واريز به صندوق بابت سرمايه اوليه 
بابت خريد يک  دستگاه خودرو 

بابت دريافت قرض از شرکت الف 
بابت پرداخت قرض به شرکت ب 

بابت دريافت بخشی از قرض داده شده 
بابت سرمايه گذاری مجدد مالک 

1
1
1
1
1
1

900,000

80,000

40,000
22,000

120,000

60000

بد
بد
بد 
بد 
بد 
بد

900,000
780,000
860,000
800,000
840,000
862,000

جمع 

عدد  ٩00,000 ریال مندرج در اولين ردیف ستون مانده برابر رقم مربوط به سند شمارۀ 1 است. 
برای به دســت آوردن مانده در ردیف دوم، باید 120,000 ریال مربوط به ســند شــمارۀ 2 را از ٩00,000 ریال كسر نمائيد. 
چون ٩00,000 ریال دارای ماهيت بدهكار اســت ولی  120,000 ریال در ســتون بســتانكار آمده است )دارای ماهيت بستانكار 

است(، بنابراین 120,000 ریال از ٩00,000 ریال كسر مي شود و مانده جدید به ٧٨0,000 ریال می رسد. 
برای به دست آوردن مانده در ردیف سوم، باید ٨0,000 ریال را به ماندۀ قبلی )یعنی ٧٨0,000 ریال( اضافه نمائيد. زیرا مانده 
قبلی ٧٨0,000 ریال دارای ماهيت بدهكار اســت و ٨0,000 ریال مربوط به ســند شماره 3 نيز بدهكار مي باشد. لذا اگر ٨0,000 

ریال به ٧٨0000 ریال اضافه شود، مانده در ردیف سوم به ٨60,000 ریال مي رسد كه ماهيت آن نيز بدهكار است. 
برای به دست آوردن مانده در ردیف چهارم، باید 60,000 ریال مربوط به سند شمارۀ 4 را از ماندۀ قبلی كه ٨60,000 ریال 
اســت، كســر نمائيد. چون ٨60,000 ریال دارای ماهيت بدهكار است ولی  60,000 ریال بستانكار است. با كسر كردن60,000 

ریال از ٨60,000 ریال، مانده به ٨00,000 ریال مي رسد. 
بــرای به دســت آوردن مانده در ردیف پنجم، باید 40,000 ریال را به مانده قبلــی )یعنی ٨00,000 ریال( اضافه نمائيد. زیرا 
مانده قبلی، یعنی ٨00,000 ریال دارای ماهيت بدهكار اســت و 40,000 ریال مربوط به ســند شــماره 5 نيز بدهكار مي باشد. لذا 
اگر 40,000 ریال به ٨00,000 ریال اضافه شود، مانده در ردیف پنجم به ٨40000 ریال مي رسد كه ماهيت آن نيز بدهكار است. 
نهایتاً طی ســند 6 ، مبلغ 22,000 ریال به حســاب صندوق واریز شــده ، كه موجب افزایش حســاب مزبور گردیده و ماندۀ 

صندوق را به ٨62,000 ریال رسانده است. 
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      هر چند شــكل رســمي و متداول دفتر كل، به صورتي اســت كه در باال آورده شد، اما در جایي كه هدف آموزش باشد 
 T معروف است. در حقيقت، حساب T در زبان انگليسي نوشت كه به حساب  T  مي توان حســاب دفتر كل را به شــكل حرف
همان دوســتون بدهكار و بســتانكار دفتر است كه مبالغ بدهكار و بستانكار در آن نوشــته شده است. مثاًل  اگر حساب دفتر كل 

صندوق را بخواهيم در دفتر كل به شكل   T  وارد كنيم به صورت زیر است:
حساب صندوق

900,000
80,000
40,000
22,000

120,000
60,000

1,042,000180,000

862,000

برای مانده گيری حساب دفتر كل به شكل T ، ابتدا باید هر طرف حساب را جداگانه جمع بزنيد و حاصل را زیر آن بنویسيد. 
سپس اعداد به دست آمده را از هم كسر نمایيد و حاصل آن را در زیر عدد بزرگتر بنویسيد. در حساب T فوق، جمع مبالغ ثبت 
شــده در قسمت بدهكار حساب، 1,042,000 ریال و جمع مبالغ ثبت شده در ستون بستانكار حساب، 1٨0,000 ریال است. اگر 
1٨0,000 ریال، از 1,042,000 ریال كسر كنيد، حاصل آن ٨62,000 ریال مي شود كه باید زیر عدد بزرگتر، یعنی 1,042,000 

ریال، نوشته شود. 
در نهایت اگر مانده در ســمت راســت قرار بگيرد، دارای ماهيت بدهكار و اگر در ســمت چپ قرار بگيرد، دارای ماهيت 
بســتانكار اســت. در حساب فوق، چون مبلغ ٨62,000 ریال در سمت راســت قرار گرفته است، دارای ماهيت بدهكار می باشد. 
بدیهی اســت با توجه به اینكه دارایی ها دارای مانده بدهكار می باشــد، حســاب صندوق نيز به عنوان یك دارایی، دارای مانده 

بدهكار است. 

 تراز آزمايشی 
       در سيســتم حســابداري دو طرفه، هر معامله به مبلغ بدهكار و بستانكار مســاوي در دفاتر ثبت مي شود. اگر حساب ها به 
صورت صحيح ثبت و مانده گيري شــده باشــند، جمع مانده هاي بدهكار حســاب هاي دفتر كل باید با جمع مانده هاي بستانكار 
حســاب ها مساوي باشــد. یكي از وسایلي كه حسابداران براي آزمون صحت مدارک حســابداري مورد استفاده قرار مي دهند، 
تراز آزمایشــي است. تراز آزمایشي فهرستي اســت از ماندۀ حساب هاي دفتر كل، كه معموالً در پایان هر ماه تهيه  مي شود. تهيه 
تراز مزبور به حسابداران امكان مي دهد كه از تساوي جمع مانده هاي بدهكار با جمع مانده هاي  بستانكار اطمينان حاصل نمایند.

        تراز آزمایشــي، جدولی اســت كه ماندۀ حســابهاي دفتر كل در آن نوشته مي شود. حساب ها به ترتيبي كه در دفتر كل 
مرتب شده اند، در تراز آزمایشي درج مي شوند. یعنی با توجه به مثال فوق، ابتدا حساب دارایی ها )صندوق، حسابهای دریافتنی، 
وســایل نقليه و اثاثۀ اداری( بعد حساب بدهی ها )حســاب های پرداختنی( و سپس سرمایه و درآمدها و هزینه ها نوشته می شوند. 
در صورتي كه حسابهاي دفتر كل توازن داشته باشند، جمع مانده هاي بدهكار و بستانكار مساوي خواهد بود. تراز آزمایشي دو 

هدف كلي زیر را تأمين مي كند:
الف ( اثبات تساوي اقالم بدهكار و بستانكار دفتر كل

ب ( فراهم آوردن اطالعات الزم براي تهيۀ گزارش هاي مالي پایان دوره
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تراز آزمايشي، جدولی است كه فهرستی از نام و مانده حسابهاي دفتر كل در يك 
تاريخ مشخص در آن نوشته مي شود. 

با توجه به مثال ارائه شده در مورد مؤسسۀ احسانی، تراز آزمایشي ماندۀ حساب هاي دفتر كل مؤسسه در پایان اسفندماه 13٨٩ 
به صورت زیر است:

مؤسسۀ احسانی
تراز آزمايشي

در تاريخ 1389/12/29
ماندۀ بستانكارماندۀ بدهكارنام حساب

صندوق
حسابهاي دريافتني

وسايل نقليه
اثاثۀ اداری 

حسابهاي پرداختني
سرمايه 

862,000
20,000
120,000
36,000

80,000
958,000

1,038,0001,038,000جمع

  تراز آزمایشــي فوق را تراز آزمایشــي دو ســتوني مي گویند. زیرا داراي یك ســتون بدهكار و یك ستون بستانكار است. 
تراز آزمایشــي چهار ســتوني نيز مي توان تهيه كرد. در تراز آزمایشي كه به شــكل چهار ستوني تهيه مي شود، در دو ستون اول، 
جمع گردش بدهكار و بســتانكار هر حساب و در دو ســتون آخر، مانده هاي بدهكار یا بستانكار هر حساب نوشته مي شود. تراز 

آزمایشي چهار ستوني مؤسسۀ احسانی در پایان سال 13٨٩ به صورت زیر است:

مؤسسۀ احسانی
تراز آزمايشي

در تاريخ 1389/12/29

مانده بستانكارمانده بدهكارگردش بستانكارگردش بدهكارنام حساب

صندوق
حساب هاي دريافتني

وسايل نقليه
اثاثۀ اداری 

حساب هاي پرداختني
سرمايه 

1,042,000
60,000

120,000
36,000

0
0

180,000
40,000

0
0

80,000
958,000

862,000
20,000
120,000
36,000

80,000
958,000

1,258,0001,258,0001,038,0001,038,000جمع
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به طوري كه مالحظه مي شود، جمع اقالم در دو ستون اول تراز آزمایشي با جمع گردش عمليات دفتر روزنامه مساوي است. 
بطور كلي، تهيۀ تراز آزمایشــي مي تواند در كشــف برخي اشتباهات مؤثر باشد. تراز آزمایشي مي تواند توازن مانده حساب هاي 

دفتر كل را اثبات كند. تساوي مجموع اقالم بدهكار و بستانكار تراز آزمایشي این اطمينان را فراهم مي سازد كه:
الف( طرف هاي بدهكار و بستانكار تمام معامالتي كه از دفتر روزنامه به دفتر كل نقل شده، مساوي است،

ب( مانده بدهكار یا بستانكار هر حساب بطور صحيح محاسبه شده،
ج(و ماندۀ حساب ها در تراز آزمایشي درست جمع زده شده است.

اگر در تراز آزمایشي جمع ستون بدهكار با جمع ستون بستانكار مساوي نباشد، بدیهي است كه اشتباه یا اشتباهاتي رخ داده است.
اشتباه مذكور می تواند ناشی از عوامل مختلفی از جمله، اشتباه در تنظيم سند حسابداری، ثبت دفتر روزنامه، انتقال اقالم از دفتر 

روزنامه به دفتركل، مانده گيری نادرست دفتر كل و انتقال اقالم از دفتر كل به تراز آزمایشی باشد. 

 دفتر معين 
       در مثال مؤسســه، مبلغ ٨0,000  ریال از شــركت الف قرض گرفته شده كه در »حساب هاي پرداختني« ثبت شده است. 
اگر مؤسسه احسانی از چند شخص دیگر هم قرض بگيرد، اطالعات آنها نيز در دفتر كل »حسابهاي پرداختني« ثبت مي شود. در 
این حالت اگر بخواهيم مبلغ بدهي شركت به هركدام از طلبكاران را بدانيم، باید تك تك اقالم ثبت شده در حساب دفتر كل 

»حسابهاي پرداختني« را بررسي كنيم تا مشخص شود كه هر كدام از اقالم ثبت شده مربوط به چه شخصي است.
 در صورتي كه تعداد اقالم ثبت شــده در حســاب »حســاب هاي پرداختني« زیاد باشــند، این كار خيلي وقت گير مي شود و 
احتمال اشتباه در تعيين بدهي به هر كدام از طلبكاران نيز باال خواهد بود. براي جلوگيري از این مشكل و ایجاد سهولت و دقت 
در نگهداري حســاب ها، در كنار دفتر كل، دفتر دیگري نگهداري مي شــود كه به آن دفتر معين مي گویند. مثاًل براي حســاب 
»حســابهاي پرداختني« در دفتر كل ، دفتر جداگانه دیگري به نام »دفتر معين حســابهاي پرداختني« نگه داري مي كنيم كه در این 
دفتر، براي هركدام از طلبكاران شــركت صفحه خاصي در نظر  گرفته مي شود و رویدادهاي مالي مربوط به آن را عالوه بر دفتر 

كل، در این دفتر نيز ثبت مي كنيم.
 این كار كمك مي كند كه هر وقت الزم بود وضعيت بدهي شــركت به شــخص خاصي را بدانيم مستقيماً به حساب آن در 
دفتر معين مراجعه و ســریعاً اطالعات مورد نياز را اســتخراج نمائيم. شــماي كلي و نحوۀ نوشتن دفتر معين تقریباً مشابه دفتر كل 

است. لذا، برای پرهيز از طوالنی شدن بحث، به ذكر یك مثال كوتاه در این زمينه مي پردازیم. 

حساب دفتركل
حساب های دریافتنی

حسابهای معين

شركت ج
آقای حسينی

خانم رحيمی
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مثال: رویداد زیر را در سند حسابداری، دفتر روزنامه، دفتر كل به شكل T و دفتر معين ثبت نمایيد. 
در تاریخ 13٨٨/11/2 مبلغ 42,000 ریال به شركت ج، 1٧,000 ریال به آقای حسينی و 14,000 ریال به خانم رحيمی قرض 

داده شد.          
سند حسابداری

بسـتانكار بدهـكار مبلغ جزء شــــــــرح كد حساب

73,000

73,000
42,000
 17,000
 14,000

حسابهای دريافتنی  
شرکت ج 

آقای حسينی 
خانم رحيمی 

صندوق  

73,000 73,000 جمع :  هفتاد و سه هزار ريال

شرح:  بابت پرداخت قرض به شركت ج، آقای حسينی و خانم رحيمی. 

تهيه كننده: ………………   تأیيد كننده:  ………………   تصویب كننده: ……………..

دفــتر روزنامه        

بستانكار بدهكار ف
عط شــــــرح تاريخ

شمارۀ  سند 
حسابداري

73,000
73,000 حسابهای دريافتنی 

 صندوق 
بابت پرداخت قرض

88/11/2

 : T دفتر كل به شكل 
حسابهای دريافتنی 

73,000

دفتر معين حساب های دريافتنی
          نام حساب : شركت ج 

شمارۀ سند 
حسابداري

شــــــرحتاريخ

ف
عط

بستانكاربدهكار

ص
خي

ماندهتش

بابــت پرداخــت قــرض به 88/11/2 
شرکت ج 

42,000

جمع 
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دفتر معين حسابهای دريافتنی
          نام حساب : آقای حسينی  

شمارۀ سند 
حسابداري

شــــــرحتاريخ

ف
بستانكاربدهكارعط

ص
خي

ماندهتش

بابت پرداخت قرض به آقای 88/11/2
حسينی 

17,000

جمع 

دفتر معين حسابهای دريافتنی
          نام حساب : خانم رحيمی 

شمارۀ  سند 
حسابداري

شــــــرحتاريخ
ف

عط
بستانكاربدهكار

ص
خي

ماندهتش

بابــت پرداخــت قرض به 11/2/٨٨ 
خانم رحيمی

14,000

جمع 
        مانند آنچه كه براي »حســاب هاي دریافتنی« گفته شــد، براي برخی دیگر از حســاب هاي دفتر كل مثل »حســاب هاي 
پرداختنی« ، »حســاب بانك« و »حساب وسایل نقليه« نيز دفتر معين نگه داري مي كنند. به طور كلي براي آن دسته از حساب هاي 

دفتر كل كه داراي چندین زیر مجموعه هستند، دفتر معين نگه داري مي شود. 

دفتر معين، دفتری است كه اجزاي هر كدام از حسابهاي دفتر كل در آن نوشته مي شود. 

مثال جامع 
آقای محمدی در بهمن ماه 1389 مؤسسۀ محمدی را تشكيل داد. رویدادهای زیر طی بهمن ماه در این مؤسسه اتفاق افتاده است. 

1389/11/1 ، مبلغ 980,000 ریال توسط آقای محمدی به عنوان سرمایه مؤسسه به صندوق مؤسسه واریز شد. 
89/11/3 ، یک باب آپارتمان به مبلغ 760,000 ریال برای دفتر مؤسســه خریداری شــد و مبلغ 600,000 ریال آن به صورت نقد 

پرداخت شد. 
89/11/7 ، مقداری اثاثۀ اداری به مبلغ 70,000 ریال به طور نقد خریداری شد. 
89/11/11 ، مبلغ 110,000 ریال به صورت قرض به مؤسسه یكتا پرداخت شد. 
89/11/18 ، مبلغ 40,000 ریال از بدهی مربوط به خرید آپارتمان پرداخت شد. 

89/11/28 ، مبلغ 80,000 ریال از وجه قرض داده شده به مؤسسه یكتا دریافت شد. 
مطلوب است: 

الف( ثبت رویدادها در دفتر روزنامۀ عمومی 
ب( انتقال ثبت ها از دفتر روزنامه به دفتر كل به شكلT و تعيين ماندۀ حساب های دفتر كل

ج( تهيۀ تراز آزمایشی مؤسسه محمدی در پایان بهمن ماه
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پاسخ
دفتر روزنامه

شماره 
سند

بستانكاربدهكارشـــــــــرحتاريخ

صندوق 189/11/1
 سرمايه 

واريز به صندوق  بابت سرمايه اوليه 

 980,000
 980,000

ساختمان 289/11/3
 صندوق 

حساب های پرداختنی 
بابت خريد يک دستگاه آپارتمان اداری

 760,000
 600,000
 160,000

اثاثۀ اداری 389/11/7
صندوق 

بابت خريد اثاثۀ اداری 

 70,000
 70,000

حساب های دريافتنی 489/11/11
  صندوق  

بابت پرداخت قرض به مؤسسه يكتا 

 110,000
 110,000

حساب های پرداختنی 589/11/18
   صندوق 

بابت پرداخت بخشی از بدهی مربوط به خريد آپارتمان

40,000
 40,000

صندوق 689/11/28
حسابهای دريافتنی 

بابت دريافت قسمتی از طلب مؤسسه يكتا

 80,000
 80,000

2,040,0002,040,000جمع 

اثاثه اداریساختمانصندوق

980,000
80,000

600,000
70,000
110,000
40,000

 760,000 70,000

 1060,000 820,000
مانده 240,000 

سرمايه حسابهای پرداختنی حسابهای دريافتنی 
110,00080,00040,000160,000 980,000

120,000 ماندهمانده 30,000
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مؤسسه محمدی
تراز آزمايشی

در تاريخ 1389/11/30
مانده بستانكارمانده بدهكارنام حساب

صندوق 
حساب های دريافتنی

ساختمان 
اثاثه اداری 

حسابهای پرداختنی 
سرمايه 

240,000
30،000

 760,000
 70,000

 120,000
 980,000

1,100,000 1,100,000 جمع 

 فهرست حساب ها و كد گذاری حساب ها 
برای تسهيل طبقه بندی و ثبت رویدادها معموالً در هر مؤسسه فهرستی از حساب های دفتر كل تهيه مي شود. فهرست حسابها 
صورت كاملی از عناوین حساب هایی است كه مؤسسه در نظر دارد آنها را مورد استفاده قرار دهد. معموالً برای هر حساب یك 
شماره مشخص در نظر گرفته مي شود كه به آن كد حساب نيز مي گویند. حساب ها به ترتيبی كه در صورت های مالی انعكاس 
مي یابند شــماره گذاری مي شوند. یعنی ابتدا دارایی ها، ســپس بدهيها و سرمایه و در نهایت درآمدها و هزینه ها آورده می شوند. 

 یك نمونه ساده از فهرست حساب ها به صورت جدول زیر مي باشد:
شماره )كد( حسابنام حساب 

وجوه نقد  
حسابها و اسناد دريافتنی 

موجودی کاال 
پيش پرداختها 

زمين 
ساختمان 

وسايل نقليه 
اثاثه اداری 

حسابها  و اسناد پرداختنی 
پيش دريافتها 
وام پرداختنی 

سرمايه 
درآمد های عملياتی 

ساير درآمدها 
هزينه حقوق 

هزينه های اداری و عمومی

11
12
13
14
21
22
23
24
31
32
41
51
61
62
71
72

كدگذاری حســابها به شــكل منظم و سيستماتيك و به نحوی انجام مي شود كه شماره حســابها بيانگر طبقات و ارتباط بين 
حسابها باشد. برای مثال همانطور كه در جدول باال مشاهده مي شود، اولين رقم سمت چپ كد برای دارایی های جاری 1 و برای 

دارایی های غيرجاری 2 مي باشد. 
معموالً دو رقم ســمت چپ هر كد مربوط به حســاب كل است و برای حساب های معين نيز بسته به نياز ممكن است دو رقم 
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در نظر گرفته شــود. برای مثال، در جدول فوق كد 11 بيانگر وجوه نقد اســت. این وجوه نقد نيز ممكن است خود شامل چهار 
 حساب معين به صورت زیر باشد:

نام حساب معينكد معينكد كل
11
11
11
11

10
12
13
14

صندوق 
حساب های جاری بانكی

حساب های سپرده کوتاه مدت
تنخواه گردان ها

 ثبت درآمدها و هزينه ها در مؤسسات خدماتی 
هنگامي كه مؤسسه اي، خدماتي را انجام یا كاالیي را به مشتریان تحویل مي دهد، پول یا دارایي دیگري  از آنان دریافت مي كند و 

یا طلبی برای او ایجاد مي شود. ورود پول یا دارایي یا ایجاد طلب بابت ارائۀ خدمات یا فروش كاال را » درآمد « مي گویند. 
بطور كلي، درآمد هنگامي شناســائي و در مدارك حسابداري ثبت مي شــود كه كاالي فروش رفته به مشتریان تحویل داده شود یا 
خدماتي براي آنان انجام شود. چون درآمد موجب افزایش سرمایه مي گردد، نحوه ثبت افزایش و كاهش آن مثل حساب سرمایه 

است، یعني زماني كه درآمد افزایش پيدا مي كند ، حساب درآمد بستانكار مي شود. 

درآمد            )افزايش درآمد مثل افزايش سرمايه(                  بستانكار

برای آشنائی با نحوۀ ثبت درآمد به مثال های زیر توجه نمائيد: 

1ـ شركت الف بابت خدماتي كه به مشتریان ارائه نموده است در تاریخ ٨1/٩/5 صورت حساب شمارۀ یك را به 
مبلغ 200,000 ریال صادر و وجه آن را دریافت كرد. نحوه ثبت آن در دفتر روزنامه به صورت زیر است:

دفــتر روزنامه
شمارۀ سند 
حسابداري

شــــــرحتاريخ

ف
عط

بستانكاربدهكار

صندوق81/9/5
 درآمد خدمات

بابت صدور صورتحساب شماره 1 و دريافت وجه آن. 

200,000
200,000

در ثبــت فوق چون موجودي صندوق افزایــش یافته آن را بدهكار و چون درآمد افزایش یافته آن را بســتانكار مي كنيم. زیرا، 
همان طور كه قباًل بيان گردید، افزایش درآمد مثل افزایش سرمایه بستانكار مي شود. اگر پس از ارائه خدمات، صورت حساب صادر 
شود ولي وجه آن دریافت نشود ، حساب هاي دریافتني را بدهكار مي كنيم. برای توضيح این موضوع به مثال های زیر توجه نمائيد: 

    
             2ـ شركت الف بابت خدماتي كه به مشتریان ارائه داده است، در تاریخ ٨1/٩/15 صورت حساب شمارۀ 2 را به مبلغ 
130,000 ریال صادر كرد ولي وجه آن هنوز دریافت نشده است. نحوۀ ثبت این رویداد در دفتر روزنامه به صورت صفحه بعد است:

درآمد

بستانكار
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دفــتر روزنامه
شمارۀ سند 
حسابداري

شــــــرحتاريخ

ف
عط

بستانكاربدهكار

حسابهاي دريافتني81/9/15
 درآمد خدمات

بابت صدور صورتحساب شماره 2 که هنوز وجه آن 
دريافت نشده است.

130,000
130,000

3ـ شــركت الف بابت خدماتي كه به مشــتریان ارائه داده اســت، در تاریخ ٨1/10/6 صورت حساب شمارۀ 3 را 
به مبلغ 230,000 ریال صادر كرد. مبلغ ٨0,000 ریال از وجه آن دریافت شد ولي مابقي آن هنوز دریافت نشده است. نحوه ثبت 

این رویداد در دفتر روزنامه به صورت زیر است:
دفــتر روزنامه

شماره سند 
حسابداري

شــــــرحتاريخ

ف
عط

بستانكاربدهكار

صندوق81/10/6
حساب هاي دريافتني

  درآمد خدمات
بابت صدور صورت حساب شمارۀ 3 .

80,000
150,000

230,000

هزینه، بهاي تمام شده كاالي فروش رفته و یا خدمات انجام شده به منظور كسب درآمد است. به عبارت دیگر، هزینه شامل 
مخارجي اســت كه براي كسب درآمد، پرداخت یا واقع شده اســت. حقوق كاركنان، هزینه سوخت و روشنایي و هزینه تلفن. 
عنوان هر حســاب هزینه، باید مفهوم آن حســاب را بيان كند، مثاًل هزینه اجاره، هزینه حقوق و هزینه بيمه. از آنجایی كه هزینه 
موجب كاهش سرمایه مي گردد، نحوه ثبت افزایش و كاهش آن عكس حساب سرمایه است. یعني زماني كه هزینه افزایش پيدا 

مي كند، حساب هزینه بدهكار مي شود. 

هزينه            )افزايش هزينه عكس افزايش سرمايه(                  بدهكار

برای تشریح نحوۀ ثبت هزینه به مثال های زیر توجه نمائيد: 

1ـ شــركت الف در تاریخ ٨1/٩/2 مبلــغ 500,000 ریال بابت هزینه برق پرداخت كــرد. نحوۀ ثبت آن در دفتر 
روزنامه به صورت صفحۀ بعد  است:

هزينه
بدهكار
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دفــتر روزنامه
شماره سند 
فشــــــرحتاريخحسابداري

عط

بستانكاربدهكار

هزينه برق81/9/2
 صندوق

بابت پرداخت هزينه برق مصرفي شرکت.

500,000
500,000

در ثبــت فــوق چون هزینــه افزایش یافته اســت آن را بدهكار و چون صنــدوق كاهش یافته آن را بدهــكار مي كنيم. زیرا 
همان طوري كه قباًل بيان شد، افزایش هزینه عكس افزایش سرمایه است، بنابراین، وقتي كه هزینه افزایش پيدا كند آن را بدهكار 

مي كنند.
اگر خدماتی برای مؤسسه انجام شده باشد ليكن وجه آن را پرداخت نكرده باشد، باید هزینه خدمات دریافت شده در دفاتر 

ثبت شود. برای تشریح این موضوع به مثال زیر توجه نمائيد: 

2ـ شــركت الف در تاریخ ٨1/10/2 صورتحسابي به مبلغ ٨10,000 ریال بابت هزینه تعمير ماشين آالت شركت 
دریافت نمود كه وجه آن هنوز پرداخت نشده است. نحوه ثبت این رویداد در دفتر روزنامه بصورت زیر است:

دفــتر روزنامه
شماره سند 
فشــــــرحتاريخحسابداري

بستانكاربدهكارعط

هزينۀ تعمير ماشين آالت 81/10/2
حسابهاي پرداختني

بابت دريافت صورت حســاب تعمير ماشــين آالت 
شرکت..

810,000
810,000

ممكن اســت بخشــی از وجه هزینه پرداخت شده و بخشی از آن بعداً پرداخت شود؛ در این حالت باید كل هزینه ثبت شود. 
برای تشریح این موضوع به مثال زیر توجه نمائيد: 

3ـ هزینۀ تعمير یكی از خودروهای شركت الف 240,000 ریال است . در تاریخ ٨1/10/30 مبلغ 130,000 ریال آن پرداخت 
شد و بقيۀ آن هنوز پرداخت نشده است. نحوه ثبت این رویداد در دفتر روزنامۀ شركت الف به صورت زیر است:

دفــتر روزنامه
شماره سند 
حسابداري

شــــــرحتاريخ

ف
بستانكاربدهكارعط

هزينۀ تعمير خودرو81/10/30
                    صندوق 

                    حساب هاي پرداختني
بابت هزینه تعمير یكی از خودروهای شركت. 

240,000
130,000
110,000

چنانچه قبل از ارائۀ خدمات وجهی از مشــتریان دریافت شــود، وجه دریافت شــده تحت عنوان پيش دریافت درآمد ثبت 
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مي شــود. برای مثال، اگر مؤسســۀ صبا بابت خدماتی كه قرار است در ماه های آینده به مشتریان ارائه دهد مبلغ 2٨,000 ریال در 
تاریخ 13٨٩/6/4 دریافت كرده باشد، این رویداد به صورت زیر در دفتر روزنامۀ مؤسسۀ صبا ثبت می شود: 

دفــتر روزنامه

شماره سند 
فشــــــرحتاريخحسابداري

بستانكاربدهكارعط

صندوق 89/6/4
  پيش دريافت درآمد

دريافت وجه بابت خدماتی که قرار است در ماه های 
آينده به مشتريان ارائه شود

28,000
28,000

همچنين زمانی كه وجهی قبل از دریافت كاال یا خدمات پرداخت شود، در دفاتر پرداخت كننده تحت عنوان پيش پرداخت 
ثبت مي شــود. برای مثال، چنانچه مؤسســۀ صبا بابت تعميــر یكی از خودروهای خود مبلغ ٨4,000 ریــال در تاریخ 6/4/13٨٩ 
پرداخت كرده باشد ولی تعميرات خودرو تا آن تاریخ انجام نشده باشد، این رویداد به صورت زیر در دفتر روزنامۀ مؤسسه صبا 

ثبت مي شود: 
دفــتر روزنامه

شماره سند 
فشــــــرحتاريخحسابداري

بستانكاربدهكارعط

پيش پرداخت  89/6/4
 صندوق   

پيش پرداخت بابت تعمير خودرو 

84,000
84,000

در مورد پيش دریافت و پيش پرداخت در فصل 7 به طور مفصل بحث خواهد شد. 

 برداشت صاحب سرمايه 
      برداشت به معناي آن است كه صاحب یك مؤسسه براي مصارف شخصي پول یا مال دیگري را از دارایي هاي مؤسسۀ 
متعلق به خود بردارد یا مخارج شــخصي خود را از محل وجوه نقد مؤسســه پرداخت كند. از آنجا كه وجه برداشت شده ممكن 
اســت به مؤسسه برگشــت داده شود، برداشت مالك بطور مســتقيم به حساب سرمایه بدهكار نمي شــود، بلكه در حسابي به نام 

»برداشت« ثبت مي شود.  قواعد بدهكار و بستانكار كردن برداشت عكس حساب سرمایه و به صورت زیر است: 

افزايش برداشت            بدهکار 
کاهش برداشت             بستانکار 

مثال : آقاي پيمان در 26 اسفند ماه 13٨6 مبلغ 42,000 ریال وجه نقد جهت مصارف شخصي از صندوق مؤسسۀ 
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پيمان برداشت نمود. نحوۀ ثبت این رویداد در دفتر روزنامۀ مؤسسۀ پيمان به صورت زیر است:

دفــتر روزنامه

شماره سند 
فشــــــرحتاريخحسابداري

بستانكاربدهكارعط

برداشت86/12/26
  صندوق

برداشت از صندوق مؤسسه توسط مالک بابت 
مصارف شخصي

42,000
42,000

كشف سريع اشتباه ها در ترازنامه
برخی معتقدند برای این كه حســابداران بتوانند اشــتباهات را سریع تر پيدا كنند، مي توانند از چند تكنيك استفاده نمایند. در 
اینجا به دو نمونه از این تكنيك ها اشــاره مي شــود. تكنيك اول: اگر اختالف جمع دو ســتون بدهكار و بستانكار تراز آزمایشی 
قابل تقســيم بر عدد 2 باشــد، در این صورت احتماالً یك عدد بدهكار در سمت بستانكار ثبت شده یا بالعكس. برای مثال، اگر 
در انتقال ارقام از دفتر روزنامه به دفتر كل 250 ریال بدهكار حساب دریافتنی را اشتباهاً به بستانكار حساب دریافتنی در دفتر كل 
منتقل كرده باشيم، در این صورت وقتی تراز آزمایشی را از روی مانده ارقام دفتر كل تهيه مي كنيم، بين ستون بدهكار و بستانكار 
جمعاً 500 ریال اختالف وجود دارد كه 500 عددی قابل تقسيم بر 2 است. از تقسيم 500 بر عدد 2 عدد 250 بدست مي آید. به 
این ترتيب حسابدار متوجه مي شود كه برای رفع اشتباه موجود باید عدد 250 را در دفتر روزنامه و دفتر كل ردیابی كند. تكنيك 
دوم: اگر اختالف ســتون بدهكار  و ســتون  بستانكار تراز آزمایشی قابل تقسيم بر عدد ٩ باشد، در این صورت اختالف موجود 
مي تواند ناشــی از جا انداختن یا اضافه نوشــتن یك صفر آخر اعداد یا ثبت مقلوب )مثاًل 32 را اشتباهاً 23 بنویسيم( باشد. برای 
مثــال اگر یك ثبــت مربوط به وجه نقد در دفتر روزنامه را به جای 21000 اشــتباهاً 2100 ریال به دفتر كل منتقل كنيم، در این 
صورت در تراز آزمایشــی جمع ستونهای بدهكار و بستانكار 1٨٩00 ریال )1٨٩00 = 2100 – 21000( اختالف خواهد داشت. 
از آن جا كه 1٨٩00 عددی قابل تقســيم بر ٩ و حاصل این تقســيم برابر 2100 اســت، بنابر این حسابدار به این موضوع رهنمون 

مي شود كه به احتمال زیاد اشتباه مربوط به موردی بوده كه عدد آن 2100 است و این عدد را ردیابی مي كند. 
همانطور كه مالحظه شد، استفاده از این تكنيكها در بسياری از موارد مي تواند به حسابداران كمك كند كه اشتباهاتشان را 
ســریع تر پيدا كنند. اما نكته ای كه باید به آن دقت كنيد این اســت كه عملكرد این تكنيك ها هميشــه درست نيست. برای نمونه 
ممكن اســت جمع دو ستون بدهكار و بستانكار تراز آزمایشی قابل تقسيم بر عدد 2 باشد ليكن اشتباه ناشی از ثبت عدد بدهكار 
در ســمت بســتانكار یا بالعكس نباشد. برای مثال اگر حســابدار شــركت الف مبلغ 1٨0 ریال را در بدهكار یا بستانكار یكی از 
حساب ها ثبت نكرده باشد، دو ستون تراز آزمایشی به همين ميزان )یعنی 1٨0 ریال ( اختالف دارد كه هم بر 2 قابل تقسيم است 
و هم بر ٩ ولی هيچ بدهكاری در بستانكار یا بالعكس ثبت نشده است و اختالف مزبور ناشی از جا انداختن یا اضافه نوشتن صفر 

در آخر عدد و یا ثبت مقلوب نيز نيست. 
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1 ـ سند حسابداري چيست؟ آن را توضيح دهيد. 
2 ـ آیا مي توان براي چند رویداد مالي یك سند حسابداري صادر كرد؟ توضيح دهيد. 

3 ـ در ستون »شرح« سند حسابداری چه چيز نوشته مي شود؟ 
4 ـ دفاتر حسابداری به چند گروه تقسيم مي شود؟ نام ببرید. 

5 ـ دفتر روزنامۀ عمومی را توضيح دهيد. 
6 ـ دفتر كل را توضيح دهيد. 

٧ ـ توضيح دهيد كه ماندۀ یك حساب دفتر كل چگونه تعيين مي شود.  
٨ ـ تراز آزمایشی چيست و معموالً چه زمانی تهيه مي شود؟ 

٩ ـ اهداف تهيه تراز آزمایشي را بنویسيد. 
10 ـ توضيح دهيد كه دفتر معين برای چه منظوری تهيه مي شود. 
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1 ـ در 2 بهمن ماه 13٨٩ آقای حميدی مؤسسۀ حميدی را تشكيل داد و مبلغ ٨20,000 ریال به عنوان سرمایۀ اوليۀ مؤسسه به 
حساب صندوق مؤسسه واریز كرد. این رویداد را در سند حسابداری و دفتر روزنامه و دفتر كل به شكل T ثبت كنيد. 

2ـ  مؤسسۀ ندا یك دستگاه خودرو به مبلغ ٨٧0,000 ریال را به صورت نقد خریداری كرد. این رویداد را در سند حسابداری 
و دفتر روزنامه و دفتر كل به شكل T ثبت كنيد. 

3ـ  مؤسســۀ توانگر مبلغ 1٧0,000 ریال از مؤسســۀ توانا به صورت قرض دریافت كرد. این رویداد را در مؤسسه توانگر، در 
سند حسابداری و دفتر روزنامه و دفتر كل به شكل T ثبت كنيد. 

4 ـ رویداد مذكور در سؤال 3 را در سند حسابداری، دفتر روزنامه و دفتر كل به شكل T مؤسسه توانا ثبت كنيد. 
5 ـ با توجه به اطالعات سؤال 3 فوق، مؤسسۀ توانگر مبلغ 130,000 ریال از قرض دریافتی از مؤسسه توانا را پرداخت كرد. 

این رویداد را در مؤسسه توانگر، در سند حسابداری و دفتر روزنامه و دفتر كل به شكل T ثبت كنيد. 
6 ـ رویداد مذكور در سؤال 5 را در سند حسابداری، دفتر روزنامه و دفتر كل به شكل T مؤسسه توانا ثبت كنيد. 

٧ ـ مؤسســۀ مهتــاب مقداری اثاثه اداری به مبلغ 240,000 ریال خریداری كــرد و مبلغ 1٨0,000 ریال آن را به صورت نقد 
پرداخت كرد. این رویداد را در سند حسابداری و دفتر روزنامه و دفتر كل به شكل T ثبت كنيد. 

٨ ـ با توجه به اطالعات ســؤال ٧ ، در صورتی كه مؤسســۀ مهتاب مبلغ 60,000 ریال بابت بدهی مربوط به خرید اثاثۀاداری 
پرداخت كرده باشد، این رویداد را در دفتر روزنامۀ مؤسسه مهتاب ثبت كنيد. 

٩ ـ مؤسســۀ مهران مبلغ 120,000 ریال به آقای محمدی، ٨0,000 ریال به خانم اميری و 230,000 ریال به مؤسســه شــهاب 
به صورت قرض پرداخت كرد. این رویداد را در سند حسابداری، دفتر روزنامه و دفتر معين و دفتر كل به شكل T ثبت كنيد. 

10 ـ با توجه به اطالعات ســؤال ٨ ، در صورتی كه آقای محمدی 60,000 ریال، خانم اميری مبلغ 30,000 ریال و مؤسســه 
شــهاب مبلغ 1٩0,000 ریال بابت بدهی خود به مؤسســۀ مهران پرداخت كرده باشــند، این رویداد را در ســند حسابداری، دفتر 

روزنامه و دفتر معين و دفتر كل به شكل T در مؤسسۀ مهران ثبت كنيد.
11ـ  آقاي بهروز در 4 اسفند ماه 13٨٨ مبلغ 24,600 ریال وجه نقد جهت مصارف شخصي از صندوق مؤسسۀ بهروز برداشت 

نمود. مطلوب است ثبت رویداد مزبور در دفتر روزنامۀ مؤسسه بهروز. 

تمرين
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مسائل    

1 ـ رویدادهای زیر را در سند حسابداری و دفتر روزنامه ثبت كنيد: 
در تاریخ 13٨٩/11/2 آقای حســينی مؤسسه حسينی را تأســيس كرد و مبلغ ٧٨0,000 ریال بابت سرمایه مؤسسه به صندوق 

مؤسسه واریز نمود. 
در تاریخ ٨٩/11/6 یك دســتگاه خودرو به مبلغ 460,000 ریال برای دفتر مؤسســه خریداری شد و مبلغ 310,000 ریال آن 

به صورت نقد پرداخت شد. 
در تاریخ ٨٩/11/٧ مبلغ ٩0,000 ریال به صورت قرض به مؤسسه یگانه پرداخت شد. 

در تاریخ ٨٩/11/16 مقداری اثاثه اداری به مبلغ 40,000 ریال به طور نقد خریداری شد. 
در تاریخ ٨٩/11/1٩ مبلغ 30,000 ریال از بدهی مربوط به خرید خودرو پرداخت شد. 

در تاریخ ٨٩/11/2٨ مبلغ ٧0,000 ریال از وجه قرض داده شده به مؤسسه یكتا دریافت شد. 
2 ـ با توجه به اطالعات سؤال قبل، ثبت ها را از دفتر روزنامه به دفتر كل انتقال دهيد و تراز آزمایشی مؤسسه را در پایان بهمن 

ماه ٨٩ تهيه كنيد )دفتر كل حساب صندوق را به صورت فرم رسمی و بقيه را به شكل T تنظيم نمایيد(.
3 ـ خانم شــكوفه در آذر ماه سال 13٨٩ مؤسسه شكوفه را تأسيس كرد. رویدادهای زیر طی آذر ماه در مؤسسه اتفاق افتاده 

است. 
در تاریخ ٨٩/٩/2 خانم شكوفه مبلغ ٨20,000 ریال بابت سرمایه مؤسسه به صندوق مؤسسه واریز نمود. 

در تاریخ ٨٩/٩/6 یك دســتگاه خودرو به مبلغ 4٨0,000 ریال خریداری شــد و 420,000 ریال آن به صورت نقد پرداخت 
شد. 

در تاریخ ٨٩/٩/٩ مبلغ 1٨0,000 ریال به صورت قرض از مؤسسه تابان دریافت شد. 
در تاریخ ٨٩/٩/11 مبلغ 60,000 ریال از بدهی مربوط به خرید خودرو پرداخت شد. 

در تاریخ ٨٩/٩/14 مقداری اثاثۀ اداری به مبلغ 160,000 ریال خریداری شد و مبلغ ٩0,000 ریال آن به صورت نقد پرداخت 
شد. 

 در تاریخ ٨٩/٩/1٨ مبلغ 120,000 ریال از بدهی به مؤسسۀ تابان پرداخت شد. 
مطلوبست: 

الف( ثبت رویدادهای فوق در دفتر روزنامۀ مؤسسۀ شكوفه
ب( انتقال ثبت ها از دفتر روزنامه به دفتر كل به شكل T و تعيين مانده حساب های دفتر كل

ج( تنظيم تراز آزمایشی در پایان آذر ماه 13٨٩ برای مؤسسۀ شكوفه 
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4 ـ آقاي احمدي مؤسسه »ب« را در تاریخ 13٨1/2/1 تأسيس نمود و به ترتيب رویدادهاي زیر در آن اتفاق افتاده است. 
ـ در تاریخ ٨1/2/1 مبلغ  4,٧60,000 ریال بابت سرمایۀ اوليه به صندوق مؤسسه واریز شد.

ـ  در تاریــخ ٨1/2/٨ ســه دســتگاه خودرو به مبلغ هركــدام  ٨00,000 ریال )جمعــاً  2,400,000 ریــال( خریداري و مبلغ  
1,٧50,000 ریال آن به طور نقد پرداخت شد.

ـ  در تاریخ ٨1/2/21 مبلغ  410,000 ریال به صورت قرض به یكي از كاركنان شركت داده شد.
ـ در تاریخ ٨1/2/25 مبلغ ٨٩0,000 ریال به صورت قرض از شركت »الف« دریافت شد.

ـ در تاریخ ٨1/2/26 یكي از خودروها به همان مبلغ خریداری شــده به فروش رســيد و مبلغ ٧60,000 ریال آن به صورت 
نقد دریافت شد. 

ـ  در تاریخ ٨1/2/2٧ یك دستگاه ساختمان به مبلغ 2,٧٨0,000 ریال خریداري و مبلغ ٨10,000 ,1ریال آن بطور نقد پرداخت 
شد.

ـ  در تاریخ ٨1/2/2٨ مبلغ 300,000 ریال از قرض داده شده )موضوع بند ج  فوق ( به صندوق شركت واریز شد.
ـ مبلغ 650,000 ریال از بدهي به شركت »الف« پرداخت شد.

ـ  آقاي احمدي مبلغ 18,400 ریال جهت مصارف شخصی از صندوق مؤسسه برداشت نمود. 
مطلوب است:

1( ثبت رویدادها در دفتر روزنامه
T 2( انتقال اقالم از دفتر روزنامه به دفتر كل به شكل
3( تهيۀ تراز آزمایشي در پایان اردیبهشت ماه 1381  

5ـ  اطالعات زیر در پایان ســال 1382 از دفتر كل شــركت كوهسار استخراج شده است. مطلوب است محاسبه مبلغ سرمایه و تهيۀ 
تراز آزمایشي در تاریخ 1382/12/29 شركت:

زمين 920,000 ریال ، حســاب هاي دریافتني 80,000 ریال ، ســرمایه ؟ ریال ، وسایل نقليه 140,000 ریال ، حساب هاي پرداختني 
120,000 ریال ، ساختمان  210,000 ریال ، اسناد پرداختني  70,000 ریال ، اثاثۀ اداري 850,000 ریال.

6 ـ رویدادهای زیر را در سند حسابداری، دفتر روزنامه، دفتر كل به شكل T و دفتر معين به شكل T ثبت كنيد: 
الف( مؤسســۀ ج مبلغ 210,000 ریال به شركت الف، 230,000 ریال به شــركت ب و 140,000 ریال به خانم سجادی به صورت 

قرض پرداخت كرد. 
ب( شــركت الف مبلغ 180,000 ریال، شركت ب مبلغ 170,000 ریال و خانم سجادی مبلغ 80,000 ریال از بدهی خود به مؤسسۀ 

»ج« را پرداخت كردند. 
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فصل سوم 
تهیه صورت های مالی 

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

1 ـ صورت های مالی را بشناسد و انواع آن را توضیح دهد. 
٢ـ صورت سود و زیان را تنظیم کند. 

٣ـ صورت سرمایه را تنظیم کند.
٤ـ صورت وضعیت مالی )ترازنامه( را تنظیم کند.  

5 ـ اصول تهیه گزارش مانده حساب ها در پایان دوره مالی را بداند. 
6 ـ ماهیت مانده حساب ها را بداند. 

در فصول قبل، ضمن آشــنایی با معادلۀ اساســی حســابداری، آموختید که رویدادهای مالی چگونه بر عناصر معادلۀ اساسی 
حســابداری تأثیر مي گذارد. همچنین با نحوۀ ثبت رویدادهای مالی در ســند حسابداری، دفتر روزنامه و دفتر کل آشنا شدید. به 

عالوه، نحوۀ تنظیم انواع تراز آزمایشی را نیز فرا گرفتید. 
همان طور که مي دانید، در طی ســال مالی، کلیۀ رویدادهای مالی ابتدا در ســند حســابداری و دفتر روزنامه ثبت و سپس به 
دفتر کل منتقل مي شوند. از آن جا که اطالعات ثبت شده در دفاتر بسیار طوالنی و مفصل است، بهره گیري از آنها برای استفاده 

کنندگان اطالعات حسابداری مشكل و بسیار وقت گیر است. 
لذا برای این که اطالعات حسابداری برای استفاده کنندگان میسر گردد، کلیۀ اطالعات مندرج در دفاتر، در قالب گزارش های 
نهایــی، کــه اصطالحاً به آنها »صورت های مالی« مي گویند، خالصه و طبقه بندی می شــوند. طرح کلی این صورت های مالی به 
گونه اي اســت که افرادی که آشــنایی کلی با دانش حسابداری دارند بتوانند از روی آنها وضعیت مالی و نتایج عملكرد مؤسسه 

را ارزیابی نمایند. علی هذا در ادامه این فصل، انواع صورت های مالی معرفی مي شود و نحوۀ تنظیم آنها تبیین می گردد. 
صورت های مالی:

       صورت هاي مالي مهم ترین محصول سیستم اطالعاتي حسابداري است و تهیۀ آن یكي از اصلي ترین وظایف حسابداران 
به شمار مي رود. نتیجه و خالصۀ تمام عملیات حسابداري در پایان هر دوره مالي در قالب صورت هاي مالي اساسي ارائه مي شود. 

صورت هاي مالي اساسي عبارت اند از:
1 ـ صورت سود و زیان 

٢ ـ صورت تغییرات سرمایه )که فقط در مؤسسات و شرکت هاي غیر سهامي تهیه مي شود(
٣ ـ صورت وضعیت مالی یا ترازنامه 

٤ ـ صورت گردش وجوه نقد 
در این کتاب فقط صورت سود و زیان، صورت حساب سرمایه و ترازنامه مورد بحث قرار مي گیرد.
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نتيجه وخالصۀ تمام عمليات حسابداري در پايان هر دوره مالي درقالب صورت هاي  
مالي اساسي ارائه مي شود.

ارقام مندرج در صورت های مالی از روی مانده حســاب های دفتر کل نوشــته می شود. بدیهی است برای سهولت در کار، ابتدا ماندۀ 
تمام حساب های دفتر کل در تراز آزمایشی نوشته می شود و سپس از روی تراز آزمایشی، صورت های مالی به آسانی تهیه می شود.

 صورت سود و زيان1
        صورت ســود و زیان یکی از صورت های مالی مهم اســت که نتیجۀ فعالیت های مالی یک واحد اقتصادی را در طی یک دورۀ 
مالی نشان مي دهد. به عبارت دیگر، صورت سود و زیان بیانگر نتایج عملیات مؤسسه طي یک دوره مالي مي باشد. براي اندازه گیري نتایج 
عملیات یک مؤسسه باید درآمدها و هزینه هاي یک دوره مالي با هم مقابله شوند. به گزارشي که مقابلۀ درآمدها و هزینه هاي یک دوره 
مالي در آن صورت مي گیرد صورت سود و زیان گفته می شود. صورت سود و زیان  از روي تراز آزمایشي اصالح شده2 تهیه مي شود. در 
صورت سود و زیان، ابتدا درآمدها نوشته مي شود و سپس هزینه ها از آنها کسر مي گردد. با کسر هزینه ها از درآمدها، سود )زیان( مؤسسه 

به دست مي آید. نحوۀ تهیۀ صورت سود و زیان را با ارائه یک مثال توضیح مي دهیم.

