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 راهنمای مطالعه

مـوارد   عزیز، برای اینکه بهتر بتوانید به هدف خود یعنی یادگیری مطالب کتاب دست یابید بـه فراگیر 
 زیر توجه کنید:

* داشتن برنامه برای انجام هرکاری، از جمله مطالعه و فراگیری، مانند داشتن نقشه سفر و رفـتن  
توانید راهی را طی کنید اما مسلماً یـا بـه    اید. بدون نقشه هم می به راهی است که قبالً آن را نپیموده

ای نـه چنـدان مطلـوب بدسـت      بیشتر نتیجهنتیجه مطلوب نخواهید رسید و یا با صرف منابع و زمان 
 خواهید آورد.

بندی مناسب برای شما کـه در سـازمان امـور مالیـاتی      ای با زمان مطالعه و فراگیری، طبق برنامه
کنید که بـا   مشغول خدمت هستید، اهمیت بسزایی دارد. زیرا اکنون شما در نظام آموزشی تحصیل می

است. شما به احتمالی در فرآینـد یـادگیری گتشـته خـود      هدف و تجربه آموزشی پیشین شما متفاوت
رو، آمـوزش ضـمن   اید در صورتی که اکنون فرآیند یادگیری پـیش صرفاً به امر تحصیل اشتغال داشته

خدمت است. از آنجا که به طور معمول برنامه درسی آموزش ضمن خدمت بـرای سـاعات محـدود و    
ریزی صحیح خود و با عنایت به برنامه  ارد با برنامهشود، ضرورت دکمتر از آموزش رسمی طراحی می

شود، بـا   بندی کتاب )تعیین فصول برای مطالعه هر جلسه( که توسط استاد ارائه می زمانبندی و بودجه
مطالعه کامل در جلسات کالس حاضر شوید و فرصت رفع اشکاالت خود را از دسـت ندهیـد. توصـیه    

نکات مبهم خود را یادداشت کنید تا بتوانید در کـالس آنهـا را    شود هنگام مطالعه حتماً سؤاالت و می
 مطرح کنید.

کتـاب  با نگارش مطالـب مناسـب و مفیـد در خصـوص      ستا سعی نموده بر همین اساس، مؤلف
، به شیوه روان و قابل درک، شما را در این امر و در جهت ارتقا دانش متناسب با شغلتان یـاری  حاضر
 دهند.

فصل، اهداف مورد انتظار بیان شده است. هنگام مطالعة هر یك از فصول کتاب، * در ابتدای هر 
قبل از هر چیز الزم است به این اهداف توجه کنید. زیرا آگاهی از اهداف، در شما نسبت بـه موضـو    

 دهد. کند و به مطالعة شما جهت می مورد بحث انگیزه و عالقه ایجاد می



 (1اصول حسابداری ) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ب 

عبارت دیگر، مطالب هر  ارتباط و انسجام وجود دارد، به های هر بخش مختلف کتاب* میان فصل
های پیش از آن تهیه شده است. برای فهم بهتر مطالب هـر فصـل الزم اسـت    فصل با تکیه بر فصل

 خوبی درک کرده باشید. های قبل از آن را بهمطالب فصل
ات اساسـی  شـود. ایـن مفـاهیم نکـ     ای از مفاهیم اساسی آموزش داده می * در هر فصل مجموعه

 اند.  ها برای یادگیری آن تنظیم شدهفصل هستند و بقیة مطالب و فعالیت
شود پس از مطالعـه کامـل هـر     توصیه میارائه شده، که * در پایان هر فصل، چند نمونه پرسش 

 فصل، به خودآزمایی فصل بپردازید. 
 
 
 



 ج  های مطلوب تدریس ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنکاتی در شیوه

 
 

 های مطلوب تدریس نکاتی در شیوه
   همکار محترم،
تواند در غنا بخشیدن به ساعات تدریس و رفع اشکال، و بهرة بیشـتر یادگیرنـدگان    زیر می های توجه به توصیه

 از دانش و تجربه شما مؤثر باشد.
هـا از   توانید از شـیوه رفـع اشـکال گروهـی و در برخـی زمینـه      * در تدریس این کتاب اگر مایل باشید می

هـا،  ها و بحـث گیری از موضوعات روز در مثال هرهویژه بحث گروهی استفاده کنید. ب های تدریس فعال به شیوه
 مؤثر است.« یادگیری و یاددهی»آفرینی، در تسهیل امر  گتشته از تنو 

ای جهت تدریس و رفـع اشـکال درس و سـایر     * مناسب است قبل از شرو  کالس، برنامه زمانبندی شده
ل کـالس تهیـه و در اولـین جلسـه     های ممکن با عنایت به حجم کتاب و تعداد جلسات محدود تشـکی فعالیت

بینـی شـود.    شود در این برنامه برگزاری حداقل یك آزمون پیش کالس به یادگیرندگان ارائه نمایید. توصیه می
 دهد.تواند از تکرار موضوعات جلوگیری کند و بازدهی کالس را افزایش می این اقدام عالوه بر آنکه می

فصل مشخص شده است، اهداف رفتاری نیـز در همـان ابتـدای     * گتشته از اهداف کلی که در ابتدای هر
نقـش  « یادگیری و یـاددهی »فصول آمده است تا همکاران محترم از انتظارات آموزشی آگاه شوند و در فرآیند 

 سازنده خود را بهتر ایفا نمایند.
، تشـخیص،  هـای تفکـر )اسـتدالل   منظور فعال شدن یادگیرندگان در امر یادگیری و تقویـت مهـارت   * به

ای از تمرینات طراحی شده که با عنـوان خودآزمـایی در پایـان     کسب، یادآوری، تجزیه و تحلیل و ...( مجموعه
هایی هستند که سعی شده مهمتـرین نکـات هـر فصـل را مـورد       ها نمونههر فصل آمده است. این خودآزمایی

 دهند. ها را گسترش توانند این نمونه بحث قرار دهند. همکاران محترم می
دار کـه ارتبـاط مسـتقیم بـه درس نـدارد و گـاه در جریـان         * از طرح مقوالت جزئی و مباحث جنبی دامنه

 کند، پرهیز شود. آموزش اختالل ایجاد می
تواننـد بـه    ، همکاران محترم مـی کتاب حاضرمنظور تقویت مهارت پژوهش و ایجاد عالقه به مباحث  * به

ویژه کاربردی، از منابع مختلـف و بـا مراجعـه    هایی، بها برای تهیه گزارش، یادگیرندگان رتناسب عنوان فصول 
های ذیربط، راهنمایی و تشویق نمایند. مجموعه حاصـل از ایـن فعالیـت    ها و سازمانها و به سایت  به کتابخانه

شـما و   محل استقرار و حتـی، در صـورت صـالحدید    تواند به شکل مدون درآید و در کتابخانه یادگیرندگان می
مسئولین مربوطـه، در کتابخانـه سـازمان امـور مالیـاتی در تهـران، بـرای اسـتفاده دیگـران نگهـداری شـود.           
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 مقدمه
هـا دارنـد. امـا    دنیای امروز، عصر اطالعات است؛ که در آن اطالعات نقش مهمی در موفقیت شرکت

ت. دانش حسابداری فرایند تشخیص، ها اسبندی آنبندی و طبقهاستفاده از این اطالعات مستلزم رتبه
تواننـد بـا بـه کـارگیری ایـن      گیری و گزارش اطالعات اقتصادی است که استفاده کنندگان میاندازه

اطالعات به اهداف مورد نظر خود برسند. در این فصل ضمن تعریف حسابداری، استفاده کننـدگان از  
چنین شود. همها توضیح داده می  سازماناطالعات حسابداری تشریح خواهد شد و عالوه بر این انوا

 های مالی ارائه خواهد شد.  تجزیه و تحلیل مبادالت و صورت
 

 تعریف حسابداری
گیری، پـردازش و در   های واحد تجاری را دریافت، اندازه های مربوط به فعالیت سیستمی است که داده

نماید، به همـین دلیـل بـه     گزارش می گیرندگان تصمیمقالب نتایج فعالیت و عملکرد واحد تجاری، به 
 شود.  گفته می "زبان تجارت"آن 

تمامی رویدادهای مالی است که یك واحـد تجـاری    های واحد تجاری، های فعالیت منظور از داده
گونه که حساب، بخش عملیاتی ریاضیات درگیر آن است. دفترداری، جزیی از حسابداری است و همان

گیرندگان در تعریف فوق یـا   تصمیمی است. اما منظور از لیاتی حسابداردفترداری نیز بخش عم است،
 کنندگان از گزارشات حسابداری چه کسانی هستند؟ همان استفاده

ها از سیستم اطالعاتی جهت شود، زیرا سازمانمعموالً از حسابداری به عنوان زبان تجارت یاد می
-های مختلف درگیـر در تصـمیم  ی اقتصادی گروههاگیریها برای کمك به بهبود تصمیمانتقال داده

 کنند.های اقتصادی استفاده می
 

 گیرندگان( تصمیمکنندگان از اطالعات حسابداری ) استفاده
هـای خـود اسـتفاده     گیـری  تصـمیم های مختلفی به شرح ذیل از اطالعات حسابداری در جهـت   گروه
 نماید: می
گـتاری،   ات سـاده روزانـه ماننـد سـرمایه    تصـمیم ای برخی . افراد: بسیاری از افراد و از جمله شما بر1

 محاسبه خالص حقوق دریافتی و یا خرید و فروش مسکن، به اطالعات حسابداری نیاز دارند.
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گیری در خصوص منابع در اختیار خـود و   تصمیم. واحدهای تجاری: مدیران واحدهای تجاری برای 1
د، نیاز به اطالعات حسابداری دارند. بـرای مثـال   ات خوتصمیمها و بررسی نتیجه نحوه استفاده آن

که چه مقدار موجودی کاال نگهداری نماید، یا چه مقـدار وجـه نقـد بـرای نیازهـای      این تصمیمدر 
که در طی یك سال، چـه مقـدار   روزانه واحد تجاری در دسترس و در صندوق موجود باشد و یا این

 ت، اطالعات حسابداری مهم هستند.درآمد کسب شده و چه مقدار هزینه تحمل شده اس
گتاران افرادی هستند که سرمایه و منابع الزم برای شرو   گتاران و اعتباردهندگان: سرمایه . سرمایه3

نمایند و اعتباردهندگان افرادی هستند که عمومـاً مبـالغی را    فعالیت یك واحد تجاری را تأمین می
دهند تا در آینده، به همراه سـود پـول خـود آن را     به صورت قرض، در اختیار واحد تجاری قرار می

گتاری کنند و  گیری نمایند که در کدام شرکت سرمایه گتاران تصمیم که سرمایهایندریافت نمایند. 
گیری نمایند که به کدام شرکت پول قـرض بدهنـد، از طریـق تجزیـه و      یا اعتباردهندگان تصمیم

 گیرد. سابداری است، صورت میهای مالی که خروجی یك سیستم ح تحلیل صورت
هـا، هماننـد سـازمان بـورس و اوراق بهـادار، برخـی        مؤسسات و نهادهای دولتی: برخـی سـازمان  . 2

نماینـد کـه برخـی     های سهامی عام ثبت شده نـزد بـورس( را ملـزم مـی     ها )همانند شرکت شرکت
 بحث خواهد شد. های سهامی عام در ادامه اطالعات خاص خود را افشا نمایند. در مورد شرکت

هـا و   هاسـت. مالیـات شـرکت    . مقامات دولتی: دولت مسئول وضع مالیات بر درآمد افراد و سـازمان 5
 شود. ها، تعیین می های مالی شرکت واحدهای تجاری، به استناد صورت

 های مالی شرکت را در راستای اعتباربخشی و تطـابق حسابرسان مستقل: حسابرس مستقل صورت. 6
 دهند.اصول پتیرفته شده حسابداری مورد بررسی قرار می تهیه آن با

ها خواهان دسـتمزد  های کارگری: این گروه عالیق خاصی در سازمان دارند. آن. کارکنان و اتحادیه1
باشند. گزارشات مـالی اطالعـات   معقول و عادالنه، پاداش مناسب و امنیت شغلی در واحد تجاری می

 کند.نیازها ارائه میسودمندی را در رابطه با این 
های غیرانتفاعی که هدف کسب سود را در درجه اول ندارند، نیـز  های غیرانتفاعی: سازمان. سازمان8

نمایند. برای مثال یـك دانشـگاه   های خودشان، از اطالعات حسابداری استفاده میگیریبرای تصمیم
 کند.ات سیستم حسابداری استفاده میدولتی برای تعیین میزان حقوق و دستمزد اساتید خود، از اطالع

کنندگان و سایر اقشـار  های حمایت از مصرفهای کارگری و انجمنکنندگان: اتحادیه. سایر استفاده5
 برند. های خود از اطالعات حسابداری بهره میگیریمردم نیز جهت تصمیم

-ا را به دو دسته کلـی تقسـیم  هتوان آنکنندگان حسابداری، میهای مختلف استفادهبا توجه به گروه
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 بندی نمود و در مورد هر گروه، حسادباری، نقش منحصر به فردی دارد:
هـای   گتاران و اعتباردهندگان و یا سـازمان  کنندگان برون سازمانی: افرادی مانند سرمایه استفادهالف( 

از اطالعـات   دولتی و مقامات مالیاتی، افرادی برون سازمانی )خارج از واحـد تجـاری( هسـتند کـه    
 نمایند.  گیری استفاده می حسابداری برای تصمیم

ای از حسـابداری   گردد توسط شـاخه  کنندگان تهیه می عموماً اطالعاتی که برای این گروه استفاده 
 شود. ، تهیه می"حسابداری مالی"به نام 

حد تجاری نیز های مختلف یك وا چون مدیران بخشکنندگان درون سازمانی: افرادی هم ب( استفاده 
کنندگان درون سازمانی )داخل واحد تجـاری( هسـتند. اطالعـات ایـن گـروه عمومـاً        جزو استفاده
 شود. فراهم می "حسابداری مدیریت"ای از حسابداری به نام  توسط شاخه

 است. "حسابداری مالی"بحث این درس بر روی شاخه اول یعنی 

 
 مروری بر مباحث فصل

 ؟. هدف از حسابداری چیست1
 . ارتباط بین حسابداری و دفترداری را بیان کنید.1
 کنندگان از اطالعات حسابداری چه کسانی هستند؟. استفاده3
 

 تاریخچه حسابداری
ریزی و کنترل در طی  گیری، برنامه بحث تصمیمدهد که هر جا  بررسی تاریخچه حسابداری نشان می

های  داری نقش اساسی ایفا نموده است. ریشهتاریخ وجود داشته، اطالعات حسابداری و سیستم حساب
  گیری است.حسابداری تا یونان باستان و مصر نیز قابل ره

های سـاخت اهـرام ثالثـه از سیسـتم حسـابداری اسـتفاده        آن زمان که برای نگهداری حساب هزینه
شـاهد    میالدی معرفی شد و در صد سال اخیر 12شد. اما حسابداری به شکل امروز از حدود قرن  می

صد سال اخیر متولی تعیـین   تحوالت عظیمی بود. در ایاالت متحده آمریکا نهادهای مختلفی در یك
تحت کنترل  (FASB)اند و هم اکنون هیأت استانداردهای حسابداری مالی  های حسابداری بوده رویه

سـطح   دهـد. در  ایـن ويیفـه خطیـر را انجـام مـی      (SEC)و نظارت کمیسیون بورس و اوراق بهادار 
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بـرای  های حسابداری  به تعیین رویه (IASB)الملل  الملل نیز، هیأت استانداردهای حسابداری بین بین
 پردازد. میکشورهای مختلف 

های حسابداری به کمیته استانداردهای حسـابداری   در ایران نیز امر استانداردگتاری و تعیین رویه 
 وابسته به سازمان حسابرسی محول شده است.

 

 و حسابداری اخالق
نمایند و از اصول  یکی از مفروضات حرفه حسابداری آن است که حسابداران همواره اخالقی رفتار می

 ند.  ک ها، تخطی نمیاخالقی خود در انجام ويایف محوله به آن
ای برای حسابداران وضع شده است و حسابداران ملزم به  در همین خصوص استانداردهای رفتار حرفه

 چون انضباط شخصی، رفتار شرافتمندانه، قضاوت اخالقی، درستکاری و... هستند.هم رعایت اصولی
 

 های تجاری انواع سازمان
بندی نمود. در  شکل ذیل دسته 3ها و واحدهای تجاری را به  توان سازمان می کلیبندی  در یك طبقه

آشنایی با اشکال مختلـف   نماید، بنابراین ی حسابداری را تعیین میها برخی موارد شکل سازمان، رویه
 سازمان اهمیت دارد:

معمـوالً مـدیریت و   و ها، معموالً دارای یك مالك بـوده   واحدهای تك مالکی: این سازمان .1
 بر عهده دارد. مالك اداره واحد تجاری را 

ای فـردی نظیـر وکـال و     فروشی کوچـك یـا مؤسسـات حرفـه     های خرده معموالً فروشگاه
شـوند. از نقطـه نظـر حسـابداری،      و تـك مـالکیتی اداره مـی   حسابداران، به صورت فردی 

از مالك خود است، لتا سوابق حسابداری واحدهای تك  جداشخصیت هر واحد تك مالکی، 
باشد. این به دلیل وجود فرض تفکیـك   مالکی شامل سوابق مالی اموال شخصی مالك نمی

 شخصیت در حسابداری است که در ادامه بیان خواهد شد.
ی تضامنی: یك شرکت تضامنی از شراکت دو یا چند نفر بـرای داشـتن مالکیـت    ها شرکت .1

 ها کوچك یا متوسط است.  شود. معموالً اندازه این شرکت مشترک تشکیل می
مؤسسات پزشکی، وکالت و مؤسسـات حسابرسـی معمـواًل ایـن گونـه هسـتند. منظـور از        

به تنهایی ضامن اسـت،   تضامنی آن است که هر شریك در مقابل تمامی تعهدات شرکت و
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هـا اعتمـاد وجـود داشـته باشـد،      ای که بین آن ها به گونه لتا انتخاب شریك در این شرکت
 دارد. زیادیاهمیت 

های سهامی، نوعی شرکت است که مالکیت آن اغلب در دست  های سهامی: شرکت شرکت .3
 افراد متعددی است. 

مالکـان، محـدود بـه میـزان      ها آن است کـه مسـئولیت   ویژگی منحصر به فرد این شرکت
های خـود را تسـویه    و اگر شرکت نتواند بدهیدر شرکت است  هاگتاری و سهام آن سرمایه
توانند مطالبات خـود را از امـوال شخصـی مالکـان      و اعتباردهندگان نمی بستانکاراننماید، 

 برداشت نمایند. 
تواننـد   ن به راحتی میویژگی منحصر به فرد دیگر این واحدهای تجاری آن است که مالکا

هـای   سهام و مالکیت خود را به دیگران منتقل نماینـد و از شـرکت خـارج شـوند. شـرکت     
هـا و جـدایی مالکیـت از     بزرگتر شدن شرکتعموماً بعد از انقالب صنعتی و در پی  سهامی

 مدیریت به وجود آمد.
ها به تند، مطالعه آنهای خاص هس های تضامنی و سهامی دارای پیچیدگی که شرکتبه دلیل آن 

حسابداری موکول خواهد شد و در این بخش، بر روی واحـدهای تـك مـالکیتی تأکیـد     سایر مباحث 
 اند: ی فوق با یکدیگر مقایسه شدهشکل واحدهای تجار 3خواهد شد. در ذیل 

 
 سهامی  تضامنی  تك مالکی  
 ای زیاد معموالً عده دو یا چند نفر یك نفر ( مالك )مالکان(1)
محدود به تغییر مالکیت  ( عمر واحد تجاری1)

 یا مرگ مالك
ها  محدود به تغییر مالك

 یا مرگ آنها
 نامحدود

( مســئولیت مالــك)ان(  3)
هـای واحـد    نسبت به بدهی

 تجاری

مالك مسئول پرداخت 
 هاست تمامی بدهی

مسئول پرداخت  اشرک
 ها هستند تمامی بدهی

داران در قبال  سهام
ها مسئولیت  بدهی
 صی ندارندشخ

شخصیت حسابداری، جدا  ( وضعیت حسابداری2)
 از شخصیت مالك است

شخصیت حسابداری، جدا 
 از شخصیت شرکا است

از شخصیت حسابداری، جدا 
 داران است شخصیت سهام
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 اصول و مفاهیم )مفروضات( حسابداری
رهنمودهـایی صـورت    گیری، پردازش و مخابره اطالعات مالی در حسابداری با استفاده از نحوه اندازه

انـد.   گرفته شده (GAAP)ها، از اصول پتیرفته شده حسابداری  گیرد و تمام این رهنمودها یا رویه می
هـای مناسـب دسـتیابی بـه      یك واژه کلی است که تمامی مفروضـات، اصـول و روش   "اصول"واژه 

 گیرد. اطالعات را دربر می
رد قبول بوده و شـالوده کـار حسـابداران را    این اصول و مفروضات در طول تاریخ حسابداری، مو 

مندسـازی آن بـه وجـود     سال اخیر با نظم بیشتری که در حسابداری و قاعـده  29در  ؛دهد تشکیل می
چـارچوب  "های حسابداری بـه وجـود آمـده اسـت کـه بـه آن        آمده است، چارچوبی برای تعیین رویه

هـای اطالعـات    ی حسـابداری، ویژگـی  رویـدادها گیـری   شود و در آن نحـوه انـدازه   گفته می "نظری
حسابداری که باید دارا باشند، تعریف اقـالم مختلـف حسـابداری و سـایر مـواردی کـه شـالوده کـار         

 حسابداران است، تعیین شده است.  
با این چارچوب در دیگر دروس پیشرفته حسابداری آشنا خواهید شد، با این حال در ادامه برخی 

دهنـد، بـه صـورت     هاست زیربنای حسابداری را تشکیل مـی  ی که سالترین مفروضات و اصولاز مهم
 خالصه معرفی خواهند شد.

 مفروضات حسابداری
 به طور کلی چهار فرض زیربنایی در حسابداری به شرح ذیل وجود دارد:

فرض تفکیك شخصیت )شخصیت جداگانـه حسـابداری(: بـدین معنـا کـه بـرای مقاصـد         .1
هایی از آن، یك شخصـیت جداگانـه    ؤسسه و یا بخشحسابداری و گزارشگری مالی، هر م

تواند معـامالتی را در قالـب    فرض شده که مستقل از شخصیت مالك یا مالکین است و می
هـای یـك واحـد تجـاری جـدای از      به عبارت دیگـر فعالیـت  آن شخصیت آن انجام دهد. 

 شود.ها نگهداری میهای مالکان و سایر واحدهای تجاری تحت مالکیت آنفعالیت
از نظر حسابداری، باید مرزهای واحدهای تجاری به وضـوح مشـخص باشـد. بـرای مثـال      

میلیون ریال وجه نقد دارد. از  65های شخصی خود مبلغ  فرض کنید علی در یکی از حساب
میلیون ریال مربوط به شرکتی است که علی، تنها مالك آن اسـت و   59این وجه نقد، تنها 

ای است که یکی از دوستان علـی، بـه وی داده اسـت.     هدیهبه ط میلیون ریال آن مربو 15
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ریال را تنها بـه عنـوان وجـه     59اگر علی قائل به فرض تفکیك شخصیت باشد، باید مبلغ 
 نقد متعلق به شرکت، محسوب نموده و در گزارشات مالی شرکت گزارش نماید.

ی بـرای مـدت زمـان    که واحد تجـار فرض تداوم فعالیت: در این مفهوم فرض بر آن است  .1
هـا ماننـد    ی در آینده به فعالیت خود ادامه خواهد داد و هدف از تحصیل اغلب دارایـی مدید

ها مدنظر ها بوده و به هیچ عنوان فروش آنملزومات، زمین، ساختمان و اثاثه استفاده از آن
 نیست. 

ود ادامـه  شود واحد تجاری تا مدت زمان کـافی، بـه فعالیـت خـ     در تداوم فعالیت فرض می
های موجود برای رسیدن به اهداف مورد نظر شرکت، به مصرف خواهد  خواهد داد و دارایی

 رسید.
گیـری رویـدادهای    گیری(: واحـد پـولی و مبنـای انـدازه     فرض ثبات واحد پولی )واحد اندازه .3

. به عبارت دیگر هنگامی که یك حسابدار به یك سـاختمان  در ایران ریال استحسابداری 
توجـه داشـته باشـد،    هایی مانند متراژ، زیربنا، طبقـاتی و...    ، به جای آنکه به ویژگینگرد می

گیری ارزش ریـالی   بیشتر به مبلغ ساختمانی و فاکتور خرید توجه دارد، زیرا هدف وی اندازه
 ها.  آن است و نه سایر ویژگی

بـرای مثـال شـما    کند یـا ثابـت اسـت؟     گیری در طی زمان تغییر می اما آیا این واحد اندازه
ماند ولی آیا ارزش پولی  توانید بگویید که یك متر زمین همیشه یك متر زمین باقی می می

ماند؟ در اقتصادهایی که دچار تورم هستند  و ریالی آن یك متر زمین همیشه ثابت باقی می
 یا رکود، پاسخ منفی است. 

میلیون ریال یك  39گتشته با  یابد و اگر در زیرا در تورم، قیمت عمومی کاالها افزایش می
متر زمین قابل خریداری بود، هم اکنون و در شـرایط وجـود تـورم، متـراژ زمـین کمتـری       

 پول کاهش یافته است. "قدرت خرید"توان خریداری نمود زیرا  می
گیرند و  کنند که قدرت خرید ریال، ثابت است و تورم را نادیده می اما حسابداران فرض می 

ساز شـود کـه    در اقتصادهایی که دچار تورم هستند، در برخی موارد مشکل این ممکن است
های حسابداران برای آن در دروس دیگـر حسـابداری بحـث     حل مشکالت ایجاد شده و راه

 خواهد شد.
فرض دوره مالی: واحدهای تجاری همانند سایر موجودات زنده، در یـك تـاریخ بـه وجـود      .2

 مدت نیز هستند.  آیند و دارای عمر بعضاً طوالنی می
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های عملیاتی شـرکت   که چرخهشود به طور دقیق مشخص میزمانی عملکرد واحد تجاری 
هـای پایـانی خـود رسـیده باشـد، آن زمـان        کامل شده باشد و یا عمر واحد تجاری به سال
گیری است ولی آیا آن زمان این اطالعـات،   عملکرد واقعی شرکت به طور دقیق قابل اندازه

کننـدگان   کنندگان از اطالعات حسابداری و باالخص استفاده یدی برای استفادهاطالعات مف
اطالعـات بـه    این برون سازمانی )که قبالً معرفی شدند( خواهد بود؟ پاسخ منفی است، زیرا

 .باشدکنندگان نمینیست و اطالعات مفیدی برای استفادهموقع 
اطالعـات بـه    تا جایی که امکان دارد یدواحد تجاری و سیستم اطالعاتی حسابداری با بنابراین

اند که اطالعـات را در پایـان    دهد. به همین دلیل حسابداران خود را ملزم نمودهقرار موقعی در اختیار 
کننـدگان ارائـه دهنـد. ایـن زمـان       های زمانی مشخص و در قالب و فرمت معینـی بـه اسـتفاده    دوره

اسفندماه هر سال است و در ایـن تـاریخ    15غلب مشخص، معموالً یك سال مالی است که در ایران ا
کنندگان  در اختیار استفاده "های مالی صورت"ها، گزارشات و اطالعات خود را در قالب  شرکت معموالً

 دهند. قرار می
در انتهای این بخش به یکی از مهمترین اصول حسابداری، یعنی اصل بهای تمام شده که خـود   

 شود. ست، اشاره میاز مفروضات فوق گرفته شده ا
 

ها و خدمات خریداری شـده بایـد    بر اساس این اصل، دارایی :اصل بهای تمام شده تاریخی
گویند( ثبت شوند، حتی  به بهای تمام شده واقعی خود )که بعضاً آن را بهای تمام شده تاریخی نیز می

لغ پرداختی بابـت خریـد آن   اگر خریدار معتقد باشد که در معامله سود کرده و ارزش دارایی بیش از مب
 است.  

