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مطالبات یکی از مهم ترین دارایی های بسیاری از شرکت ها است. از آن جا که بخش عمده ای از فروش شرکت ها و 
فروشگاه ها به صورت نسیه است، مطالبات تجاری برای شرکت های بازرگانی و تولیدی اهمیت ویژه ای دارد. از این 
رو، شرکت ها به مطالبات خود و مدیریت دقیق آن اهمیت بسیاری می دهند. در این فصل هنرجویان فرا خواهند گرفت، 
در زمان فروش نسیه محصوالت، وصول مطالبات مربوط به فروش های نسیه و سوخت حساب های غیر قابل وصول، چه 

آرتیکل هایی در دفاتر حسابداری ثبت کنند. ساختار و محتوای فصل به صورت زیر است:

حساب های دریافتنی
 تجاری

 شناسایی حساب های                                                                                                                                         
     دریافتنی تجاری

 ارزش گذاری حساب های                                                                                                                                 
     دریافتنی تجاری

 حذف حساب های                                                                                                                                         
     دریافتنی تجاری

حسابداری مطالبات تجاری

دریافتنی                                                                                                                                          حساب های    
        تجاری        
  اسناد دریافتنی
  سایر مطالبات

انواع مطالبات

 انواع اسناد دریافتني
 شناسایي اسناد دریافتني

اسناد دریافتنی

در                                                                                                                                                ارائة مطالبات   نحوة   
و صورت سود                                                                                                                                               ترازنامه      

      و زیان

نحوة ارائه

اهداف مطالعه: هنر جویان پس از مطالعة این فصل باید بتوانید:
1  انواع مختلف مطالبات را تعیین کنید.

چگونگی شناسایی حساب های دریافتنی را توضیح دهید.  2
روش  حذف مستقیم حساب های دریافتنی را توضیح دهید.  3

روش ذخیره گیری برای مطالبات مشکوک الوصول را بیان کنید.  4
دو مبنای محاسبه مطالبات مشکوک الوصول را توضیح دهید.  5

حسابداری اسناد دریافتنی را توضیح دهید.  6
نحوة ارائة مطالبات را در صورت هاي مالي توضیح دهید.  7

مروری بر فصل

مطالبات
فصل 2
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واژة مطالبات به مبالغ طلب از 
اشخاص و شرکت ها اشاره دارد. 
طلب، ادعایی اس��ت ک��ه انتظار 
می رود به صورت وجه نقد وصول شود. مطالبات اغلب 
در سرفصل های  1( حساب های دریافتنی تجاری،  2( 
اسناد دریافتنی تجاری و  3( سایر مطالبات )مطالبات 

غیر تجاری( طبقه بندی می شوند.
حس��اب های دریافتنی تجاری، مبلغ بدهی مشتریان به 
ش��رکت است و در قبال آن س��ند تأیید بدهی دریافت 
نشده اس��ت. این مطالبات از طریق فروش نسیه کاال و 
خدمات ایجاد می شوند. شرکت ها و فروشگاه ها معموالً 
انتظ��ار دارند، حس��اب های دریافتنی تج��اری خود را 
ظرف 30 تا 60 روز وصول کنند. حساب های دریافتنی 
تج��اری ،مهم تری��ن نوع مطالبات ش��رکت ها اس��ت.
اس��ناد دریافتنی تجاری، مطالباتی اس��ت که در قبال 

انواع مطالبات

انواع مختلف مطالبات را تعیین 
کنید.

آن ه��ا یک س��ند بدهی رس��می )برای مث��ال، چک یا هدف مطالعة 1
س��فته( در تأیید بدهی از مشتریان دریافت شده است. 
به طور معمول، یک س��ند دریافتنی تجاری برای دورة 
زمان��ی 60 تا 90 روز یا مدت زمان طوالنی تر اس��ت و 
بده��کار را به پرداخت سود تضمین ش��ده ملزم می کند. 
واژة تجاری که همراه با حس��اب ها و اسناد دریافتنی به 
کار می رود، به این معنی اس��ت ک��ه این مطالبات بابت 
فروش کاال یا خدمات به مش��تریان ایجاد ش��ده است.
سایر مطالبات، دربرگیرندة مطالبات غیر تجاری است. 
برای مثال، سود تضمین شدة دریافتنی، وام های اعطا شده 
به کارکنان شرکت، مساعدة کارکنان و مالیات بر درآمد 
دریافتنی به عنوان س��ایر مطالبات، طبقه بندی می شوند. 
مطالبات غیر تجاری معم��والً از عملیات تجاری ایجاد 
نمی شوند. بنابراین، شرکت ها آن ها را در ترازنامه مجزا 

از مطالبات تجاری طبقه بندی می کنند.

حس��اب های  خص��وص  در 
دریافتن��ی تجاری با دو موضوع 

حسابداری ،مواجه هستیم:
1  شناسایی حساب های دریافتنی تجاری؛

2  ارزش گذاری حساب های دریافتنی تجاری.
شناسایی حساب های دریافتنی تجاری

شناسایی حس��اب های دریافتنی تجاری تقریبًا ساده 

حساب های دریافتنی تجاری

چگونگی شناسایی حساب های 
دریافتنی را توضیح دهید.

اس��ت. هنگامی که فروش نس��یه انجام می شود، یک هدف مطالعة 2
حس��اب دریافتنی ایجاد می ش��ود. برای مثال، فرض 
کنید شرکت خزر در تاریخ 1 مهر 1390 مبلغ 10 میلیون 
ریال کاال را به صورت نسیه به شرکت ارس می فروشد. 
برای ثبت این رویداد، آرتیکل زیر در دفاتر شرکت خزر 
ثبت می شود و حساب دریافتنی تجاری از شرکت ارس 

شناسایی می شود.
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بستانکاربدهکارشرحتاریخ

1 مهر
حساب های دریافتنی تجاري

فروش

)ثبت فروش نسیه به شرکت ارس(

10,000,000

10,000,000

برخی اوقات، ش��رکت ها و فروشگاه ها برای تشویق 
مش��تریان ب��ه پرداخت هرچه زودت��ر بدهی های خود، 
فروش های نس��یه را به همراه شرط های تشویقی انجام 
می دهن��د، مبنی ب��ر این که در ص��ورت پرداخت وجه 
کاالی خریداری شده ظرف مدت زمان معینی، مشتریان 
از تخفیف ویژه ای برخوردار خواهند ش��د. برای مثال، 
ش��رکت خزر برای تش��ویق ش��رکت ارس به پرداخت 
س��ریع تر وجه کاالی خریداری شده، اعالم می کند در 
صورتی ک��ه ش��رکت ارس بدهی خ��ود را ظرف مدت 
10 روز پرداخت کن��د از 2 درصد تخفیف نقدی خرید 

برخوردار خواهد شد.
بنابراین، اگر ش��رکت ارس ط��ی 10 روز )ازتاریخ2 
مهر تا 11 مهر( بدهی خود را پرداخت کند، از 2 درصد 
تخفی��ف مع��ادل 200,000 ری��ال )2٪× 10,000,000 

ریال( استفاده خواهد کرد و برای تسویه بدهی خود تنها 
9,800,000 ری��ال )200,000 – 10,000,000( خواهد 
پرداخت. این تخفیف، برای خریدار، تخفیف نقدی خرید 
و برای فروش��نده، تخفیف نقدی فروش نامیده می شود.
ش��رکت ها، عالوه بر شروط تشویقی، حداکثر مهلت 
پرداخت بدهی را نیز تعیین می کنند. در مثال فوق، شرکت 
خزر حداکثر 30 روز به شرکت ارس مهلت خواهد داد 
تا بدهی خود را پرداخت کند. بنابراین، ش��رکت ارس 
حداکث��ر تا تاری��خ 1 آبان فرص��ت دارد بدهی خود را 
پرداخت کند. در صورتی که شرکت ارس در دوره پس 
از تخفی��ف )12 مهر تا 1 آب��ان( بدهی خود را بپردازد، 
نمی تواند از 2 درصد تخفیف نقدی خرید استفاده کند. 
مجموع شروط، تخفیف نقدی خرید )فروش( و حداکثر 
مهلت پرداخت بدهی به صورت زیر نوش��ته می ش��ود.

)ن/30 ، 10/2(

درصد تخفیف خرید
)فروش( نسیه

دوره )تعداد روزهای(
استفاده از تخفیف

فروش(  ( ید خر
نسیه

حداکثر مهلت)تعداد روزهای(
پرداخت بدهی

و به این صورت خوانده می ش��ود: نس��یة 30 روزه، 
2 درصد تخفی��ف در صورت پرداخت ظرف 10 روز. 
معمواًل ش��روط تخفیف و مهلت پرداخت بدهی، بر 
ثبت حس��اب های دریافتنی در دفاتر تأثیری ندارد و 
شرکت ها حس��اب دریافتنی را در زمان ایجاد، بدون 

در نظر گرفتن تخفیف ثبت می کنند. بنابراین، در مثال 
باال، شرکت خزر در تاریخ 1 مهر، حساب های دریافتنی 

خود را به  مبلغ 10,000,000 ریال شناسایی می کند.
در صورتی ک��ه خری��دار از تخفیف اس��تفاده کند و 
بدهی را در دوره تخفیف تس��ویه کن��د، مبلغ تخفیف 
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در حس��اب تخفیفات نقدی فروش ثبت می شود. برای 
مثال، در صورتی که شرکت ارس در تاریخ 5 مهر، مبلغ 
1,000,000 ری��ال از کاالی خریداری ش��ده را به دلیل 

معیوب بودن، برگشت دهد و در تاریخ 11 مهر، بدهی 
خود را تس��ویه کند، شرکت خزر آرتیکل های زیر را به 

ترتیب در دفتر خود ثبت می کند.

  
 5 مهر 

برگشت از فروش و تخفیفات

حساب های دریافتنی- شرکت ارس

)ثبت برگشت قسمتی از کاالی فروش(

1,000,000 

1,000,000

اگ��ر مش��تریان ظرف، مهل��ت مقرر بده��ی خود را 
پرداخ��ت نکنن��د، معموالً مش��مول پرداخ��ت جریمه 
خواهند شد. برای مثال، اگر شرکت ارس ظرف مهلت 
30 روزه، بده��ی خود را تس��ویه نکند، به ازای هر ماه، 

مشمول 1/5 درصد جریمه خواهد شد. با فرض این که 
ش��رکت ارس تا تاریخ 1 آب��ان بدهی خود را پرداخت 
نکند، ش��رکت خزر در تاریخ 2 آبان آرتیکل زیر را در 

دفاتر خود ثبت خواهد کرد.