مثال1: تراز آزمایشي مؤسسه خدماتی بهار در پایان سال 1388 بشرح زیر در دست است:
مؤسسه خدماتی بهار

تراز آزمايشي )اصالح شده(
در تاريخ 1388/12/29

مانده بستانكارمانده بدهكارنام حساب

224,000صندوق
140,000حساب هاي دريافتني

120,000اسناد دريافتنی
400,000زمین

280,000وسايل نقلیه
110,000حساب هاي پرداختني

80,000اسناد پرداختني کوتاه مدت
140,000اسناد پرداختني بلندمدت

380,000سرمايه
20,000برداشت

874,000درآمد ارائه خدمات
210,000هزينه حقوق

70,000هزينه تعمیرات
40,000هزينه آب و برق

80,000هزينه اجاره
1,584,0001,584,000جمع 

Income Statement ـ  1
٢ـ تراز آزمایشی اصالح شده در فصل ٧ توضیح داده شده است.
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مؤسسه خدماتی بهار
صورت سود و زيان 

براي دوره مالي منتهي به 1388/12/29
درآمد خدمات

کسر مي شود هزينه ها:
هزينه حقوق

هزينه تعمیرات
هزينه آب و برق

هزينه اجاره
جمع هزينه ها

سود خالص

210,000
70,000
40,000
80,000

874,000

)400,000(
474,000

     در باالي صورت ســود و زیان به ترتیب نام مؤسســه، عنوان صورت مالي، یعني »صورت سود و زیان« و در نهایت دورۀ 
مالي مربوط به صورت سود و زیان نوشته مي شود. در متن صورت سود و زیان نیز، ابتدا درآمدها و بعد هزینه ها نوشته مي شوند. 
نهایتاًً در پایان صورت ســود و زیان ســود مؤسســه، که مابه التفاوت درآمدها و هزینه هاســت، درج مي گردد. گفتني است در 
استانداردهای حسابداری، ارائۀ طبقه بندی مفصلی از صورت سود و زیان ارائه مي نماید که جهت رعایت اختصار از توضیح آن 

در اینجا خودداری مي شود. 
به طور کلی، در صورت سود و زیان، درآمدها و هزینه ها درج مي گردد و با کسر هزینه ها از درآمدها، سود )زیان( مؤسسه 
محاســبه و گزارش مي شــود. لذا صورت ســود و زیان، نتایج عملیات مؤسســه را طی یک دوره مالی نشــان می دهد.  بنابراین، 
صورت سود و زیان به مثابۀ فیلمی است که از عملیات مالی مؤسسه طی دوره مالی ضبط شده باشد. به همین جهت است که در 

باالی صورت سود و زیان نوشته مي شود: »براي دوره مالي منتهي به 1٢/٢9/××1٣«.
زمانی که جمع هزینه های مؤسســه از جمع درآمدهای آن بیشــتر باشد، نتیجۀ عملیات مؤسسه به زیان منجر مي شود. در این 
حالت، به جای درج »سود خالص« در صورت سود و زیان، باید از عبارت »زیان خالص« استفاده شود. برای تشریح این موضوع 

به مثال زیر توجه نمائید: 
مثال٢: اطالعات زیر از دفاتر مؤسسه رهیاب در پایان سال 1٣86 به دست آمده است: 

درآمد ارائۀ خدمات                 588,000 ریال 
٣80,000 ریال  هزینۀ حقوق و مزایای کارکنان    
110,000 ریال  هزینۀ آب و برق و تلفن   

هزینۀ اجاره ساختمان                 1٢0,000 ریال 
هزینه های متفرقه                 80,000 ریال 

مطلوب است تهیه صورت سود و زیان مؤسسۀ رهیاب برای سال مالی 1٣86 . 
مؤسسه خدماتی رهياب 

صورت سود و زيان 
براي دوره مالي منتهي به 1386/12/29

درآمد خدمات
کسر مي شود هزينه ها:

هزينه حقوق و مزايای کارکنان
هزينه آب و برق و تلفن 

هزينه اجاره ساختمان 
هزينه های متفرقه 

جمع هزينه ها 
زيان خالص 

380,000
110,000
120,000
80,000

588,000

)690,000(
)102,000(
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الزم به توضیح اســت که صورت ســود و زیان ارائه شــده در این فصل، یک شــكل از صورت ســود و زیان بسیار ساده و 
طبقه بندی نشده می باشد که در مؤسسات خدماتی تهیه می شود. 

صورت سود و زيان نتيجۀ فعاليت های مالی يک واحد اقتصادی را در طی يک 
دورۀ مالی نشان می دهد. 

بدیهی است اگر جمع درآمد بیشتر از جمع هزینه ها باشد، سود و اگر جمع هزینه ها بیشتر از جمع درآمدها باشد، زیان داریم.

 صورت سرمايه
در مؤسســات و شرکت های غیر ســهامی، برای آن که سرمایۀ مؤسسه در پایان دوره محاسبه شــود، باید سرمایۀ مؤسسه در 
ابتــدای دورۀ مالــی و همچنین تغییرات ســرمایه طی دورۀ مالی در نظر گرفته شــود. به این منظور، معمــوالً در پایان دورۀ مالی 
گزارشی به نام »صورت سرمایه« تهیه مي شود. لذا صورت سرمایه گزارشي است که تغییرات سرمایه مؤسسه در طي دورۀ مالي 
را نشان مي دهد. به همین جهت است که در باالی صورت سرمایه نیز مانند صورت سود و زیان نوشته می شود: »براي دورۀ مالي 

منتهي به 1٢/٢9/××1٣«. الزم به ذکر است که به »صورت سرمایه«، »صورت تغییرات سرمایه« نیز می گویند.
براي تهیه صورت ســرمایه باید ســود خالص دورۀ مالي و سرمایه گذاري مجدد صاحب مؤسســه را به سرمایۀ اول دوره اضافه 
کرد و برداشت صاحب مؤسسه را از آن کسر نمود تا ماندۀ حساب سرمایه در پایان دورۀ مالي به دست آید. در صورتی که عملیات 

مؤسسه منجر به زیان شده باشد در صورت سرمایه باید، سرمایه گذاری مجدد صاحب مؤسسه به سرمایه اول دوره اضافه شود. 
اکنون با توجه به اطالعات ارائه شده در مثال1، صورت سرمایۀ مؤسسۀ خدماتی بهار برای سال مالی منتهی به پایان اسفند ماه 
1٣88 به صورت زیر است )فرض کنید که ماندۀ حساب سرمایۀ مؤسسه خدماتی بهار در ابتدای سال 1٣88 مبلغ ٣00,000 ریال 

بوده و مالک طی سال 1٣88 مبلغ 80,000 ریال سرمایه گذاری مجدد در مؤسسه داشته است(. 

مؤسسه خدماتی بهار
صورت سرمايه 

براي دوره مالي منتهي به 1388/12/29
سرمايۀ مؤسسه در ابتداي سال 

اضافه مي شود: سرمايه گذاري مجدد صاحب مؤسسه
اضافه مي شود: سود خالص سال

کسر مي شود: برداشت صاحب مؤسسه
سرمايۀ مؤسسه در پايان سال 

300,000
80,000
474,000
)20,000(
834,000

دقت کنید که مبلغ سود خالص سال 1٣88 که در صورت سرمایه درج گردیده، از صورت سود و زیان مؤسسه استخراج شده است. 
زمانی که عملیات مؤسســه طی دوره مالی به زیان منجر شــود، باید در صورت حســاب سرمایه، زیان خالص از سرمایۀ اول 

دوره کسر گردد. برای تشریح این موضوع، به مثال زیر توجه نمائید: 
مثال٣: اطالعات زیر در مورد مؤسسه سبالن در سال 1٣86 در دست است: 

سرمایۀ مؤسسه در ابتدای سال                 810,000 ریال 
سرمایه گذاری مجدد طی سال                1٧0,000 ریال 
برداشت مالک طی سال                 1٢0,000 ریال 
زیان خالص طی سال                 160,000 ریال 

صورت سرمایۀ مؤسسه سبالن برای سال مالی منتهی به پایان اسفند ماه 1٣86 را تهیه نمائید. 
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مؤسسه سبالن 
صورت سرمايه 

براي دوره مالي منتهي به 1386/12/29
مانده حساب سرمايه مؤسسه در ابتداي سال 

اضافه مي شود: سرمايه گذاري مجدد صاحب مؤسسه
کسر مي شود: زيان خالص سال

کسر مي شود: برداشت صاحب مؤسسه
مانده حساب سرمايه مؤسسه در پايان سال 

810,000
170,000
)160,000(
)120,000(
700,000

صورت حساب سرمايه گزارشي است كه تغييرات سرمايۀ مؤسسه را در طي دورۀ مالي 
نشان مي دهد. 

صورت حساب سرمايه فقط در مؤسسات و شركت های غير سهامی تهيه مي شود. 

 ترازنامه )صورت وضعیت مالي(1
     ترازنامه گزارشــي اســت که اطالعات مربوط به منابع اقتصادي،  تعهدات اقتصادي و حق مالي صاحب سرمایه را از طریق 
گزارش دارایي ها، بدهي ها و سرمایه واحد تجاري در یک زمان مشـــخص فراهم مي کند. ترازنامه شكل بسط داده شده معادله 
اساسي حسابداري است. از آنجا که ترازنامه معرف وضعیت مالي واحد تجاري در یک مقطع زماني معین است، آن را »صورت 

وضعیت مالي« نیز مي نامند. 
ترازنامه به همراه سایر صورتهاي مالي اساسي در پایان دوره ي مالي تهیه مي شود و همان طوري که قباًل نیز اشاره شد، مربوط 
به یک مقطع زماني معین اســت. لذا ترازنامه براي یک مقطع زماني مشـــخص ، مثاًل 1٢/٢9/××1٣ ، تاریخ گذاري مي شــود. به 
عبارت دیگر، ترازنامه با گزارش دارایی ها، بدهی ها و ســرمایۀ مؤسســه در پایان دوره مالی، »وضعیت مالی« مؤسســه را در یک 
تاریخ مشــخص منعكس مي نماید.  ترازنامه مربوط به یک لحظۀ خاص )پایان دورۀ مالی( بوده و به مثابه عكســي اســت که در 
پایان دوره مالی از وضعیت مالی مؤسســه )دارایی ها، بدهی ها و ســرمایه( گرفته شده و به همین جهت است که ترازنامه را برای 

یک تاریخ مشخص، مثاًل 1٣89/1٢/٢9، مي نویسند. ترازنامه از روی تراز آزمایشی اختتامی تهیه می شود.2
       اقالم ترازنامه غالباً بر اساس ویژگي هاي مشترك آنها طبقه بندي مي شوند. در ترازنامه، عموماً دارایي ها به ترتیب سرعت 
تبدیل شــدن به وجه نقد و بدهي ها براســاس زمان سررسید، طبقه بندي و گزارش مي شــوند. بنابراین دارایي هایي که زودتر به 
وجه نقد تبدیل مي شــوند ابتدا نوشــته مي شــوند و پس از آن دارایي هاي دیگری که دیرتر به وجه نقد تبدیل مي شوند گزارش 
مي گردند. همچنین بدهي هایي که موعد سررسید آنها زودتر است اول نوشته مي شوند و بعد از آنها بدهي هایي که سررسیدشان 

دیرتر است آورده مي شوند.

ترازنامه گزارشي است كه اطالعات مربوط به منابع اقتصادي،  تعهدات اقتصادي و حق 
مالي صاحب سرمايه را از طريق گزارش دارايي ها، بدهي ها و سرمايۀ واحد تجاري در يک 

تاريخ معين نشان مي دهد. 

       ترازنامه به اشكال مختلفي ارائه مي شود. یكي از اشكال رایج »شكل افقي« یا »شكل حساب  T  « است. با توجه به تراز 
آزمایشي مؤسسۀ خدماتی بهار، که در مثال 1 ارائه گردید، ترازنامه مؤسسه بهار در پایان سال 1٣88 به صورت صفحه بعد است: 
Balance Sheet ـ 1

٢ـ تراز آزمایشی اختتامی در فصل 8 توضیح داده شده است.
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مؤسسه خدماتی بهار 
ترازنامه

در تاريخ 1388/12/29
دارايی ها: 

صندوق
حساب هاي دريافتني

اسناد دريافتني
زمین

وسايل نقلیه

جمع دارايی ها

224,000
 140,000
 120,000
 400,000
 280,000

1,164,000

بدهی ها:
حساب هاي پرداختني

اسناد پرداختني کوتاه مدت
اسناد پرداختني بلندمدت

جمع بدهی ها 

سرمايه
جمع بدهی ها و سرمايه 

 110,000
 80,000
 140,000
 330,000

 834,000

 1,164,000

دقت کنید که مبلغ سرمایه که در ترازنامه درج گردیده، از صورت حساب سرمایه مؤسسه استخراج شده است. 

 تهیۀ گزارش از مانده حساب ها در پایان دورۀ مالی 
از آنجا که رویدادهای مالی به ترتیب وقوع و به طور جداگانه در دفاتر روزنامه و کل ثبت می شــوند، اطالعات مندرج در این دفاتر 
بســیار مفصل و جزیی اســت، به نحوی که بهره گیري از آن برای استفاده کنندگان اطالعات حسابداری میسر نیست. لذا همان طور که 
مالحظه نمودید، در پایان سال مالی، ماندۀ حساب ها در قالب صورت های مالی برای استفاده کنندگان اطالعات حسابداری طبقه بندی و 
گزارش مي شود. در صورت سود و زیان، درآمدها و هزینه ها درج مي گردد و با کسر هزینه ها از درآمدها، سود مؤسسه یا )زیان( محاسبه 

و گزارش مي شود. لذا صورت سود و زیان، نتایج عملیات مؤسسه را طی یک دورۀ مالی نشان مي دهد. 
ترازنامه نیز با گزارش دارایی ها، بدهی ها و ســرمایۀ مؤسسه در پایان دوره مالی، وضعیت مالی مؤسسه را منعکس مي نماید. درواقع، 
صورت ســود و زیان به مثابۀ فیلمی اســت که از عملیات مالی مؤسسه طی دورۀ مالی ضبط شــده باشد، در حالی که ترازنامه به لحظۀ 
خاصي )پایان دورۀ مالی( مربوط مي شــود و به مثابۀ عکســي است که در پایان دورۀ مالی از وضعیت مالی مؤسسه )دارایی ها، بدهی ها و 

سرمایه( گرفته شده باشد. 

 ماهیت ماندۀ حساب ها 
حساب های هر مؤسسه را مي توان به دو گروه کلی طبقه بندی کرد. یک گروه حساب های سود و زیانی هستند که شامل درآمدها و 
هزینه های مؤسسه مي باشد. ماندۀ حساب درآمد در پایان دوره شامل تمامی درآمدهایی است که مؤسسه طی دوره تحصیل کرده است. 
مانده حساب هزینه نیز در پایان دوره شامل کلیۀ هزینه هایی است که طی دوره به مؤسسه تحمیل شده است. حساب درآمد دارای ماهیت 

بستانکار و هزینه ها دارای ماهیت بدهکار است. 
گروه دیگر حساب ها، حساب های ترازنامه ای است. حساب های ترازنامه ای شامل دارایی ها، بدهی ها و سرمایه است. دارایی ها همواره 

دارای ماندۀ بدهکار و بدهی ها و سرمایه دارای مانده بستانکار هستند. 
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1 ـ صورتهای مالی چیست؟ انواع آن را نیزبنویسید. 
٢ ـ صورت سود و زیان به چه منظور تهیه مي شود؟ 

٣ ـ صورت سود و زیان از روی کدام یک از مدارك حسابداری تهیه مي شود؟ 
٤ ـ صورت سرمایه به چه منظور تهیه مي شود؟

5 ـ ترازنامه چیست و از روي کدام یک از ترازهاي آزمایشي تهیه مي شود؟
6 ـ در ترازنامه عموماً دارایي ها به چه ترتیبی گزارش مي شوند؟ 

٧ ـ ترتیب نوشتن بدهی ها در ترازنامه به چه صورتی است؟ 
8 ـ در سمت راست ترازنامه، که به شكل T تهیه مي شود، چه حساب هائی آورده مي شود؟ 

9 ـ در سمت چپ ترازنامه چه حساب هایی آورده مي شود؟ 
10 ـ ترازنامه چه شباهتی با معادلۀ اساسی حسابداری دارد؟ 
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تمرين 

1 ـ اطالعات زیر در مورد مؤسسۀ خدماتی ندا برای سال 1387 در دست است: 
درآمد ارائه خدمات              1,280,000 

هزینۀ حقوق                            420,000 
هزینۀ ایاب و ذهاب              70,000 
هزینۀ تعمیرات                         90,000 

هزینۀ آب و برق و سوخت             180,000 
مطلوب است تهیۀ صورت سود و زیان مؤسسۀ خدماتی ندا برای سال مالی 1387. 

2ـ  جمع هزینه های مؤسســۀ تابان در ســال 1388 مبلغ 780,000 ریال و سود خالص آن در سال مذکور 220,000 ریال بوده 
است. درآمد مؤسسۀ تابان در سال 1388 را محاسبه کنید. 

3 ـ اطالعات زیر در مورد مؤسسۀ خدماتی صبا برای سال 1388 در دست است: 
1, 800,000 سرمایه مؤسسه در ابتدای سال    

 320,000 سرمایه گذاری مجدد در خرداد ماه  
 60,000 برداشت مالک در دی ماه   

  720,000 سود خالص سال 1388    
مطلوبست تهیه صورت سرمایۀ مؤسسه خدماتی صبا برای سال مالی 1388. 

4ـ  ســرمایه مؤسســۀ شیدا در ابتدای ســال 1386 مبلغ 670,000 ریال و در پایان ســال مذکور 840,000 ریال بوده است. 
سرمایه گذاری مجدد مالک مؤسسه در سال 1386 مبلغ 120,000 ریال و برداشت مالک طی سال مذکور 90,000 ریال بوده 

است. سود خالص مؤسسه شیدا در سال 1386 چه قدر است؟ 

5ـ  جمع هزینه های مؤسســۀ مهتاب در ســال 1388 مبلغ 620,000 ریال است. سرمایۀ مؤسسه در پایان دوره نسبت به سرمایه 
اول دوره در ســال مذکور 220,000 ریال افزایش داشته اســت. در صورتیکه سرمایه گذاری مجدد مالک طی سال 1388 مبلغ 

74,000 ریال باشد و مالک هیچ گونه برداشتی طی سال مذکور نداشته، درآمد مؤسسه در سال 1388 را محاسبه کنید. 

6 ـ اطالعات زیر در مورد مؤسسۀ سبحان در پایان سال مالی 1387 در دست است: 
وجوه نقد              170,000 ریال 
حساب های دریافتنی                  120,000 ریال

اسناد دریافتنی               80,000 ریال
حساب های پرداختنی             90,000 ریال
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اسناد پرداختنی             80,000 ریال
وسایل نقلیه              ٢٣0,000 ریال
اثاثۀ اداری                           160,000 ریال
سرمایه              590,000 ریال

مطلوب است تهیه ترازنامۀ مؤسسه سبحان در پایان سال مالی 1٣8٧. 

٧ ـ جمع دارایی های مؤسســه شــهاب در پایان ســال 1٣88 مبلغ 1,٤60,000 ریال و ســرمایه آن مبلغ 800,000 ریال است. 
مجموع بدهی های مؤسسه در پایان سال مذکور چه قدر است؟ 

8 ـ اطالعات زیر در مورد مؤسسۀ سپهر در پایان سال مالی 1٣8٧ در دست است: 
وجوه نقد         1٢8,000 ریال
حساب های دریافتنی        8٤0,000 ریال
اسناد دریافتنی                      600,000 ریال
حساب های پرداختنی        5٧0,000 ریال
اسناد پرداختنی        ٣00,000 ریال
اثاثۀ اداری         ٢60,000 ریال

سرمایه          ؟  
مطلوب است محاسبۀ سرمایه و تهیه ترازنامه  مؤسسۀ سپهر در پایان سال مالی 1٣8٧. 
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  مسائل  

1 ـ اطالعات زیر از ماندۀ حساب های دفتر کل مؤسسه عدالت در پایان سال 1٣86 استخراج شده است: 
9٧0,000 ریال درآمد ارائه خدمات   
٢٤0,000 ریال درآمد اجاره    
٤80,000 ریال هزینۀ حقوق                  
٢60,000 ریال هزینۀ آب و برق   
180,000 ریال هزینۀ تلفن    

٤0,000 ریال هزینه های متفرقه   
مطلوب است تهیۀ صورت سود و زیان مؤسسۀ عدالت برای سال مالی منتهی به پایان اسفند ماه 1٣86. 

٢ ـ اطالعات زیر در مورد مؤسسه خدماتی حمیدي در دست است:

ماندۀ حساب سرمايۀ مؤسسه در ابتداي سال 1388
سرمايه گذاري مجدد صاحب مؤسسه در ارديبهشت ماه سال 1388

برداشت صاحب مؤسسه در مهر ماه سال 1388
برداشت صاحب مؤسسه در دي ماه سال 1388

سود خالص سال 1388

8,500,000
1,500,000
800,000
250,000

3,200,000
با توجه به اطالعات فوق، صورت حســاب ســرمایۀ مؤسسۀ حمیدي برای سال مالی منتهی به پایان اسفند ماه 1٣88 را تنظیم 

کنید. 
٣ـ  با توجه به اطالعات زیر که در پایان ســال 1٣86 از دفاتر مؤسســۀ تابان استخراج گردیده است، ترازنامۀ مؤسسۀ تابان در 

پایان سال 1٣86 را تهیه نمایید: 
مؤسسۀ تابان 
تراز آزمايشي 

در تاريخ 1386/12/29
ماندۀ بستانكارماندۀ بدهكارنام حساب

248,000صندوق 
372,000حساب هاي دريافتني

210,000اسناد دريافتنی
246,000اثاثۀ اداری

334,000وسايل نقلیه
326,000حساب هاي پرداختني

147,000اسناد پرداختني 
937,000سرمايه
1,410,0001,410,000جمع 



تهيه صورت هاي مالي فصل سوم

59

٤ ـ تراز آزمایشی مؤسسه خاوران در پایان سال 1٣8٧ به صورت زیر مي باشد: 
مؤسسۀ خاوران

تراز آزمايشي )اصالح شده(
در تاريخ 1387/12/30

ماندۀ بستانكارماندۀ بدهكارنام حساب
420,000وجوه نقد 

340,000حساب هاي دريافتني
230,000اسناد دريافتنی

320,000اثاثه اداری
270,000وسايل نقلیه

310,000حساب هاي پرداختني
140,000اسناد پرداختني کوتاه مدت

200,000اسناد پرداختني بلندمدت
470,000سرمايه
60,000برداشت

998,000درآمد ارائۀ خدمات
260,000هزينۀ حقوق

110,000هزينۀ تعمیرات
60,000هزينه آب و برق

48,000هزينه اجاره
2,118,0002,118,000جمع 

مطلوب است تهیۀ صورت سود و زیان مؤسسۀ خاوران برای سال مالی منتهی به پایان اسفند ماه 1٣8٧. 
5 ـ با توجه به اطالعات ســؤال قبل، در صورتی که ســرمایه گذاری مجدد مالک طی ســال 1٣8٧ مبلغ ٢00,000 ریال بوده 

باشد، صورت حساب سرمایه مؤسسۀ خاوران برای سال مالی منتهی به پایان اسفند ماه 1٣8٧ را تهیه نمائید. 
6 ـ با توجه به اطالعات سؤال ٤ و 5، ترازنامۀ مؤسسه خاوران در پایان اسفند ماه 1٣8٧ را تهیه نمائید. 

٧ ـ تراز آزمایشی مؤسسه شكوفه در پایان سال 1٣88 به صورت زیر است: 
مؤسسۀ شکوفه 

تراز آزمايشي )اصالح شده(
در تاريخ 1388/12/29

ماندۀ بستانكارماندۀ بدهكارنام حساب
374,000وجوه نقد 

195,000حساب هاي دريافتني
246,000اسناد دريافتنی

187,000اثاثۀ اداری
410,000زمین

364,000حساب هاي پرداختني
230,000اسناد پرداختني 

720,000سرمايه
70,000برداشت

880,000درآمد ارائه خدمات
408,000هزينۀ حقوق

72,000هزينۀ آب و برق
140,000هزينۀ اجاره

92,000هزينه های متفرقه 
2,194,0002,194,000جمع 
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مطلوب است:
الف( تهیۀ صورت سود و زیان مؤسسۀ شكوفه برای سال مالی منتهی به پایان اسفند ماه 1٣88

ب( تهیۀ صورت حســاب ســرمایه برای سال مالی منتهی به پایان اسفند ماه 1٣88 ، با این فرض که هیچگونه سرمایه گذاری 
مجدد طی دوره انجام نشده باشد. 

ج( تهیۀ ترازنامه مؤسسۀ شكوفه در پایان سال 1٣88
8 ـ تراز آزمایشی مؤسسۀ شفق در پایان سال 1٣86 به صورت زیر مي باشد: 

مؤسسۀ شفق 
تراز آزمايشي )اصالح شده(

در تاريخ 1386/12/29
ماندۀ بستانكارماندۀ بدهكارنام حساب

298,000صندوق 
376,000حساب هاو اسناد دريافتني

182,000اثاثه اداری 
222,000وسايل نقلیه 

426,000حساب ها و اسناد پرداختني
770,000سرمايه
37,000برداشت

487,000درآمد ارائه خدمات
247,000هزينۀ حقوق

72,000هزينۀ آب و برق
67,000هزينۀ تلفن 

182,000هزينه های اجاره 
1,683,0001,683,000جمع 

مطلوب است:
الف( تهیۀ صورت سود و زیان مؤسسۀ شفق برای سال مالی منتهی به پایان اسفند ماه 1٣86 

ب( تهیۀ صورت ســرمایه برای ســال مالی منتهی به پایان اسفند ماه 1٣86، با این فرض که طی سال 1٣86 مبلغ ٧0,000 ریال 
سرمایه گذاری مجدد انجام شده باشد. 

ج( تهیۀ ترازنامه مؤسسۀ شفق در پایان سال 1٣86

9 ـ آقای احمدی در ابتدای آذر ماه سال 1٣89 مؤسسۀ احمدی را تأسیس نمود. رویدادهای موجود در صفحۀ بعد طی سال 
مذکور در این مؤسسه اتفاق افتاده است: 
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درتاریخ 1٣89/9/1 آقای احمدی مبلغ ٢٤0,000 ریال بابت ســرمایۀ اولیۀ مؤسســه به صورت نقد به صندوق مؤسســه واریز 
نمود. 

درتاریخ 1٣89/9/٢٤ مبلغ ٢٤,000  ریال به صورت قرض از شرکت الف و 9,000 ریال از شرکت ج دریافت شد.
درتاریخ 1٣89/10/٢ مبلغ ٣6,000  ریال به صورت قرض به شرکت  ب داده شد.

درتاریخ1٣89/10/٣ مبلغ 1٧,000 ریال از وجه قرض داده شده به شرکت ب دریافت شد.
درتاریخ 1٣89/1٢/٢ آقای احسانی مبلغ ٣٤,000 ریال وجه نقد و مقداری اثاثۀ اداری به مبلغ 18,000 ریال  به عنوان سرمایه 

گذاری مجدد وارد مؤسسه نمود. 
درتاریخ 1٣89/1٢/٤ مبلغ ٢1,000 ریال اثاثۀ اداری به صورت نسیه خریداری شد. 

درتاریخ 1٣89/1٢/٢1 یک دستگاه خودرو بمبلغ 10٤,000 ریال به صورت نقد خریداري شد.
درتاریخ1٣89/1٢/٢8 مبلغ 15,000 ریال از قرض دریافت شده از شرکت الف پرداخت شد. 

مطلوب است:
الف( ثبت رویدادها در دفتر روزنامه

 T ب( انتقال اقالم از دفتر روزنامه به دفتر کل به شكل
ج( ثبت رویدادهای 1٣89/9/٢٤ و 1٣89/1٢/٢8 در دفتر معین حساب های پرداختنی

د( تهیۀ تراز آزمایشي در پایان اسفند ماه 1٣89
هـ( تهیۀ ترازنامه در پایان اسفند ماه 1٣89

10 ـ اطالعات زیر از مؤسسۀ سحاب در سال 1٣89 در دست است: 
درتاریخ 1٣89/1/٢5، واریز ٤٢6,000 ریال به صندوق مؤسسه بابت سرمایه اولیه 

درتاریخ 1٣89/5/٢، پرداخت 1٢,000 ریال قرض به شرکت نگین 
درتاریخ 1٣89/6/1، دریافت 1٧,٤00 ریال قرض از مؤسسۀ پیام

درتاریخ 1٣89/1٢/٢، خرید مقداری اثاثه اداری به مبلغ 98,000 ریال که 6٧,000 ریال آن به صورت نقد پرداخت شــد و 
مقرر شد که بقیه آن ظرف ٢ ماه آینده پرداخت شود. 

درتاریخ 1٣89/1٢/٣، خرید دو دستگاه خودرو، هر کدام به مبلغ 8٤,000 ریال به صورت نقد. 
درتاریخ 1٣89/1٢/٢٧، پرداخت 1٤,000 ریال از بدهی به مؤسسه پیام.

مطلوب است:
الف( ثبت رویدادها در دفتر روزنامه

 T ب( انتقال اقالم از دفتر روزنامه به دفتر کل به شكل
ج( تهیۀ تراز آزمایشي در پایان اسفند ماه 1٣89

د( تهیۀ ترازنامه در پایان اسفند ماه 1٣89
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همانطور که قباًل نیز بیان گردید، در ترازنامه عموماً دارایي ها به ترتیب ســرعت تبدیل شــدن به وجه نقد و بدهیها براســاس 
زمان سررســید طبقه بندي و گزارش مي شوند. بنابراین دارایي هایي که زودتر به وجه نقد تبدیل مي شوند ابتدا نوشته مي شوند و 
پس از آن دارایي هاي دیگر که دیرتر به وجه نقد تبدیل مي شوند، گزارش مي گردند. همچنین بدهیهائي که موعد سررسید آنها 
زودتر است اول نوشته مي شوند و بعد از آنها بدهي هایي که سررسیدشان دیرتر است آورده مي شوند. لذا براساس استانداردهای 
حســابداری، ترازنامه باید به شكل »طبقه بندی شده« تنظیم شــود. در ترازنامه طبقه بندی شده، دارایی ها به دو دسته دارایی های 
جاری و دارایی های غیرجاری یا بلندمدت طبقه بندی مي شوند. بدهی های مؤسسه نیز به دو دسته بدهی های جاری و بدهی های 

بلند مدت طبقه بندی مي شوند. در زیر یک نمونه ترازنامه طبقه بندی شده ارائه شده است. 

شركت   …
ترازنامه

در تاريخ 12/29/××13
دارايي هاي جاري:

وجه نقد                           ×××
حساب هاي دریافتني            ×××
اسناد دریافتنی کوتاه مدت     ×××

جمع دارایي هاي جاري                                  ×××
دارايي هاي غير جاري:

زمین                              ×××
ساختمان                         ×××
وسایل نقلیه                      ×××

جمع دارایي هاي غیر جاري                       ×××
جمع كل دارايي ها                  ×××

بدهي هاي جاري:
حساب هاي پرداختني           ×××

اسناد پرداختني کوتاه مدت     ×××
جمع بدهیهاي جاري                             ×××

بدهي هاي بلند مدت:
اسناد پرداختني بلند مدت        ××× 

جمع بدهي ها                                                 ×××

سرمايه                                               ×××

جمع بدهي ها و سرمايه                                     ×××

مطالعه آزاد
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سابداری شمارهٔ 1ــ نحوهٔ ارائه صورتهای مالی
استانداردح

ت سهامی عام نمونه
شرك

ترازنامه
در تاريخ 29 اسفند ماه 2×13

ی ها
داراي

ت
يادداش

13×2/12/29
13×1/12/29

ی ها و حقوق صاحبان سهام
بده

ت
يادداش

13×2/12/29
13×1/12/29

ی:
ی جار

ها ی 
داراي

موجودی نقد
سرمایه گذاری های کوتاه مدت

حساب ها و اسناد دریافتنی تجاری
سایر حساب ها و اسناد دریافتنی

موجودی مواد و کاال
ش پرداخت ها

سفارشات و پی
شدارایی های جاری نگهداری شده برای 

فرو
جمع دارایی های جاری

ی:
ی غيرجار

ی ها
داراي

دارایی های ثابت مشهود
دارایی های نامشهود

سرمایه گذاری های بلندمدت
سایر دارایی ها

ی
ی غيرجار

ی ها
جمع داراي

ها جمع دارایی 

ل
ميليون ريا

............
............
............
............
............
............
............
............
............

............
............
............
............

_________
............

............

ل
ميليون ريا

............
............
............
............
............
............
............
............
............

............
............
............
............

_________
............

............

ی:
ی جار

ی  ها
بده

حساب ها و  اسناد پرداختنی تجاری
سایر حساب ها و اسناد پرداختنی

ش دریافت ها
پی

ذخیره مالیات
سود سهام پرداختنی

تسهیالت مالی دریافتنی

بدهی های مرتبط بــا دارایی های غیرجاری 
ش

نگهداری شده برای فرو
جمع بدهی های جاری

ی:
ی غيرجار

ی ها
ی ها

بده
حساب ها و اسناد پرداختنی بلندمدت

تسهیالت مالی دریافتنی بلندمدت

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
جمع بدهی های غیرجاری

حقوق صاحبان سهام:
ســهم ××× ریالی تمام پرداخت  شده(سرمایه )×× 

اندوخته قانونی
سایر اندوخته ها

سود )زیان( انباشته
جمع حقوق صاحبان سهام

جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام

ل
ميليون ريا

............
............
............
............
............
............
............

............
............

............
............
............
............
............

............
............
............
............
............
............
............

ل
ميليون ريا

............
............
............
............
............
............
............

............
............

............
............
............
............
............

............
............
............
............
............
............
............

ت.
ت های مالی اس

ک صور
ت ... تا ... جزء الینف

ت های توضیحی  ... تا ... مندرج در صفحا
یادداش
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استانداردحسابداری شمارهٔ 1ــ نحوهٔ ارائه صورتهای مالی
شركت سهامی عام نمونه

صورت سود و زيان
برای سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 2×13

سال 2×13يادداشت
ميليون ريال ميليون ريال 

سال 1×13
ميليون ريال

فروش خالص/ درآمد حاصل از ارائه خدمات 
کسر می شود:

   بهای تمام شده کاالی فروش رفته/ خدمات ارائه شده
   سود )زیان( ناخالص

کسر می شود:
   هزینه های فروش، اداری و عمومی

   خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی

سود )زیان( عملیاتی
اضافه )کسر( می شود:

   هزینه های مالی
   خالص سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی

سود )زیان( عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
مالیات بردرآمد

سود )زیان( عملیات در حال تداوم
سود )زیان( عملیات متوقف شده قبل از مالیات

اثر مالیاتی

سود خالص

)............(
............

)............(
............

............
)............(

............

)............(
............

)............(
............

............

............
)............(
............

............

............

............

)............(
............

)............(
............

)............(
............

)............(
............
............
............

)............(
............
............

)............(
............
............

گردش حساب سود )زيان( انباشته
سود خالص )زیان(

سود )زیان( انباشته در ابتدای سال
تعدیالت سنواتی

سود )زیان( انباشته در ابتدای سال ـ تعدیل شده
سود قابل تخصیص

تخصیص سود:
   اندوخته قانونی
   سایر اندوخته ها

   سود سهام پرداختنی
 

سود )زیان( انباشته در پایان سال

............

............

)............(
)............(
)............(

............

............

............

)............(
............

............

............

............

............

............

)............(
)............(
)............(
)............(
............

از آنجا که اجزای سود و زیان جامع محدود به سود )زیان( سال و تعدیالت سنواتی است، صورت سود و زیان جامع ارائه نشده  است.
یادداشت های توضیحی ... تا .. مندرج در صفحات ... تا ...، جزء الینفک صورت های مالی است.
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با توجه به تراز آزمایشــي مؤسســۀ خدماتی بهار، که در فصل ٣ ارائه گردید، ترازنامۀ طبقه بندی شــده مؤسسۀ بهار در پایان 
سال 1٣88 به صورت زیر  می باشد. 

مؤسسۀ خدماتی بهار 
ترازنامه

در تاريخ 1388/12/29
دارايي هاي جاري:

وجه نقد                           224,000
حساب هاي دریافتني            140,000
اسناد دریافتنی کوتاه مدت     120,000

جمع دارايي هاي جاري
   484,000                                                        

دارايي هاي غير جاري:
زمین                              400,000
وسایل نقلیه                      280,000

جمع دارایي هاي غیر جاري                          680,000

جمع كل دارايي ها                          1,164,000

بدهي هاي جاري:
حساب هاي پرداختني                110,000

اسناد پرداختني کوتاه مدت    80,000
جمع بدهیهاي جاري                                  190,000

بدهي هاي بلند مدت:
اسناد پرداختني بلند مدت                     140,000 

جمع  بدهي ها                                   330,000

سرمايه                                            834,000
جمع بدهي ها و سرمايه                    1,164,000

اکنون هریک از طبقات اقالم منعكس در ترازنامه تشریح مي شود. 
 دارايي هاي جاري

       دارایي هاي جاري عبارت اســت از موجودي نقد و ســایر دارایي هایي که به طور معقول انتظار مي رود ظرف یک سال، به وجه 
نقد تبدیل شــود، به فروش رود یا به مصرف برسد. موجودي نقد، ســرمایه گذاریهاي کوتاه مدت، حساب هاي دریافتني، اسناد دریافتني 
کوتاه مدت، موجودي هاي کاال و پیش پرداختها نمونه هایي از اقالم دارایي هاي جاري هستند. اقالم دارایي هاي جاري معمواًل به ترتیب 

کاهش نقدینگي در ترازنامه طبقه بندي مي شوند.
 دارايي هاي غير جاري

       دارایي هاي غیر جاري به اقالمي از دارایي گفته مي شود که مؤسسه قصد نگهداري و استفادۀ از آنها را براي سال هاي متمادي 
دارد، مانند زمین، ســاختمان، اثاثۀ اداري، وسایل نقلیه و اسناد دریافتني بلندمدت. دارایي هاي غیر جاري را دارایي هاي ثابت یا بلندمدت 
نیز مي گویند. دارایي هایي که در یک مؤسسه جاري تلقي مي شوند ممکن است در مؤسسۀ دیگري جزء دارایي هاي غیر جاري طبقه بندي 
گردند. مثاًل یک خودرو سواري در یک شرکت تولید سیمان جزء دارایي هاي غیر جاري و در یک شرکت تولید خودرو به مثابۀ محصول 

آن، جزء دارایي هاي جاري طبقه بندي مي شود.
 بدهي هاي جاري 

       بدهي هاي جاري تعهداتي هستند که انتظار مي رود حد اکثر طي یک سال آتي از محل دارایي هاي جاري یا ایجاد بدهي جاري 
دیگر تسویه یا بازپرداخت شوند. بدهي هاي جاري معمواًل به ترتیبي که تسویه خواهند شد در ترازنامه طبقه بندي مي شوند. حساب هاي 

پرداختني، اسناد پرداختني کوتاه مدت، پیش دریافت ها و مالیات پرداختني نمونه هایي از بدهي هاي جاري هستند.
 بدهي هاي بلند مدت   

       بدهي هاي بلند مدت تعهداتي هســتند که انتظار نمي رود طي یک ســال از محل دارایي هاي جاري یا ایجاد بدهي جاري دیگر 
تسویه یا بازپرداخت شوند. اوراق قرضه پرداختني و اسناد پرداختني بلند مدت نمونه هائي از بدهي هاي بلند مدت هستند.
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فصل چهارم 
عملیات حسابداری در مؤسسات بازرگانی 

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

1 ـ ثبت رویدادهای مالی در مؤسسات بازرگانی را انجام دهد.
٢ ـ ثبت خرید و فروش کاال در مؤسسات بازرگانی را انجام دهد. 

٣ ـ انواع تخفیفات خرید و فروش را بشناسد.
٤ـ نحوه محاسبه و ثبت انواع تخفیفات خرید و فروش را در دفاتر حسابداری انجام دهد. 

5 ـ انواع برگشت کاال را بشناسد.
6ـ نحوه ثبت انواع برگشت کاال را در دفاتر حسابداری انجام دهد. 

٧ ـ روش های ثبت و نگه داری و کنترل موجودی های کاال در مؤسسات بازرگانی را انجام دهد. 
8 ـ اثر تغییرات موجودی کاال بر سود مؤسسه را انجام دهد. 

9 ـ نحوۀ تنظیم گزارش های مالی مربوط به خرید و فروش کاال در مؤسسات بازرگانی را انجام دهد. 

در فصول قبل با انجام عملیات مالی در مؤسســات خدماتی آشــنا شدید. در این فصل، نحوۀ ثبت و گزارشگری رویدادهای 
مالی در مؤسســات بازرگانی تشریح مي شــود. همانطور که در فصل اول این کتاب بیان گردید، مؤسسات بازرگاني مؤسساتي 
هســتند که به منظور کســب سود به خرید و فروش کاال اشــتغال دارند. به طور معمول، در مؤسسات بازرگانی به  کاالي مورد 
مبادله تغییر شــكل داده نمي شود، به همین جهت، عملیات حسابداری آنها با مؤسسات خدماتی و تولیدی متفاوت است. در این 
فصل عملیات حســابداری خرید و فروش و انواع تخفیفات و برگشــت کاال مورد بررســی قرار مي گیرد. در پایان نیز اصول و 

روش های نگهداری و ارزیابی موجودی کاال مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. 

 روش های نگه داری و كنترل موجودی كاال 
براي ثبت عملیات مالي مربوط به موجودي های کاال دو سیستم ثبت حسابداری وجود دارد. 

الف( روش )سیستم( ثبت دائمي
ب( روش )سیستم( ثبت ادواري

در زیر هرکدام از این سیستم ها تشریح مي گردد.

 روش ثبت دائمی موجودی کاال 
در روش ثبت دائمي، کاالهاي خریداري شــده در طول دورۀ مالي به حســاب موجودي کاال بدهكار مي شود و هنگامي که 
کاالیي فروخته شد، بهاي تمام شده آن از حساب موجودي کاال خارج مي گردد. به عبارت دیگر در سیستم ثبت دائمی، هنگام 
خرید کاال، حســاب موجودي کاال بدهكار مي شــود و هنگام فروش کاال، عالوه بر ثبت مربــوط به فروش یک ثبت دیگر نیز 
بابت کاهش موجودي در دفاتر ثبت مي گردد. به این ترتیب که حســاب بهاي تمام شــده کاالي فروش رفته بدهكار و حساب 
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موجودي کاال بســتانكار مي شود. لذا در هر زمان ماندۀ حســاب موجودي کاال در دفاتر، میزان موجودي هاي کاالي مؤسسه را 
نشان مي دهد.

 به همین ســبب اســت که در این سیســتم میزان موجودي کاال و همچنین بهاي تمام شده کاالي فروش رفته در هر لحظه از 
سال از روي دفاتر قابل تعیین است. با وجود این در صورت استفاده از این سیستم در پایان هر سال مالي مقدار موجودي کاالي 
پایان دوره نیز شمارش مي شود تا از ثبت هاي حسابداري طي دوره اطمینان حاصل گردد. نحوه ثبت حسابداري مطابق با سیستم 
ثبت دائمي را در دروس بعدي خواهید آموخت. در ادامۀ این فصل، نحوۀ تعیین بهاي )قیمت(  تمام شــدۀ موجودي هاي کاالي 
پایان دوره و کاالي فروش رفته بر اســاس روش هاي مختلف )در صورت اســتفاده از سیستم ثبت ادواري موجودي هاي کاال ( 

مورد بررسي قرار مي گیرد.

در سيســتم ثبت دائمی، هنگام خريد كاال، حساب موجودي كاال بدهکار مي شود. در 
اين سيستم، هنگام فروش كاال، عالوه بر ثبت مربوط به فروش، حساب بهاي تمام شده 

كاالي فروش رفته بدهکار و حساب موجودي كاال بستانکار مي شود.

 روش ثبت ادواری موجودی كاال 
در سیســتم ثبت ادواری موجودی کاال، هنگام خرید کاال، حســاب خرید بدهكار مي شــود و هنگام فروش کاال، کاهش 
موجودي در دفاتر ثبت نمي گردد. لذا در این سیســتم تعیین مقدار موجودي کاال طي ســال از روي دفاتر امكان پذیر نمي باشد 
بلكه هر موقع که الزم باشــد مقدار موجودي کاال و  بهاي تمام شــدۀ کاالي فروش رفته تعیین شــود، باید ابتدا مقدار موجودي 
کاالي پایان دوره تعیین شود ، سپس مبلغ موجودي کاالي پایان دوره از مجموع موجودي کاالي اول دوره و خریدهاي دوره 
کســر گردد تا بهاي تمام شــدۀ کاالي فروش رفته مشخص گردد. موجودي کاال در پایان هر دوره مالي، بطور طبیعي موجودي 

کاالي ابتداي دورۀ بعد است. 
ثبت های حسابداری را که تا کنون در این فصل در مورد رویدادهاي مالي مربوط به خرید و فروش کاال بیان گردیده است 
با روش ادواري موجودی کاالســت. نحوۀ ثبت رویدادهاي مالي مربوط به خرید و فروش کاال با روش دائمي در ســایر دروس 

حسابداري مورد بحث قرار خواهد گرفت.  

در سيستم ثبت ادواری موجودی كاال، هنگام خريد كاال، حساب خريد بدهکار مي شود 
و هنــگام فروش كاال، كاهش موجودي در دفاتر ثبت نمي گردد. لذا در اين سيســتم 

تعيين مقدار موجودي كاال طي سال از روي دفاتر امکان پذير نيست. 

 حساب خريد 
حســاب خرید حســابی اســت که در روش ادواري موجودی کاال برای ثبت کاالهای خریداری شــده مورد اســتفاده قرار 
می گیرد. الزم به تأکید اســت که در حســاب خرید، فقط کاالهایی ثبت می شــود که به منظور فروش خریداری شــده اند. اگر 
کاالیی به منظور فروش خریداری نشــده باشــد، نباید در حساب خرید ثبت شود. در روش ادواری، هنگام خرید کاال، »حساب 

خرید« بدهكار و  چنانچه خرید نسیه باشد، حساب هاي پرداختني و اگر خرید نقدي باشد، حساب صندوق بستانكار مي شود.
خريد

↑ بدهكار
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 ثبت حساب های خريد 
      همان طور که در قســمت فوق بیان گردید، در روش ادواري هنگام خرید کاال، »حســاب خرید« بدهكار و  حساب وجه 
نقد )و اگر خرید نســیه باشد، حساب هاي پرداختني( بستانكار مي شود. برای تشریح نحوۀ ثبت خرید کاال به مثال های زیر توجه 

نمائید: 

مثال 1 : مؤسســۀ بازرگاني حمیدي در تاریخ 81/٢/8 مبلــغ ٢,٣00,000 ریال کاال به صورت نقد خریداري کرد. 
نحوۀ ثبت رویداد فوق در دفتر روزنامۀ مؤسسۀ حمیدي به صورت زیر است:

دفــتر روزنامه                                           صفحه:
شمارۀ سند 
حسابداري

شــــــرحتاریخ

ف
عط

بستانكاربدهكار

خريدکاال81/2/8
 صندوق

بابت خريد کاال به صورت نقد.

2,300,000
2,300,000

مثال ٢ : مؤسسۀ بازرگاني حمیدي در تاریخ 81/٢/15 مبلغ 1,٧00,000 ریال کاال به صورت نسیه خریداري کرد. نحوۀ ثبت 
رویداد فوق در دفتر روزنامۀ مؤسسۀ حمیدي به صورت زیر است:

دفــتر روزنامه                  صفحه:  
شمارۀ سند 
حسابداري

شــــــرحتاریخ

ف
عط

بستانكاربدهكار

خريدکاال81/2/15
 حساب هاي پرداختني

بابت خريد کاال به صورت نسیه.

1,700,000
1,700,000

مثال ٣ : مؤسســۀ بازرگاني حمیدي در تاریخ 81/٢/٢٤ مبلغ 840,000  ,2 ریال کاال خریداري کرد و مبلغ 1,200,000 
ریال آن را نقداً پرداخت نمود. نحوۀ ثبت رویداد فوق در دفتر روزنامۀ مؤسسۀ حمیدي به صورت زیر است:

   دفــتر روزنامه                              صفحه:  
شمارۀ سند 
حسابداري

شــــــرحتاریخ

ف
عط

بستانكاربدهكار

خريد81/2/24
 صندوق

 حساب هاي پرداختني
بابت خريد کاال به صورت نقد و نسیه.