گیـرد و در دفـاتر حسـابداری     به هر حال مبلغ پرداختی در مبادله مالک عمل حسابداران قرار می
ها تا زمانی که در واحد تجاری وجود دارنـد بایـد    شود. بر اساس اصل بهای تمام شده، دارایی ثبت می

تغییـرات ارزش دارایـی در طـی زمـان بـه       در دفاتر حسابداری، به بهای تمام شده نگهداری شـوند و 
 شود دلیل این امر نیز قابلیت اتکا و عینیت باالی بهای تمام شده تاریخی است.  حساب گرفته نمی

تواند آن ارزش را تعیـین و صـحت آن را    منظور از عینی بودن آن است که هر فرد بی طرفی می
 گیرد. ارک عینی صورت میاثبات نماید و این کار اغلب با مراجعه به اسناد و مد

میلیون ریالی اسـت، ده   399برای مثال اگر فاکتور خرید نشان دهد که یك خودرو دارای ارزش  
میلیون ریـالی زمـان    399تواند به فاکتور خرید این خودرو مراجعه و ارزش  سال بعد هم هر فردی می
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ارزش روز در پایـان هـر سـال    خـودرو قـرار باشـد بـه      خرید را اثبات نماید در صورتی که اگر همین
ای برای اثبات ارزش بازار آن وجود ندارد و قضـاوت   نگهداری شود بعد از چندین دوره هیچ سند مثبته

  گتاری خواهد داشت و به اصالح عینیت کمتری دارد.احتماالً نقش زیادی در ارزش
عمیقـی بـه فـرض     توان دریافت که اصل بهای تمام شده به طور با کمی دقت در مفروضات، می 

تداوم فعالیت گره خورده است. زیرا در آن فرض، بیان شد که هـدف شـرکت، اسـتفاده از دارایـی در     
های جاری و روز دارایی در پایان هر دوره بـرای شـرکت    جهت رسیدن به اهداف خود است لتا ارزش

شده دارایی، اهمیت ندارد زیرا قصد فروش وجود ندارد و در این جاست که بهای تمام چندانی اهمیت 
 خواهد داشت.

هـا اقـدام بـه انتشـار اطالعـات       در فرض دوره مالی بیان شد که در پایان هر سال مـالی شـرکت   
 شوند؟  بندی و گزارش می نمایند. اما این اطالعات چگونه طبقه می

برای شرو  این بحث که راهی طوالنی است و در دروس مختلف حسـابداری بـه ایـن پرسـش،     
 شد.آشنا حسابداری ابتدا بایستی با معادله ه خواهد شد، پاسخ داد

 
 مروری بر مباحث فصل

 ها را بیان کنید.های تجاری را نام برده و ویژگی هریك از آنانوا  سازمان .1
 دلیل اهمیت اصول اخالقی در حسابداری چیست؟ .1
 دلیل اهمیت فرض تفکیك شخصیت را بیان کنید. .3
-ها چه نامیده میگویند و سرمایه تقسیم شده این شرکتهای سهامی چه میبه مالکان شرکت .2

 شود؟

 معادله حسابداری
شـود. معادلـه    برای نشان دادن وضعیت مالی یك واحـد تجـاری از معادلـه حسـابداری اسـتفاده مـی      

 حسابداری یك واحد تجاری در حالت کلی به صورت ذیل است:
 سرمایه +ها  بدهی =ها  دارایی

ق گونـاگون  یردهنده میزان وجهی است که به ط انپ معادله فوق، نشبه صورت خالصه، سمت چ 
هـایی   که این وجـوه در چـه بخـش    دهنده آن است وارد واحد تجاری شده است و سمت راست نشان

 ، عاید واحد تجاری گردد.آتی ها منافعگتاری یا مصرف شده است تا از محل آن سرمایه
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دهنـده منـابع اقتصـادی و     ست معادله فوق، نشـان توان گفت سمت را به صورت کلی می بنابراین
دهنده ادعای افراد مختلف )اعم از اعتباردهنده و مالك( نسبت به آن منابع اقتصادی  سمت چپ، نشان

 شود: است. در ادامه هر یك از اقالم معادله فوق تعریف می
جاری انتفا  داشته باشـند.  رود در آینده برای واحد ت ند که انتظار میده منابع اقتصادی می ها: دارایی

 .استها  هایی از دارایی وجوه نقد، ملزومات اداری، موجودی کاال، اثاثه، زمین و ساختمان نمونه
کـه نسـبت   است گتاران )مالکان( و اعتباردهندگان  به دو گروه سرمایهمتعلق این منابع اقتصادی  

 ها واحد تجاری ذینفع بوده و ادعا دارند. به دارایی
ادعاهای بیرونی بوده و به معنای تعهدات اقتصادی قابل پرداخت به افراد بیـرون از واحـد    ا:ه بدهی

 نامند. می "اعتباردهندگان یا بستانکاران"های بیرونی را  باشند این گروه تجاری می
های شرکت، سرمایه )حقـوق مالکانـه( نـام دارد. سـرمایه      ادعاهای درونی نسبت به دارایی سرمایه:

هـای همـان واحـد تجـاری      میزان ادعای مالك یا مالکین یك واحد تجاری نسبت به داراییگر نشان
 است.
توان هر یك از اجزای معادله را با توجه به اجزای دیگر محاسبه نمـود.   با توجه به معادله فوق می 

ها  ییها از کل دارا هاست که پس از کسر بدهی توان گفت که سرمایه، بخشی از دارایی برای مثال می
شـود. هـدف هـر واحـد      ها یا ارزش ویژه گفتـه مـی   ماند، به همین دلیل به آن خالص دارایی باقی می

 پتیرد.  ها و سرمایه است که از طریق کسب درآمدها تحقق می تجاری افزایش در دارایی
ا سـرمایه ر  ؛درآمـد آید.  درآمد نیز از طریق فروش کاال و یا ارائه خدمات به مشتریان به دست می

شـود و در   هـا مـی   ها اثر داشته باشد، موجب افزایش دارایی که بر بدهیدهد زیرا بدون این افزایش می
یابد ولی باید توجه داشت که بـرای کسـب درآمـد،     ها افزایش می نتیجه ادعای مالك نسبت به دارایی

هـا بیشـتر    ز هزینههایی نیز تحمل نماید، ولی مهم آن است که میزان درآمدها ا واحد تجاری با هزینه
 باشد. 

شوند. ولی آیا هر افـزایش   ها و سرمایه می ها باعث کاهش دارایی بدیهی است در این حالت هزینه
است. زیرا ممکـن اسـت افـزایش در سـرمایه      منفییا کاهش در سرمایه، درآمد و هزینه است؟ پاسخ 

که کاهش در سرمایه، به دلیل نگتاری مجدد مالك در شرکت اتفاق افتاده باشد و یا ای توسط سرمایه
 :رابطة زیر را بیان نمودتوان  برداشت مالك از سرمایه واحد تجاری صورت گرفته باشد. لتا می

 
 

 سرمايه )حقوق مالكانه(

 گذاري مالك در واحد تجاري سرمايه برداشت مالك از واحد تجاري

 ها هزينه درآمد

+ 

+ - 

- 
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گتاری مجدد، نقطه مقابل یکـدیگر بـوده و بـه دلیـل مبـادالت       در رابطه فوق، برداشت و سرمایه 
افتند و هدف واحد  ملیات شرکت اتفاق میها در نتیجه ع گیرد ولی درآمدها و هزینه مالکانه صورت می

 تجاری نیز انجام این عملیات است.
 

 حسابداری مبادالت یک واحد تجاری
منظور از مبادالت یك واحد تجاری، مبادالتی است که هم وضعیت مالی یك واحد تجـاری را تحـت   

 . آورد دهد و هم اسناد قابل اتکایی برای ثبت در دفاتر فراهم می تأثیر قرار می
کنند که قابل اتکا بوده و همـراه بـا    را در دفاتر خود ثبت می رویدادهاییدر نتیجه حسابداران تنها 

دهنـد، در   اسناد مثبته باشد. در ادامه برخی از رویدادهایی که معادله حسابداری را تحت تأثیر قرار مـی 
 شوند. قالب معادله حسابداری بررسی می

ریـالی وی تأسـیس    1999گتاری آقای حکمـت و بـا آورده نقـدی     شرکت الف، با سرمایه :1مبادله 
 شود. در این حالت وجه نقد شرکت و سرمایه شرکت افزایش خواهد یافت: می
 
 
 
 
 

ریال به صورت نقدی: در این حالت بخشی از وجـه   399خرید یك باب ساختمان به مبلغ  :1مبادله 
شود ولی در عـوض یـك    ساختمان مصرف مینقدی که قبالً در شرکت وجود داشته است بابت خرید 

های شرکت خواهد بود، لتا معادله حسابداری در این حالت به صـورت ذیـل    باب ساختمان جزو دارایی
 خواهد بود:

 سرمایه + ها بدهی = ها دارایی 
     وجه نقد + ساختمان 

(1) 1999     1999 
(1) 399- 399+    - 

 199 399    1999 

 هادارایی 
 قدوجه ن 

 سرمایهها  +   بدهی
= 

1999+ 1999+ 
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هـا بـه    ریال توسط شرکت. در ایـن حالـت دارایـی    199خرید نسیه موجودی کاال به مبلغ  :9مبادله 
یابد ولی محل ورود این دارایی، ایجاد یـك بـدهی    میزان موجودی کاالی خریداری شده افزایش می

یابد. اگر سندی را شـرکت و   ها به همین میزان افزایش می نسبت به فروشندگان کاالست و لتا بدهی
ت از بابت خرید نسیه فوق امضاء نموده باشد، یك سند پرداختنی وجود خواهد داشت ولـی  آقای حکم

اگر هیچ سندی را بابت پرداخت بدهی امضا نکرده باشد، تنها یـك حسـاب پرداختنـی وجـود خواهـد      
 :بنابراین معادله حسابداری به شرح زیر استداشت، 

 
 سرمایه + ها بدهی = ها دارایی 
 سرمایه حکمت  های پرداختنی حساب  ودی کاال + ساختمانوجه نقد + موج 
 1999    399  199 مانده

(3)  199+   199+   
 700 100 300  100  1000 
  1199    1199  

 
ریال وجه نقد به عنوان درآمد  399شرکت در ازای ارائه خدمات به یکی از مشتریان، مبلغ  :4مبادله 

دریافت نمود. در اثر این رویداد، یك دارایی )وجه نقد( افزایش یافته و سـرمایه شـرکت نیـز افـزایش     
 کند.   یگویند شرکت از طریق کسب درآمد، رشد پیدا م یابد به همین دلیل است که می می

آید که به حالـت   کلی از طریق فروش کاال و یا ارائه خدمات به دست میبه طور ها  درآمد شرکت
ناشـی از  شود. معادله حسـابداری   اول، درآمد فروش کاال و به حالت دوم، درآمد ارائه خدمات گفته می

 :این مبادله به صورت زیر است
 

 سرمایه + ها بدهی = ها دارایی 
 سرمایه حکمت  های پرداختنی حساب  موجودی کاال + ساختمان وجه نقد + 
 1999  199  399 199 199 مانده

(2) 399+      399+ 
 1000 100 300  100  1300 
  1299    1299  

 



اصـول حســابداری )1( 26
 15 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفصل اول 

ریال ارائه نموده ولی قرار اسـت   59شرکت به یکی دیگر از مشتریان، خدماتی را به مبلغ  :5مبادله 
ماه دیگر وجه آن را پرداخت نماید. در این حالت شرکت درآمد کسب نموده است ولی وجـه آن را   19

ابداری بـه آن  در آینده دریافـت خواهـد کـرد و در نتیجـه نـوعی طلـب خواهـد داشـت کـه در حسـ          
گویند. بدیهی است که اگر بابت این طلب، سندی از طرف مقابل دریافت  می "های دریافتنی حساب"
 :بنابراین معادله حسابداری آن به شرح زیر است. نامند می "اسناد دریافتی"د، دارایی ایجاد شده را وش 

 
 سرمایه + ها بدهی = ها دارایی 
 سرمایه حکمت  های پرداختنی حساب  های دریافتنی + ساختمان ابوجه نقد + موجودی کاال + حس 
 1399  199  399  199 1999 مانده

(5)   59+     59+ 
 1000 100 50 300  100  1350 
  1259    1259  

 
 های ذیل را پرداخت نمود: در طول ماه شرکت بابت کسب درآمدهای فوق، هزینه :6مبادله 
 .ریال 199و آب و برق ریال  59ریال، حقوق کارکنان،  19اجاره: 

همـین  د. بـه  شـو  ها و سرمایه می های فوق نقطه مقابل درآمد بوده و موجب کاهش دارایی هزینه
چـه  اند. بـدیهی اسـت چنـان    اند که به صورت نقدی پرداخت گردیده ها شده دلیل باعث کاهش دارایی

ـ آ د، برای واحد تجاری یك نو  بدهی به وجود میوهای فوق به صورت نقدی پرداخت نش هزینه د و ی
تغییـر   ی بـدون و عمالً سمت راست معادله حسابدار بدیا در نتیجه سرمایه کاهش و بدهی افزایش می

 ماند. لتا داریم: باقی می
 

 سرمایه + ها بدهی = ها دارایی 
 سرمایه حکمت  های پرداختنی حساب  های دریافتنی + ساختمان وجه نقد + موجودی کاال + حساب 
 1359  199  399 59 199 1999 مانده

(6) 19-       19- 
 59-       59- 
 199-       199- 
 780 100 50 300  100  1130 
  1139    1139  
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ی هـا  ریـال بـوده و هزینـه    359در مثال فوق، جمعاً درآمدهای کسب شده توسط شرکت حکمت  
ریـال   139ریال بوده است، در نتیجه به میـزان   119تحمل شده توسط وی برای ایجاد این درآمدها 

 "ویژه سود"و یا  "سود خالص"باشد که به این مبلغ  ها می ( ریال درآمدها بیشتر از هزینه119-359)
زیان خالص یا زیـان   التفاوت ها بیشتر از درآمدها باشد، به مبلغ مابه شود. در حالتی که هزینه گفته می

 شود. ویژه گفته می
ریال پرداخت نمود. این رویـداد در   599آقای حکمت بابت تعویض خودروی شخصی خود  :1مبادله 

ای است که مربـوط بـه آقـای حکمـت اسـت و نـه        شود زیرا مبادله دفاتر حسابداری شرکت ثبت نمی
فکیك شخصـیت( ایـن مـورد در دفـاتر     چه که قبالً بیان گردید )فرض تشرکت الف، لتا بر اساس آن
 شود. حسابداری شرکت ثبت نمی

های خود بابت خرید نسیه موجودی کاال را پرداخـت نمـود.    ریال از مبلغ بدهی 19شرکت : 8مبادله 
 یابد. در این حالت بدهی کاهش و دارایی )وجه نقد( نیز به همین میزان کاهش می

 
 سرمایه + ها بدهی = ها دارایی 
 سرمایه حکمت  های پرداختنی حساب  های دریافتنی + ساختمان نقد + موجودی کاال + حسابوجه  
 1139  199  399 59 199 189 مانده

(8) 19-     19-   
 760 100 50 300  80  1130 
  1119    1119  

خود بابت ارائه خدمات به صورت نسیه را دریافت نمـود.   اتلباطمریال از  19شرکت مبلغ : 3مبادله 
بـر  قت شود کـه ایـن رویـداد    یابد. د و وجه نقد افزایش میکاهش  های دریافتنیحسابدر این حالت 

بنـابراین معادلـه   تأثیری ندارد زیرا به وصول طلب ارتبـاط دارد و نـه ارائـه خـدمات،      شناسایی درآمد
 :حسابداری آن به صورت زیر است

 سرمایه + ها بدهی = ها دارایی 
 سرمایه حکمت  های پرداختنی حساب  های دریافتنی + ساختمان وجه نقد + موجودی کاال + حساب 
 1139  89  399 59 199 189 مانده

(5) 19+  19-      
 770 100 40 300  80  1130 
  1119    1119  
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شخصی خود از وجوه نقد موجود در شـرکت   ریال بابت مصارف 139آقای حکمت مبلغ  :10مبادله 
یابـد زیـرا مالـك بخشـی از      نماید. در این حالت وجه نقد کاهش و سرمایه نیز کاهش می برداشت می

 وجه نقد را از شرکت خارج نموده است. لتا داریم:
 

 سرمایه + ها بدهی = ها دارایی 
 سرمایه حکمت  های پرداختنی حساب  های دریافتنی + ساختمان وجه نقد + موجودی کاال + حساب 
 1139  89  399 29 199 119 مانده

(19) 139-       139- 
 640 100 40 300  80  1100 

 
 مروری بر مباحث فصل

 توان از آن گرفت؟ای می. موازنه معادله حسابداری به چه معناست و چه نتیجه1
 . یك مبادله که اثری بر سرمایه ندارد را نام ببرید.1
 ای را مثال بزنید که اثری بر بدهی و سرمایه شرکت نداشته باشد.. مبادله3
 دهد را عنوان کنید.. یك مبادله که دارایی و بدهی را کاهش می2
میلیون ریال خریداری نمود، این مبادله چه تأثیری بر معادله  159. شرکت الف، تجهیزاتی به ارزش 5

 حسابداری دارد؟
میلیون ریال خدماتی را برای آقای محسنی انجام  19. شرکت ب، در قبال دریافت وجه نقد معادل 6

 ری چیست؟داده است؛ تأثیر این مبادله بر معادله حسابدا
 

 های مالی صورت
هـای مـالی اسـت کـه      صـورت  ارائةبعد از تجزیه و تحلیل مبادالت، مرحله بعد در چرخه حسابداری، 
های مالی اصلی عبارتنـد   باشد. صورت گزارش مالی رسمی درباره اطالعات مالی یك واحد تجاری می

 از:
 ( صورت سود و زیان 1 
 ( صورت سرمایه1
 ( ترازنامه3 
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 جریان وجوه نقد ( صورت2 
های یك واحد تجاری برای یـك دوره   ای از درآمدها و هزینه گر خالصهبیان صورت سود و زیان:

 .استزمانی معین نظیر یك ماه یا یك سال 
باشـد و شـامل    های یك دوره واحد تجاری مـی  برداری ویدئویی از فعالیتاین صورت، مانند فیلم 

خش اطالعاتی یك واحـد تجـاری اسـت. در صـورت سـود و      ترین بسود ویژه )خالص( است که مهم
ها بـر درآمـدهای شـرکت     و به مازاد هزینه "سود ویژه"های شرکت،  زیان، به مازاد درآمدها بر هزینه

 شود. گفته می "زیان ویژه"
باشد که در سرمایه یك واحد تجاری طی یـك دوره   گر خالصه تغییراتی میبیان صورت سرمایه:

ای که در  گتاری مالك و یا سود ویژه تواند ناشی از سرمایه است. افزایش در سرمایه میزمانی رخ داده 
تواند ناشی از برداشت مالك و یا زیـان ویـژه    طی یك دوره کسب شده باشد و کاهش در سرمایه می

 دوره باشد.
 ردد.گ بدیهی است که سود ویژه یا زیان ویژه از صورت سود و زیان به صورت سرمایه منتقل می 

باشد.  ها و سرمایه یك واحد تجاری در یك تاریخ معین می ها، بدهی گزارش از تمام دارایی ترازنامه:
این تاریخ معموالً پایان ماه و یا پایان سال است. ترازنامه مانند عکس اسـت کـه در تـاریخ معینـی از     

الی نیـز اطـالق   یك واحد تجاری گرفته شود، به این منظور گاهی اوقات به آن صـورت وضـعیت مـ   
 گردد. می

های نقدی واحد تجاری در طول  ها و پرداخت گر مجموعه دریافتیبیان صورت جریان وجوه نقد:
هـای نقـدی آن    رداخـت های نقدی یك واحد تجاری بـیش از پ  باشد. زمانی که دریافتی یك دوره می
 گردد و بالعکس. های واحد تجاری باعث افزایش خالص در وجوه نقد می فعالیت  باشد، نتیجه

هـای   های مالی این است که در قسمت باالی هـر یـك از صـورت    نکته مهم در ارتباط با صورت 
گیـرد، بایـد    را دربر مـی مالی مالی، نام واحد تجاری، نام صورت و تاریخ یا دوره زمانی که آن صورت 

تاریخ معین است، تاریخ  گر وضعیت مالی شرکت در یكعنوان شود. مثالً در رابطه با ترازنامه که بیان
 .2x13اسفندماه  15گردد: به تاریخ  این گونه بیان می

هـا بـرای یـك دوره    جایی کـه آن اما در ارتباط با صورت سود و زیان و یا صورت سرمایه، از آن 
اسـفندماه   15گردد: برای سال منتهـی بـه    گردند، تاریخ به این صورت بیان می می تهیهزمانی معین 

2x13. 
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هـای طـی دوره واحـد تجـاری در      توان بیان کرد، ابتدا کلیه درآمدها و هزینـه  طور خالصه میبه  
گردد. در مرحله بعد و  گردد و مبلغ سود ویژه یا زیان ویژه محاسبه می صورت سود و زیان گزارش می

 شود.  می تهیهمنظور محاسبه سرمایه در پایان دوره، صورت سرمایه  هب
گتاری مجدد مالکان و سود ویژه )نقل شـده   دوره واحد تجاری با سرمایه بدین منظور سرمایه اول

گردد و سپس برداشت مالکان و زیان ویژه )نقل شده از صورت سـود   از صورت سود و زیان( جمع می
 شود.  و زیان( از آن کسر می

وره )نقـل  ها و سـرمایه پایـان د   ها، جمع بدهی از جمع دارائی یدر مرحله سوم، ترازنامه که گزارش
 گردد.  می تهیهشده از صورت سرمایه( است، 

هـای واحـد    گـروه از فعالیـت  پـنج  های نقـدی   در آخر نیز صورت جریان وجوه نقد که گزارش جریان
گتاری و تأمین مـالی(   سرمایهگتاری و سود پرداختی، مالیات پرداختی، بازده سرمایهتجاری )عملیاتی، 

شود. در ارتبـاط بـا صـورت جریـان وجـوه نقـد در        تفسیر آماده میدهد، به  در طول دوره را نشان می
 گردد. دروس دیگر حسابداری به تفصیل بحث می

های مالی، فـرض کنیـد اخیـراً آقـای      به منظور آشنایی با مباحث مطرح شده و ارتباط بین صورت 
را بنگاه امالک  ده و مؤسسه خودنموپرهیزگار در حوالی میدان ولیعصر یك بنگاه معامالت امالک باز 

 مبادالت زیر صورت گرفته است: 1x13نامیده است. طی مردادماه  شایان
 گتاری کرده است. ریال سرمایه 350999الف( آقای پرهیزگار برای شرو  فعالیت مبلغ 

 ریال ملزومات اداری به طور نسیه خریداری کرد. 359ب( وی مبلغ 
ریال به طور نقد خریداری کرد تا در آینده بنگـاه   390999پ( آقای پرهیزگار یك قطعه زمین به مبلغ 

 جا منتقل کند.را به آن
ریـال دریافـت    10599آقای پرهیزگار برای یکی از مشتریان خدماتی را انجام داد و از ایـن بابـت   ت( 

 کرد.
 ریال از حساب شخصی خود برای سفر شخصی صرف نمود. 10999ج( آقای پرهیزگار مبلغ 

 ریال بابت آب و برق پرداخت کرد. 199یال بابت اجاره دفتر و ر 299چ( وی مبلغ 
ریال را به همین مبلغ به مؤسسه دیگری  159ح( مؤسسه مقداری ملزومات اداری به بهای تمام شده 

 فروخت.
 ریال برداشت کرد. 10199خ( آقای پرهیزگار، جهت مصارف شخصی خود مبلغ 

 توان به شرح زیر بیان نمود. میتأثیر مبادالت فوق بر معادله حسابداری را 
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 نو  مبادله سرمایه  سرمایه + ها بدهی  ها دارایی 
   سرمایه آقای پرهیزگار + های پرداختنی حساب  وجوه نقد + ملزومات اداری + زمین 
 گتاری مالك سرمایه  +350999      +350999 الف(
     +359   +359  ب(
       +390999  -390999 پ(
 درآمد خدمات  +10599      +10599 ت(
          
       مبادله، مبادله واحد تجاری نیست. ج(
 هزینه اجاره         -599 چ(

 هزینه آب و برق
        -159 +159 ح(
 برداشت مالك  -10199      -10199 خ(
  

053/5  200 ,30000  053 
 

 ,35 200   

  350559   350559   
 

 های مالی مؤسسه آقای پرهیزگار به شرح زیر خواهد بود. و صورت
 

 
 

 بنگاه معامالت امالک شایان 
 صورت سود و زیان برای 

 1x13مرداد  31ماه منتهی به 

 بنگاه معامالت امالک شایان  
 صورت سرمایه برای ماه 

 1x13ادماه مرد 31منتهی به 
 ریال    ریال  درآمدها:

 1x13  9مرداد  1سرمایه پرهیزگار در   10599  درآمد خدمات    
 350999  گتاری مالك شود: سرمایه اضافه می    ها: هزینه
 10299  سود ویژه ماه                    (299)  هزینه اجاره    
 360299  اشت شود: برد کسر می  (199)  هزینه آب و برق    

 10299  سود ویژه (10199)
 1x13  350199مرداد  31سرمایه آقای پرهیزگار در     

   گردد. به تراز منتقل می    

299- 
199- 
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 بنگاه معامالت امالک شایان
 ترازنامه

 1x13مرداد  31

 

  ها بدهی  ها دارایی
  ریال   ریال 

  359 های پرداختنی حساب  50359 وجوه نقد
   سرمایه:  199 ملزومات اداری    

 نقل شده از صورت سرمایه ¬ 350199 سرمایه آقای پرهیزگار  390999 زمین    
  350559 جمع بدهی و سرمایه  350559 ها جمع دارایی

 
 های شغلی حرفه حسابداری: فرصت
دهنـد،   حرفه حسابداری را تحت تـأثیر قـرار مـی   هایی که  چنین سازماندر ادامه، کار حسابداران و هم

 معرفی خواهند شد.
 