  
 2 آبان

سایر حساب های پرداختی- شرکت ارس

درآمد سود تضمین شده

 )ثبت سود تضمین شده مطالبات تجاری(

135,000 

135,000

*

*9,000,000 × 1/5٪ =135000

  
 11 مهر 

وجه نقد و بانک

تخفیفات نقدی فروش

حساب های دریافتنی

)ثبت وصول حساب های دریافتنی تجاری شرکت ارس(

8,820,000  

180,000

9,000,000

*
**

      8,820,000 ریال = )180,000 +1,000,000(-10,000,000

       180,000ریال  = ]2٪× )10000000-1000000([

*

**

در اغل��ب م��وارد، مبل��غ جریم��ة تأخی��ر پرداخت 
بدهی به اندازه ای اس��ت که مش��تریان را وادار می کند 

بده��ی خ��ود  را در مهل��ت مق��رر پرداخ��ت کنن��د. 
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ارزش  گذاری حساب های دریافتنی تجاری
 پس از آن که ش��رکت ها مطالبات خ��ود را در دفاتر 
ثبت کردند، پرس��ش بعدی آن اس��ت که این مطالبات 
در صورت های مالی چگونه گزارش شوند. شرکت ها، 
حس��اب های دریافتنی را در ترازنامه، تحت سرفصل 
دارایی ها گزارش می کنند. اما از آن جا که برخی اوقات، 
وص��ول بخش��ی از مطالبات امکان پذیر نیس��ت، تعیین 
مبلغی که باید در ترازنامه به عنوان ارزش حس��اب های 
دریافتن��ی گزارش ش��ود، دش��وار اس��ت. مطالباتی که 
وصول آن ها قطعًا امکان پذیر نیس��ت، مطالبات غیر قابل 
وصول نامیده می ش��وند. هم چنین، مطالباتی که درمورد 
وصول آن ها ابهام و تردید اساسی وجود دارد، مطالبات 

مشکوک الوصول نامیده می شوند.
ش��رکت پیش از آن که فروش نس��یه )اعتباری( انجام 
دهد، وضعیت اعتباری مشتری را بررسی می کند و اعتبار 
مشتری، طبق خط مشی های فروش نسیه، تعیین می شود. 
با تمام این اقدامات پیش گیرانه، برخی از حس��اب های 
دریافتنی تج��اری، غیر قابل وصول خواهند ش��د. برای 
مث��ال، ممکن اس��ت یکی از مش��تریان ب��ه دلیل وقوع 
شرایط اقتصادی نامطلوب، قادر به پرداخت بدهی های 
خود نباش��د. به صورت مش��ابه، ممکن اس��ت یکی از 
مشتریان ش��رکت به سبب از دس��ت دادن شغل خود، 

نتواند بدهی را بپردازد. در زمان فروش نسیه، پیش بینی 
وقوع این پیش��امدها برای شرکت فروشنده، امکان پذیر 
نیس��ت. ش��رکت ها، این زیان ها را در بدهکار حساب 
هزینه مطالبات غیر قابل وصول )مطالبات سوخت شده( 
ثبت می کنند. وقوع این زیان ها، عادی است و در تمامی 
فعالیت ه��ای تجاری، ام��کان رخ دادن آن وجود دارد.
در حسابداری از دو روش برای حساب های غیر قابل 
وصول استفاده می شود: )1( روش حذف مستقیم و )2( 

روش ذخیره گیری.
روش حذف مستقیم حساب های دریافتنی سوخت 

شده
ب��ر اس��اس روش ح��ذف 
مس��تقیم، زمانی که شرکت به 
می رس��د، وصول  نتیجه  این 

یک حس��اب دریافتنی امکان پذیر نیست، حساب هزینة 
مطالبات سوخت شده را معادل مبلغ آن حساب دریافتنی، 
بدهکار و حساب های دریافتنی را بستانکار می کند. برای 
مثال، فرض کنید فروش��گاه کیمیا در تاریخ 12 اس��فند 
1390، مبل��غ 200,000 ری��ال مانده طلب خود از آقای 
سعیدی را به عنوان مطالبات سوخت شده از دفاتر خود 
ح��ذف می کند. ثبت این رویداد به صورت زیر اس��ت:

روش  حذف مستقیم حسابهای 
دریافتنی را توضیح دهید.

 هدف مطالعة 3

بازیافت مطالبات سوخت شده. برخی مواقع، پس از 
آن که حساب دریافتنی از یک مشتری، غیر قابل وصول 
تش��خیص داده شد و از حس��اب ها حذف گردید، این 

  
 12 اسفند 

هزینة مطالبات سوخت شده

حساب های دریافتنی

)ثبت سوخت مطالبات از آقای سعیدی(

200,000  

200,000

طلب وصول می ش��ود. وصول مطالبات س��وخت شده 
را بازیاف��ت مطالبات مي نامن��د. به منظور ثبت بازیافت 
مطالبات س��وخت ش��ده، معموالً از دو آرتیکل استفاده 
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مي ش��ود:  1( آرتیکل شناس��ایي مجدد مطالبات و  2( 
آرتیکل وصول مطالبات. براي تش��ریح موضوع، فرض 
کنید، تمام یا بخش��ي از مطالبات سوخت شده از آقاي 
سعیدي، پیش از پایان س��ال جاری )29 اسفند 1390( 
مجدداً وصول شود )بازیافت شود(، شرکت کیمیا ابتدا 

با استفاده از یک آرتیکل معکوس، اثر سوخت مطالبات 
را از دفات��ر حذف مي کند و مطالب��ات قابل وصول را 
شناس��ایي مي کند. سپس با اس��تفاده از آرتیکل دیگري 
وص��ول مطالبات را ثبت مي کند. ثبت بازیافت مطالبات 

به صورت زیر است:

  
 26 اسفند 

حساب هاي دریافتني

هزینه مطالبات سوخت شده

)ثبت شناسایي مجدد مطالبات(

200,000  

200,000

  
 26 اسفند 

وجوه نقد

حساب های دریافتنی

)ثبت وصول مطالبات از آقای سعیدی(

200,000  

200,000

از آنجا که هزینة مطالبات مش��کوك الوصول در پایان 
دورة مالي بسته می شود و به دوره هاي مالي بعد انتقال 
نمي یابد، چنان چه مطالبات سوخت ش��ده در دوره هاي 
مالي بعدي بازیافت ش��ود، در آرتیکل نخست، به جاي 
بستانکار کردن حس��اب هزینه مطالبات سوخت شده،  
حساب درآمد بازیافت مطالبات سوخت شده بستانکار 

خواهد ش��د. درآمد بازیافت مطالبات سوخت شده در 
بخش سایر درآمدها و س��ودهاي غیر عملیاتي صورت 
س��ود و زیان گزارش مي ش��ود. براي مث��ال، اگر طلب 
س��وخت شدة ش��رکت کیمیا از آقاي س��عیدي در 18 
اردیبهش��ت 1391، بازیافت شود، وصول این مطالبات 

سوخت شده به صورت زیر ثبت مي شود:

  
 18 اردیبهشت 

حساب هاي دریافتني

 درآمد بازیافت مطالبات سوخت شده

)ثبت شناسایي مجدد مطالبات(

200,000  

200,000

  
 18 اردیبهشت

وجوه نقد

حساب های دریافتنی

)ثبت وصول مطالبات از آقای سعیدی(

200,000  

200,000
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در روش ح��ذف مس��تقیم، هزینة مطالبات س��وخت 
شده، تنها زیان واقعی ناشی از مطالبات غیر قابل وصول 
را نش��ان می دهد. اگر چه این روش س��اده اس��ت، اما 
از س��ودمندی صورت سود و زیان و ترازنامه مي کاهد. 
برای تشریح موضوع، فرض کنید در سال 1390، مرکز 
خدم��ات کامپیوت��ری رایان برای افزای��ش فروش خود 
تصمیم می گی��رد، بدون دریافت تضمین های مناس��ب 
و پیش دریاف��ت کافی، تعداد 1,000 رایانه ش��خصی را 
به قیمت هر دس��تگاه 8 میلیون ریال به فروش رس��اند. 
این اقدام سبب می شود، حس��اب های درآمد فروش و 
حس��اب های دریافتن��ی تجاری این مؤسس��ه 8 میلیارد 
ریال )1,000×8,000,000( افزایش یابد. شناس��ایی این 
مبالغ در صورت س��ود و زیان و ترازنامة س��ال 1390 

باعث می شود، عملکرد و وضعیت مالی مؤسسه، بسیار 
مطلوب به نظر رسد. 

در طی س��ال 1391، نزدیک به 40 درصد مش��تریان 
ش��رکت رایان، بده��ی خود را پرداخ��ت نکرده اند. در 
نتیجه، ترازنامه و صورت س��ود و زیان سال 1391 این 
ش��رکت، وضعیت مالی و عملکرد را بس��یار نامطلوب 
گزارش خواهد کرد. حال آن که، زیان ناشی از مطالبات 
س��وخت شده ی سال 1391، مربوط به درآمد شناسایی 
شده در سال 1390 است. بنابراین، روش حذف مستقیم، 
صورت های مالی هر دو سال را گمراه کننده کرده است. 
تصویر 1-2 تأثیر این رویدادها را بر صورت های مالی، 
در صورتی که از روش حذف مس��تقیم اس��تفاده شود، 

نشان می دهد.

تصویر 1-2 تأثیرات روش حذف مستقیم

در اغل��ب موارد، اس��تفاده از روش حذف مس��تقیم 
باعث می ش��ود، ش��رکت هزینة مطالبات سوخت شده 
را در دوره ای متفاوت از دورة شناس��ایی درآمد فروش 
مرب��وط ب��ه آن ثبت کن��د )تخطي از اص��ل تطابق(. به 
عب��ارت دیگر، در صورت س��ود و زی��ان دوره، برای 
انطباق هزینه مطالبات س��وخت ش��ده با درآمد فروش 
مربوط به آن، تالش��ی ص��ورت نمی گی��رد. هم چنین، 

اس��تفاده از این روش باعث می شود، مبلغ حساب های 
دریافتنی در ترازنامه، بیش از مبلغی باش��د که ش��رکت 
می توان��د واقعًا از بدهکاران خ��ود وصول کند )تخطي 
از میثاق محافظه کاري و اصل افشا(. در چنین وضعیتی 
گفته می ش��ود، مبلغ حس��اب های دریافتنی در ترازنامه 
بیش تر از واقع است. یعنی، ارزش حقیقی حساب های 
دریافتنی از مبلغ نشان داده شده در ترازنامه کمتر است. 

سال 1390سال 1391

سود
خالص 

سود
خالص 

مشتریان نمی توانند بدهی خود را پرداخت کنند.
هزینه مطالبات سوخت شده به شدت افزایش می یابد.

حساب های دریافتنی سقوط می کنند.

افزایش بیش از حد فروش نسیه 
درآمد فروش افزایش چشم گیری یافته است.