2 ,  840,000
1,200,000
1,  640,000
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 پرداخت وجه خريدهای نسيه 
اگر خریدار کاالیی را به صورت نســیه خریداری نماید، در تاریخ تعیین شــده باید وجه مورد نظر را به فروشــنده پرداخت 
نماید. در این صورت »حســاب های پرداختنی« بدهكار و »حســاب وجوه نقد« یا »صندوق« بســتانكار می شود. برای تشریح این 
موضــوع فرض کنید که مؤسســۀ بازرگانی حمیدی وجه خرید نســیۀ مــورخ 81/٢/15 به مبلغ 1,٧00,000 ریــال را در تاریخ 

81/٣/1٤ پرداخت کرده باشد. این رویداد به صورت زیر در دفتر مؤسسۀ بازرگانی حمیدی ثبت می شود: 

       دفــتر روزنامه                  صفحه:  
شماره سند 
حسابداري

شــــــرحتاریخ
ف

بستانكاربدهكارعط

حساب هاي پرداختني 81/3/14
  صندوق 

بابت پرداخت وجه کاالی خريداری شده در 15 
ارديبهشت.

1,700,000
1,700,000

در روش ادواري هنگام خريد كاال، »حساب خريد« بدهکار مي شود.

هزینۀ حمل کاالی خریداری شده: 
مطابق اســتانداردهای حســابداری هزینه حمل کاالی خریداری شــده نیز باید به عنوان بخشــی از بهای تمام شــده کاالی 

خریداری شده درنظر گرفته شود. هزینه حمل کاالی خریداری شده باید تحت عنوان حساب ها به همین نام ثبت گردد. 
مثال: مؤسســۀ بازرگانی حمیدی در تاریخ 81/٢/٢5 مبلغ 1٢5,000 ریال بابت هزینه حمل کاالی خریداری شــده پرداخت 

کرد. نحوۀ ثبت این رویداد در دفتر روزنامۀ مؤسسه حمیدی به صورت زیر است. 
    

شمارۀ سند 
حسابداري

شــــــرحتاریخ

ف
عط

بستانكاربدهكار

هزينه حمل کاالی خريداری شده 81/2/25
                 صندوق

بابت پرداخت هزينه حمل
کاالی خريداری شده

125,000
125,000

 انواع تخفيفات و برگشت از خريد كاال و نحوۀ ثبت آن  
در عرف تجاری، فروشندگان به دالیل مختلفی ممكن است برای خریداران تخفیف در نظر بگیرند. به طور کلی تخفیفات 

خرید به یكی از انحاي زیر است: 
1 ـ تخفیف تجاری

تخفیف تجاری عبارت است از کاهش در قیمت کاال نسبت به قیمت رایج آن که از جانب فروشنده به خریدار داده می شود 
و معموالً  به صورت درصدی از قیمت کاال تعیین می شود. فروشندگان به دالیل مختلفی ممكن است به خریداران کاالهای خود 
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تخفیف اعطا نمایند، اما باید یادآور شــد که تخفیف تجاری معموالً برای خریدهای عمده در نظر گرفته مي شــود. البته تخفیفی 
که براثر چانه زنی خریدار در نظر گرفته مي شود نیز نوعی تخفیف تجاری است که به آن تخفیف توافقی نیز می گویند. تخفیف 
تجاری معموالً در فاکتور لحاظ مي شــود ولي اثرات آن در دفاتر حســابداری ثبت نمی گردد. برای تشریح این موضوع به مثال 

زیر توجه نمایید. 
مثال٤: مؤسســۀ بازرگاني حمیدي در تاریخ 81/٢/٢8 تعداد 80 دســتگاه تلویزیون از شــرکت بازرگانی صبا به صورت نقد 
خریداری کرد. شــرکت بازرگانی صبا قیمت هر دســتگاه تلویزیون را ٢٤8,000 ریال اعالم کرده است لیكن به خریدارانی که 

بیشتر از ٤0 دستگاه تلویزیون خریداری نمایند، پنج درصد تخفیف اعطا مي نماید. 
بنابراین، قیمت هر دستگاه از تلویزیون های خریداری شده تــــوسط مؤسسۀ بازرگاني حمیدي ٢٣5,600 ریــال  )1٢٤00 
= 5% × ٢٤8,000 بنابراین، ٢٣5600 = 1٢٤00 - ٢٤8,000( محاسبه گردید. با توجه به این تخفیف، مبلغ 80 دستگاه تلویزیون 
مذکور 000,   8٤8   ,   18 ریال اســت )80 × ٢٣5600( که با چانه زنی به عمل آمده توســط مدیر مؤسسۀ بازرگاني حمیدي، برای 
تلویزیون های مزبور کاًل 8٤0,000  ,   18 ریال توسط مؤسسه به شرکت بازرگانی صبا پرداخت شد. این رویداد به صورت زیر در 

دفتر روزنامۀ مؤسسه حمیدي ثبت مي گردد
      دفــتر روزنامه                              صفحه:  

شمارۀ سند 
فشــــــرحتاریخحسابداري

بستانكاربدهكارعط

خريدکاال81/2/28
  صندوق

بابت خريد کاال به صورت نقد.

18,   840,000
18,   840,000

همان طور که مالحظه مي شــود، اثرات تخفیف تجاری در دفاتر حســابداری مؤسسه ثبت نمی گردد. البته می توان در شرح 
سند حسابداری و دفتر روزنامه این تخفیف را توضیح داد. 

تخفيف تجاری معموالً برای خريدهای عمده در نظر گرفته مي شود. 
تخفيف تجاری معموالً در فاكتور لحاظ می شود و اثرات آن در دفاتر حسابداری ثبت 

نمی گردد. 

2 ـ تخفیف بابت معیوب بودن کاال و برگشت بخشی از کاالی خریداری شده
پس از خرید کاال، ممكن اســت مشــخص شود که بخشی از کاالی خریداری شــده بنا به دالیلی مانند معیوب بودن کاال، 
آسیب دیدگی قبل از دریافت کاال یا عدم مطابقت کاال یا نمونه فاقد کیفیت مورد توافق بین  خریدار و فروشنده است. برای مثال 
ممكن است مؤسسه ای مقداری پارچه خریداری کرده و پس از خرید و انتقال آن به مؤسسه متوجه شود که بخشی از پارچه ها 

دارای زدگی است و یا رنگ آمیزی آن مناسب نیست. 
در این حالت خریدار مي تواند تمام یا بخشــی از کاالی معیوب را به فروشــنده برگشــت دهد و یا بابت آن تخفیفی از فروشنده 
دریافــت نمایــد. به تخفیفی که در این موارد منظــور مي گردد » تخفیف بابت عیب« مي گویند. در دفاتر خریدار، برگشــت کاال و 
تخفیف بابت عیب هر دو در یک حساب  به نام »برگشت از خرید و تخفیفات« در دفاتر خریدار ثبت می شود، با این توضیح که اگر 
برگشــت کاال به علت عیب نیز نباشــد، جهت ثبت آن از همین حساب )برگشت از خرید و تخفیفات( استفاده مي شود. الزم به ذکر 
است که ماهیت حساب )برگشت از خرید و تخفیفات( بستانكار می باشد. برای تشریح این موضوع به مثال صفحه بعد توجه نمایید: 
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مثــال5: مؤسســۀ بازرگاني حمیدي در تاریــخ 1٣81/٣/1٢  مبلغ ٧00,000,   18 ریال پارچه از شــرکت بازرگانی 
شكوه به صورت نسیه خریداری کرد. پس از انتقال پارچه ها به مؤسسۀ بازرگاني حمیدي، مسئول کنترل کیفیت متوجه شد که 
بخشی از پارچه ها دارای زدگی است. بنابراین ضمن مذاکره با مسئولین شرکت بازرگانی شكوه، در تاریخ 1٣81/٣/16  معادل 
9٣5,000 ریال از پارچه به فروشنده برگشت داده شد و ٤80,000 ریال نیز بابت معیوب بودن بخشی از پارچه ها تخفیف در نظر 

گرفته شد. این رویدادها به صورت زیر در دفتر روزنامۀ مؤسسۀ حمیدي ثبت مي گردد:

 دفــتر روزنامه                              صفحه:  
شمارۀ سند 
حسابداري

شــــــرحتاریخ
ف

عط
بستانكاربدهكار

خريد81/3/12
 حساب های پرداختنی 

بابــت خريد کاال به صورت نســیه از شــرکت 
بازرگانی شکوه.

18,700,000
18,700,000

حساب های پرداختنی 81/3/16
 برگشت از خريد و تخفیفات 

بابت معیوب بودن و برگشت قسمتی از پارچه های 
خريداری شده از شرکت بازرگانی شکوه

1,415,000
1,415,000

٤80,000 + 9٣5,000 = 1٤15,000
مثال6: مؤسســۀ بازرگاني حمیــدي در تاریخ 81/٣/18 مبلــغ ٧,٤60,000 ریال کاال از شــرکت بازرگانی ندا به 
صورت نســیه خریداری کرد. در تاریخ 81/٣/٢٣ معادل 1,119,000 ریال از کاالی خریداری شــده به فروشــنده برگشت داده 

شد. این رویدادها به صورت زیر در دفتر روزنامۀ مؤسسۀ حمیدي ثبت مي گردد:
     دفــتر روزنامه                              صفحه:  

شمارۀ سند 
حسابداري

شــــــرحتاریخ

ف
عط

بستانكاربدهكار

خريد81/3/18
 حساب های پرداختنی 

بابت خريد کاال به صورت نســیه از شرکت بازرگانی 
ندا.

7,460,000
7,460,000

حساب های پرداختنی 81/3/23
برگشت از خريد و تخفیفات 

بابت برگشــت قســمتی از کاالی خريداری شده از 
شرکت بازرگانی ندا 

1,119,000
1,119,000

برگشــت كاال و تخفيف بابت عيب ، هر دو در يک حساب  به نام »برگشت از خريد و 
تخفيفات« در دفاتر خريدار ثبت می شوند. 
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3 ـ تخفیف بابت پرداخت وجه زودتر از موعد تعیین شده )تخفیفات نقدی خرید(
برخی مواقع، در خرید و فروش نســیه کاال، مدت زمان مشــخصی برای پرداخت وجه معامله تعیین مي شــود و طرفین توافق 
می کنند که اگر خریدار وجه مورد نظر را ظرف مهلت مشخصی پرداخت کند، برای او درصدی از مبلغ کاال به صورت تخفیف 
در نظر گرفته شود. به تخفیفی که در این موارد در نظر گرفته مي شود تخفیف نقدی مي گویند. معموالً فروشندگان برای تشویق 
خریداران به پرداخت زودتر از موعد، این تخفیف را به آنها اعطا می کنند. الزم به ذکر است که ماهیت حساب تخفیفات نقدی 

خرید بستانكار می باشد. برای تشریح این موضوع به مثال زیر توجه نمایید. 

مثال٧: مؤسســۀ بازرگاني حمیدي در تاریخ 81/٤/1 مبلغ 8500,000 ریال کاال با شــرط نسیۀ ٤0 روزه و ٢ درصد 
تخفیف اگر تا 10 روز پرداخت شود )ن/٤0 ـ 10/٢( خریداری کرد. مؤسسۀ بازرگاني حمیدي به منظور استفاده از این تخفیف، 
در تاریــخ 81/٤/10 مبلــغ کاالی مذکور را به صورت نقد پرداخت کرد. این رویدادها به صورت زیر در دفتر روزنامۀ مؤسســۀ 

بازرگاني حمیدي ثبت مي گردد:

                                    دفــتر روزنامه                              صفحه:  
شمارۀ سند 
حسابداري

شــــــرحتاریخ

ف
عط

بستانكاربدهكار

خريد81/4/1
  حساب های پرداختنی 

بابت خريد کاال با شرط نســیه 40 روزه، 2 درصد 
تخفیف اگر تا 10 روز پرداخت شود

8,500,000
8,500,000

حساب های پرداختنی 81/4/10
تخفیفات نقدی خريد 

  صندوق 
بابت پرداخت وجه کاالی خريداری شــده در تاريخ 

  81/4/1

8,500,000
 170,000
8,330,000

8,500,000 × %٢ = 1٧0,000
8,٣٣0,000 = 1٧0,000 ـ 8,500,000

بــا این توضیح اگر خریدار وجه مورد نظر را ظرف مهلت تعیین شــده جهت اســتفاده از تخفیــف، که در این مثال 10 روز 
اســت، پرداخت نكند، نمی تواند از تخفیف اســتفاده نماید و باید کل مبلغ خرید را تا مدت تعیین شده پرداخت نماید. بنابراین، 
اگر مؤسسۀ بازرگاني حمیدي وجه خرید مورخ 81/٤/1 را تا تاریخ 81/٤/11 پرداخت نكند نمی تواند از تخفیف در نظر گرفته 
شده استفاده کند. در این حالت باید وجه کاال را به طور کامل حداکثر تا تاریخ 81/5/10 پرداخت کند. با این توضیحات فرض 
کنید مؤسسۀ بازرگاني حمیدي وجه کاال را در 81/5/10 پرداخت کرده باشد. در این حالت، رویدادهای فوق به صورت صفحه 

بعد در دفتر روزنامۀ مؤسسۀ بازرگاني حمیدي ثبت مي گردد:



عمليات حسابداري در مؤسسات بازرگانيفصل چهارم

73

دفــتر روزنامه                              صفحه:  
شمارۀ سند 
حسابداري

شــــــرحتاریخ

ف
بستانكاربدهكارعط

خريد81/4/1
 حساب های پرداختنی 

بابت خريد کاال با شرط نســیه 40 روزه، 2 درصد 
تخفیف اگر تا 10 روز پرداخت شود

8,500,000
8,500,000

حساب های پرداختنی 81/5/10
 صندوق 

بابت پرداخت وجه کاالی خريداری شــده در تاريخ 
  81/4/1

8,500,000
8,500,000

اگر خريدار وجه مورد نظر را ظرف مهلت مشــخصی پرداخت كند، برای او درصدی از 
مبلغ كاال به صورت تخفيف در نظر گرفته شــود. به تخفيفی كه در اين موارد در نظر 

گرفته می شود تخفيف نقدی مي گويند. 
تخفيف نقدی در دفاتر خريدار در حساب »تخفيفات نقدی خريد« ثبت می شود. 

 حساب فروش 
حســاب فروش حســابی اســت که برای ثبت کاالهای فروش رفته مورد اســتفاده قرارمی گیرد. الزم به تأکید است که فقط 
هنگام فروش کاالهایی که قباًل به منظور فروش خریداری شده اند، حساب فروش بستانكار می شود و اگر مؤسسه دارایی را قباًل 
به منظور فروش، خریداری نكرده باشد، هنگام فروش آن حساب دارایی مربوطه بستانكار می شود.  هنگام فروش کاال، صندوق 

یا حساب هاي دریافتنی بدهكار و »حساب فروش« بستانكار مي شود.

 ثبت حساب های فروش 
      همان طور که قباًل بیان گردید، در روش ادواري، هنگام فروش کاال اگر فروش نســیه باشــد، حساب هاي دریافتني و اگر 

فروش نقدي باشد، حساب صندوق )وجه نقد( بدهكار و حساب فروش بستانكار مي شود. 

هنگام فروش كاال، »حساب فروش« بستانکار مي شود.

برای تشریح نحوۀ ثبت فروش کاال به مثال های زیر توجه نمایید: 

مثال 8 : مؤسســۀ بازرگاني حمیدي در تاریخ 81/٢/11 مبلغ 1,٤80,000 ریال کاال به صورت نقد به فروش رساند. 
نحوه ثبت رویداد فوق در دفتر روزنامۀ مؤسسۀ حمیدي به صورت صفحه بعد است:

فروش

بستانكار ↑
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دفــتر روزنامه                                           صفحه:
شمارۀ سند 
حسابداري

شــــــرحتاریخ

ف
عط

بستانكاربدهكار

صندوق  81/2/11
  فروش کاال 

بابت فروش کاال به صورت نقد.

1,480,000
1,480,000

مثال 9 : مؤسســۀ بازرگاني حمیدي در تاریخ 81/٢/1٧ مبلغ 890,000 ریال کاال به صورت نســیه به فروش رساند. 
نحوه ثبت رویداد فوق در دفتر روزنامه مؤسسه حمیدي به صورت زیر است:

دفــتر روزنامه                                           صفحه:
شمارۀ سند 
حسابداري

شــــــرحتاریخ

ف
عط

بستانكاربدهكار

حساب های دريافتنی  81/2/17
  فروش 

بابت فروش کاال به صورت نسیه.

890,000
890,000

مثــال 10 : مؤسســۀ بازرگاني حمیــدي در تاریخ 81/٢/٢٧ مبلــغ 1,٢٧0,000 ریال کاال به فروش رســاند و مبلغ 
660,000 ریال آن را به صورت نقد دریافت کرد. نحوه ثبت رویداد فوق در دفتر روزنامه مؤسسۀ حمیدي به صورت زیر است:

دفــتر روزنامه                                           صفحه:
شمارۀ سند 
حسابداري

شــــــرحتاریخ

ف
عط

بستانكاربدهكار

صندوق 81/2/27
حساب های دريافتنی  

 فروش 
بابت فروش کاال به صورت نقد و نسیه.

660,000
610,000

1,270,000

  دریافت وجه فروش های نسیه  
اگر مؤسســه  کاالیی را به صورت نســیه به فروش برســاند خریدار باید وجه مورد نظر را در تاریخ تعیین شــده به فروشنده 
پرداخت نماید. در این صورت در دفاتر فروشــنده، »حســاب وجوه نقد« یا »صندوق« بدهكار و  »حساب های دریافتنی«بستانكار 
می شــود. برای تشــریح این موضوع فرض کنید وجه فروش نســیه مورخ 81/٢/1٧ به مبلغ 890,000 ریال در تاریخ 81/٣/1٧ به 
مؤسسۀ بازرگانی حمیدی پرداخت شده باشد. این رویداد به صورت صفحه بعد در دفتر مؤسسۀ بازرگانی حمیدی ثبت مي  شود:
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     دفــتر روزنامه                  صفحه:  
شمارۀ سند 
حسابداري

شــــــرحتاریخ

ف
عط

بستانكاربدهكار

صندوق  81/3/17
 حساب های دريافتنی

بابــت دريافت وجــه کاالی فروخته شــده در 27 
ارديبهشت.

890,000
890,000

 انواع تخفيفات و برگشت از فروش كاال و نحوۀ ثبت آنها 
مشابه آ ن چه که در قسمت تخفیفات و برگشت از خرید کاال توضیح داده شد، تخفیفات فروش به یكی از انحاي زیر است: 

1 ـ تخفيف تجاری 
آنچــه کــه در معامالت مربوط به خرید و فروش کاال برای خریدار به صورت تخفیــف تجاری خرید انجام مي گیرد، برای 
فروشنده تخفیفات تجاری فروش تلقی مي شود. لذا تخفیف تجاری فروش عبارت است از کاهش در قیمت کاال نسبت به قیمت 
رایج آن که از جانب فروشنده به خریدار داده می شود. تخفیف تجاری معموالً به صورت درصدی از قیمت کاال تعیین و محاسبه 
می شــود. همان طور که قباًل نیز بیان گردید، تخفیف تجاری معموالً برای خریدهای عمده در نظر گرفته مي شود. ضمناً تخفیفی 
که براثر چانه زنی خریدار در نظر گرفته می شود نیز نوعی تخفیف تجاری می باشد. که به آن تخفیف توافقی نیز می گویند. در 

دفاتر حسابداري فروشنده نیز اثرات تخفیف تجاری ثبت نمی گردد. برای تشریح این موضوع به مثال زیر توجه نمایید. 

مثال 11 : مؤسسۀ بازرگاني حمیدي در تاریخ 81/٣/٢ تعداد ٣0 دستگاه تلویزیون به صورت نقد به فروش رساند. 
مؤسســۀ بازرگاني حمیدي برای خریدارانی که بیشتر از 10 دســتگاه تلویزیون خریداری نمایند، مبلغ ٣ درصد تخفیف تجاری 
در نظر مي گیرد. لذا در این معامله، قیمت هر یک از تلویزیون های فروخته شــده که ٣٢0,000 ریال تعیین شــده بود، با احتساب 
٣ درصد تخفیف به مبلغ هر دســتگاه ٣10,٤00 ریال محاســبه و از خریدار دریافت گردید. این رویداد به صورت زیر در دفتر 

روزنامۀ مؤسسه حمیدي ثبت مي شود:
دفــتر روزنامه                                           صفحه:

شماره سند 
حسابداري

شــــــرحتاریخ

ف
عط

بستانكاربدهكار

صندوق 81/2/17
 فروش 

بابت فروش کاال به صورت نقد.

9,312,000
9,312,000

  ٣٢0,000 × %٣ = 9600
 ٣10,٤00 = 9600 ـ ٣٢0,000 
 ٣10,٤00 × ٣0 = 9,٣1٢,000 
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تخفيف تجاری معموالً در فاكتور لحاظ مي شود و اثرات آن در دفاتر حسابداری ثبت 
نمی گردد. 

2 ـ تخفیف بابت معیوب بودن کاال و برگشت بخشی از کاالی فروش رفته
همان طــور که در قســمت تخفیفــات مربوط به خرید کاال بیان گردیــد، هنگام معیوب بودن کاالی مــورد معامله و یا عدم 
مطابقت کاال با نمونه، خریدار می تواند تمام یا بخشــی از کاال را به فروشــنده برگشــت بدهد و یا بابت آن تخفیفی از فروشنده 
دریافت نماید. تخفیفی که در این موارد در نظر گرفته می شــود تخفیف بابت عیب می گویند. در دفاتر فروشنده، برگشت کاال 
و تخفیف بابت عیب هر دو در یک حســاب  به نام »برگشــت از فروش و تخفیفات« در دفاتر فروشــنده ثبت مي شوند. الزم به 
ذکر است که ماهیت حساب برگشت از فروش و تخفیفات بدهكار می باشند. برای تشریح این موضوع به مثال زیر توجه نمایید: 

مثال1٢: مؤسسۀ بازرگاني حمیدي در تاریخ 81/٣/1٧ مبلغ 9,800,000 ریال کاال به صورت نسیه به فروش رساند. 
در تاریخ 81/٣/٢1 خریدار 1,٣00,000 ریال از کاالی خریداری شده را به مؤسسه برگشت داد و با توافق طرفین، مبلغ ٢٤0,000 
ریال تخفیف نیز بابت معیوب بودن بخشی از کاال در نظر گرفته شد. این رویداد به صورت زیر در دفتر روزنامه مؤسسۀ حمیدي 

ثبت مي شود:
          دفــتر روزنامه                              صفحه:  

شماره سند 
فشــــــرحتاریخحسابداري

بستانكاربدهكارعط

حساب های دريافتنی 81/3/17
 فروش  

بابت فروش  کاال به صورت نسیه.

9,800,000
9,800,000

برگشت از فروش و تخفیفات 81/3/21
   حساب های دريافتنی 

بابــت معیوب بودن و برگشــت قســمتی از کاالی 
فروش رفته. 

1,540,000
1,540,000

برگشــت كاالی فروش رفته و تخفيف بابت معيوب بودن كاال هر دو در يک حساب  به 
نام »برگشت از فروش و تخفيفات« در دفاتر فروشنده ثبت مي شوند. 

3 ـ تخفيف بابت واريز وجه زودتر از موعد تعيين شده )تخفيفات نقدی فروش( 
همانطور که در قســمت تخفیفات تجاری خرید توضیح داده شــد، برخی مواقع، در خرید و فروش نســیه کاال، مدت زمان 
مشــخصی بــرای پرداخت وجه معامله تعیین مي شــود و طرفین توافق مي کننــد که اگر خریدار وجه مــورد نظر را ظرف مهلت 
مشــخصی پرداخت کند، برای او درصدی از مبلغ کاال به صورت تخفیف در نظر گرفته شــود. تخفیفی که در این موارد در نظر 
گرفته می شود، در دفاتر فروشنده به عنوان تخفیفات نقدی فروش ثبت می شود. برای تشریح این موضوع به مثال زیر توجه نمایید: 
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مثال1٣: مؤسســۀ بازرگاني حمیدي در تاریخ 81/٤/1 مبلغ 6,٢00,000 ریال کاال با شرط نسیۀ 50 روزه، ٣ درصد 
تخفیف اگر تا 10 روز پرداخت شــود )ن/50 ـ 10/٣(، به فروش رســاند. خریدار به منظور اســتفاده از این تخفیف، در تاریخ 
81/٤/10 مبلغ کاالی مذکور را به صورت نقد مؤسســۀ بازرگانــي حمیدي پرداخت کرد. این رویدادها به صورت زیر در دفتر 

روزنامۀ مؤسسه حمیدي ثبت می گردد:
      دفــتر روزنامه                              صفحه:  

شمارۀ سند 
حسابداري

شــــــرحتاریخ
ف

عط
بستانكاربدهكار

حساب های دريافتنی 81/4/1
                       فروش  

بابت فروش کاال با شــرط نسیه 50 روزه و3 درصد 
تخفیف اگر تا 10 روز پرداخت شود

6,200,000
6,200,000

صندوق  81/4/10
تخفیفات نقدی فروش 

               حساب های دريافتنی  
بابــت دريافت وجــه کاالی فروش رفتــه در تاريخ 

  81/4/1

6,014,000
 186,000

6,200,000

6,٢00,000 × %٣ = 186,000
6,01٤,000 = 186,000 ـ ٢00,000,6

با این توضیح که اگر خریدار وجه مورد نظر را ظرف مهلت تعیین شــده جهت اســتفاده از تخفیف، که در این مثال 10 روز 
اســت، پرداخت نكند، نمی تواند از تخفیف اســتفاده نماید و باید کل مبلغ خرید را تا مدت تعیین شده پرداخت نماید. بنابراین 
اگر خریدار وجه خرید مورخ 81/٤/1 را تا تاریخ 81/٤/11  به مؤسســۀ بازرگاني حمیدي پرداخت نكند، نمی تواند از تخفیف 
در نظر گرفته شــده برخوردار شــود. در ایــن حالت باید وجه کاال را حداکثر تا تاریــخ 81/5/11 به طور کامل پرداخت کند. با 
این توضیحات فرض کنید خریدار، وجه کاال را در 81/5/11 به مؤسسه بازرگاني حمیدي پرداخت کرده باشد، در این حالت، 

رویدادهای فوق به صورت زیر در دفتر روزنامه مؤسسه بازرگاني حمیدي ثبت مي گردد:
          دفــتر روزنامه                              صفحه:  

شماره سند 
حسابداري

شــــــرحتاریخ

ف
بستانكاربدهكارعط

حساب های دريافتنی 81/4/1
  فروش  

بابت فروش کاال با شــرط نسیه 50 روزه، 3 درصد 
تخفیف اگر تا 10 روز پرداخت شود

6,200,000
6,200,000

صندوق  81/5/11
 حساب های دريافتنی  

بابــت دريافت وجــه کاالی فروش رفتــه در تاريخ 
  81/4/1

6,200,000
6,200,000
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به تخفيفی كه بابت پرداخت وجه زودتر از موعد تعيين شــده در نظر گرفته مي شود 
تخفيف نقدی مي گويند. 

تخفيف نقدی در دفاتر فروشنده در حساب »تخفيفات نقدی فروش« ثبت مي شود. 

 موجودی كاال و حساب های مربوطه  
به طور کلی، موجودي کاال شامل ملزومات مصرفي، مواد خام، محصوالت در جریان ساخت و موجودي هاي کاالي آماده 
براي فروش اســت. لیكن با توجه به این که در این مبحث صرفاً مؤسســات بازرگانی مد نظرند، می توان گفت که در مؤسســات 

بازرگانی، »موجودي کاال« عبارت است از موجودي کاالهائي که به منظور فروش نگهداري مي شود.1 
موجودي کاال یكي از اقالم دارایي جاري مؤسســه تلقي مي شــود زیرا انتظار مي رود طي یک ســال مالي به فروش رسد یا 

مصرف شود.

 انبارگردانی موجودی كاال 
در پایان هر ســال مالی، به منظور تعیین مقدار کاالی باقی مانده در شــرکت، کلیۀ کاالهای موجود شمارش می شوند. به این 
عملیات، که طی تعداد اقالم باقی ماندۀ موجودی کاال مشــخص مي شــود، اصطالحاً انبارگردانی )شمارش عینی موجودی های 
کاال( گفته می شود. البته به منظور اعمال کنترل های قوی تر بر موجودی های شرکت مي توان عملیات انبارگردانی را چندین بار 

در طی سال انجام داد. 

بــه عملياتی كه طی آن كليۀ كاالهای موجود به منظور تعيين مقدار كاالی باقی مانده  
 در شركت شمارش مي شوند، انبارگردانی گفته می شود.

 روش های ارزيابی موجودی كاال 
پس از این که مقدار یا تعداد کاالی باقی ماندۀ در پایان از طریق انبارگردانی مشــخص شــد، باید قیمت آن تعیین گردد. اما با توجه 
به این که کاالهای موجود در پایان دوره طی چندین مرحله و به قیمت های متفاوتی خریداری شده اند، باید مشخص شود که مبلغ هر 
واحد از کاالها به چه مبلغی در گزارش هاي مالی منعکس گردد. برای تشــریح این موضوع فرض کنید شــرکت سپیدار در ابتداي سال 

1388 تأسیس شده و طي سال مذکور خریدهاي زیر را انجام داده است:

قیمت کلقیمت یك واحدتعداد)مقدار(تاریخشرح

خريد کاال 
خريد کاال 
خريد کاال 

1388/2/1
1388/6/14

1388/10/25

200 کیلو
400 کیلو
300 کیلو

1040 ريال
1100 ريال
1200 ريال

208,000
440,000
360,000

9001,008,000 کیلوجمع

1 ـ تعریف فوق اگر چه در مورد مؤسسات بازرگانی درست است، اما تعریف جامعي نیست. زیرا موجودي هاي یک واحد تولیدی تنها شامل کاالهاي ساخته شده و 
آماده براي فروش نیست، بلكه موجودي مواد خام و کاالهاي در جریان ساخت را نیز در بر مي گیرد. با این توصیف مي توان گفت:

»موجودي کاال عبارت است از اقالمي از دارایي هاي مشهود متعلق به مؤسسه که براي فروش در جریان عادي فعالیت هاي مؤسسه نگه داري مي شود یا در جریان تولید 
چنین کاالهایي است و یا در تولید کاالها و خدماتي به همین منظور مورد استفاده قرار خواهد گرفت.« 
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در صورتي که طي ســال 1٣88 مقدار550 کیلو از این محصوالت به فروش رســیده و مابقــي آن )یعني ٣50 کیلو( در پایان 
دوره باقي مانده باشد، بهاي تمام شدۀ موجودي کاالي پایان دوره و همچنین بهاي تمام شدۀ کاالي فروش رفته چه مبلغي است؟
در پاسخ به سؤال فوق باید روش مورد استفاده جهت تخصیص بهاي تمام شده به موجودي مواد و کاال باید تعیین شود. اهم 

این روش ها، که در این فصل مورد بررسي قرار خواهد گرفت )با سیستم ثبت ادواری(، به شرح زیر است: 

1 ـ روش شناسايي ويژه 
در روش شناســایی ویژه1، مشــخص مي شــود که کاالي فروش رفته و همچنین کاالي موجود در پایان دوره مالي مربوط به 
کدام یک از خریدها بوده است و سپس، بهای تمام شدۀ موجودی کاالی پایان دوره براساس بهای تمام شده آن خریدها محاسبه 
مي شــود. برای مثال اگر در مثال فوق 100 کیلو از کاالي فروش رفته طي ســال 1٣88 از محل خریدهاي اول اردیبهشــت ، ٣00 
کیلو از محل خریدهاي 1٤ شــهریور و 150 کیلوي آن از محل خریدهاي ٢5 دي باشــد، بهاي تمام شــده کاالي فروش رفته به 

صورت زیر محاسبه مي شود:

جدول محاسبۀ بهاي تمام شدۀ کاالي فروش رفته با روش شناسائي ویژه

مبلغ کلقیمت واحدمقدار به کیلوشرح
از محل خريدهاي 88/2/1

از محل خريدهاي 88/6/14 
از محل خريدهاي 88/10/25 

100
300
150

1040
1100
1200

104,000
330,000
180,000

550614,000جمع

همان طور که مالحظه مي شود، بهاي تمام شدۀ کاالي فروش رفته 61٤,000 ریال است. لذا از آن جا که کل کاالي آماده براي 
فروش٢ 1008,000 ریال است،  بهاي تمام شده موجودي کاالي پایان دوره ٣9٤,000 ریال )000,٣9٤ = 000,61٤ - 1,008,000 ( 

مي شود. البته بهاي تمام شدۀ موجودي کاالي پایان دوره را به صورت زیر نیز مي توان محاسبه نمود:

جدول محاسبۀ بهاي تمام شدۀ موجودی کاالي پایان دوره با روش شناسایي ویژه

مبلغ کلقیمت واحدمقدار به کیلوشرح

از محل خريدهاي 88/2/1 
از محل خريدهاي 88/6/14 

از محل خريدهاي 88/10/25 

100
100
150

1040
1100
1200

104,000
110,000
180,000

350394,000جمع
اســتفاده از روش شناســایي ویژه در صورتي امكان پذیر اســت که براي هر فقره از خریدها و فروش ها مدارك و اطالعات 
کافي نگه داري شود یا این که ماهیت موجودي کاالي مؤسسه به نحوي باشد که بتوان تعلق آن به هر یک از خریدها را به دقت 
تعیین نمود. مانند موجودي انواع خودرو که مي توان با مالحظۀ شمارۀ موتور کلیۀ خودروهاي موجود در پایان دورۀ مالي، تعیین 

نمود که قیمت تمام شدۀ هر یک از آنها چه مبلغ است.

1ـ نام دیگر روش شناسایي ویژه روش تعیین قیمت تمام شدۀ واحدهاي مشخص کاالست.
٢ـ کاالی آماده برای فروش در ادامه همین فصل توضیح داده شده است.
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در روش شناســایی ویژه مشخص مي شــود كه كاالي فروش رفته و همچنین كاالي 
موجود در پایان دوره از كدام یک از خریدها بوده و بهای تمام شدۀ آنها براساس بهای 

تمام شدۀ آن خریدها تعیین مي شود. 

2 ـ روش ميانگين موزون 
      در اين روش ابتدا ميانگين بهاي تمام شدۀ كاالهاي آماده براي فروش محاسبه و سپس بهاي تمام شده موجودي كاالي پايان 
دوره بر مبناي معدل )ميانگين( مذكور تعيين مي شود. به عبارت ديگر، در روش ميانگين موزون ابتدا ميانگين بهاي تمام شدۀ يك واحد 
از كاالي آمادۀ فروش شركت طي سال محاسبه مي شود.  سپس رقم به دست آمده، در تعداد )مقدار( موجودي كاالي پايان دوره )كه از 
طريق انبارگرداني بدســت آمده( ضرب مي شود تا بهاي تمام شدۀ موجودي كاالهاي پايان دورۀ تعيين گردد. اينك نحوۀ محاسبه بهاي 

تمام شدۀ موجودي كاالهاي پايان دوره شركت سپيدار، با استفاده از روش ميانگين موزون، تشريح مي گردد:

بهای تمام شده کاالی آماده برای فروش
ميانگين موزون بهاي تمام شدۀ يك واحد کاالي آماده برای فروش=

تعداد )مقدار( کاالی آماده برای فروش

= 1,120 
)1200 × 300 ( + ) 1100× 400( + ) 1040 × 200(

ميانگين موزون بهاي تمام شدۀ يك واحد از کاالي آمادۀ فروش=
200 + 400 + 300                       

همان طور که مالحظه مي شــود، میانگین موزون بهاي تمام شــدۀ یک واحد از کاالي آمادۀ فروش شرکت سپیدار طي سال 
1388 مبلغ 1120 ریال است. اکنون این مبلغ در تعداد )مقدار( کاالي فروش رفتۀ شرکت سپیدار )550 کیلو( ضرب مي شود تا 

بهاي تمام شدۀ کاالي فروش رفتۀ شرکت در سال 1388 تعیین گردد.
616,000 = 1,120 × 550 = بهاي تمام شدۀ کاالي فروش رفته

برای به دست آوردن بهای تمام شده موجودي کاالي پایان دوره شرکت سپیدار )350 کیلو( نیز باید تعداد )مقدار( کاالی 
باقیمانده در پایان دوره در 1120 ضرب شود. 

392,000 = 1,120 × 350 کیلو = بهاي تمام شده موجودي کاالهاي پایان دوره
بنابراین، با اســتفاده از روش میانگین موزون، بهاي تمام شــدۀ موجودي کاالهاي پایان دوره شــرکت سپیدار در پایان سال 

1388 مبلغ 392,000 ریال است. 
یکی دیگر از روش هایی که برای محاسبه بهاي تمام شدۀ موجودي مواد و کاال ارائه شده روش ميانگين ساده است. در 
روش میانگین ساده، بهای تمام شدۀ یک واحد کاالی آماده برای فروش از تقسیم کردن جمع قیمت های خرید بر دفعات خرید 
کاال به دســت می آید. بنابراین، میانگین ســاده بهاي تمام شدۀ یک واحد از کاالي آمادۀ فروش شرکت سپیدار طي سال 1388 

به صورت زیر محاسبه مي شود: 

ميانگين ساده بهاي تمام شده يك واحد از کاالي آمادۀ فروش=1040 + 1100 + 1,1131200 =
3                 

این روش فقط زمانی قابل اســتفاده اســت که مقدار خرید کاال در هر دفعه خرید یکسان باشد. مثاًل شرکت در تمام دفعات 
مقــدار 200 واحــد کاال خریداری کند. اما از آنجا که این امر بســیار به ندرت اتفاق مي افتد، معموالً روش میانگین ســاده قابل 

استفاده نخواهد بود.
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در روش ميانگين موزون، بهای تمام شــده كاالی فروش رفته و همچنين كاالي موجود 
در پايان دوره براساس ميانگين بهای تمام شده كاالی آماده برای فروش تعيين مي شود. 

)FIFO( 3 ـ روش اولين صادره از اولين وارده
       در روش اولین صادره از اولین واردهFIFO ( 1 ( فرض بر این است که فروش هاي دورۀ مالي از موجودي کاالي اول 
دوره و اولین خریدهاي دورۀ مالي به عمل آمده اســت؛ بنابراین موجودي کاالي پایان دوره از آخرین خریدهاي دوره اســت. 
به عبارت دیگر، در این روش فرض مي شود هر کاالیي که زودتر خریداري شده زودتر نیز به فروش رسیده است. بنابراین آن 

مقدار از کاالها که در پایان دوره باقي مانده از آخرین خریدهاي سال است. 
اینک نحوۀ محاســبۀ بهاي تمام شــدۀ موجودي کاالهاي پایان دوره شرکت سپیدار با استفاده از روش اولین صادره از اولین 
وارده تشریح مي گردد. همانطور که اشاره شد در این روش فرض مي شود که موجودي کاالي پایان دوره از آخرین خریدهاي 
ســال مي باشــد. لذا 550 کیلو کاالي کاالی فروش رفته شرکت در سال 1٣88 شــامل ٢00 کیلو کاالی خریداری شده در اول 
اردیبهشــت و ٣50 کیلو از کاالی خریداری شــده در 1٤ شهریور ماه است. لذا ٢00 کیلوگرم را به قیمت خرید یک واحد کاال 
در اول اردیبهشــت ماه مي کنیم و ٣50 کیلوگرم را نیز به  قیمت خرید یک واحد کاال در 1٤ شــهریور ضرب مي کنیم تا بهاي 

تمام شدۀ کاالي فروش رفته تعیین گردد.
59٣,000 = )1100 × ٣50 ( + ) 10٤0 × ٢00 ( = بهاي تمام شدۀ کاالي فروش رفته

به این ترتیب، از٣50 کیلو کاالي پایان دورۀ شــرکت ســپیدار ٣00 کیلوي آن از خریدهاي ٢5 دي ماه و بقیه آن، )یعني 50 
کیلو گرم( از محل خریدهاي 1٤ شــهریور ماه اســت. لذا ٣00 کیلوگرم را ضربدر قیمت خرید یک واحد کاال در ٢5 دي ماه 
ضرب مي کنیم و 50 کیلوگرم را نیزبه قیمت خرید یک واحد کاال در 1٤ شــهریور ضرب مي کنیم تا بهاي تمام شــده موجودي 

کاالهاي پایان دوره تعیین گردد.
٤15,000 = )1100 × 50 ( + ) 1٢00 × ٣00 ( = بهاي تمام شده موجودی کاالی پایان دوره

لذا بر اســاس روش فایفو )FIFO( بهاي تمام شــدۀ کاالي فروش رفتۀ شرکت سپیدار در سال 1٣88 مبلغ 59٣,000 ریال و 
بهاي تمام شدۀ موجودي کاالهاي پایان دوره شرکت ٤15,000 ریال مي شود. 

FIFO جدول محاسبۀ بهاي تمام شدۀ کاالی فروش رفته با روش
مبلغ کلقیمت واحدمقدار به کیلوشرح

از محل خريدهاي 88/2/1 
از محل خريدهاي 88/6/14  

200
350

1040
1100

208,000
385,000

550593,000

FIFO جدول محاسبۀ بهاي تمام شدۀ موجودی کاالي پایان دوره با روش
مبلغ کلقیمت واحدمقدار به کیلوشرح

از محل خريدهاي 88/6/14 
از محل خريدهاي 88/10/25 

50
300

1100
1200

55,000
360,000

350415,000

First In First Out ـ 1
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 گردش فرضی کاال در روش یادشده را به صورت زیر مي توان نشان داد:

ورود كاال

خروج كاال

در روش اولین صادره از اولین وارده )FIFO(  فرض براین است که کاالیی که زودتر وارد شده زودتر هم خارج می شود.   
در روش FIFO فرض بر اين است كه هر كاالئي كه زودتر خريداري شده زودتر نيز به 
فروش رســيده است لذا، بهای تمام شدۀ كاالی فروش رفته و موجودی پايان دوره بر 

اين اساس تعيين مي شود. 

)LIFO( 4 ـ روش اولين صادره از آخرين وارده
در روش اولیــن صــادره از آخرین واردهLIFO(  1 ( فرض بر این اســت که فروش هاي دوره مالــي از آخرین خریدهاي 
دوره مالي به عمل آمده است. بنابراین موجودي کاالي پایان دوره از محل موجودي کاالي اول دوره و اولین خریدهاي دوره 
اســت. به عبارت دیگر در این روش فرض مي شــود هر کاالیي که زودتر خریداري شده دیرتر به فروش رسیده است، بنابراین، 
آن مقدار از کاالها که در پایان دوره باقي مانده اســت از محل موجودي کاالي اول دوره و اولین خریدهاي دوره اســت. پس، 
روش LIFO را دقیقاً مي توان برعكس روش FIFO دانست. اینک نحوه محاسبۀ بهاي تمام شدۀ موجودي کاالهاي پایان دوره 

شرکت سپیدار با استفاده از روش اولین صادره از آخرین وارده تشریح مي گردد. 
همانطور که اشــاره شد در روش LIFO فرض مي شود که کاالی فروش رفته از محل آخرین خریدهای سال مي باشد. لذا 
٣00 کیلو از 550 کیلو کاالی فروش رفته شــرکت ســپیدار از محل خرید ٢5 دی ماه و ٢50 کیلوی بقیه از محل خریدهای 1٤ 

شهریور مي باشد. بنابراین بهای تمام شده کاالی فروش رفته شرکت در سال 1٣88 به صورت زیر محاسبه مي شود: 
635,000 = )1100 ×250 ( + ) 1200×300 ( = بهای تمام شده كاالی فروش رفته

بــا توجه به توضیحات فوق، در روش LIFO موجودي کاالي پایان دورۀ شــرکت ســپیدار از محل موجودي کاالي اول 
دوره و اولین خریدهاي دوره خواهد بود. لذا از ٣50 کیلو کاالي پایان دوره شــرکت ســپیدار ٢00 کیلوي آن از خریدهاي اول 
اردیبهشــت و بقیه آن ، یعني 150 کیلو گرم ، از محل خریدهاي 1٤ شــهریور تعیین مي شــود. لذا ٢00 کیلوگرم را به بهاي تمام 
شــده یک واحد کاالي خریداري شده در اول اردیبهشــت ضرب مي کنیم و 150 کیلوگرم را نیز به بهاي تمام شده یک واحد 

کاالي خریداري شده در 1٤ شهریور ضرب مي کنیم تا بهاي تمام شده موجودي کاالهاي پایان دوره تعیین گردد.
٣٧٣,000= )1100 × 150 ( + ) 10٤0 × ٢00 ( = بهای تمام شدۀ موجودی کاالی پایان دوره 

لذا بهاي تمام شــدۀ کاالی فروش رفتۀ شــرکت سپیدار در سال 1٣88، با اســتفاده از روش اولین صادره از آخرین وارده ، 
6٣5,000 ریال و بهاي تمام شده موجودي کاالهاي پایان دوره شرکت ٣٧٣,000 ریال تعیین مي شود. 

Last In First Out ـ1
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LIFO جدول محاسبۀ بهاي تمام شدۀ کاالی فروش رفته با روش
مبلغ کلقیمت واحدمقدار به کیلوشرح

از محل خريدهاي 88/2/1 
از محل خريدهاي 88/6/14  

300
250

1200
1100

360,000
275,000

550635,000

LIFO جدول محاسبۀ بهاي تمام شدۀ موجودی کاالي پایان دوره با روش
مبلغ کلقیمت واحدمقدار به کیلوشرح

از محل خريدهاي 88/6/14 
از محل خريدهاي 88/10/25 

200
150

1040
1100

208,000
165,000

350373,000

همانطور که قباًل نیز بیان گردید، مطابق اســتانداردهاي حســابداري ایران، اســتفاده از روش اولین صادره از آخرین وارده 
مجاز نیست و توصیه مي گردد. بلكه مطابق استانداردهاي مزبور باید براي محاسبه بهاي تمام شده موجودي مواد و کاال یكی از 

روش هاي »شناسائي ویژه«، »اولین صادره از اولین وارده« یا »میانگین موزون« مورد استفاده قرار بگیرد. 
گردش فرضی کاال در روش الیفو )LIFO( را به صورت زیر مي توان نشان داد:

ورود و خروج كاال

در روش LIFO  فرض بر این است که کاالئی که دیرتر وارد شده زودتر خارج مي شود. 

در روش  اولين صادره از آخرين وارده LIFO فرض بر اين است كه هر كااليي كه ديرتر 
خريداري شده زودتر به فروش رسيده است. لذا بهای تمام شده كاالی فروش رفته و 

موجودی پايان دوره بر اين اساس تعيين مي شود. 

 اثر تغييرات موجودی كاال بر سود مؤسسه  
موجودی کاال یکی از اقالم مهم در ترازنامه و سود و زیان مؤسسات بازرگانی و مؤسسات تولیدی است. به طور کلی هر چه موجودی 
کاالی اول دوره بیشــتر باشــد، سود مؤسســه کاهش مي یابد و هر چه موجودی کاالی پایان دوره بیشتر باشد، سود محاسبه شده برای 

مؤسسه افزایش مي یابد. 
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 گزارش ماندۀ حساب های خريد و فروش در پايان دورۀ مالی  
       سیستم حسابداري واحدهاي بازرگاني باید حائز شرایطي باشد که عالوه بر قابل استخراج بودن اطالعات مربوط به حسابداري 
مؤسسات خدماتي آن، اطالعات مربوط »مبلغ فروش«، »بهاي تمام شده کاالي خریداري شده«، »بهاي تمام شده کاالي فروش رفته«، 
»مبلغ موجودي کاالی اول دوره« و »مبلغ موجودي کاالی پایان دوره« نیز از آن قابل استخراج باشد. برای این منظور، در گزارش هاي 
مالی مؤسســات بازرگانی، عالوه بر صورت ســود و زیان، چند گزارش تکمیلی دیگر نیز تهیه می شود، که جهت رعایت اختصار در قالب 

مثال زیر تشریح مي گردد:

مثال: اطالعات زیر در مورد مؤسسۀ بازرگانی زمرد در پایان سال 1388 در دست است: 

مانده بستانكارمانده بدهكارنام حساب
فروش 

برگشت از فروش و تخفیفات 
تخفیفات نقدی فروش 

خريد 
برگشت از خريد و تخفیفات 

تخفیفات نقدی خريد 
هزينه حمل کاالی خريداری شده 

موجودی کاالی اول دوره 
هزينه حقوق 

هزينه آب و برق 
ساير هزينه ها 

 31,000
 28000

 610,000

 32,000
 114,000
 204,000
 25,000
 14,000

 920,000

 24,000
 46,000

موجودی کاالی پایان دوره نیز 181,000 ریال مي باشد. 
مطلوب است: 

الف( تهیه صورت بهای تمام شده کاالی خریداری شده برای سال 1٣88
ب( تهیه صورت بهای تمام شده کاالی فروش رفته برای سال 1٣88

ج( تهیه صورت سود و زیان برای سال 1٣88 
مؤسسۀ بازرگانی زمرد

صورت بهای تمام شدۀ كاالی خريداری شده
برای سال مالی منتهی به 1388/12/29

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 610,000 خرید              

کسر مي شود:     
)٢٤,000( برگشت از خرید و تخفیفات                  
)٤6,000( تخفیفات نقدی خرید         
 5٤0,000 خرید خالص          
   ٣٢,000 اضافه مي شود: هزینۀ حمل کاالی خریداری شده        
 5٧٢,000 بهای تمام شده کاالی خریداری شده            
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مؤسسۀ بازرگانی زمرد
صورت بهای تمام شدۀ كاالی فروش رفته 

برای سال مالی منتهی به 1388/12/29
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 114,000 موجودی کاالی اول دوره         
اضافه مي شود: بهای تمام شدۀ کاالی خريداری شده طی دوره       572,000    

  686,000 بهای تمام شدۀ کاالی آماده برای فروش       
 )181,000( کسر مي شود: موجودی کاالی پايان دوره                     
  505,000 بهای تمام شدۀ کاالی فروش رفته                       

مؤسسۀ بازرگانی زمرد
صورت سود و زيان 

برای سال مالی منتهی به 1388/12/29
                                    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

                             فروش                                             9٢0,000        
کسر مي شود:   

                             برگشت از فروش تخفیفات                                  ٣1,000
                             تخفیفات نقدي فروش                                          ٢8,000                    )59,000 (
                             فروش خالص                                                                                        861,000 
                             کسرمي شود : بهاي تمام  شدۀ کاالي فروش رفته                                 )505,000 ( 

سود ناخالص                               ٣56,000                
کسر می شود هزینه ها:     

هزینۀ حقوق                                    000,٢0٤    
هزینۀ آب و برق                      ٢5,000    

سایر هزینه ها                                    000,1٤    
جمع هزینه ها                                                                      )000,٢٤٣(   
سود خالص                               000,11٣    

مطالعه آزاد

 روش ثبت دائمی موجودی كاال 
همان طور که در قســمت های فوق مشــاهده نمودید، در روش ثبت ادواری موجودی کاال، هنگام خرید کاال حســاب خرید بدهکار 
می شــود. اما در روش ثبت دائمی، هنگام خرید کاال حساب موجودی کاال بدهکار مي شود. برای تشریح این موضوع، به مثال زیر توجه 

نمائید: 

مثال: مؤسسۀ بازرگاني نیلوفر در تاریخ 1389/2/8 مبلغ 423,000 ریال کاال خریداري کرد و مبلغ 280,000 ریال آن را به 
صورت نقد پرداخت نمود. نحوه ثبت رویداد فوق در دفتر روزنامۀ مؤسسه نیلوفر با استفاده از روش ثبت دائمی به صورت صفحه بعد است:
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دفــتر روزنامه                                           صفحه:
شماره سند 
حسابداري

شــــــرحتاريخ

ف
عط

بستانكاربدهكار

موجودی کاال89/2/8
  صندوق

 حساب های پرداختنی 
بابت خريد کاال به صورت نقد.