 مشاغل حسابداری
تواند به طبقات گوناگونی تقسیم شـوند. دو گـروه اصـلی از     های شغلی در رشته حسابداری می فرصت

 توان حسابداری خصوصی و حسابداری عمومی نامید. ها را می بندی این طبقه
کنند؛ مثل حسابداری که در رستوران یاقوت،  تجاری کار می حسابداران خصوصی برای یك واحد 

باشـد. موسسـات کوچـك و بـزرگ، موسسـات       شرکت زمزم و یا یك بنگاه دولتی مشغول به کار می
گیرند. رئیس حسابداری کسی است کـه   آموزشی و موسسات دولتی حسابداران خصوصی را به کار می

 ظارت بر کار حسابداران خصوصی را بر عهده دارد.در یکی از این واحدها مسئولیت سرپرستی و ن
کار حسابداران عمومی، نظیر کار وکال و پزشکان است. این حسابداران، به عمـوم مـردم خـدمات     

نـد. حیطـه شـغلی ایـن     کن الزحمـه دریافـت مـی    دهند، حـق  دهند و بابت خدماتی که ارائه می ارائه می
گیرد. خـدمات   ره مالیاتی و مشاوره مدیریت را دربر میه خدماتی نظیر حسابرسی، مشاوحسابداران ارائ

 حسابداری متکور در ادامه تشریح خواهند شد.
بخش کوچکی از حسابداران جزو حسابداران عمومی هستند. آن دسته از حسابداران عمـومی کـه    

حسابداران  شوند. معموالً ای را دارند؛ حسابرسی مستقل نامیده می گویی به نیازهای حرفهتوانایی پاسخ
دهنـد. اغلـب ایـن     ای تشکیل مـی  ای شریك شده و موسسه عمومی با هم برای  انجام خدمات حرفه
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باشند.  ها، حسابرس مستقل میموسسات، موسسات حسابرسی هستند چرا که اغلب افراد شاغل در آن
ی دیگـر  ها بسیار کوچـك و برخـ  موسسات حسابرسی از جهت اندازه بسیار متنو  هستند، برخی از آن

ترین موسسه حسابرسـی مسـتقل بـه شـکل تضـامنی      موسسات تضامنی بزرگ هستند. امروزه بزرگ
هـای شـغلی    باشـد. جـدول ذیـل، فرصـت     شریك مـی  10999مشغول به کار است که دارای بیش از 

چـه کـه بیشـتر    دهد. در جـدول، آن  ها نشان می حسابداران را در موسسات حسابداری و سایر سازمان
چنین در جدول کامالً پیداسـت کـه   کند ترقی و پیشرفت کارکنان حسابداری است. هم میجلب توجه 

اگر حسابداران از موسسات حسابداری مستقل )بخش عمومی( به موسسات صنعتی و دولتـی )بخـش   
اند به دست  سسات حسابداری داشتهؤچه در مای باالتر از آن خصوصی( انتقال پیدا کنند، احتماالً مرتبه

هـای   ن است که معموالً حسابداران در بخش عمومی حرفه با تمـامی بخـش  آرند. دلیل این امر آو می
یك سازمان نظیر خرید، تولید، بازاریابی و... در ارتباط بوده و به علت تجربه و مهارت کسـب شـده از   

 رتبه ممتازی نیز برخوردار خواهند بود.
 

 ها مشاغل حسابداری در سازمان
 حسابداران خصوصی

 موسسات حسابداری مستقل های غیرانتفاعی( موسسات تولیدی و سازمان)

 مدیرکل
 

 مدیر مالی
 

 حسابدار ارشد
 

 حسابدار

 شریك
 
 مدیر
 

 دحسابدار ارش
 

 کارمند حسابداری
 

 خدمات اختصاصی حسابداری
دهـد، حسـابداری عمـومی و     های متنو  و زیادی یاری می که حسابداران مردم را در رشتهبه دلیل آن

 گیرند. دربر میرا حسابداری خصوصی، خدمات فراوانی 
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 حسابداری عمومی )حسابرسی مستقل(
شود. حسابرس فردی اسـت کـه بـه     ترین خدماتی است که به جامعه ارائه میحسابرسی یکی از مهم
دهد و میزان قابلیت اتکای ایـن   های مالی واحد تجاری را مورد رسیدگی قرار می طور مستقل، صورت

دهـد. اگـر    گـتاران، اعتباردهنـدگان و سـایر افـراد ذینفـع اطـال  مـی        های مالی را به سرمایه صورت
طمئن باشند مدارک موجود به نحوه مطلـوب وضـعیت واحـد تجـاری را نشـان      حسابرسان مستقل، م

نماینـد.   ای مـی  دهد، آن زمان مطابق اصول پتیرفته شده حسابداری، مبادرت به ايهـارنظر حرفـه   می
گتاران، اعتباردهندگان و سایر افراد ذینفـع تمایـل دارنـد     علت اهمیت حسابرسی این است که سرمایه

 .استدهد، واقعی و صحیح  ه مدیریت از عملکرد واحد تجاری نشان میمطلع شوند تصویری ک
نیز دارای دو هدف است: پیروی از قوانین مالیاتی و به حداقل رساندن مالیات ، حسابداری مالیاتی

هـای قـانونی    های قانونی متعـدد و راه  های قوانین مالیاتی، معافیت قابل پرداخت. با توجه به پیچیدگی
پرداخت مالیات اضافی، کاهش دادن مالیات بر درآمد برای واحدهای تجـاری بسـیار    جهت اجتناب از

هـای   ریـزی  کنند تهیه ايهارنامه مالیـاتی و برنامـه   مهم است. در این زمینه کمکی که حسابداران می
 مالیاتی است که پرداخت مالیات را به حداقل کاهش دهند.

ن مسـتقل اسـت. حسابرسـان مسـتقل بـا      بخشـی از حیطـه فعالیـت حسابرسـا    ، مشاوره مدیریت
دهند. حسابرسـان در   ها را در اداره واحد تجاری یاری مینمایند، آن ای که به مدیریت ارائه می مشاوره

هـای حسـابداری بـه کمـك مـدیریت       این زمینه در بهبود ساختار مدیریت واحـد تجـاری و سیسـتم   
 شتابند. می

 حسابداری خصوصی
ا به اصطالح حسابداری صنعتی، بـا محاسـبه بهـای تمـام شـده،      ی ،حسابداری بهای تمام شده

چنین مـدیریت  کنند. حسابداران صنعتی هم ها )بهای تمام شده( کمك می مدیریت را در کنترل هزینه
دهد کدام محصول سودآورتر است  دهند و به مدیریت اطال  می را در تعیین قیمت محصول یاری می

 ت و تولید آن باید متوقف شود.چنین چه محصولی سودآور نیسو هم
ریـزی   هـا برنامـه  بینی کرده و سپس بـرای نیـل بـه آن    فروش و سود مطلوب را پیش، بندی بودجه

هـایی   چنـین جنـرال الکتریـك شـرکت    های بسیار موفق نظیر پروکتر و گامبل و هـم  کند. شرکت می
 ریزی پیشگام هستند. هستند که در امر بودجه
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نیازهای اطالعاتی داخلی و خارجی یك واحد تجـاری را تعیـین   ، تیهای اطالعا طراحی سیستم
هـای مناسـبی را جهـت     های طراحان سیسـتم، سیسـتم   کند. با استفاده از نمودگرها و دستورالعمل می

 کنند. پردازش و مخابره اطالعات مورد نیاز تعیین شده طراحی می
های بزرگ  گیرد. سازمان ت میتوسط حسابداران داخلی یك واحد تجاری صور حسابرسی داخلی،

نظیر ایران خودرو، نوکیا و بانك ملـی ایـران، دارای دایـره حسابرسـی داخلـی بزرگـی هسـتند. ایـن         
های حسابداری و مدیریت واحد تجاری را به منظور بهبود کارایی عملیاتی ارزیابی  حسابداران، سیستم

کننـد.   های مدیریت پیروی می دستورالعملها و  دهند که کارمندان از خط مشی کنند و اطمینان می می
 های اصلی حسابداری را بیان کرده است. ای از فعالیت جدول ذیل، خالصه

 
 های اصلی در حسابداری عمومی و خصوصی فعالیت

     
  حسابداری عمومی  حسابداری خصوصی 
  حسابرسی  حسابداری و گزارشگری 
  ریزی مالیاتی برنامه  حسابداری صنعتی 
  مشاوره مدیریت  بندی بودجه 
    های اطالعاتی طراحی سیستم 
    حسابرسی داخلی 
     

 

 هاهای حسابداری و نام آن سازمان
موقعیت حسابداری در دنیای امروز، اعمال کنترل بر حرفه حسابداری، آموزش و رعایت استانداردهای 

 ای را اجتناب ناپتیر ساخته است. رفتار حرفه
کا انجمن حسابداران رسمی، مسئول نظارت بر حرفه حسابداری است. حسـابرس مسـتقل   در آمری 

ای است که این عنوان را پس از تحصیالت دانشـگاهی و کسـب تجربـه کـافی و      یك حسابدار حرفه
، کسب کـرده اسـت. در ایـران جامعـه حسـابداران رسـمی       مربوطه چنین پتیرفته شدن در آزمونهم
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جوز حسابرسی مستقل در محسابرسان مستقل را بر عهده دارد. برای کسب  مسئولیت نظارت بر حرفه
  در آزمـون جامعـه حسـابداران رسـمی     ایران، کسب تجربه الزم نزد حسابرسـان مسـتقل و موفقیـت   

رود اما از حمایت  ای ایران به شمار می ضروری است. انجمن حسابداران خبره ایران نیز از جوامع حرفه
ای غیردولتی است کـه   باشد. انجمن حسابداری ایران هم از جمله نهادهای حرفه قانونی برخوردار نمی

اعضا زیادی را همانند جامعه حسابداران رسمی و انجمن حسابداران خبره، جتب نموده است. سـازمان  
باشد که در حـال حاضـر تـدوین اسـتانداردهای حسـابداری و       ای دولتی می حسابرسی یك نهاد حرفه

هـای   هـا و سـازمان   ق قوانین مملکتی به او محول گردیـده اسـت. تمـامی انجمـن    حسابرسی از طری
 کنند. های خود را منتشر می التکر مجالت و فصلنامه فوق
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 سؤاالت
 های مالی اساسی را نام ببرید.. صورت1
 شوند؟هایی گزارش می. در صورت جریان وجوه نقد چه فعالیت1
 ند؟ توضیح دهید.. اصول و مفروضات حسابداری کدام هست3
 کند؟. حرفه حسابداری چه خدماتی را ارائه می2
 دهد؟. چه مبادالتی سرمایه را تغییر می5
 . دارایی، بدهی و سرمایه را تعریف کنید.6
 های کلیدی هر یك را توضیح دهید.های تجاری را نام برده و ویژگی. سه شکل اصلی از سازمان1

 تمرین 

های آن میلیون ریال و مجمو  بدهی 115سها در پایان سال معادل  های شرکت. مجمو  دارایی1
 میلیون ریال است؛ مطلوبست محاسبه سرمایه مالك شرکت. 55
 199میلیون ریال و سرمایه مالك  159های شرکت برهان طب معادل . در ابتدای سال جمع دارایی1

میلیون ریال افزایش  39ها و بدهیمیلیون ریال  19ها میلیون ریال بوده است. در طی سال دارایی
 یافته است سرمایه مالك در پایان سال چه مبلغی است؟

خرداد ماه تأسیس کرد. با توجه به مانده هر حساب پس  19آقای باستانی یك شرکت مشاوره در . 3
از انجام معامله در معادله حسابداری زیر هر یك از مبادالت را تحلیل نموده و توضیح مختصری در 

 مورد در معامله بنویسید.
 دارایی= بدهی + سرمایه

 سرمایه آقای باستانی های پرداختنی +حساب اثاثه اداری= ملزومات اداری+ های دریافتنی+حساب صندوق +

 999/999/29     +999/999/29الف(

 999/999/29 +999/999/1 =9 +999/999/1 +9 +999/999/35ب( 

 999/999/29 +999/999/1 =999/999/8 +999/999/1 +9 +999/999/31ج( 

 999/999/23 +999/999/1 =999/999/8 +999/999/1 +999/999/3 +999/999/31د( 
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 999/999/21 +999/999/1 =999/999/8 +999/999/1 +999/999/3 +999/999/39و( 

ماه . آقای سهرابی یك شرکت تولید فیلم را در اول شهریورماه تأسیس نمود. در طی شهریور2
 مبادالت زیر را انجام داد:

 ریال 999/999/19گتاری آقای بهرامی به مبلغ شهرویورماه. سرمایه 1
 ریال بابت اجاره شهریور ماه 999/999/2شهریورماه. اجاره دفتر کار جهت شرکت و پرداخت مبلغ  1
 ریال به صورت نقد 999/699شهریورماه. خرید اثاثه اداری به مبلغ  3
 ها متفرقه شرکتریال بابت هزینه 999/199پرداخت مبلغ  شهریورماه. 6
 و دریافت وجه نقد از مشتریانریال  999/199/2برداری به مبلغ شهریورماه. ارائه خدمات فیلم 1
 ریال و ارسال صورتحساب 999/999/5برداری به مبلغ شهریورماه. ارائه خدمات فیلم 5

 شهریورماه 5در تاریخ شهریورماه. وصول وجه خدمات ارائه شده  15
 ریال 999/599شهریورماه. پرداخت حقوق نمیه اول شهریورماه به مبلغ  16
ریال و ارسال  999/599/2شهریورماه. ارائه خدمات و ارسال صورتحساب به مشتریان به مبلغ  18

 صورتحساب
 ریال به صورت نسیه 999/299شهریورماه. خرید ملزومات اداری به مبلغ  15
 شهریورماه 18های ارسال در تاریخ رماه. دریافت وجوه مربوط به صورتحسابشهریو 19
 ریال توسط آقای سهرابی. 999/199شهریورماه. برداشت مبلغ  11

 مطلوبست:
 هاتهیه معادله حسابداری برای هر یك از مبادالت باال و تجزیه و تحلیل آن -1

 نمایید. صورت سود و زیان و گردش سرمایه را برای شهریورماه تهیه -1
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آورد را بیان . برای هریك از بندهای زیر یك نمونه از مبادالتی که اثر تشریح شده را به وجود می5
 نمایید.

 ب( کاهش یك بدهی و افزایش یك بدهی الف(افزایش یك دارایی و افزایش سرمایه
 د( کاهش یك دارایی و کاهش سرمایه ج( افزایش یك دارایی و افزایش یك بدهی

 یش یك دارایی و کاهش یك داراییهـ( افزا
مشاوره را تأسیس نموده است در پایان مهرماه دفاتر . در اول مهرماه آقای حسینی یك شرکت 6

دهد. با استفاده از اطالعات متکور صورت سود و زیان و گردش سرمایه شرکت اقالم زیر را نشان می
 را برای مهرماه تهیه کنید.

 ریال 999/169/3 شت مالك بردا ریال 999/699/15 صندوق 
 ریال 999/999/15 درآمد ارائه خدمات ریال 999/399/11 های دریافتنیحساب

 ریال 999/699/1 هزینه اجاره ریال 999/359/1 ملزومات اداری
 ریال 999/999/6 هزینه حقوق ریال 999/999/21 وسایط نقلیه

 ریال 999/669 هزینه تلفن ریال 999/199/3 تجهیزات
 ریال 999/689 هزینه متفرقه ریال 999/999/8 های پرداختنیابحس

   ریال 999/999/82 سرمایه مالك
سال دوران دانشجویی خود در یك شرکت بزرگ حقوقی کار  5: آقای فرهاد رستکار در مدت 1مسأله 

کرد. چندی قبل وی تصمیم به افتتاح یك دفتر حقوقی به شکل تك مالکی گرفت. نام ایـن   می
 میزان نام دارد.  شرکتسسه جدید حقوقی، مو

میزان، رویدادهای زیر صورت گرفته است. توجه داشته باشید کـه   شرکتدر اولین ماه فعالیت در 
ندارنـد. مـابقی رویـدادها مربـوط بـه       شرکتبرخی از این رویدادها شخصی هستند و ارتباطی با 

 باشند؛ بنابراین باید ثبت شوند. موسسه می
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سال گتشته برای شرکت حقـوقی انجـام داده بـود،     5رستگار بابت خدماتی که در مدت دی: آقای  2
 ریال به عنوان مزایای پایان خدمت دریافت کرد. 890999مبلغ 

 بابت سرمایه اولیه.شرکت ریال به صندوق  690999دی: واریز  5
 جهت تبلیغات. شرکتریال برای چاپ آگهی افتتاح  399دی: پرداخت  6
ریال. بابت این خرید، آقای رستگار وعده کرد بدهی خـود را   10999د اثاثیه اداری به مبلغ دی: خری 1

 ماه بعد پرداخت نماید. 6حداکثر تا 
سهم از سهام شرکت گل سرخ را خریداری کرده بود.  599ها قبل، همسر آقای رستکار  دی: سال 19

 ریال دریافت کرد. 150999سهم را فروخت و از این بابت  599آقای رستگار این 
ریال ناشی از فروش سهام گل سرخ را به حساب شخصـی خـود    150999دی: آقای رستگار مبلغ  11

 در بانك واریز کرد.
های بزرگ با آقای رستگار تماس گرفت و قرار گتاشت کلیه مسـائل حقـوقی    دی: یکی از شرکت 11

 میزان واگتار کند. شرکتخود را از این پس به 
ستگار برای یکی از مشتریان خدماتی انجام داد و برای وی صورتحساب خـدمات بـه   دی: آقای ر 18

 این مبلغ را تا دو ماه دیگر وصول کند. شرکترود  ریال ارسال کرد. انتظار می 20999مبلغ 
 ریال. 10999دی: پرداخت اجاره دفتر کل به مبلغ  15
 ریال. 10999جهت مصارف شخصی به مبلغ  شرکتدی: برداشت از حساب  18

 تحلیل مبادالت باال بر اساس معادله حسابداری موسسه میزان.مطلوبست: 
 حل.

 تحلیل هر یك از رویدادهای فوق به صورت زیر است:
باشد  دی: وجوه دریافتی توسط آقای رستگار در چارچوب شرکت میزان نبوده و دریافتی شخصی می 2

الك و شخصیت شرکت، ایـن وجـوه   های شخصی م لتا بر اساس فرض تفکیك شخصیت بین حساب
 شود. در دفاتر شرکت میزان ثبت نمی

 دهد. ریال افزایش می 690999ها و سرمایه شرکت را به میزان  دی: این رویداد دارایی 5
 سرمایه + ها بدهی = ها دارایی 
 سرمایه  بدهی = وجه نقد 

5/19: 690999  9 + 690999 
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بوده که در نهایت باعث کاهش سـرمایه شـده و    شرکته برای دی: پرداخت متکور یك نو  هزین 6
هـا و درآمـدها، در    یابد. هزینه متکور به همـراه سـایر هزینـه    وجه نقد نیز به همین میزان کاهش می
 شود. ها به صورت سود و زیان ویژه به سرمایه بسته میصورت سود و زیان گزارش و حاصل آن

 سرمایه + ها بدهی = ها دارایی 
    = وجه نقد 
 690999 + 9  690999 مانده

 -399   =  -399 دی: 6
      550199 

که اثاثیه برای شرکت خریداری شده است، یك نو  دارایـی بـرای شـرکت ایجـاد     دی: به دلیل آن 1
 گردیده است و به دلیل خرید نسیه، یك بدهی نیز به همان میزان در شرکت ایجاد شده است.

 
 سرمایه + ها بدهی = ها دارایی 
 سرمایه + های پرداختنی حساب = وجه نقد + اثاثیه 
 550199 + 9  550199 مانده

1/19:  10999 = 10999   
 550199  +10999  10999 + 550199 
 660199  660199  

های شرکت نبـوده و یـك مبادلـه و حسـاب      دی: خرید و فروش سهام متکور در چارچوب فعالیت 19
بوده است لتا در دفاتر شرکت میزان ثبت نشـده )فـرض تفکیـك شخصـیت( و تـأثیری بـر        شخصی

 معادله حسابداری ندارد.
-کـه هـیچ  های شرکت بوده است ولی به دلیل آن دی: هر چند قرارداد متکور در چارچوب فعالیت 11

ه( صـورت  گونه وجهی دریافت یا پرداخت نشده است و هنوز هیچ گونه خدماتی )ولو به صـورت نسـی  
نگرفته است، لتا تا زمان دریافت وجه یا ارائه خدمات، هیچ گونـه ثبـت حسـابداری در دفـاتر، انجـام      

 گیرد. شود و معادله حسابداری نیز تحت تأثیر قرار نمی نمی
دی: ارائه خدمات به صورت نسیه توسط شرکت باعث ایجاد درآمد در شرکت کـه در نهایـت بـه     18

 شود، گردیده است. باعث افزایش آن می گردد و سرمایه منتقل می
از سوی دیگر ارائه خدمات به صورت نسیه باعث ایجاد یك نو  طلب برای شرکت شده اسـت. لـتا    

 داریم:
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 سرمایه + ها بدهی = ها دارایی 
 سرمایه + های پرداختنی حساب = های دریافتنی + اثاثیه وجه نقد + حساب 
 550199 + 10999 10999  550199 مانده

18/19:  20999 +  =   20999+ 
 550999  +20999  +10999  10999  630199 
 190199  190199  

های شرکت بوده و منجر به خروج وجه نقد بابت یك نو   دی: پرداخت متکور در چارچوب فعالیت 15
 شود، لتا خواهیم داشت: سرمایه است( میکاهنده هزینه )که خود 

 
 سرمایه + ها بدهی = ها دارایی 
 سرمایه + های پرداختنی حساب = های دریافتنی + اثاثیه وجه نقد + حساب 
 630199 + 10999 10999 20999 550199 مانده

15/19: 10999-   =   10999- 
 580199  +20999  +10999  10999  610199 
 650199  650199  

هـا و   هت مصارف شخصی، باعث کـاهش دارایـی  دی: برداشت از وجه نقد شرکت توسط مالك ج 18
ها نیسـت زیـرا    شود ولی دقت شود که این نو  کاهش از نو  کاهش توسط هزینه حساب سرمایه می

آن در نتیجه عملیات شرکت و جهت کسب سود صورت گرفته است، در صورتی که این کـاهش بـه   
 است. لتا داریم: شود و جهت کسب درآمد نبوده عنوان یك مبادله مالکانه محسوب می

 
 سرمایه + ها بدهی = ها دارایی 
 سرمایه + های پرداختنی حساب = های دریافتنی + اثاثیه وجه نقد + حساب 
 610199 + 10999 10999 20999 580199 مانده

18/19: 10999-   =   10999- 
 550999  +20999  +10999  10999  690199 
 610199  610199  
 

آقای کیانی، صاحب تعمیرگاه دقیق است. مقادیر زیر خالصه وضعیت مالی تعمیرگاه را  :1مسأله 
 دهد. نشان می 1x13مرداد  31در تاریخ 
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 های پرداختنی + سرمایه آقای کیانی های دریافتنی + ملزومات + زمین = حساب وجه نقد + حساب
 60159                      80999                110999                            10599                10159مانده        

 رویدادهای زیر اتفاق افتاده است: 1x13در طول شهریور 
 ریال به ارث برد و آن را به حساب بانکی تعمیرگاه دقیق واریز کرد. 190999الف( آقای کیانی مبلغ 

 زای خدمات ارائه شدهریال به ا 199ب( انجام خدمات برای مشتریان و دریافت 
 پ( پرداخت مبلغ بدهی اول ماه.

 ریال به صورت نسیه 10999ت( خرید ملزومات به مبلغ 
 ریال 10999ث( وصول مطالبات از مشتریان به مبلغ 

 ریال در تعمیرگاه به صورت نقدی 10999گتاری مجدد به مبلغ  ج( سرمایه
ریـال   10299رتحساب انجام خـدمات معـادل   چ( برای یکی از مشتریان خدماتی ارائه و برای وی صو

 ارسال شد.
 های زیر انجام شدند: ح( در طول ماه هزینه

 ریال 599 . پرداخت اجاره دفتر کار1
 ریال 199 . پرداخت تبلیغات1

ریال کـه بهـای تمـام     159خ( فروش بخشی از ملزومات به یکی از همکاران به صورت نقد به مبلغ 
 شده آن نیز همین مبلغ بود.