حساب های دریافتنی، افزایش قابل توجهی داشته است.
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هم چنین، هزینة مطالبات سوخت شده در صورت سود 
و زیان بیش از واقع است. یعنی، هزینة واقعی مطالباتی 
که در آینده سوخت خواهد شد، بیش از مبلغی است که 
در صورت سود و زیان به عنوان هزینه گزارش می شود. 
در نتیجه، به اس��تثنای اولین سال فعالیت یک شرکت 
و مواقعی که زیان مطالبات سوخت ش��ده بی  اهمیت 
است، اس��تفاده از روش حذف مستقیم برای اهداف 

گزارشگری مالی غیر قابل قبول است.
روش ذخیره گیری برای مطالبات مشکوک الوصول

اس��تفاده از روش ذخیره گیری 
مس��تلزم آن اس��ت که در پایان 
از  مبلغ��ی  مال��ی،  دورة  ه��ر 
حس��اب های دریافتنی که وصول نخواهند شد، تخمین 
زده شود. روش ذخیره گیری در مقایسه با روش حذف 
مستقیم، به شکل مطلوب تری اصل تطابق را در صورت 
سود و زیان رعایت می کند. هم چنین، این روش سبب 
می ش��ود حس��اب های دریافتنی در ترازنامه به خالص 
ارزش بازیافتن��ی نقدی گزارش ش��وند. خالص ارزش 
بازیافتنی نقدی، خالص مبلغی اس��ت که شرکت انتظار 
دارد به صورت نقدی بابت مطالبات خود دریافت کند. 
بنابراین، خال��ص ارزش بازیافتنی نقدی، مبلغ مطالبات 
مش��کوك الوصول را در بر نمی گیرد. در نتیجة استفاده 
از روش ذخیره گیری، مانده حس��اب های دریافتنی در 
ترازنامه به اندازه حساب های دریافتنی مشکوك الوصول، 

کاهش داده می شود.
از  اس��تفاده  حس��ابداری،  پذیرفته ش��دة  اص��ول 

روش  ذخیره گیری برای مطالبات 
مشکوک الوصول را بیان کنید.

هدف مطالعة 4

  
   29 اسفند

هزینه مطالبات مشکوک الوصول

ذخیره مطالبات مشکوک الوصول

)ثبت مبلغ مطالبات مشکوک الوصول(

1,200,000  

1,200,000  

روش ذخیره گی��ری را در زمانی ک��ه مبل��غ مطالب��ات 
مش��کوك  الوصول با اهمیت اس��ت، الزامی کرده است. 

این روش سه ویژگی اساسی دارد:
1  ش��رکت ها، حساب های دریافتنی غیر قابل وصول
     خ��ود را تخمی��ن می زنند و ای��ن هزینة برآورد                                                                                                                                           
                    شده را با درآمد فروش همان دوره انطباق می دهند.
2  ش��رکت ها، مبلغ حس��اب های دریافتنی غیر قابل   
    وصول برآورد ش��ده را در بدهکار حساب هزینة
    مطالبات مش��کوك الوصول و در بستانکار حساب
    ذخیرة مطالبات مش��کوك الوصول )به عنوان یک 
    حس��اب کاهن��دة دارای��ی( ثب��ت می کنن��د. این
    آرتیکل تعدیلی، در پایان دورة مالی ثبت می شود.
3  هنگامی ک��ه ش��رکت، طلب��ی س��وخت ش��ده را                                                                                                                                               
        از دفات��ر خ��ود ح��ذف می کند، حس��اب ذخیرة              
      مطالبات مشکوك الوصول را بدهکار و حساب های                                                                                                                                         

      دریافتنی را بستانکار می کند.
ثبت حساب های دریافتنی غیر قابل وصول برآوردی. 
برای تش��ریح روش ذخیره گیری، فرض کنید فروشگاه 
مبلمان حمیدی در طی سال 1390، مبلغ 120 میلیون ریال 
فروش نسیه انجام داده است که در پایان اسفندماه، مبلغ 
20 میلیون ریال آن وصول نش��ده است. آقای حمیدی 
برآورد کرده اس��ت که 1,200,000 ریال این فروش ها 
غیر قابل وص��ول خواهد بود. آرتیکل تعدیلی برای ثبت 
مبلغ برآوردی حس��اب های دریافتنی غیر قابل وصول به 

صورت زیر است:
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ثبت حذف مطالبات س��وخت ش��ده.   ش��رکت ها 
از روش های مختلفی مانند: ارس��ال صورت حس��اب، 
اعالمیه های بستانکاری و اقدامات قانونی، برای وصول 
مطالبات گذشته خود استفاده می کنند. زمانی که شرکت 
حتی پس از به کارگیری تمام روش های باال، از وصول 
مطالبات خود، ناتوان باشد و وصول مطالبات، غیر ممکن 

تصویر 2-2 نحوة ارائه ذخیرة مطالبات مشکوک الوصول

هزینة مطالبات مشکوك الوصول، در صورت سود و 
زیان ب��ه عنوان یک هزینة عملیات��ی )معموالً به عنوان 
هزینه های عمومی و اداری( گزارش می شود. بنابراین، 
هزینة مطالبات مشکوك الوصول در مقابل درآمدهای سال 
1390، قرار خواهد گرفت. یعنی، هزینه در همان سالی 
شناسایی می شود که درآمد فروش شناسایی شده است.
ذخیره مطالبات مشکوك الوصول، مبلغ طلب برآورد 
ش��ده از مش��تریان را نشان می دهد که ش��رکت انتظار 
دارد در آینده قابل وصول نباش��د. ش��رکت ها به جای 
آن که  مستقیمًا حساب های دریافتنی را بستانکار کنند، 

به این دلیل از یک حس��اب کاهنده استفاده می کنند که 
نمی دانند کدام مشتری بدهی خود را پرداخت نخواهد 
کرد. همان گونه که در تصویر 2-2 مش��اهده می ش��ود، 
مانده حس��اب ذخی��رة مطالبات مش��کوك الوصول در 
بخش دارایی های جاری ترازنامه، از مانده حس��اب های 

دریافتنی کسر خواهد شد.
مبلغ 18,800,000 ریال نش��ان دهندة خالص ارزش 
بازیافتنی نقدی حساب های دریافتنی در تاریخ ترازنامه 
اس��ت. ذخیرة مطالبات مشکوک الوصول یک حساب 
دائمی است و بنابراین در پایان سال بسته نمی شود.

به نظر رسد، باید این مطالبات را  از دفاتر خود حذف کند.
برای تش��ریح حذف یک حس��اب دریافتنی از دفاتر 
ف��رض کنید، آقای حمیدی در 1 خ��رداد 1391 به این 
نتیجه رس��یده اس��ت که مبلغ 500,000 ریال طلب از 
آقای مالکی غیر قابل وصول اس��ت. آرتیکل حذف این 
حس��اب دریافتنی سوخت ش��ده به صورت زیر است:

فروشگاه مبلمان حمیدی 
ترازنامه)ناقص( 

29 اسفند 1390

دارایی های جاری 
وجه نقد و بانک          14,800,000 

20,000,000 حساب های دریافتنی تجاری  
 18,800,000     )1,200,000( کسر می شود: ذخیرة مطالبات مشکوک الوصول 

موجودی کاال          31,000,000
پیش پرداخت هزینه ها         2,500,000 

کل دارایی های جاری         67,100,000
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هنگامی که مطالباتی س��وخت شده و از دفاتر حذف 
می شود، هزینه مطالبات سوخت شده شناسایی نمی شود. 
ب��ر اس��اس روش ذخیره گیری، ش��رکت ها مطالبات 
سوخت ش��ده را به بدهکار حساب ذخیرة مطالبات 
مشکوک الوصول )و نه هزینة مطالبات سوخت شده( 
منظ��ور می کنند. در این روش ثبت مطالبات س��وخت 
شده، به بدهکار هزینة مطالبات سوخت شده، نادرست 

  
  1خرداد

ذخیرة مطالبات مشکوک الوصول

حساب هاي دریافتني

)حذف طلب سوخت شده از آقای مالکی(

500,000  

500,000  

است. زیرا، شرکت پیش از این و در زمان ثبت تعدیلی، 
س��وخت مطالبات را پیش بینی نموده و هزینة مرتبط با 
آن را شناسایی کرده اس��ت. آرتیکل سوخت مطالبات، 
منج��ر به کاهش هر دو حس��اب های ذخی��رة مطالبات 
مشکوك  الوصول و حس��اب های دریافتنی خواهد شد. 
پ��س از انتقال ای��ن آرتیکل، حس��اب های دفتر کل به 

صورت زیر خواهد بود.

تصویر3-2 مانده حساب های دفتر کل پس از حذف مطالبات

حساب های دریافتنی تجاری        ذخیره مطالبات مشکوک الوصول              

      مانده 1 فروردین 20,000,000        500,000     1 خرداد                            1 خرداد  500,000   1,200,000   مانده  1 فروردین

      مانده 1خرداد    19,500,000          700,000   مانده   1 خرداد

حذف مطالبات سوخت شده، تنها ترازنامه را تحت 
تأثیر قرار می دهد و تأثیری بر حس��اب های صورت 
سود و زیان ندارد. از آن جا که حذف مطالبات سوخت 
شده هر دوی حس��اب های دریافتنی و ذخیره مطالبات 

تصویر 4-2 مقایسة خالص ارزش بازیافتنی نقدی

مش��کوك الوصول را ب��ه ی��ک اندازه کاه��ش می دهد، 
خالص ارزش بازیافتنی نقدی حساب های دریافتنی در 

ترازنامه تغییر نخواهد کرد.

             پیش از حذف مطالبات           پس از حذف مطالبات
19,500,000    20,000,000 حساب های دریافتنی تجاری   

700,000    1,200,000 ذخیرة مطالبات مشکوک الوصول   
18,800,000    18,800,000 خالص ارزش بازیافتنی نقدی   

بازیافت مطالبات سوخت شده.   برخی مواقع، پس از 
آن که حس��اب دریافتنی از یک مشتری، غیر قابل وصول 
تش��خیص داده شد و از حس��اب ها حذف گردید، این 
طلب وصول می ش��ود. ش��رکت ها، برای بازیافت یک 

طلب س��وخت ش��ده، در دفاتر خود، دو آرتیکل ثبت 
می کنند:  1( شناس��ایي مجدد مطالب��ات و  2( آرتیکل 

وصول مطالبات.
فرض کنید که در مث��ال قبلي، آقای مالکی در تاریخ 
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1 مه��ر، 500,000 ریال بدهی خود را به آقای حمیدی 
بپردازد. آقای حمیدی در تاریخ 1 خرداد این حس��اب 

را س��وخت شده تلقی و از دفاتر خود حذف کرده بود. 
ثبت بازیافت مطالبات به صورت زیر است:

  
 1 مهر

حساب هاي دریافتني

ذخیرة مطالبات مشکوک الوصول

)ثبت شناسایي طلب از آقاي مالکي(

500,000  

500,000  

  
 1 مهر

وجوه نقد

حساب هاي دریافتني

)ثبت وصول مطالبات از آقای مالکي(

500,000  

500,000  

توجه داشته باشید، که همانند حذف مطالبات سوخت 
شده، بازیافت مطالبات سوخت شده، تنها حساب های 
ترازنام��ه ای را تحت تأثیر ق��رار می دهد. اثر نهایی دو 
آرتیکل باال، بدهکار شدن حساب وجوه نقد و بستانکار 
شدن حساب ذخیره مطالبات مشکوك  الوصول، به مبلغ 

500,000 ریال است. 
در آرتی��کل اول، هر دوی حس��اب های دریافتنی و 
ذخیرة مطالبات مش��کوك الوصول ب��ه دو دلیل افزایش 
می یابد: 1( ش��رکت در تش��خیص س��وخت مطالبات 
مرتکب اشتباه شده است. 2( برای اهداف تعیین اعتبار 
مشتریان، دفتر کل حساب های دریافتنی تجاری و دفتر 

معی��ن طلب از آقای مالکی باید وصول مطالبات از این 
مشتری را نشان دهد.