423,000
280,000
143,000

در روش ثبت دائمی، هنگام فروش کاال نیز کاهش موجودی کاال در دفاتر ثبت می شود. برای تشریح این موضوع، به مثال 
زیر توجه نمائید: 

مثــال: مؤسســۀ بازرگاني نیلوفر در تاریــخ 1389/2/12 مبلغ 220,000 ریال از  کاال ي خریداري شــده را به مبلغ 
274,000 ریال به فروش رساند و وجه آن را دریافت نمود. نحوه ثبت رویداد فوق در دفتر روزنامۀ مؤسسۀ نیلوفر، با استفاده از 

روش ثبت دائمی به صورت زیر است:
      دفــتر روزنامه                  صفحه:  

شماره سند 
حسابداري

شــــــرحتاريخ

ف
بستانكاربدهكارعط

صندوق 81/2/12
  فروش

بهای تمام شده کاالی فروش رفته
  موجودی کاال 

بابت فروش کاال به صورت نقد.

274,000

220,000
274,000

220,000

همان طور که مالحظه مي شــود، در روش ثبت دائمی هنگام فروش کاال دو ثبت انجام مي شود. ثبت اول همان است که در 
روش ادواری انجام مي شد و ثبت دوم مربوط به بهای تمام شده کاالی فروش رفته است. 

در حقیقت روش دائمی به نحوی عمل مي کند که هنگام خرید کاال، به ســبب افزایش موجودی کاال، »حســاب موجودی 
کاال« بدهکار مي شود و موقع فروش کاال، به علت کاهش موجودی کاال، »حساب موجودی کاال« بستانکار مي شود. لذا روش 

دائمی نسبت به روش ادواری کامل تر است و تغییرات موجودی کاال را در هر زمان به نحو درست نشان می دهد. 

 ارزيابی موجودی کاال در روش ثبت دائمی1 
تاكنون چهار شــيوۀ ارزيابی موجودی كاال با استفاده از روش ثبت ادواری توضيح داده شد. شيوه های مذكور را در روش ثبت دائمی 
نيز می توان مورد استفاده قرار داد. اصول كلی محاسبۀ بهای تمام شدۀ موجودی كاال با استفاده از شيوه های مزبور در روش ثبت ادواری 
و دائمی يکسان است ليکن با توجه به تفاوت های روش ادواری و روش دائمی، الزم است شيوه های ارزيابی موجودی كاال با استفاده از 

اين روش نيز تشريح گردد. برای اين منظور به مثال زير توجه نمائيد. 

مثال: اطالعات صفحۀ بعد در مورد موجودی كاالی شركت مهتاب در سال 1389 در دست است:

1ـ معموالً استفاده از کارت انبار در روش ثبت دائمی، فرایند محاسبات را آسان می کند که در درس حسابداری صنعتی توضیح داده شده است.
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قيمت کلقيمت يك واحدمقدارتاريخشرح

موجودی کاالی اول دوره 
خريد مرحلۀ اول  
فروش مرحلۀ اول  
خريد مرحلۀ دوم  
فروش مرحلۀ دوم  

1389/1/1
1389/2/1
1389/4/14
1389/10/25
1389/12/18

100 کيلو
200 کيلو
220 کيلو
320 کيلو
250 کيلو 

1000 ريال
1150 ريال

ــ
1200

ــ

100,000
230,000

ــ
384,000

ــ 

با فرض استفاده از روش ثبت دائمی موجودی کاال، بهای تمام شدۀ کاالی فروش رفته را با استفاده از روش های زیر محاسبه 
کنید: 

1 ـ روش شناسایي ویژه )در این روش فرض کنید 50 واحد از فروش اول از موجودی کاالی اول دوره و بقیه از محل خرید 
اول بوده و فروش دوم نیز کاًل از محل خرید مرحله دوم بوده است.( 

2 ـ روش میانگین موزون )متحرک(
)FIFO( 3 ـ روش اولین صادره از اولین وارده

)LIFO( 4 ـ روش اولین صادره از آخرین وارده

 محاسبۀ بهای تمام شدۀ کاالی فروش رفته با استفاده از روش شناسايي ويژه: 
545500 = )1200 × 250( + )1150 × 170( + )1000 × 50( = بهای تمام شده کاالی فروش رفته

تعــداد 50 واحــد از فروش اول از محل موجودی کاالی اول دوره بوده که با قیمت هر واحد 1000 ریال محاســبه شــده و 
باقی ماندۀ فروش مرحلۀ اول که 170 واحد بوده از محل خرید مرحلۀ اول انجام شــده که قیمت هر واحد آن 1150 ریال اســت. 
ضمنــاً با توجــه به این که فروش دوم کاًل از محل خرید مرحلۀ دوم بوده، قیمت هــر واحد از کاالی فروش رفته در این مرحله 

1200 ریال در نظر گرفته شده است. 

 محاسبۀ بهای تمام شدۀ کاالی فروش رفته با استفاده از روش ميانگين موزون: 
هنگام اســتفاده از روش میانگین موزون با فرض اســتفاده از روش ثبت دائمی موجودی کاال، باید در هر مرحله که کاالئی 
خریداری مي شــود، میانگین موزون مجدداً محاســبه شود. )قیمت میانگین موزون جدیدی محاســبه شود.( پس از انجام خرید 
مرحلۀ اول، شــرکت مهتاب 300 واحد کاال در اختیار دارد که 100 واحد آن با قیمت هر کیلو 1000 ریال و 200 واحد آن به 
قیمت هر کیلو 1,150 ریال خریداری شده است. لذا بهای تمام شدۀ این 300 واحد برابر 330,000 ریال است، که اگر آن را بر 

300 واحد تقسیم کنید، میانگین موزون بهای تمام شده هر واحد 1,100 ریال مي شود: 
330,000 = )1150 × 200( + )1000 × 100( = بهای تمام شدۀ موجودی کاال پس از خرید مرحلۀ اول

= میانگین موزون بهای تمام شده یک کیلو1100330,000 = 
300

با توجه به اینکه فروش مرحله اول در تاریخ 1389/4/14، یعنی پس از خـــــرید مرحلۀ اول انجام شــده اســت، میانگین 
موزون بهای تمام شده یک کیلو کـــــاالی فروش رفته در مرحله اول 1,100 ریـــال و که کل آن برابر 242,000 ریــــال 

)242,000 = 1,100 × 220( است.
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پس از انجام فروش مرحلۀ اول، 80 کیلو کاال باقی مي ماند که میانگین موزون بهای تمام شدۀ یک کیلوی آن 1,100 ریال 
اســت. با انجام خرید مرحله دوم به قیمت هر کیلو 1,٢00 ریال، مجدداً باید میانگین موزون بهای تمام شــدۀ یک واحد کاال به 

صورت زیر محاسبه شود: 
٤٧٢,000 = )1,٢00 × ٣٢0( + )1,100 × 80( = بهای تمام شده موجودی کاال پس از خرید مرحله دوم

= 1180
٤٧٢,000

= میانگین موزون بهای تمام شدۀ یک کیلو )80 + ٣٢0(
پس میانگین موزون بهای تمام شــدۀ یک کیلو کاالی فروش رفته در مرحله دوم 1180 ریال و کل آن برابر ٢95,000 ریال 

)٢95,000 = 1,180 × ٢50( است. 
بنابراین، کل بهای تمام شــدۀ کاالی فروش رفته در شــرکت مهتاب طی سال 1٣89 با استفاده از روش میانگین موزون مبلغ 

5٣٧,000 ریال است:                  000,5٣٧ = ٢95,000 + 000,٢٤٢  
یادآوري مي شــود در صورت اســتفاده از روش میانگین موزون بــا روش ثبت دائمی موجودیها، بــه روش مذکور »روش 

میانگین موزون متحرك« یا سیار نیز گفته می شود. زیرا، با هر خرید، میانگین تغییر می یابد.

 محاســبۀ بهای تمام شدۀ كاالی فروش رفته با اســتفاده از روش اولين صادره از اولين وارده 
 :)FIFO(

همان طور که در قســمت های قبل بیان گردید، در این روش فرض مي شــود هر کاالیی که زودتر خریداری شده، زودتر نیز 
به فروش رســیده اســت. بنابراین، 100 کیلو از فروش مرحلۀ اول از محل موجودی کاالی اول دوره و بقیه )1٢0 واحد( از محل 
خرید مرحلۀ اول بوده است. لذا بهای تمام شده کاالی فروش رفته در مرحلۀ اول با استفاده از روش اولین صادره از اولین وارده 

)FIFO( برابر است با: 
)100 × 1000( + )1٢0 × 1150( = ٢٣8,000

کل خرید مرحلۀ اول ٢00 کیلو بوده که 1٢0 کیلوی آن در فروش مرحلۀ اول تحویل مشــتریان شــده و فقط 80 کیلوی آن 
باقی مانده اســت که این 80 کیلو نیز طی فروش مرحله دوم به فروش رســیده اســت. لذا 80 کیلو از فروش مرحلۀ دوم از محل 
خرید اول و بقیۀ آن که 1٧0 کیلو مي باشــد )1٧0 = 80ـ  ٢50( از محل خرید دوم بوده اســت. بنابراین، بهای تمام شــده کاالی 

فروش رفته در مرحلۀ دوم با استفاده از روش اولین صادره از اولین وارده )FIFO( برابر است با: 
)80 × 1,150( + )1٧0 × 1,٢00( = ٢96,000

بنابراین کل بهای تمام شــده کاالی فروش رفته در شــرکت مهتاب طی سال 1٣89 با استفاده از روش اولین صادره از اولین 
وارده )FIFO( مبلغ 5٣٤,000 ریال است: 

٢٣8,000 + ٢96,000 = 5٣٤,000
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 محاســبه بهای تمام شدۀ كاالی فروش رفته با اســتفاده از روش اولين صادره از آخرين وارده 
 :)LIFO(

همان طور که در قســمت های قبل بیان گردید، در این روش فرض مي شــود هر کاالیی که دیرتر خریداری شده، زودتر به 
فروش رســیده اســت. بنابراین، ٢00 کیلو از فــروش مرحلۀ اول از محل خرید مرحلۀ اول و بقیــه )٢0 واحد( از محل موجودی 
کاالی اول دوره بوده اســت. لذا بهای تمام شــده کاالی فروش رفته در مرحلۀ اول با اســتفاده از روش اولین صادره از آخرین 

وارده )LIFO( برابر است با: 
)٢00 × 1150( + )٢0 × 1000( = ٢50,000

با توجه به توضیحات فوق فرض مي شــود که فروش دوم نیز کاًل  از محل خرید دوم بوده اســت. بنابراین، بهای تمام شــدۀ 
کاالی فروش رفته در مرحلۀ دوم با استفاده از روش اولین صادره از آخرین وارده )LIFO( برابر است با: 

)٢50 × 1٢00( = ٣00,000
بنابراین کل بهای تمام شدۀ کاالی فروش رفته در شرکت مهتاب طی سال 1٣89 با استفاده از روش اولین صادره از آخرین 

وارده )LIFO( مبلغ 550000 ریال است: 
٢50,000 + ٣00,000 = 550,000

اکنون خودتان مثال فوق را با فرض استفاده از روش ثبت ادواری موجودی کاال پاسخ دهید. خواهید دید نتایج روش هایی 
که شناســایی ویژه و روش اولین صادره از اولین وارده )FIFO( با هر دو روش )سیســتم( ثبت ادواری و دائمی یكســان است، 
ولی روش های میانگین موزون و روش اولین صادره از آخرین وارده )LIFO( در روش )سیستم( ثبت ادواری و دائمی به نتایج 

مختلفی خواهد رسید. 
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1 ـ » حساب خرید«  در چه مواردی استفاده مي شود؟ 
٢ ـ در روش ادواري هنگام خرید کاال چه حسابی بدهكار مي شود؟ 

٣ ـ انواع تخفیفات و برگشت از خرید کاال را نام ببرید. 
٤ ـ تخفیف تجاری چیست؟ آن را توضیح دهید. 

5 ـ حساب برگشت از خرید و تخفیفات در چه مواقعی مورد استفاده قرار مي گیرد؟ 
6 ـ تخفیف نقدی خرید را توضیح دهید. 

٧ ـ حساب فروش در چه مواردی استفاده مي شود؟ 
8 ـ تعیین کنید که ماهیت هر کدام از حساب های زیر بدهكار است یا بستانكار: 

فروش               برگشت از فروش و تخفیفات 
تخفیفات نقدی فروش               خرید 

برگشت از خرید و تخفیفات              تخفیفات نقدی خرید 
هزینۀ حمل کاالی خریداری شده 

9 ـ در روش ادواري هنگام فروش کاال چه حسابی بستانكار مي شود؟
10 ـ براي ثبت عملیات مالي مربوط به موجودي های کاال چند سیستم ثبت حسابداری وجود دارد؟ هر کدام را توضیح دهید. 

11 ـ منظور از انبارگردانی چیست؟ توضیح دهید. 
1٢ ـ روش های ارزیابی موجودی کاال را نام ببرید. 

1٣ ـ در کدام یک از روش های ارزیابی موجودی کاال فرض بر این است که فروش هاي دوره مالي از موجودي کاالي اول 
دوره و اولین خریدهاي دورۀ مالي به عمل آمده است؟ 

1٤ ـ در کدام یــک از روش هــای ارزیابی موجــودی کاال فرض بر این اســت که موجودی کاالی پایــان دوره از آخرین 
خریدهاي دورۀ مالي به عمل آمده است؟ 

15 ـ در کدام یک از روش های ارزیابی موجودی کاال فرض بر این است که هر کاالیي که زودتر خریداري شده دیرتر به 
فروش رسیده است؟ 

16 ـ در کدام یک از روش های ارزیابی موجودی کاال فرض بر این است که هر کاالیي که دیرتر خریداري شده زودتر به 
فروش رسیده است؟ 

1٧ ـ اثر تغییرات موجودی کاال بر سود مؤسسه را شرح دهید.  
18 ـ هنگام برگشت تمام یا قسمتي از کاالي خریداري شده چه حسابي بستانكار مي شود؟

19 ـ تخفیفي که بابت معیوب بودن کاال  از فروشنده گرفته مي شود به چه حسابي منظور مي شود؟
٢0 ـ تخفیفي که بابت معیوب بودن کاال به خریدار اعطا مي شود به چه حسابي منظور مي شود؟

٢1 ـ هنگام برگشت تمام یا قسمتي از کاالي فروش رفته چه حسابي بدهكار مي شود؟
٢٢ ـ توضیح دهید که کدام یک از روش های محاسبه بهای تمام شدۀ موجودی کاال در روش ثبت ادواری و دائمی به نتایج 

یكسان می رسد؟
٢٣ ـ در کدام یــک از روش های ارزیابی موجودی کاال فرض بر این اســت که فروش هاي دورۀ مالي از آخرین خریدهاي 

دوره مالي به عمل آمده است؟ 
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تمرین        

 1 ـ مؤسسۀ بازرگاني محمدی در تاریخ 1٣88/٢/٧ مبلغ ٧5٤,000 ریال کاال بصورت نقد خریداري کرد. این رویداد را در 
دفتر روزنامۀ مؤسسۀ بازرگاني محمدی با دو روش ادواری و دائمی ثبت کنید. 

٢ ـ مؤسسۀ بازرگاني ندا در تاریخ 88/٢/1٣ مبلغ ٤6٢,000 ریال کاال به صورت نسیه خریداري کرد. این رویداد را در دفتر 
روزنامه مؤسسه بازرگاني ندا با دو روش ادواری و دائمی ثبت کنید. 

٣ ـ مؤسسۀ بازرگاني احمدي در تاریخ 88/٢/٢٤ مبلغ 6٧8,000 ریال کاال خریداري کرد و مبلغ ٣٧0,000 ریال آن را نقداً 
پرداخت نمود. این رویداد را در دفتر روزنامه مؤسسه بازرگاني احمدی با دو روش ادواری و دائمی ثبت کنید. 

٤ـ  شــرکت بازرگاني صبا در تاریخ 88/٢/٢8 تعداد 80 دســتگاه کولر از شرکت بازرگانی صدف به صورت نقد خریداری 
کرد. شــرکت بازرگانی صدف قیمت هر دســتگاه کولر را ٤50,000 ریال اعالم کرده است لیكن به خریدارانی که بیشتر از ٢0 
دســتگاه کولر خریداری نمایند، چهار درصد تخفیف اعطا مي نماید. این رویداد را در دفتر روزنامه شرکت بازرگاني صبا ثبت 

کنید. 
5 ـ شــرکت شــادی در تاریخ 88/٣/٢ مبلغ 880,000 ریال کاال به صورت نســیه خریداري کرد. در تاریخ 88/٣/5 به علت 
معیوب بودن بخشــی از کاالی خریداری شــده مبلغ ٤٢,000 ریال تخفیف گرفته شــد و ٢6,000 ریال از کاال نیز به فروشــنده 

برگشت داده شد. این رویدادها را در دفتر روزنامه شرکت شادی ثبت کنید. 
6 ـ مؤسســۀ بازرگاني شــفق در تاریخ 88/٣/18 مبلغ ٢٤8,000 ریال کاال از شرکت بازرگانی ندا به صورت نسیه خریداری 
کرد. در تاریخ 88/٣/٢٣ معادل ٢٤,000 ریال از کاالی خریداری شده به فروشنده برگشت داده شد و در تاریخ 88/٣/٢٧ وجه 

کاالی خریداری شده را پرداخت کرد. این رویدادها را در دفتر روزنامه مؤسسه بازرگاني شفق ثبت کنید. 
٧ ـ مؤسسۀ بازرگاني سما در تاریخ 88/٢/1 مبلغ ٣00,000 ریال کاال با شرط نسیه ٤5 روزه، ٢ درصد تخفیف اگر تا 10 روز 
پرداخت شــود )ن/٤5 ـ 10/٢( خریداری کرد. مؤسسه به منظور استفاده از این تخفیف، در تاریخ 88/٢/10 وجه کاالی مذکور 
را به صورت نقد پرداخت کرد. رویدادهای مربوط به خرید کاال و پرداخت وجه آن را در دفتر روزنامه مؤسســه بازرگاني سما 

ثبت کنید. 
8ـ  مؤسســۀ بازرگاني گســترش در تاریخ 88/٣/1 مبلغ ٤00,000 ریال کاال با شــرط نسیه 50 روزه، ٢ درصد تخفیف اگر تا 
10 روز پرداخت شــود )ن/50 ـ 10/٢( خریداری کرد و در تاریخ 88/٤/10 وجه کاالی مذکور را پرداخت نمود. رویدادهای 

مذکور را در دفتر روزنامه مؤسسه بازرگاني گسترش ثبت کنید. 
9 ـ شــرکت بازرگاني نوا در تاریخ 88/٢/1٣ مبلغ 6٢٤,000 ریال کاال بصورت نسیه به فروش رساند. این رویداد را در دفتر 

روزنامۀ مؤسسه بازرگاني نوا ثبت کنید. 
10 ـ مؤسسۀ بازرگاني حسینی در تاریخ 88/٢/٢1 مبلغ ٧86,000 ریال کاال به فروش رساند و مبلغ ٣90,000 ریال آن را نقداً 

دریافت نمود. این رویداد را در دفتر روزنامه مؤسسه بازرگاني حسینی ثبت کنید. 
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11 ـ مؤسســۀ بازرگاني حســینی در تاریخ 88/٢/٢٤ تعداد ٢٤0 جفت کفش به فروشــگاه زنجیره ای تابان به صورت نقد به 
فروش رســاند. مؤسســۀ بازرگاني حســینی هر جفت از کفشــهای مزبور را به مبلغ 110,000 ریال به فروش مي رساند اما برای 
خریدهای باالی 100 جفت، قیمت هر جفت کفش را 98,000 ریال در نظر مي گیرد. لذا بابت این معامله، فروشــگاه زنجیره ای 
تابان مبلغ ٢٣5٢0,000 ریال به مؤسسۀ بازرگاني حسینی پرداخت کرد. این رویداد را در دفتر روزنامۀ مؤسسه بازرگاني حسینی 

و فروشگاه زنجیره ای تابان ثبت کنید.
1٢ ـ شــرکت کوهســتان در تاریخ 88/٣/٢ مبلغ 1٢٤6,000 ریال کاال به صورت نسیه به فروش رساند. در تاریخ 88/٣/6 به 
علت معیوب بودن بخشی از کاالی فروش رفته مبلغ ٤٢,000 ریال تخفیف به خریدار داده شد و ٢6,000 ریال از کاال نیز توسط 

خریدار برگشت داده شد. این رویداد را در دفتر روزنامه شرکت کوهستان ثبت کنید. 
1٣ ـ مؤسسۀ بازرگاني شهاب در تاریخ 88/6/1 مبلغ 600,000 ریال کاال با شرط نسیه 60 روزه، ٢ درصد تخفیف اگر تا 15 
روز پرداخت شود )ن/60ـ  15/٢( به فروش رساند. خریدار وجه کاالی مذکور را در تاریخ 88/6/15 پرداخت کرد. رویدادهای 

مربوط به فروش کاال و دریافت وجه آن را در دفتر روزنامۀ مؤسسه بازرگاني شهاب ثبت کنید. 
1٤ـ  شــرکت نیكــو در تاریخ 88/٣/1 مبلغ ٢10,000 ریال کاال با شــرط نســیه ٤0 روزه، 1 درصــد تخفیف اگر تا 10 روز 
پرداخت شــود )ن/٤0 ـ 10/1( به فروش رســاند. خریدار در تاریخ 88/٤/10 وجه کاالی مذکور را پرداخت نمود. رویدادهای 

مذکور را در دفتر روزنامه شرکت نیكو ثبت کنید. 
15 ـ مؤسســۀ بهار در تاریخ 8٧/٣/٢0 مبلغ ٣00,000 ریال کاال با شــرط ن/٤0ـ  10/٢ به فروش رســاند. در تاریخ 8٧/٣/٢٢ 
خریدار 1٢,000 ریال از کاالی خریداری شــده را به مؤسســه برگشت داد و با توافق طرفین، مبلغ 8,000 ریال تخفیف نیز بابت 
معیوب بودن بخشــی از کاال در نظر گرفته شــد. خریدار در تاریخ 8٧/٣/٣0 وجه کاالی مذکور را پرداخت نمود. رویدادهای 

مذکور را در دفتر روزنامه مؤسسه بهار ثبت کنید.

16 ـ اطالعات زیر در مورد موجودی کاالی شرکت سپند در پایان سال 1٣88 در دست است: 

قیمت کلقیمت یك واحدتعداد)مقدار(تاریخشرح
خريد کاال 
خريد کاال 
خريد کاال 

1388/2/21
1388/7/14
1388/11/24

300 کیلو
600 کیلو
450 کیلو

600 ريال
720 ريال
800 ريال

180,000
432,000
360,000

1350972,000 کیلوجمع
در صورتي که طي ســال 1٣88 مقدار850 کیلو از این محصوالت به فروش رســیده و مابقي آن )یعني 500 کیلو( در پایان 
دوره باقي مانده باشد، بهاي تمام شده موجودي کاالي پایان دوره و همچنین بهاي تمام شده کاالي فروش رفته را با استفاده از 

روش های میانگین موزون، FIFO و LIFO تعیین کنید. )با روش ثبت ادواری موجودی کاال( 
1٧ـ  با اســتفاده از اطالعات ســؤال قبل، در صورتی که کاالهای فروش رفته شــرکت ســپند در سال 1٣88 شامل 600 کیلو 
کاالی خریداری شده در 88/٧/1٤ و ٢50 کیلو از کاالی خریداری شده در 88/11/٢٤ باشد، با استفاده از روش شناسایی ویژه، 
بهاي تمام شده موجودي کاالي پایان دوره و همچنین بهاي تمام شده کاالي فروش رفته شرکت در سال 1٣88 را با روش ثبت 

ادواری و همچنین روش ثبت دائمی موجودی کاال محاسبه کنید. 
18 ـ اطالعات زیر در مورد مؤسسه بازرگانی شقایق در پایان سال 1٣8٧ در دست است: 

خرید ٧٤6,000 ریال، برگشت از خرید و تخفیفات ٢1,000 ریال، تخفیفات نقدی خرید 1٤,000 ریال و هزینه حمل کاالی 
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خریداری شده ٤٧,000 ریال. صورت بهای تمام شده کاالی خریداری شده مؤسسه برای سال 1٣8٧ را تهیه نمائید. 
19 ـ بهای تمام شده کاالی خریداری شده فروشگاه بهار در سال 1٣88 مبلغ 8٤٢,600 ریال، موجودی کاالی اول دورۀ آن 
٢1٤,000 ریال و موجودی کاالی پایان دوره آن 1٧6,000 ریال مي باشد. صورت بهای تمام شده کاالی فروش رفتۀ فروشگاه 

بهار برای سال 1٣88 را تهیه کنید. 
٢0 ـ اطالعات زیر در مورد فروشگاه شقایق در پایان سال 1٣8٧ در دست است: 

بهای تمام شــده کاالی فروش رفته 6٢٤,000 ریال، فروش 9٧1,000 ریال، برگشــت از فروش و تخفیفات ٤1,٢00 ریال، 
تخفیفــات نقــدی فروش 1٧,600 ریــال، هزینه حقوق 198,٧00 ریــال، هزینه حمل و نقل کاال ٢1,٤00 ریال و ســایر هزینه ها 

٤6,٧00 ریال. صورت سود و زیان فروشگاه شقایق برای سال 1٣8٧ را تهیه نمائید. 
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  مسائل 

1 ـ مؤسســۀ بازرگاني هما در ســال 1٣88 فعالیت بازرگاني خود را شروع کرد. رویدادهاي زیر طي سال مذکور در مؤسسه 
اتفاق افتاده است. مطلوب است ثبت رویدادها در دفتر روزنامۀ مؤسسۀ بازرگانی هما.

در تاریخ 88/1/16،  مبلغ ٤65,000 ریال کاال از شرکت تولیدي آذر بصورت نقد خریداري شد.
در تاریخ 88/1/18، مبلغ 1٧,000 ریال بابت هزینه حمل کاالي خریداري شده پرداخت شد.

در تاریخ 88/1/٢5، مبلغ ٧٢0,000 ریال کاال از شرکت سپهر خریداري و ٤٢0,000 ریال آن نقداً پرداخت شد.
در تاریخ 88/٢/1٣، مبلغ 68٤,000 ریال کاال به فروش رسید و ٤٢1,000 ریال آن نقداً دریافت شد.

در تاریخ 88/٣/18، مبلغ ٤60,000 ریال کاال با شرط ن/٤0 ـ 10/٢ خریداری شد. 
در تاریخ 88/٣/٢8 وجه کاالی خریداری شده در 88/٣/18 پرداخت شد. 

در تاریخ 88/٤/1 مبلغ 6٧0,000 ریال کاال با شرط ن/60 ـ 15/٢ خریداری شد. 
در تاریخ 88/٤/٤ مبلغ ٣٢,000 ریال از کاالی خریداری شــده در 88/٤/1 به فروشــنده برگشــت داده شد و 000,  18 ریال 

تخفیف نیز بابت معیوب بودن کاال از فروشنده تخفیف گرفته شد. 
در تاریخ 88/٤/11 ، وجه کاالی خریداری شده در 88/٤/1 پرداخت شد. )پرداخت بدهی مربوط به خرید مورخ 1/٤/88(

در تاریخ 88/٤/٢0، مبلغ ٤10,000 ریال کاال با شرط ن/50 ـ 10/٢ خریداری شد. 
در تاریخ 88/٤/٢٢، مبلغ ٢٢,000 ریال از کاالی خریداری شده در 88/٤/٢0 برگشت داده شد. 

در تاریخ 88/6/10 ، وجه کاالی خریداری شده در 88/٤/٢0 پرداخت شد. 
٢ ـ فروش های شرکت بازرگاني شكوفه در سال 1٣8٧ به شرح زیر است:

در تاریخ 8٧/1/1٤  مبلغ ٢٤6,000 ریال کاال بصورت نقد به فروش رسید.
در تاریخ 8٧/1/٢5، مبلغ ٧٢1,000 ریال کاال به فروش رسید و ٣8٧,000 ریال آن به صورت نقد دریافت شد.

در تاریخ 8٧/٣/1٧، مبلغ ٣60,000 ریال کاال با شرط ن/٤0 ـ 10/٢ به فروش رسید. 
در تاریخ 8٧/٣/٢٧، وجه کاالی فروخته شده در 8٧/٣/1٧ دریافت شد. 

در تاریخ 8٧/٤/1، مبلغ ٧٣0,000 ریال کاال با شرط ن/60 ـ 10/٢ به فروش رسید. 
در تاریخ 8٧/٤/٣ ، مبلغ 1٢,000 ریال از کاالی فروخته شــده در 8٧/٤/1 توســط خریدار برگشت داده شد و 18,000 ریال 

تخفیف نیز بابت معیوب بودن کاال در نظر گرفته شد. 
در تاریخ 8٧/٤/11، وجه کاالی فروخته شده در 8٧/٤/1 دریافت شد. 

در تاریخ 8٧/٤/٢1، مبلغ 8٤0,000 ریال کاال با شرط ن/50 ـ 10/٢ به فروش رسید. 
در تاریخ 8٧/٤/٢٢، مبلغ 6٤,000 ریال از کاالی فروخته شده در 8٧/٤/٢1 برگشت داده شد. 

در تاریخ 8٧/6/11، وجه کاالی فروخته شده در 8٧/٤/٢1 دریافت شد. 
مطلوب است:

الف( ثبت رویدادها در دفتر روزنامه شرکت 
T ب( انتقال ثبت ها به دفتر کل به شكل
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ج( محاسبه فروش خالص شرکت
٣ ـ رویدادهاي زیر در مؤسسۀ بازرگاني ندا در سال 1٣88  اتفاق افتاده است. مطلوب است ثبت این رویدادها در دفتر 

روزنامه مؤسسه.
در تاریخ 88/1/1٤   ،  مبلغ 50 میلیون ریال کاال از شرکت تولیدي مهران خریداري شد.
در تاریخ 88/1/٢٣   ، وجه کاالي خریداري شده از شرکت تولیدي مهران پرداخت شد.

در تاریخ 88/1/٢٤   ، مبلغ ٢6 میلیون ریال کاال از شرکت بهار خریداري شد.
در تاریخ 88/٣/٣   ، وجه کاالي خریداري شده از شرکت بهار پرداخت شد.

در تاریخ 88/٣/1٤   ،  مبلغ 50 میلیون ریال کاال از شرکت تولیدي گلها خریداري شد.
در تاریخ 88/٣/18   ، مبلغ 1 میلیون ریال از کاالي خریداري شده از شرکت تولیدي گلها به آن شرکت برگشت داده شد.

در تاریخ 88/٤/1٢   ، مبلغ ٤6 میلیون ریال کاال به فروش رسید و ٢1 میلیون ریال آن نقداً دریافت شد.
در تاریخ 88/٤/٢8 مبلغ 65 میلیون ریال کاال به فروش رسید و ٢٣ میلیون ریال آن به صورت نقد دریافت شد.

٤ ـ مبادالت سال 1٣88 شرکت ساحل به شرح زیر است:
در تاریخ 88/1/1٧   ، مبلغ 60 میلیون ریال کاال بصورت نسیه از شرکت بستان خریداري شد.

در تاریخ 88/1/19   ، مبلغ ٢ میلیون ریال از کاالي خریداري شده از شرکت بستان به فروشنده برگشت داده شد.
در تاریخ 88/1/٢1   ، بابت معیوب بودن کاالي خریداري شده از شرکت بستان مبلغ یک میلیون ریال تخفیف از خریدار 

گرفته شد.
در تاریخ 88/1/٢٧   ، وجه کاالي خریداري شده از شرکت بستان پرداخت شد. )پرداخت بدهی مربوط به شرکت بستان(

در تاریخ 88/٢/1 ، مبلغ ٤0 میلیون ریال کاال بصورت نسیه به شرکت بیستون فروخته شد.
در تاریخ 88/٢/19   ، مبلغ 1 میلیون ریال از کاالي فروخته شده به شرکت بیستون برگشت داده شد.

در تاریخ 88/٢/٢1   ، بابت معیوب بودن کاالي فروخته شده به شرکت بیستون مبلغ 1,500,000 ریال تخفیف به آن شرکت 
اعطا شد.

در تاریخ 88/٢/٢٧   ، وجه کاالي فروخته شده به شرکت بیستون دریافت شد.
در تاریخ 88/٣/1   ، مبلغ ٢5 میلیون ریال کاال بصورت نقد از شرکت نیكان خریداري شد.

در تاریخ 88/٣/5   ، مبلغ ٢ میلیون ریال از کاالي خریداري شده از شرکت نیكان به آن شرکت برگشت داده شد.
در تاریخ 88/٣/8   ، مبلغ ٣8 میلیون ریال کاال بصورت نسیه از شرکت پیام خریداري شد و 850,000 ریال بابت هزینه حمل 

آن پرداخت شد.
در تاریخ 88/٣/1٢   ، مبلغ 900,000  ریال از کاالي خریداري شده از شرکت پیام به آن شرکت برگشت داده شد.

در تاریخ 88/٤/٢٧   ، وجه کاالي خریداري شده از شرکت پیام پرداخت شد.
در تاریخ 88/5/1   ، مبلغ ٤5 میلیون ریال کاال بصورت نسیه به شرکت ماهان فروخته شد.

در تاریخ 88/5/٤   ، مبلغ ٢ میلیون ریال از کاالي فروخته شده به شرکت ماهان برگشت داده شد.
در تاریخ 88/5/٢1   ، بابت معیوب بودن کاالي فروخته شده به شرکت ماهان مبلغ 500,000 ریال تخفیف به آن شرکت اعطا شد.

در تاریخ 88/٧/٣   ، وجه کاالي فروخته شده به شرکت ماهان دریافت شد.
در تاریخ 88/8/1   ، مبلغ 85 میلیون ریال کاال از شرکت تابان نقداً خریداري شد. شرکت تابان به خریداراني که بیشتر از 80 

میلیون ریال کاال خریداري کنند یک درصد تخفیف تجاري اعطا مي کند. مطلوب است:
الف( ثبت رویدادها در دفتر روزنامۀ شرکت ساحل
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ب( ثبت رویدادها در دفاتر شرکت هایي که به شرکت ساحل کاال فروخته اند.
ج( ثبت رویدادها در دفاتر شرکت هایي که از شرکت ساحل کاال خریداري کرده اند.

5 ـ مبادلۀ زیر را دفتر روزنامۀ شرکت پائیزان و شرکت بهاره ثبت کنید.
شــرکت پائیزان در تاریخ 88/1/٧ مبلغ 18 میلیون ریال کاال به صورت نقد از شــرکت بهاره خریداري کرد. شــرکت بهاره 
برای خریدهای بیشتر از 10 میلیون ریال، کاالهایش را با 6 درصد تخفیف به فروش مي رساند. لذا وجه پرداختی توسط شرکت 

پائیزان بابت این معامله 169٢0,000 ریال می گردید. 
6 ـ اطالعات زیر در مورد موجودی کاالی شرکت سحاب در سال 1٣8٧ در دست است. 

قیمت کلقیمت یك واحدتعداد)مقدار(تاریخشرح

موجودی کاالی اول دوره
خريد کاال 
خريد کاال 
خريد کاال 

1387/1/1
1387/4/21
1387/8/12
1387/11/21

440 واحد 
600 واحد 
700 واحد 
260 واحد 

400 ريال 
420 ريال
480 ريال
500 ريال

176,000
252,000
336,000
130,000

2,000894,000 کیلوجمع
در صورتي که طي سال 1٣8٧ مقدار 1٤00 کیلو از این محصوالت به فروش رسیده و مابقي آن )یعني 600 کیلو( در پایان 
دوره باقي مانده باشد، بهاي تمام شده موجودي کاالي پایان دوره و همچنین بهاي تمام شده کاالي فروش رفته را با استفاده از 

روش های میانگین موزون، FIFO و LIFO تعیین کنید. 
٧ ـ با اســتفاده از اطالعات ســؤال قبل، در صورتی که کاالهای فروش رفته شرکت ســحاب در سال 1٣8٧ شامل ٢00 کیلو 
از موجودی اول دوره، 600 کیلو کاالی خریداری شــده در 8٧/٤/٢1 و ٤00 کیلو از کاالی خریداری شده در 8٧/8/1٢ باشد، 
با اســتفاده از روش شناســایی ویژه، بهاي تمام شــدۀ موجودي کاالي پایان دوره و همچنین بهاي تمام شدۀ کاالي فروش رفته 

شرکت در سال 1٣8٧ را محاسبه کنید. 
8 ـ اطالعات زیر در مورد فروشگاه نیلو در پایان سال 1٣88 در دست است: 

مانده بستانكارمانده بدهكارنام حساب

فروش 
برگشت از فروش و تخفیفات 

تخفیفات نقدی فروش 
خريد 

برگشت از خريد و تخفیفات 
تخفیفات نقدی خريد 

هزينۀ حمل کاالی خريداری شده 
موجودی کاالی اول دوره 

هزينۀ حقوق 
هزينۀ تلفن و پست 

هزينۀ حمل و نقل
ساير هزينه ها 

21,400
 28,000
474,000

 34,000
 104,000
125,000
 21,400
 14,600
13,200

876,000

 24,200
 17,800

موجودی کاالی پایان دوره نیز 9٧,000 ریال است. 
مطلوب است: 

الف( تهیۀ صورت بهای تمام شدۀ کاالی خریداری شده برای سال 1٣88
ب( تهیۀ صورت بهای تمام شدۀ کاالی فروش رفته برای سال 1٣88 
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ج( تهیۀ صورت سود و زیان برای سال 1388
9 ـ اطالعات زیر در مورد موجودی كاالی شركت صدف در سال 1389 در دست است:

قيمت یك واحدمقدارتاریخشرح
موجودی کاالی اول دوره 

خريد مرحله اول  
فروش مرحله اول  
خريد مرحله دوم  
خريد مرحله سوم 

فروش مرحله دوم  

1389/1/1
1389/2/8
1389/4/19

1389/10/21
1389/11/1
1389/12/18

400 کيلو
800 کيلو

1000 کيلو
550 کيلو

500 کيلو 
700 کيلو 

500 ريال
575 ريال

ــ
600
600
ــ 

)در روش شناســایي ویژه فرض كنید 250 واحد از فروش اول از موجودی كاالی اول دوره و بقیه از محل خرید اول بوده 
و 300 كیلو از فروش دوم از محل خرید مرحلۀ دوم و  بقیه از خرید مرحله سوم بوده است.( 

با فرض استفاده از روش ثبت ادواری موجودی كاال، مطلوب است محاسبۀ بهای تمام شده كاالی فروش رفته با استفاده از 
روش های زیر: 

1 ـ روش شناسایي 
2 ـ روش میانگین موزون 

)FIFO( 3 ـ روش اولین صادره از اولین وارده
)LIFO( 4 ـ روش اولین صادره از آخرین وارده

10 ـ با توجه به اطالعات سؤال قبل، با فرض استفاده از روش ثبت دائمی موجودی كاال، بهای تمام شده كاالی فروش رفته 
را با استفاده از روش های زیر محاسبه كنید: 

1 ـ روش شناسایي ویژه 
2 ـ روش میانگین موزون 

)FIFO( 3 ـ روش اولین صادره از اولین وارده
)LIFO( 4 ـ روش اولین صادره از آخرین وارده

11 ـ اطالعات زیر در مورد فروشگاه روشن در پایان سال 1389 در دست است: 

مانده بستانکارمانده بدهکارنام حساب
فروش 

برگشت از فروش و تخفيفات 
خريد 

تخفيفات نقدی خريد 
هزينه حمل کاالی خريداری شده 

موجودی کاالی اول دوره 
هزينه حقوق 

هزينه آب و برق 
ساير هزينه ها 

11,400
674,000

 23,000
 84,000
87,400

 21,400
17,200

642,100

 14,100

موجودی كاالی پایان دوره نیز 67,000 ریال مي باشد. 
مطلوب است: 

الف( تهیه صورت بهای تمام شده كاالی خریداری شده برای سال 1389
ب( تهیه صورت بهای تمام شده كاالی فروش رفته برای سال 1389 

ج( تهیه صورت سود و زیان برای سال 1389 



عمليات حسابداري در مؤسسات بازرگانيفصل چهارم

98

مثال جامع در مورد خرید و فروش کاال  
عملیات مالی زیر در مؤسسۀ بازرگانی سپهر طی سه ماهه اول سال 1٣88 اتفاق افتاده است. 

در تاریخ 1٣88/1/18، مبلغ 9٧5,000 ریال کاال به صورت نسیه خریداری شد. 

در تاریخ 1٣88/1/٢٤، مبلغ ٧٤6000 ریال کاال خریداری شد و مبلغ ٤80,000 ریال آن به صورت نقد پرداخت شد. 

در تاریخ 1٣88/1/٢٧، مبلغ ٢1,000 ریال از کاالی خریداری شــده در تاریخ 1٣88/1/18 به فروشــنده برگشت داده شد و 

همچنین بابت معیوب بودن بخشی ازکاالی خریداری شده، معادل مبلغ 1٧000 ریال از کاالی مذکور به فروشنده برگشت داده 

شد. 

در تاریخ 1٣88/1/٢8، بدهی مربوط به کاالی خریداری شده در تاریخ 1٣88/1/18 پرداخت شد. 

در تاریخ 1٣88/٢/1 مبلغ 8٣0,000 ریال کاال با شرط )ن/٤5 ـ 10/٢( خریداری شد. 

در تاریخ 1٣88/٢/٣ مبلغ 1٤,000 ریال از کاالی خریداری شــده در تاریخ 1٣88/٢/1 به فروشــنده برگشــت داده شــد و 

همچنین بابت معیوب بودن بخشــی از کاالهای خریداری شده، معادل مبلغ 16,000 ریال از کاالی مذکور به فروشنده برگشت 

داده شد. 

در تاریخ 1٣88/٢/11 بدهی مربوط به کاالی خریداری شده در تاریخ 1٣88/٢/1 پرداخت شد. 

در تاریخ 1٣88/٢/1٤ مبلغ 980,000 ریال کاال به فروش رسید و مبلغ 610,000 ریال آن به صورت نقد دریافت شد. 

در تاریخ 1٣88/٢/1٧ مبلغ 19,000 ریال از کاالی فروش رفته در تاریخ 1٣88/٢/1٤ برگشــت شــد و همچنین بابت معیوب 

بودن بخشی از کاالی فروش رفته، مبلغ ٢٢,000 ریال تخفیف به مشتری داده شد. 

در تاریخ 1٣88/٣/1 مبلغ ٤٢0,000 ریال کاال با شرط )ن/٣0 ـ 10/1( به فروش رسید. 

در تاریخ 1٣88/٣/٤ مبلغ ٧٣0,000 ریال کاال با شرط )ن/٤0 ـ 10/٢( به فروش رسید. 

در تاریخ 88/٣/٧ بابت معیوب بودن بخشی از کاالی فروش رفته در 88/٣/٤ مبلغ ٣0,000 ریال به مشتری تخفیف داده شد. 

در تاریخ 1٣88/٣/1٤، طلب مربوط به کاالی فروش رفته در تاریخ 1٣88/٣/٤ دریافت شد. 

در تاریخ 1٣88/٣/٣0 طلب مربوط به کاالی فروش رفته در تاریخ 1٣88/٣/1 دریافت شد. 

رویدادهای فوق را در دفتر روزنامۀ مؤسسۀ بازرگانی سپهر ثبت نمائید. 
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دفــتر روزنامه
بستانكار بدهكار

ف
عط شــــــرح تاریخ شمارۀ سند 

حسابداري

975,000
975,000 خريد کاال

                    حساب های پرداختنی 
بابت خريد کاال به صورت نسیه 

88/1/18

480,000
 266,000

 746,000                     صندوقخريد کاال
                    حساب های پرداختنی 

بابت خريد کاال به صورت نقد و نسیه

88/1/24

 38,000
 38,000  حساب های پرداختنی  

                    برگشت از خريد و تخفیفات 
بابت معیوب بودن و برگشت بخشی از کاالی خريداری شده  

88/1/27

937,000
937,000 حساب های پرداختني

                          صندوق 
بابت پرداخت وجه کاالی خريداری شده در 88/1/18 

88/1/28

 830,000
 830,000                     حساب های پرداختنیخريد کاال

بابت خريد کاال با شرط ن/45/ ـ 10/2 

88/2/1

 30,000
 30,000 حساب های پرداختنی  

                          برگشت از خريد و تخفیفات 
بابت معیوب بودن و برگشت بخشی از کاالی خريداری شده  

88/2/3

 16,000
 784,000

 800,000 حساب های پرداختني
                         تخفیفات نقدی خريد 

                          صندوق 
بابت پرداخت وجه کاالی خريداری شده در 88/2/1

88/2/11

 980,000
 610,000
 370,000

صندوق 
حساب های دريافتنی 

                          فروش کاال
بابت فروش کاال به صورت نقد و نسیه 

88/2/14

 41,000
 41,000 برگشت از فروش و تخفیفات 

                  حساب های دريافتنی 
بابت معیوب بودن و برگشت بخشی از کاالی فروش رفته 

88/2/17

 420,000
 420,000 حساب های دريافتنی 

                     فروش 
بابت فروش کاال به صورت نسیه با شرط ن/30 ـ 10/1 

88/3/1

 730,000
 730,000 حساب های دريافتنی 

                     فروش 
بابت فروش کاال به صورت نسیه با شرط ن/40 ـ 10/2

88/3/4

 30,000
 30,000 برگشت از فروش و تخفیفات 

                     حساب های دريافتنی 
تخفیف بابت معیوب بودن بخشي از کاالي فروش رفته

 88/3/7

 700,000
 686,000
 14,000

صندوق 
تخفیفات نقدی فروش 

                         حساب های دريافتنی 
بابت دريافت وجه کاالی فروش رفته در تاريخ 88/3/4

88/3/14

420,000
420,000 صندوق 

                    حساب های دريافتنی 
بابت دريافت وجه کاالی فروش رفته در 88/3/1 

88/3/30
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مثال جامع در مورد موجودی کاال 

مثال 2: اطالعات زير در ارتباط با موجودي كاالي شركت شايسته در دست است:
مبلغ کلقیمت واحدمقدار به کیلوشرحتاریخ

82/1/1
82/1/24
82/1/29
82/2/5
82/3/12
82/4/24
82/8/19
82/10/1
82/11/5

موجودي کاالي اول دوره 
خريد کاال 

فروش مرحله اول 
خريد کاال 

فروش مرحله دوم
فروش مرحله سوم

خريد کاال 
فروش مرحله چهارم

خريد کاال 

100
250
150
150
200
120
400
260
100

1000
1090
1900
950

2000
1950
1100
2050
1150

100,000
272500
285,000
142500
400,000
234,000
440,000
533,000
115,000

در صورتي که فروش مرحلۀ اول از محل خریدهاي 8٢/1/٢٤ ، 100 کیلو از فروش مرحله دوم از محل موجودي اول دوره و 
مابقي آن از محل خریدهاي 8٢/٢/5 ، 80 کیلو از فروش مرحله سوم از محل خریدهاي 8٢/1/٢٤ و مابقي آن از محل خریدهاي 
8٢/٢/5 و فروش مرحله چهارم از محل خریدهاي 8٢/8/19 باشــد، مطلوب اســت محاسبۀ بهاي تمام شدۀ کاالي فروش رفته و 
بهاي تمام شــده موجودي کاالي پایان دوره با هر کدام از چهار روش، شناســایي ویژه، میانگین موزون، اولین صادره از اولین 

وارده و اولین صادره از آخرین وارده یا روش ادواری

الف( روش شناسایي ویژه
جدول محاسبه بهاي تمام شده کاالي فروش رفته به روش شناسایي ویژه

جمع بهاي تمام شدهبهاي تمام شده یك واحداز محلتعداد )مقدار(فروش ها

1,090163,500خريد 15082/1/24مرحلۀ اول
100مرحلۀ دوم

100
موجودي اول دوره

خريد 82/2/5
1000
950

100,000
95,000

80مرحلۀ سوم
40

خريد 82/1/24
خريد 82/2/5

1090
950

87,200
38,000

1,100286,000خريد 26082/8/19مرحلۀ چهارم

730769,700جمع
همان طور که مالحظه مي شــود، بهاي تمام شدۀ کاالي فروش رفته در سال 1٣8٢ جمعاً ٧6,9٧00 ریال است. براي به دست 
آوردن بهاي تمام شدۀ موجودي کاالي پایان دوره مي توان رقم فوق را از بهاي تمام شده کاالي آماده براي فروش کسر نمود. 
بهاي تمام شدۀ کاالي فروش رفته ـ بهاي تمام شدۀ کاالي آماده براي فروش = بهاي تمام شدۀ موجودي کاالي پایان دوره

براي به دســت آوردن بهاي تمام شــده کاالي آماده براي فروش باید کل خریدهــاي دوره را با موجودي کاالي اول دوره 
جمع کنیم. 
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1,0٧0,000 = 100,000 + ٢٧,٢500 + 1٤,٢500 + ٤٤0,000 + 115,000 = بهاي تمام شدۀ کاالي آماده براي فروش
بهاي تمام شده کاالي فروش رفته ـ بهاي تمام شده کاالي آماده براي فروش = بهاي تمام شده موجودي کاالي پایان دوره

٣00,٣00 = ٧6,9٧00 ـ 10٧0,000
بنابراین بهاي تمام شده موجودي کاالي پایان دوره ٣00,٣00 ریال است.