 ریال. 10899د( برداشت بابت مصارف شخصی به مبلغ 
 مطلوبست: 

 . تجزیه و تحلیل هر یك از مبادالت فوق در چارچوب معادله حسابداری1
 1x13/شهریور/31. تهیه صورت سود و زیان منتهی به 1
 1x13/شهریور/31. تهیه صورت سرمایه برای ماه منتهی به 3
 1x13/شهریور/31تاریخ . تهیه ترازنامه تعمیرگاه دقیق در 2

 حل.
الف( دریافتی آقای کیانی بابت ارث، یك مبادله شخصی بوده و طبق فـرض تفکیـك شخصـیت، در    
دفاتر حسابداری تعمیرگاه ثبت نشده و بر معادله حسابداری آن نیز تأثیری ندارد ولی واریز آن بـه  

افزایش حساب سـرمایه   های شرکت بوده و باعث های بانکی تعمیرگاه در چارچوب فعالیت حساب
 شود. لتا خواهیم داشت: های شرکت می آقای کیانی و دارایی
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 سرمایه + ها بدهی = ها دارایی 

 = های دریافتنی + ملزومات + اثاثیه وجه نقد + حساب 
 های  حساب

 سرمایه + پرداختنی
 آقای کیانی

 60159 + 80999 110999  10599 10159 مانده
 +190999   =    +190999 الف:
 110159        10599        9        110999  80999  160159 
 320159  320159  

 
شود، لتا  ب( ارائه خدمات به صورت نسیه، باعث افزایش حساب سرمایه )به شکل درآمد( و دارایی می

 خواهیم داشت:
 
 سرمایه + ها بدهی = ها دارایی 

 = + ملزومات + اثاثیه های دریافتنی وجه نقد + حساب 
 های  حساب

 سرمایه + پرداختنی
 آقای کیانی

 160159 + 80999 110999  10599 110159 مانده
 +199   =    +199 ب:
 110559        10599        9        110999  80999  110259 
 350259  350259  

شود، لـتا خـواهیم    زمان میبه صورت همپ( پرداخت بدهی ابتدای ماه، باعث کاهش بدهی و دارایی 
 داشت:
 سرمایه + ها بدهی = ها دارایی 

 = های دریافتنی + ملزومات + اثاثیه وجه نقد + حساب 
 های  حساب

 سرمایه + پرداختنی
 آقای کیانی

 110259 + 80999 110999  10599 110559 مانده
   -80999 =    -80999 پ:
 130559        10599        9        110999  9  110259 
 110259  110259  

 
زمـان  های شرکت به صورت هـم  ها و بدهی ت( خرید ملزومات به صورت نسیه، باعث افزایش دارایی

 خواهد شد، لتا خواهیم داشت:
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 سرمایه + ها بدهی = ها دارایی 

 = های دریافتنی + ملزومات + اثاثیه وجه نقد + حساب 
 های  حساب

 سرمایه + پرداختنی
 آقای کیانی

 110259 + 9 110999 9 10599 130559 مانده
 +190999  +10999 =  +10999   ت:
 130559        10599        10999        110999  10999  110259 
 180259  180259  

 
( به دارایـی دیگـر   های دریافتنی ث( وصول مطالبات از مشتریان باعث تبدیل یك نو  دارایی )حساب

 شود و تأثیری بر سایر اجزای معادله حسابداری ندارد، لتا خواهیم داشت: )وجه نقد( می
 سرمایه + ها بدهی = ها دارایی 

 = های دریافتنی + ملزومات + اثاثیه وجه نقد + حساب 
 های  حساب

 سرمایه + پرداختنی
 آقای کیانی

    110999 10999 10599 130559 مانده
 110259  10999 =   -10999 +10999 ث:
 120559        599        10999        110999  10999  110259 
 180259  180259  
های شرکت و سرمایه آقـای   انی باعث افزایش همزمان دارایییگتاری مجدد توسط آقای ک ج( سرمایه

 شود. لتا داریم: کیانی می
 ایهسرم + ها بدهی = ها دارایی 

 = های دریافتنی + ملزومات + اثاثیه وجه نقد + حساب 
 های  حساب

 سرمایه + پرداختنی
 آقای کیانی

 110259  10999 110999 10999 599 120559 مانده
 +10999   =    +10999 ج:
 150559        599        10999        110999  10999  180259 
 150259  150259  

 
خدمات در این حالت به صورت نسیه بوده است، لتا ارائـه خـدمات کـه باعـث ایجـاد درآمـد       چ( ارائه 

گردیده و به تبع آن حساب سرمایه آن افزایش یافته است، همـراه بـا افـزایش یـك نـو  طلـب       
 های دریافتنی( بوده است، لتا داریم: )حساب
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 سرمایه + ها بدهی = ها دارایی 

 = تنی + ملزومات + اثاثیههای دریاف وجه نقد + حساب 
 های  حساب

 سرمایه + پرداختنی
 آقای کیانی

 180259  10999 110999 10999 599 150559 مانده
 +10299   =   +10299  چ:
 150559        10599        10999        110999  10999  390859 
 310859  310859  

شود که مخارج به صورت نقدی  شده است ولی فرض میبه صورت دقیق اشاره ن هلسأح( هرچند در م
هـای   بایست بیان گـردد هزینـه   اند چه بسا که در صورت نسیه بودن آن، صراحتاً می پرداخت شده

شـود. درنتیجـه    زمان وجـه نقـد مـی   تحمل شده برای شرکت بوده لتا باعث کاهش سرمایه و هم
 خواهیم داشت:

 سرمایه + ها بدهی = ها دارایی 

 = های دریافتنی + ملزومات + اثاثیه جه نقد + حسابو 
 های  حساب

 سرمایه + پرداختنی
 آقای کیانی

 390859  10999 110999 10999 10599 150559 مانده
 -1999   =    -10999 ح:
 150199        10599        859        110999  10999  150859 
 390859  390859  

های شـرکت )وجـه نقـد(     دله مالکانه بوده و باعث کاهش حساب سرمایه و دارایید( برداشت یك مبا
 شود، لتا داریم: می

 سرمایه + ها بدهی = ها دارایی 

 = های دریافتنی + ملزومات + اثاثیه وجه نقد + حساب 
 های  حساب

 سرمایه + پرداختنی
 آقای کیانی

 150859  10999 110999 859 10599 150199 مانده
 -10899   =    -10899 د:

 130399        10599        859        110999  10999  180959 
 150959  150959  
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 تعمیرگاه دقیق

 صورت سود و زیان
 31/6/1x13برای ماه منتهی به 

    درآمدها:
 30199   (10299+199درآمد خدمات )

    ها: هزینه
  599  اجاره

  199  تبلیغات
 (10999)   ها مبلغ هزینه
 10199   سود ویژه

 تعمیرگاه دقیق
 صورت سرمایه

 31/6/1x13برای ماه منتهی به 
 1/6/1x13   60159سرمایه آقای کیانی در 

    شود: اضافه می
 10199   سود ویژه

 110999   گتاری مجدد سرمایه
    شود: کسر می
 (10899)   برداشت

 31/6/1x13   180959 سرمایه آقای کیانی در
    

 تعمیرگاه دقیق
 ترازنامه

 31/6/1x13به تاریخ 
  ها: بدهی  ها: دارایی

 10999 های پرداختنی حساب 130399 وجه نقد
   10599 های دریافتنی حساب

  سرمایه: 859 ملزومات
 180959 سرمایه آقای کیانی 110999 زمین

 150959 مایهها و سر جمع بدهی 150959 ها جمع دارایی
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 تعمیرگاه دقیق
 صورت جریان وجه نقد

 31/6/1x13برای ماه منتهی به تاریخ 
   های عملیاتی: گردش وجه نقد ناشی از فعالیت

   ها: دریافت
  10199 (10999+199وجوه دریافتنی از مشتریان )

  159 وجوه دریافتنی بابت فروش ملزومات
  10859 

   ها: پرداخت
 (10999)  (199+599رج اجاره و تبلیغات )پرداخت مخا

 859  های عملیاتی خالص وجه نقد ناشی از فعالیت
 9  گتاری: های سرمایه گردش وجه نقد ناشی از فعالیت
   های تأمین مالی: گردش وجه نقد ناشی از فعالیت

  110999 (190999+10999گتاری مالك ) سرمایه
  (10899) برداشت مالك

  (80999) یپرداخت بده
 110199  های تأمین مالی خالص وجه نقد حاصل از فعالیت

 110959  افزایش خالص در وجه نقد
 10159  وجه نقد اول دوره
 130399  وجه نقد آخر دوره

ریـال بـدهی بابـت خریـد      80999دقت شود که در تهیه صورت جریان وجه نقد فرض گردید که  
هـای تـأمین مـالی     است به همین دلیل به عنوان بخشی از فعالیتزمین در ابتدای دوره وجود داشته 

چه فرض شود که این بدهی بابت خریدهای عادی و یا دریافت خدمات به منظور گردیدند، ولی چنان
 بندی گردد.  های عملیاتی طبقه صورت نسیه به وجود آمده است، پرداخت آن باید در قالب فعالیت

گیـرد در طبقـه    نیز به دلیل آنکـه در سـایر طبقـات جـای نمـی     فروش موجودی کاال و ملزومات 
 های عملیاتی جای گرفته است. فعالیت
 

 



 

 
 

  

 :فصل دوم
 تجزیه و تحلیل و ثبت معامالت

 
 اهداف آموزشی

 تعریف حساب و نحوه به کارگیری از آن .1
 آشنایی با حسابداری دو طرفه .1
 هی و سرمایهها با دارایی، بدتعریف بدهکار و بستانکار و ارتباط آن .3
 تشریح تجزیه و تحلیل مبادالت، ثبت در دفتر روزنامه و دفتر کل .2
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 مقدمه
شوند؛ سپس در دفتر شود. مبادالت تجزیه و تحلیل میدر این فصل فرآیند حسابداری تشریح می

یابند. عالوه بر این نحوه تهیه تراز آزمایشی و به شوند و به دفتر کل انتقال میروزنامه ثبت می
شود. فرآیند حسابداری، رویدادهای تجاری را شناسایی نموده و تأثیر آن کارگیری آن توضیح داده می

شود و در کند. این اطالعات خالصه میرا بر معادله حسابداری تجزیه و تحلیل و سپس ثبت می
 گیرند.های مالی مورد استفاده قرار میصورت

 
 حساب

ت و جزئیات تغییر در یك دارایی، بدهی و یـا سـرمایه در طـی یـك     حساب از اولین ابداعات حسابداری اس
ها در دفتر خاصی به نام دفتـر کـل    دهد. برای سهولت دستیابی به اطالعات، حساب دوره زمانی را نشان می

 شوند: ها بر اساس معادله حسابداری به سه گروه اصلی تقسیم می شوند. حساب بندی می طبقه
 رمایهها + س ها = بدهی دارایی

 ها دارایی
های واحد تجـاری، منـابع اقتصـادی دارای منـافع آتـی هسـتند. اغلـب واحـدهای تجـاری از           دارایی
 کنند: های دارایی زیر استفاده می حساب

دهد. وجوه نقد، پول  حساب وجوه نقد، آثار نقدی مبادالت واحد تجاری را نشان می وجوه نقد:
 می خود مورد قبول بانك باشد.و هر چیز دیگری است که با همان مبلغ اس

واحد تجاری ممکن است کاال یا خدمات خود را بـه صـورت اعتبـاری و در     اسناد دریافتنی:
کنـد   ازای دریافت سند کتبی از خریدار به فروش رساند. در متن اسناد دریافتنی، مشتری کتباً تعهد می

 ای مشخص مبلغ معینی را به واحد تجاری پرداخت کند. در آینده
ممکن است واحد تجاری کاال یا خدمات خود را به صورت اعتبـاری   های دریافتنی: حساب

ناشـی از  هـای دریـافتنی    و بر اساس تعهد شفاهی مشتری به پرداخت وجه، به فروش رساند. حسـاب 
 ند.ابی های مشتریان کاهش میباشند و با رپداختمیهای نسیه  فروش

هـا را از قبـل پرداخـت     ی بهـای برخـی هزینـه   اغلب واحدهای تجار پیش پرداخت هزینه:
شود زیرا که واحد تجاری از  کنند. این پیش پرداخت هزینه به عنوان یك دارایی در نظر گرفته می می
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هایی از حساب پیش پرداخت شـامل پـیش پرداخـت    نمونه ها در آینده معاف است. پرداخت آن هزینه
 بیمه، پیش پرداخت اجاره است.

باشد و در  های متعلق به واحد تجاری می گر بهای تمام شده زمینکه بیان حسابی است زمین:
گیرد. زمینی که به منظور فـروش مجـدد خریـداری و     عملیات آن واحد تجاری مورد استفاده قرار می

 شود. ها ثبت می گتاری ای به نام حساب سرمایه نگهداری شود، در حساب جداگانه
 

 ها بدهی
هـای   های بـدهی کمتـر از حسـاب    باشند. غالباً تنو  حساب ی در آینده میناختها مبین تعهد پرد بدهی

 کنند: های بدهی زیر استفاده می دارایی است. اغلب واحدهای تجاری از حساب
حسابی است که ماهیت مخالف با اسـناد دریـافتنی دارد. اسـناد پرداختنـی      اسناد پرداختنی:

 پرداخت این مبلغ به وسیله تعهد کتبی تضمین شـده اسـت.  گر پرداخت مبلغی در آینده است زیرا بیان
به عبارت دیگر اسناد پرداختنی تعهد پرداخت بهای کاال یا خـدماتی اسـت کـه بـه صـورت نسـیه از       

 فروشندگان یا ارائه کنندگان خدمات دریافت شده است.
هـای دریـافتنی دارد.    حسابی است که مـاهیتی مخـالف بـا حسـاب     های پرداختنی: حساب

های پرداختنی به منزله تعهد شفاهی پرداخت وجهی در آینده است و ناشی از خرید نسیه کـاال   سابح
 باشد. و خدمات می

های بدهی که در صورت لزوم در واحدهای تجـاری از   ها و حساب سایر گروه ها: سایر بدهی
گیرنـد. مالیـات    هایی که پرداخت آن به آینده موکـول گردیـده، مـورد اسـتفاده قـرار مـی       بابت هزینه

 روند. های بدهی به شمار می پرداختنی، بهره پرداختنی و حقوق پرداختنی از جمله این گونه حساب
 

 حقوق مالکانه )سرمایه(
هـای عبارتنـد    های یك واحد تجاری حقوق مالکانه نام دارد. این حساب ادعای مالك نسبت به دارایی

 از:
باشـد. اگـر جمـع     های واحـد تجـاری مـی    اراییدهنده ادعای مالك نسبت به د نشان سرمایه:

خواهـد بـود.   )مالکـان(  مانده برابر با سرمایه مالك ها کسر کنیم، مقدار باقی ها را از جمع دارایی بدهی
 شود. گتاری مالك در واحد تجاری مستقیماً در حساب سرمایه ثبت می سرمایه
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الکان از واحـد تجـاری خـارج    مصارف شخصی م منظورها که به  آن مقدار از دارایی برداشت:
دهنـده   گردد. بنـابراین حسـاب برداشـت نشـان     ثبت میای به نام برداشت  داگانهشود، در حساب ج می

هـا و از  به عبارت دیگر برداشت مالك از یك طرف موجـب کـاهش دارایـی    .استکاهش در سرمایه 
 شود.سوی دیگر موجب کاهش سرمایه می

باشد، درآمـد نـام دارد.    ی از فروش کاال و یا ارائه خدمات میافزایش در سرمایه که ناش درآمد:
های درآمد متعددی مانند درآمد خدمات، درآمـد بهـره،    تواند شامل حساب در صورت نیاز، دفتر کل می

 شود.کسب درآمد موجب افزایش سرمایه مالك )مالکان( می درآمد اجاره و... باشد.
شود. هزینه ماهیتی خالف  تجاری، هزینه نامیده میبهای تمام شده عملیات یك واحد  هزینه:

های خود، بـه یـك حسـاب     . واحد تجاری برای هر یك از هزینهاستدرآمد دارد، لتا کاهنده سرمایه 
 ها هستند. هایی از انوا  هزینه هزینه نیاز دارد. هزینه حقوق، هزینه اجاره، هزینه آب و برق و... مثال

 
 حسابداری دوطرفه

سسات، سیستم حسابداری دوطرفه است و این بدان معناست که تأثیرات دوجانبه هر مبادله در اکثر مؤ
 دهد.  کنیم، در نتیجه، هر مبادله حداقل دو حساب را تحت تأثیر قرار می را ثبت می

ریـال حسـاب وجـه نقـد و حسـاب سـرمایه را        590999گتاری مالك به مبلغ  برای مثال، سرمایه
دهـد و   ید نقدی ملزومات، وجوه نقـد را کـاهش و ملزومـات را افـزایش مـی     دهد و یا خر افزایش می

دهـد. در نتیجـه اگـر     های پرداختنی را نیـز کـاهش مـی    پرداخت بدهی، وجوه نقد را کاهش و حساب
 مبادالت فوق را یك طرفه ثبت کنیم، ثبت کامل نخواهد بود.

 
 Tحساب 

دارد. خط عمودی، حسـاب را بـه دو بخـش    نام  Tکنیم، حساب  شکل حسابی که مبادالت را ثبت می
 Tشود. برای مثـال حسـاب    کند. عنوان حساب در باالی خط افقی نوشته می چپ و راست تقسیم می

 وجوه نقد یك واحد تجاری به شکل زیر است:
 وجوه نقد

 )سمت راست(
 بدهکار

 )سمت چپ(
 بستانکار

 گویند. می "بستانکار"صطالحاً و سمت چپ حساب را ا "بدهکار"سمت راست حساب را اصطالحاً 
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 ها افزایش و کاهش در حساب
هـا در   کند که افزایش یا کاهش در آن چگونه ثبت شود. افزایش در دارایی نو  یك حساب تعیین می

 شوند.  ها در سمت چپ آن حساب ثبت می سمت راست حساب دارایی و کاهش در دارایی
هـا و سـرمایه در    ت چپ حساب و کاهش در بـدهی ها و سرمایه در سم متقابالً، افزایش در بدهی
 باشد. شوند. موارد متکور، قواعد بدهکار و بستانکار کردن حساب می سمت راست حساب ثبت می

 قواعد ثبت بدهکارها و بستانکارها بر مبنای معادله حسابداری تدوین شده است:
 ها + سرمایه ها = بدهی دارایی

ها و سرمایه قرار دارند، بنـابراین افـزایش و    ر جهت مخالف بدهیها د در معادله حسابداری، دارایی 
 گیرد.  ها و سرمایه صورت می ها نیز در جهت عکس بدهی کاهش در دارایی

 بنـابراین ها و سرمایه هر دو در یك طـرف معادلـه قـرار دارنـد      که بدهیاز طرفی با توجه به این
 توان به صورت زیر خالصه نمود: اعد را میباشد. این قو ها نظیر هم میافزایش و کاهش در آن

 
سرمايه+هابدهي=هادارايي


بدهكار
+


بستانكار

-


بدهكار
-


بستانكار

+


بدهكار
-


بستانكار

+
گـتاری  سـرمایه در شرکت خـود  وجه نقد ریال  590999 مبلغبرای مثال فرض کنید آقای عباسی  

یابنـد و   ریـال افـزایش مـی    590999رمایه هـر دو بـه میـزان    ها و س در این حالت دارایینموده است. 
 به شکل زیر نشان داد: Tها را بر اساس حساب توان آن می

سرمايهعباسيوجوهنقد
بدهكاربرايافزايش

530333
بستانكاربرايافزايش

530333
جمع مقادیر بدهکار ها + سرمایه و  ها = بدهی ذکر این نکته ضروری است که هموار رابطه دارایی 

شود. در  مانده در یك حساب، مانده حساب نامیده می= جمع مقادیر بستانکار برقرار بوده و مقدار باقی
ریـال مانـده    590999ریال مانده بدهکار و سرمایه دارای  590999نتیجه مبادله فوق، وجوه نقد دارای 

 بستانکار است.
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ریال را در نظر بگیرید. این مبادله وجوه  290999مبلغ  حال مبادله دوم، یعنی خرید نقدی زمین به 
 Tکند(. شکل حساب  دهد )بدهکار می و زمین را افزایش می ؛کند( دهد )بستانکار می نقد را کاهش می

 این مبادله به صورت زیر است:
سرمايهعباسيزمينوجوهنقد

بستانكاربرايكاهش530333
030333

بدهكاربرايافزايش
030333

مانده530333

333/03مانده333/03مانده
  

ریال، زمین دارای مانده بـدهکاری معـادل    190999ای معادل  بعد از این مبادله، وجوه نقد دارای مانده
 ریال است. 590999ریال و سرمایه دارای مانده بستانکاری معادل  290999

جدیـد بـرای    Tیجاد کرد. به فرآیند ایجاد یك حساب توان به راحتی ا های مورد نیاز را می حساب 
 گویند. ثبت مبادالت اصطالحاً افتتاح حساب می

های وجوه نقد و سرمایه را افتتاح کردیم و برای مبادله دوم حساب زمـین   برای مبادله اول، ما حساب 
در باال توجه به قواعد توان با  های قبلی را نیز می را افتتاح نمودیم. سایر مبادالت بیان شده در قسمت

 نشان داد.   Tهای  حساب
هـا در   خواهید بدانید که کدام حسـاب  این روش دارای مشکالتی است برای مثال فرض کنید می

 اند. یك مبادله خاص تحت تأثیر قرار گرفته
جا که در حسابداری دوطرفه، بر اساس یك مبادلـه حـداقل دو حسـاب تحـت تـأثیر قـرار       از آن 
های تحـت تـأثیر آن مبادلـه خـاص، گـردش       ممکن است مجبور شویم برای یافتن حسابگیرند،  می

های دفتر کل را جستجو کنیم. برای حل این مشکل، حسابداران ابتدا هـر مبادلـه را در    تمامی حساب
 کنند. های دفتر کل منتقل می یك دفتر، به نام دفتر روزنامه ثبت و سپس اطالعات را از آن به حساب

 
 بر مباحث فصلمروری 

 منظور از حسابداری دوطرفه چیست؟ -1
 مشخص نمایید هر یك از موارد زیر دارایی بدهی یا سرمایه است. -1

پیش دریافت درآمدد(  ج( زمین ب( پیش پرداخت بیمه های دریافتنیالف( حساب
 هـ( ملزومات اداری ت( حقوق پرداختنی 
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های مربوط به خود در  پس از ثبت مبادالت در دفتر روزنامه، مقادیر باید از دفتر روزنامه به حساب 
های دفتر کل و بسـتانکارهای دفتـر    دفتر کل انتقال یابند. بدهکارهای دفتر روزنامه به بدهکار حساب

 یابند.  های دفتر کل انتقال می نکار حسابروزنامه به بستا
گیری مبادله تا انتقال به دفتر کـل را بـه    توان جریان اطالعات حسابداری از شکل به عبارت دیگر می

 صورت زیر بیان کرد:
 انجام مبادله ®آوری اسناد مثبته جمع ®تجزیه و تحلیل مبادله ®ثبت مبادله در دفتر روزنامه ®انتقال اطالعات از دفتر روزنامه به دفتر کل

 )تشخیص(        )شناسایی(         )نقل(                                            )ثبت(                    )تحلیل و اعمال قواعد(                                   
 

 تجزیه و تحلیل مبادالت، ثبت در دفتر روزنامه و انتقال از دفتر روزنامه به دفتر کل
 کند. گتاری می ریال نقداً سرمایه 590999آقای عباسی برای شرو  فعالیت مبلغ : 1 مبادله

دهـد. بـرای ثبـت ایـن      یش مـی گتاری آقای عباسی، دارایی مؤسسـه را افـزا   . سرمایهتجزیه و تحلیل
دهـد. بـرای    گتاری، سرمایه مؤسسه را نیز افزایش می شود. این سرمایه افزایش، وجوه نقد بدهکار می

 گردد. ثبت این افزایش، سرمایه آقای عباسی بستانکار می
 

 ثبت دفتر روزنامه
 590999  وجوه نقد    
   590999 سرمایه عباسی    
 یه آقای عباسیگتاری اول بابت سرمایه    

 های دفتر کل حساب
 سرمایه عباسی  وجوه نقد

(1)590999    590999(1) 

ریال به طور نقدی خریداری کـرد تـا در    290999آقای عباسی یك قطعه زمین را به مبلغ  :1 مبادله
 آینده دفتری برای مؤسسه بنا کند.

شـود. ایـن    جوه نقد بستانکاری میو بنابراین. این خرید موجب کاهش وجوه نقد شده، تجزیه و تحلیل
 شود. دهد، بنابراین زمین بدهکار می خرید، یك دارایی را افزایش می

 ثبت دفتر روزنامه
 290999  زمین     
 290999  وجوه نقد     

 پرداخت وجه نقد بابت خرید زمین
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 های دفتر کل حساب
 زمین  وجه نقد

(1)590999 290999(1)   (1)290999  

 ریال ملزومات اداری را به طور نسیه خریداری کرد. 599آقای عباسی مبلغ  :9 مبادله
دهد و برای ثبت این افـزایش،   . خرید نسیه ملزومات اداری، این دارایی را افزایش میتجزیه و تحلیل

های مؤسسه شده کـه ایـن    چنین موجب افزایش بدهیشود. این خرید هم ملزومات اداری بدهکار می
 شود. های پرداختنی ثبت می ر حسابنکاافزایش در بستا

 ثبت دفتر روزنامه
 599 ملزومات اداری    
 599 های پرداختنی حساب     

 خرید نسیه ملزومات اداری
 های دفتر کل حساب

 های پرداختنی حساب  ملزومات اداری
(3)599    599 (1) 

 پرداخت کرد. (3ریال بابت بدهی مؤسسه )مبادله  299آقای عباسی مبلغ : 4 مبادله
-شود. هـم  دهد، بنابراین وجه نقد بستانکار می . این پرداخت یك دارایی را کاهش میتجزیه و تحلیل

 شود. های پرداختنی بدهکار می دهد، بنابراین حساب ها را کاهش می چنین این پرداخت، بدهی
 ثبت دفتر روزنامه

 299 های پرداختنی حساب     
 299  وجوه نقد     

 جه نقد بابت بدهیپرداخت و
 های دفتر کل حساب

 های پرداختنی حساب  وجوه نقد
(1)590999 290999(1)   (2)299 599(3) 

 299(2)    
 ریال برداشت کرد. 10199آقای عباسی جهت مصارف شخصی خود مبلغ  :5 مبادله

شـود و حسـاب    یدهد. بنابراین وجوه نقد بستانکار م . برداشت، وجوه نقد را کاهش میتجزیه و تحلیل
 برداشت بدهکار.
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 ثبت دفتر روزنامه
 10199 برداشت آقای عباسی    
 10199  وجوه نقد    

 پرداخت وجه نقد بابت مصارف شخصی مالك
 های دفتر کل حساب

 برداشت آقای عباسی  وجوه نقد
(1)590999 290999(1)   (5)10199  

 299(2)    
 10199(5)    

  
التفـاوت کلیـه    ها محاسبه گردد. مبلغ مانده از مابـه  ها، الزم است مانده حساب تپس از انجام کلیه ثب

امه بـه دفتـر کـل    های دفتر روزن آید. مانده، از ثبت بدهکارها و بستانکارهای یك حساب به دست می
 کنیم. با یك خط افقی، مانده را از سایر مقادیر جدا می منتقل شده است. بنابراین بایستی

 
 

 برداشت عباسی  ملزومات اداری  سرمایه عباسی  های پرداختنی حساب  وجوه نقد
(1)590999 290999(1)  (2)299 599(3)   590999(1)  (3)599   (5)10199  

  10199 مانده   599 مانده  مانده 590999   مانده 199   (2)299 
 10199(5)             

               10599 مانده
 زمین

290999  
  290999 مانده

  
تر از مجمو  بسـتانکارهای همـان حسـاب باشـد، حسـاب      اگر مجمو  بدهکارهای یك حساب بزرگ

تر از مجمـو  بـدهکارهای   شود و اگر مجمو  بستانکارهای یك حساب بزرگ دارای مانده بدهکار می
 همان حساب باشد، حساب دارای مانده بستانکار است.