مش��ابه ب��ا روش ح��ذف مس��تقیم، اگ��ر مطالب��ات 
س��وخت ش��ده در دوره هاي مال��ي بع��دي، بازیافت 
شود، به جاي بس��تانکار کردن حساب ذخیره مطالبات 
مش��کوك  الوصول در آرتیکل نخس��ت، حساب درآمد 
بازیافت مطالبات س��وخت شده، بستانکار خواهد شد. 
ب��راي مثال، فرض کنی��د طلب از آق��اي مالکي که در 
تاریخ 1 خرداد 1391، س��وخت شده بود، در تاریخ 15 
فروردین 1392، بازیافت ش��ود. این رویداد به صورت 
زی��ر در دفاتر ش��رکت آق��اي حمیدي ثبت مي ش��ود:

  
15 فروردین

حساب هاي دریافتني

درآمد بازیافت مطالبات سوخت شده

)ثبت شناسایي طلب از آقاي مالکي(

500,000  

500,000  

  
15 فروردین

وجوه نقد

حساب هاي دریافتني

)ثبت وصول مطالبات از آقای مالکي(

500,000  

500,000  
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مبناهای مورد اس��تفاده برای 
روش ذخیره گیری.   پیش از این 
برای ساده بودن موضوع، فرض 
ش��ده بود که از مبلغ مطالبات مشکوك الوصول آگاهی 
داریم. در دنیای واقعی، شرکت ها هنگام استفاده از روش 
ذخیره گیری باید مطالبات مشکوك الوصول را برآورد کنند. 
برای تعیین مبلغ مطالباتی که احتماالً در آینده س��وخت 
خواهد ش��د، از دو مبنا اس��تفاده می شود: 1( درصدی 
از فروش ها و 2( درصدی از حس��اب های دریافتنی.

دو مبنای محاسبه مطالبات 
مشکوک الوصول را توضیح دهید.

از نظر اصول پذیرفته ش��دة حس��ابداری، هر دو مبنا هدف مطالعة 5
قاب��ل قبول اند و مدیریت بای��د از میان این دو، یکی را 
انتخاب کند. انتخاب مدیریت به این موضوع بس��تگی 
دارد که اندازه گیری دقیق تر هزینه ها در صورت س��ود 
و زیان مهم تر اس��ت یا نمای��ش دقیق تر خالص ارزش 
بازیافتنی حس��اب های دریافتنی در ترازنامه.  در واقع، 
انتخاب مدیریت به اهمیت نس��بی صورت سود و زیان 
ی��ا ترازنامه بس��تگی دارد. تصوی��ر 5-2، این دو مبنای 

برآورد مطالبات مشکوك الوصول را مقایسه می کند.

تصویر5-2 مقایسة دو مبنای برآورد مطالبات مشکوک الوصول

درصدی از مطالبات تجاری درصدی از فروش

مشکوک الوصول                                           هزینة مطالبات  

تطابق

  ذخیرة مطالبات  درآمد فروش
                                          

مشکوک الوصول

خالص ارزش بازیافتنی نقدی
حساب های 

دریافتنی تجاری

    تأکید بر روابط صورت سود و زیان                    تأکید بر روابط ترازنامه

اگ��ر از دریچة ص��ورت س��ود و زیان ب��ه موضوع 
نگریسته شود، مبنای درصدی از فروش، تطابق هزینه ها 
و درآمده��ا را به نحو مطلوب تری انجام می دهد. مبنای 
درص��دی از حس��اب های دریافتنی ب��رآورد بهتری از 
خال��ص ارزش بازیافتن��ی فراهم می کن��د و از دیدگاه 
ترازنام��ه، این موضوع اهمیت بیش تری دارد. تحت هر 
دو مبنا، شرکت برای برآورد مطالبات مشکوك  الوصول 
کنون��ی، از تجربیات گذش��تة خود در م��ورد مطالبات 

سوخت شده استفاده می کند.
درص��دی از فروش.   در مبنای درصدی از فروش، 
مدیریت مبلغی از فروش های نسیه که احتماالً وصول 
نخواهد ش��د را در قالب درصدی از فروش های نسیه 

تخمین می زند. این درصد، بر مبنای تجربیات گذشته 
و هم چنی��ن، خط مش��ی های اعطای اعتب��اری تعیین 

می شود.
ش��رکت این درصد را در کل فروش نسیه یا خالص 
فروش های نس��یه س��ال جاری، ضرب می کند تا مبلغ 
هزینه مطالبات مش��کوك الوصولی که باید در صورت 
سود و زیان نشان داده شود را محاسبه کند. برای مثال، 
فرض کنید شرکت رهنورد از مبنای درصدی از فروش 
برای برآورد هزینه مطالبات مش��کوك الوصول استفاده 
می کند. ش��رکت به این نتیجه رسیده است که 1 درصد 
خالص فروش های نس��یه، غیر قابل وصول خواهد بود. 
اگر خالص فروش نس��یه سال 1390، مبلغ 800 میلیون 
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پس از انتقال آرتیکل تعدیلی، با فرض مانده بستانکار 
کنون��ی ذخی��رة مطالبات مش��کوك الوصول ب��ه مبلغ 

تصویر 6-2 حساب های دفتر کل

ریال باشد، هزینه برآوردی مطالبات مشکوك الوصول 8 
میلیون ریال )٪1×800,000,000 ریال( خواهد شد. در 
پایان س��ال حسابداری، پس از محاسبه هزینة برآوردی 

مطالبات مشکوك الوصول از طریق آرتیکل تعدیلی زیر 
در دفتر روزنامه ثبت می شود:

  
29 اسفند

هزینة مطالبات مشکوک الوصول

ذخیرة مطالبات مشکوک الوصول

)ثبت مطالبات مشکوک الوصول(

8،000,000  

8،000،000   

1,723,000 ریال، حساب های دفتر کل شرکت رهنورد 
به صورت زیر خواهد بود:

                   هزینة مطالبات مشکوک الوصول                         ذخیرة مطالبات مشکوک الوصول
      29 اسفند تعدیالت 8,000,000          1,723,000  مانده     1 فروردین
             8,000,000  تعدیالت 29 اسفند
             9,723,000  مانده     29 اسفند

مبن��ای درصدی از فروش ب��رای تخمین مطالبات 
غیر قابل وص��ول، بر انطباق درآمدها و هزینه ها تأکید 
دارد. در نتیج��ه، هزین��ة مطالبات مش��کوك الوصول با 
درآمد ف��روش رابطة مس��تقیمی دارد. بر اس��اس این 
مبن��ا، در زمان ثبت آرتیکل تعدیلی، مانده حس��اب 
ذخیرة مطالبات مش��کوک الوصول قبل از تعدیالت، 
نادیده گرفته می شود. با این وجود، ماندة تعدیل شدة 
حس��اب ذخیرة مطالبات مش��کوك الوصول باید باعث 
ش��ود، خالص ارزش بازیافتنی نقدی مطالبات تجاری 
با تقریب مناس��بی به دس��ت آی��د. در صورتی که مبلغ 
واقعی مطالبات سوخت شده، با مبلغ برآوردی، تفاوت 
عمده ای داش��ته باشد، شرکت باید درصد مورد استفاده 
برای تخمین مطالبات مشکوك الوصول را اصالح کند.

درصدی از مطالبات.   در مبنای درصدی از مطالبات، 
مدیری��ت، مطالبات غیر قابل وصول را بر اس��اس مانده 
مطالبات تخمین می زند. ش��رکت ها یک جدول س��نی 

تهیه می کنند که در آن ماندة طلب از مشتریان بر اساس 
مدت زمانی که از سررسید آن می گذرد، طبقه بندی شده 
اس��ت. از آن جا که تأکید بر زمان اس��ت، این تجزیه و 
تحلیل، جدول سنی حساب های دریافتنی نامیده می شود.

پس از آن که شرکت، حساب های دریافتنی خود را بر 
اساس س��ن )تاریخ سر رسید( مرتب و طبقه بندی کرد، 
بر اس��اس تجربیات گذش��ته، درصدی از مطالبات هر 
گروه که وصول نخواهد ش��د را تعیین می کند. سپس، 
درص��د تعیین ش��ده را در جمع حس��اب های دریافتنی 
هر گروه ضرب می کند. عدد به دس��ت آمده، مبلغی از 
مطالب��ات هر گروه را که احتماالً وصول نخواهد ش��د، 
نش��ان می دهد. جمع مبالغ برآوردی همة گروه ها، کل 
مطالبات مش��کوك الوصول شرکت را نش��ان می دهد. 
نکتة قابل توجه آن است که با افزایش سن حساب های 
دریافتنی، احتمال سوخت این مطالبات افزایش می یابد 
و بنابراین، درصد بزرگ تری از حس��اب های دریافتنی 
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برای تخمین مطالبات مش��کوك الوصول اعمال خواهد 
ش��د. تصویر 7-2 جدول سنی حس��اب های دریافتنی 
ش��رکت می��الد را نمایش می ده��د. توجه کنی��د که با 

افزایش س��ن حساب های دریافتنی، درصد حساب های 
مشکوك  الوصول از 2 درصد به 40 درصد افزایش می یابد.