البته بهاي تمام شده موجودي کاالي پایان دوره را به صورت زیر نیز مي توان محاسبه نمود:
جدول محاسبه بهاي تمام شدۀ موجودي کاالي پایان دوره به روش شناسایي ویژه

جمع بهاي تمام شدهبهاي تمام شده یك واحدتعداد )مقدار(موجودي پایان دوره
201,09021,800از محل خريد 82/1/24
109509,500از محل خريد 82/2/5

1401,100154,000از محل خريد 82/8/19
1001,150115,000از محل خريد 82/11/5

270300,300جمع

ب( روش ميانگين موزون
در روش میانگیــن موزون بهاي تمام شــدۀ کاالي آماده براي فروش را بر تعداد )مقدار( کاالي آماده براي فروش تقســیم 
مي کنیم تا میانگین موزون بهاي تمام شــدۀ یک واحد بدســت آید. قباًل مالحظه کردید که بهاي تمام شــدۀ کاالي آماده براي 
فروش شــرکت شایســته در ســال 1٣8٢ مبلغ 1,0٧0,000 ریال و تعــداد کاالي آماده فروش )موجــودي اول دوره بعالوه کل 
خریدهاي طي دوره( 1000 کیلو اســت. لذا میانگین موزون بهاي تمام شــدۀ یک واحد از کاالي آماده فروش شرکت شایسته 
در ســال 1٣8٢ معــادل 1,0٧0 ریــال )1,0٧0 = 1,000 ÷ 1,0٧0,000( اســت. بنابراین، بهاي تمام شــدۀ کاالي فروش رفته در 
روش میانگین مــــوزون ٧81,100 ریال )1,0٧0 × ٧٣0( و بهــــاي تمام شده موجــودي کــاالي پایان دورۀ آن ٢88,900 ریال 

)٢88,900 = 1,0٧0 × ٢٧0( تعیین مي شود.

)FIFO( روش اولين صادره از اولين وارده )ج
همان طــور که قباًل نیز گفته شــد ، در روش اولین صادره از اولین وارده فرض مي شــود کــه کاالهائي که زودتر خریداري 
شــده اند زودتر نیز به فروش رســیده اند. بنابراین موجودي کاالي آخر دوره به خریدهاي آخر سال مربوط مي شود. در شرکت 
شایســته از 1000 واحد کاالي آماده براي فروش ٧٣0 واحد آن طي ســال به فروش رسیده و ٢٧0 واحد آن در پایان دوره باقي 
مانده اســت. بهاي تمام شــده ٧٣0 واحد کاالي فروش رفته در روش اولین صادره از اولین وارده فرض مي شود که به ترتیب از 

موجودي اول دوره و خریدهاي زیر بوده است: 
محاسبه بهاي تمام شده کاالي فروش رفته به روش اولین صادره از اولین وارده

مبلغ کلفيتعداد )مقدار(شرح
از محل موجودي اول دوره

از محل خريد82/1/24
از محل خريد 82/2/5

از محل خريد 82/8/19

100
250
150
230

1,000
1,090
950

1,100

100,000
272,500
142,500
253,000

730768,000جمع
     همان طور که مالحظه مي شــود، بهاي تمام شــدۀ کاالي فروش رفته ٧6,8000 ریال اســت. براي محاسبه بهاي تمام شده 
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موجودي کاالي پایان دوره مي توان بهاي تمام شدۀ کاالي فروش رفته را از بهاي تمام شدۀ کاالي آماده براي فروش کسر نمود
بنابراین:                            ٣0٢,000 = ٧68,000 ـ 1,0٧0,000 = بهاي تمام شده موجودي کاالي پایان دوره

البته بهاي تمام شدۀ موجودي کاالي پایان دوره را به صورت زیر نیز مي توان محاسبه نمود:
محاسبه بهاي تمام شدۀ موجودي کاالي پایان دوره به روش اولین صادره از اولین وارده

مبلغ کلفيتعداد )مقدار(شرح

از محل خريد 82/8/19
از محل خريد 82/11/5

170
100

1,100
1,150

187,000
115,000

270302,000جمع

)LIFO( روش اولين صادره از آخرين وارده )د
همان طور که قباًل نیز گفته شــد، در روش اولین صادره از آخرین وارده فرض مي شــود که کاالهایي که دیرتر خریداري 
شده اند زودتر به فروش رسیده اند. بنابراین موجودي کاالي آخر دوره از محل موجودي کاالي اول دوره و خریدهاي اول سال 
است. در شرکت شایسته از 1000 واحد کاالي آماده براي فروش ٧٣0 واحد آن طي سال به فروش رسیده و ٢٧0 واحد آن در 
پایان دوره باقي مانده است. بهاي تمام شدۀ ٧٣0 واحد کاالي فروش رفته در روش اولین صادره از آخرین وارده فرض مي شود 

که به ترتیب از آخرین خریدها بشرح زیر بوده است:

محاسبۀ بهاي تمام شدۀ کاالي فروش رفته به روش اولین صادره از آخرین وارده
مبلغ كلفيتعداد )مقدار(شرح

از محل خريد 82/11/5
از محل خريد 82/8/19

از محل خريد 82/2/5
از محل خريد 82/1/24

100
400
150
80

1,150
1,100

950
1,090

115,000
440,000
142,500
87,200

730784,700جمع

همان طور که مالحظه مي شود بهاي تمام شدۀ کاالي فروش رفته ٧8,٤٧00 ریال است. براي محاسبه بهاي تمام شدۀ موجودي 
کاالي پایان دوره مي توان بهاي تمام شده کاالي فروش رفته را از بهاي تمام شدۀ کاالي آماده براي فروش کسر نمود بنابراین:                               

                        ٢85,٣00 = ٧8٤,٧00 ـ 1,0٧0,000 = بهاي تمام شده موجودي کاالي پایان دوره
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البته بهاي تمام شدۀ موجودي کاالي پایان دوره را به صورت زیر نیز مي توان محاسبه نمود:
محاسبه بهاي تمام شده موجودي کاالي پایان دوره به روش اولین صادره از آخرین وارده

مبلغ کلفيتعداد )مقدار(شرح

از محل موجودي کاالي اول دوره
از محل خريد 82/1/24

100
170

1,000
1,090

100,000
185,300

270285,300جمع

       نكتۀ مهمي که در پایان این فصل الزم اســت به آن اشــاره شود این است که در هر کدام از روش هاي میانگین موزون، 
اولین صادره از اولین وارده و روش اولین صادره از آخرین وارده فرض مي شــود که فروش هاي دوره مثاًل از محل خریدهاي 
پایان دوره یا مثاًل از محل موجودي اول دوره و خریدهاي ابتداي ســال بوده اســت و لزومي ندارد که گردش واقعي کاال مطابق 

با این گردش فرضي باشد یا نباشد. 
بنابراین، ممكن است تمامي موجودي کاالي اول دوره شرکت به فروش رسیده باشد ولي بهاي تمام شده موجودي کاالي 
پایان دوره به روش اولین صادره از آخرین وارده محاســبه شــود. و یا موجودي کاالي اول دوره شرکت اصاًل به فروش نرسیده 
باشــد ولي بهاي تمام شــده موجودي کاالي پایان دوره به روش اولین صادره از اولین وارده محاســبه شــود. پس به طور کلي 
لزومي به مطابقت گردش فرضي با گردش فیزیكي کاال وجود ندارد. البته فقط در روش شناسائي ویژه گردش فرضي با گردش 

فیزیكي کاال مطابقت دارد.
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فصل پنجم 
 اسناد تجاری 

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

1 ـ انواع اسناد تجاری را توضیح دهد. 
2 ـ تفاوت های انواع مختلف اسناد تجاری شامل سفته، برات و چک را بداند. 

3 ـ ثبت های حسابداری مربوط به دریافت و واگذاری سفته را انجام دهد. 
4 ـ ثبت های حسابداری مربوط به واگذاری سفته به بانک جهت وصول را انجام دهد. 

5 ـ ثبت های حسابداری مربوط به فروش سفته به بانک را انجام دهد. 
6 ـ ثبت های حسابداری مربوط به صدور برات را انجام دهد. 

یکی از ابزارها و لوازم انکارناپذیر عرصۀ فعالیت های اقتصادی در دنیای امروز، اســناد تجاری اســت. امروزه در معامالت، 
به جای نقل و انتقال حجم زیادی از پول، می توان از اســناد تجاری اســتفاده نمود. بدون استفاده از اسناد تجاری انجام معامالت 
تجاری در حجم وسیعی كه امروزه در جهان اتفاق مي افتد امکان پذیر نخواهد بود. این اسناد در معناي وسیع كلمه شامل تعداد 
زیادي از اوراق بهادار اســت كه روزانه در محیط اقتصادي تهیه و رد و بدل مي شــود. از جملۀ این اســناد مي توان انواع مختلف 
چک، حواله هاي پرداخت، سفته و برات را نام برد. در این فصل سه نوع از اسناد تجاری مهم شامل سفته، برات و چک، معرفی 

مي گردد. از بین این اسناد، عمدتاًحسابداري مربوط به سفته مورد بحث قرار مي گیرد. 

 مفهوم اسناد تجاری 
همان طور كه در باال اشــاره شد، اســناد تجاري در معناي وسیع كلمه شامل تعداد زیادي از اوراق بهادار است كه روزانه در 
فعالیت های اقتصادي تهیه و رد و بدل مي شود. به گفتۀ برخی از استادان حقوق در تعریف اسناد تجارتی اسناد تجارتی در معنای 
عام به كلیۀ اســنادی كه بین تجار رد و بدل می شــود گفته می شــود. امّا در معنای خاص اسنادی هستند كه قابل نقل و انتقال اند، 
متضمن دســتور پرداخت مبلغ معینی به رؤیت یا به سررســید معین هســتند و به جای پول، وســیلۀ پرداخت قرار می گیرند و از 

امتیازات و مقررات ویژۀ قانونی تبعیت می كنند. 
مهم ترین انواع اسناد تجارتی عبارت اند از: انواع مختلف چک، سفته )فته طلب(، برات، قبض رسمی انبار، سهام و برگ های 
قرضه. از میان اسناد تجاری، سفته، چک و برات اسناد ویژ ه ای هستند كه به دلیل قابلیت هایي خاصی كه دارند رعایت تشریفات 
صوری در آنها فوق العاده حائز اهمیت است و تخلف از آنها به بی اعتباری آن  اسناد منجر مي شود.1  علی هذا در ادامۀ این بحث 

هر كدام از این اسناد تشریح مي گردد. 

1 ـ در قانون تجارت ایران »اسناد تجاری« تعریف نشده است، اما به موجب مادۀ 1284 قانون مدنی، »سند عبارت است از هر نوشته ای كه در مقام دعوی یا دفاع قابل 
استناد باشد.«
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اســناد تجاري اوراق بهاداری اســت كه در فعالیت های اقتصادي به جای وجه نقد یا 
تضمین تعهدات مورد استفاده قرار می گیرد. 

 چک 
به موجب مادۀ 310 قانون تجارت، چک نوشــته اي اســت كه به موجب آن صادر كننده، وجوهي را كه در نزد مُحاٌل علیه 
دارد، كاًل یا بعضاً مسترد یا به دیگري واگذار مي نماید. هرگاه صادركننده، چک را براي خود صادر كند، در آن صورت خود 
وي مي تواند وجه چک را از بانک دریافت نماید. صادر كنندۀ چک باید حداقل معادل مبلغ چک در بانک وجه داشــته باشــد. 

چک وسیله دریافت و پرداخت است و در واقع به جاي پول نقد به كار مي رود.1
 بــه موجــب مــاده 311 قانــون تجارت، در چــک باید محــل و تاریخ صدور قید شــود و بــه امضاي صادر كننده برســد. 

چک ممکن است در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله كرد باشد.
چک جنبۀ كیفری دارد، یعنی در دادگاه بالفاصله رســیدگی مي شــود. ســهولت پی گیری و صدور حکم جلب، استفاده از 

چک را متداول تر كرده است. در قانون، جرایم ویژه ای برای كسی كه چک بالمحل صادر كند وجود دارد. 
با توجه به این كه عملیات حسابداری مربوط به صدور چک در فصل 6 تشریح مي گردد، از توضیح آن در اینجا خودداری 

شده است. 

چک نوشته اي اســت كه به موجب آن صادر كننده وجوهي را كه در نزد بانک دارد 
شخصًا دریافت یا به دیگري واگذار مي نماید.

 سفته
به موجب ماده ي307 قانون تجارت ایران، »فته طلب )ســفته( ســندي است كه به موجب آن امضاكننده تعهد مي كند مبلغي 
در موعد معین یا عندالمطالبه در وجه حامل یا شــخص معین یا به حواله كرد آن شــخص كارسازي نماید«. سفته از جمله اسناد 
تجارتي اســت كه، در معامالت بین تجار و همچنین بین افراد عادي، دادن و گرفتن آن معمول اســت. ســفته، همان طور كه در 
تعریف مزبور بیان شده، سند تعهد پرداخت است و امضاكننده، متعهد مي شود كه مبلغ مندرج در آن را پرداخت نماید. آنچه در 

1 ـ حسن حسنی؛ »حقوق تجارت«؛ نشر میزان؛ چاپ پنجم؛ صفحه 515
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سفته پرداخت آن مورد تعهد قرار مي گيرد، وجه نقدي است که مقدار آن در متن سفته قيد شده است. صادر کننده ملزم است 
در سررسيد سفته، وجه آن را به دارندۀ آن پرداخت نمايد. قيد حواله کرد، که قانون نوشتن آن را در سفته به همراه نام شخص 
معين، پيش بيني کرده است، به شخص مزبور اختيار مي دهد که سفته را به ديگري واگذار نمايد.1 در ايران برای پرداخت وجه 

بيشتر از چک استفاده مي شود و کاربرد سفته عمدتاً در مورد ضمانت است.

سفته سندي است كه به موجب آن امضاكننده تعهد مي كند مبلغي را در وجه حامل يا 
شخص معین و يا به حواله كرد آن شخص در زمان معین كارسازي نمايد. 

 برات 
برات سندي است که به موجب آن صادرکننده از شخص معيني مي خواهد که در وعدۀ تعيين شده، مبلغي در وجه شخص 
ثالث يا به حواله کرد او يا در وجه حامل، پرداخت نمايد. برات در موقع صدور قائم به وجود ســه نفر اســت2: )1( برات کش يا 
صادر کننده برات، يعني شخصي که برات را صادر و امضا مي کند. )2( برات گير يا قبول کننده برات، يعنی شخصي که برات کش 
از او مي خواهد که برات را پرداخت نمايد و )3( برات دار يا دارنده برات يعني کسي که وجه برات بايد به او پرداخت شود. دارنده 

برات می تواند همان شخص صادرکننده برات باشد.
تا زمانی که برات گير ورقۀ برات را نديده و پرداخت آن را نپذيرفته اســت هيچ گونه مســئوليتی در قبال دارنده برات نخواهد 
داشت. بعد از قبولی، برات دارای ارزش قانونی مي شود. اگر بعداز قبولی برات گير  وجه را نپذيرد دارنده برات مي تواند از طريق 

دادگستری واخواست نامه صادر و به نشانی برات گير ارسال کند.
عمليات حسابداری مربوط به صدور چک در فصل بعد تشريح مي گردد. اما در ادامه، ابتدا عمليات حسابداری سفته تشريح 

مي شود، سپس توضيحات مختصری نيز در مورد برات ارائه خواهد شد.  

1 ـ حسن حسنی؛ »حقوق تجارت«؛ نشر ميزان؛ چاپ پنجم؛ صفحه 462
2 ـ حسن حسنی؛ »حقوق تجارت«؛ نشر ميزان؛ چاپ پنجم؛ صفحه 479
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برات سندي است كه به موجب آن صادركننده از شخص معیني مي خواهد كه مبلغي 
را در زمان تعیین شــده در وجه شــخص ثالث یا به حواله كــرد او یا در وجه حامل 

پرداخت نماید.

 ثبت سفته در دفاتر حسابداری صادر کننده سفته 
افراد و مؤسســات ممکن اســت بابت خرید نســیۀ كاال و ســایر انواع دارایي ها، تصفیۀ بدهي ها و اخذ وام به صدور سفته و 
تحویل  آن به اشــخاص طرف حســاب خود اقدام كنند. در دفاتر صادر كنندۀ سفته، هنگام صدور سفته حساب اسناد پرداختني 
بســتانکارمي گردد. اســناد پرداختني جزء بدهي هاي مؤسسه تلقي مي شود. برای آشنایی با نحوۀ ثبت سفته در دفاتر صادركنندۀ 

سفته به مثال زیر توجه نمائید. 

     مثال 1: شركت سایبان در تاریخ 1388/2/1 مبلغ 4,000,000 ریال كاال به صورت نسیه از شركت مهرگان خریداري نمود 
و یک فقره سفتۀ دو ماهه به فروشنده تحویل داد. مطلوب است ثبت این رویداد در دفتر روزنامۀ شركت سایبان.

دفــتر روزنامه
شماره سند 
فشــــــرحتاريخحسابداري

بستانكاربدهكارعط

خريد88/2/1
 اسناد پرداختني

بابت خريد كاال از شــركت مهرگان و صدور سفته 2 
ماهه

4,000,000
4,000,000

در دفاتر صادركننده، هنگام صدور سفته، حساب اسناد پرداختنی بستانکار می شود.
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الزم به توضیح است كه سفته مي تواند همراه با بهره باشد یا بدون بهره. اما با توجه به این كه در كشور ما سفته همراه با بهره 
رایج و مجاز نیست، تمام مباحث مربوط به سفته با فرض بدون بهره بودن آن ارائه شده است.1 

 ثبت سفته در دفاتر حسابداری دريافت کنندۀ سفته 
افراد و مؤسســات ممكن اســت بابت فروش نسيۀ كاال و ســاير انواع دارايي ها، وصول مطالبات و اعطاي قرض يا پرداخت وام به 
كاركنان خود يا ســاير اشخاص ديگر، از طرف مقابل سفته دريافت نمايند. در دفاتر گيرنده، هنگام دريافت سفته، حساب اسناد دريافتني 
بدهكار مي گردد. اسناد دريافتني جزء دارايي هاي مؤسسه تلقي مي شود. برای آشنائی با نحوۀ ثبت سفته در دفاتر دريافت كننده سفته به 

مثال زير توجه نمائيد. 
مثال 2: با توجه به مفروضات مثال 1، دريافت سفته را در دفتر روزنامۀ شركت مهرگان ثبت نمائيد. 

دفــتر روزنامه

شمارۀ سند 
فشــــــرحتاريخحسابداري

بستانكاربدهكارعط

اسناد دريافتني82/2/1
 فروش

بابت فروش كاال به شركت سايبان و دريافت سفتۀ دو ماهه

4,000,000
4,000,000

در دفاتر گیرنده، هنگام دریافت سفته، حساب اسناد دریافتني بدهکار می شود.

 سفتۀ موجود در صندوق 
سفته های دريافت شده از ديگران كه در صندوق شركت موجود است به عنوان اسناد دريافتنی طبقه بندی و در صورت های مالی شركت 
نشان داده مي شود. اگر سررسيد اين سفته ها از تاريخ ترازنامه يک سال يا كمتر باشد به عنوان اسناد دريافتنی كوتاه مدت و چنانچه سررسيد 

آنها از تاريخ ترازنامه بيشتر از يک سال باشد به عنوان اسناد دريافتنی بلند مدت در ترازنامۀ شركت نشان داده می شود. 

ســفته دریافت شده جزِء اسناد دریافتنی است و اســناد دریافتني جزِء دارایي هاي 
مؤسسه تلقي می شود.ظ )برای صادركننده، سفته جزِء اسناد پرداختنی است و اسناد 

پرداختنی بدهی تلقی می شود(.

 تجديد يا تعويض سفته  
صادركنندۀ سفته ممكن است در سررسيد سفته آن را برای مدت مشخصی تمديد و يا آن را با سفته جديد تعويض نمايد. برای مثال، 
چنانچه شركت سايبان سفتۀ دو ماهۀ صادر شده در تاريخ 88/2/1 را در سررسيد آن كه 88/4/1  است با سفتۀ دو ماهه ديگری تعويض 

نمايد، ثبت زير در دفاتر صادركننده سفته )شركت سايبان( به عمل مي آيد: 

1 ـ برای توضیح بیشتر در مورد حسابداری سفته به كتاب اصول حسابداری1 دانشگاه پیام نور تألیف عبدالکریم مقدم و علی شفیع زاده مراجعه فرمائید. 
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دفــتر روزنامه
شمارۀ سند 
حسابداري

شــــــرحتاريخ

ف
عط

بستانكاربدهكار

اسناد پرداختني 88/4/1
 اسناد پرداختني

صدور ســفتۀ دو ماهه شــماره ... بابت تعويض سفتۀ 
شماره ... )تعويض سفته قديمی با سفته جديد(

4,000,000
4,000,000

 رویداد فوق در دفاتر شركت مهرگان )دریافت كننده سفته( به صورت زیر ثبت مي شود:
دفــتر روزنامه

شماره سند 
حسابداري

شــــــرحتاريخ

ف
بستانكاربدهكارعط

اسناد دريافتني 88/4/1
اسناد دريافتني

دريافت ســفتۀ دو ماهه شماره ... بابت تعويض سفتۀ 
شمارۀ ... )تعويض سفته قديمی با سفته جديد(

4,000,000
4,000,000

یادآوري مي شــود بابت تمدید ســفته مي توان از ثبت حســابداری اجتناب كرد و صرفاً تاریخ آن را، در دفتر یا لیست اسناد 
موجود نزد شركت یادداشت یا اصالح نمود. 

هنگام تمدید سفته، در دفاتر دارنده سفته، حساب اسناد دریافتنی بدهکار و همین 
حساب بستانکار مي شــود. در دفاتر صادركننده سفته، حســاب اسناد پرداختنی 
بستانکار و همین حساب بدهکار می شود. همچنین مي توان از ثبت حسابداری اجتناب 
نمود و صرفًا تاریخ آن را، در دفتر یا لیست اســناد موجود نزد شركت، یادداشت یا 

اصالح نمود. 

 ارسال سفته  به بانک جهت وصول 
همان طور كه در ابتدای اين فصل توضيح داده شد، در اوراق سفته قسمتي تعيين شده است كه در آن نوشته شده »اين قسمت توسط 
بانک تكميل مي شود«. چنانچه هنگام صدور سفته قسمت مزبور توسط بانک مورد توافق صادر كننده و دريافت كننده سفته تكميل شده 
باشــد، دارندۀ ســفته مي تواند در تاريخ سررسيد سفته، وجه آن را از طريق بانک وصول نمايد. با وجود اين ، هنگام سررسيد سفته، صادر 
كننده مي تواند وجه آن را به صورت نقد به دارندۀ ســفته پرداخت نموده و بدون آن كه نياز به مراجعه به بانک وجود داشــته باشد، اصل 
ســفته را دريافت نمايد. با توجه به مفروضات مثال 1 در صورتی كه صادر كننده )شــركت سايبان( وجه سفته را به صورت نقد به دارندۀ 

سفته )شركت مهرگان( پرداخت نمايد، ثبت اين رويداد در دفاتر آن ها به شرح صفحه بعد است: 
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دفتر روزنامۀ شركت سایبان )صادر كننده سفته(
شماره سند 
حسابداري

شــــــرحتاريخ

ف
بستانكاربدهكارعط

اسناد پرداختني 88/4/1
 وجه نقد

بابت پرداخت وجه سفته به شركت مهرگان  

4,000,000
4,000,000

دفتر روزنامۀ شركت مهرگان )دارنده سفته(
شماره سند 
حسابداري

شــــــرحتاريخ

ف
بستانكاربدهكارعط

وجه نقد 88/4/1
 اسناد دريافتنی 

بابت دريافت وجه سفته از شركت سايبان 

4,000,000
4,000,000

همان طور كه در باال نیز بیان گردید، هنگام سررسید سفته، دارنده سفته مي تواند وجه آن را از طریق بانک وصول نماید. در 
این حالت با توجه به مفروضات مثال 1 ثبت های زیر در دفاتر صادر كننده )شــركت ســایبان( و دارنده سفته )شركت مهرگان( 

انجام مي شود: 
دفتر روزنامۀ شركت سایبان )صادر كننده سفته(

شماره سند 
حسابداري

شــــــرحتاريخ

ف
بستانكاربدهكارعط

اسناد پرداختني 88/4/1
 حساب بانک )وجه نقد( 

بابت پرداخت وجه سفته به شركت مهرگان از طريق 
بانک 

4,000,000
4,000,000

دفتر روزنامۀ شركت مهرگان )دارنده سفته(
شماره سند 
حسابداري

شــــــرحتاريخ

ف
عط

بستانكاربدهكار

 اسناد دريافتنی در جريان وصول 88/4/1
 اسناد دريافتنی 

ارسال سفته دريافتی از شركت سايبان به بانک جهت 
وصول

4,000,000
4,000,000

چنانچه بانک وجه ســفته مورد نظر را از صادركنندۀ سفته )شركت سایبان( وصول نماید، وجه آن را به حساب دارنده سفته 
)شــركت مهرگان( واریز مي نماید و اعالمیۀ بانکی آن را برای او ارســال مي كند. دارندۀ سفته هنگام وصول اعالمیه بانک، ثبت 

زیر را در دفتر روزنامه خود به عمل مي آورد: 
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دفتر روزنامه شركت مهرگان )دارنده سفته(
شماره سند 
حسابداري

شــــــرحتاريخ

ف
بستانكاربدهكارعط

بانک )وجه نقد(88/4/1
 اسناد دريافتنی درجريان وصول 

بابت واريز وجه ســفته دريافتی از شركت سايبان به 
حساب بانک

4,000,000
4,000,000

در صورتی كه صادركننده، وجه سفته را به صورت نقد به دارنده سفته پرداخت نماید، 
در دفاتر گیرنده ســفته، حساب وجه نقد بدهکار و حساب اسناد دریافتنی بستانکار 

مي شود. 
در دفاتر صادركننده نیز حساب اسناد پرداختنی بدهکار و حساب وجه نقد بستانکار 

مي شود.

در صورتی كه دارنده، وجه سفته را از طریق بانک وصول نماید، هنگام ارسال سفته به 
بانک، حساب اسناد دریافتنی در جریان وصول را بدهکار و حساب اسناد دریافتنی را 
بستانکار مي كند. زمانی كه بانک و جه سفته را به حساب دارندۀ سفته واریز نمود نیز 
حساب بانک را بدهکار و حساب اسناد دریافتنی در جریان وصول را بستانکار می كند. 
در دفاتر صادر كننده نیز حســاب اسناد پرداختنی بدهکار و حساب وجه نقد )بانک( 

بستانکار می شود.

 تنزيل سفته )فروش سفته  به بانک(
در بسیاری از كشورها، دارندگان سفته مي توانند آن را به بانک بفروشند و وجه آن را از بانک دریافت نمایند. در این حالت 
با توجه به مدت باقیمانده تا سررســید ســفته، بانک مبلغی از وجه سفته را كسر و وجه آن را به دارندۀ سفته پرداخت مي كند. به 
این عمل »تنزیل سفته« گفته مي شود. منظور از تنزیل سفته این است كه سفته اي )اعم از سفته صادره توسط خود مؤسسه یا سفته 
دریافتي از دیگران( قبل از سررسید به شخص یا مؤسسه اي )معموالً بانک( واگذار گردیده و وجه آن را پس از كسر مبلغي به 

عنوان هزینه كارمزد )بهره( از شخص یا مؤسسۀ مذكور )بانک( دریافت شود. 
      هنگامي كه ســفته اي نزد بانک )یا هر شــخص یا مؤسســۀ دیگر( تنزیل مي شــود، بانک ســفته را از دارنده آن دریافت 
مي نماید و در تاریخ سررســید براي وصول آن به صادركننده ســفته مراجعه مي كند. لیکن اگر سفته مذكور در تاریخ سررسید 

نکول شود، شخصي كه سفته را نزد بانک تنزیل كرده مسئول است وجه آن را به بانک پرداخت نماید. 
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 ضمناً بانک بابت تنزیل سفته مبلغی به منزلۀ كارمزد )بهره( كسر مي نماید كه نحوۀ محاسبه آن به صورت زیر است: 

 
مدت )زمان باقیمانده تا سررسید( × نرخ كارمزد )بهره( × مبلغ سفته = هزینۀ كارمزد )بهره(

برای مثال چنانچه مؤسسۀ شقایق سفتۀ شش ماهه 70,000 ریالی را كه در تاریخ 1389/3/1 دریافت كرده در تاریخ 1389/5/1 
با نرخ 12 درصد نزد بانک تنزیل كند، هزینۀ كارمزد )بهره( برابر است با: 

= 2800
4

1270,000 × %12 ×

اكنون برای تشریح ثبت های حسابداری مربوط به فروش سفته به بانک به مثال زیر توجه نمائید. 
مثال 3 : شــركت پیام در تاریخ 1388/3/1 بابت طلب خود از شــركت صدر یک فقره ســفتۀ چهار ماهه به مبلغ 2,000,000 
ریال دریافت نمود. شــركت پیام این ســفته را در تاریخ 1388/5/1 با نرخ كارمزد )بهره( 18 درصد به بانک فروخت. مطلوب 

است ثبت مربوط به فروش سفته در دفتر روزنامۀ شركت پیام. 

= 60,000
2  ___

12  2,000,000 × %18 ×

مبلغ اسمي سفته                   2,000,000 
)60,000( كسر مي شود هزینه كارمزد )بهره(   

 1,940,000 مبلغي كه بابت فروش سفته از بانک وصول مي شود  

دفــتر روزنامه شركت پيام 

شماره سند 
حسابداري

شــــــرحتاريخ

ف
بستانكاربدهكارعط

بانک )وجه نقد(88/5/1
هزينۀ كارمزد )بهره( 

 اسناد دريافتنی تنزيل شده 
بابت فروش سفته به حساب بانک

1,940,000
 60,000

2,000,000

زمانی كه بانک وجه سفته را از صادركنندۀ سفته دریافت كرد، ثبت زیر در دفتر روزنامۀ شركت پیام )دریافت كننده سفته( 
انجام مي شود. 

دفــتر روزنامه شركت پیام 
شماره سند 
حسابداري

شــــــرحتاريخ

ف
بستانكاربدهكارعط

اسناد دريافتنی تنزيل شده  88/7/1
  اسناد دريافتنی 

بابت تسويه سفتۀ فروخته شده به حساب بانک

2,000,000
2,000,000
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هنگامی كه دارندۀ سفته آن را به بانک مي فروشد یا نزد بانک تنزیل مي كند، در دفاتر گیرنده سفته، 
حساب وجه نقد و هزینه بهره بدهکار و حساب اسناد دریافتنی تنزیل شده بستانکار می شود. 

زمانی كه بانک وجه سفته تنزیل شده را از صادر كننده دریافت كرد، در دفاتر گیرنده سفته، 
حساب اسناد دریافتنی تنزیل شده بدهکار و حساب اسناد دریافتنی بستانکار می شود. 

 نكول سفته 
برخی مواقع ممكن است صادر كننده سفته ،        از پرداخت وجه آن در تاريخ سررسيد سفته خودداری نمايد. در اين حالت اصطالحًا گفته 
مي شود كه سفته نكول شده است. سفته اي كه در سررسيد توسط صادركننده آن نكول شده داراي ارزش قبلي نيست و اصواًل وجه اين 
قبيل اســناد از نظر دارندۀ آنها از جمله مطالباتي تلقي مي شــود كه در امكان وصول آنها ترديد حاصل شده است و غالبًا وجه اين اسناد با 
طي تشريفات قانوني و رجوع به مراجع قانوني ذيربط به حيطۀ وصول در مي آيد. به همين سبب حسابداران اينگونه سفته ها را از حساب 

اسناد دريافتني خارج و به حساب هاي دريافتني منظور مي كنند. برای تشريح اين موضوع به مثال زير توجه نمائيد: 
مثال: شركت ندا در تاريخ 1389/2/1 بابت خريد مقداری اثاثه اداری يک سفتۀ دو ماهه به مبلغ 285,000 ريال صادر كرد و تحويل 
فروشــگاه نيلوفر داد. سفتۀ مزبور در تاريخ سررسيد نكول شد. مطلوب است ثبت های الزم در مورد صدور و نكول سفته در دفتر روزنامه 

شركت ندا و فروشگاه نيلوفر.1
روزنامه شركت ندا )صادر كننده سفته(

شماره سند 
حسابداري

شــــــرحتاريخ

ف
بستانكاربدهكارعط

اثاثۀ اداری 89/2/1
 اسناد پرداختني 

بابت خريد اثاثه اداری و صدور سفتۀ دو ماهه

285,000
285,000

نکول سفته در دفاتر صادر كننده ثبت ندارد. 89/4/1

دفتر روزنامه فروشگاه نیلوفر )دارنده سفته(

شماره سند 
حسابداري

شــــــرحتاريخ

ف
بستانكاربدهكارعط

اسناد دريافتنی 89/2/1
  فروش 

بابت فروش كاال و دريافت سفتۀ دو ماهه از شركت ندا 

285,000
285,000

حساب های دريافتنی 89/4/1
 اسناد دريافتنی 

بابت نکول سفتۀ دريافت شده از شركت ندا

285,000
285,000

1 ـ جهت اطالع از ثبت های حسابداری مربوط به نکول سفته به كتاب اصول حسابداری 1 دانشگاه پیام نور، تألیف عبدالکریم مقدم و علی شفیع زاده مراجعه نمائید. 
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 صدور سفته  جهت تضمین 
يكی از موارد كاربرد سفته، استفاده از آن برای تضمين قراردادها، وامهای دريافتی از بانک و مؤسسات ديگر و به طور كلی تعهدات 
است. زمانی كه سفته به عنوان تضمين صادر می شود، در دفاتر صادركننده به عنوان بدهی ثبت نمی گردد بلكه تحت عنوان »حساب های 
انتظامی« ثبت مي شود.1 حساب های انتظامی حساب هايی هستند كه حالت آماری داشته و جزء بدهی ها يا دارايي های مؤسسه نمی باشند. 

برای تشريح اين موضوع به مثال زير توجه نمائيد. 
مثال4: مؤسسۀ خدماتی تابان بابت تضمين انجام تعهدات خود در ازای قرارداد منعقد شده با مؤسسۀ دولتی الف در تاريخ 1388/8/1 
سفته ای به مبلغ 800,000  ,3 ريال صادر كرده و به مؤسسه دولتی الف تحويل داده است. مدت قرارداد مزبور تا تاريخ 1389/6/1 است. 

اين رويداد در دفتر روزنامۀ مؤسسۀ خدماتی تابان به صورت زير ثبت مي شود: 

  دفــتر روزنامه مؤسسه خدماتی تابان
شمارۀ سند 
حسابداري

شــــــرحتاريخ

ف
عط

بستانكاربدهكار

حساب های انتظامی  88/8/1
 طرف حساب های انتظامی 

صدور ســفته بابــت تضمین انجام تعهــدات قرارداد 
منعقده با مؤسسه دولتی الف 

3,800,000
3,800,000

اگر مؤسســۀ خدماتی تابان به تعهدات خود مطابق قرارداد منعقد شــده با مؤسســۀ دولتی الف عمل نماید، در پایان قرارداد، 
مؤسسۀ دولتی الف سفته مورد نظر را به مؤسسۀ خدماتی تابان مسترد خواهد نمود. در این حالت ثبت زیر در دفتر روزنامۀ مؤسسۀ 

خدماتی تابان انجام مي شود: 
 دفــتر روزنامه مؤسسه خدماتی تابان 

شمارۀ سند 
حسابداري

شــــــرحتاريخ

ف
عط

بستانكاربدهكار

طرف حساب های انتظامی  89/6/1
حساب های انتظامی 

استرداد سفته مربوط به تضمین انجام تعهدات قرارداد 
منعقده با مؤسسه دولتی الف 

3,800,000
3,800,000

زمانی كه سفته به عنوان تضمین صادر مي شود، در دفاتر صادركننده سفته حساب های 
انتظامی بدهکار و طرف حساب های انتظامی بستانکار مي شود. زمانی كه سفته تضمینی 

مسترد شد نیز ثبت مذكور برعکس می شود. 

1 ـ همان طور كه در اوایل این فصل توضیح داده شد، سفتۀ صادره به عنوان بدهی صادر كنندۀ سفته است و در دفاتر او به نام اسناد پرداختني ثبت مي گردد.  
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ثبت های مربوط به عملیات ذكر شده در مثال های 1 تا 4 این فصل را به صورت زیر می توان خالصه كرد. 

ثبت در دفاتر دارنده )گیرنده( سفتهثبت در دفاتر صادركننده سفته شرح

خريد ×صدور سفته بابت خريد كاال
                اسناد پرداختنی ×

اسناد دريافتنی ×
                فروش ×

اسناد پرداختنی × تجديد )تعويض( سفته
                اسناد پرداختنی ×

اسناد دريافتنی ×
                اسناد دريافتنی ×

اسناد پرداختنی ×وصول وجه سفته
                وجه نقد )بانک( ×

وجه نقد )بانک( ×
                اسناد دريافتنی ×

ارسال سفته به بانک 
جهت وصول

اسناد پرداختنی ×
                وجه نقد )بانک( × 

اسناد در جريان وصول ×
                اسناد دريافتنی ×

دريافت اعالمیه بانک مبنی 
بر وصول وجه سفته

وجه نقد )بانک( ×ــ
                اسناد در جريان وصول ×

تنزيل سفته )فروش سفته به 
بانک( 

وجه نقد )بانک( ×ــ
هزينۀ كارمزد )بهره( × 

                اسناد دريافتنی تنزيل شده × 
حساب های دريافتنی ×ــتسويه سفتۀ تنزيل شده 

                اسناد دريافتنی ×
حساب های دريافتنی × ــنکول سفته

                اسناد دريافتی ×
حساب های انتظامی ×صدور سفته جهت تضمین

          طرف حساب های انتظامی ×
حساب های انتظامی ×

                طرف حساب های انتظامی ×
استرداد سفته ارائه شده 

جهت تضمین
طرف حساب های انتظامی ×

                حساب های انتظامی ×
طرف حساب های انتظامی ×

                حساب های انتظامی × 

 تفاوت های چک، سفته و برات 
با وجود اين كه چک، سفته و برات هر سه از اسناد تجاری هستند، هر كدام ويژگی های خود را دارند، به طوري كه اشخاص مي توانند 
در موقعيت های مختلف اســناد مزبور را مورد اســتفاده قرار دهند. تفاوت چک با سفته و برات در اين است كه صادر كنندۀ چک بايد وجه 
مورد نظر را نزد بانک ســپرده باشد تا بتواند نســبت به صدور چک اقدام نمايد در حاليكه اين موضوع برای صدور سفته و برات مصداق 

ندارد و بدون اين كه وجهی موجود باشد مي توان اقدام به صدور سفته يا برات نمود و وجه آن را بعداً تأمين كرد. 
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همچنين چک مطابق قانون نبايد مدت دار باشــد1 ولی ســفته و برات مي تواند به صورت مدت دار صادر شــود. در امر صدور سفته 
وجود دو نفر )صادر كننده و گيرنده ســفته( الزم اســت اما در خصوص برات وجود ســه نفر )برات كش يا صادركننده برات، برات گير يا 
يا قبول كننده برات و برات دار يا دارندۀ برات( ضروری اســت و برای چک نيز ســه شخص وجود دارد: صادر كنندۀ چک، گيرندۀ چک و 
بانک كه برای برات وجود ســه نفر ضروری اســت. ولی در بعضی از مواقع صادركننده برات همان برات گير است كه در اين حالت برات 

بين دونفر رد و بدل می شود.
چک برخالف سفته و برات ،كه وسيلۀ اعتبار هستند، وسيله اعتبار نيست بلكه وسيلۀ دريافت و پرداخت است و لذا در واقع، به جای 

پول نقد به كار مي رود.2 
تفاوتهای ديگری نيز بين اين اســناد تجاری وجود دارد كه در حوصله اين كتاب نمی باشــد و برای آگاهی از آنها می توانيد به كتب 

حقوق مراجعه نمائيد. 

1ـ در حال حاضر در كشــور ما مطابق عرف بازار، چک نیز به صورت مدت دار صادر مي شــود ولی این امر برخالف قانون اســت و در صورت احراز مدت دار بودن 
چک، ضمانت كیفری چک از بین خواهد رفت. 

2 ـ حسن حسنی؛ »حقوق تجارت«؛ نشر میزان؛ چاپ پنجم؛ صفحه 514
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1 ـ مفهوم اسناد تجاري را توضیح دهید و چند نمونه اسناد تجاری را نام ببرید.
2 ـ هنگام صدور سفته در دفاتر شركت صادركننده سفته چه حسابي بستانکار مي شود؟ این حساب جزء كدام یک از اقالم 

ترازنامه )دارایي ها، بدهي ها و سرمایه( است؟
3 ـ هنگام دریافت ســفته در دفاتر شركت دریافت كننده سفته چه حســابي بدهکار مي شود؟ این حساب جزء كدام یک از 

اقالم ترازنامه است؟
4ـ  چه زمانی ســفته به عنوان اســناد دریافتنی كوتاه مدت و چه زمانی به عنوان اسناد دریافتنی بلند مدت در ترازنامه شركت 

نشان داده مي شود؟ 
5 ـ دارنده سفته چگونه مي تواند در تاریخ سررسید سفته وجه آن را وصول نماید؟ 

6 ـ زمانی كه سفته به عنوان تضمین صادر مي شود، چگونه در دفاتر صادركننده ثبت مي شود؟ 
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تمرين

1 ـ شركت ندا در تاریخ 1389/2/1 مبلغ 870,000 ریال كاال به صورت نسیه از شركت نوا خریداري نمود و یک فقره سفتۀ 
دو ماهه به فروشنده تحویل داد. مطلوب است ثبت این رویداد در دفتر روزنامه شركت ندا.

2 ـ با توجه به مفروضات تمرین 1 ، دریافت سفته را در دفتر روزنامه شركت نوا ثبت نمائید. 
3ـ  شــركت صبا بابت فروش كاال به شــركت ســاحل در تاریخ 1389/2/1  یک ســفتۀ 680,000 ریالی سه ماهه از شركت 
ساحل دریافت كرد. در 1389/5/1 طرفین موافقت نمودند كه سفته مذكور را با یک سفتۀ دو ماهه به همان مبلغ تعویض نمایند. 

مطلوب است ثبت تعویض سفته در دفتر روزنامۀ شركت صبا و شركت ساحل در تاریخ 1389/5/1. 
4 ـ شركت افق در تاریخ 1389/4/1 مبلغ 940,000 ریال كاال به شركت مهتاب به فروش رساند و یک سفته 2 ماهه دریافت 
كرد. در سررسید سفته كه به تاریخ 1389/6/1 مي باشد، شركت مهتاب وجه سفته را به صورت وجه نقد به شركت افق پرداخت 

نمود. مطلوبست ثبت رویدادهای فوق در دفتر روزنامه شركت افق و شركت مهتاب. 
5 ـ با توجه به اطالعات سؤال قبل، چنانچه وجه سفته از طریق بانک وصول شده باشد، ثبت های مربوط به وصول وجه سفته 

را در دفتر روزنامۀ دو شركت انجام دهید.
6ـ  شركت سیما در تاریخ 1389/4/1 بابت طلب خود از شركت سپهر یک فقره سفتۀ دو ماهه به مبلغ 740,000 ریال دریافت 
نمود. شــركت ســیما این سفته را در همان تاریخ با نرخ كارمزد )بهره( 18 درصد به بانک فروخت. مطلوب است ثبت مربوط به 

فروش سفته در دفتر روزنامه شركت سیما. 
7 ـ شركت نکونام بابت تضمین انجام تعهدات خود در ازای قرارداد منعقد شده با مؤسسۀ آرام در تاریخ 1388/4/1 سفته ای 
به مبلغ 468,000 ریال صادر و به مؤسســۀ آرام تحویل نمود. مدت قرارداد مزبور تا تاریخ 1388/10/1 اســت. لذا پس از انجام 
موضوع قرارداد در تاریخ 1388/10/1 مؤسســۀ آرام ســفتۀ مذكور را به شــركت نکونام مســترد نمود. مطلوب اســت ثبت این 

رویدادها در دفتر روزنامۀ شركت نکونام.
8 ـ مؤسســۀ صبح بابت كاالئی كه قباًل به مؤسســۀ عادل فروخته بود، مبلغ 385,000 ریال از مؤسسۀ عادل طلبکار است. لذا 
مؤسســۀ صبح در تاریخ 1389/2/1 بابت خرید كاال از مؤسســۀ شــهاب به اعتبار طلبی كه از مؤسسۀ عادل داشت، براتی به مبلغ 
385,000 ریال عهده  مؤسســۀ عادل صادر كرد و آن را به مؤسســۀ شــهاب تحویل داد. سررسید این برات 1389/4/1 مي باشد. 
مؤسســۀ عادل برات مزبور را در تاریخ 1389/2/3 قبول نمود و وجه آن را تاریخ 1389/4/1 به مؤسســۀ شــهاب پرداخت كرد. 

مطلوب است ثبت رویدادهای فوق در دفتر روزنامه هر كدام از سه مؤسسۀ صبح، عادل و شهاب. 
9 ـ شــركت صبا در تاریخ 1389/3/23 بابت طلب خود از شــركت هدف یک فقره ســفتۀ چهار ماهه به مبلغ 30,000 ریال 
دریافت نمود. شــركت صبا این ســفته را یک ماه پس از وصول، یعنی در تاریخ 1389/4/23 با نرخ كارمزد )بهره( 12 درصد به 

بانک فروخت )نزد بانک تنزیل نمود(. مطلوب است ثبت مربوط به دریافت و فروش سفته در دفتر روزنامه شركت صبا.
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  مسائل 

1 ـ شــركت پیشــبرد در تاریخ 1389/1/16 مبلغ 654,000 ریال كاال به صورت نسیه از شركت نگار خریداري نمود و یک 
فقره سفتۀ دو ماهه به فروشنده تحویل داد. مطلوب است ثبت این رویداد در دفتر روزنامۀ شركت پیشبرد و شركت نگار. 

2 ـ شركت شفا در تاریخ 1389/2/1  مبلغ 698,000 ریال كاال به شركت شفق فروخت و یک سفتۀ دو ماهه به همین مبلغ از 
شركت شفق دریافت كرد. در 1389/3/1 طرفین موافقت نمودند كه سفتۀ مذكور را با یک سفتۀ سه ماهه به همان مبلغ تعویض 
نمایند. مطلوب اســت ثبت تعویض سفته در دفتر روزنامه شركت شفا )دریافت كننده سفته( و شركت شفق )صادركننده سفته( 

در تاریخ 1389/3/1. 
3ـ شــركت ســبالن در تاریخ 1389/1/20 مبلغ 720,000 ریال كاال به شــركت دماوند به فروش رساند و یک سفتۀ دوماهه 
دریافت كرد. در تاریخ 1389/3/20 شــركت ســبالن سفته را جهت وصول آن به بانک ارسال نمود. بانک پس از دریافت وجه 
ســفته از شــركت دماوند، وجه آن را به حساب شركت ســبالن واریز نمود و اعالمیه آن را برای شركت ارسال كرد. مطلوبست 

ثبت های الزم در دفتر روزنامۀ شركت سبالن. 
4ـ با توجه به اطالعات ســؤال قبل، چنانچه شــركت دماوند وجه ســفته را در تاریخ 1389/3/20 به صورت نقد به شــركت 
سبالن پرداخت كرده باشد، ثبت های الزم در تاریخ های 1389/1/20 و 1389/3/20 را در دفتر روزنامۀ دو شركت انجام دهید.