فهرستی از  یگردد. تراز آزمایش تهیه می یتراز آزمایش ی دفتر کل،ها پس از محاسبه مانده حساب 
ها و سرانجام سرمایه(. تراز  ها، بعد بدهی باشد )ابتدا دارایی ها میهای دفتر کل و مانده آن تمام حساب

 دهد.  آزمایشی از طریق اثبات تساوی جمع بدهکارها و جمع بستانکارها، صحت عملیات را نشان می
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الزم بـه توضـیح   در پایان دوره تهیه شود.  توان تهیه کرد اما معموالً شی را در هر زمانی میتراز آزمای
. حسابداران تـراز آزمایشـی را بـرای مصـارف داخلـی      متفاوت استتراز آزمایشی با ترازنامه است که 

افراد ترازنامه، گزارشی از وضعیت مالی مؤسسه است که برای کنند، در حالی که  مؤسسه خود تهیه می
 های مالی اساسی و رسمی است.   شود و یکی از صورت داخل یا خارج از مؤسسه تهیه می

فرآیند حسابداری مالی است، در حالی کـه   آخرین مرحله از های مالی  صورتتهیه عالوه بر این، 
 های مالی است. تراز آزمایشی تنها یکی از مراحل تهیه صورت

ریال وجـه نقـد و تجهیزاتـی بـه ارزش بـازار       999/19مبلغ . آقای حمیدی مالك شرکت الف 1مثال 
 گتاری نمود. مطلوبست انجام ثبت حسابداری آن.ریال در شرکت سرمایه 999/29

 999/19  وجوه نقد
 999/29  تجهیزات

 999/69 سرمایه آقای حمیدی
را رهنـ   به نام ف، آقای حامدی، یك مؤسسه خدمات تحقیقاتی 5x13مثال: در تاریخ اول اردیبهشت 

 روز اول عملیات، مبادالت زیر در مؤسسه وی صورت گرفت: 19افتتاح کرد. در طی 
 .ریال به طور نقد 590999گتاری آقای حامدی به مبلغ  الف( سرمایه

 ریال برای استفاده به عنوان دفتر کار. 290999ب( خرید یك ساختمان به طور نقد به مبلغ 
 ریال. 599پ( خرید نسیه ملزومات به مبلغ 

 ریال بابت خرید اثاثه اداری. 60999ت( پرداخت مبلغ 
 ریال از بدهی ایجاد شده در مبادله پ. 159ث( پرداخت 

 ریال بابت مصارف شخصی. 10999ج( برداشت مبلغ 
با توجه به موارد فوق، ثبت دفتر روزنامه و انتقال اطالعات از دفتر روزنامه به دفتر کـل را انجـام    

 را تهیه نمایید. 5x13اردیبهشت  19ایشی مؤسسه در تاریخ داده و تراز آزم
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 بستانکار بدهکار ها و شرح عنوان حساب

  590999  وجوه نقد الف( 
 سرمایه آقای حامدی  

 گتاری آقای حامدیثبت سرمایه
 590999 

  290999  ساختمان ب(
 290999  وجوه نقد  
   فتر کارثبت خرید ساختمان جهت استفاده به عنوان د 
  599  ملزومات اداری پ(
 599  های پرداختنی حساب  
   خرید نسیه ملزومات اداری 
  60999  اثاثه اداری ت(
 60999  وجوه نقد  
   ثبت خرید نقدی اثاثه اداری 
  159 های پرداختنی حساب ث(
 159  وجوه نقد  
   ثبت پرداخت بدهی 
  10999 برداشت آقای حامدی ج(
 1999  وجوه نقد  
   برداشت وجه نقد بابت مصارف شخصی 

 سرمایه + ها بدهی = ها دارایی
 سرمایه آقای حامدی  های پرداختنی حساب  وجوه نقد

 )الف(590999   )پ(599 159)ث(  )ب(290999 590999)الف(

 مانده 590999   مانده 359   )ت(60999 

       )ث(159 
       )ج(10999 

        10859 هماند
 برداشت حامدی     اثاثیه اداری

  10999)ج(      60999)ت(
  10999 مانده      60999 مانده

       ملزومات اداری
        599)پ(
        599 مانده

       ساختمان
        290999)ب(
        290999 مانده
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 مؤسسه خدماتی تحقیقاتی فرهن 

 تراز آزمایشی
 5x13اردیبهشت  19

 مانده  

 بستانکار  بدهکار  عنوان حساب

   10859  وجوه نقد

   599  ملزومات اداری

   60999  اثاثه اداری

   290999  ساختمان
 359    های پرداختنی حساب

 590999    سرمایه آقای حامدی
   10999  برداشت آقای حامدی

 ریال 590359  ریال 590359  جمع

 

 ها ر حسابنمودا
 شوند: بندی می های زیر طبقه محتوای دفتر کل بر اساس سرفصل

 ها و سرمایه ها، بدهی های ترازنامه: دارایی . حساب1
 ها های سود و زیان: درآمدها و هزینه . حساب1
ها، هـر شـرکت دارای فهرسـتی از نـام )سرفصـل( تمـام        برای داشتن نقشه راهنمای این حساب 
ها در دفتر روزنامه به عنوان عطـف دفتـر    باشد. از این شماره حساب ها مید( آنها و شماره )ک حساب

 51    (1اصول حسابداری ) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ

 
 مؤسسه خدماتی تحقیقاتی فرهن 

 تراز آزمایشی
 5x13اردیبهشت  19

 مانده  

 بستانکار  بدهکار  عنوان حساب

   10859  وجوه نقد

   599  ملزومات اداری

   60999  اثاثه اداری

   290999  ساختمان
 359    های پرداختنی حساب

 590999    سرمایه آقای حامدی
   10999  برداشت آقای حامدی

 ریال 590359  ریال 590359  جمع

 

 ها ر حسابنمودا
 شوند: بندی می های زیر طبقه محتوای دفتر کل بر اساس سرفصل

 ها و سرمایه ها، بدهی های ترازنامه: دارایی . حساب1
 ها های سود و زیان: درآمدها و هزینه . حساب1
ها، هـر شـرکت دارای فهرسـتی از نـام )سرفصـل( تمـام        برای داشتن نقشه راهنمای این حساب 
ها در دفتر روزنامه به عنوان عطـف دفتـر    باشد. از این شماره حساب ها مید( آنها و شماره )ک حساب
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هـا را در دفتـر کـل     گتاری )کدین (، کار یـافتن حسـاب   شود. بنابراین سیستم شماره کل استفاده می
 کند. تسهیل می

ین د. معمـوالً رقـم آغـاز   شـون  )کد( در دو یا چند رقم تعریف میها به وسیله شماره حساب  حساب 
 باشد.  می 5ها  و هزینه 2، درآمدها 3، سرمایه 1ها  ، بدهی1ها  دارایی
سازد. بـدین ترتیـب    ها را در دفتر کل مشخص می های دوم و سوم و... موقعیت قرارگیری حساب رقم

ها را در یك مؤسسه  شوند. برای مثال، شکل زیر نمودار بخشی از حساب ها، کدگتاری می تمام حساب
 رقمی است. 5های آن  که حسابدهد  نشان می

 های مؤسسه بخشی از حساب

 شماره حساب  عنوان حساب

 19199  بانك
 19139  صندوق
 19199  های دریافتنی حساب

 19399  اجاره دریافتنی
 19519  پیش پرداخت بیمه
 19539  پیش پرداخت اجاره
 11119  اسباب و اثاثه
 11129  ماشین آالت

 سابمانده عادی یک ح
مانده عادی یك حساب آن سمت از حساب )سمت بدهکار یا بستانکار( است که افزایش در آن ثبـت  

مانـده    دارای مانده بـدهکار هسـتند، بنـابراین   ها، معموالً شود. برای مثال وجوه نقد و سایر دارایی می
. در مقابـل  اسـت  مانـده بـدهکار   دارای ها باشد و از این رو دارایی میها در سمت راست  عادی دارایی

هـا در سـمت   باشـند، بنـابراین مانـده عـادی آن     ها و سرمایه معموالً دارای مانده بستانکار مـی  بدهی
 ند. دارمانده بستانکار های متکور حساببستانکار قرار دارد و از این رو 
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ط بـا  های مرتب بنابراین حسابکه حساب سرمایه دارای مانده عادی بستانکار است. با توجه به این
سرمایه اگر افزاینده سرمایه )مانند درآمد( باشند، دارای مانده عادی بسـتانکار و اگـر کاهنـده سـرمایه     

 باشند )مانند برداشت و هزینه( دارای مانده عادی بدهکار هستند.
نماید؛ مطلوبست ثبت دفتر مثال: آقای سهیل در اول آبان ماه اقدام به تأسیس یك شرکت می

 ای مالی.رویداده روزنامه
 999/999/19ریال وجه نقدو  999/999/5گتاری اولیه آقای سهیل به مبلغ آبان ماه. سرمایه 1الف( 

 ریال تجهیزات.
 ریال به صورت نقدی. 999/999/5آبان ماه. خرید اثاثیه به مبلغ  1ب( 
 ریال به صورت نسیه. 999/199آبان ماه. ارائه خدمات به مبلغ  5ج( 

 پاسخ:
 999/199های دریافتنی حساب -ج  999/999/5اثاثیه  -ب 999/999/5قد وجوه ن -الف 

 999/199درآمد خدمات   999/999/5وجوه نقد   999/999/19تجهیزات 

 ارائه خدمات به صورت سرمایه  خرید نقدی اثاثیه 999/999/15سرمایه سهیل 

 گتاری اولیه آقای سهیلسرمایه
 

 ها دها و هزینههای مربوط به سرمایه: درآم دیگر حساب
های درآمد و هزینه(. درآمدها که ناشی از  باشد )حساب گروه سرمایه شامل دو حساب سود و زیانی می

گـر بهـای   ها کـه نشـان   باشند، سرمایه را افزایش و هزینه فروش کاال و ارائه خدمات به مشتریان می
 دهند. انجام عملیات واحد تجاری هستند، سرمایه را کاهش می

افـزایش  کـه سـرمایه را    اسـت ها سـود ویـژه   تر باشند، خالص آنها بزرگ آمدها از هزینهاگر در 
های پنج گانـه و مانـده عـادی     دهد. شکل زیر به طور کامل قواعد بدهکار و بستانکار کردن گروه می
 دهد. ها را نشان میآن
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 ها قواعد بدهکار و بستانکار کردن و مانده عادی حساب 
 برداشت  سرمایه  ها بدهی  ها دارایی الف(
 بدهکار 

 برای 
 افزایش

 بستانکار
 برای 
 کاهش

 بدهکار 
 برای 
 کاهش

 بستانکار
 برای 
 افزایش

 بدهکار 
 برای 
 کاهش

 بستانکار
 برای 
 افزایش

 بدهکار 
 برای 
 افزایش

 بستانکار
 برای 
 کاهش

    ها هزینه  درآمدها    
 بدهکار    

 برای 
 کاهش

 بستانکار
 برای 

 زایشاف

 بدهکار 
 برای 
 افزایش

 بستانکار
 برای 
 کاهش

   

          ها ب( مانده عادی حساب
 ها دارایی    

 ها بدهی
 سرمایه
 برداشت
 درآمدها

 ها هزینه

 بدهکار  
 بستانکار
 بستانکار
 بدهکار
 بستانکار
 بدهکار

    

 
 های دفتر کل مستقل نمایید.بهای دفتر روزنامه را ثبت و به حسامثال: با توجه به مبادالت زیر ثبت

ریـال   30999آقای عباسی برای یکی از مشتریان خدماتی انجام داد و از این بابـت مبلـغ    :1 مبادله
 نقداً دریافت کرد.

شود. حساب درآمد افزایش یافتـه   . وجوه نقد افزایش یافته است، از این رو بدهکار میتجزیه و تحلیل
 شود. کار میاست، بنابراین درآمد خدمات بستان

 ثبت در دفتر روزنامه
 30999  وجوه نقد    
 30999 درآمد خدمات    

 ارائه خدمات و دریافت وجه بابت آن
 های دفتر کل حساب

 درآمد خدمات  وجوه نقد
(1)30999    30999(1) 
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لغ ریال انجام داد و قرار شد مب 599آقای عباسی برای یکی از مشتریان خدماتی به ارزش  :1 مبادله
 آن را در آینده دریافت کند.

شود و حساب درآمد خـدمات   های دریافتنی افزایش یافته، بنابراین بدهکار می . حسابتجزیه و تحلیل
 شود. افزایش یافته و بستانکار می

 ثبت در دفتر روزنامه
 599  های دریافتنی حساب    
 599  درآمد خدمات    

 بابت ارائه خدمات به طور نسیه
 دفتر کل های حساب

 درآمد خدمات  های دریافتنی حساب
(1) 599     190999(1) 

    599(1) 

 
 399ریـال انجـام داد.    199آقای عباسی برای یکی از مشتریان خدمات حقوقی به ارزش  :9 مبادله

 های بعد بپردازد. مبلغ را در ماه ماندهقیاریال آن را دریافت و قرار شد مشتری ب
یابند، بنـابراین   های دریافتنی که هر دو دارایی هستند، افزایش می وه نقد و حسابتجزیه و تحلیل. وج

شوند و از سوی دیگر درآمد خدمات افزایش یافته است و به انـدازه مجمـو     هر دو حساب بدهکار می
 شود. مقادیر بدهکار، بستانکار می

 ثبت در دفتر روزنامه
 399   وجوه نقد    
 299  های دریافتنی حساب    
 199  درآمد خدمات    

 های دفتر کل حساب
 درآمد خدمات  های دریافتنی حساب  وجوه نقد

(1)30999   (1)599    30999(1) 

(3)399   (3)299    599(1) 

       199(3) 
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ریـال، حقـوق    599های زیر را پرداخـت کـرد: اجـاره دفتـر کـار       آقای عباسی مبلغ هزینه :4 مبادله
 ریال. 599ریال و آب مصرفی  10599کارکنان 

. وجوه نقد کاهش یافته است، بنابراین وجوه نقـد بـه انـدازه مجمـو  مقـادیر هزینـه       تجزیه و تحلیل
هزینه اجاره، هزینـه حقـوق و هزینـه    اند:  ها افزایش یافته شود و از طرف دیگر این هزینه بستانکار می

 آب و برق و تمامی آنها باید بدهکار شوند.
 فتر روزنامهثبت در د

 599 هزینه اجاره    
 10599 هزینه حقوق    
 599 هزینه آب و برق    
 10599  وجوه نقد    

 ها پرداخت نقدی هزینه
 های دفتر کل حساب

 
 هزینه آب و برق  هزینه حقوق  هزینه اجاره  وجوه نقد

(1)30999 10599(2)  (2)599   (2)10599   (2)599  
(3)399           

 

 ری بر مباحث فصلمرو
 درآمد هزینه را تعریف کنید و ارتباط آن را با سرمایه را تشریح کنید.  -1
ریال به درستی انجام شده باشد،  999/599در صورتی که ثبت دفتر روزنامه خرید زمین به مبلغ   -1

از آزمایشی ولی در دفتر کل اشتباهاً بستانکار شده باشد، تأثیر این اشتباه روی جمع کل هر ستون تر
 چیست؟

 
 استفاده از حسابداری برای اخذ تصمیمات سریع

کدام یك از این ابزارها کاربرد بیشتری در تجزیه و تحلیل مبـادالت دارد: معادلـه حسـابداری، دفتـر     
تجزیه و تحلیل، دفتر چنین به منظور همروزنامه و یا دفتر کل؟ در پاسخ باید گفت معادله حسابداری، 
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تـوان نمـای کلـی واحـد تجـاری را       تر از دفتر روزنامه است، چرا که در این دفتـر مـی  کل بسیار مفید
باشـد، در   های دارایی، بدهی، سرمایه، درآمد و هزینه مـی  مشاهده کرد. دفتر کل شامل تمامی حساب

 صورتی که دفتر روزنامه فقط ثبتی از مبادالت است.
اطالعات حسابداری ندارند. برای مثال آقـای   گیری، توجهی به اغلب افراد و تجار در زمان تصمیم 

جمشید صاحب آرایشگاهی در تهران، ممکن است به جای تمدید قرارداد اجاره مغازه، بـه فکـر خریـد    
آن بیافتد. او ممکن است فرصتی برای ثبت کامل اثرات تمـامی مبـادالت خـود در دفتـر روزنامـه را      

های روزنامه را نادیده گرفتـه و   تواند ثبت بداند می نداشته باشد. در این صورت کسی که حسابداری را
مستقیماً به سراغ دفتر کل رفته، تجزیه و تحلیل مبادالت، ثبت در دفتر روزنامه و نقل به دفتر کـل را  

جـویی در وقـت،    به طور فشرده در یك مرحله انجام دهد. این نو  تجزیه و تحلیل بـه خـاطر صـرفه   
 شود. تر می موجب اخت تصمیمات منطقی

ریـال اسـت و بهـای خریـد       899تواند هزینه اجاره محل کسب خـود را کـه ماهانـه     جمشید می 
زمان کافی بـرای ثبـت    ،معاملهحین د. هر چند او در نمایریال است، مقایسه  150999ساختمان را که 

ارد، ولـی اگـر   مبادالت در دفتر روزنامه و نقل اطالعات به دفتر کل و نهایتاً تهیه تراز آزمایشی را نـد 
گیری از دفتـر روزنامـه، مقایسـه ذیـل را از      تواند سریعاً و بدون بهره کمی با حسابداری آشنا باشد می

 های دفتر کل انجام دهد: طریق ثبت مستقیم آثار مبادالت در حساب
 اجاره مغازه  خرید ساختمان

 هزینه اجاره  وجه نقد  ساختمان  وجه نقد
 150999  150999    899  899  

چنـین از ایـن   یابد خرید ساختمان منوط به پرداخت پول زیادی است ولی هم بالفاصله وی درمی 
ای بـرای او   تواند به یك دارایی )ساختمان( دست پیدا کند. همین امر ممکن اسـت انگیـزه   طریق می

 ،رهشود که مبادرت به استقراض کرده و آن ساختمان را خریداری و يرف چنـد سـال بـه جـای اجـا     
کنند نیز  اقساط وام را بپردازد. آن دسته از واحدهای تجاری که مدارک دقیق و منظمی نگهداری نمی

 ای استفاده کنند. گیری از یك چنین مدل ساده توانند در زمان تصمیم می
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 سؤاالت
 گتاری حسابداری ثبت دوطرفه چیست؟علت نام -1
 لزامی است؟در حسابداری دوطرفه کدام یك از موارد زیر ا -1

 ها یا سرمایه بستانکار شود.الف( با بدهکار کردن دارایی بایستی بدهی
 ها بستانکار شود.ها بایستی داراییب( با بدهکار نمودن بدهی

 ها برابر باشد.ها باید با جمع کل بستانکاریج( جمع کل بدهکاری
ـ برای هر یك از حساب -3 ی، بـدهی، سـرمایه، درآمـد یـا     های زیر عالوه بر تعیین نو  حساب )دارای

 هزینه( مانده عادی )بدهکار یا بستانکار( آن را مشخص کنید.
 ج( پیش دریافت درآمد ب( وجوه نقد  الف( تجهیزات

 و( سرمایه مالك  هـ( زمین د( پیش پرداخت اجاره
 ح ( هزینه ز( درآمد خدمات های دریافتنیر( حساب

 ی دریافتنی را توضیح دهید.هاتفاوت بین اسناد پرداختنی و حساب -2
 نامند؟های مالی را صورت وضعیت مالی نیز میکدام یك از صورت -5
 شود؟در ترازنامه چه اطالعاتی گزارش می -6
 

 تمرین
های باشد؛ مطلوبست انجام ثبتمبادالت زیر مربوط به شرکت قوس امید در شهریورماه می  -1

 مربوط به هر حساب. Tهای سابحسابداری در دفتر روزنامه و انتقال به ح
 ریال 999/999/11گتاری آقای سپهر به مبلغ الف( سرمایه

 ریال 999/199ب( خرید ملزومات به صفات نقدی معادل 
 ریال 999/619ج( خرید تجهیزات اداری به صورت نسیه به مبلغ 

 ریال 999/199/1د( ارائه خدمات و دریافت نقدی معادل 
 رید تجهیزات اداریهـ( پرداخت بدهی بابت خ

 ریال و ارسال صورتحساب 999/699/1و( ارائه خدمات به مشتریان به مبلغ 
 ریال بابت هزینه اجاره ماهیانه 999/215ز( پرداخت 

 های دریافتنی ایجادشده بابت ارائه خدماتح( وصول حساب
 ریال 999/199ط( برداشت شخصی آقای سپهر به مبلغ 
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ها، تراز آزمایشی و محاسبه مانده هر یك از آن Tهای در حسابپس از ثبت مبادالت باال  -1
 شهریورماه تهیه نمایید. 31های شرکت قوس امید را به تاریخ حساب

 کنند را مشخص کنید.معادالت زیر را در دفتر روزنامه ثبت نمایید و معامالتی که درآمد ایجاد می -3
 ریال در شرکت 999/219/31گتاری نقدی مالك شرکت معادل مبلغ الف( سرمایه

 ریال به صورت نسیه. 999/239/1ب( ارائه خدمات معادل 
 ریال وجه نقد. 999/615/1ج( ارائه خدمات به مشتری و دریافت مبلغ 

 های دریافتنی.ریال وجه نقد بابت بخشی از حساب 999/259د( دریافت مبلغ 
 ریال وام بانکی با امضای سفته. 999/999/19هـ( دریافت 

مبادالت زیر را در دفتر روزنامه ثبت نمایید و معامالتی که ایجادکننده هزینه هستند را مشخص  -2
 کنید.

 / ریال وجه نقد بابت خرید ملزومات دفتری.999/139الف( پرداخت 
 ریال بابت هزینه حقوق کارکنان. 999/599/1ب( پرداخت 
 ریال بابت خرید تجهیزات. 999/199/1ج( پرداخت 

 های عمومی.ریال بابت هزینه 999/899خت و( پردا
 ریال توسط مالك جهت استفاده شخصی. 999/599ز( برداشت مبلغ 

 31در اول شهریورماه آقای سبحانی یك شرکت خدماتی را به نام امیدآوران تأسیس نمود در  -5
ؤسسه دهد. مطلوبست تهیه صورت سود و زیان مشهریور ماه دفاتر شرکت اقالم زیر را نشان می

 شهریور ماه. 31برای منتهی به 
 999/82 سرمایه مالك 8369 وجه نقد
 999/3 برداشت 999/11 های دریافتنیحساب

 999/11 درآمد 3159 ملزومات
 2839 هزینه اجاره 999/26 ساختمان
 999/8 هزینه دستمزد 999/18 تجهیزات

 569 هزینه تلفن 999/8 های پرداختنیحساب
 شهریورماه تهیه کنید. 31تمرین باال ترازنامه شرکت امیدآوران را در تاریخ ز اطالعات با استفاده ا -6

آبان سال جاری یك دفتر حقـوقی بـاز کـرده اسـت. در طـول مـاه اول        3: آقای خرسند در 1مسأله 
 فعالیت، مبادالت زیر صورت گرفته است:
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حقـوقی توسـط آقـای     ریال بابت سرمایه به حسـاب بـانکی دفتـر    150999پرداخت  آبان 3
 .خرسند

 .ریال 10899ریال و  199خرید نسیه ملزومات و اثاثه به ترتیب به مبلغ  آبان 2
 .ریال از این بابت 10999ارائه خدمات حقوقی برای یکی از مشتریان و دریافت  آبان 6
 .ریال برای گسترش آتی دفتر حقوقی 150999خرید زمین به مبلغ  آبان 1

خدمات برای یکی از مشتریان و ارسال صورتحساب انجام کار برای او به مبلغ  ارائه آبان 19
 رود این مبلغ هفته آینده وصول شود. ریال انتظار می 69

 .آبان 2پرداخت بدهی مربوط به خرید اثاثه در تاریخ  آبان 12
 .ریال 699پرداخت حقوق منشی به مبلغ  آبان 15
 .ریال 119 پرداخت قبض تلفن به مبلغ آبان 16
 .ریال 599وصول مطالبات از مشتریان به مبلغ  آبان 11
 .ریال 899ارائه خدمات برای یکی از مشتریان به صورت نسیه به مبلغ  آبان 19
 .ریال 119پرداخت هزینه آب و برق به مبلغ  آبان 12
 .ریال بابت ارائه مشاوره حقوقی به یکی از مشتریان 10599دریافت  آبان 18
 .ریال 699پرداخت حقوق منشی به مبلغ  آبان 39
 .ریال 599پرداخت هزینه اجاره به مبلغ  آبان 39
 .ریال 10299برداشت نقدی بابت مصارف شخصی به مبلغ  آبان 39

 مطلوبست:
هـای دریـافتنی، ملزومـات، اثاثـه، زمـین،       را افتتاح نماییـد: وجـه نقـد، حسـاب     Tهای  . این حساب1

ی، سرمایه آقای خرسند، برداشت، درآمد خدمات، هزینه حقـوق، هزینـه اجـاره،    های پرداختن حساب
 .هزینه تلفن و هزینه آب و برق

 .. ثبت عملیات فوق در دفتر روزنامه1
 .. انتقال اطالعات از دفتر روزنامه به دفتر کل و استفاده از تاریخ به عنوان عطف3
 ها . تهیه تراز آزمایشی مانده حساب2

 حل:
 یابد، لتا خواهیم داشت: حساب وجه نقد و سرمایه افزایش می آبان: 3

 150999  وجه نقد  
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 150999 سرمایه آقای خرسند   
 گتاری اولیه بابت سرمایه  

یابد و به دلیل خرید نسیه، بدهی نیز به مبلغ جمع  آبان: حساب دارایی )اثاثه و ملزومات( افزایش می 2
 یابد، لتا: دو مورد افزایش می

 10899  اثهاث  
 199  ملزومات  
 10999 های پرداختنی حساب   

 شود، لتا: ها و درآمد می آبان: ارائه خدمات منجر به افزایش دارایی 6
 10999  وجه نقد  
 10999 درآمد ارائه خدمات   

شود که  که صراحتاً بیان نشده است که خرید به صورت نسیه بوده است، فرض میآبان: به دلیل آن 1
زمین که منجر به افزایش دارایی )زمین( بوده است به صورت نقدی بوده است. لتا با این رویداد  خرید

 کند. ها تغییر نمی جمع دارایی
 150999  زمین  
 150999   وجه نقد   
آبان: انجام خدمات بـه صـورت نسـیه و ارسـال صورتحسـاب بـرای وی، باعـث افـزایش طلـب           19

 شود: ارائه خدمات میهای دریافتنی( و درآمد  )حساب
 699 های دریافتنی حساب  
 699 درآمد ارائه خدمات   
شـود، لـتا خـواهیم     ها به صورت همزمـان مـی   آبان: پرداخت بدهی، باعث کاهش بدهی و دارایی 12