درصد                  مطالبات مشکوک الوصول   گروه های حساب های دریافتنی-          مبلغ  
 بر اساس گذشت از تاریخ سررسید

 
540,000    )1( سررسید نشده                    27,000,000   2٪   
228,000    )2( 1-30    روز                  5,700,000   4٪   
300,000    10٪    )3( 31-60  روز                  3,000,000  
400,000    20٪    )4( 61-90  روز                  2,000,000  
760,000    40٪    )5( بیش از 90 روز                            1,900,000  

2,228,000        جمع                                39,600,000     

کل بدهی مشکوك الوصول شرکت میالد )2,228,000 
ری��ال(، مبل��غ طلبی از مش��تریان را نش��ان می دهد که 
ش��رکت انتظار دارد در آینده وصول نخواهند شد. این 
مبلغ، مان��دة مورد نیاز برای حس��اب ذخیره مطالبات 
مشکوك   الوصول در تاریخ ترازنامه را نشان می دهد. مبلغ 
آرتیکل مطالبات مشکوک الوصول، تفاوت بین ماندة 

پس از انتقال آرتیکل فوق به حساب های دفتر کل خواهیم داشت:

تصویر 8-2 حساب های مطالبات مشکوک الوصول پس از تعدیالت

مورد نیاز حس��اب ذخیرة مطالبات مشکوک  الوصول 
و مانده فعلی این حس��اب است. برای مثال، اگر ماندة 
تعدیل نشدة حساب ذخیرة مطالبات مشکوك الوصول، 
528,000 ریال بس��تانکار باشد، ش��رکت میالد آرتیکل 
تعدیلی زی��ر را به مبلغ 1,700,000 ریال )528,000 - 

2,228,000( در دفاتر خود ثبت می کند.

  
29 اسفند

هزینة مطالبات مشکوک الوصول

ذخیرة مطالبات مشکوک الوصول

)ثبت مطالبات مشکوک الوصول(

1,700,000  

1,700,000   

                   هزینة مطالبات مشکوک الوصول                         ذخیرة مطالبات مشکوک الوصول
       تعدیالت 29 اسفند 1,700,000           528,000      مانده  1 فروردین
              1,700,000 تعدیالت 29 اسفند
             2,228,000    مانده   29 اسفند

برخ��ی اوق��ات، پی��ش از انجام تعدیالت، حس��اب 
ذخیره، مانده بدهکار دارد. این اتفاق زمانی رخ می دهد 

که مطالبات س��وخت ش��ده در طی دوره بیش از مانده 
ذخی��ره مطالب��ات مش��کوك الوصول در ابت��دای دوره 
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تصویر 9-2 حساب های مطالبات مشکوک الوصول پس از تعدیالت

باش��د. ش��رکت در چنین حالتی در زمان ثبت آرتیکل 
تعدیلی، ماندة بدهکار حس��اب را ب��ه ماندة مورد نیاز 
ذخیرة مطالبات مشکوك الوصول اضافه می نماید. برای 
مثال، اگر پیش از انجام تعدیالت، ماندة حساب ذخیرة 
مطالبات مش��کوك الوصول ش��رکت میالد، 500,000 

ریال بدهکار باش��د، ب��رای آن که ماندة این حس��اب، 
2,228,000 ریال بستانکار شود، مبلغ آرتیکل تعدیلی، 
2,728,000 ری��ال )500,000  + 2,228,000( خواهد 
بود. تأثی��ر این آرتیکل تعدیلي در تصویر 9-2 نش��ان 

داده شده است: 

                   هزینة مطالبات مشکوک الوصول                         ذخیرة مطالبات مشکوک الوصول
     تعدیالت 29 اسفند 2,728,000                                           مانده پیش از تعدیالت          2,728,000  تعدیالت 29 اسفند   

         500،000                           
               2,228,000    مانده   29 اسفند

یکي از موارد اس��تثنایي که ممکن است در تعدیالت 
پایان س��ال بابت مطالبات مش��کوك الوصول رخ دهد 
آن اس��ت که ماندة ذخیرة مطالبات مش��کوك ا لوصول 
قب��ل از تعدی��الت، بیش تر از مانده م��ورد نیاز پس از 
تعدیالت باش��د. این حال��ت )هر چند به ندرت( زماني 
رخ مي دهد ک��ه در طي دورة مال��ي، مطالبات کمتر از 
ح��د انتظار س��وخت ش��ود و در پای��ان دورة مالي نیز 
مان��ده حس��اب هاي دریافتن��ي نس��بت ب��ه دورة قبل، 
کاه��ش یاب��د. براي مث��ال، فرض کنید ماندة حس��اب 
ذخیرة مطالبات مش��کوك الوصول شرکت میالد، قبل از 
تعدیالت،2,300,000 ریال بس��تانکار است. همان گونه 

پس از انتقال آرتیکل فوق به حساب های دفتر کل خواهیم داشت:

تصویر 10-2 حساب های مطالبات مشکوک الوصول پس از تعدیالت

ک��ه تصویر 7-2 نش��ان داد، مانده م��ورد نیاز براي این 
حس��اب، 2,228,000 ریال اس��ت. بنابراین، ماندة قبل 
از تعدیالت 72,000 ریال )2,300,000-2,228,000( 
بیش ت��ر از ماندة مورد نیاز پس از تعدیالت اس��ت. در 
این حالت، ماندة ذخیرة مطالبات مشکوك الوصول باید 
کاهش یابد )بدهکار ش��ود( و حس��اب درآمد بازیافت 
ذخیرة مطالبات مشکوك الوصول بستانکار مي شود. این 
درآمد در بخش سایر درآمدها و سودهاي غیر عملیاتي 
صورت س��ود و زیان گزارش خواهد شد. آرتیکل زیر 

نحوة عمل فوق را براي شرکت میالد نشان مي دهد. 

  
29 اسفند

ذخیرة مطالبات مشکوک الوصول

درآمد بازیافت ذخیرة مطالبات

)ثبت مطالبات مشکوک الوصول(

72,000  

72,000   

                          درآمد بازیافت ذخیره مطالبات                      ذخیرة مطالبات مشکوک الوصول
2,300,000   مانده پیش از تعدیالت          72,000  تعدیالت 29 ا سفند           29 اسفند تعدیالت 72,000 

               
                                 2,228,000    مانده   29 اسفند
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حس��اب های  از  درص��دی  مبن��ای  معم��والً، 
را  نق��دی  بازیافتن��ی  ارزش  خال��ص  دریافتن��ی، 

ب��ا تقری��ب بهت��ری در ترازنام��ه ب��رآورد می کن��د.

ش��رکت س��فیر در پنجمین سال فعالیت خود است. در پایان سال حس��ابداری جاری، حساب های دفتر کل این شرکت 
مانده های زیر را نشان می دهد:

30,000,000 ریال  بدهکار حساب های دریافتنی تجاری   
180,000,000 ریال بستانکار درآمد فروش     

بدهکار 2,000,000 ریال  ذخیرة مطالبات مشکوك الوصول   
حس��اب های مشکوك الوصول بر مبنای 10 درصد مطالبات تجاری برآورد می گردد. مطلوب است ارائه آرتیکل تعدیلی 

بابت ذخیره مطالبات مشکوك الوصول.
پاسخ:

آرتیکل تعدیلی زیر باید در حساب ذخیرة مطالبات مشکوك الوصول اعمال  شود تا ماندة این حساب، مبلغ 3,000,000 
( بستانکار شود: , , ×30 000 000 10% ریال )

  
29 اسفند

هزینة مطالبات مشکوک الوصول

ذخیرة مطالبات مشکوک الوصول

)ثبت مطالبات مشکوک الوصول(

5,000,000  

5,000,000   

*

*])30,000,000×10٪ ([ +2,000,000

در اغلب موارد، شرکت ها در 
قب��ال دریافت یک س��ند بدهی 
رس��می، اقدام به فروش نس��یة 
کاال می نمایند. یک سند بدهی، تعهد مکتوب صادر کننده 
برای پرداخت مبلغی مشخص وجه نقد در تاریخ معین 
یا عندالمطالبه به دارندة س��ند بدهی است. به پشتوانه ی 
حقوق و حمایت قانونی، اس��ناد دریافتنی در مقایسه با 
حس��اب های دریافتنی، احتمال وصول بیش تری دارند. 

اسناد دریافتنی

حسابداری اسناد دریافتنی را 
توضیح دهید.

اس��ناد بدهی هنگامی استفاده می ش��وند که  1( افراد یا هدف مطالعة 6
ش��رکت ها استقراض می کنند یا وام می گیرند،  2( مبلغ 
معامله و مدت زمان تس��ویه، بیش از حد معینی اس��ت 
یا  3( صادر کننده، قصد تس��ویه حساب های پرداختنی 

را داشته باشد.
در یک س��ند بدهی، شخص متعهد به پرداخت وجه 
نق��د، صادر کنن��ده و فردی که پرداخ��ت به او صورت 
می گیرد )دریافت کنن��ده وجه نقد( دریافت کننده نامیده 

مثال !
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می شود. 
س��ه نوع متداول س��ند بدهی در محیط تجاری ایران 
عبارت اند از: چک، س��فته و برات. ب��ا توجه به این که 
اس��تفاده از برات در فعالیت های تجاری چندان متداول 
نیس��ت و به عبارتی کاربرد آن منس��وخ شده است، در 
ادامه تنها نحوة حس��ابداری دو سند بدهی دیگر، یعنی 

چک و سفته تشریح می شود.

چک
طبق ماده 310 قانون تجارت ایران، چک، نوش��ته ای 
اس��ت که به موج��ب آن صادر کننده وجوهی را که نزد 
محال علیه )بانک( دارد، کاًل یا بعضًا مسترد و به دیگری 
)دریافت کننده( واگذار می نماید. تصویر 11-2 نمونه ای 

از یک فقره چک را نشان می دهد.

تصویر 11-2 چک

با توجه به مزیت چک، به عنوان یک س��ند رس��می 
و قابلی��ت نقل و انتقال آن، اس��تفاده از چک )به تاریخ 
روز یا مدت دار( در معامالت تجاری ایران، رواج یافته 
است. حس��ابداری مطالبات ناش��ی از معامالتی که به 
دریافت چک می انجامد، با حس��ابداری حس��اب های 

دریافتنی شباهت زیادی دارد. برای تشریح حسابداری 
چک به عنوان یک سند دریافتنی، فرض کنید، فروشگاه 
صدری به خرید و فروش لوازم خانگی اش��تغال دارد. 