5  ـ شــركت آبکوه در تاریخ 1389/1/24 بابت طلب خود از شــركت نیلگون یک فقره سفتۀ سه ماهه به مبلغ 600,000 ریال 
دریافت نمود. شــركت آبکوه این ســفته را در همان تاریخ با نرخ كارمزد )بهره( 12 درصد به بانک فروخت )نزد بانک تنزیل 

نمود(. مطلوب است ثبت مربوط به دریافت و فروش سفته در دفتر روزنامۀ شركت آبکوه. 
6ـ شركت رایان تدبیر بابت تضمین انجام تعهدات خود در ازای قرارداد منعقد شده با شركت گسترش در تاریخ 1388/2/7 
سفته ای به مبلغ 710,000 ریال صادر و به شركت گسترش تحویل نمود. مدت قرارداد مزبور تا تاریخ 1388/7/7 است. لذا پس 
از انجام موضوع قرارداد در تاریخ 1388/7/8 شركت گسترش سفتۀ مذكور را به شركت رایان تدبیر مسترد نمود. مطلوب است 

ثبت این رویدادها در دفتر روزنامۀ شركت رایان تدبیر.
7ـ مؤسســۀ شــبنم بابت كاالیی كه قباًل به مؤسســۀ باران فروخته بود، مبلغ 486,000 ریال از مؤسسۀ باران طلبکار است. لذا 
مؤسســه شــبنم در تاریخ 1389/2/1 بابت خرید كاال از مؤسســه دریا به اعتبار طلبی كه از مؤسســۀ باران داشــت، براتی به مبلغ 
486,000 ریال عهدۀ  مؤسسۀ باران صادر كرد و آن را به مؤسسۀ دریا تحویل داد. سررسید این برات 1389/4/1 مي باشد. مؤسسۀ 
باران برات مزبور را در تاریخ 1389/2/3 قبول نمود و وجه آن را تاریخ 1389/4/1 به مؤسسه دریا پرداخت كرد. مطلوب است 

ثبت رویدادهای فوق در دفتر روزنامه هر كدام از سه مؤسسۀ شبنم، باران و دریا.
8   ـ شركت ارس در تاریخ 1388/7/1 بابت طلب خود از شركت كاوه یک فقره سفته 4 ماهه به مبلغ 500,000 ریال دریافت 
نمود. شركت ارس این سفته را در تاریخ 88/9/1 با نرخ بهره 18 درصد نزد بانک تنزیل نمود. مطلوبست ثبت مربوط به دریافت 

و فروش سفته در دفاتر شركت ارس. 
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9ـ شــركت دماوند در تاریخ 1382/8/1 بابت طلب خود از شــركت خلیج یک فقره سفتۀ چهار ماهه به مبلغ 500,000 ریال 
دریافت نمود. شــركت دماوند این ســفته را در تاریخ 82/9/30 با نرخ بهره 18 درصد نزد بانک تنزیل نمود. مطلوب است ثبت 
مربوط به تنزیل سفته در دفتر روزنامۀ شركت دماوند. ضمناً در صورتي كه سفته در تاریخ سررسید )1382/11/30( توسط بانک 

وصول شود، ثبت هاي الزم را در تاریخ سررسید در دفتر روزنامۀ شركت دماوند انجام دهید.
 10 ـ شــركت صبا در تاریخ 1382/8/1 بابت طلب خود از شــركت بهار یک فقره ســفتۀ چهار ماهه به مبلغ 246,000 ریال 
دریافت نمود. در صورتي كه سفته مزبور در تاریخ سررسید )تاریخ 1382/11/30( نکول شود، ثبت هاي الزم را در تاریخ صدور 

و تاریخ سررسید در دفتر روزنامه شركت صبا و شركت بهار بنویسید.
11ـ مؤسســۀ بامداد در تاریخ 1389/2/4 مبلغ 248,000 ریال اثاثۀ اداری از مؤسســۀ شبانگاه خریداری كرد و یک سفتۀ دو 
ماهه 120,000 ریالی و براتی به مبلغ 128,000 ریال عهده  مؤسسۀ شریف صادر كرد و آن را تحویل مؤسسۀ شبانگاه داد. برات 
مزبور به اعتبار طلب مؤسسه بامداد از مؤسسه شریف بوده و سررسید آن 1389/4/12 مي باشد. مؤسسۀ شریف برات مزبور را در 
تاریخ 1389/2/8 قبول نمود و وجه آن را تاریخ 1389/4/12 به مؤسســۀ شــبانگاه پرداخت كرد. مطلوب است ثبت رویدادهای 

فوق در دفتر روزنامه هر سه مؤسسۀ بامداد، شبانگاه و شریف.
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فصل ششم 
عملیات حسابداری مربوط به تنخواه گردان، صندوق و بانک 

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

1 ـ مفهوم وجه نقد و انواع آن را بداند.  
2 ـ حساب صندوق را بشناسد و ثبت های حسابداری مربوط به آن را انجام دهد. 

3 ـ روش كنترل و محاسبۀ ماندۀ واقعی حساب صندوق و ثبت كسر و اضافات آن را بداند. 
4 ـ حساب تنخواه گردان را بشناسد و ثبت های حسابداری مربوط به آن را بداند. 

5 ـ حساب بانک را بشناسد و ثبت های حسابداری مربوط به آن را بداند. 
6 ـ روش كنترل و محاسبه مانده واقعی حساب بانک و تهیۀ صورت مغایرت بانکی را بداند.

7 ـ ثبت های حسابداری الزم برای مغایرات بانکی را بداند.  

بــدون وجــه نقد، تداوم فعالیت و انجام عملیات اقتصادی برای هیچ مؤسســه ای امکان پذیر نیســت. لــذا یکی از مهم ترین 
دارایي های هر مؤسســه وجوه نقد اســت. از این رو در تمامی مؤسسات، ثبت عملیات مالی و اعمال كنترل های مالی بر وجه نقد 

از اهمیت ویژه ای برخوردار است. 
در این فصل، عملیات حسابداری هر كدام از حساب های زیرمجموعۀ وجه نقد شامل صندوق، تنخواه گردان و بانک تشریح 

می شود و در پایان نیز نحوۀ تهیۀ صورت مغایرت بانکی و مباحث مربوط به آن تشریح خواهد شد. 

 حساب صندوق 
وجه نقدی، كه در هر مؤسســه جهت انجام پرداخت ها و دريافت های روزمره مورد اســتفاده قرار می گيرد، تحت عنوان صندوق در 
دفاتر حسابداری ثبت می شود. اگر چه امروزه با پيشرفت های به عمل آمده در عمليات بانک ها غالب مؤسسات سعی می كنند از دريافت 
و پرداخت مستقيم پول در مؤسسه خودداری كرده و اين امور را با استفاده از حساب های بانكی انجام دهند، ليكن ماهيت فعاليت برخی 
از مؤسســات، دريافت و پرداخت وجه نقد در عمليات روزمره را اجتناب ناپذير می نمايد. از جملۀ اين مؤسســات می توان به فروشگاه های 

خرده فروشی اشاره نمود. اين گونه مؤسسات ناگزيرند در عمليات حسابداري، از حساب صندوق خود استفاده كنند. 

 ثبت های حسابداری صندوق 
از آنجا كه حســاب صندوق جزء دارايي ها اســت، افزايش آن بدهكار و كاهش آن بستانكار می شود، زيرا با توجه به توضيحات فصل 2 

اين كتاب: 
افزايش در ســمت راست معادلۀ اساسی حســابداری )دارايي ها( بدهكار و كاهش آن بستانكار می شود. افزايش در سمت چپ معادلۀ 

اساسی حسابداری )بدهی ها و سرمايه( بستانكار و كاهش آن بدهكار می شود. 

دارايي ها                =     بدهي ها   +   سـرمايه

بستانکار
بدهکار

بدهکار
بستانکار



      عمليات حسابداري مربوط به تنخواه گردان، صندوق و بانكفصل ششم

122

برای تشریح این موضوع به مثال زیر توجه نمایید.
مثال1: مؤسسۀ ندا در تاریخ 88/2/1 مبلغ 480,000 ریال به صورت قرض از مؤسسۀ توانا دریافت كرد. ثبت این رویداد در 

دفتر روزنامه مؤسسۀ ندا و مؤسسۀ توانا به صورت زیر است: 
دفــتر روزنامۀ مؤسسه ندا 

شماره سند 
حسابداري

شــــــرحتاريخ

ف
عط

بستانكاربدهكار

صندوق 88/2/1
حساب های پرداختنی

بابت دريافت قرض از مؤسسۀ توانا 

480,000
480,000

دفــتر روزنامۀ مؤسسۀ توانا 

شمارۀ سند 
فشــــــرحتاريخحسابداري

بستانكاربدهكارعط

حساب های دريافتنی88/2/1
   صندوق 

بابت پرداخت قرض به مؤسسۀ ندا 

480,000
480,000

همان طور كه مالحظه می شــود، با توجه به این كه مؤسســۀ ندا وجه نقد دریافت كرده است، حساب صندوق در مؤسسۀ ندا 
افزایش یافته، لذا بدهکار شده است. همچنین با توجه به این كه مؤسسۀ توانا وجه نقد پرداخت كرده، حساب صندوق در مؤسسۀ 

توانا كاهش یافته، لذا بستانکار شده است.

 کنترل ماندۀ واقعي صندوق با دفاتر و ثبت مغايرات مربوطه
باتوجه به این كه ممکن است دریافت ها و پرداخت های متعدد توسط صندوقدار به اضافه یا كسر دریافت منجر گردد، الزم 
است به طور مرتب ماندۀ وجه نقد موجود در صندوق با مانده حساب صندوق در دفتر كل )یا دفتر معین( مقایسه شود تا هرگونه 

اضافه یا كسر صندوق كشف گردد و مورد بررسی قرار گیرد. 
در بســیاری از مؤسســات مبالغی را هر مــاه به صندوقداران به عنوان فوق العادۀ كســر صندوق پرداخــت مي كنند و به این 
ترتیب كسور جزئی صندوق كه معموالً ناشی از عدم دریافت پول خرد است به عهده صندوق دار خواهد بود. اما با وجود این، 

مؤسساتی نیز هستند كه كسری یا اضافات صندوق را در حسابی به نام حساب »كسور و اضافات صندوق« ثبت می كنند. 
زمانی كه در صندوق كسری ایجاد شود حساب كسور و اضافات صندوق بدهکار و زمانی كه صندوق با اضافه مواجه شود، 

حساب كسور و اضافات صندوق بستانکار می شود. برای تشریح این موضوع به مثال های زیر توجه نمائید. 
مثال2: جمع فروش های نقدی فروشگاه آرمان در تاریخ 1388/7/25 مبلغ 4867500 ریال و وجه نقد وصول شده در آن روز 

4,866,000 ریال است. مطلوب است ثبت این رویداد در دفتر روزنامۀ فروشگاه آرمان. 
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دفــتر روزنامه ي مؤسسۀ آرمان
شماره سند 
حسابداري

شــــــرحتاريخ

ف
بستانكاربدهكارعط

صندوق 88/7/25
كسور و اضافات صندوق 

  فروش 
بابت فروش كاال. 

4,866,000
1,500

4,867,500

مثال3: جمع فروش های نقدی فروشــگاه آرمان در تاریخ 1388/7/26 مبلغ 3,977,400 ریال و وجه نقد وصول شده در آن 
روز 3,979,000 ریال است. مطلوب است ثبت این رویداد در دفتر روزنامۀ فروشگاه آرمان. 

دفــتر روزنامۀ مؤسسۀ آرمان
شماره سند 
حسابداري

شــــــرحتاريخ

ف
عط

بستانكاربدهكار

صندوق 88/7/26
كسور و اضافات صندوق 

  فروش 
بابت فروش كاال. 

3,979,000
1,600

3,977,400

هرگاه حســاب كســور و اضافات صندوق در پایان سال دارای ماندۀ بدهکار باشد یک هزینه تلقي مي شود و چنانچه دارای 
ماندۀ بستانکار باشد یک درآمد و باید بسته شوند. نحوۀ بستن حساب ها در فصل 8 تشریح می گردد. اما در این جا به طور اختصار 

نحوۀ بستن حساب كسور و اضافات صندوق در قالب مثالهای زیر بیان می شود.
مثال 4: ماندۀ حســاب كســور و اضافات صندوق در فروشــگاه هما در پایان ســال 1388 مبلغ 27,610 ریال بدهکار است. 

مطلوب است ثبت بستن حساب مزبور در پایان سال 1388 در دفتر روزنامۀ فروشگاه.
دفتر روزنامۀ فروشگاه  هما

شماره سند 
حسابداري

شــــــرحتاريخ

ف
عط

بستانكاربدهكار

حساب خالصه سود و زيان  88/12/29
 كسور و اضافات صندوق 

بابت بستن حساب های موقت. 

27,610
27,610

مثال 5: ماندۀ حساب كسور و اضافات صندوق در مؤسسۀ صبا در پایان سال 1388 مبلغ 8,740 ریال بستانکار است. مطلوب 
است ثبت بستن حساب مزبور در پایان سال 1388 در دفتر روزنامۀ مؤسسۀ صبا. 

دفــتر روزنامۀ مؤسسۀ صبا
شمارۀ سند 
حسابداري

شــــــرحتاريخ

ف
عط

بستانكاربدهكار

كسور و اضافات صندوق 88/12/29
حساب خالصه سود و زيان  

بابت بستن حساب های موقت. 

8,740
8,740



      عمليات حسابداري مربوط به تنخواه گردان، صندوق و بانكفصل ششم

124

زمانی كه در صندوق كسری ایجاد شود، حساب كسور و اضافات صندوق بدهکار و زمانی 
كه صندوق با اضافه مواجه شود، حساب كسور و اضافات صندوق بستانکار می شود.

هرگاه حساب كسور و اضافات صندوق در پایان سال دارای مانده بدهکار باشد یک هزینه 
تلقي مي شود و چنانچه دارای مانده بستانکار باشد یک درآمد و باید بسته می شوند.

 حساب بانک 
غالباً وجوه نقد شركتها و مؤسسات در حساب هاي بانکي متمركز مي شود و دریافت ها و پرداخت های آنان از طریق بانک ها 
صورت مي گیرد. اســتفاده از حساب های بانکی برای دریافت و پرداخت های شركت منجر به افزایش كنترل های مالی بر وجوه 

نقد شركت خواهد شد. بنابراین، بسیاری از شركت ها از نگه داری صندوق خودداری می نمایند. 

 ثبت عملیات مالی در حساب بانک 
حســاب بانک نیز یک دارایی اســت و بدهکار و بستانکار كردن آن شبیه حساب صندوق است. بنابراین زمانی كه وجهی به 
حساب بانکی به نام شركت واریز می شود، در دفاتر شركت »حساب بانک« بدهکار و زمانی كه از حساب بانک برداشت وجه 
نقد انجام می شود )با صدور چک یا ارائه دفترچه بانکی(، حساب بانک بستانکار می شود. برای تشریح نحوه ثبت عملیات مالی 

مربوط به حساب بانک به مثال زیر توجه نمائید. 
مثال6 : شــركت صبا در تاریخ 1388/3/2 یک حســاب جاری در بانک ملی ایران شعبه بهار افتتاح نمود و مبلغ 800,000 ,6 
ریال وجه نقد از محل صندوق شركت به آن واریز كرد. سایر عملیات مالی مربوط به حساب بانکی مزبور در خردادماه به شرح 

زیر مي باشد: 
در تاریخ 1388/3/4 مقداری اثاثه اداری به مبلغ 1,200,000 ریال خریداری شــد و با صدور چک شــماره 11451 وجه آن 

پرداخت شد. 
در تاریخ 1388/3/6 هزینه تعمیرات جزئی یک دستگاه خودرو به مبلغ 430,000 ریال از طریق صدور چک شماره 11452 

پرداخت شد. 
در تاریخ 1388/3/9 هزینه آب و برق شركت به مبلغ 297,000 ریال از طریق صدور چک شماره 11453 پرداخت شد. 

در تاریخ 1388/3/14 مبلغ 890,000  ,4 ریال كاال به فروش رســید و خریدار وجه آن را به حساب جاری شركت نزد بانک 
ملی واریز نمود. 

در تاریخ 1388/3/30 هزینه تلفن شركت به مبلغ 147,000 ریال از طریق صدور چک شماره 11454 پرداخت شد. 
مطلوب است ثبت رویدادهای فوق در دفتر روزنامه شركت صبا. 
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دفــتر روزنامۀ شركت صبا 

شمارۀ سند 
فشــــــرحتاريخحسابداري

بستانكاربدهكارعط

بانک 88/3/2
                    صندوق 

بابت افتتاح حساب جاری در بانک ملی ايران شعبه بهار و 
واريز وجه از صندوق شركت به آن 

6,800,000
6,800,000

اثاثه اداری 88/3/4
                       بانک 

بابت خريد اثاثه اداری و پرداخت آن از طريق چک شماره 
 11451

1,200,000
  1,200,000

هزينه تعمیر خودرو 88/3/6
                      بانک 

شماره  چک  طريق  از  خودرو  تعمیر  هزينه  پرداخت  بابت 
 11452

430,000
 430,000

هزينه آب و برق88/3/9
                      بانک 

بابت پرداخت هزينه آب و برق از طريق چک شماره 11453

 297,000
 297,000

بانک 88/3/14
                    فروش 

بابت فروش كاال به صورت نقد 

4,890,000
4,890,000

هزينه تلفن 88/3/30
                      بانک 

بابت پرداخت هزينه تلفن از طريق چک شماره 11454

147,000
147,000

زمانی كه وجهی به حساب بانکی به نام شركت واریز شود، در دفاتر شركت »حساب 
بانــک« بدهکار و زمانی كه از طریق صدور چک یا ارائــه دفترچۀ بانکی وجه نقد از 

حساب بانک برداشت گردد، حساب بانک بستانکار می شود. 

 کنترل مغايرات بانكي و تهیۀ صورت مغايرت بانكي 
در قســمت فوق نحوۀ ثبت رویدادهای مالی در دفاتر شــركت تشــریح گردید. همانطور كه شركت رویدادهای مالی را در 
دفاتر خود ثبت مي كند، بانک نیز از طرف دیگر آنها را در دفاتر خود ثبت مي نماید. اگر ثبت هائی كه توســط شركت یا بانک 
انجام می شــود در همان تاریخ و به درســتی در دفاتر  طرف مقابل هم ثبت شود، هیچگونه مغایرتی بین مانده حساب بانک 
در دفاتر شركت و مانده حساب شركت در دفاتر بانک وجود نخواهد داشت.  لیکن به علل مختلفی ممکن است بین ماندۀ 
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حســاب بانک در دفاتر شركت و مانده صورت حساب ارسالی بانک مغایرت وجود داشته باشد. این عوامل در ادامه این بحث 
تشریح خواهد شد. 

 اقالم باز 
همان طور كه در قسمت های قبلی توضیح داده شد، رویدادهای مالی كه حسابدار شركت در دفاتر شركت ثبت می كند، به 
محض ارســال اطالعات الزم به بانک، در دفاتر بانک نیز ثبت مي گردد. چنانچه به علل مختلفی كه در قســمت های زیر به آنها 
خواهیــم پرداخت، یکی از طرفین )شــركت یا بانک(  رویدادی را در دفاتر خــود ثبت نماید ولی دیگری آن را تا تاریخ معینی 
ثبت نکرده باشد، اصطالحاً گفته می شود كه مبلغ ثبت شده در دفاتر طرفی كه ثبت كرده باز است. برای مثال، اگر شركت چکی 
را در تاریخ 1388/9/27 صادر كند و به شــخصی تحویل دهد ولی آن شــخص جهت وصول چک تا پایان ماه به بانک مراجعه 
نکند، چون شركت صدور چک را در دفاتر خود ثبت كرده ولی بانک به دلیل مراجعه نکردن شخص به بانک، تا پایان ماه آن 

را ثبت نکرده است، مبلغ چک مزبور در دفاتر شركت به عنوان یکی از اقالم باز تلقی می شود. 
اقالم باز هم مي تواند در دفاتر شركت باشد و هم در صورت حساب بانک. 

مبالغی كه یکی از طرفین )شركت یا بانک( آن را در دفاتر خود ثبت نموده ولی طرف 
دیگر، آن را تا تاریخ معینی ثبت نکرده باشد، اقالم باز نامیده می شود. 

 اقالم باز صورت حساب بانک 
مواردي است كه بانک آنها را در دفاتر خود ثبت كرده ولی حسابدار شركت آنها را تا پايان ماه مورد نظر در دفاتر شركت ثبت نكرده 

است را اقالم باز صورت حساب بانک مي گويند. اين اقالم در زير به طور مفصل تشريح شده است. 

به مبالغی كه بانک آنها را در دفاتر خود ثبت كرده ولی در دفاتر شــركت ثبت نشده 
است اقالم باز صورت حساب بانک می گویند. 

 اقالم باز دفاتر شرکت 
به مواردي كه حســابدار شــركت آنها را در دفاتر شركت ثبت كرده لیکن به عللي تا پایان ماه مورد نظر در بانک ثبت نشده 

است را اقالم باز دفاتر شركت می گویند. 

به مبالغی كه شــركت آنها را در دفاتر خود ثبت كرده ولی در دفاتر بانک ثبت نشده 
است اقالم باز دفاتر شركت مي گویند. 

اكنون به تشریح این دونوع اقالم مي پردازیم.

 تهیۀ صورت مغايرت بانكي و محاسبۀ موجودي واقعي 
يكي از كارهايي كه معمواًل حسابداران در پايان هر ماه بايد انجام دهند، مقايسۀ اقالم ثبت شده در »حساب بانک« در دفاتر شركت 
با اقالم ثبت شــده در صورت حساب بانكي است كه معمواًل بانک ها در پايان هر ماه تحويل مشتريان خود مي دهند. مانده حساب بانک 
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در دفاتر شركت در اكثر موارد با ماندۀ مندرج در صورت حساب بانک تطابق ندارد. اين تطابق نداشتن عمدتًا ناشي از اين است كه بانک 

و مؤسســه همزمان از يک رويداد مطلع نمي شوند و همزمان با هم مستندات واريزي ها و چک هاي صادرۀ مؤسسه )مبالغ برداشت شده 

از حســاب بانكي مؤسســه( را دريافت نمي كنند. البته برخي موارد هم عدم تطابق ماندۀ حساب بانک در دفاتر شركت با مانده مندرج در 

صورت حساب بانک، ناشي از اشتباه يكي از طرفين است.

پس به طور خالصه مي توان گفت كه عدم تطابق مانده حســاب بانک در دفاتر شــركت با ماندۀ مندرج در صورت حســاب 

بانک، ناشي از موارد زیر است: 

1 ـ مستندات واریزي ها و چک هاي صادره از سوي مؤسسه، همزمان در اختیار بانک و مؤسسه قرار نمي گیرد. بعضي موارد 

را اول مؤسسه مطلع مي شود و چند روز بعد مستندات آن به بانک تحویل داده مي شود. مثل چکهاي صادره از سوي مؤسسه كه 

ممکن است ذینفع چک آن را با تأخیر از بانک وصول كند.  یا مبالغ واریزي از طرف مشتریان كه ممکن است پس از چند روز 

اعالمیه واریزي آن تحویل مؤسسه شود. 

2 ـ اشــتباه حسابدار شــركت یا بانک. برخي مواقع ممکن است سهواً حسابدار مؤسسه یا بانک مبالغي را با عدد نادرست در 

دفاتر ثبت كنند یا مبلغي را در طرف نادرست حساب عمل نمایند. مثاًل مبلغي را كه باید در بدهکار ثبت شود اشتباهاً در بستانکار 

حساب ثبت نمایند. البته در مواردي نیز ممکن است چنین اشتباهاتي ، عمداً و به منظور اختالس یا موارد مشابه اعمال گردد. 

با عنایت به موارد فوق و به منظور اعمال صحیح و به موقع سیســتم كنترل هاي داخلي، الزم اســت حسابداران در پایان هرماه 

ضمن مطابقت دادن مبالغ ثبت شــده در دفاتر با اقالم مندرج در صورت حســاب بانک، هرگونه مغایرت موجود را تعیین و در 

اســرع وقت دلیل آن را مشــخص كننــد و در صورت لزوم به منظور رفع آنها اقدام و پي گیــري نمایند. این فرایند از طریق تهیه 

صورت مغایرت بانکي انجام مي شــود. براي ارائۀ شــکل كلي تهیه صورت مغایرت بانکي، صورت حســاب بانک و دفتر معین 

حساب بانک در دفاتر شركت را به صورت زیر در نظر بگیرید: 

صورت حساب بانکدفتر معین حساب بانک )دفاتر شرکت(
واريز نقدي اول   480,000

واريز نقدي دوم     300,000

)اقالم باز بدهكار دفتر(

240,000   صدور چک اول

120,000   صدور چک دوم

)اقالم باز بستانكار دفتر(

برداشت توسط چک اول  240,000 

هزينه دسته چک              2,000

)اقالم باز بدهكار صورت حساب(

480,000   واريز نقدي اول 

180,000 واريز توسط مشتريان 

)اقالم باز بستانكار صورت حساب(

418,000   مانده مانده      420,000 

در اینجا، دو مورد در دفاتر شركت ثبت شده است كه در صورت حساب بانک اقالم متناظر آن مشاهده نمي شود. این موارد 
را اقالم باز مي گویند. در صورت حســاب بانک نیز دو مورد وجود دارد كه در دفاتر شــركت ثبت نشده است. این اقالم كه در 
صورت حســاب بانک درج شــده لیکن در دفاتر شركت اقالم متناظر آن وجود ندارد، اقالم باز صورت حساب بانک مي گویند. 
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مفهوم هر كدام از اقالم باز بعداً بیشــتر توضیح داده خواهد شــد. اما اكنون دقت كنید كه این اقالم چگونه در صورت مغایرت 
بانکي آورده مي شوند: 

صورت مغايرت بانكي حساب جاري شماره ... در پايان ماه ... سال ...

مانده حساب بانک طبق دفاتر شركت                       420,000
اضافه مي شود اقالم باز بستانکار صورت حساب بانک: 

واریز توسط مشتریان                                               180,000

كسر مي شود اقالم باز بدهکار صورت حساب بانک: 
هزینه دسته چک                                                    )2,000(

مانده طبق صورت حساب بانک                          418,000 
اضافه مي شود اقالم باز بدهکار دفتر: 

واریز نقدي دوم                                                300,000

كسر مي شود اقالم باز بستانکار دفتر:
صدور چک دوم                                              )120,000(

مانده واقعي                                                       598000مانده واقعي                                                             598000

در صورت مغایرت بانکی، اقالم باز بدهکار صورت حســاب بانک از مانده طبق دفاتر 
شركت كسر و اقالم باز بستانکار صورت حساب بانک به آن اضافه می شود.  

در صورت مغایرت بانکی، اقالم باز بستانکار دفاتر شركت از مانده طبق صورت حساب 
بانک كسر و اقالم باز بدهکار دفاتر شركت به آن اضافه می شود.  

با توجه به این توضیحات، اكنون مراحل تهیۀ صورت مغایرت بانکي با استفاده از یک مثال توضیح داده مي شود. 
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مثال7: شــركت شقایق در ابتداي سال 1387 تأسیس شد. این شــركت داراي یک حساب جاري به شماره 2746 
در بانک ملي شــعبۀ الف اســت. عملیات انجام شدۀ مرتبط  با این حساب، طي فروردین ماه به صورت زیر در دفتر معین حساب 

مذكور ثبت گردیده است:  

دفتر معین بانک: حساب جاري شماره 2746 نزد بانک ملي شعبه الف 

شماره 
ماندهبستانكاربدهكارشرحتاريخسند

800,000واريز نقدي 287/01/07

180,000صدور چک شمارۀ 59120 جهت خريد كاال587/01/07

70,000صدور چک شمارۀ 59121 جهت خريد ملزومات1187/01/08

45,000صدور چک شمارۀ 59122 جهت هزينۀ حمل 1887/01/08

84,000صدور چک شمارۀ 59123 جهت هزينۀ سفر 2587/01/08

760,000دريافت بابت فروش كاال 2687/01/09

140,000صدور چک شمارۀ 59124 جهت قرض2887/01/10

230,000صدور چک شمارۀ 59125 جهت خريد كاال 3587/01/11

470,000دريافت بابت فروش كاال 4687/01/15

380,000دريافت بابت فروش كاال 4887/01/16

680,000دريافت بابت فروش كاال 5087/01/16

79,000دريافت بابت فروش كاال 5287/01/18

310,000صدور چک شمارۀ 59126 جهت خريد كاال 5787/01/21

89,000صدور چک شمارۀ 59127 جهت هزينۀ تلفن 5887/01/25

72,000صدور چک شمارۀ 59128 جهت هزينه بيمه5987/1/27

25,000صدور چک شمارۀ 59129 جهت پرداخت بدهي6087/01/28

410,000صدور چک شماره 59130 جهت هزينۀ حقوق 6187/01/29

720,000دريافت بابت فروش كاال6287/01/30

47,000صدور چک شمارۀ 59131 جهت هزينۀ متفرقه 6587/01/30

91,500صدور چک شمارۀ 59132 جهت هزينۀ اجاره 6687/01/31

140,000حواله وجه از شهرستان 6887/01/31

24,0002,211,500 صدور چک شمارۀ 59133 جهت هزينه ها 7287/01/31
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صورت حساب بانک: حساب جاري شماره 2746 شرکت شقايق 
ماندهبستانكاربدهكارشرحتاريخرديف

800,000واريز نقدي 187/01/07
180,000برداشت طي  چک شمارۀ 59120 287/01/07
45,000برداشت طي  چک شمارۀ 59122 387/01/08
70,000برداشت طي  چک شمارۀ 487/01/0859121
84,000برداشت طي  چک شمارۀ 59123   587/01/09
760,000واريز نقدي687/01/09
140,000برداشت طي  چک شمارۀ 59124 787/01/11
320,000برداشت طي  چک شمارۀ 887/01/1159125
470,000واريز نقدي 987/01/15

680,000واريز نقدي 1087/01/16
79,000واريز نقدي 1187/01/16
380,000واريز نقدي 1287/01/18
310,000برداشت طي چک شمارۀ 1387/01/2359126
89,000برداشت طي چک شمارۀ 1487/01/2659127
72,000برداشت طي چک شمارۀ 1587/01/2759128
410,000برداشت طي چک شماره 1687/01/2959130
720,000واريز نقدي1787/01/30
47,000برداشت طي  چک شمارۀ 59131 1887/01/31
240,000واريز نقدي 1987/01/31
برداشت بابت هزينه ي كارمزد 2087/01/31

بانكي 
1,200

170,0002,530,800واريز نقدي 2187/01/31

اطالعات زیر نیز در دست است: 
الف ـ چک شمارۀ 59125 به مبلغ 320,000 ریال است، كه حسابدار شركت آن را به اشتباه ثبت نموده است. 

ب ـ گیرندگان چک هاي شمارۀ 59129 ، 59132 و 59133 تا پایان فروردین ماه وجه چک را از بانک دریافت نکرده اند. 
جـ  در تاریخ 1387/01/31 یکي از مشــتریان شــركت مبلغ 140,000 ریال در وجه حســاب جاري شركت حواله كرده كه 

بانک این مبلغ روز اول اردیبهشت وصول و در حساب شركت ثبت نموده است. 
د ـ مبلغ 240,000 ریال توســط شــركت الف و مبلغ 170,000 ریال توسط شركت ب بابت بدهي این شركت ها، به حساب 
جاري شــركت واریز شــده لیکن تا پایان فروردین مستندات آن به دست شركت نرسیده بود لذا تا آن تاریخ ثبت دفاتر شركت 

نشده است. 
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هـ ـ بابت حوالۀ وجه،  مبلغ 1200 ریال توســط بانک از حســاب شركت برداشت شده كه مستندات آن بعد از 31 فروردین 
تحویل شركت داده شده است. 

مطلوب است تهیۀ صورت مغایرت بانکي حساب فوق در پایان فروردین ماه 1387. 

 مراحل تهیۀ صورت مغايرت بانكي  
 

 مرحله اول
اولین مرحله براي تهیۀ صورت مغایرت بانکي این اســت كه تک تک اقالم ثبت شــده در دفاتر شــركت و صورت حساب 
بانک را بررســي نمائید. تمام اقالمي كه در بدهکار دفاتر شــركت ثبت شــده اند باید با اقالمي كه در بســتانکار صورت حساب 
بانک ثبت شــده اند مقابله گردند و برعکس، اقالمي كه در بســتانکار دفاتر شركت ثبت شــده اند باید با اقالمي كه در بدهکار 

صورت حساب بانک ثبت شده اند مقابله گردند. 
مرحلۀ دوم

در مرحلــۀ دوم باید تک تک اقالمي كه در مرحلۀ اول مقابله نشــده اند مشــخص شــوند. این اقــالم را اصطالحاً اقالم باز 
مي گویند و به چهار گروه زیر تقسیم مي شوند: 

1 ـ اقالم باز بدهکار دفتر
این اقالم شــامل مواردي اســت كه حسابدار شركت آنها را در ستون بدهکار دفتر معین حساب بانک ثبت كرده است لیکن 
به عللي تا پایان ماه مورد نظر در ستون بستانکار صورت حساب بانک منعکس نشده است. از جمله این اقالم واریزهائي است كه 
از شــهرهاي دیگر در وجه حســاب بانکي شركت حواله و مســتندات آن به شركت ارائه مي شود ولي وجه آن با تأخیر به بانک 

مي رسد. برخي از این وجوه را »وجوه بين راهي« هم مي گویند. 

هنگام تهیــۀ صورت مغایرت بانکــي، اقالم باز بدهکار دفتــر به مانده طبق 
صورت حساب بانک اضافه مي شود.

2 ـ اقالم باز بستانکار دفتر
این اقالم شامل مواردي است كه حسابدار شركت آنها را در ستون بستانکار دفتر معین حساب بانک ثبت كرده است لیکن به 
عللي تا پایان ماه مورد نظر در ستون بدهکار صورت حساب بانک منعکس نشده است. قسمت عمدۀ این اقالم شامل چک هایي 
است كه شركت صادر كرده ولي گیرندگان چک تا پایان ماه مورد نظر وجه آنها را از بانک وصول نکرده اند. این گونه چک ها 

را » چک هاي معوق« مي گویند. 

هنــگام تهیۀ صورت مغایرت بانکي، اقالم باز بســتانکار دفتــر از مانده طبق 
صورت حساب بانک، كسر مي شود.

3 ـ اقالم باز بدهکار صورت حساب بانک
این اقالم شــامل مواردي است كه در ستون بدهکار صورت حســاب بانک ثبت شده ولي شركت آنها را در ستون بستانکار 



      عمليات حسابداري مربوط به تنخواه گردان، صندوق و بانكفصل ششم

132

دفتر معین حســاب بانک ثبت نکرده است. اقالم باز بدهکار صورت حساب بانک معموالً شامل هزینه هاي بانکي و سایر اقالمي 
است كه بانک آنها را از حساب شركت برداشت كرده لیکن به دلیل بي اطالعي شركت و یا تأخیر در ارسال مستندات، تا پایان 

ماه ثبت دفاتر شركت نشده است. 

هنگام تهیۀ صورت مغایرت بانکي، اقالم باز بدهکار صورت حساب بانک از مانده 
طبق دفاتر شركت كسر مي شود.

4 ـ اقالم باز بستانکار صورت حساب بانک
این اقالم شــامل مواردي است كه در ستون بستانکار صورت حســاب بانک ثبت شده ولي شركت آنها را در ستون بدهکار 
دفتر معین حســاب بانک ثبت نکرده اســت. اقالم باز بستانکار صورت حســاب بانک معموالً شامل وجوهي است كه به حساب 
بانکي شركت واریز شده لیکن شركت از آن اطالع نداشته و یا مستندات آن تا پایان ماه به دست شركت نرسیده ، لذا در دفاتر 

شركت ثبت نشده است. 

هنگام تهیۀ صورت مغایرت بانکي، اقالم باز بســتانکار صورت حساب بانک به 
مانده طبق دفاتر شركت، اضافه مي شود.

 اقالمي که در دفاتر شرکت يا بانک اشتباه ثبت شده اند
عالوه بر چهار مورد اقالم باز كه در باال به آنها اشاره شد، ممکن است هنگام بررسي دفتر معین حساب بانک یا صورت حساب 
بانک به اقالمي برخورد كنیم كه حسابدار شركت یا بانک آنها را اشتباه ثبت نموده اند. برخي از این اشتباهات عبارتند از: ثبت 

رقم بصورت غلط، ثبت مبلغ بدهکار در بستانکار و بالعکس، ثبت مبلغ مربوط به یک حساب دیگر و ... 

هنگام تهیۀ صورت مغایرت بانکي، اگر اقالمي را حســابدار شركت اشتباهًا ثبت 
كرده باشد، بسته به مورد، از مانده طبق دفاتر شركت كسر یا به آن اضافه مي شود 
و اگر اشتباه از جانب بانک باشد، بسته به مورد، به مانده طبق صورت حساب بانک 

اضافه یا از آن كسر مي شود.
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با توجه به مطالب مطرح شــده در مرحلۀ 1 و مرحلۀ 2 ، چنانچه دفتر معین حســاب جاري 2746 در دفاتر شــركت شقایق با 
صورت حساب بانک آن مقابله گردد، اقالم باز و اشتباهات آن به شرح زیر باقي مي ماند: 

اقالم باز دفتر معین بانک 
شماره 

سند
بستانكاربدهكارشرحتاريخ

230,000صدور چک شمارۀ 59125 جهت خريد كاال 3587/01/11
25,000صدور چک شمارۀ 59129 جهت پرداخت بدهي6087/01/28
91,500صدور چک شمارۀ 59132 جهت هزينه اجاره 6687/01/31
140,000حواله وجه از شهرستان 6887/01/31
24,000 صدور چک شمارۀ 59133 جهت هزينه ها 7287/01/31

اقالم باز صورت حساب بانک 
بستانكاربدهكارشرحتاريخرديف

320,000برداشت طي  چک شمارۀ 887/01/1159125
240,000واريز نقدي 1987/01/31
1,200برداشت بابت هزينۀ كارمزد بانكي 2087/01/31
170,000واريز نقدي 2187/01/31

اكنون هر كدام از اقالم فوق باید تحلیل شود كه آیا جزء اشتباهات است یا جزء اقالم باز. با عنایت به توضیحات ارائه شده 
در متن مثال و بررسي اقالم فوق نتایج زیر به دست مي آید: 

1 ـ مبلغ صحیح چک شــمارۀ 59125 معادل 320,000 ریال اســت كه حسابدار شــركت آن را به مبلغ 230,000 ریال ثبت 
كرده است. اگر این چک به رقم صحیح ثبت شود، ماندۀ حساب بانک طبق دفاتر شركت 90,000 ریال )90,000 = 230,000 
ـ 320,000( كاهش پیدا مي كند. لذا هنگام تهیه صورت مغایرت بانکي، باید مبلغ 90,000 ریال از مانده طبق دفاتر شركت كسر 

شود. 
2 ـ دارندگان چک هاي شــمارۀ 59129 به مبلغ 25,000 ریال، شــماره 59132 به مبلغ 91,500 ریال و شمارۀ 59133 به مبلغ 
24,000 ریال تا پایان ماه وجه چک خود را از بانک دریافت نکرده اند. بنابراین، این موارد جزء اقالم باز بستانکار دفتر مي باشد 

كه باید در صورت مغایرت بانکي، از مانده، طبق صورت حساب بانک، كسر شوند. 
3 ـ در تاریخ 1387/01/31 یکي از مشــتریان شــركت مبلغ 140,000 ریال در وجه حســاب جاري شركت حواله كرده كه 
شــركت این مبلغ را طي ســند شمارۀ 68 به درستي در ستون بدهکار دفتر معین بانک ثبت كرده است لیکن بانک این مبلغ را تا 
پایان فروردین در صورت حساب بانک عمل نکرده است. لذا این مبلغ جزء اقالم باز بدهکار دفتر مي باشد و هنگام تهیۀ صورت 

مغایرت بانکي، باید به مانده، طبق صورت حساب بانک اضافه شود.
4ـ  ردیف هــاي 19 و 20 صورت حســاب بانــک حاوي دو مورد واریــزي نقدي به مبالغ 240,000 ریــال و 170,000 ریال 
توســط شــركت الف و شركت ب است كه تا پایان فروردین ماه در دفاتر شركت ثبت نشــده است. لذا جزء اقالم باز بستانکار 

صورت حساب بانک است و هنگام تهیۀ صورت مغایرت بانکي، باید به مانده طبق دفاتر شركت اضافه شود.
5 ـ بانک بابت هزینۀ كارمزد بانکي مبلغ 1,200 ریال از حســاب جاري شــركت برداشت نموده كه تا پایان فروردین ماه در 
دفاتر شــركت ثبت نشــده و جزء اقالم باز بدهکار صورت حساب بانک است و هنگام تهیۀ صورت مغایرت بانکي، باید از مانده 

طبق دفاتر شركت، كسر شود.



      عمليات حسابداري مربوط به تنخواه گردان، صندوق و بانكفصل ششم

134

مرحلۀ سوم 
در مرحلۀ سوم، باید صورت مغایرت بانکي مطابق شرحي كه در ابتداي این فصل داده شد تهیه شود. 

شركت شقایق 
صورت مغایرت بانکي حساب جاري 2746  نزد بانک ملي شعبه ...  در 1387/01/31

مانده طبق دفاتر شركت     
اضافه مي شود اقالم باز بستانکار صورت حساب: 

ـ واريز نقدی توسط شركت الف 
ـ واريز نقدی توسط شركت ب 

كسر مي شود اقالم باز بدهکار صورت حساب:
ـ اشتباه در ثبت چک شماره 59125 

ـ هزينه كارمزد بانکی 

2,211,500

240,000
170,000 

  )410,000(

90,000
1,200

)91,200(

مانده طبق صورت حساب بانک 
اضافه مي شود اقالم باز بدهکار دفتر: 

ـ حوالۀ ثبت شــده طی سند شماره 
 68

كسر مي شود اقالم باز بستانکار دفتر: 
ـ چک معوق شمارۀ 59129  
ـ چک معوق شمارۀ 59132
ـ چک معوق شمارۀ 59133

2,530,800

240,000
140,000

25,000
91,500
24,000

)140,500(

2,530,300مانده واقعي 2,530,300مانده واقعي

 ثبت اصالحات مغايرات بانكي در دفاتر شرکت 
پس از آن كه صورت مغايرت بانكي تهيه و اقالم ثبت نشــده در دفاتر شركت مشخص شد، الزم است حسابدار شركت، رويدادهايي  
را كه در دفاتر شركت ثبت نشده در سند حسابداري و دفاتر شركت ثبت نمايد. الزم است يادآوري شود در اين مرحله، فقط اشتباهات و 
اقالم بازي كه از مانده طبق دفاتر شركت كسر و يا به آن اضافه شده است نياز به ثبت دارد. لذا با توجه به صورت مغايرت بانكي فوق، 

بابت موارد زير بايد ثبت هاي الزم در دفاتر انجام شود: 
1ـ  اشــتباه در ثبت چک شــماره 59125  )فرض كنيد اين چک قباًل، هم در دفتر روزنامه و هم در دفتر كل به مبلغ غلط ثبت شده 

است( 
2 ـ هزينۀ كارمزد بانكي 

3 ـ واريز نقدي توسط شركت الف 
4 ـ واريز نقدي توسط شركت ب 

دفتر روزنامه شركت شقایق
بستانكاربدهكارشرحتاريخ

خريد 1387/01/31 
  بانک 

بابت اصالح سند حسابداري شمارۀ 35 مورخ 87/1/11

 90,000
 90,000

هزينۀ كارمزد بانکي 1387/01/31 
             بانک 

بابت هزينه كارمزد بانکی

 1,200
 1,200

بانک 1387/01/31 
             حساب هاي دريافتني ـ شركت الف 
             حساب هاي دريافتني ـ شركت ب 
بابت واريز نقدی توسط شركت های الف و ب

 410,000
 240,000
 170,000
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 روش محاسبۀ موجودي بانک از مانده دفتر
به صورت مغایرت بانکی كه در فوق تنظیم شــده اســت اصطالحاً صورت مغایرت بــه روش ماندۀ واقعی می گویند. روش 
مانده واقعی تنها روش مورد قبول مطابق اســتانداردهای حسابداری است. اما با این وجود، صورت مغایرت بانکی را مي توان به 

دو روش دیگر نیز تهیه نمود. 
در يكی از اين روش ها، با استفاده از مانده حساب بانک در دفاتر شركت، موجودی بانک مطابق صورت حساب ارسالی بانک محاسبه 

می شود. با توجه به اطالعات مثال فوق، صورت مغايرت بانكی با اين روش به صورت زير تنظيم مي گردد: 
شركت شقایق 

صورت مغایرت بانکي حساب جاري 2746  نزد بانک ملي شعبه ...  در 1387/01/31
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2,211,500  مانده طبق دفاتر شرکت                                   
 كسر مي شود اقالم باز بدهکار صورت حساب: 

 90,000  ـ اشتباه در ثبت چک شماره 59125                
    )91,200(                     1,200  ـ هزينۀ كارمزد بانكي       

 اضافه مي شود اقالم باز بستانکار صورت حساب:                                                     
 ـ واريز نقدي توسط شركت الف                240,000 

        410,000                   170,000  ـ واريز نقدي توسط شركت ب                    
 اضافه مي شود اقالم باز بستانکار دفتر                                                                

 25,000  ـ چک معوق شمارۀ 59129      
 91,500  ـ چک معوق شمارۀ 59132                 

 ـ چک معوق شمارۀ 59133                            24,000                     140,500
 كسر مي شود اقالم باز بدهکار دفتر:                                                                  

 ـ حواله ثبت شده طي سند شماره 68                                                )140,000( 
 مانده طبق صورت حساب بانک                                                            2,530,800 

 
روش محاسبۀ موجودي بانک طبق صورت حساب بانک   

با توجه به توضیحات فوق، با اســتفاده از ماندۀ صورت حســاب ارســالی بانک نیز،  مي توان ماندۀ حســاب بانک در دفاتر 
شركت را محاسبه نمود. با توجه به اطالعات مثال فوق، صورت مغایرت بانکی با این روش به صورت زیر تنظیم مي گردد: 

شركت شقایق 
صورت مغایرت بانکي حساب جاري 2746  نزد بانک ملي شعبه ...  در 1387/01/31

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ماندۀ طبق صورت حساب بانک                                        2,530,800 

كسر مي شود اقالم باز بستانکار دفتر 
ـ چک معوق شمارۀ 59129       25,000
ـ چک معوق شمارۀ 59132                   91,500

ـ چک معوق شمارۀ 59133                    24,000                                     )140,500(    
اضافه مي شود اقالم باز بدهکار دفتر:                                                                             

ـ حواله ثبت شده طي سند شماره 68                                                                   140,000 
اضافه مي شود اقالم باز بدهکار صورت حساب:                                                                 2,530,300

ـ اشتباه در ثبت چک شماره 59125     90,000 
   )91,200(                                        1,200 ـ هزينه كارمزد بانكي     

كسر مي شود اقالم باز بستانکار صورت حساب:                                                                 
ـ واريز نقدي توسط شركت الف                  240,000

ـ واريز نقدي توسط شركت ب                  170,000                                      )410,000(
مانده طبق دفاتر شرکت                                                                 2,211,500



      عمليات حسابداري مربوط به تنخواه گردان، صندوق و بانكفصل ششم

136

 حساب تنخواه گردان 
بــا وجود این كه كليۀ مؤسســات پرداخت های خود را غالبًا از طریق صدور چک از حســاب های بانکی انجــام مي دهند، پرداخت 
هزینه های جزئی از حســاب بانک امکان پذیر نيست. برای مثال پرداخت مبلغ جزئی برای كرایۀ تاكسی از طریق صدور چک از حساب 
بانکی ميســر و معقول نيســت. برای پرداخت این موارد، مبلغی پول در اختيار یک یا چند نفر از كاركنان شركت قرار مي گيرد تا از محل 

آن هزینه های جزئی را پرداخت كنند. مبلغی كه به این منظور در اختيار این افراد قرار مي گيرد »تنخواه گردان« ناميده می شود. 

مبلغــی پول را كه به منظور پرداخت هزينه های جزئــی در اختیار يک يا چند نفر از 
كاركنان شركت قرار مي دهند را »تنخواه گردان« مي نامند.  