 داشت:
 10899 های پرداختنی حساب  
 10899   وجه نقد   
 خرید اثاثه است )و نه ملزومات( دقت شود که آن بخش از بدهی پرداخت شده است که مربوط به 
ها و افزایش  آبان: پرداخت حقوق که نوعی هزینه برای واحد تجاری است، منجر به کاهش دارایی 15

 شود. لتا هزینه )و به تبع آن کاهش سرمایه( می
 699 هزینه حقوق  
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 699  وجه نقد   
ه )و به تبع آن کاهش سرمایه( آبان: پرداخت قبض تلفن نیز باعث کاهش وجه نقد و افزایش هزین 16
 شود: می

 119 هزینه تلفن  
 119  وجه نقد   
شـود لـتا جمـع     های دریافتنی و افزایش وجه نقد مـی  آبان: وصول مطالبات، باعث کاهش حساب 11

 کند: ها از بابت این رویداد تغییری نمی دارایی
 599  وجه نقد  
 599 های دریافتنی حساب   
های دریـافتنی و حسـاب درآمـد     زمان حسابت به صورت نسیه باعث افزایش همآبان: ارائه خدما 19
 شود: می

 899 های دریافتنی حساب  
 899 درآمد ارائه خدمات   
 شود: آبان: پرداخت هزینه باعث کاهش وجه نقد و افزایش هزینه می 12

 119  هزینه آب و برق  
 119   وجه نقد   
 شود: قدی موجب افزایش وجه نقد و حساب درآمد میآبان: ارائه خدمات و دریافت ن 18

 10599  وجه نقد  
 10599 درآمد ارائه خدمات   
 شود: های قبل باعث افزایش هزینه و کاهش وجه نقد می آبان: پرداخت حقوق همانند حالت 39

 699 هزینه حقوق  
 699  وجه نقد   
 شود: وجه نقد موجود در شرکت می آبان: پرداخت هزینه اجاره باعث افزایش هزینه و کاهش 39

 599 هزینه اجاره  
 599  وجه نقد   
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آبان: برداشت نقدی باعث کاهش وجه نقد و کاهش سرمایه از طریـق افـزایش حسـاب برداشـت      39
 شود: می
 

 10299  برداشت  
 10299  وجه نقد   

 های فوق به دفاتر کل به صورت زیر است: انتقال ثبت
 ملزومات  ریافتنیهای د حساب  وجه نقد

3/8 150999 150999 1/8  19/8 699 599 11/8  2/8 199   
6/8 10999 10899 2/8  19/8 899     199   
11/8 599 699 15/8   599        
18/8 10599 119 16/8           

  119 12/8           
  699 39/8           
  599 39/8           
  10299 39/8           
 60819             

 
 
 

 های پرداختنی حساب  زمین  اثاثیه
2/8 10899    1/8 150999    2/8 10899 10999 2/8 

 10899   
 
 
 

  150999      199  

 

 هزینه حقوق  درآمد خدمات  برداشت  سرمایه آقای خرسند
  150999 3/8  39/8 10299      1999 6/8  15/8 699   
  150999    10299      699 19/8  39/8 699   
            899 19/8   10199   
            10599 18/8      
  

 
          30599       
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 هزینه آب و برق  هزینه تلفن  هزینه اجاره
39/8 599    16/8 119    12/8 119   

 599     119     119   
 

 دفتر حقوقی خرسند
 زمایشیترازنامه آ

39/8/xx13 
 بستانکار بدهکار حساب

  60819 وجه نقد
  599 های دریافتنی حساب

  199 ملزومات
  10899 اثاثیه
  150999 زمین
 199  های پرداختنی حساب

 150999  سرمایه آقای خرسند
  10299 برداشت

 30599  درآمد خدمات
  10199 هزینه حقوق
  599 هزینه اجاره
  119 هزینه تلفن

  119 هزینه آب و برق
 150199 150199 جمع

 
: اخیراً آقای شایان یك موسسه خدماتی را افتتاح کرده و در بهمن ماه یعنی ماه اول فعالیـت  1مسأله 

 خود، این مبادالت را انجام داده است:
عنـوان  ریال و یك دسـتگاه سـاختمان بـه     10999گتاری نقدی به مبلغ  الف( شرو  فعالیت با سرمایه

 .ریال 690999گتاری غیرنقدی به ارزش  سرمایه
 .ریال و تسلیم یك فقره سند پرداختنی در این رابطه 390999ب( استقراض از بانك به مبلغ 

 .ریال 10399پ( خرید نسیه ملزومات به مبلغ 
 .ریال 180999ت( خرید نقدی اثاثیه اداری به مبلغ 
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 .ریال 10199ث( پرداخت بابت حقوق کارکنان به مبلغ 
 .ریال به صورت نسیه 10199ج( ارائه خدمات برای یکی از مشتریان به مبلغ 

 .ریال از بدهی ایجاد شده در مبادله )پ( 899چ( پرداخت 
ریال. قرار است وجه ایـن هزینـه در مـاه آینـده      699ح( دریافت صورتحساب هزینه تبلیغات به مبلغ 

 پرداخت شود.
 .ریال و دریافت وجه آن 10699تریان به مبلغ خ( ارائه خدمات به یکی از مش
 .ریال 10199د( وصول مطالبات به مبلغ 

 های نقدی زیر: ذ( پرداخت هزینه
 .ریال 199  . اجاره پارکین 1
 .ریال 299  . آب و برق1

 .ریال 30599ر( برداشت جهت مصارف شخصی 
 

 مطلوبست:
، اثاثیـه اداری،  فتنی، ملزومـات اداری هـای دریـا   حسـاب بـرای: وجـه نقـد،     Tهـای   . افتتاح حساب1 

های پرداختنی، اسناد پرداختنی، سرمایه آقای شـایان، برداشـت، درآمـد خـدمات،      ساختمان، حساب
 .هزینه حقوق، هزینه تبلیغات، هزینه اجاره آب و برق

 .های دفتر کل . ثبت عملیات فوق در دفتر روزنامه و انتقال به حساب1
 .ها در پایان ماه ده حساب. تهیه تراز آزمایشی مان3
 حل:

شـود. لـتا    ها و سـرمایه وی در شـرکت مـی    الف( یك آورده آقای شایان باعث افزایش حساب دارایی
 داریم:
 10999  وجه نقد  
 690999  ساختمان  
 610999 سرمایه آقای شایان  

سـناد پرداختنـی(   هـا )ا  ها و بـدهی  ب( استقراض به صورت ارائه اسناد پرداختنی باعث افزایش دارایی
هـای   شود. چنانچه سندی از بابت استقراض رد و بـدل نشـود، مبلـغ بـدهی در قالـب حسـاب       می

 شود، لتا داریم: پرداختنی ثبت می
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 390999  وجه نقد  
 390999 اسناد پرداختنی  

که این خرید به صـورت نسـیه بـوده    شود و به دلیل آن ها می پ( خرید ملزومات باعث افزایش دارایی
 شود: ست، باعث افزایش بدهی مربوطه میا
 10399  ملزومات اداری  
 10399 های پرداختنی حساب  

شود، لتا مبادله متکور  زمان کاهش وجه نقد میت( خرید نقدی اثاثه باعث افزایش حساب اثاثیه و هم
 ها بی تأثیر است. بر جمع دارایی

 180999  اثاثه اداری  
 180999   وجه نقد  

 شود لتا داریم: ت هزینه حقوق کارکنان باعث کاهش وجه نقد و افزایش هزینه حقوق میث( پرداخ
 10199 هزینه حقوق  
 10199  وجه نقد  

که این خـدمات بـه صـورت    گردد و لکن به دلیل آن ج( ارائه خدمات باعث افزایش درآمد خدمات می
 یابد: ، افزایش میهای دریافتنی )طلب( به جای وجه نقد نسیه ارائه شده است، حساب

 10199  های دریافتنی حساب  
 10199  درآمد خدمات  

 شود: چ( پرداخت بدهی باعث کاهش بدهی و حساب وجه نقد می
 899 های پرداختنی حساب  
 899   وجه نقد  

گردد و به دلیـل   ح( دریافت صورتحساب بابت هزینه تبلیغات، باعث افزایش حساب هزینه مربوطه می
های پرداختنی( نیز افـزایش   وجه نقد مربوط به آن پرداخت نشده است، بدهی )حساب که هنوزآن
 یابد: می

 699  هزینه تبلیغات  
 699 های پرداختنی حساب  

که به صورت نقـدی بـوده اسـت،    گردد و به دلیل آن خ( ارائه خدمات باعث افزایش درآمد خدمات می
 یابد: وجه نقد نیز افزایش می
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 10699  وجه نقد  
 10699 درآمد ارائه خدمات  

شود، لتا جمع  های دریافتنی( و افزایش وجه نقد می د( وصول مطالبات، باعث کاهش مطالبات )حساب
 نماید. ها بر اساس این مبادله تغییری نمی دارایی

 10199   وجه نقد  
   10199  های دریافتنی حساب  

 
 شود: های هزینه و کاهش وجه نقد می حساب ها به صورت نقدی، باعث افزایش ذ( پرداخت هزینه

 199  هزینه اجاره 
 299  هزینه آب و برق 
 10199  وجه نقد 

ها )وجه نقد(  ر( برداشت توسط مالك، باعث افزایش حساب برداشت )کاهنده سرمایه( و کاهش دارایی
 شود: می

 30599  برداشت  
 30599  وجه نقد  

 ات اداریملزوم  های دریافتنی حساب  وجه نقد
   10399 )پ(  )د( 10199 10199 )ج(  )ت( 180999 10999 )الف(
   10399     599   )ث( 10199 390999 )ب(
           )پ( 899 10699 )خ(
           )ذ( 10199 10199 )د(
           )ر( 30599  
 120199             

 
 سناد پرداختنیا  های پرداختنی حساب  ساختمان  اثاثیه اداری

 )ب( 390999    )ب( 10399 899 )پ(    690999 )الف(    180999 )ت(
  390999    )ح( 699      690999     180999 
            10199       
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 هزینه حقوق  درآمد خدمات  برداشت  سرمایه آقای شایان

   10199 )ث(  )ج( 10199      30599 )ر(  )الف( 610999  
   10199   )خ( 10699      30599    610999  
            30199       
 

   هزینه آب و برق  هزینه اجاره  هزینه تبلیغات
        299 )ذ(    199 )ذ(    699 )ح(
 699     199     299        

 

 
 ایانشموسسه خدماتی 

 ترازنامه آزمایشی
39/11/xx13 

 اربستانک بدهکار شرح حساب
  120199 وجه نقد

  599 های دریافتنی حساب
  10399 ملزومات اداری

  180999 اثاثیه اداری
  690999 ساختمان

 10199  های پرداختنی حساب
 390999  اسناد پرداختنی

 610999  سرمایه آقای شایان
  30599 برداشت

 30199  درآمد ارائه خدمات
  10199 هزینه حقوق
  699 هزینه تبلیغات
  199 هزینه اجاره

  299 هزینه آب و برق
 1910899 1910899 جمع کل

 
 



 

 
 



 

 
 

 
 :فصل سوم

 هاتعدیل حساب
 

 اهداف آموزشی
 های مالیها و نقش آن در تهیه صورتتشریح اهمیت تعدیل حساب .1
 توضیح حسابداری مبنای تعهدی و مبنای نقدی .1
 آشنایی با فرض دوره مالی و اهمیت آن .3
 تهیه تراز آزمایشی تعدیل نشدهتشریح نحوه  .2
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 مقدمه
شود. با ها به محض تحمل در حسابداری ثبت میدر فرض تعهدی، درآمدها در زمان تحقق و هزینه

ها در پایان یك دوره ها تعدیل شوند. تعدیل حساببه کارگیری فرض تعهدی بایستی برخی حساب
امالت را با توجه به فرض تعهدی به درستی های مالی تأثیر تمام معشود که صورتمالی باعث می
 منعکس کنند.

 
 ها گیری سود تجاری: فرآیند تعدیل حساب اندازه

تـرین مبلـغ   های مالی اسـت و مهـم   دوره آن، صورتطول محصول نهایی حسابداری، بدون توجه به 
تفریـق کـل    باشد. سود ویژه ناشـی از  های مالی سود و زیان ویژه دوره مالی می مندرج در این صورت

 ها از کل درآمدها است.  هزینه
در اصل سود ویژه توانایی واحد تجاری را در ایجاد درآمدهایی از محصوالت یا خدمات که مـازاد  

ها و  که حسابگیری سود، برای این کند. در اندازه گیری می باشد، اندازه بر بهای تمام شده عملیات می
های مالی یك سری اعمـال حسـابداری    ید قبل از تهیه صورتها به هنگام باشند، واحد تجاری با ثبت

 را در پایان هر دوره انجام دهد.
هـای   های مخصوصی نیاز است کـه ثبـت   گویند. بدین منظور ثبت این مرحله را تعدیل دفاتر می 

 شود.نامیده میتعدیلی 
ری دارای اصـول و  گیری سود واحدهای تجا عالوه بر این، حرفه حسابداری برای راهنمایی اندازه 

ها عبارتند از: حسابداری مبنـای تعهـدی، فـرض دوره مـالی، اصـل      ترین آنمفروضاتی است که مهم
 شناسایی درآمد و اصل تطابق.

 
 حسابداری مبنای تعهدی در مقابل حسابداری مبنای نقدی

در . گیرنـد در حسـابداری در سـطح وسـیعی مـورد اسـتفاده قـرار مـی        مبنای تعهدی و مبنای نقـدی 
کند.  حسابداری مبنای تعهدی، حسابدار تأثیر یك رویداد را بالفاصله پس از اتفاق رویداد شناسایی می

کنـد،   ای تحمـل مـی   و یا هزینهفروشد ی را ارائه و یا کاالیی را میزمانی که یك واحد تجاری خدمات
در مبنای تعهدی،  ثبت کند.حسابدار بدون توجه به دریافت یا پرداخت وجه نقد باید مبادله را در دفاتر 

 شوند.ها به محض تحمل شناسایی و ثبت میدرآمدها به محض تحقق و هزینه
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کند. در  اما در حسابداری مبنای نقدی، حسابدار مبادله را تا زمان دریافت و یا پرداخت وجه ثبت نمی 
 شوند. در نظر گرفته می های نقد به عنوان هزینه های نقد، به عنوان درآمد و پرداخت این مبنا دریافت

پتیرفته شده حسابداری، واحدهای تجاری را ملزم به استفاده از مبنای تعهـدی حسـابداری   اصول  
هـا را   ساخته است و این الزام به این معناست که باید حسابداران درآمدها را به محض تحقق و هزینه

ثبـت کننـد. بـه عنـوان مثـال، بـا       به محض وقو  بدون در نظر گرفتن دریافت یا پرداخت وجوه نقد، 
شود و نه در زمان دریافت  ها ثبت می استفاده از مبنای تعهدی، درآمد در زمان فروش کاال به فروشگاه

 وجه آن که ممکن است در آینده باشد.
 

 دوره حسابداری
هـای آن، فـروش تمـامی    ببهترین راه درک میزان موفقیت یك واحد تجاری، انحـالل و بسـتن در  

ایـن عمـل کـه اصـطالحاً     مانده بین مالکان است. ها و تقسیم وجوه نقد باقی ها، پرداخت بدهی دارایی
 باشد.  شود. به منزله پایان فعالیت واحد تجاری می تصفیه نامیده می

توانند به یك چنـین شـکلی سـود واحـد تجـاری را از       مشخص است که در عمل حسابداران نمی
مانـده در پایـان   ده توسط مالکین در ابتدای فعالیت با مبلغ بـاقی گتاری ش طریق مقایسه مبلغ سرمایه

 گیری کنند.   عمر طوالنی آن فعالیت اندازه
اند. حسابداران این زمان طوالنی را بـه   ای روی آورده های دوره ها به گزارشبرای حل این مسأله، آن

هـای مـالی    وره صـورت نامند و برای هر د های کوچك تقسیم کرده، هر بخش را یك دوره می بخش
باشـد و در عمـل تمـام واحـدهای تجـاری       ترین دوره حسابداری، یك سال می کنند. معمول تهیه می
 کنند. های مالی ساالنه تهیه می صورت
توانند تا پایان سال منتظـر باشـند.    گیری پیشرفت شرکت نمی گتاران برای اندازه مدیران و سرمایه 

-کنند که مدت آن های میانی نیز تهیه می ای مالی خود را در دورهه بنابراین، واحدهای تجاری صورت
 باشد. کمتر از یك سال می اه
 

 اصل شناسایی درآمد
( 1( چه زمانی درآمد را در دفتر روزنامه ثبـت کننـد   1گوید که  اصل شناسایی درآمد به حسابداران می

ته شده حسابداری، درآمد در زمان درآمد را معادل چه مبلغی ثبت کنند. بر اساس رهنمود اصول پتیرف
 شود.  تحقق شناسایی و ثبت می
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یابـد و   در اغلب موارد، درآمد در زمان تکمیل فرآیند فروش کاال و خدمات به مشتریان تحقق می
د توافق شده از جمله ارسال و تحویل کاال و خدمات بـه  رآن زمانی است که واحد تجاری به تمام موا

ز طرف دیگر، بر اساس رهنمون اصول پتیرفتـه شـده حسـابداری، مقـدار     مشتری عمل کرده باشد. ا
 باشد. درآمدی که باید ثبت شود برابر با ارزش نقدی کاال و یا خدمات ارائه شده به مشتریان می

 
 ها با درآمدها( اصل تطابق )مقابله هزینه

و برق و تبلیغات، بهای تمام ها نظیر اجاره، آب  باشد. هزینه ها می اصل تطابق مبنایی برای ثبت هزینه
هـایی هسـتند    ها، بهای تمام شده دارایی روند. هزینه شده انجام عملیات یك واحد تجاری به شمار می

 شوند. که برای کسب درآمد مصرف می
( تمـامی  1کنـد کـه    حسـابداران را در ایـن جهـت هـدایت مـی      ،ها با درآمدها اصل مقابله هزینه 
گیـری   ها را اندازه ( این هزینه1در طول دوره حسابداری را مشخص کنند، های به وقو  پیوسته  هزینه
هـا بـا    ها را با درآمدهای همان دوره حسابداری مقابله دهند. منظـور از مقابلـه هزینـه    ( هزینه3کنند. 

 باشد. ها از درآمدها در صورت سود و زیان، به منظور تعیین سود یا زیان ویژه می درآمدها، کسر هزینه
 

 ض دوره زمانیفر
پردازنـد،   گیری در ارتباط با واحـد تجـاری مـی    گتارانی که به طور روزمره به تصمیم مدیران و سرمایه

نیازمند اطال  از پیشرفت واحد تجاری هستند. برای رفع این نیاز حسابداران در فواصل معین مبادرت 
سـاله و  را برای یـك دوره یـك  کنند. تقریباً همه واحدهای تجاری سود  های مالی می به تهیه صورت

 کنند. ها و سرمایه را در پایان آن سال، گزارش می ها و بدهی دارایی
های مالی خود را به صورت ماهانه یا سه ماهه نیـز   چنین بسیاری از واحدهای تجاری، صورتهم 

کنـد.   یکنند. فرض دوره زمانی، گزارشگری اطالعات حسابداری در فواصل معین را الزامی م تهیه می
 باشد.  های بارز مبنای تعهدی می های شناسایی درآمد و تطابق، از ویژگی این فرض در تعامل با اصل

های درآمد و هزینه خود را بالفاصله قبـل   گیری صحیح سود، واحدهای تجاری حساب برای اندازه
های انجام شده  هزینهها  کنند. در پایان دوره حسابداری، شرکت از پایان دوره حسابداری، به هنگام می

کنند. در  ولی پرداخت نشده و نیز درآمدهای تحصیل شده اما وصول نشده خود را شناسایی و ثبت می
 گردد. ادامه چگونگی ثبت تعدیالت پایان دوره ذکر می
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 ها تعدیالت حساب
رخـه  کننـد. ایـن آخـرین مرحلـه چ     های مالی را تهیه می در پایان دوره حسابداری، حسابداران صورت

هـای دفتـر کـل و مانـده آنهـا پـس از ثبـت         حسابداری، با تراز آزمایشی که فهرستی از تمام حساب
 گیرد. باشد، انجام می مبادالت دوره در سند حسابداری و دفتر روزنامه و نقل آنها به دفتر کل می

ثیر دارنـد از  از آنجایی که تعدادی از مبادالت درآمد و هزینه که بر بیش از یك دوره حسابداری تأ 
 شود. تراز آزمایشی حتف گردیده است، به آن تراز آزمایشی تعدیل نشده گفته می

ها وجـود نـدارد زیـرا     اگر مبنای نقدی حسابداری مورد استفاده قرار گیرد، نیازی به تعدیل حساب 
 اند. تمامی مبادالت نقدی، در طول دوره ثبت شده

های مـالی، در پایـان    های صحیح در صورت گزارش مانده اما در مبنای تعهدی، حسابداری به منظور 
 های تعدیلی صورت گیرند. هر دوره حسابداری حتماً باید ثبت

هـا بـه    ای که در آن ایجاد و همچنـین هزینـه   شوند، درآمدها به دوره های تعدیلی موجب می ثبت 
های تعدیلی بـه هنگـام    ای که در آن به وقو  پیوسته، اختصاص یابد. همچنین نتیجه دیگر ثبت دوره

 باشد.   های دارایی و بدهی می شدن حساب
هـای   ( برای گزارش صـحیح حسـاب  1گیری صحیح سود دوره و  ( برای اندازه1های تعدیلی  ثبت

مبنـای   هـای تعـدیلی کـه کلیـد     ر نتیجه، ثبتباشند. د های مالی، الزامی می دارایی و بدهی در صورت
 گیرند.  های مالی، صورت می تهیه صورت باشند، قبل از تعهدی حسابداری می

هـای تعـدیلی و یـا     هـا، ثبـت   ها در پایان دوره، اصطالحاً تعدیل حساب مرحله به هنگام کردن حساب
 شود. تعدیل دفاتر نامیده می

 
 مروری بر مباحث فصل

 تر است؟ چرا؟های مالی از سایر اقالم مهمبه نظر شما کدام یك از اقالم صورت -1
 های حسابداری مبنای تعهدی و نقدی را توضیح دهید.ویژگی -1
 شود؟های مالی از دوره حسابداری استفاده میچرا برای تهیه صورت -3
 شوند؟طبق اصل شناسایی درآمد، چه زمانی درآمد در دفاتر ثبت می  -2
 اصل تطابق هزینه را توضیح دهید و دلیل اهمیت آن را بیان کنید. -5
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 ها( ها )معوق ها( و تعهدی نتقالیها )ا پیش پرداخت
ت یك هزینـه یـا   ثبها بر اساس زمان بندی آن های تعدیلی، گروه ترین راه برای تمایز انوا  ثبتانسآ

 باشد.  درآمد مرتبط با پرداخت یا دریافت آن می
 ها، مبادله نقدی قبل از ثبت هزینه یـا درآمـد   ها یا پیش دریافت در تعدیالت از نو  پیش پرداخت

نامند. تعدیالت  افتد. پیش پرداخت و پیش دریافت را مخارج و درآمدهای انتقالی می مربوطه اتفاق می
هاسـت. در یـك چنـین     ها و پـیش دریافـت   از نو  تعهدی دقیقاً عکس تعدیالت از نو  پیش پرداخت

طـور کلـی   کنـیم. بـه    ای را قبل از دریافت و یا پرداخت وجه آن ثبـت مـی   مواردی ما درآمد یا هزینه
 بندی کرد: گروه طبقه 5توان در  های تعدیلی را می ثبت
 ها . پیش پرداخت هزینه1
 های ثابت . استهالک دارایی1
 های تعهدی )معوق( . هزینه3
 . درآمدهای تعهدی )معوق(2
 . پیش دریافت درآمدها5
 

 ها پیش پرداخت هزینه
ای نزدیـك منقضـی    معموالً در آینـده  های مختلفی است که ها گروهی از دارایی پیش پرداخت هزینه

هـا   هایی از این گروه دارایـی  ند. پیش پرداخت اجاره و پیش پرداخت بیمه نمونهشو مصرف میشده یا 
پرداخـت  تحمـل  هایی هستند که از قبـل   نامند، زیرا هزینه ها را پیش پرداخت هزینه میباشند. آن می
 اند. شده
ن، مستأجران خود را ملزم به پرداخت وجه اجاره قبـل از  گاهی اوقات موجرا -پیش پرداخت اجاره 

شـود زیـرا    کنند. این پیش پرداخت برای مستأجر به عنوان یك دارایی ثبت مـی  شرو  دوره اجاره می
 منافع آتی استفاده از اموال استیجاری را خریداری کرده است. 