فروش های تیرماه این فروشگاه به صورت زیر است:

شرح       تاریخ 

فروش کاالهایی به ارزش فروش 10,000,000ریال به آقای محمدی؛     1 تیر  
فروش 50,000,000 ریال کاال به آقای سمیعی و دریافت یک فقره چک از ایشان به تاریخ 28 تیر؛      5 تیر      

دریافت چکی به مبلغ 10,000,000 ریال به تاریخ سررسید 25 تیر از آقای محمدی بابت تسویه بدهی 1 تیر؛    20 تیر  
ارائه چک دریافتی از آقای محمدی به بانک و وصول آن در تاریخ 26 تیر؛    25 تیر  

ارائه چک آقای سمیعی به بانک و واخواست آن به علت کسری موجودی آقای سمیعی درتاریخ 29 تیر.    28 تیر  

همان گونه که پیش از این بیان شد، حسابداری اسناد 
دریافتنی، بس��یار مش��ابه حس��اب های دریافتنی است. 
تفاوت اصل��ی این دو، وجود مراحل اضافی در فرآیند 
حسابداری اس��ناد دریافتنی، برای نشان دادن وضعیت 

کنون��ی این اس��ناد اس��ت. بنابراین، در زم��ان دریافت 
چک بابت فروش کاال، حس��اب اسناد دریافتنی تجاری 

بدهکار و حساب فروش بستانکار می شود.
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 1 تیر

حساب های دریافتنی تجاری- آقای محمدی

درآمد فروش

)ثبت فروش نسیه به آقای محمدی(

10,000,000 

10,000,000   

  
  5 تیر

اسناد دریافتنی تجاری- چک

درآمد فروش

 )فروش نسیه در ازای دریافت چک(

50,000,000 

50,000,000   

یکی از کارکردهای اصلی اس��ناد دریافتنی، تس��ویة 
حساب های دریافتنی است. در چنین وضعیتی حساب 

اسناد دریافتنی بدهکار و حساب های دریافتنی بستانکار 
می شود.

  
  20 تیر

اسناد دریافتنی تجاری- چک

حساب های دریافتنی تجاری- آقای محمدی

  )تسویة حساب های دریافتنی در ازای دریافت یک فقره چک(

10,000,000 

10,000,000   

در صورتی ک��ه صادر کننده اس��ناد دریافتنی در موعد 
مقرر به تعهد خود عمل ننماید، اس��ناد دریافتنی نکول 
)واخواست( می شود. نکول )واخواست( سند، عبارت 
اس��ت از عدم قبول بدهی یا پرداخت آن در سررس��ید 

هنگامی که اسناد دریافتنی در سررسید با هدف وصول 
وجه آن به بانک ارائه می ش��وند، حسابداران به منظور 
کنترل بیش تر، تغییر وضعیت اسناد دریافتنی را در دفاتر 
ثبت می کنند. به این ترتیب حس��اب اس��ناد دریافتنی در 

جریان وصول، جایگزین حساب اسناد دریافتنی خواهد 
شد. در صورتی که صادر کننده اسناد، در موعد مقرر به 
تعهد خود به طور کامل عمل کند، وجه مندرج در اسناد 

دریافتنی وصول خواهد شد.
  

  25 تیر
اسناد دریافتنی تجاری در جریان وصول

 اسناد دریافتنی تجاری- چک

 )ارائه چک به بانک جهت وصول(

10,000,000 

10,000,000   

  
  26 تیر

 وجه نقد و بانک

اسناد دریافتنی تجاری در جریان وصول

 )وصول وجه چک دریافتی از آقای محمدی(

10,000,000 

10,000,000   

توس��ط صادر کننده سند. از آنجا که سند دریافتنی نکول 
شده، فاقد اعتبار یک سند دریافتنی است، لذا این اسناد 
از حس��اب اسناد دریافتنی خارج شده و به حساب های 

دریافتنی منتقل می شوند.
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فرآیند حس��ابداری اسناد دریافتنی نکول شده، مشابه 
حس��اب های دریافتنی اس��ت. هم چنین، با سایر موارد 
مرب��وط به س��ند دریافتنی چک، مش��ابه حس��ابداری 

حساب های دریافتنی برخورد خواهد شد.
سفته

یکی دیگر از اسناد بدهی مورد استفاده در ایران، سفته 
است. طبق ماده 307 قانون تجارت ایران، سفته، سندی 
است که به موجب آن امضا کننده، تعهد می کند مبلغی را 
در موعد معین یا عندالمطالبه در وجه حامل یا شخص 

  
  28 تیر

 اسناد دریافتنی تجاری در جریان وصول

 اسناد دریافتنی تجاری- چک

 )ارائه چک به بانک جهت وصول(

50,000,000 

50,000,000   

  
  29 تیر

حساب های دریافتنی تجاری- آقای سمیعی

اسناد دریافتنی در جریان وصول

)نکول چک دریافتی از آقای سمیعی(

50,000,000 

50,000,000   

معینی و یا به حواله کرد آن شخص کارسازی )پرداخت( 
نماید. تصویر12-2 نمونه ای از یک سفته را نشان می دهد.

در سفته درج اطالعاتی مانند تاریخ پرداخت )سررسید( 
که می تواند به تاریخ معین یا عندالمطالبه باش��د، تاریخ 
صدور، مبلغ سفته، نام دریافت کنندة وجه و امضا یا مهر 
صادر کننده ضروری اس��ت. هر چند در محیط تجاری 
ایران چک به عنوان رایج ترین سند بدهی مورد استفاده 
قرار می گیرد با ای��ن وجود، به دلیل مالحظات قانونی، 
اس��تفاده از س��فته در مبادالت تجاری رجح��ان دارد.

بس��یار  ت��ا ح��دود  س��فته  عملی��ات حس��ابداری 
زی��ادی مش��ابه چ��ک اس��ت. بنابرای��ن، از تش��ریح 

تصویر 12-2 سفته

مي ش��ود. خ��ودداري  س��فته  حس��ابداري  عملی��ات 



در ترازنامه باید حس��اب ها و 
اس��ناد دریافتنی تجاری از سایر 
حس��اب ها و اس��ناد دریافتن��ی 
تفکیک شوند. عالوه بر آن، حساب ها و اسناد دریافتنی 
کوتاه م��دت، در بخش دارایی های ج��اری ترازنامه و 
پایین تر از سرمایه گذاری های جاری گزارش می شوند. 
علت آن است که سرمایه گذاری های جاری از نقدینگی 
باالتری برخوردارند )به وجه نقد نزدیک ترند(. عالوه بر 

نحوة ارائة مطالبات در صورت های مالی

نحوة ارائه مطالبات را در 
صورت های مالی توضیح دهید.

مبلغ ناخالص، ذخیره مطالبات مشکوك الوصول و خالص هدف مطالعة 7
ارزش بازیافتنی نقدی مطالبات باید در متن صورت های 
مال��ی و ی��ا در یادداش��ت های هم��راه گزارش ش��ود.

در صورت سود و زیان چند مرحله ای، شرکت ها هزینه 
مطالبات مشکوك الوصول را به عنوان هزینه های عمومی 
و اداری، در بخش هزینه های عملیاتی گزارش می کنند. 
درآمد سود تضمین شده به عنوان سایر درآمدها و هزینه ها 
در بخ��ش فعالیت های غیر عملیاتی گزارش می ش��ود.

سؤاالت خود آزمایی

1 معموالً مطالبات به چه نحوی طبقه بندی می شوند:
الف. حساب های دریافتنی، مطالبات شرکت و سایر مطالبات.

ب. حساب های دریافتنی، اسناد دریافتنی و مطالبات از کارکنان.
ج. حساب های دریافتنی و مطالبات عمومی.

د. حساب های دریافتنی، اسناد دریافتنی و سایر مطالبات

2 شرکت مولوی در تاریخ 15 شهریور کاالیی به ارزش 100 میلیون ریال را با شرط )ن/30، 2/ 10( به شرکت چاالکی 
فروخت. در تاریخ 20 شهریور، شرکت چاالکی 30 میلیون ریال از این کاالها را مرجوع کرد. در تاریخ 24 شهریور، شرکت 

چاالکی بدهی خود را به شرکت مولوی پرداخت کرد. این پرداخت چند میلیون ریال بوده است؟
د. هیچ یک از این موارد ج. 68/6    ب. 68    الف. 70   

3 کدام یک از رویکردهای زیر برای مطالبات مشکوك الوصول به بهترین نحو، روش ترازنامه ای را نشان می دهد؟
الف. مبنای درصدی از حساب های دریافتنی                 

ب. روش حذف مستقیم
ج. مبنای درصدی از فروش

د. هر دو مورد الف و ب

4 حس��اب ذخیرة مطالبات مشکوك الوصول ش��رکت حقانی پیش از تعدیالت، ماندة 50 میلیون ریال بستانکار را نشان 
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می دهد. بر مبنای بررسی  مطالبات و جدول سنی حساب های دریافتنی، آقای حقانی پیش بینی می کند که 600 میلیون ریال 
از مطالبات غیر قابل وصول است. هزینة مطالبات مشکوك الوصول این دوره چند میلیون ریال است؟
د.650 ج. 600    الف. 50    ب. 550   

5 اگر در سؤال قبل، ماندة ذخیرة مطالبات مشکوك الوصول، 50 میلیون ریال بدهکار باشد، هزینة مطالبات مشکوك   الوصول 
این دوره چند میلیون ریال است؟

د.650 ج. 600    الف. 50    ب. 550   

6 فروش خالص ماه 8 میلیارد ریال اس��ت و پیش بینی می ش��ود 1,5% فروش خالص وصول نش��ود. ش��رکت از مبنای 
درصدی از فروش برای تخمین مطالبات مش��کوك الوصول اس��تفاده می کند. اگر ذخیرة مطالبات مشکوك الوصول پیش از 

تعدیالت، 150 میلیون ریال مانده بستانکار داشته باشد، ماندة این حساب پس از تعدیالت چند میلیون ریال است؟ 
د.310 ج. 230    الف. 150    ب. 270   

7 فروش خالص ماه 7/5 میلیارد ریال اس��ت و پیش بینی می ش��ود 3% فروش خالص وصول نش��ود. ش��رکت از مبنای 
درصدی از فروش برای تخمین مطالبات مشکوك الوصول استفاده می کند. اگر ذخیرة مطالبات مشکوك الوصول در ابتدای 
س��ال، 180 میلیون ریال مانده بس��تانکار داشته باشد و طی سال 300 میلیون ریال از مطالبات سوخت شده و از حساب ها 

حذف شده باشد، مانده حساب ذخیرة مطالبات مشکوك الوصول پس از تعدیالت چند میلیون ریال است؟ 
د. 405 ج. 225    الف. 100/5    ب. 105   

8 کدام یک از عبارات زیر در خصوص اسناد بدهی نادرست است؟
الف. شخص متعهد به پرداخت، صادر کننده نامیده می شود. 

ب. شخصی که پرداخت به او صورت می گیرد، دریافت کننده نامیده می شود.
ج. سند بدهی جزء اوراق بهادار محسوب نمی شود.

د. معموالً سند بدهی از مشتریان پر ریسک دریافت می شود.

9 حساب ها و اسناد دریافتنی تجاری در بخش دارایی های جاری ترازنامه و به مبلغ ..... گزارش می شوند.
الف. خالص ارزش بازیافتنی نقدی

ب. خالص ارزش دفتری
ج. اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش

د. ارزش اسمی
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سؤاالت

1   تفاوت بین حساب های دریافتنی تجاری و اسناد دریافتنی تجاری چیست؟

2    انواع متداول مطالبات کدام است؟

3    هریک از عوامل زیر چگونه بر طبقه بندي مطالبات در ترازنامه تأثیر مي گذارد: الف. ش��کل طلب، ب. منبع طلب و 

ج. دورة زماني سر رسید یا وصول طلب.