 ثبت عملیات مالی در حساب تنخواه گردان 
حساب تنخواه گردان یک دارایی است و بدهکار و بستانکار كردن آن تا حد زیادی شبيه حساب صندوق مي باشد. الزم به ذكر است 

برای ثبت عمليات مالی تنخواه گردان از دو روش زیر می توان استفاده نمود: 
الف( روش تنخواه گردان ثابت 
ب( روش تنخواه گردان متغير 

برای تشریح عمليات حسابداری مربوط به تنخواه گردان به مثال زیر توجه نمایيد. 
مثال 1: شــركت الف در 1388/2/1 مبلغ 2,000,000 ریال تنخواه گــردان را از طریق صدور چک در اختيار آقای محمدی یکی از 
كاركنان شركت قرارداد. هزینه های انجام گرفته از محل تنخواه گردان آقای محمدی طی اردیبهشت ماه سال مذكور به شرح زیر است .

ملزومات                           412,000 ریال 
341,000 ریال  هزینۀ ایاب و ذهاب    
415,000 ریال  هزینۀ سوخت و تعميرات جزیی خودرو  
هزینۀ پذیرایی                674,000 ریال 

842,000  ,1 ریال  جمع      
آقای محمدی ليســت هزینه های انجام شــدۀ خــود را پس از تأیيد مدیر مربوطه بــه امور مالی ارائه نمود و امــور مالی در تاریخ 
1388/2/31 مبلغ 1842000 ریال از طریق صدور چک در اختيار نامبرده قرار داد. همچنين در طی خرداد ماه ســال مذكور هزینه های 

زیر از محل تنخواه گردان آقای محمدی انجام شده است: 
656,000 ریال  هزینۀ ایاب و ذهاب    
386,000 ریال  هزینۀ سوخت و تعميرات جزئی خودرو  
هزینۀ پذیرائی                723,000 ریال 

1,765,000 ریال  جمع      

در پایان خرداد ماه نيز آقای محمدی ليســت هزینه های انجام شــدۀ خود را پس از تأیيد مدیر مربوطه به امور مالی ارائه نمود و امور 
مالی در تاریخ 1388/3/31 مبلغ 1,765,000 ریال از طریق صدور چک در اختيار نام برده قرار داد.

مطلوب است ثبت رویدادهای فوق در دفتر روزنامه شركت الف با دو روش تنخواه گردان ثابت و تنخواه گردان متغير. 
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 روش تنخواه گردان ثابت 
دفــتر روزنامۀ شركت الف 

شمارۀ سند 
حسابداري

شــــــرحتاريخ

ف
عط

بستانكاربدهكار

تنخواه گردان 88/2/1
بانک

بابت پرداخت تنخواه گردان به آقای محمدی 

2,000,000
2,000,000

هزينۀ ملزومات مصرفی 88/2/31
هزينۀ اياب و ذهاب 

هزينۀ سوخت و تعمیرات خودرو 
هزينۀ پذيرائی

  بانک 
بابت هزينه های انجام شــده از محل تنخواه آقای محمدی و ترميم تنخواه 

نام برده 

412,000
341,000
415,000
 674,000

 1,  842,000

هزينۀ اياب و ذهاب 88/3/31
هزينۀ سوخت و تعمیرات خودرو 

هزينۀ پذيرائی
بانک 

بابت هزينه های انجام شــده از محــل تنخواه آقای 
محمدی و ترمیم تنخواه نام برده

 656,000
 386,000
 723,000

 1,765,000

حساب تنخواه گردان

روش تنخواه گردان متغیر 
دفــتر روزنامه شركت الف 

شمارۀ سند 
حسابداري

شــــــرحتاريخ

ف
عط

بستانكاربدهكار

تنخواه گردان 88/2/1
                    بانک 

بابت پرداخت تنخواه گردان به آقای محمدی 
2,000,000

2,000,000

هزينۀ ملزومات مصرفی 88/2/31
هزينۀ اياب و ذهاب 

هزينۀ سوخت و تعميرات خودرو 
هزينۀ پذيرائی

                        تنخواه گردان  
تنخواه گردان 

                         بانک 
بابت هزينه های انجام شده از محل تنخواه آقای محمدی 

و ترميم تنخواه نام برده

412,000
341,000
415,000

 674,000

1,842,000
 1,842,000

 1,842,000

هزينۀ اياب و ذهاب 88/3/31
هزينۀ سوخت و تعميرات خودرو 

هزينۀ پذيرائی
                        تنخواه گردان  

تنخواه گردان 
                         بانک 

بابت هزينه های انجام شده از محل تنخواه آقای محمدی 
و ترميم تنخواه نام برده

 656,000
 386,000
723,000

 1,765,000
1,765,000

 1,765,000

2,000,000
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حساب تنخواه گردان

2,000,000
1,842,000
1,765,000

1,842,000
 1,765,000

همانطور كه مالحظه می شود، در روش تنخواه گردان ثابت، حساب تنخواه گردان در زمان پرداخت وجه اولیه تنخواه گردان 
بدهکار مي شــود و تا هر زمان كه تنخواه گردان برقرار باشــد، بــدون تغییر می ماند. امــا در روش تنخواه گردان متغیر، هرگونه 
هزینه ای كه از محل تنخواه گردان انجام می شود، در حساب تنخواه گردان ثبت مي گردد لذا ماندۀ تنخواه گردان در طول زمان 

تغییر مي نماید.   

با توجه به این كه در روش تنخواه گردان ثابت هزینه های انجام شــده از محل تنخواه گردان در حســاب دفتر كل )یاحساب 
معین( تنخواه گردان ثبت نمی شــود، اطالعات مربوط به هزینه های انجام شــده از محل تنخواه گردان از روی دفاتر كل یا معین 
تنخواه گردان قابل مشــاهده نیســت، در صورتی كه در روش تنخواه گردان متغیر، از روی حساب تنخواه گردان می توان كلیه 
هزینه های انجام شــده از محل تنخواه گردان را مشــاهده كرد.  بنابراین، اســتفاده از روش تنخواه گردان ثابت مناسب نیست و 

توصیه می شود كه روش تنخواه گردان متغیر مورد استفاده قرار گیرد. 

بدهکار و بستانکار كردن تنخواه گردان تا حد زیادی شبیه حساب صندوق است. 
برای ثبت عملیات مالی تنخواه گردان از دو روش مي توان استفاده نمود. 

در روش تنخواه گردان ثابت، هنگام ارائۀ اسناد هزینه، در حساب تنخواه گردان ثبتی 
به عمل نمی آید. 

در روش تنخواه گردان متغیر، هنگام ارائۀ اسناد هزینه، حساب هزینه مربوطه بدهکار 
و حساب تنخواه گردان بستانکار می شود.    
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1 ـ حساب صندوق در چه مواردی بدهکار و در چه مواردی بستانکار می شود؟ 
2 ـ  منظور از تنخواه گردان چیست؟ توضیح دهید. 

 3 ـ برای ثبت رویدادهای مالی مربوط به تنخواه گردان چند روش وجود دارد؟ آنها را نام ببرید و بگویید كه كدام یک از 
آنها مناسب تر است. 

4 ـ در كدام روش ثبت رویدادهای مالی مربوط به تنخواه گردان ماندۀ حساب تنخواه گردان بدون تغییر می ماند؟ 
5 ـ حساب بانک در چه مواردی بدهکار و در چه مواردی بستانکار می شود؟

6 ـ منظور از اقالم باز چیست؟ آن را توضیح دهید. 
7 ـ اقالم باز بدهکار دفتر چه اقالمی هستند؟ 
8 ـ اقالم باز بستانکار دفتر چه اقالمی هستند؟

9 ـ اقالم باز بدهکار صورت حساب بانک چه اقالمی هستند؟
10 ـ اقالم باز بستانکار صورت حساب بانک چه اقالمی هستند؟ 

11 ـ اقالمي كه در دفاتر شركت یا بانک اشتباه ثبت شده اند چگونه در صورت مغایرت بانکی درج می شوند؟ 
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تمرين

1ـ جمع فروش های نقدی فروشــگاه نوين در تاريخ 1389/7/22 مبلغ 800  ,6,247 ريال و وجه نقد وصول شــده در آن روز 
6,247,000 ريال است. مطلوب است ثبت اين رويداد در دفتر روزنامۀ فروشگاه نوين. 

2ـ  ماندۀ حساب کسور و اضافات صندوق در فروشگاه هدايت در پايان سال 1389 مبلغ 18,240 ريال بدهکار است. مطلوب 
است ثبت بستن حساب مزبور در پايان سال 1389 در دفتر روزنامۀ فروشگاه. 

3 ـ رويدادهای زير در مورد تنخواه گردان آقای حسينی، که از کارکنان شرکت شهاب است، طی تيرماه 1388 اتفاق افتاده 
است. آنها را با روش تنخواه گردان ثابت در دفتر روزنامه شرکت شهاب ثبت کنيد. 

در تاريخ1388/4/1 از طريق صدور چک از حســاب بانکی شــرکت، مبلغ 500,000  ,2 ريال تنخواه گردان در اختيار آقای 
حسينی قرار گرفت. 

هزينه های انجام گرفته از محل تنخواه گردان آقای حسينی طی تير ماه سال مذکور به شرح زير مي باشد: 
هزينۀ پذيرائی                   472,000 ريال 
648,000 ريال  هزينۀ اياب و ذهاب    
هزينۀ سوخت و تعميرات خودرو                427,000 ريال 
776,000 ريال  هزينۀ های متفرقه    

جمع                   2,323,000 ريال 

آقای حســينی ليســت هزينه های انجام شــدۀ خود را پس از تأييد مدير مربوطه به امور مالی ارائه نمود و امور مالی در تاريخ 

1388/4/31 مبلغ 2,323,000 ريال از طريق صدور چک در اختيار نام برده قرار داد. 

4 ـ با توجه به اطالعات ســؤال قبل، رويدادهای فوق را در دفتر روزنامۀ شــرکت شــهاب با  روش تنخواه گردان متغير ثبت 

کنيد. 

5 ـ شرکت شفق در تاريخ 1388/7/1 يک حساب جاری در بانک ملی ايران شعبۀ ظفر افتتاح نمود و مبلغ 7,280,000 ريال 

وجه نقد از محل صندوق شــرکت به آن واريز کرد. ســاير عمليات مالی مربوط به حســاب بانکی مزبور در مهرماه به شرح زير 

است: 

در تاريخ 1388/7/6 هزينۀ آب و برق شرکت به مبلغ 426,000 ريال از طريق صدور چک شمارۀ 77411 پرداخت شد. 

در تاريخ 1388/7/9 مقداری اثاثه اداری به مبلغ 2,140,000 ريال خريداری شــد و با صدور چک شــمارۀ 77412 وجه آن 

پرداخت شد. 
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در تاریخ 1388/7/13 هزینۀ ســوخت و تعمیرات جزئی یک دســتگاه خودرو به مبلغ 623,000 ریال از طریق صدور چک 

شماره 77413 پرداخت شد. 

1388/7/18 مبلغ 890,000  ,5 ریال كاال به فروش رسید و خریدار وجه آن را به حساب جاری شركت نزد بانک ملی واریز 

نمود. 

در تاریخ 1388/7/30 هزینۀ تلفن شركت به مبلغ 241,000 ریال از طریق صدور چک شمارۀ 77414 پرداخت شد. 

مطلوب است ثبت رویدادهای فوق در دفتر روزنامه شركت شفق. 
6 ـ اطالعات مربوط به دفتر معین حســاب جاری شــمارۀ 8844 شــركت نوروز در فروردین ماه 1389 و همچنین صورت 

حساب بانک حساب مذكور به شرح زیر است: 

دفتر معین بانک: حساب جاري شمارۀ 8844 نزد بانک ملي شعبه يادگار 

شمارۀ 
ماندهبستانكاربدهكارشرحتاريخسند

920,000واريز نقدي 289/01/04

صدور چک شــماره 6611 جهــت هزينه حمل 589/01/07
87,000كاال

61,000صدور چک شماره 6612 جهت خريد ملزومات1189/01/08
38,000صدور چک شماره 6613 جهت هزينه حمل 1889/01/08
27,000صدور چک شماره 6614 جهت هزينه سفر 2589/01/09
247,000دريافت بابت فروش كاال 2689/01/10

صدور چک شــماره 6615 جهت ترمیم تنخواه 2889/01/10
150,000گردان

230,000صدور چک شماره 6616 جهت خريد كاال 3589/01/11
472,000دريافت بابت فروش كاال 4689/01/15
381,000دريافت بابت فروش كاال 4889/01/16
687,000دريافت بابت فروش كاال 5089/01/16
311,000صدور چک شماره 6617 جهت خريد كاال 5789/01/21
89,200صدور چک شماره 6618 جهت هزينه تلفن 5889/01/25
224,000حواله وجه از شهرستان توسط مشتريان 6889/01/31
52,0001,885,800 صدور چک شماره 6619 جهت هزينه سوخت 7289/01/31
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صورت حساب بانک: حساب جاري شماره 8844 شرکت نوروز

ماندهبستانكاربدهكارشرحتاريخرديف

920,000واريز نقدي 189/01/04
87,000برداشت طي  چک شمارۀ 6611 289/01/07
61,000برداشت طي  چک شمارۀ 6612 389/01/08
38,000برداشت طي  چک شمارۀ 489/01/086613
27,000برداشت طي  چک شمارۀ 6614   589/01/09
247,000واريز نقدي689/01/10
230,000برداشت طي  چک شمارۀ 6616 789/01/11
150,000برداشت طي  چک شمارۀ 889/01/116615
472,000واريز نقدي 989/01/15

381,000واريز نقدي 1089/01/16
687,000واريز نقدي 1189/01/16
81,400واريز نقدي 1289/01/18
311,000برداشت طي چک شماره 1389/01/236617
برداشــت بابت هزينۀ صدور دسته 1489/01/31

چک 
7,500

21,0001,897,900واريز نقدي 1589/01/31

اطالعات زیر نیز در دست است: 
الف ( واریز نقدی مورخ 89/1/18 توسط مؤسسۀ افق بابت بدهی آن مؤسسه است.  
ب ( واریز نقدی مورخ 89/1/31 توسط مؤسسۀ نیرو بابت بدهی آن مؤسسه است.  

ج ( وجه حواله ثبت شده در تاریخ 89/01/31 در دفاتر شركت به مبلغ 224,000 ریال بابت فروش كاال به آنان می باشد كه 
مســتندات واریز وجه به صورت دورنگار)فاكس( وصول شــده لیکن تا پایان فروردین ماه در صورت حساب بانک ثبت نشده 

است. 
د ( گیرندگان چک هاي شمارۀ 6618 و 6619 تا پایان فروردین ماه وجه چک را از بانک دریافت نکرده اند. 

مطلوب است تهیه صورت مغایرت بانکي حساب فوق در پایان فروردین ماه 1389. 
7 ـ اطالعات زیر در مورد حساب شمارۀ 5519 شركت نگین در اردیبهشت ماه 1389 در دست است: 

الف( مبلغ 143,000 ریال توسط یکی از مشتریان بابت فروش كاال از بندر عباس برای شركت حواله شده و مستندات واریز 
وجه از طریق دورنگار وصول و در دفاتر شركت ثبت شده است لیکن ماه بعد در صورت حساب بانک ثبت شده است.

ب( هزینه صدور چک بانکی به مبلغ 20,000 ریال از حســاب جاری 5519 شركت توسط بانک برداشت شده ولی تا پایان 
ماه در دفاتر شركت ثبت نشده است. 
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ج( مبلغ 286,000 ریال توسط مؤسسۀ نیکو بابت بدهی آن مؤسسه به حساب شركت واریز شده و در صورت حساب بانک 
ثبت شده لیکن تا پایان ماه در دفاتر شركت ثبت نشده است. 

د( گیرندگان چک هاي شمارۀ 2211 به مبلغ 48,900 ریال و شمارۀ 2213 به مبلغ 896,000 ریال تا پایان اردیبهشت ماه وجه 
چک را از بانک دریافت نکرده اند. 

هـ( ماندۀ حساب مذكور در پایان اردیبهشت ماه 1389 در دفاتر شركت 1,467,000 ریال و براساس صورت حساب ارسالی 
بانک 2,534,900 ریال است.

مطلوب است تهیۀ صورت مغایرت بانکي حساب فوق در پایان اردیبهشت ماه 1389 و ثبت های الزم در دفاتر شركت نگین.



      عمليات حسابداري مربوط به تنخواه گردان، صندوق و بانكفصل ششم

144

  مسائل 

1 ـ جمع فروش های نقدی فروشگاه صدف در تاريخ 1388/7/26 مبلغ 4,677,400 ريال و وجه نقد وصول شده در آن روز 
4,679,000 ريال است. مطلوب است ثبت اين رويداد در دفتر روزنامۀ فروشگاه. 

2 ـ ماندۀ حساب کسور و اضافات صندوق در فروشگاه فرزين در پايان سال 1388 مبلغ 11,264 ريال بستانکاراست. مطلوب 
است ثبت بستن حساب مزبور در پايان سال 1388 در دفتر روزنامۀ فروشگاه. 

3 ـ رويدادهای زير در شرکت تابان در مورد تنخواه گردان آقای احمدی طی شهريور ماه سال 1389 اتفاق افتاده است. 
در تاريخ1389/6/1 از طريق صدور چک از حســاب بانکی شــرکت، مبلغ 300,000 ريال تنخــواه گردان در اختيار آقای 

احمدی قرار گرفت. 
هزينه های انجام گرفته از محل تنخواه گردان آقای احمدی طی شهريور ماه سال مذکور به شرح زير است: 

هزينۀ پذيرائی                   627,000 ريال 
496,000 ريال  هزينۀ اياب و ذهاب    
871,000 ريال  هزينۀ سوخت و تعميرات جزئی خودرو  
796,000 ريال  هزينه های متفرقه    

جمع                   2,790,000 ريال 
آقای احمدی ليســت هزينه های انجام شــدۀ خود را پس از تأييد مدير عامل به امور مالی ارائــه نمود و امور مالی در تاريخ 
1389/6/31 مبلــغ 2,790,000 ريــال از طريق صــدور چک در اختيار نامبــرده قرار داد. همچنين در طی مهرماه ســال مذکور 

هزينه های زير از محل تنخواه گردان آقای احمدی انجام شده است: 
825,000 ريال  هزينۀ اياب و ذهاب    
هزينۀ سوخت و تعميرات خودرو                942,000 ريال 
هزينۀ پذيرائی                  896,000 ريال 

جمع                   2,663,000 ريال 

در پايان مهر ماه نيز آقای احمدی ليست هزينه های انجام شده خود را پس از تأييد مدير عامل به امور مالی ارائه نمود و امور 
مالی در تاريخ 1389/7/30 مبلغ 2,663,000 ريال از طريق صدور چک از حساب بانکی شرکت در اختيار نام برده قرار داد.

مطلوب است ثبت رويدادهای فوق در دفتر روزنامه شرکت تابان با دو روش تنخواه گردان ثابت و تنخواه گردان متغير. 
4ـ  دفتر معين حســاب جاری شــمارۀ 4828 شرکت سپهر نزد بانک تجارت شعبۀ نبرد و همچنين صورت حساب آن در دی 

ماه سال 1388 به صورت صفحۀ بعد است: 
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دفتر معین بانک: حساب جاري شماره 4828 نزد بانک تجارت شعبه سپهر

ماندهبستانكاربدهكارشرحتاريخ

843,000واريز نقدي 88/10/05
76,000صدور چک شمارۀ 5881 جهت خريد كاال88/10/07
93,000صدور چک شمارۀ 5882 جهت خريد ملزومات88/10/08
45,000صدور چک شمارۀ 5883 جهت هزينه حمل 88/10/09
82,400دريافت بابت فروش كاال 88/10/11
46,000صدور چک شمارۀ 5884 جهت قرض88/10/12
79,000صدور چک شمارۀ 5885 جهت خريد كاال 88/10/14
128,000دريافت بابت فروش كاال 88/10/22
47,000صدور چک شمارۀ 5886 جهت پرداخت بدهي88/10/28
61,000دريافت بابت فروش كاال  88/10/30
39,000689,400 صدور چک شمارۀ 5887 جهت هزينۀ تلفن  88/10/30

صورت حساب بانک: حساب جاري شمارۀ 4828 شرکت سپهر 

ماندهبستانكاربدهكارشرحتاريخرديف

843,000واريز نقدي 188/10/05
76,000برداشت طي  چک شمارۀ 5881 288/10/07
93,000برداشت طي  چک شمارۀ 5882 388/10/09
82,400واريز نقدي488/10/11
46,000برداشت طي  چک شمارۀ 5884 588/10/12
79,000برداشت طي  چک شمارۀ 688/10/145885
128,000واريز نقدي 788/10/22
2,500برداشت بابت كارمزد بانكي 888/10/30
83,000839,900واريز نقدي 988/10/30

اطالعات زیر نیز در دست است: 
الف( در تاریخ 1388/10/30 مؤسســۀ پویش بابت بدهی خود به شــركت مبلغ 83,000 ریال در وجه حساب جاري شركت 
حواله كرده كه بانک این مبلغ را در همان روز وصول و در حســاب شــركت ثبت نموده است لیکن شركت تا پایان دی ماه آن 

را در دفاتر خود ثبت نکرده است. 
ب( در تاریخ 1388/10/30 مبلغ 2500 ریال بابت كارمزد خدمات بانکی از حساب شركت برداشت كرده لیکن شركت این 

مبلغ را تا پایان دی ماه در دفاتر شركت ثبت نکرده است. 
ج( گیرندگان چک هاي شماره 5883 ، 5886 و 5887 تا پایان دی ماه وجه چک های خود را از بانک دریافت نکرده اند. 

د( در تاریخ 1388/10/30 مبلغ 61,000 ریال توسط مؤسسۀ سالمت به حساب شركت واریز شده و مستندات آن به شركت 
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ارائه شده و شركت آن را در دفاتر خود ثبت كرده لیکن بانک آن را در بهمن ماه وصول و در حساب شركت عمل نموده است. 
مطلوب است تهیه صورت مغایرت بانکي حساب مذكور در پایان دی ماه 1388 و ثبت های الزم در دفتر روزنامۀ شركت سپهر. 

5 ـ با توجه به اطالعات سؤال قبل مطلوب است: 
الف( محاسبۀ موجودي بانک طبق صورت حساب بانک. 

ب( محاسبۀ موجودي بانک از مانده دفتر. 
6ـ  اطالعات زیر در مورد حســاب جاري 822 شــركت بهار در دست اســت. مطلوب است تهیۀ صورت مغایرت بانکي در 

تاریخ 1379/11/30 و انجام ثبت هاي الزم در دفتر روزنامۀ عمومي شركت.
دفتر معین بانک - جاري 822 در 1379/11/30

بستانكار بدهكار شرح  
مانده نقل از ماه قبل 

چک 1421 
چک 1422 
چک 1423 
چک 1424 

واريز طي فيش 8666 
چک 1425 بابت خريد كاال 

چک 1426 بابت خريد تجهيزات 
حواله  شماره 88 از شهرستان 

چک 1427 
چک 1428  
چک 1429

995,000

 400,000

 380,000

95,000
 40,000

 375,000
 85,000

 25,000
 86,000

 195,000
 570,000
 40,000

264,000مانده 

صورت حساب بانک - جاري 822 در تاریخ 1379/11/30  
بستانكار بدهكار شرح  

مانده نقل از ماه قبل 
چک 1423 
چک 1421 
چک 1424 

واريز طي فیش 8666 
واريز طي فیش 8667 بابت بدهي شركت ب 

چک 1426 
حواله شمارۀ 88  از شهرستان 

چک 1427 
واريز طي فیش 8668 بابت بدهي شركت الف 

هزينۀ دسته چک

 375,000
 95,000
 85,000

86,000

 195,000

 7,500

 995,000

 400,000
 250,000

 380,000

 600,000

1,781,500مانده 

مطلوب است تهیه صورت مغایرت بانکی حساب 822 شركت در پایان بهمن ماه 1379 . 
7 ـ با توجه به اطالعات سؤال قبل مطلوب است: 

الف( محاسبۀ موجودي بانک طبق صورت حساب بانک. 
ب( محاسبۀ موجودي بانک از مانده دفتر. 

8 ـ ماندۀ حســاب جاری 286 نزد بانک تجارت در دفتر معین شركت سهامی مهتاب در پایان آبان ماه 1386 مبلغ 773,000 
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ریال اســت در صورتی كه مانده حســاب مذكور بر اســاس صورت حســاب بانک 912,000 ریال اســت. پس از مطابقت اقالم 
صورت حساب بانک با دفتر معین شركت موارد زیر كشف گردیده است: 

الف( مبلغ 40,000 ریال توســط آقای حمیدی و 80,000 ریال توسط شركت سپهر بابت بدهی آنان در وجه حساب بانکی 
شركت حواله شده كه تاكنون ثبت دفاتر شركت نشده است.

ب( وجه واریزی توســط صندوقدار شــركت 48,000 ریال در آخرین ساعات روز 30 آبان ماه برای بانک ارسال شده ولی 
بانک رقم مذكور را در روز بعد در حساب شركت عمل نموده است.

ج( چک شــمارۀ 1928 به مبلغ 34,000 ریال و چک شــمارۀ 1953 به مبلغ 62,000 ریال تا كنون توســط مشتریان به بانک 
ارائه نگردیده است. 

د( حســابدار شــركت مهتاب چک شمارۀ 1945 به مبلغ 74,000 ریال را اشــتباهاً به مبلغ 47,000 ریال در دفاتر ثبت نموده 
است. چک مزبور بابت خرید اثاثۀ اداری صادر شده است. 

هـ( هزینۀ كارمزد بانکي، كه در دفاتر شركت ثبت نشده، 2,000 ریال است. 
مطلوب است تهیه صورت مغایرت بانکی حساب در پایان آبان ماه 1386 و ثبت های الزم در دفتر روزنامه شركت. 

9 ـ اطالعات زیر در مورد حساب شمارۀ 7744 شركت بهار در خرداد ماه 1389 در دست است: 
الف( مبلغ 411,600 ریال توســط یکی از مشتریان بابت طلب شركت از یکی از مشتریان از مشهد برای شركت حواله شده 
و مســتندات واریز وجه از طریق دورنگار وصول و در دفاتر شــركت ثبت شده لیکن ماه بعد در صورت حساب بانک ثبت شده 

است.
ب( هزینه صدور دســته چک به مبلغ 10,000 ریال از حســاب جاری 7744 شركت توسط بانک برداشت شده ولی تا پایان 

ماه در دفاتر شركت ثبت نشده است. 
ج( مبلغ 463,000 ریال توسط مؤسسۀ نگار بابت بدهی آن مؤسسه به حساب شركت واریز شده و در صورت حساب بانک 

ثبت شده لیکن تا پایان ماه در دفاتر شركت ثبت نشده است. 
د( گیرندگان چک هاي شــمارۀ 8543 به مبلغ 74,200 ریال و شــمارۀ 8547 به مبلغ 624,300 ریال تا پایان خرداد ماه جهت 

وصول چک به بانک مراجعه نکرده اند. 
هـ( چک شــمارۀ 8546 به مبلغ 27,600 ریال صادر و به طلبکاران شــركت تحویل شــده است و آنان وجه چک را از بانک 

وصول كرده اند اما در دفاتر شركت ثبت نشده است. 
و( مبلغ چک شــماره 8541 بابت خرید كاال در دفاتر شــركت 32,000 ریال ثبت شــده است ولی مبلغ صحیح آن 23,000 

ریال است. بانک مبلغ چک مزبور را به طور صحیح ثبت نموده است. 
ز( مانده حســاب مذكور در پایان اردیبهشت ماه 1389 در دفاتر شــركت 456,700 ریال و براساس صورت حساب ارسالی 

بانک 1,178,000  ریال مي باشد. 
مطلوب است تهیۀ صورت مغایرت بانکي حساب فوق در پایان خرداد ماه 1389 و ثبت های الزم در دفاتر شركت بهار. 
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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. 



    اصالح حساب ها فصل هفتم

163

  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
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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 



    بستن حساب ها در پايان دوره ي مالي فصل هشتم

178

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
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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.
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فصل دهم 
به کارگیری رایانه در حسابداری 

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

1 ـ ساختار کامپیوتر را بشناسد. 
2 ـ مفهوم سخت افزار، نرم افزار و میان افزار را بداند. 

3 ـ سیستم عامل Windows را بشناسد و اصول ورود به محیط کار آن را انجام دهد. 
4 ـ اشیاء ثابت میز کار را بشناسد و مفاهیم اساسی کار با آنها را انجام دهد. 

5 ـ اجزاء یک پنجره در Windows را بشناسد. 
6 ـ منوی Start را بشناسد و کاربردهای آن را انجام دهد. 

7 ـ مفاهیم کلی نرم افزارهای حسابداری و زمینه های استفاده از آنها را انجام دهد. 
8 ـ اصول نصب سیستم های مالی را بداند. 

9 ـ ویژگی های کاربردی نرم افزارهای حسابداری را انجام دهد. 
1٠ـ ثبت حساب های مختلف را در نرم افزارهای حسابداری انجام دهد.

11 ـ نحوه کدگذاری حساب ها در نرم افزارهای حسابداری را انجام دهد. 
12 ـ اصول ایجاد سند حسابداری و نحوه وارد کردن اطالعات در سند حسابداری را انجام دهد. 

13 ـ اصول تهیه گزارشات مختلف مانند دفتر روزنامه، دفتر کل، دفتر معین و تراز آزمایشی را تهیه کند. 
14 ـ اصول پشتیبانی و نگهداری و رمز گذاری در سیستم های حسابداری را انجام دهد. 

15 ـ اصول چاپ گزارشات مالی را انجام دهد.  

 اگر چه ســابقه اســتفاده از کامپیوتر در امور مختلف از جمله حسابداری بسیار کم است، لیکن امروزه، کامپیوتر آن چنان با 
کار حســابداری آمیخته گردیده است که تصور مؤسسه یا شــرکتی که برای حسابداری خود از کامپیوتر استفاده ننماید، امری 
دشــوار و دور از ذهن خواهد بود. در این فصل اصول کلی اســتفاده از کامپیوتر در حسابداری به صورت بسیار مختصر توضیح 

داده مي شود. 

 آشنایي با سیستم کامپیوتر
کامپیوتر دســتگاهی است متشــکل از قطعات الکترونیکی مانند مدارات مجتمع، ترانزیســتور، مقاومت و غیره که داده ها و 
دستورات را با سرعت و دقت زیادی تجزیه و تحلیل و اجرا نموده و پس از کنترل نتایج محاسبات خود، آنها را تحویل می دهد. 

هر کامپیوتر دارای سه جنبه سخت افزار، نرم افزار و میان افزار مي باشد. 
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)Hardware( سخت افزار
مجموعه عناصر فیزیکی و قابل لمس کامپیوتر را سخت افزار کامپیوتر مي نامند. 

)Software( نرم افزار 
برنامه هائی که سخت افزار را راه  اندازی نموده و مورد بهره برداری و کنترل قرار مي دهد را نرم افزار می گویند. 

)Firmware( ميان افزار 
به برنامه های ســطح پایین که درون حافظه های ROM قرار می گیرند، اعم از آن که قابل تغییر باشــند یا نباشــند، میان افزار 

گفته می شود.

 ساختار کامپیوتر
یک کامپیوتر معموالً از اجزاِء زیر تشکیل شده است: 

1ـ  واحد ورودی: واحدهائی هســتند که داده ها از طریق آنها به شــکل مختلف وارد کامپیوتر می شــود. مثل صفحه کلید و 
ماوس. 

2 ـ واحــد خروجی: واحدهائی هســتند کــه اطالعات خروجی کامپیوتر از طریــق آنها در اختیار اســتفاده کننده قرار داده 
مي شود. مثل مانیتور و چاپگر. 

3ـ  واحد محاســبه و منطق: واحدی که عملیات مقایســه ای و محاسباتی از قبیل جمع، ضرب، تقسیم و مقایسه مقادیر توسط 
آنها انجام مي شود. 

4ـ  واحد کنترل: واحدی که جهت به کار انداختن مدارات مختلف کامپیوتر در زمانهای مناسب جهت انجام کار را به عهده 
دارد، واحد کنترل نامیده مي شود. 

5 ـ واحد حافظه: حافظه محل نگهداری داده ها و اطالعات در کامپیوتر اســت. آنچه به نام واحد حافظه مورد بحث اســت، 
حافظه اصلی کامپیوتر است که سایر واحدها با آن ارتباط دارند. حافظه اصلی را مي توان به دو بخش تقسیم کرد: 

الف( RAM 1: این حافظه با دســتیابی تصادفی با حافظه خواندنی و نوشــتنی است. حافظه RAM در اختیار کاربر است و 
مي تواند از آن استفاده کند. 

ب( 2ROM : این حافظه فقط خواندنی است و حاوی دستورالعمل هائی برای راه اندازی کامپیوتر است. 
6ـ حافظه ثبات: ثبات ها واحدهاي کوچک حافظه هستند که براي نگهداري سریع و موقت نتایج در CPU به کار مي روند.

        به مجموع واحدهاي محاسبه و منطق، واحد کنترل و حافظه ثبات ، واحد پردازش مرکزي )CPU( مي گویند.

 البته حافظه کش یا پنهان نیز جزء واحد کنترل محسوب مي شود.

1- Random Access Memory                      2-Read Only Memory
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)CPU(  واحد پردازش مرکزی

حافظه اصلي

واحد ورودي

واحد کنترل

حافظه ثبات

واحد محاسبه و منطق 
واحد ورودي واحد خروجي

ROM

RAM

 
Windows سيستم عامل

  Windows سیســتم عامل هاي گوناگونی برروی کامپیوترمورد اســتفاده قرار می گیرد که متداول ترین آنها سیســتم عامل
است. سیستم عامل Windows  یک واسط گرافیکی دارد که کاربر به راحتی با آن کار می کند. 

 Windows ورود به محيط كار 
  windows در کامپیوتر شما نصب شده باشد، با روشن کردن کامپیوتر، سیستم عامل windows XP اگر سیســتم عامل

XP  اجرا شده و اجزاء صفحه دسک تاپ1 یا میز کار ظاهر مي شوند. 

 اشياء ثابت ميز كار 
بر روی دســک تاپ یا میز کار حداقل ســه جزء وجود دارد. این سه جزء عبارتند از: )1( آیکن )2( دکمه Start و )3( نوار 

کار یا نوار وظیفه. این اجزاء در قسمت های بعدی توضیح داده می شود. 

Desktop ــ1



   به كارگيري رايانه در حسابداريفصل دهم

217

)Icon( آيکن
به تصاویر کوچک گرافیکي روي دسک تاب گفته مي شود که داراي یک نام است که این نام معرف یک برنامه یا فایل یا پوشه باشد. 

)Task bar( نوار وظيفه 
نوار افقی که در پایین صفحه مي باشــد، نوار وظیفه نامیده مي شــود. در نوار وظیفه، نام برنامه های بازشــده و فعال، تاریخ و 

ساعت ، منوي Start و مواردی از این قبیل نمایش داده مي شود. 

 منوي start  و كاربرد آن 
منوی Start کاربردهای متنوعی دارد که مهمترین آنها شــامل شروع کار با برنامه های کاربردی )All Program(، انجام 
تنظیمات مختلف بر روی سیســتم کامپیوتر و لوازم جانبی آن )مثل پرینتر، اســپیکر و صفحه کلید( Control Panel ، خاموش 

کردن سیستم )Shut Down( و رفتن به محیط کاربر دیگر )Log Off( مي باشد. 

 مفاهيم اساسي كار با اجزاء 
سیستم عامل windows به نحوی طراحی شده است که مي توان بر روی اجزاء میز کار عملیات مختلفی را انجام داد. برای 
مثــال بــا دابل کلیک کردن بر روی آیکــن برنامه های موجود در میز کار، مي توان آنها را اجرا نمود و با راســت کلیک کردن 
 Start بــر روی آیکــن مورد نظر مي توان آنها را حذف و یا در جای دیگر کپی نمــود. همچنین با کلیک کردن بر روی منوی

مي توان به برنامه های موجود در windows دسترسی پیدا کرد و آنها را اجرا نمود. 

 windows اجزاِء يك پنجره در 
همانطور که مي دانید، window  به معنی پنجره اســت. علت انتخاب این نام برای سیســتم عامل windows نیز این است 
که هنگام کار کردن با آن پنجره هائی باز مي شــود. برای مثال زمانــی که بر روی آیکنMy Computer دابل کلیک کنید، 

پنجره زیر بر روی صفحه نمایش باز مي شود: 
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مهمترین اجزاء پنجره فوق به صورت زیر مي باشد: 
)Title Bar( نوار عنوان 

این نوار در باالی پنجره باز قرار دارد که شــامل نام برنامه یا پوشــه و آیکن برنامه است. همچنین این نوار شامل کادر کنترل 
و دکمه های Maximize ، Minimize  و Close است. 

)Menu Bar( نوار منو 
در نوار منو، منوهای مختلفی وجود دارد که توسط آنها مي توان اعمال متفاوتی را در پنجره ها انجام داد. نوار منو به صورت 

زیر می باشد: 

)Standard Buttons( نوار ابزار 
این نوار در زیر نوار منو قرار دارد و شامل ابزارهائی است که با استفاده از آنها می توان عملیات مختلفی از جمله جستجوی 

فایل ها، برگشت به پنجره قبلی و تغییر نحوه نمایش آیکون ها را انجام داد.  

)Address Bar( نوار آدرس 
نوار آدرس شامل مسیری است که فعاًل در آنجا هستید. در سمت راست این نوار فلشی قرار دارد که با کلیک کردن بر روی 

آن می توانید مسیرهای مختلف کامپیوترتان را ببینید و برای رفتن به آن بخش، آدرس آن محل را کلیک کنید. 

)Status Bar( نوار وضعيت 
نــوار وضعیت در پائین پنجره قــرار دارد و وضعیت پنجره از جمله نام پنجره، تعداد فایلها، پوشــه ها و حجم اطالعات یک 

پنجره را نشان می دهد. 

 نوار پيمايش عمودي
نوار پیمایش عمودي در ســمت راست پنجره قرار دارد و زمانی فعال مي شود که تعداد آیکن های موجود در پنجره بیش از 

حدی باشد که در یک صفحه قابل نمایش است. 

 نوار پيمايش افقي
نــوار پیمایــش افقي در پائین پنجره و باالی نوار وضعیــت قرار دارد. این نوار نیز زمانی فعال می شــود که تعداد آیکن های 

موجود در پنجره بیش از حدی باشد که در یک صفحه قابل نمایش است. 
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 نرم افزارهاي حسابداري 
نرم افزارهاي حســابداري نرم افزارهائی هســتند که اختصاصاً برای انجام عملیات حسابداری طراحی شده اند و با استفاده از 
آنها می توانید تمامی عملیات حســابداری از جمله صدور سند حسابداری، تهیه دفاتر روزنامه، کل و معین، تنظیم تراز آزمایشی 
و تهیه صورت های مالی و گزارشــات مختلف را انجام دهید. نرم افزارهای حســابداری می تواند بســیار ساده و ارزان و یا بسیار 
پیچیده و گران باشــد به نحوی که مؤسســات بزرگ ممکن است برای تهیه نرم افزارهای حســابداری مورد نیاز خود میلیاردها 

تومان هزینه صرف نمایند. 

 زمینه هاي استفاده از نرم افزارهاي برنامه حسابداري 
برای استفاده از نرم افزارهاي برنامه حسابداري، شرایطی الزم است که حداقل شامل سه مورد زیر می باشد:

1 ـ در اختیار داشتن کامپیوتر و لوازم سخت افزاری جانبی مورد نیاز. 
2ـ  داشــتن سیستم حســابداری مدون به نحوی که نحوه انجام عملیات حسابداری را برای قسمتهای مختلف امور مالی )مثاًل 
قسمت حقوق و دستمزد، دفترداری و حسابداری اموال و انبار( تشریح نموده و فرایند انجام عملیات را برای کارکنان امور مالی 

تبیین نماید. 
3 ـ داشتن حسابداران آشنا به کامپیوتر و نرم افزار حسابداری. 

 انواع سیستم ها و نرم افزارهاي حسابداري 
همانطور که قباًل نیز بیان گردید، با توجه به حجم عملیات مالی و پیچیدگی فعالیتهای مالی مؤسسات مختلف، نرم افزارهای 
حســابداری مورد نیاز آنها مي تواند بســیار ساده و ارزان و یا بسیار پیچیده و گران باشد.  برای مثال، نرم افزار مورد استفاده یک 
واحد تجاری کوچک که 6 نفر کارمند دارد با یک بانک بین المللی که هزاران شــعبه در نقاط مختلف دنیا دارد قابل مقایســه 
نیســت. اما به طور کلی مي توان گفت که سیســتم حسابداری یک شرکت متوسط شامل حســابداری اموال و انبار، حسابداری 

فروش یا درآمد، حسابداری حقوق و دستمزد و دفترداری مي باشد. 

 اصول نصب سیستم هاي مالي 
نصب هر نرم افزار حسابداری با استفاده از راهنمای نصب آن که توسط تهیه کننده نرم افزار ارائه شده انجام مي شود. غالب 
نرم افزارهای حسابداری که در حال حاضر در بازار موجود است به صورت سی دی در اختیار استفاده کنندگان قرار مي گیرد و 
استفاده کنندگان مي توانند با استفاده از راهنمای آنها که به صورت چاپی و یا به صورت فایل کامپیوتری در اختیارشان گذاشته 

مي شود نسبت به نصب نرم افزار اقدام نمایند. 

 ویژگي هاي کاربردي یك نرم افزار حسابداري 
از ویژگی های مهم یک نرم افزار حســابداری سهولت اســتفاده و برخورداری از امنیت باالی آن مي باشد. به عالوه این که 
امروزه سیســتم ها و نرم افزارهاي حســابداري به نحوی طراحی مي شوند که نه تنها با قسمتهای مختلف امور مالی و حسابداری، 
بلکه با ســایر قســمتهای مؤسسه از جمله قسمت فروش، تدارکات و کارگزینی مرتبط و لینک باشد به طوری که اطالعات وارد 
شــده توســط قسمتهای دیگر به راحتی در اختیار امور مالی قرار گیرد تا نه تنها نیازی به ورود مجدد اطالعات به کامپیوتر نباشد 
بلکه مهمتر از همه بتوان سیســتم کنترلهای داخلی را به نحو مناسب طراحی و اجرا نمود. بنابراین، مهمترین ویژگیهای کاربردی 

یک نرم افزار حسابداری عبارتند از: 
1 ـ تمام نیازهای مؤسسه در زمینه تهیه گزارشهای مربوط به حسابداری را فراهم نماید. 

2 ـ به منظور حفظ و نگهداری اطالعات و عدم دسترسی افراد غیر مسئول و غیرمرتبط، از امنیت مناسب برخوردار باشد. 
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3 ـ استفاده از آن برای کاربران سیستم )حسابداران( آسان باشد. 
4ـ  سیســتم به نحوی طراحی شــده باشد که هر نوع اطالعات فقط یک بار وارد سیستم شود و با ورود اطالعات توسط یک 

کاربر، نیازی به ورود همان اطالعات توسط سایر کاربرها وجود نداشته باشد. 
5ـ  امکان انجام تغییرات مورد نیاز در مورد نرخ مالیات و بیمه و موارد مشــابه توســط کاربر ارشد بدون حضور برنامه نویس 

وجود داشته باشد. 

 اصول ثبت حساب ها )افتتاح حساب ها بامانده يا بدون مانده قبلي( 
نرم افزارهای حسابداری عموماً بدین شکل طراحی شده اند که در زمان نصب اولیه نرم افزار، باید برای حسابهای کل، معین 
و تفصیلی، کدهای الزم را تخصیص داده و شــرح آنها را در سیســتم وارد نمود. در زمان تعریف حساب در سیستم حسابداری، 
حساب مربوطه بدون مانده افتتاح می شود و ثبت مبلغ در هر حساب صرفاً از طریق صدور سند حسابداری امکان پذیر می باشد. 

در سالهای بعد نیز مانده حساب های دائمی از طریق صدور سند افتتاحیه به سال جدید منتقل مي شود. 

آشنایي با کدبندي حسابها و کاالها 
)حســاب مشتریان – انبارها- لیســت کاال - صندوقهاي مالي - کد هزینه ها - کارکنان شرکت - حسابهاي بانکي - حساب 

خدمات و سرویس ها(
در سیســتمهای حســابداری، برای دقت و ســهولت ثبت و گزارش گیری از حسابها، برای هر حســاب کد مشخصی که به 
صورت عددی مي باشــد در نظر گرفته مي شــود. اختصاص کد به حســابها به نحوی انجام مي شود که از ارتباط منطقی خاصی 

برخوردار باشد. 
برای مثال، یکی از روشهای کد بندی بصورت زیر است: 

گروه حساب حساب کل حساب معین حساب تفصیل

* ** *** ******

گروه حساب: گروه حساب، سر فصل های اصلی حساب را مشخص مي کند. برای مثال، »دارایي های جاری«، »دارایي های 
بلندمــدت«، »بدهی هــای جاری«، »بدهی های بلندمــدت«، »درآمدها«، »هزینه ها« و »حقوق صاحبان ســهام« هرکدام یک گروه 

حساب هستند. 

حساب كل: هر گروه حساب مي تواند چندین حساب کل داشته باشد. برای مثال، دارایي های جاری مي تواند شامل وجوه 
نقد، حسابهای دریافتنی، موجودی کاال، سرمایه گذاریهای کوتاه مدت و ... باشد. 

حساب معين: به چند حساب که زیر مجموعه یک حساب کل است، حسابهای معین گفته می شود. برای مثال، حساب کل 
وجوه نقد مي تواند شامل حسابهای معین: صندوق، حسابهای جاری بانکی و تنخواه گردانها باشد. 

برخی مواقع، حســابی که در یک شــرکت به عنوان حساب کل تلقی مي شود، ممکن است با توجه به حجم فعالیت و تعداد 
حسابها، در شرکت دیگر به عنوان حساب معین طبقه بندی شود. 

حســاب تفصيل: هر حساب معین مي تواند شــامل تعداد زیادی حساب تفصیل باشــد. به عنوان مثال، حسابهای دریافتنی 
می تواند شامل هزاران حساب تفصیل باشد که مربوط به مشتریانی است که بابت خرید نسیه کاال به شرکت بدهکار مي باشند. 
با توجه به توضیحات فوق، برای نمونه، کد حساب جاری شماره 4187 شرکت پرتو نزد بانک ملی شعبه میدان فردوسی را 

می توان به صورت زیر تعیین نمود: 
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حساب تفصیل حساب معین حساب کل  گروه حساب

جاری شماره 4187 نزد بانک ملی شعبه میدان فردوسی حسابهای جاری بانکی وجوه نقد دارايي های جاری
100001 001 01 1

با توجه به توضیحات فوق، کد حســاب جاری شــماره 4187 شرکت پرتو نزد بانک ملی شعبه میدان فردوسی عبارت است 
از: 1 ٠1 ٠٠1 1٠٠٠٠1 که یک کد 12 رقمی مي باشد. 

الزم به ذکر است که برای هر نوع کاال و یا هر شخص مي توان یک کد تفصیلی به صورت فوق تعریف نمود. 

 ثبت اسناد حسابداري 
همانطور که در فصول قبل آموختید، برای هر رویداد مالی باید سند حسابداری الزم تهیه و در دفاتر ثبت شود. نرم افزارهای 
حسابداری به نحوی طراحی شده اند که فرم کلی سند حسابداری در سیستم تعریف شده است و کاربر فقط الزم است که کد 

حسابهائی که بدهکار و یا بستانکار مي شوند را در محل های تعیین شده ثبت نموده و شرح آن را تایپ نماید. 

 اصول ایجاد شماره سند موقت و دائم 
همانطور که در قســمت فوق بیان گردید، نرم افزارهای حســابداری به نحوی طراحی شده اند که فرم کلی سند حسابداری 
در سیســتم تعریف شده است و کاربر فقط الزم اســت که کد حسابها و شرح سند را در آنها وارد کند. عالوه بر این، کامپیوتر 
در هر مورد که کاربر قصد ثبت ســند حســابداری جدیدی را دارد، با در نظر گرفتن اسناد ثبت شده قبلی، برای سند جدید یک 
شــماره سند در نظر مي گیرد. برخی از نرم افزارهای حسابداری به نحوی طراحی شده اند که هرگاه کارمند حسابداری اقدام به 
صدور ســند حسابداری از طریق سیستم کامپیوتری مي نماید، ســند مذکور را به صورت موقت در نظر مي گیرد تا پس از تأیید 

مقام مجاز، سند مذکور از حالت موقت خارج و به عنوان سند دائم در سیستم ثبت شود. 

 وارد کردن کد در ثبت اسناد حسابداري 
سیســتم های کامپیوتری به نحوی طراحی شــده اند که ورود اطالعات مربوط به حســابها فقط از طریق کد حســاب امکان 
پذیر مي باشد. معموالً در محل درج کد حساب در سند حسابداری، با اشاره کردن ماوس و یا زدن کلید دیگری که در سیستم 
تعریف مي شــود، لیست کدهای حســابداری به همراه شرح حسابها ظاهر شــده و کاربر مي تواند حساب مورد نظر را از لیست 
مزبور انتخاب نماید. بدیهی است در اکثر موارد، کاربر مي تواند بدون اینکه به لیست کدها مراجعه کند، کد حسابهای مربوطه 

را در محل تعیین شده تایپ نموده و بالفاصله پس از تایپ کد حساب، شرح حساب توسط سیستم نمایش داده خواهد شد. 