پـیش پرداخـت    1x13آبـان   ماه آینده دفتر کـار خـود را در اول   3فرض کنید آقای عباسی اجاره 
ماه  3ریال باشد، برای ثبت مبلغ پیش پرداخت باید معادل  10999کنند. اگر اجاره هر ماه دفتر کار  می

 اجاره را در یك حساب دارایی بدهکار کند:
 30999  پیش پرداخت اجاره  اول آبان  
 30999   وجوه نقد    
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اجـاره را بـه عنـوان یـك دارایـی و بـا مانـده         پیش پرداخت 1x13آبان ماه  39در  یتراز آزمایش 
آبان باید تعدیلی صورت گیرد و معادل یك مـاه   39کند. در  ریال گزارش می 30999بدهکاری معادل 

ارزش پیش پرداخت اجاره از حساب دارایی خارج شود، زیرا این مقدار منقضی شده است. مقدار دارایی 
 :استصورت زیر  باشد. ثبت تعدیلی به منقضی شده، هزینه می

)هزینه اجاره  آبان 39    , )´ 13 000 3  10999 
 10999  پیش پرداخت      
. در ارتباط با پـیش  ستدر نتیجه، در پایان ماه، دو سوم از این مبلغ دارایی و یك سوم آن هزینه ا 

 ها را انجام داد. پرداخت بیمه نیز باید دقیقاً همین تجزیه و تحلیل
ها است یعنی به جای پیش پرداخت اجاره و هزینه اجاره از پیش  ا تفاوت موجود در عنوان حسابتنه 

 شود. پرداخت بیمه و هزینه بیمه استفاده می
ماهـه پرداخـت    12بابت خرید بیمه نامـه   2x13ریال در اول اسفند  1299مثال: شرکت محراب مبلغ 

و پایان سال  2x13اسفند  2x13 ،15اول اسفند های حسابداری در نموده است. مطلوبست انجام ثبت
5x130 
 199( هزینه بیمه 2x13اسفند  19 1299( پیش پرداخت بیمه 2x13اسفند  1

 199پیش پرداخت بیمه     1299وجوه نقد 
 بایت یك ماه هزینه بیمه منقضی شده  ماهه  12پرداخت بابت بیمه نامه 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1199   هزینه بیمه   5x13اسفند  15

 1199  پیش پرداخت بیمه    
 5x13بابت بیمه سال    

 1در تـاریخ  باشد.  برخورد با پیش پرداخت هزینه می شبیهنحوه برخورد با ملزومات دقیقاً  :ملزومات 
 کند: پرداخت میریال جهت خرید ملزومات  199مبلغ  آبان آقای عباسی

 199  ملزومات  آبان 1  
 199  وجوه نقد    

 خرید نقدی ملزومات
در طول ماه مجدداً ملزوماتی خریداری نشده است. بنابراین، ملزومات منعکس در تـراز آزمایشـی    
 ریال بدهکار است.  199آبان معادل  39
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به مشتریان اسـتفاده کـرده اسـت.    در طول آبان ماه، آقای عباسی از این ملزومات برای ارائه خدمات 
بهای تمام شده ملزومات مصرف شده باید به عنوان هزینه ملزومات ماه منظـور شـود. فـرض کنیـد     

 مانده است. ریال از ملزومات باقی 299دهد  شمارش و محاسبات نشان می
ریـال(   199تفریق ملزومات موجود در پایان ماه از بهای تمام شده ملزومات موجود در طی مـاه ) 

ه عباسـی در  مؤسسـ در ریال از ملزومات در طی ماه به هزینه تبدیل شـده اسـت.    399دهد  نشان می
ثبت تعدیلی صورت گیرد و طی آن هزینه ملزومات ماه بدهکار و دارایی مورد نظر  آبان باید 39تاریخ 

 بستانکار شود:
 399 هزینه ملزومات  آبان 39  
 399  ملزومات    
 لزوماتثبت هزینه م    

 شود. شود و عمل تعدیل هر ماه تکرار می ریال وارد ماه آذر می 299حساب ملزومات با مبلغ 
ریال ملزومات خریداری نمود و مقداری از آن را  999/19مثال: شرکت مهرزاد که اول اسفندماه مبلغ 

یین گردید. ریال تع 999/59مانده معادل اسفند ماه پس از شمارش ملزومات باقی 15مصرف کرد در 
 مطلوبست ثبت حسابداری خرید ملزومات و ثبت تعدیلی آن در پایان سال.

 999/19  ملزومات   اسفند  1       
 999/19  وجوه نقد                      
 ثبت خرید ملزومات                      
 999/19 هزینه ملزومات  اسفندماه 15 
 999/19  ملزومات                      
 ثبت ملزومات مصرف شده                      
     

 های ثابت استهالك دارایی
های قابل رویتی هستند کـه در فعالیـت واحـد تجـاری مـورد اسـتفاده قـرار         های ثابت، دارایی دارایی

یی ها به استثنای زمین تدریجاً فرسوده شده یا کارا تمام دارایی"گیرند. به گفته یکی از حسابداران  می
 ."دهند و مقبولیت تکنولوژیکی خود را از دست می
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ها به استثنای زمین، بـر اسـاس مـرور زمـان کـاهش       این بدان معناست که سودمندی تمام دارایی 
تمـام   ،باشـد. حسـابداران بهـای تمـام شـده      خواهد یافت. این کاهش برای واحد تجاری یك هزینه می

ها به طور سیستماتیك تخصـیص  های عمر مفید دارایی آن لهای ثابت به استثنای زمین را به سا دارایی
 دهند. فرآیند تخصیص بهای تمام شده یك دارایی به هزینه، اصطالحاً استهالک نام دارد. می

ریـال بـه طـور نسـیه خریـداری       160599ای را به مبلغ  آبان، آقای عباسی اثاثیه 3فرض کنید در  
 کند: می

 160599  اثاثیه  آبان 3   
 160599های پرداختنی حساب     

 خرید نسیه اثاثیه
شود. پس در هر دوره که  در مبنای تعهدی حسابداری، خرید اثاثیه در یك حساب دارایی ثبت می  

شود، بخشی از بهای تمام شـده دارایـی بـه حسـاب هزینـه اسـتهالک منظـور         از دارایی استفاده می
 شود. درآمد دوره میشود. این روش موجب مقابله هزینه دارایی با  می

سال، دیگر ارزشـی   5سال قابل استفاده خواهد بود و بعد از  5به اعتقاد آقای عباسی، این اثاثیه برای  
های محاسبه مقدار استهالک، تقسیم بهای تمام شده دارایی بر عمر مفیـد   نخواهد داشت. یکی از راه

ند. از این رو استهالک مـاه آبـان برابـر بـا     نام باشد. این رویه را روش خط مستقیم می قابل انتظار می
 ( است.160599 ÷ 69ریال ) 115

 شود: هزینه استهالک ماه آبان به شکل زیر ثبت می
 115 اثاثیه -هزینه استهالک  آبان 39   
 115 اثاثیه -استهالک انباشته     
 ثبت استهالک اثاثیه     
زیـرا بهـای تمـام شـده     شـود،   اشته بستانکار میکه اثاثیه بستانکار شود، استهالک انببه جای این 

شود. ثابت  یق و مستند است و این حساب باید تا زمانی که از دارایی متکور استفاده میدارایی ثابت دق
هـای   باقی بماند. حسابداران از حساب اسـتهالک انباشـته، بـرای نشـان دادن مبلـغ تجمعـی هزینـه       

 کنند.  استهالک از زمان خرید دارایی استفاده می
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باشـته یـك   بنابراین، مانده این حساب در طول عمر دارایی در حال افزایش خواهد بـود. اسـتهالک ان  
 حساب متقابل دارایی است یعنی یك حساب دارایی با مانده عادی بستانکار.

پتیر خـود، بایـد یـك حسـاب اسـتهالک       های استهالک یك واحد تجاری برای هر یك از دارایی 
 جاد کند.انباشته مجزا ای
تـوان در ترازنامـه    ارتباط بین اثاثیه و استهالک انباشـته آن را بـه بهتـرین شـکل مـی     ارزش دفتری. 

مانده ارزش دفتری و یـا  شود و مبلغ باقی مشاهده کرد. مانده استهالک انباشته از مانده اثاثیه کسر می
 باشد: شود که برای اثاثیه به شکل زیر می خالص ارزش دفتری نامیده می

 دارایی ثابت:  
 ریال 160599   اثاثیه    
 115  شود استهالک انباشته کسر می   
 160115  ارزش دفتری    

 
 فصلمروری بر مباحث 

 ای برخوردار است؟های معین از اهمیت ویژهچرا گزارشگریاطالعات حسابداری در دوره  -1
 ها در پایان هر دوره مالی چیست؟دلیل تعدیل حساب  -1
 کنند؟ها تأکید میدام دو اصل حسابداری، به طور مستقیم بر فرآیند تعدیل حسابک  -3
 

 های تعهدی )معوق( هزینه
شـوند. در یـك چنـین     ها، متحمل مـی هایی را قبل از پرداخت وجه آن اغلب واحدهای تجاری، هزینه

نـام بـرد. هزینـه     توان از حقوق کارکنـان  شود. برای مثال می حالتی پرداخت وجه به آینده موکول می
یابـد، یعنـی    کنند در واحد تجاری افزایش مـی  حقوق و حقوق پرداختنی، به تدریج که کارکنان کار می

گیرد. مثال دیگر هزینه بهره یـك سـند    یك بدهی به شرکت تعلق می ،بابت این هزینه افزایش یافته
 پرداختنی است.
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های مشخص و معینـی پرداخـت    در زمان واحدهای تجاری حقوق کارکنان خود راهزینه حقوق. اغلب 
باشد بـه دو قسـمت    ریال می 10599کنند. فرض کنید آقای عباسی حقوق ماهانه کارکنان مؤسسه را که  می

 کند. هر ماه و نیم دیگر را در آخرین روز ماه پرداخت می 15تقسیم کرده است و نیمی از آن را در 
 15کند. آقای عباسی حقـوق   شنبه بعد پرداخت می اگر روز پرداخت روز جمعه باشد، حقوق را روز 

 دهد: کند و در آن تاریخ ثبت زیر را انجام می آبان پرداخت می 15شنبه  5روز اول ماه آبان را در روز 
 559 هزینه حقوق  آبان 15   
 559  وجوه نقد     
 بابت پرداخت حقوق     
کـه تـاریخ   گزارش شده است. به دلیل ایـن  ریال 559آبان، هزینه حقوق  39در ترازنامه آزمایشی  
 شود. آبان با جمعه مصادف است. حقوق در روز شنبه اول آذر پرداخت می 39

آبـان   39ریال، حقـوق نیمـه دوم مـاه آبـان، در تـراز آزمایشـی        559بدون ثبت تعدیلی به مبلغ  
نـه حقـوق و حقـوق    آبان، آقای عباسی با یك ثبت تعـدیلی هزی  39منعکس نخواهد شد. بنابراین در 

 دهد: پرداختنی را افزایش می
 559 هزینه حقوق  آبان 39   
 559 حقوق پرداختنی     
 بابت هزینه حقوق معوق     
باشـد. هزینـه    آبان، اطالعات کاملی در ارتباط با حقوق در اختیار مـی  39بعد از انجام این ثبت در  

گر بخشی از حقوق است که مؤسسه تنی بیاندهنده کل هزینه ماه است ولی حقوق پرداخ حقوق نشان
 هنوز به کارکنان خود بدهکار است.

 
 درآمدهای تعهدی )معوق(

کننـد.   را قبل از شناسایی و دریافت آن تکمیل مـی  واحدهای تجاری فرآیند کسب درآمد گاهی اوقات
د تعهـدی  کنـد کـه درآمـ    نشده است، یك دارایی ایجاد مـی دریافت درآمدی که ایجاد شده ولی هنوز 

 )معوق( نام دارد. 
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ریـال   599برای مثال فرض کنید یك شرکت ساختمانی آقای عباسی را در ازاء پرداخـت ماهانـه   
 15باشـد. از   آذر می 15فرا خوانده است. اولین تاریخ پرداخت  رای انجام خدمات دفترداری به خدمتب

الزحمه  ت انجام داد که قرار است حقآبان، آقای عباسی به اندازه نیم ماه برای شرکت خدما 39لغایت 
های  آبان، یك ثبت تعدیلی انجام داده و حساب 39آن را در آینده دریافت کند. بنابراین باید در تاریخ 

 دریافتنی و درآمد خدمات را افزایش دهد:
)های دریافتنی حساب  آبان 39   )´ 1500 2 159 
 159  درآمد خدمات     
 بت درآمد معوق خدماتبا     
این ثبت تعدیلی بر اساس مبنای تعهدی حسابداری و در اجرای اصل شناسایی درآمد صورت  
 گیرد. می

ریال بابت اجاره دو سال آتی پرداخت  899/2مبلغ  2x13مثال( شرکت الف در ابتدای خردادماه سال 
عنوان هزینه اجاره گزارش خواهد  مبلغی را بهچه  5x13نمود با استفاده از حسابداری نقدی، در سال 

 کرد؟
شود زیرا مبنای حسابداری نقدی هزینه اجاره ای شناسایی نمی، هیچ هزینه5x13پاسخ: در سال 

ریال پرداخت  899/2که مبلغ  2x13شود که پرداخت انجام شود. یعنی در سال زمانی شناسایی می
 شود.شود هزینه گزارش میمی
 

 آمد انتقالی یا درآمد کسب نشده(پیش دریافت درآمدها )در
کننـد. بـا    ها وجه نقد دریافت مـی بعضی از واحدهای تجاری قبل از انجام کاری برای مشتریان از آن

شود که حاکی از تعهد ارائه کاال یا خـدمات   این عمل یك بدهی به نام پیش دریافت درآمد ایجاد می
 باشد.  به مشتری می

کـرده باشـد. فـرض    کند که کار را تکمیل  از این بابت کسب می تنها زمانی واحد تجاری درآمدی
هـر مـاه    19ریال کـه در   259کند در ازای ماهانه  با آقای عباسی توافق می سحرکنید مرکز خدمات 

پرداخت خواهد شد، آقای عباسی خدماتی را به مرکز متکور ارائه دهد. اگر اولـین پرداخـت بالفاصـله    
 ن باشد، وجه نقد دریافتی برای آقای عباسی یك بدهی خواهد بود:آبا 19قبل از شرو  کار در 
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 259  وجوه نقد  آبان 19   
 259 پیش دریافت درآمد     
 ثبت دریافت وجه     
دهد، حساب پیش دریافـت درآمـد قبـل از     آبان نشان می 39تراز آزمایشی تعدیل نشده در تاریخ  

 ریال است.  259عادل انجام ثبت تعدیلی دارای مانده بستانکاری م
ریال درآمد کسب کرده است. بنابراین، آقای عباسـی   259در ده روز آخر ماه، آقای عباسی یك سوم 

 :را افزایش دهدمیزان درآمد خدمات مقابل باید با یك ثبت تعدیلی میزان بدهی را کاهش و در 
 159 درآمد دریافتپیش   آبان 39   
 159 درآمد خدمات     
 رآمد کسب شدهثبت د     
ریال از حساب بدهی بـه حسـاب درآمـد خواهـد شـد. نحـوه        159این ثبت تعدیلی موجب انتقال  

 ها قبالً وصول شده به همین منوال است.های درآمد که وجه آن برخورد با تمام گروه
هـای مـالی    های تعدیلی، تراز آزمایشی تعدیل شده تهیه و بر اساس آن صـورت  پس از انجام ثبت 
 های تعدیلی به صورت زیر است: گردد. خالصه ثبت ت تهیه میشرک

 
 حساب بستانکار شده های تعدیلی گروه ثبت حساب بدهکار شده

 هزینه
 هزینه
 هزینه
 دارایی
 بدهی

 پیش پرداخت هزینه
 استهالک

 هزینه معوق )تعهدی(
 درآمد معوق )تعهدی(
 پیش دریافت درآمد

 دارایی
 دارایی متقابل

 بدهی
 درآمد
 ددرآم

  3اسفند  15آزمایشی مؤسسه خدماتی یاسمن در تاریخ مثال: ترازx13   که پایان دوره حسـابداری
های تعـدیلی بـه قـرار     باشد، در زیر منعکس شده است. اطالعات الزم برای ثبت این مؤسسه می

 باشد: زیر می
 ریال 10999الف( ملزومات موجود در پایان سال 

 ریال 190999اثاثیه استهالک هزینه ب( 
 ریال 190999پ( استهالک ساختمان 
 ریال 50999ت( هزینه حقوق معوق، 
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 ریال 110999ث( درآمد معوق، 
 ریال کسب شده است. 310999ریال پیش دریافت درآمد، در طول سال  250999ج( از 

 مطلوبست:
 هاهای تعدیل نشده آن های دفتر کل با مانده . افتتاح حساب1
 مؤسسه در دفتر روزنامه و نقل به دفتر کلهای تعدیلی  . انجام ثبت1
 . تهیه تراز آزمایشی تعدیل شده و صورت سود و زیان، صورت سرمایه و ترازنامه3
 

مؤسسهخدماتيياسمن
ترازآزمايشي

0x00اسفند92
ريالريال

0200333وجهنقد
0030333هايدريافتنيحساب

00333ملزومات
0330333اثاثيه

030333واثاثيه-استهالكانباشته
9530333ساختمان

0030333ساختمان-استهالكانباشته
0030333هايپرداختنيحساب
050333درآمددريافتپيش
9200333سرمايه
050333برداشت

9000333درآمدخدمات
0090333هزينهحقوق
000333هزينهمتفرقه

ريال000000333ريال000000333جمع
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2 . 
  00444  هزينه ملزومات د  اسفن 22الف( 
 00444  ملزومات  
   ثبت ملزومات مصرف شده 
  240444 اثاثيه -هزينه استهالك اسفند 22ب( 
 240444  اثاثيه -استهالك انباشته  
   ثبت هزينه استهالك اثاثيه 
  140444 ساختمان -هزينه استهالك اسفند 22پ( 
 140444  ساختمان -استهالك انباشته  
   ثبت هزينه استهالك ساختمان 
  00444 هزينه حقوق اسفند 22ت( 
 00444  حقوق پرداختني  
   ثبت هزينه حقوق معوق 
  120444 هاي دريافتني حساب اسفند 22ث( 
 120444  درآمد خدمات  
   بابت درآمد ايجاد شده 
  020444 پيش دريافت درآمد اسفند 22ج( 
 020444  درآمد خدمات  

 
بابت بخشي از پييش دريافيت درآميد كيه كسي  شيده       

 است.
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اصول حسابداری )
1) 

0. 
مؤسسهخدماتيياسمن

تهيهترازآزمايشيتعديلشده
0x00اسفندماه92

ترازآزمايشيتعديلشدهتعديالتترازآزمايشي
بستانكاربدهكاربستانكاربدهكاربستانكاربدهكار

02003330200333وجوهنقد
0903330090333)ث(0030333دريافتنيهايحساب

0033390333)الف(00333ملزومات
03303330330333اثاثيه

930333030333)ب(00333اثاثيه-استهالكانباشته
95303339530333ساختمان

0303330030333)پ(0030333ساختمان-استهالكانباشته
00303330030333هايپرداختنيحساب

5033350333)ت(حقوقپرداختني
090333000333)ج(050333پيشدريافتدرآمد

92003339200333سرمايه
050333050333برداشت

090333)ث(9000333درآمدخدمات
090333)ج(

0030333

503330000333)ت(0090333هزينهحقوق
0033300333)الف(وماتهزينهملز

930333930333)ب(هزينهاستهالكاثاثيه
030333030333)پ(ساختمان-هزينهاستهالك
000333000333هزينهمتفرقه

000000333000000333000333000333009900333009900333جمع
 

مؤسسهخدماتيياسمن
صورتسودوزيان

0x00اسفند92بهبرايسالمنتهي
ريالريال

درآمد:
0030333درآمدخدمات

ها:هزينه
0000333هزينهحقوق

930333اثاثيه-هزينهاستهالك
030333ساختمان-هزينهاستهالك
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00333هزينهملزومات
000333هزينهمتفرقه

9900333هاكلهزينه
0300333سودويژه

مؤسسهخدماتيياسمن
صورتسرمايه

0x00اسفند92برايسالمنتهيبه
ريال

0x009200333فروردين0سرمايه
0300333شود:سودويژهاضافهمي

0220333
050333شود:برداشتكسرمي
0x000000333اسفند92سرمايه

مؤسسهخدماتيياسمن
ترازنامه

0x00اسفند92
ريالريال

ها:بدهيها:دارايي
0030333هايپرداختنيحساب0200333وجوهنقد
50333حقوقپرداختني0090333هايدريافتنيحساب

000333پيشدريافتدرآمد90333ملزومات
0200333هاكلبدهي030333اثاثيه)خالص(

سرمايه:0030333ساختمان)خالص(
0000333سرمايه0090333هاكلدارايي

0090333هاوسرمايهكلبدهي

 
 ها و پیش دریافت درآمدها شیوه دیگر برای برخورد با پیش پرداخت هزینه

بـه  هـا و پـیش دریافـت درآمـدها      در مطالب قبلی شیوه متداول منظور نمودن پیش پرداخـت هزینـه  
ها و  برخورد با پیش پرداخت هزینه تشریح شد. در این بخش، رویکرد دیگر جهتهای مربوطه حساب

 گردد. ای یکسان با شیوه قبل دارد، معرفی می پیش دریافت درآمدها که نتیجه
 

 ها پیش پرداخت هزینه
وجه هزینه اسـت. پـیش پرداخـت اجـاره، پـیش      نمودن واقع از قبل پرداخت  درپیش پرداخت هزینه 
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اصول حسابداری )
1) 

باشـند.   هـا مـی   ر زمـره پـیش پرداخـت   های حقوقی همگـی د  پرداخت تبلیغات و پیش پرداخت هزینه
گیرنـد را نیـز هماننـد پـیش      ملزوماتی که طی دوره جاری و یا يرف یك سال مورد مصرف قرار می

 گیرند. پرداخت هزینه در نظر می
در توانـد   کند، این مبادله مـی  هنگامی که یك واحد تجاری هزینه اجاره خود را پیش پرداخت می 

 ثبت شود: به شکل زیرحساب پیش پرداخت 
 ×× پیش پرداخت اجاره  آبان  
 ××   وجه نقد     
توان به یك شکل دیگر نیز ثبت کرد و طـی آن یـك حسـاب هزینـه      چنین این مبادله را میهم 

 )هزینه اجاره( را بدهکار نمود:
 ××  هزینه اجاره    
 ××   وجه نقد     
هـای   ری باید در پایـان دوره حسـاب  که چه حسابی بدهکار شده است، واحد تجاصرف نظر از این 

شود هم مبلغ هزینه دوره و هـم مبلـغ دارایـی در پایـان      خود را تعدیل کند. انجام تعدیالت باعث می
 دوره، به صورت صحیح گزارش شوند.

 
 ای که در ابتدا به عنوان یک هزینه ثبت شده است پیش پرداخت هزینه

ه این موضو  قبالً بیان شد. امـا ممکـن اسـت ایـن     کند ک پیش پرداخت هزینه، ایجاد یك دارایی می
منقضـی شـود.    -یا کمتـر  سال يرف یك -دارایی دارای عمر کوتاه باشد و در دوره حسابداری جاری

بنابراین ممکن است حسابدار این پیش پرداخت را در زمان پرداخت وجه نقد به بدهکار حساب هزینه 
تـوان در   ریـال را مـی   60999آبان بـه مبلـغ    1آینده در منظور کند. برای مثال پرداخت اجاره یکسال 

 بدهکار حساب هزینه اجاره ثبت کرد:
 60999 هزینه اجاره  6x13آبان  1  
 60999  وجه نقد     
مانـده  ماه آن هنوز بـاقی   1ماه از این پیش پرداخت منقضی شده است و  5اسفندماه فقط  15در  

7است. در این مورد حسابدار باید
ریـال( را بـه حسـاب     30599ریالی )یعنـی   60999از این پرداخت  12

5پیش پرداخت اجاره منتقل کند. ثبت تعدیلی باید مانده هزینه اجـاره را تـا مبلـغ    
پرداخـت اولیـه    12
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 ه شکل زیر خواهد بود.اسفند ب 15ریال( کاهش دهد. این ثبت تعدیلی در  10599ریالی )یعنی  60999
 ثبت تعدیلی

6x13   
,پیش پرداخت اجاره )  اسفند 15 ´ 76 000 12)  30599 

 30599   هزینه اجاره     
 بعد از نقل ثبت باال به دفتر کل، دو حساب متکور به شکل زیر در خواهند آمد:

 هزینه اجاره  پیش پرداخت اجاره
 اسفند 15  30599 60999آبان  1   30599اسفند  15
  10599اسفند  15   30599اسفند  15

چنین صـورت سـود و   ریال و هم 30599اسفند ترازنامه پیش پرداخت اجاره را معادل  15در تاریخ  
کند. واحد تجاری چه پرداخت اولیه را بـه عنـوان    ریال گزارش می 10599زیان هزینه اجاره را معادل 

ای را بـرای   های مـالی مبـالغ مشـابه    یرد و چه به عنوان هزینه، صورتپیش پرداخت اجاره در نظر بگ
 پیش پرداخت اجاره و هزنیه اجاره گزارش خواهند کرد.

 :مثال: یك واحد تجاری مبادالت زیر را چگونه باید ثبت کند 
 ( پیش پرداخت اجاره یك ماهه در یك حساب هزینه1
 ( هزینه آب و برق1
 در یك حساب هزینه ( پیش پرداخت اجاره سه ماهه3

 حل:
 ×× ( هزینه اجاره1

 ××  وجه نقد  
 ×× ( هزینه آب و برق1

 ××  وجه نقد  
 ×× ( هزینه اجاره 3

 ××  وجه نقد  
ها به عنوان هزینه ثبت کـرد   های وجه نقد را نظیر اغلب پرداخت بهتر است که این گونه پرداخت 

 تا به عنوان یك دارایی.
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اصول حسابداری )
1) 

 دهای انتقالی یا درآمدهای کسب نشده(پیش دریافت درآمدها )درآم
شود که یك واحد تجاری قبل از انجام خدمات و یا ارسال کـاال،   پیش دریافت درآمد زمانی ایجاد می

وجه آن را دریافت کند. در این صورت زمان شناسایی درآمد به زمـان کسـب آن یعنـی بـه تـاریخی      
شود زیرا واحـد تجـاری    یك بدهی قلمداد می گردد. پیش دریافت درآمد به عنوان درآینده، موکول می

 شود در آینده خدماتی را ارائه و یا کاالیی را تحویل دهد. در ازاء دریافت وجه نقد متعهد می
 

 پیش دریافت درآمد که در ابتدا به عنوان درآمد ثبت شده است
اد یك نـو  بـدهی بـه    همان طور که قبالً بیان شد، دریافت وجه نقد قبل از ارائه کاال یا خدمات، ایج

کند. راه دیگر برای برخورد با چنـین مبـادالتی ایـن اسـت کـه در زمـان        نام پیش دریافت درآمد می
دریافت وجه نقد، حساب درآمد را بستانکار کرد. اگر واحد تجاری توانست تمامی درآمـد مـتکور را در   

زی بـرای ثبـت تعـدیلی وجـود     ای که در آن وجه نقد دریافت شده به فعل تبدیل کند، دیگر نیـا  دوره
کسـب   ؛ندارد. ولی اگر در طی دوره متکور فقط بخشی از درآمد که وجه آن قبالً دریافت شـده اسـت  

سسـه  ؤیـك م  1x13دی مـاه   1. فرض کنید در تـاریخ  استشد، آن وقت ثبت تعدیلی اجتناب ناپتیر 
بتـدا بـه عنـوان درآمـد ثبـت      ریال را در ا 10199ماهه آتی خود به مبلغ  5الزحمه  حقوقی دریافت حق

 کند. ثبت دریافت وجه نقد به شکل زیر خواهد بود: می
1x13   
 10199  وجه نقد  دی 1

 10199 درآمد مشاوره حقوقی    
3اسفند فقط 15در  

ریـال( درآمـد، کسـب شـده اسـت. بنـابراین        10299ریال ) یعنی  10199از  9
6ثبت تعدیلی بخش کسب نشده )یعنی موسسه متکور باید به یك

ریال(  20899ریال و یا  10199از  9
 را از حساب درآمد به حساب بدهی منتقل کند.