4   روش حذف مستقیم مطالبات سوخت شده از کدام یک از اصول حسابداري تخطي مي کند؟ توضیح دهید.

5    ویژگی های اساسی روش ذخیره گیری برای مطالبات مشکوك الوصول چیست؟

6    دو مبنای متفاوت برآورد مطالبات مشکوك الوصول کدام است؟ به صورت مختصر آن ها را توضیح دهید.

7    ماندة حساب ذخیرة مطالبات مشکوك الوصول شرکت ارج، 3,500,000 ریال بستانکار است. هزینة برآوردی مطالبات 

مش��کوك الوصول بر مبنای درصدی از فروش، 4,100,000 ریال اس��ت. هم چنین، کل مطالبات مشکوك الوصول بر مبنای 

درصدی از حس��اب های دریافتنی، 5,800,000 ریال اس��ت. بر مبنای هر یک از حاالت فوق، آرتیکل تعدیلی را ارائه کنید.

8    مطالبات سوخت شده در روش حذف مستقیم چگونه به حساب گرفته می شوند؟ معایب این روش چیست؟

9    اسناد تجاري )اسناد بدهي( رایج در ایران را نام برده و دو مورد آن را تعریف کنید.

تمرین ها

ت 1-2  در ادامه برخی معامالت منتخب ش��رکت طاهری ارائه ش��ده اس��ت. این شرکت کاالهای خود را به صورت 
عمده و خرده فروشی توزیع می کند.

1  آذر       فروش کاال به صورت نسیه به شرکت خادمی به مبلغ 30,000,000 ریال با شرط )10/2،ن/30(
3       شرکت خادمی 500,000 ریال از کاالی خریداری شده را مرجوع کرده است.

9       حساب دریافتنی از شرکت خادمی وصول شد.
15       فروش 400,000 ریال کاال به صورت خرده فروشی به صورت نسیه.

30       اعمال 1/5 درصد سود تضمین شده بابت کاالی خرده فروشی شده به حساب مشتریان.
خواسته

رویدادهای مالی فوق را در دفتر روزنامه شرکت طاهری ثبت کنید.
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ت 2-2  در 6 فروردین، شرکت رضوی 9,000,000 ریال کاال را با شرط )ن/30، 10/2( به شرکت خسروی فروخت. 
در تاریخ 16 فروردین شرکت خسروی بدهی خود را پرداخت کرد. 

خواسته 
آرتیکل های مربوط به فروش کاال به شرکت خسروی و وصول مطالبات را در دفتر روزنامة شرکت رضوی ثبت کنید.

ت 3-2  حس��اب های دفتر کل ش��رکت حیدری در پایان سال جاری، حساب های دریافتنی را به مبلغ 120,000,000 
ریال، فروش 480,000,000 ریال و برگشت از فروش و تخفیفات را 30,000,000 ریال نشان می دهد.

خواسته ها
الف. اگر ش��رکت حیدری از روش حذف مستقیم برای مطالبات سوخت شده استفاده کند، با فرض این که 1,400,000 

ریال از مطالبات این شرکت سوخت شده است، آرتیکل مربوط به آن را در دفاتر وارد کنید.
 ب.  اگر حس��اب ذخیرة مطالبات مشکوك الوصول 2,100,000 ریال ماندة بستانکار داشته باشد، بافرض آن که مطالبات 
مشکوك الوصول،  1( یک درصد فروش خالص یا  2( ده درصد حساب های دریافتنی باشد، آرتیکل های تعدیلی را ارائه کنید.
 ج.  اگر ذخیرة مطالبات مشکوك الوصول 200,000 ریال مانده بدهکار داشته باشد، با فرض آن که مطالبات مشکوك الوصول  

1( 0/75% درصد فروش خالص یا  2( 6% حساب های دریافتنی باشد، آرتیکل های تعدیلی را ارائه کنید.

ت 4-2  حس��اب های دریافتن��ی ش��رکت برجی��ان در تاریخ 31 خ��رداد، 93,100,000 ریال اس��ت. تجزیه و تحلیل 
حساب های دریافتنی اطالعات زیر را نشان می دهد:

شرط فروش نسیه برای تمام موارد )ن/30، 10/2( است. ذخیرة مطالبات مشکوك الوصول در پایان خردادماه قبل از انجام 
تعدیالت، 1,200,000 ریال است. شرکت از مبنای درصدی از حساب های دریافتنی برای برآورد مطالبات مشکوك الوصول 

استفاده می کند. برآورد شرکت از مطالبات مشکوك الوصول به شرح زیر است:

       ماه فروش       مانده، 31 خرداد   
            خرداد                    60,000,000 ریال
        اردیبهشت           17,600,000 ریال
         فروردین        8,500,000   ریال
    پیش از فروردین       7,000,000   ریال

      سن حساب های دریافتنی       درصد مطالبات مشکوک الوصول 
            1-30 روز                2 درصد
   31-60 روز     5 درصد
30 درصد    61-90 روز    
50 درصد بیش از 90 روز      
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خواسته ها
کل مطالبات مشکوك الوصول را محاسبه کنید.  الف. 

آرتیکل تعدیلی پایان خرداد ماه مربوط به مطالبات مشکوك الوصول را ارائه کنید.   ب. 

ت 5-2  در پایان اسفندماه 1389، شرکت برادران برآورد کرده است، 2 درصد فروش خالص 400 میلیون ریالی خود 
را وصول نخواهد کرد. ش��رکت ای��ن مبلغ را عالوه بر ماندة ذخیرة مطالبات مش��کوك الوصول ثبت می کند. در تاریخ 11 
شهریور 1390، شرکت به این نتیجه رسید، 1,100,000 ریال طلب از شرکت خرم غیر قابل وصول است و حساب مربوطه 

را از دفاتر خود حذف کرد. در آذرماه همان سال، شرکت خرم بدهی خود را پرداخت نمود.
خواسته

آرتیکل های مربوط به رویدادهای مالی فوق را در دفتر روزنامه شرکت برادران ثبت کنید.

ت 6-2  در تاریخ 29 اسفند 1389، مانده حساب ذخیرة مطالبات مشکوك الوصول شرکت جیران پور 15 میلیون ریال 
است. در طول سال 1390، شرکت حساب های دریافتنی به ارزش 13 میلیون ریال را از دفاتر خود حذف کرد. چندی بعد، 
مبلغ 1,800,000 ریال از مطالبات سوخت شده وصول شد. در پایان اسفندماه، جدول سنی مطالبات نشان می دهد که ماندة 

حساب ذخیرة مطالبات مشکوك الوصول باید 19 میلیون ریال باشد.
خواسته

آرتیکل های مربوط به رویدادهای مالی فوق را در دفتر روزنامه ثبت کنید.

ت 7-2  رویدادهای زیر مربوط به اسناد دریافتنی شرکت طوطیا در طی سال 1391 است:
استقراض 15 میلیون ریال وجه نقد از شرکت سپیده در ازای صدور سفته ای یک ساله. 1 بهمن 

فروش کاال به شرکت گرشاسبی و دریافت سفته ای 90 روزه، به مبلغ 6,750,000 ریال. 11 اسفند 
دریافت سفته ای 6 ماهه به مبلغ 4 میلیون ریال مطالبات تجاری از شرکت بابکی. 16 اسفند 

خواسته ها
ثبت رویدادهای فوق در دفتر روزنامه؛  الف. 

ثبت وصول اسناد دریافتنی فوق در تاریخ سر رسید.   ب. 

ت 8-2  ش��رکت اردس��تان در تاریخ 2 تیر 1390، در ازای دریافت س��فته ای 6 ماهه، 7,600,000 ریال کاال به شرکت 
کرمان فروخت. در تاریخ سر رسید، شرکت کرمان به تعهد خود عمل نکرده است.

خواسته ها
آرتیکل دریافت سفته را در دفاتر شرکت اردستان ثبت کنید.  الف. 

آرتیکل نکول سفته را در دفاتر شرکت اردستان ثبت کنید )با فرض امکان وصول مطالبات درآینده(.  ب. 
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با فرض عدم امکان وصول مطالبات در آینده، آرتیکل نکول سفته را در دفاتر شرکت کرمان ثبت کنید.  ج. 

ت 9-2  ماندة حس��اب های دریافتنی ش��رکت بخارست در ابتدای سال 1391، به مبلغ 100 میلیون ریال است. در طی 
سال 1391 تنها مبادالت زیر بر حساب های دریافتنی تأثیر گذاشته است: فروش نسیه، 1 میلیارد ریال، وصول مطالبات به 

مبلغ 900 میلیون ریال و سوخت مطالبات به مبلغ 30 میلیون ریال.
خواسته ها

ماندة پایان سال حساب های دریافتنی را محاسبه کنید.  الف. 
رویدادهای مالی مؤثر بر حس��اب های دریافتنی در طی س��ال 1391 را در دفتر روزنامه ثبت کنید )با فرض روش    ب.  

حذف مستقیم مطالبات سوخت شده(.

م 1-2  در 29 اسفند 1390، شرکت چاوشی اطالعات زیر را در ترازنامه خود گزارش کرده است:
960,000,000 ریال حساب های دریافتنی     
80,000,000 ریال کسر می شود: ذخیرة مطالبات مشکوك الوصول  

در طول سال 1391 در رابطه با حساب های دریافتنی، مبادالت زیر رخ داده اند:
3,200,000,000 ریال 1  فروش نسیه      

50,000,000 ریال 2  برگشت از فروش و تخفیفات    
2,810,000,000 ریال 3  وصول حساب های دریافتنی    

90,000,000 ریال 4  حذف مطالبات سوخت شده    
24,000,000 ریال 5  بازیافت مطالبات سوخت شده پیشین   

خواسته ها 
تهی��ة آرتیکل های دفتر روزنامه برای ثبت تمامی پنج مبادلة فوق. فرض کنید، در خصوص وصول حس��اب های  )الف( 

دریافتنی، تخفیف نقدی اعطا نشده است.
مانده ابتدای دوره حساب های دریافتنی و ذخیرة مطالبات مشکوك الوصول را به حساب های مربوطه منتقل کنید  )ب( 

و مانده های پایان دوره این حساب ها را تعیین کنید. 
با فرض این که مطالبات مش��کوك الوصول برآورد ش��ده برای س��ال 1391 بر اس��اس جدول س��نی بدهکاران،  )ج( 

115,000,000 ریال باشد. 