 اصول تهیه گزارش هاي حسابداري 
در سیســتم های حســابداری کامپیوتری، با ورود اسناد حســابداری به سیستم، غالب گزارشهای حســابداری که مورد نیاز 
حســابداران است قابل استخراج مي باشــد. یک نرم افزار خوب، نرم افزاری اســت که بتواند گزارشهای متنوع تری را با توجه 
به نیازهای مختلف اســتفاده کنندگان اطالعات حســابداری فراهم نماید. با این وجود، شاید نرم افزار حسابداری که بتواند تمام 
نیازهای اســتفاده کنندگان را به صورت گزارش و بدون نیاز به دســتکاری اطالعات ارائه نماید، وجود نداشته باشد. برای مثال 
یکی از پیچیده ترین کارهای حســابداران که در برخی از شــرکتها الزم اســت تهیه شود، صورتهای مالی تلفیقی است. علیرغم 
پیشرفتهای بسیار فراوانی که تا کنون در زمینه طراحی و اجرای نرم افزارهای حسابداری به وجود آمده است، تا کنون نرم افزاری 

که بتواند صورتهای مالی تلفیقی چند شرکت را تنظیم کند وجود ندارد. 
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 گزارش دفتر روزنامه و دفتر کل 
نرم افزارهای حســابداری به نحوی طراحی شــده اند که با ورود اسناد حســابداری در سیستم کامپیوتر توسط کاربر، تمامی 
فرایند تنظیم دفتر روزنامه، دفتر کل و دفتر معین و همچنین تراز آزمایشی به صورت اتوماتیک انجام مي شود و به راحتی مي توان 
گزارش های مربوط به دفتر روزنامه، دفتر کل و دفتر معین را از سیستم دریافت نمود. برای دریافت این گزارشها، کامپیوتر بازه 
زمانی مورد نظر را از شــما ســئوال مي کند. برای مثال، این بازه مي تواند از تاریخ 1389/1/1 تا تاریخ 1389/3/31 باشــد. عالوه 
براین، مي توانید گزارش را برای تعدادی از اسناد حسابداری مورد نظر نیز تهیه نمائید. برای مثال مي توانید گزارش دفتر روزنامه 

را از سند شماره 1 تا سند شماره 87 از سیستم استخراج نمائید. 

 گزارش تراز کل و ویژه 
در غالب سیســتم های کامپیوتری مي توانید تراز آزمایشــی، که بیانگر مانده حســابها تا مقطع زمانی مشخصی مي باشد را به 
راحتی از سیستم استخراج نمائید. این تراز اگر فقط شامل مانده حسابهای دفتر کل باشد، به آن تراز کل گفته مي شود. اگر تراز 
مورد نظر عالوه بر مانده حســابهای دفتر کل، مانده حســابهای معین را هم نشــان دهد، تراز معین نامیده مي شود. در سیستم های 
کامپیوتری، عالوه بر تراز کل و تراز معین، مي توان گزارشــهای دیگری را نیز در نرم افزار پیش بینی نمود. برای مثال شــرکتی 
که دارای چندین شــعبه است، مي تواند گزارشهای مربوط به هر شعبه را به طور جداگانه و یا به صورت ترکیبی دریافت نماید. 

این گزارشها را گزارشهای ویژه مي نامند. 

 گزارش دفتر معین یا کارت معین حسابداري 
مشــابه آنچه کــه در مورد دفتر روزنامه و دفتــر کل بیان گردید، گزارش دفتــر معین را نیز مي توان از سیســتم کامپیوتری 
استخراج نمود. در سالهای گذشته که حسابداری شرکتها و مؤسسات به صورت دستی انجام مي شد، برخی از شرکتها، عملیات 
حســابداری برخی از حســابها را به جای دفتر معین، در کارتهائی مي نوشتند که کارت معین نامیده مي شد. امروزه با کامپیوتری 
شــدن سیســتمهای حسابداری، تهیه کارت معین به صورت دستی منسوخ شده است و به جای آن مي توان از گزارش دفتر معین 
و یا کارت معین که به صورت کامپیوتری تهیه مي شــود اســتفاده نمود. بدیهی است که گزارش دفتر معین و یا کارت معین که 

به صورت کامپیوتری تهیه مي شود، نسبت به کارت معین دستی از کارائی باالتری برخوردار است. 

 گزارش دفتر معین )کارت معین( اسناد دریافتني و پرداختني 
همانطورکه در قسمت فوق توضیح داده شد، گزارش دفترمعین و یا کارت معین را می توان از سیستم کامپیوتری تهیه نمود. 
در این زمینه تفاوتی بین انواع مختلف حســاب های معین وجود ندارد. اما آنچه که قابل توجه اســت این است که در مورد اسناد 
دریافتنی و اسناد پرداختنی، می توان گزارش معین را به نحوی تعریف نمودکه اسناد را به ترتیب سررسید گزارش نمایدتاحسابدار 

به راحتی بتواند نسبت به تهیه وجه نقد برای اسناد پرداختنی اقدام نموده واسناد دریافتنی را نیز درموعد مقرر وصول نماید. 

 گزارش ترازنامه 
یکی از مهمترین صورتهای مالی که در پایان هر سال باید ارائه شود، ترازنامه مي باشد. در بسیاری از سیستم های کامپیوتری، 
امکان دریافت گزارش ترازنامه از سیســتم پیش بینی شــده اســت. با این وجود و علیرغم پیشرفتهای گســترده ای که در زمینه 
طراحی و اجرای سیستم های کامپیوتری به وقوع پیوسته است، در غالب شرکتها، امکان دریافت ترازنامه از سیستم مقدور نبوده 

و تهیه ترازنامه مستلزم انجام برخی از عملیات به صورت دستی مي باشد. 
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 گزارش هاي دارایي 
غالباً سیســتم کدینگ حســابداری چنان طراحی مي شــود که کدهای تخصیص یافته به دارایي ها از مفهوم منطقی خاصی 
برخوردار اســت به نحوی که هر کد مي تواند بیانگر نوع دارائی مورد نظر باشــد. برای مثال کدهای حســابداری را مي توان به 
شــکلی طراحی نمود که کد حســابداری تمام دارایي های جاری با عدد 1 و کد حسابداری تمام دارایي های بلند مدت با عدد 2 

شروع شود. با تعمیم این موضوع به دارایي های مختلف، مي توان گزارشهای متنوعی از دارایي ها دریافت نمود. 

 اصول پشتیباني از سیستم و نگهداري آن 
هر نرم افزار حســابداری که در اختیار داشــته باشید، ممکن است با گذشــت زمان نواقص آن آشکار شود و یا بروز نیازهای 
جدید، انجام تغییرات در آن را اجتناب ناپذیر بنماید. همچنین ممکن است به علل مختلفی از جمله ورود ویروسهای کامپیوتری و 
یا اشکاالت سخت افزاری و نوسانات برق، اشکاالتی در برنامه حسابداری بروز نماید. تمام این موارد ایجاب مي کند که پشتیبانی 
الزم از سیستم های حسابداری در زمان بهره برداری انجام شود. بنابراین، الزم است که طراحان نرم افزارهای حسابداری، جهت 
جلوگیری از بروز مشکالت، خدمات پشتیبانی و نگهداری از سیستم های کامپیوتری را به استفاده کنندگان سیستم ارائه نمایند. 

 رمزگذاري در سیستم 
یکی از لوازم اجتناب ناپذیر نرم افزارهای حســابداری، تعیین رمز عبور برای اســتفاده از نرم افزار مي باشــد. نرم افزارهای 
حســابداری معموالً به شکلی طراحی مي شوند که ورود اطالعات و ثبت ســند حسابداری، مشاهده و اخذ گزارش از سیستم و 
ایجاد هر گونه تغییر در اطالعات ثبت شــده در سیستم، مســتلزم وارد کردن رمز عبور  مي باشد. در مؤسسات بزرگ که دارای 
تعداد زیادی حســابدار مي باشد، برای هر حسابداری که بخواهد وارد سیســتم حسابداری شود، رمز جداگانه ای در نظر گرفته 
مي شود. هر شخص با زدن رمز عبور خود مي تواند در حدی که کاربر ارشد برای او تعریف نموده است، نسبت به ثبت، تغییر و 
یا مشاهده اطالعات اقدام نماید. در این سیستم ها، ممکن است برخی از افراد فقط بتوانند از سیستم گزارشگیری نمایند و امکان 
ورود اطالعات برای آنان مقدور نباشــد. ســطح دسترسی و ثبت اطالعات برای هر شخص بسته به جایگاه سازمانی و وظایف او 
خواهد بود. مسلماً در یک شرکت بزرگ، یک کارمند جزء حسابداری نباید اختیار دسترسی به همه اطالعات را داشته باشد و 
یا بتواند آنها را تغییر دهد. این مهم از طریق تعیین رمز عبور برای کاربران سیستم امکان پذیر مي باشد. بدیهی است که با تعیین 

رمز عبور مي توان اطمینان حاصل نمود که افراد غیر مسئول حتی توان اجرای برنامه را نیز نداشته باشند. 

 ایجاد قفل سخت افزاري 
یکی از روشــهای جلوگیری از اســتفاده غیر مجاز از برنامه های حســابداری، ایجاد قفل سخت افزاری مي باشد. قفل سخت 
افزاری شــامل یک قطعه فیزیکی است که معموالً بر روی یکی از پورتهای خروجی کامپیوتر نصب مي شود و در صورت نبود 

این قطعه، راه اندازی برنامه امکان پذیر نمی باشد. 

 اصول چاپ گزارشات 
تمامی گزارشهائی که در قسمتهای فوق بیان گردید را مي توان بر روی کاغذ چاپ نمود. تنوع این گزارشها با توجه به توان 
پرینتری که در اختیار دارید مي تواند بســیار مختلف باشــد. برای مثال اگر پرینتر شما توان چاپ رنگی بر روی انواع کاغذها با 
اندازه های مختلف را دارا باشــد، مي توانید گزارشــهای مورد نظر را با کیفیت مناسب و در اندازه های دلخواه چاپ کنید. اما با 
توجــه به هزینه های زیاد پرینترهای رنگــی و وفور پرینترهائی که حداکثر اندازه آنها کاغذ A4 مي باشــد، غالب نرم افزارهای 

حسابداری به نحوی طراحی مي شوند که تمام گزارشهای آنها قابل چاپ بر روی کاغذ A4 باشد. 
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1 ـ مفهوم سخت افزار و نرم افزار را توضیح دهید. 
2 ـ پنج بخش اصلی تشکیل دهنده ساختار کامپیوتر را نام ببرید. 

3 ـ مهمترین کاربردهای منوی Start را بنویسید. 
4 ـ چهار مورد از مهمترین اجزاء پنجره Windows را نام ببرید و آنها را توضیح دهید. 

5 ـ دو مورد از ویژگیهای کاربردی مهم نرم افزارهای حسابداری را بنویسید. 
6 ـ یک نمونه کد حسابداری را بنویسید و اجزاء آن را تعیین کنید. 

7 ـ اطالعات از چه طریق وارد سیستم حسابداری مي شود؟ توضیح دهید. 
8 ـ چند نمونه از گزارش هائی که از سیستم های حسابداری قابل دریافت است را نام ببرید و آنها را توضیح دهید. 

9 ـ توضیح دهید که آیا دریافت ترازنامه از سیستم حسابداری مقدور است؟ 
1٠ ـ به چه علت باید از نرم افزارهای حسابداری پشتیبانی و نگهداری به عمل آورده شود؟ 

11 ـ تعیین رمز عبور برای نرم افزارهای حسابداری چه کارکردهائی دارد؟ 
12 ـ قفل سخت افزاری به چه منظور در سیستم ها تعبیه مي شود؟ 
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فصل یازدهم 
به کارگیری نرم افزار EXCEL در عملیات حسابداری 

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

1ـ  صفحه گســترده Excel و انواع داده هائی که می توان وارد آن نمود را بشناسد.  
2 ـ فرمول های ساده را به کار گیرد. 

3 ـ اصول استفاده از کلیدهای عمل کننده را بداند. 
4ـ نرم افزار Excel را راه اندازی کند.

5ـ اجزای یک فایل Excel را شرح دهد.
6ـ یک فایل Excel را ایجاد و ذخیره کند.

7ـ روش ورود انواع داده در فایل Excel را شرح دهد.
8 ـ اصالح محتوای داده ها در Excel را انجام دهد. 

9ـ سطر و ستون جدیدی در کاربرگ اضافه، مخفی، آشکار و حذف کند.
1٠ ـ قالب نمایش اطالعات در  Excel را تغییر دهد. 

11 ـ پردازش اطالعات در نرم افزار Excel را انجام دهد. 
12 ـ نحوه تغییر نام Sheet ها را انجام دهد. 

13ـ اطالعات موجود در Sheet ها را چاپ کند. 

یکی از نرم افزارهائی که برای تهیه گزارشات مالی و انجام محاسبات پیچیده ریاضی و آماری و رسم نمودارها مورد استفاده 
حســابداران قرار مي گیرد، نرم افزار Excel می باشــد. شاید به ندرت بتوانید حسابداری را پیدا کنید که از این نرم افزار استفاده 
نکرده باشد. نرم افزار Excel توانمندی های بسیار زیادی دارد. این نرم افزار به نحوی طراحی شده است که مي توان آن را برای 
کارهای بسیار ساده )مثاًل تهیه یک لیست( و همچنین تجزیه و تحلیلهای بسیار پیچیده مورد استفاده قرار داد. به همین دلیل است 
که این نرم افزار هم توســط یک کارمند ساده حسابداری یا غیر حســابداری و هم توسط تحلیل گران مالی بسیار توانمند برای 
تجزیه و تحلیل های پیچیده مورد استفاده قرار می گیرد. در این فصل، اطالعات کلی در مورد نحوه استفاده از این نرم افزار ارائه 

می گردد. 



  به كارگيري نرم افزار EXCEL در عمليات حسابداريفصل يازدهم  به كارگيري نرم افزار EXCEL در عمليات حسابداريفصل يازدهم

226

 آشنایي با صفحه گسترده 
به صفحات جدول بندی شــده که قابلیت انجام محاســبات ریاضی را دارند صفحه گسترده1می گویند. نرم افزارهای صفحه 
گسترده برای ساده کردن ورود اطالعات و انجام دادن محاسبات ریاضی و تجزیه و تحلیل اطالعات طراحی شده است. معموالً 
صفحه گســترده ها شــامل صفحاتی هستند که از چندین سطر2 و ستون3 تشکیل شده است. صفحه گسترده، جانشین خوبي براي 
لوازم التحریرهایي مثل مداد، کاغذ، پاک کن و ماشــین حســاب مي باشــند. با اســتفاده از برنامه هاي صفحه گسترده مي توانید 
به ســادگي تمام عملیات محاســباتی و تجزیــه و تحلیل های مورد نیازتان را انجام دهید. نرم افــزار Excel ، که از مجموعه نرم 

افزارهای Office است، نمونه ای از این برنامه ها مي باشد. 

  )Worksheet( و كاربرگ )Workbook( كارپوشه 
 )Worksheet( شامل یک یا چند کاربرگ Excel نامیده مي شــوند. هر فایل )Workbook( کارپوشــه ،Excel فایلهای
اســت. هر کاربرگ دارای تعداد زیادی سلول است. توضیحات بیشتر در مورد کاربرگ هاي Excel در قسمت های بعد آورده 

شده است. 

 آشنایي با انواع مختلف داده ها 
داده های ورودی: 

داده هــای ورودی Excel مي تواند انواع مختلفی از اطالعات باشــد. این داده ها می تواند شــامل اطالعات متنی، اطالعات 
عددی )ارقام(، فرمول ها یا توابع، تاریخ، ساعت و ... باشد. در زیر چند نمونه از این داده ها تشریح می شود. 

 :)Text( متن 
اطالعات یا داده های متنی مي تواند شامل حروف الفبا، ارقام و اعداد، کاراکترهای ویژه4 و یا ترکیبی از همه این موارد باشد. 

نمونه هایی از این داده ها به صورت زیر است: 

نمونه داده های حروف الفبا  gDcbA الف ب

نمونه داده های عددی 153064

نمونه کاراکترهای ويژه € ∑ # @

نمونه ترکیبی از داده ها  872Tes ∑ A @ب

1- Spreadsheet                      2- Row               3-Column

4ـ  انواع مختلفی از کاراکترهای ویژه وجود دارد که چند نمونه از آن عبارت است از: $ @ # ∑ € ®
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 :)Number( اعداد يا ارقام 
اطالعات عددی شامل اعداد تشکیل شده از ارقام ٠ تا 9 اعم از صحیح، اعشاری، کسری و ... مي باشد. 

 فرمول ها: 
فرمول شــامل محاسباتي اســت که در نتیجه انجام آن، یک مقدار به دست مي آید. این مقدار نیز ممکن است عدد، تاریخ و 

یا ساعت باشد. 

 فرامين: 
دستوراتی هستند که فرمان اجرای عملیاتی را صادر مي نمایند. این فرمانها در نرم افزارهای مختلف متفاوت مي باشند. 

 كليدهاي عمل كننده )عملگر( 
عملگر، نماد خاصی است که فرمان انجام یک عمل را به کامپیوتر می دهد. عملگرها در Excel دارای انواع مختلفی است 

که عبارتند از: عملگرهای محاسباتی، عملگرهای رابطه ای، عملگرهای رشته ای و عملگرهای آدرس. 
عملگرهای محاسباتی، عملگرهائی هستند که برای انجام محاسبات ریاضی به کار مي روند. این عملگرها عبارتند از: + - 

 ^  / *
عملگرهای رابطه ای، دوعدد را با هم مقایسه می کنند. عملگرهای رابطه ای عبارتند از: = < > و ترکیبی از اینها. 

عملگر رشته ای شامل & مي باشد که با استفاده از آن می توان محتویات دو یا چند سلول را در یک سلول قرار داد. 
و عملگرهای آدرس شامل : و ، می باشد که با استفاده از آنها می توان محدوده مورد نظر را برای Excel تعیین کرد. 

 استفاده از كليدهاي عمل كننده 
در Excel هر کدام از کلیدهای عملگر کاربرد خاصی دارد که نحوه استفاده از آنها در قسمت فرمول نویسی تشریح می گردد. 

  Excel راه اندازي 
برای استفاده از نرم افزار Excel باید ابتدا آن را از مجموعه Office در کامپیوتر خود نصب نمائید. زمانی که این نرم افزار 

در کامپیوتر شما نصب شد، می توانید آن را در مسیر زیر پیدا کنید:
Start  All Program  Microsoft Office

   Excel آشنايي با كاربرگ 
صفحه گســترده Excel یک صفحه الکترونیکي اســت که داراي تعداد زیادی ســتون و ســطر مي باشــد. تعداد سطرها و 
ســتونهای صفحه گسترده Excel در نسخه های مختلف آن متفاوت است. در نسخه Excel2٠٠7 تعداد ستونها 16384 ستون و 

تعداد سطرها 1٠48576 سطر می باشد. 
در Excel2٠٠7 هر ســتون با حروف الفبا از A تا XFD  و هر ســطر با اعداد  1 تا  1٠48576  مشــخص شــده است. البته 

مي توان نحوه نمایش ستونها را نیز به عدد تبدیل نمود.
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در محل تقاطع هر سطر با هر ستون یک سلول تشکیل می شود. بنابراین در نسخه Excel2٠٠7 در هر Sheet بیشتر از 171 
میلیارد )16384×1٠48576( سلول وجود دارد. 

در هر سلول مي توان اطالعات متنی، اطالعات عددی )ارقام(، فرمول ها و کاراکترهای ویژه را وارد کرد. 
هر ســلول داراي یک آدرس اســت که قسمت اول آن نشان دهنده نام ســتون و قسمت دوم آن نشان دهنده شماره سطر آن 
مي باشــد. مثاًل  A2 آدرس ســلولي اســت که در ستون  A  در ردیف 2 واقع شده اســت. در فرمولهاي Excel مي توان از این 

آدرس ها استفاده نمود. 
بــرای وارد کــردن داده ها به Excel باید متن مورد نظر از طریق صفحه کلید وارد شــده و ســپس کلید Enter یا یکی از 
کلیدهاي جهت دار )Arrow key( زده شــود. با زدن یکی از کلیدهای مذکور، مکان نما از روي ســلول مذکور عبور کرده و 

مطالب نوشته شده در آن درج مي شود. 
شکل کلی یک صفحه گسترده Excel 2٠٠7 به صورت زیر است: 

Excel ابزارها و نوارهای موجود در صفحه 
همانطور که مالحظه مي شود، صفحه فوق دارای اجزاء زیادی است که برخی از آنها عبارتند از: 

1 ـ نوار عنوان: هر پنجره ویندوز دارای نواری اســت که نام نرم افزار و نــام فایل فعال را نمایش مي دهد. این نوار، نوار 
عنــوان نام دارد. در Excel این نوار از Microsoft Excel و نام فایل تشــکیل شــده اســت. زمانی که برنامــه Excel را اجرا 

مي کنید، Microsoft Excel – Book1 در نوار عنوان ظاهر مي گردد. 
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2 ـ دكمه Office: در گوشــه ســمت چپ پنجره صفحه گسترده Excel 2٠٠7 ، دکمه ای قرار دارد که با استفاده از آن 
 Office  مي توانید عملیاتی نظیر چاپ کردن فایل بر روی کاغذ، ذخیره کردن فایل و ... را انجام دهید. با کلیک کردن بر روی
Button پنجره ای به صورت زیر باز مي شــود. در ســمت راســت این پنجره، لیســت تعدادی از فایلهایی که اخیراً آنها را باز 

کرده اید نشان داده مي شود. 

3ـ  نوار ريبون: این نوار برحســب موضوع دســته بندي و نام گذاري شده و به صورت تب هاي مختلف در اختیار کاربران 
قرار مي گیرد.نـــوار ریبون معادل نوار منو در ســایر برنامه ها اســت با کلیک بر روي تــب Home  دکمه ها و امکاناتش دیده 

مي شود. 

4 ـ نوار فرمول: این نوار آدرس و محتویات سلول فعال را نشان مي دهد. 

5 ـ نوار ابزاردسترسي ســريع: این نوار ابزار در کنار دکمه Office  قرار دارد که شامل دستوراتي مي باشد که بیشتر 
به کار مي روند.
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6 ـ نوار وضعيت: هر پنجره ویندوز دارای نواري اســت که وضعیت برنامه های باز شــده را نمایش مي دهد. Excel نیز 
دارای این سطر است. این سطر آخرین سطر برنامه Excel است. 

 Excel ايجاد فايل )كارپوشه( در نرم افزار 
وقتی برنامه Excel را باز مي کنید، به صورت خودکار یک فایل جدید برای شــما باز مي شــود که دارای سه Sheet است. 
  Blank book و ســپس گزینۀ New را باز نموده و دســتور Office اگر بخواهید یک فایل خالی جدیدی ایجاد کنید، منوي

برای این کار می توانید از کلید ترکیبی Ctrl+N نیز استفاده کنید. 

 Excel ذخيره فايل )كارپوشه( در نرم افزار 
براي ذخیره نمودن اطالعات در محیط Excel، منوي Office را باز نموده و گزینه Save  را انتخاب کنید. سپس نام مورد 
نظر را براي فایل خود نوشته و در باالي منوي باز شده، محل ذخیره فایل را مشخص نموده و روي دکمه OK کلیک مي کنیم. 

همچنین مي توان از نوار ابزار دسترسي سریع باالي صفحه، دکمه Save که عالمتي بشکل فالپي است را انتخاب نمود. 
در صورتیکه روي فایلي که قباًل ایجاد و ذخیره شده است تغییراتي ایجاد نموده و قصد داشته باشیم فایل قبلي دست نخورده 
باقي مانده و فایلي متشکل از فایل قبلي با تغییرات جدید ایجاد شود، باید از گزینه  Save As استفاده نمائیم. نحوه ذخیره نمودن 

فایل با این دستور نیز شبیه گزینه Save است.

 بازكردن فايلهای ذخيره شده 
اگر منوي Office را باز کنید، نام تعدادی از فایل هایی که اخیراً روی آنها کار کرده اید را نشــان می دهد. اگر با ماوس بر 
 Open روي نام فایل مورد نظر کلیک کنید، فایل مذکور باز مي شود. اگر نام فایل مورد نظر شما در لیست مذکور نبود، گزینه
را از منوی Office Button کلیک کرده و در کادر محاوره ای که به این ترتیب باز مي شــود، مســیر و نام فایل را مشــخص 

کرده و دکمه Open را کلیک کنید. 

 اصالح )ويرايش( اشتباهات 
برای ویرایش اطالعات درج شده در یک سلول، به یکی از دو روش زیر مي توان عمل نمود: 

 Enter را بزنید. سپس محتوای سلول را اصالح کرده و کلید F2 1 ـ مکان نما را بر روی سلول مورد نظر قرار داده و کلید
را فشار دهید. 

2 ـ مکان نما را بر روی ســلول مورد نظر قرار داده و با ماوس بر روی نوار فرمول کلیک کرده و ســپس محتوای ســلول را 
ویرایش کنید و کلید Enter را فشار دهید. 
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 نحوه انتخاب چند سلول، ستون و يا سطر
برای انتخاب چند ســلول در صفحه Excel ، مي توانید کلید ســمت چپ ماوس را پائین نگه داشــته و درگ کنید و یا این 
که کلید Shift را پائین نگه داشته و با استفاده از کلیدهای جهت دار )arrow key( محدوده مورد نظر خود را انتخاب کنید. 
برای انتخاب چند ســطر یا ســتون مي توانید در صفحه Excel ماوس را بر روی اعداد کنار ســطرها و یا حروف مربوط به 

ستون ها کلیک کنید.

 تغيير اندازه سطرها 
برای تغییر ارتفاع سطرها مي توان به یکی از دو روش زیر عمل نمود: 

روش اول: 
1 ـ سطر یا سطرهایی را که مي خواهید ارتفاع آنها را تغییر دهید، انتخاب کنید. 

2 ـ از تب Home گروه Cells گزینه Format را انتخاب نمایید. در این حالت پنجره ای به صورت زیر باز می شود. 

3ـ از پنجره باز شده فوق، گزینه Row Height را انتخاب نمائید. در 
این حالت پنجره دیگری به صورت مقابل باز می شود. 

4 ـ در کادر موجود در پنجره فوق، ارتفاع ردیف یا ردیف های مورد نظر را به صورت یک عدد بنویســید و دکمه OK را 
کلیک کنید. 
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روش دوم: 
با اشاره کردن ماوس بر روی شماره مربوط به دو سطر که در کنار سمت راست یا چپ صفحه Excel قرار دارند، هنگامي 

که اشاره گر به شکل  دیده شد، عمل درگ را انجام دهید.

 تغيير اندازه پهنای ستونها 
برای تغییر پهنای ستونها مي توان به یکی از دو روش زیر عمل نمود: 

روش اول: 
1 ـ ستون یا ستونهایی که مي خواهید پهنای آنها را تغییر دهید، انتخاب 

کنید. 
ســپس  و   Format گزینــه   Cells گــروه   Home تــب  از  ـ   2

Column Width را انتخاب نمائید. پنجره ای به صورت فوق ظاهر می شود:

3 ـ پهنای ستون یا ستونهای را مورد نظر را در محل تعیین شده بنویسید و دکمه OK را کلیک کنید. 

روش دوم: 
با اشــاره کردن ماوس بر روی خطوط مربوط به اســامی دو ستون که در باالی صفحه Excel قرار دارند، ستون مورد نظر را 

با ماوس به چپ یا راست بکشید و دکمه ماوس را رها کنید. 

كپي كردن 
براي کپي کردن یک یا چند سلول روشهای زیر وجود دارد: 

روش اول: 
1 ـ سلول هاي مورد نظر را انتخاب کنید. 

2 ـ از تب  Home گروه Clipboard  فرمان Copy )  ( را انتخاب کنید. 
3 ـ از تب Home گروه Clipboard فرمان Paste ) (را انتخاب کنید.

روش دوم: 
1 ـ سلولهاي مورد نظر را انتخاب کنید. 

2 ـ کلید ترکیبی  Ctrl+C را فشار دهید. 
3 ـ مکان نما را روي ســلول مقصد )ســلولي که مي خواهید اطالعات در آنجا کپي شود( ببرید و کلید ترکیبي Ctrl+V را 

همزمان فشار دهید.

 جابه جا كردن اطالعات 
برای جابه جا کردن محتویات سلول ها مي توانید از روشهای صفحۀ بعد استفاده نمائید: 
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روش اول: 
1 ـ سلولهاي مورد نظر را انتخاب کنید. 

2 ـ از تب Home گروه Clipboard فرمان Cut )  ( را با ماوس اشاره کنید. 
3 ـ از تب Home گروه Clipboard فرمان Paste ) ( را با ماوس اشاره کنید.

روش دوم: 
1 ـ سلولهاي مورد نظر را انتخاب کنید. 

2 ـ کلید Ctrl را پائین نگه داشته و کلید X را فشار دهید. )از کلید ترکیبی Ctrl+X استفاده کنید.(
3ـ  مکان نما را روي ســلول مقصد )ســلولي که مي خواهید اطالعات به آنجا منتقل شود( ببرید و کلید Ctrl+V را همزمان 

فشار دهید.
می توانید ترکیبی از روشهای فوق را نیز مورد استفاده قرار دهید. 

پاك كردن محتويات داخل سلول 
اگر بخواهید محتویات داخل ســلول پاک شــود ولی ســلول مورد نظر سر جای 
 Delete خود بماند کافی  است سلول یا سلولهای مورد نظر را انتخاب نموده و کلید

را فشار دهید. 
اگر بخواهید ســلول مورد نظر و محتویات آن کاًل حذف شــود، باید به صورت 

زیر عمل نمائید: 
1 ـ سلولهاي مورد نظر را انتخاب کنید. 

2 ـ ماوس را راســت کلیک کنیــد و فرمان Delete را انتخــاب نمائید. در این 
حالت پنجره مقابل ظاهر مي شود: 

همانطور که مشاهده مي شود، پنجره فوق دارای 4 گزینه به شرح زیر مي باشد: 
اگر گزینه اول )Shift cells left( انتخاب شود، سلول یا سلولهای انتخاب شده حذف گردیده و سلولهایی را که در سمت 

راست سلول )سلولهای( حذف شده قرار دارند، به سمت چپ انتقال مي یابد. 
اگر گزینه دوم )Shift cells up( انتخاب شود، سلول یا سلولهای انتخاب شده حذف گردیده و سلولهایی را که در قسمت 

پائین سلول )سلولهای( حذف شده قرار دارند، به سمت باال انتقال مي دهد. 
اگر گزینه ســوم )Entire row( انتخاب شود، کل سطرهای انتخاب شده حذف گردیده و جای آن با سطرهای پائینی آن 

پر می شود. 
اگر گزینه چهارم )Entire column( انتخاب شــود، کل ســتونهای انتخاب 

شده به طور کامل حذف گردیده و جای آن با ستون های کناری آن پر مي شود. 

 اضافه كردن سطر يا ستون 
برای اضافه کردن ســطر یا ستون باید مکان نما را در محلی که مي خواهید سطر 
یا ستون اضافه شود قرار داده و ماوس را راست کلیک کنید. سپس از پنجره ای که 
باز مي شود فرمان  Insert  را انتخاب کنید. در این حالت پنجره مقابل باز می شود: 
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اگر گزینه اول )Shift cells right( انتخاب شــود، ســلول یا سلول های جدید اضافه می شود و سلول های قبلی را به سمت 
راست منتقل مي کند.  

اگر گزینه دوم )Shift cells down( انتخاب شود، سلول یا سلول های جدید اضافه مي شود و سلول های قبلی را به سمت 
پائین منتقل مي کند.  

اگر گزینه سوم )Entire row( انتخاب شود، ردیف یا ردیف های جدید اضافه مي شود. 
اگر گزینه چهارم )Entire column( انتخاب شــود، ستون یا ستون های جدید اضافه مي شود. 

پــس از انتخاب یکی از گزینه های فوق، بر روی OK با ماوس کلیک کنید. 

 تغيير قالب نمايش اطالعات 
برای تغییر فرمت اطالعات درج شده در سلولها به صورت زیر عمل نمائید: 

1 ـ سلولهائی که مي خواهید فرمت آنها را تغیر دهید انتخاب کنید. 
 Ctrl +1را انتخاب کنید و یــا از کلید ترکیبي  format cells 2 ـ پس از کلیک راســت، از منوي میانبر بازشــده گزینــه

استفاده کنید.
پس از انتخاب فرمان فوق پنجره زیر ظاهر مي شود: 
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همانطور که مشاهده مي شود، پنجره فوق دارای 6 زبانه به شرح زیر مي باشد: 
Number : با اســتفاده از این زبانه مي توانید شیوه نمایش اعداد، تاریخ، ساعت و ... را تعیین نمائید.  

Alignment : با استفاده از این زبانه مي توانید تعیین کنید که اطالعات موجود در سلولها راست چین، چپ چین، باالچین 
یا پائین چین تراز شــود. همچنین مي توانید تعیین کنید که اطالعات موجود در سلولها به صورت مورب یا عمودی نمایش داده 
شــود. در این زبانه اگر گزینه Wrap text انتخاب شــود، چنانچه محتویات سلول بییشتر از عرض سلول باشد، محتویات آن به 

سطر بعدی در همان سلول منتقل شده و ارتفاع سلول افزایش مي یابد. 
در این زبانه اگر گزینه Merge cells انتخاب شود، سلولهای انتخاب شده با هم ادغام مي شود. 

Font : با استفاده از این زبانه مي توانید فونت نوشته ها، شکل و اندازه آنها را تغییر دهید. 
Border : با استفاده از این زبانه مي توانید سلولهای انتخاب شده را به صورت جدول در بیاورید. 

Fill : با استفاده از این زبانه مي توانید رنگ زمینه سلولهای انتخاب شده را تغییر دهید. 
Protection : با اســتفاده از این زبانه مي توانید ســلولهای انتخاب شده را قفل و یا باز کنید. این امکان زمانی که کاربرگ 

قفل )Protect( مي شود مورد استفاده قرار مي گیرد. 
 ايجاد جدول 

برای ایجاد جدول ابتدا باید سلول های مورد نظر را انتخاب کرده و از تب Home گروه Font گزینه Borders را انتخاب 
کنید. سپس با استفاده از امکاناتی که در پنجره Borders وجود دارد، سلولهای انتخاب شده را به صورت جدول در بیاورید. 

اگر گزینه  را انتخاب کنید، Excel دور تک تک سلول های انتخاب شده را خط کشی می کند. 

همچنیــن بــرای این کار می توانید از قســمت Border که در پنجره Format Cells که در قســمت »تغییر قالب نمایش 
اطالعات« توضیح داده شد استفاده نمائید. 
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 Excel انتقال و پردازش اطالعات از نرم افزارهاي ديگر به صفحه 
با توجه به توان بســیار باالی Excel در تجزیه و تحلیل اطالعات، مي توانید اطالعات مورد نظر را از ســایر نرم افزارها )مثاًل 
نرم افزار حســابداری یا نرم افزار Word( به صفحه Excel انتقال داده و آنها را تجزیه و تحلیل نمائید. برای مثال اگر بخواهید 
ضریب همبستگی بین مبلغ اضافه کار پرداخت شده به کارکنان شرکت با مبلغ درآمد شرکت در ماههای مختلف را محاسبه و 
تجزیه و تحلیل کنید، معموالً نرم افزارهای حسابداری فاقد توان محاسبه ضریب همبستگی هستند اما با انتقال اطالعات به صفحه 

Excel به راحتی مي توانید ضریب همبستگی را محاسبه و آن را تجزیه و تحلیل کنید. 

 Sheet اضافه و حذف كردن 
در هر فایل Excel به طور پیش فرض سه Sheet قرار دارد. براي اضافه کردن Sheet در تب Home گروه Cells روي 
دکمه Insert کلیک کنید تا منوي آن باز شــود. با انتخاب Insert Sheet مي توانید تعداد زیادی Sheet در هر فایل ایجاد 

کنید. برای حذف Sheet نیز مي توانید بر روی نام Sheet راست کلیک کرده و گزینه Delete را انتخاب کنید. 

 تغيير نام Sheet ها 
 Sheet که در پائین صفحه قرار دارد با ماوس دابل کلیک نمائید. در این حالت نام Sheet ها روی نام Sheet برای تغییر نام

که در پائین صفحه قرار دارد فعال شده و مي توانید نام آن را تغییر داده و کلید Enter را فشار دهید. 
همچنیــن بــرای این کار مي توانید روی نــام Sheet که در پائین صفحه قرار دارد با ماوس راســت کلیک کنید و از فرمان 

Rename برای تغییر نام Sheet استفاده کنید.

 اصول فرمول نويسي 
برای نوشــتن فرمول در یک ســلول باید ابتدا کلید »تساوی = « را وارد کنید و سپس فرمول مورد نظر را تایپ نموده و کلید 

Enter را فشار دهید. 
برای مثال اگر بخواهید اعداد نوشــته شــده در ســلولهای A1 و B1 را با هم جمع بزنید، در یک ســلول دیگر A1 + B1 = را 

تایپ کنید و کلید Enter را بزنید. 
شرح برخی از عملگرها برای استفاده از فرمولهای Excel ، در جدول زیر آمده است: 

عملگرهای حسابی شرح عملگر عملگرهای شرح عملگر

+ جمع < بزرگتر
- تفريق )منها( > کوچکتر
/ تقسیم >= کوچکتر يا مساوی 
* ضرب <= بزرگتر يا مساوی 
^ توان >< نابرابر )نامساوی( 

= برابر )مساوی(
اگر در یک فرمول Excel چند عملگر حسابی استفاده شده باشد، ابتدا پرانتزسپس درصد سپس توان  سپس ضرب و تقسیم 



  به كارگيري نرم افزار EXCEL در عمليات حسابداريفصل يازدهم  به كارگيري نرم افزار EXCEL در عمليات حسابداريفصل يازدهم

237

8/2*2^3+11-8=  نرم افزار Excel فرمول فوق  و در آخر جمع و تفریق عمل می کنند. بنابراین اگر در یک سلول نوشته شود 
را به صورت زیر محاسبه می کند: 

مرحله1:  3 را به توان 2 مي رساند، 
مرحله2: 8 را بر 2 تقسیم نموده و در حاصل 3 به توان 2 ضرب می کند. 

مرحله3: حاصل مرحله 2 را با 8 جمع کرده و 11 را از آن کسر مي کند. لذا پاسخ نهائی فرمول فوق 33 مي باشد. 

اصول استفاده از توابع 
توابع، فرمولهای از پیش آماده شــده ای هســتند که هر کدام از آنها کار خاصی را انجام مي دهند. دو روش برای استفاده از 

توابع وجود دارد: 
روش اول تایپ تابع در سلول مورد نظر است. در این روش باید در سلول مورد نظر ابتدا کلید »تساوی = « و سپس نام فرمول 

و بعد کلید »پرانتز باز« را تایپ نموده و سپس آدرس سلول ها را وارد کرده و پرانتز را ببندید و کلید Enter را فشار دهید. 
برای مثال اگر بخواهید Excel محتویات سلول های A1 تا A8 را جمع نماید، باید تابع آن به صورت زیر تایپ شود: 

=SUM)A1:A8(

با تایپ تابع فوق و زدن کلید Enter جمع اعداد نوشته شده در سلولهای A1 تا A8 ، در سلول A9 درج خواهد شد. 
روش دوم به كارگيري توابع، بدین گونه مي باشــد که از تب Home گــروه Editing فرمان Σ یا Autosum را 

انتخاب کنید. 
 Insert یا دستور Fx روش سوم بکارگيری توابع، به صورت منویي مي باشــد. برای این کار باید از نوار فرمول گزینه
Function  را انتخاب کنید. با این کار، پنجره ای باز مي شــود که نام تمامی توابع Excel در آن نوشــته شده است. با انتخاب 

هر تابع مي توانید آن را اجرا نمائید. 
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در Excel صدها تابع وجود دارد که کار مهندسان، حسابداران، تحلیل گران مالی، ریاضی دانان، آمار گیران و به طور کلی 
کلیه کاربران را بسیار آسان مي نماید. 

 اصول چاپ كردن اطالعات 
براي چاپ کردن اطالعات Excel بر روی کاغذ مراحل زیر را طي کنید:

1 ـ از تب Page Layout گروه Page Setup را انتخاب کنید. پس از این کار پنجره اي به صورت زیر باز مي شــود که 
داراي چهار قسمت است. 

2 ـ در قسمت Page عملیات زیر را مي توانید انجام دهید:
. Portrait یا Landscape الف( تعیین افقي یا عمودي بودن کاغذ با انتخاب

ب( بزرگ یا کوچک کردن آن چه مي خواهید چاپ کنید.
 Fit to شود، باید تعداد صفحات مورد نظر را جلوي کادر Fit ج( اگر می خواهید منطقه مورد نظر در چند صفحه مشخص

بنویسید.
د( تعیین اندازه کاغذ، براي تعیین اندازه کاغذ با توجه به نوع پرینتر نصب شده ، نوع کاغذ را از کادر Paper size انتخاب 

کنید. 
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3 ـ در زبانه Margin حاشیه سمت باال ، پائین ، چپ و راست کاغذ را به صورت عددی وارد کنید.
4 ـ در زبانه Header/Footer مواردي که مي خواهید در باال یا پائین تمام صفحات چاپ شود را تعیین کنید.

5 ـ در زبانه Sheet عملیات زیر را مي توانید انجام دهید:
الف( آدرس محدوده اي که مي خواهید چاپ شــود را در کادر Print area بنویســید. )مي توانید با کلیک کردن ماوس 

در گوشه سمت چپ این کادر به کاربرگ برگشت نموده و محدوده را با ماوس انتخاب کنید.(
  Row to repeat at top ب( آدرس ســطر هائي که مي خواهید درباالي تمام صفحات چاپ شده تکرار شود را درکادر

بنویسید.
ج( آدرس ستــون هــــایي که مي خــــواهید در کنـــــار تمــــام  صفحات چــــاپ شــده تکــــــرار شود را در کــــــادر            

Columns to repeat at left  بنویسید.
د( براي چاپ خطوط شطرنجي صفحه Excel ، مقابل قسمت Gridlines را تیک کنید.

هـ ( براي چاپ صفحه به صورت سیاه و سفید، مقابل قسمت Black and white را تیک کنید.
6 ـ براي دیدن پیش نمایش صفحه قبل از چاپ، دکمه Print preview را انتخاب کنید.

7 ـ براي چاپ، دکمه Print و سپس دکمه OK را انتخاب کنید. 
نکته: درصورتي که در یک کاربرگ مراحل 1 تا 6 باال یک بار انجام شده باشد، براي چاپ کردن اطالعات در دفعات بعد 

کافي است روي دکمه Office  کلیک کرد و از زیر مجموعه هاي print ، گزینه print را انتخاب کرد. 

 نحوه بستن فايل )كارپوشه( 
براي بستن فایل، دکمه Office Button  را باز نموده و دستور Close را انتخاب  کنید. 

به جاي این کار مي توانید با ماوس بر روی عالمت ضربدر که در گوشه سمت راست باالي پنجره قرار دارد کلیک کنید.  

Excel نحوه خروج از 
براي خروج از Excel ، منوي  Office Button  را باز نموده و دستور Exit Excel  را انتخاب  کنید. 

به جاي این کار مي توانید با ماوس بر روی عالمت ضربدر که در گوشه سمت راست باالي پنجره قرار دارد کلیک کنید.  
توجه: درگوشــه ســمت راســت باالي پنجره دو عالمت ضربدر قرار دارد. عالمت ضربدر باالیي براي خروج از Excel و 

عالمت ضربدر پاییني براي بستن فایل موجود بر روي صفحه مي باشد.
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1 ـ داده های ورودی Excel مي تواند شامل چه اطالعاتی باشد؟ 
 2 ـ عملگر رشته ای برای چه منظور مورد استفاده قرار مي گیرد؟ 

3 ـ  برای انجام محاسبات ریاضی چه عملگرهائی مورد استفاده قرار مي گیرند؟ آنها را نام ببرید. 
4 ـ برای مقایسه اعداد چه عملگرهائی مورد استفاده قرار مي گیرند؟ آنها را نام ببرید. 

5 ـ نوار فرمول چه چیز را نمایش مي دهد؟ 
6 ـ نحوه ذخیره نمودن اطالعات در محیط Excel را توضیح دهید. 
7 ـ نحوه اصالح اطالعات درج شده در یک سلول را توضیح دهید. 

8 ـ نحوه انتخاب چند سلول در صفحه Excel را توضیح دهید. 
9 ـ برای جابجا کردن محتویات سلول ها به چه صورت عمل مي شود؟ 

1٠ ـ  اگر بخواهید محتویات داخل سلول پاک شود ولی سلول مورد نظر سر جای خود بماند چه اقدامی باید انجام شود؟ 
11 ـ نحوه حذف کردن سطر یا ستون در صفحه گسترده Excel را توضیح دهید. 
12 ـ نحوه اضافه کردن سطر یا ستون در صفحه گسترده Excel را توضیح دهید. 

13 ـ اجرای فرمان format cells برای چه منظوری مورد استفاده قرار مي گیرد؟ 
14 ـ نحوه تغییر نام Sheet ها در صفحه گسترده Excel را توضیح دهید.

15 ـ برنامه های آماده شده ای که هر کدام از آنها کار خاصی را انجام مي دهند، چه نام دارد؟ 
16 ـ برای استفاده از توابع چند روش وجود دارد؟ آنها را توضیح دهید. 

17 ـ مراحل چاپ کردن اطالعات Excel بر روی کاغذ را بنویسید. 
18 ـ نحوه خروج از Excel را بنویسید. 
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تمرین  

1 ـ نرم افزار Excel را باز کنید و اقدامات زیر را انجام دهید: 
الف( در سلول A1 بنویسید: لیست نمرات آقای محسن محمدی 

ب( در سلول A2 بنویسید: ردیف
پ( در سلول A3 عدد 1 را تایپ کنید. 

A3+1= را تایپ کنید و کلید Enter را فشار دهید.  ت( در سلول A4 فرمول
ث( سلول A4 را بر روی سلولهای A5 تا A14 کپی کنید. 

ج( در سلول B2 بنویسید: نام درس 
چ( در سلولهای B3 تا B14 نام درسهای خود را بنویسید. 

ح( در سلول C2 بنویسید: نمره 
خ( در سلولهای C3 تا C14 نمرات درس ها را به صورت فرضی بنویسید به نحوی که 2 تا از نمره ها کمتر از 1٠ و بقیه بین 

1٠ تا 2٠ باشد. 
د( در سلول D2 بنویسید: وضعیت نمره 

«را تایپ کنید و کلید Enter را فشار دهید.   IF(C ;〉3 10 ذ( در سلول D3 ابتدا = را نوشته و سپس فرمول )»تجدید« ; »قبول«
ر( سلول D3 را بر روی سلولهای D4 تا D14 کپی کنید. 

)Average)C3:C14= را تایپ کنید و کلید Enter را فشار دهید. ز( در سلول C15 فرمول
س( سلولهای B2 تا D2 را انتخاب کنید و رنگ زمینه آنها را آبی کم رنگ انتخاب کنید. 

2 ـ جدول تهیه شده در تمرین 1 را بر روی کاغذ A4 چاپ کنید. 
 3 ـ جدولی برای لیســت نمرات درس حســابداری کالس خودتان به صورت فوق تهیه نمائید و سپس آن را به نحو دلخواه 

رنگ آمیزی نموده و آن را بر روی کاغذ A4 چاپ کنید.



  به كارگيري نرم افزار EXCEL در عمليات حسابداريفصل يازدهم  به كارگيري نرم افزار EXCEL در عمليات حسابداريفصل يازدهم

242

منابع و مآخذ

1- استانداردهاي حسابداري                                                                                     انتشارات سازمان حسابرسي 
2-  اصول حسابداري جلد اول  ،مصطفي علیمدد و نظام الدین ملک آرایي                 انتشارات سازمان حسابرسي 

3- صورت هاي مالي اساسي ، عزیز عالیور                                                                 انتشارات سازمان حسابرسي                                             
4- مباني و روش هاي عمومي حسابداري جلد اول ، مصطفي علیمدد و نظام الدین ملک آرایي 

                                                                                                                               انتشارات سازمان حسابرسي
5- اصول حسابداري جلد اول ، عزیز نبوي                                                                انتشارات فروردین 

6- اصول حسابداري )1( ، عبدالکریم مقدم - علي شفیع زاده                                      انتشارات دانشگاه پیام نور 
7- حقوق تجارت، حسن حسني                                                                                نشر میزان 

8- قانون تجارت 
9- قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوري اسالمي ایران 

1٠- قانون مدني 
11- آئین نامه مربوط به روش هاي نگهداري دفاتر و اسناد و مـــدارک و نحوه ثبت وقایع مالي و چگونگي تنظیم 

صورت هاي مالي نهایي موضوع تبصره 2 ماده 95 قانون مالیات هاي مستقیم 
12- Meige Walter B. and robert F. Meigs, Financial Accounting , 4th  ed. Newyork; 
McGraw-Hill

13- صفحه گسترده اکسل 2٠٠7 ، مهندس کتایون کمانگر                                        انتشارات اندیش پخش سبز 
14- مفاهیم پایه فناوري اطالعات ، مجید سبز گل - سیدعلي موسوي                         انتشارات صّفار
15- سیستم عامل مقدماتي  ، مجید سبزگل- سیدعلي موسوي                                     انتشارات صّفار


	000-C310160
	001-048-C310160
	049-103-C310160
	104-147-C310160
	148-213-C310160
	214-242-C310160