م 2-2  اطالعات مربوط به هرمزان برای سال 1391 در ادامه خالصه شده است:
2,200,000,000 ریال کل فروش های نسیه    

825,000,000 ریال حساب های دریافتنی تجاری در 29 اسفند  

مسائل
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33,000,000 ریال مطالبات سوخت شده    

خواسته ها 
اگر شرکت هرمزان از روش حذف مستقیم برای حسابداری مطالبات سوخت شده استفاده کند، چه مبلغی تحت   الف. 

عنوان هزینة مطالبات سوخت شده گزارش خواهد کرد.
 ب. فرض کنید شرکت هرمزان 2 درصد فروش نسیه خود را به عنوان هزینة مطالبات مشکوك الوصول در نظر می گیرد. 
اگر ماندة ذخیرة مطالبات مش��کوك الوصول 4,000,000 ریال بستانکار باشد، حساب هزینة مطالبات مشکوك الوصول چه 

مبلغی بدهکار می شود؟
 ج. فرض کنید شرکت هرمزان هزینة مطالبات مشکوك الوصول خود را بر مبنای 6 درصد حساب های دریافتنی برآورد 
می کند. اگر ماندة ذخیرة مطالبات مش��کوك الوصول قبل از تعدیالت، 3,000,000 ریال بس��تانکار باش��د، هزینة مطالبات 

مشکوك الوصول، به چه مبلغی ثبت خواهد شد؟
 د.  فرض کنید در خواسته )ج(، ماندة ذخیرة مطالبات مشکوك الوصول قبل از انجام تعدیالت، 3,000,000 ریال بدهکار 

باشد، در این صورت هزینة مطالبات مشکوك الوصول چه مبلغی خواهد بود؟
ایرادات اصلی روش حذف مستقیم چیست؟  ه. 

م 3-2  در ادامه جدول سنی حساب های دریافتنی شرکت پدرام آمده است:
درصد              مطالبات مشکوك الوصول   گروه حساب های دریافتنی    مبلغ   

   )1( سررسید نشده                      152,000,000ریال              3%                          4,560,000
1,920,000    )2( 1-30    روز گذشته از سررسید        32,000,000   6%                           
3,380,000                                     13%    )3( 31-60  روز گذشته از سررسید        26,000,000  
8,750,000                                           25%    )4( 61-90  روز گذشته از سررسید        35,000,000  

16,000,000                           40%    )5( بیش از 90 روز گذشته از سررسید     40,000,000  
       جمع                        285,000,000                  34,610,000

در 29 اسفند 1390، مانده تعدیل نشده ذخیرة مطالبات مشکوك الوصول به مبلغ 12,000,000 ریال بستانکار بوده است.

خواسته ها 
آرتیکل های تعدیلی مربوط به مطالبات مشکوك الوصول را ثبت و به حساب های دفتر کل منتقل کنید.  الف. 

با فرض رویدادهای زیر، آرتیکل های تعدیلی مربوط به سال 1391 را در دفتر روزانه ثبت و به دفتر کل منتقل کنید.  ب. 
1  در 31 خرداد 1391،م10 میلیون ریال  طلب از یک مش��تری که در س��ال 1390 ایجاد ش��ده بود، سوخت شده در نظر 

گرفته شد.
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خواسته ها 
بر اساس اطالعات باال کل مطالبات مشکوك الوصول را محاسبه کنید.  الف. 

  ب.  با توجه به اطالعات فوق آرتیکل تعدیلی مربوط به مطالبات مشکوك الوصول را در دفتر روزنامه ثبت کنید )ماندة 
ذخیرة مطالبات مشکوك الوصول پیش از تعدیالت، 8,000,000 ریال بدهکار است(.

  ج.  از حس��اب های دریافتنی فوق، مبلغ 5,000,000 ریال غیر قابل وصول اس��ت. آرتیکل حذف این مطالبات از دفاتر 
را ارائه کنید.

   د.  با فرض این که 5,000,000 مطالبات س��وخت ش��دة خواسته )ج( بازیافت شود، آرتیکل های تعدیلی بازیافت این 
مطالبات سوخت شده را ارائه کنید.

  ه.  اگر ش��رکت پارس به جای اس��تفاده از جدول س��نی مطالبات، از نرخ 3 درصد کل مطالبات برای برآورد مطالبات 
مشکوك الوصول استفاده کند، چه تغییری در پاسخ های شما به موارد )الف( تا )د( ایجاد می شود؟ مزیت استفاده از جدول 

سنی مطالبات در مقایسه با استفاده از یک نرخ کلی چیست؟

     گروه ها                 مبلغ                          درصد                 مبلغ برآوردی مطالبات مشکوك الوصول

     0-30     روز           220,000,000                          1                          
    31-60    روز           90,000,000    4                                     

   61-90     روز           40,000,000    5                                       
   91-120   روز           10,000,000    8                           

10  بیش از 120 روز           15,000,000   
       جمع           375,000,000                  
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2   در 31 شهریور 1391، بابت مطالباتی که در تاریخ 31 خرداد سوخت شده در نظر گرفته شده بود، چکی از مشتری دریافت شد.
با فرض این که ماندة ذخیرة مطالبات مش��کوك الوصول پیش از تعدیالت 800,000 ریال بدهکار است و جدول   ج. 
سنی حساب های دریافتنی، کل مطالبات مشکوك الوصول برآوردی را 28,600,000 ریال نشان  دهد، ثبت های دفتر روزنامه 

و انتقال آن به حساب های دفتر کل را ارائه کنید.

م 4-2 شرکت پارس از روش ذخیره گیری برای برآورد مطالبات مشکوك الوصول استفاده می کند. جدول سنی مطالبات 
این شرکت در پایان سال ارائه شده است:



م 5-2  در 29 اسفند 1389 تراز آزمایشی شرکت امجد مبالغ زیر را پیش از تعدیالت نشان می دهد.

بستانکار                     بدهکار    
حساب های دریافتنی تجاری         385,000,000

2,000,000 ذخیرة مطالبات مشکوك الوصول      
950,000,000 فروش         

خواسته ها 
بر اس��اس اطالعات فوق شرکت امجد از چه روشی روش حذف مستقیم یا روش ذخیره گیری برای حسابداری    الف. 

مطالبات مشکوك الوصول سوخت شده  ، استفاده می کند؟ دلیل خود را بیان کنید.
   ب.   با توجه به موارد زیر آرتیکل تعدیلی پایان سال مربوط به مطالبات مشکوك الوصول را ارائه کنید:
1  جدول سنی مطالبات نشان می دهد که 16,750,000 ریال از حساب های دریافتنی سوخت شده است.

2  شرکت از 1 درصد فروش برای برآورد مطالبات مشکوك الوصول استفاده می کند.
با فرض آن که مانده حس��اب ذخیرة مطالبات مش��کوك الوصول 2,000,000 ریال بدهکار باشد، خواستة )ب( را     ج. 

مجدداً ارائه دهید.
در طول ماه بعد )فروردین 1390(، 3,000,000 ریال مطالبات تجاری س��وخت ش��ده اس��ت. آرتیکل حذف این     د. 

مطالبات را در دفتر روزنامه ثبت کنید.
با فرض آن که شرکت امجد از روش حذف مستقیم استفاده کند، خواسته )ج( را مجدداً انجام دهید.    ه. 

ذخیرة مطالبات مش��کوك الوصول چه نوع حسابی است؟ این حساب چگونه حساب های دریافتنی تجاری را در     و. 
ترازنامه تحت تأثیر قرار می دهد؟

م 6-2  شرکت گیالن حساب های خود را در پایان هر ماه می بندد. برخی از ماندة حساب ها در پایان تیرماه ارائه شده 
است.

33,000,000ریال اسناد دریافتنی تجاری     
اسناد دریافتنی تجاری از اقالم زیر تشکیل شده است:

صادر کننده     ارزش اسمی           مدت زمان          تاریخ    
  16 اردیبهشت            شرکت جیحون             8,000,000            60 روزه                                                                                                                                                       
    25 اردیبهشت                     شرکت کارون             9,000,000   60 روزه                  

 31  تیر                     شرکت جیران                    16,000,000             6 ماهه     
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در طول مردادماه رویدادهای زیر رخ داده است:
فروش 6,900,000 ریال به صورت نسیه به شرکت سیالن 7 مرداد 

فروش نسیه به مبلغ 900,000 ریال با شرط )10/2، ن/30(.   12
افزایش 460,000 ریال طلب ازشرکت سیالن به سبب عدم پرداخت به موقع وجه کاال   15

دریافت طلب از شرکت جیحون در موعد مقرر    15
نکول سفتة دریافتی شرکت کارون )انتظار می رود در آینده وجه آن قابل دریافت باشد(   24

دریافت وجه فروش در تاریخ 12 مرداد.   25
خواسته ها 

رویدادهای مردادماه را ثبت کنید.  الف. 
مانده ابتدای مردادماه حساب های دریافتنی را تعیین کنید.   ب. 

نحوة ارائة ماندة پایان مردادماه حساب های دریافتنی را در ترازنامه نشان دهید.   ج. 

م 7-2  در ابتدای فروردین 1391، ش��رکت س��عادت 139,000,000 ریال حساب های دریافتنی تجاری 25,000,000 
ریال اس��ناد دریافتنی تجاری و ذخیره مطالبات مش��کوك الوصول به مبلغ 13,200,000 ریال در اختیار داشته است. اسناد 
دریافتنی تجاری از ش��رکت طاهری دریافت ش��ده است. این س��فته، 4 ماهه و در ابتدای فروردین ماه دریافت شده است. 

شرکت سعادت صورت های مالی را به صورت ساالنه تهیه می کند. در طول سال رویدادهای زیر رخ داده است:
فروش 20 میلیون ریال کاال به شرکت صیادی با شرط )ن/15(؛   5 فروردین  

دریافت سفتة سه ماهه به مبلغ 20 میلیون ریال از شرکت صیادی؛ 20 فروردین  
فروش 8 میلیون ریال کاال به شرکت گرامی و دریافت سفته ای 6 ماهه؛ 18 اردیبهشت  

وصول سفتة دریافتنی از شرکت صیادی؛ 20 خرداد  
وصول سفتة دریافتنی از شرکت طاهری در موعد مقرر؛ 30 خرداد  

دریافت سفته ای سه ماهه به مبلغ 4,000,000 ریال از شرکت جلیلی بابت تسویه حساب دفتری؛  25 مرداد  
وصول وجه کامل سفته دریافتنی از شرکت گرامی در موعد مقرر؛  18 آبان  

سفتة دریافتنی از شرکت جلیلی نکول شد احتمال وصول این وجه در آینده وجود دارد؛  25 آبان  
فروش 12 میلیون ریال کاال به شرکت احمدی و دریافت سفته ای شش ماهه.   1 آذر  

خواسته  
رویدادهای فوق را در دفتر روزنامة شرکت سعادت ثبت کنید.

49



50