 ثبت تعدیلی
1x13 
)درآمد مشاوره حقوقی  اسفند 15 , )´ 67 200 9 20899 
 20899 پیش دریافت درآمد مشاوره حقوقی    
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3شود تنها بخش کسب شده ) ی فوق باعث میثبت تعدیل 
ریـال( در   10299ریال و یا  10199از  9

ریـال( بـه دو بخـش     10199حساب درآمد باقی بماند. بعد از نقل اطالعات به دفتر کل، مبلـغ اولیـه )  
تـوان ایـن    را میها  شود. حساب ریال( تقسیم می 10299ریال( و حساب درآمد ) 20899حساب بدهی )
 گونه نشان داد:

 درآمد حقوق  پیش دریافت درآمد
 1x13  1x13 1x13 
 دی 1د.ن  10199 20899اسفند ت  15  اسفند 15ت  20899 
 اسفند 15مانده  10299   اسفند 15مانده  20899 

 د.ن = دریافت وجه نقد  ت = ثبت تعدیلی
ریـال و   10299مشـاوره حقـوقی را معـادل    درآمـد   1x13صورت سود و زیان موسسه برای سال  

ریال گزارش  20899اسفند پیش دریافت درآمد مشاوره حقوقی را معادل  15ترازنامه موسسه در تاریخ 
خواهد کرد. حال چه موسسه دریافت وجه نقد را در ابتدا به حساب پیش دریافت درآمد منظور کنـد و  

 یابند، یکسان خواهد بود. ی مالی انعکاس میها چه به حساب درآمد، نتایج پایانی که در صورت
 اگر 1ای که مبادله در ابتدا ثبت گردیده است بستگی دارد:  بت تعدیلی مورد نیاز به شیوهمثال: ث )

دریافت وجه نقد قبل از کسب درآمد به عنوان بدهی ثبت شود، ثبت تعدیلی چگونه خواهد بـود؟  
 تعدیلی چگونه خواهد بود؟ رآمد ثبت شود، آرتیکلبتدا به عنوان د( اگر دریافت وجه نقد در ا1

 حل:
 ××( پیش دریافت درآمد1

 ××  درآمد   
 ××  ( درآمد1

 ×× پیش دریافت درآمد   
  ،ریال بابت آبونمان مجله دریافت نموده است و آن را به عنوان یـك   30999مثال: موسسه سپهر

ریال کسب نشده باشد، ثبـت   10699ور ( اگر از مبلغ متک1بدهی ثبت کرده است. در پایان دوره: 
ثبـت   ،دوش ( اگر این دریافت وجه در ابتدا به عنوان یك درآمد ثبت 1تعدیلی چگونه خواهد بود؟ 

 ؟استتعدیلی چگونه 
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1) 

 حل:
 10299 ( پیش دریافت درآمد1

 10299 درآمد   
 10699 ( درآمد1

 10699 درآمد پیش دریافت   
الزم است که حساب درآمـد در   براینارآمد کسب شده است. بنریال د 30999ریال از  10299فقط  

 ریال باشد. 10299پایان سال دارای مانده بستانکاری معادل 
  30299ریال بود. در طول سـال واحـد تجـاری     10659مثال: در ابتدای سال، موجودی ملزومات 

 10369مـات را  ریال ملزومات خریداری کرده است. در پایان سال، شمارش فیزیکـی، مبلـغ ملزو  
 دهد. ریال نشان می

 مطلوبست:
( فرض کنید واحد تجاری در ابتدای ملزومات را به عنوان دارایی ثبت کند. در این حالت با اسـتفاده  1

 موارد فوق را ثبت کنید. Tهای دفتر روزنامه و  از ثبت
این صـورت مانـده   ( فرض کنید واحد تجاری در ابتدا ملزومات را به عنوان یك هزینه ثبت کند. در 1

 نشان دهید. Tابتدای سال را در قالب هزینه نشان داده و موارد باال را در دفاتر روزنامه و 
 30299 ( موجودی ملزومات1

 30299  وجه نقد   
 30139  هزینه ملزومات

 30139 موجودی ملزومات   
   (10369 – 30299  +10659) 

  موجودی ملزومات 
 30299 خرید طی سال صرف شدهم  10659 مانده اول سال
   10369 مانده آخر سال

 

3139 
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 هزینه ملزومات 

  30139 مصرف شده طی سال
  30139 مانده آخر سال

 30299  ( هزینه ملزومات1
 30299  وجه نقد   
 10369 موجودی ملزومات 
 10369 هزینه ملزومات   

  هزینه ملزومات 
 30299 خرید طی سال جودی در پایان سالمانده مو 10369 10659 مانده اول سال
   30139 مانده آخر سال

 
 موجودی ملزومات 

  10369 مانده پایان سال
 10369  

  هـا  ریال بـه آن  60159مثال: در ابتدای سال، شرکت بابت پیش دریافت درآمد از مشتریان، مبلغ
پـیش دریافـت درآمـد از     ریـال بـه عنـوان    190999بدهکار بود. در طول سال نیز شرکت مبلـغ  

ریـال   30199مشتریان دریافت کرده است. در پایان سال بدهی مربوط به پـیش دریافـت درآمـد    
 باشد. می

 مطلوبست:
کنـد. بـرای پـیش     ( فرض کنید شرکت پیش دریافت درآمد را ابتدا به عنوان یك بـدهی ثبـت مـی   1

 حساب را نشان دهید. Tت بر روی های الزم در دفاتر روزنامه و عملیا دریافت و درآمد فوق ثبت
کند. برای پیش دریافت درآمد  ( فرض کنید شرکت پیش دریافت را در ابتدا به عنوان درآمد ثبت می1

 های دفتر روزنامه را نشان دهید. حساب ثبت Tو درآمد خدمات 
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اصول حسابداری )
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 حل:
 190999 ( وجه نقد1

 190999 پیش دریافت درآمد  
 130959 پیش دریافت درآمد  
 130959  ددرآم  
  (30199 – 190999  +60159) 

  پیش دریافت درآمد 

 مانده اول دوره 60159 130959 درآمد کسب شده
 دریافتی طی سال 190999

 مانده پایان دوره 30199  
 

  درآمد
 درآمد کسب شده طی سال 130959 
 مانده پایان دوره 130959 

 190999 ( وجه نقد 1
 190999  درآمد 
 30199  درآمد 
 30199 پیش دریافت درآمد  

  درآمد 
 مانده اول دوره 60159 30199 مانده پیش دریافت در پایان سال

 ایجاد شده طی دوره 190999  
 مانده پایان دوره 130959  

  پیش دریافت درآمد
 مانده پیش دریافت درآمد در پایان سال 30199 
 30199  

ریال را در پایان سال ثبت نکرده است؛ تأثیر  999/399وق به مبلغ شرکت امین ثبت تعدیلی درآمد مع
 این اشتباه بر صورت سود و زیان پایان سال چیست؟
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ریـال   999/399ها و سرمایه در ترازنامه به مبلـغ  پاسخ: در این حالت، درآمدها و سود و زیان و دارایی
 شوند.کمتر از واقع نشان داده می

  2مبادالت مرکز فروش و خدمات یاسمن در طول سال مثال: دو مبادله زیر ازx13 است: انتخاب شده 
 باشد. می 5x13خرداد  31ریال بابت اجاره یك دوره شش ماهه که پایان آن  60999آذر: پرداخت  39

 899مبلغ  2x13اسفند  15ریال از مشتریان بابت انجام کاری در آینده تا تاریخ  30199اسفند: دریافت 
 کار انجام شده است. ریال از این
 مطلوبست:

هـا بـه   ها ثبت شود و نقل آن که اول یك دارایی و بدهی در حساب( ثبت مبادالت فوق با فرض آن1
 .های تعدیلی در پایان دوره دفتر کل و انجام ثبت

ها به دفتـر کـل و   که ابتدا یك هزینه و درآمد ایجاد شود و نقل آن( ثبت مبادالت فوق با فرض آن1
 .های تعدیلی در پایان دوره م ثبتانجا

 حل:
1) 

  60999  پیش پرداخت اجاره  آذر 39
 60999  وجه نقد    

 30199   وجه نقد  اسفند 1
 30199 پیش دریافت درآمد    
 30999  هزینه اجاره  اسفند 15

 30999 پیش پرداخت اجاره    
    (1  ÷60999) 
 899 پیش دریافت درآمد  اسفند 15

 899  درآمد    
  

  پیش پرداخت اجاره

 اسفند 15 30999 60999 آذر 39
   30999 مانده پایان سال
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1) 

 هزینه اجاره 
 30999  

  30999 مانده پایان سال
 

  پیش دریافت درآمد 
 اسفند 1 30199 899 اسفند 15

 مانده پایان سال 10299  
 

  درآمد
 899  
 مانده پایان سال 899 

1) 
 60999 اجاره هزینه  آذر 39

 60999  وجه نقد    
 30199  وجه نقد  اسفند 1

 30199  درآمد    
 30999 پیش پرداخت اجاره  اسفند 15

 30999  هزینه اجاره    
 10299  درآمد  اسفند 15

 10299 پیش دریافت درآمد    
    (899 – 30199) 

 هزینه اجاره 
 30999 60999 آذر 39

  30999 مانده پایان سال
 پیش پرداخت اجاره 

  30999 اسفند 15
  30999 مانده پایان سال
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  درآمد 
 اسفند 1 30199  

   10299 اسفند 15
 مانده پایان سال 899  

 
  پیش دریافت درآمد

 اسفند 15 10299 
 مانده پایان سال 10299 

 

 38       (1اری )اصول حسابد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

38
   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 

اصول حسابداری )
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 هزینه اجاره 
 30999  

  30999 مانده پایان سال
 

  پیش دریافت درآمد 
 اسفند 1 30199 899 اسفند 15

 مانده پایان سال 10299  
 

  درآمد
 899  
 مانده پایان سال 899 

1) 
 60999 اجاره هزینه  آذر 39

 60999  وجه نقد    
 30199  وجه نقد  اسفند 1

 30199  درآمد    
 30999 پیش پرداخت اجاره  اسفند 15

 30999  هزینه اجاره    
 10299  درآمد  اسفند 15

 10299 پیش دریافت درآمد    
    (899 – 30199) 

 هزینه اجاره 
 30999 60999 آذر 39

  30999 مانده پایان سال
 پیش پرداخت اجاره 

  30999 اسفند 15
  30999 مانده پایان سال
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اصول حسابداری )
1) 

 سؤاالت
 تفاوت بین مبنای نقدی و تعهدی حسابداری چیست؟ -1
 یت مبنای تعهدی نسبت به مبنای نقدی حسابداری چیست؟دلیل ارجح -1
 هایی برای ثبت استهالک نیاز به ثبت تعدیلی دارند؟برای چه دارایی -3
در صورتی که یك شرکت در ابتدا پیش پرداخت هزینه را با بدهکار نمودن حساب هزینه ثبت  -2

 کند؟کرده باشد، در ثبت تعدیلی چه حسابی را بدهکار می
شود؟ دو نمونه از پیش پرداخت هزینه پرداخت هزینه در کدام قسمت از ترازنامه گزارش می پیش -5

 را بیان کنید.
 شود؟بندی میپیش دریافت درآمد در کدام بخش از ترازنامه طبقه -6
 

 تمرین
شوند )پیش پرداخت هزینه، پیش دریافت درآمد، هریك از تعدیالت زیر تحت چه عنوانی ثبت می -1

 یا درآمد(. هزینه
 الف( دریافت وجه نقد از مشتریانی که هنوز خدماتی ارائه نشده است.

 ب( پرداخت بیمه دو سال آتی شرکت.
اسفند ماه است و  15ج( دستمزد نیمه دوم اسفندماه کارکنان پرداخت نشده است )پایان سال مالی 

 شود(.دستمزد به صورت ماهیانه پرداخت می
 ها.ان و ارسال صورتحساب برای آند( ارائه خدمات به مشتری

-ماهه پرداخت نموده است؛ هم 6ریال بابت بیمه  999/299/1در اول مهرماه شرکت توس مبلغ  -1
ریال بوده است. در طول سال این  999/599چنین مانده حساب ملزومات شرکت در فروردین ماه 

ن سال موجودی ملزومات مبلغ ریال ملزومات خریداری نموده است در پایا 999/599/1شرکت مبلغ 
های اصالحی در پایان سال برای ملزومات و انقاضی ریال است. مطلوبست: انجام ثبت 999/199/1

 حق بیمه.
ریال تجهیزات خریداری نموده است. انتظار  999/999/29شرکت ایرانیان در اول فروردین ماه،   -3

 مربوط به هزینه استهالک در پایان سال.سال باشد. مطلوبست ثبت  5رود عمر مفید تجهیزات می
ریال  999/999/32ریال درآمد کسب نمود و  1x13 ،999/999/18شرکت گلسان در طی سال  -2

ریال متحمل هزینه شده است در حالی  999/999/18وجه نقد از مشتریان دریافت کرد. این شرکت 
-چنین بابت هزینهرکت گلسان همریال از آن پرداخت نکرده است. ش 999/199/1که تا پایان سال 

ریال پرداخت نموده است. مطلوبست محاسبه سود خالص شرکت  999/199/3های سال آینده مبلغ 
 بر مبنای نقدی و تعهدی.
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های تعدیلی را انجام دهد. های خود در پایان سال باید ثبتشرکت گلریز برای تبیین حساب -5
ها، در با فرض این که در ابتدا پیش پرداخت هزینه های تعدیلی موارد زیرمطلوبست انجام ثبت

 شوند.شود و وجوه وصول شده قبل از انجام کار به عنوان بدهی ثبت میهای دارایی ثبت میحساب
ریال وجه نقد پیش دریافت شده در این دوره انجام شده  999/2الف( یك دوم از خدمات مربوط به 

 است.
 ریال تا پایان سال پرداخت نشده است. 999/19ب( دستمزد کارگران به مبلغ 

 ریال است. 999/19ج( استهالک تجهیزات شرکت برای یك سال مبلغ 
ریال  999/6ریال مانده بدهکار دارد در طی سال مبلغ  599د( حساب ملزومات در ابتدای سال مبلغ 

ریال  699ملزومات خریداری شد. شمارش فیزیکی ملزومات در پایان سال موجودی ملزومات را 
 دهد.نشان می
 گتاری در بانك در پایان سال تحقق یافته ولی ثبت نشده است.ریال سود سپرده 899و( مبلغ 

 ریال است که ثبتی بابت آن انجان نشده است. 999/2ر( هزینه مالی وام بانکی شرکت تا پایان سال مبلغ 
 باشند: ای سپیده می مبادالت زیر مربوط به مبادالت تیرماه موسسه مشاوره :1مسأله 

 ریال 259های تیر تا اسفند،  پرداخت بابت بیمه ماه تیر 1
 ریال 899خرید نقدی اثاثیه اداری به مبلغ  تیر 2
 ریال از این بابت 199ای و دریافت  ارائه خدمات مشاوره تیر 5
 ریال بابت هزینه تبلیغات 399پرداخت  تیر 8

 ریال 10199ورت نسیه به ارزش ای به ص ارائه خدمات مشاوره تیر 11
 ریال 159خرید نسیه تجهیزات اداری به مبلغ  تیر 15
 تیر 11ریال از مطالبات ایجاد شده در تاریخ  299وصول  تیر 12
 تیر 15پرداخت بدهی ایجاد شده در تاریخ  تیر 16
 ریال بابت هزینه حقوق 599پرداخت  تیر 15
 تیر( 1پرداخت بیمه )ثبت انجام ثبت تعدیلی بابت پیش  تیر 31
ریال ارائه شده که وجه آن فعـالً دریافـت    699به یکی از مشتریان خدماتی به ارزش  تیر 31

 نشده است.
شود و درآمد و هزینه  نشان دهید در مبنای تعهدی و نقدی با هر مبادله چگونه بر خورد می مطلوبست:

 شود. ز چارچوب ذیل استفاده میدر هر یك از مبانی چقدر است؟ جهت انجام این کار ا
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اصول حسابداری )
1) 

 مبنای تعهدی مبنای نقدی 
 درآمد )هزینه( ثبت حسابداری درآمد )هزینه( ثبت حسابداری تاریخ

 259هزینه بیمه  تیر 1
 259وجه نقد 

 259پیش پرداخت بیمه  (259)
 259وجه نقد 

- 

 899هزینه  تیر 2
 899وجه نقد 

 899اثاثیه اداری  (899)
 899وجه نقد 

- 

 199وجه نقد  تیر 5
 199درآمد 

 199وجه نقد  199
 199درآمد 

199 

 399هزینه تبلیغات  تیر 8
 399وجه نقد 

 399هزینه تبلیغات  (399)
 399وجه نقد 

(399) 

 10199های دریافتنی  حساب - - تیر 11
 10199درآمد 

10199 

 159تجهیزات  - - تیر 15
 159های پرداختنی  حساب

- 

 299نقد وجه  تیر 12
 299درآمد 

 299وجه نقد  299
 299های دریافتنی  حساب

- 

 159هزینه  تیر 16
 159وجه نقد 

 159های پرداختنی  حساب (159)
 159وجه نقد 

- 

 599هزینه حقوق  تیر 15
 599وجه نقد 

 599هزینه حقوق  (599)
 599وجه نقد 

(599) 

 59هزینه بیمه  - - تیر 31
 59پیش پرداخت بیمه 

(5÷259) 

(59) 

 699های دریافتنی  حساب - - تیر 31
 699درآمد 

699 

 10159  (10599)  جمع
همانگونه که قبالً نیز بیان گردید، در مبنای نقدی زمان شناسایی درآمدها، هنگام وصول وجه نقد  

گونـه نیسـت و   باشد ولی در مبنای تعهدی لزوماً ایـن  و هنگام پرداخت وجه نقد، زمان ثبت هزینه می
شود که درآمد تحقق یافته و کسب شده باشد و هزینـه نیـز هنگـامی ثبـت      رآمد زمانی شناسایی مید

ها لزوماً همزمان با وصول وجه نقد نیست. در مبنای نقدی  مل شده باشد که این زمانتحشود که  می
 ها( به حساب هزینه برده شده است. دقت فرمایید که هرگونه پرداختی )حتی بابت خرید دارایی

اردیبهشت سال جاری به همراه اطالعات الزم در  31تراز آزمایشی موسسه شقایق در تاریخ  :1مسأله 
 پایان ماه برای تعدیالت به این شرح است.
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 موسسه شقایق
 تراز آزمایشی

 6x13/اردیبهشت ماه/31
 ریال -بستانکار ریال -بدهکار شرح

  30199 وجه نقد
  130189 های دریافتنی حساب

  10219 ش پرداخت اجارهپی
  10189 ملزومات

  150129 اثاثیه
 30639  استهالک انباشته

 30319  های پرداختنی حساب
   حقوق پرداختنی

 10159  پیش دریافت درآمد
 350519  سرمایه آقای محسنی
  20899 برداشت آقای محسنی

 110199  درآمد خدمات
  30899 هزینه حقوق
   هزینه اجاره

  559 زینه آب و برقه
   هزینه استهالک

  10519 هزینه تبلیغات
   هزینه ملزومات

 ریال 690529 ریال 690529 جمع
 

 ریال 10619/ کسب نشده است: 31/1الف( بخشی از پیش دریافت درآمد که تا تاریخ 
 ریال 619: 31/1ب( بخش منقضی نشده پیش پرداخت اجاره در تاریخ 

 ریال 199ه در طی ماه: پ( ملزومات مصرف شد
 ریال 299ت( استهالک برای ماه اردیبهشت: 

های پرداختنـی را   ریال )حساب 619که متعاقباً پرداخت خواهد شد،  31/1ث( هزینه تبلیغات معوق در 
 بستانکار کنید(

 ریال 559ج( هزینه حقوق معوق، 
 مطلوبست:

کنید و مانـده اصـالح نشـده را در آن     باز Tهای تراز آزمایشی یك حساب  . برای هر یك از حساب1
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اصول حسابداری )
1) 

 وارد نمایید.
 های دفتر کل منتقل نمایید. های تعدیلی را در دفتر روزنامه انجام داده و به حساب . ثبت1
 . تراز آزمایشی تعدیل شده موسسه را تهیه کنید.3

 حل:
 ملزومات  پیش پرداخت اجاره  های دریافتنی حساب  وجه نقد

 )پ( 199 10189  )ب( 10899 10219   130189   30199
30199   130189   619   289  

 حقوق پرداختنی  های پرداختنی حساب  استهالک انباشته  اثاثیه
 )چ( 559   30319   30639    150129
 559   )ث( 619   )ت( 299    150129

    20939   30519    
 آمد خدماتدر  برداشت  سرمایه آقای محسنی  پیش دریافت درآمد

 110199    20899  350519   10159 10119)الف( 
 )الف( 10119    20899  350519   10619 
          110819 

 هزینه استهالک  هزینه آب و برق  هزینه اجاره  هزینه حقوق
  299)ت(    559   10899)ب(    30899

  299   559   10899   559)ج( 
20359           

 

 هزینه ملزومات  نه تبلیغاتهزی
  199)پ(    10519

  199   619)ث( 
10189     

 های تعدیلی در دفتر روزنامه به صورت زیر است: ثبت
 10119 الف( پیش دریافت درآمد

 10119  درآمد خدمات   
   (10619 – 10159) 

 10899  ب( هزینه اجاره
 10899  پیش پرداخت   
   (619 – 10219) 
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 199 ه ملزوماتپ( هزین
 199  ملزومات اداری   

 299 ت( هزینه استهالک
 299  استهالک انباشته   

 619  ث( هزینه تبلیغات
 619 های پرداختنی حساب   

 599  ج( هزینه حقوق
 559  حقوق پرداختنی   

 
 موسسه شقایق

 تراز آزمایشی تعدیل شده
31/1/6x13 

 ریال -بستانکار ریال -بدهکار نام حساب
  30199 ه نقدوج

  130189 های دریافتنی حساب
  619 پیش پرداخت اجاره

  289 ملزومات
  150129 اثاثیه

 20939  استهالک انباشته
 30519  های پرداختنی حساب

 559  حقوق پرداختنی
 10619  پیش دریافت درآمد

 350519  سرمایه آقای محسنی
  20899 برداشت آقای محسنی

 110819  درآمد خدمات
  20359 هزینه حقوق
  10899 هزینه اجاره

  559 هزینه آب و برق
  299 هزینه استهالک

  10189 هزینه تبلیغات
  199 هزینه ملزومات

 ریال 610599 ریال 610599 جمع





 

 :فصل چهارم
 تکمیل چرخه حسابداری

 
 اهداف آموزشی

 تشریح مراحل چرخه حسابداری .1
 موقت در پایان دوره مالی هایتوضیح دلیل بستن حساب .1
 تشریح نحوه تهیه کاربرگ و روش استفاده از آن .3
 های دائمآشنایی با روش تهیه تراز اختتامی و بستن حساب .2
 هانحوه محاسبه نسبت جاری و بدهی و تجزیه و تحلیل آن .5
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 مقدمه
ل تشریح شد؛ بایستی های مالی عالوه بر انجام تعدیالت الزم که در فصل قبحسابداران برای تهیه صورت

توان چندین وحله دیگر را انجام دهند کاربرگ یکی از ابزارهای مفید است که جهت تهیه گزارشات مالی می
 از آن استفاده نمود.
های های موقت است. ثبت بستن حسابترین مراحل در پایان هردوره مالی، بستن حسابیکی از مهم

شود. در این د، هزینه و برداشت به سرمایه مالك )مالکان( میهای درآمموقت موجب انتقال مانده حساب
شود؛ تشریح های مالی منجر میفصل تمامی فرآیند مربوط به چرخه حسابداری که در نهایت به تهیه صورت

 شود.می
 

 چرخه حسابداری
را بـرای  هـای مـالی خـود     توانند صورت چرخه حسابداری فرآیندی است که واحدهای تجاری به وسیله آن می

شـود، یکـی از کارهـای     یك دوره معین و مشخص زمانی تهیه کنند. چرخه حسابداری به دو گروه تقسیم مـی 
انجام شده طی دوره که شامل ثبت مبادالت در دفتر روزنامه و انتقال اطالعات به دفتر کـل اسـت و دیگـری    

 شود.   های مالی می کار انجام شده در پایان دوره که شامل تهیه صورت
شوند. ممکن اسـت بـه نظـر     ها برای دوره بعد آماده می در همین مراحل حسابداری پایان دوره است که حساب

باشند، ولـی ثبـت مبـادالت در دفتـر      برسد مراحل حسابداری پایان دوره نیز از مراحل حسابداری طی دوره می
 تری است.   روزنامه و نقل آن به دفتر کل نیازمند مدت زمان بسیار طوالنی

 مراحل چرخه حسابداری در شکل زیر قابل مشاهده است.
 مراحل حسابداری پایان دوره  مراحل حسابداری طی دوره

 های دفتر کل . شرو  با مانده ابتدای دوره حساب1
. تجزیه و تحلیل و ثبت مبادالت در دفتر روزنامـه بـه   1

 محض وقو 
 ها از دفتر روزنامه به دفتر کل . نقل ثبت3

 ها در پایان دوره مانده تعدیل نشده حساب . محاسبه2 
. وارد کــردن تــراز آزمایشــی در کــاربرگ و تکمیــل 5

 کاربرگ )اختیاری(
. استفاده از تراز آزمایشی تعدیل شده یا کـاربرگ بـه   6

 عنوان راهنمایی جهت:
 های مالی الف( تهیه صورت

ها های تعدیلی در دفتر روزنامه و نقل آن ب( انجام ثبت
 لبه دفتر ک
های موقـت   های مربوط به بستن حساب ج( انجام ثبت

 ها به دفتر کلدر دفتر روزنامه و نقل آن
. تهیه تراز آزمایشی اختصاصی. این تراز آزمایشی بـه  1

 باشد. عنوان مرحله اول دوره بعد می
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اصول حسابداری )
1) 

 کاربرگ حسابداری
کنند.  اربرگ استفاده میهای مالی از ک اغلب حسابداران برای نقل اطالعات از تراز آزمایشی به صورت

های مالی را در خود خالصه کرده اسـت. فهرسـتی    به واقع کاربرگ، اطالعات الزم برای تهیه صورت
، به حسابداران کمـك  استها که در کاربرگ منعکس های تعدیل نشده آن ها و مانده از تمامی حساب

 های نیازمند به تعدیل را شناسایی کنند.   کند تا حساب می
کند تا تأثیرات تمام مبادالت یك دوره  اربرگ، اجباری نیست ولی این فرم به ما کمك میتهیه ک

هـا،   معین را در یك جا بتوانیم مشاهده کنیم. کاربرگ با فهرست کردن مانده تعدیل شده تمام حساب
توانـد اشـتباهات را مشـخص سـازد.      چنـین مـی  بخشد. هـم  ها را نیز سهولت می مرحله بستن حساب

باشـد. بنـابراین    های مالی می نه بخشی از دفتر روزنامه و دفتر کل است و نه یکی از صورت کاربرگ
ای جهت آسـودگی و سـهولت کـار     و صرفاً وسیله یستکاربرگ بخشی از سیستم رسمی حسابداری ن

 مرحله تهیه و تکمیل کاربرگ به شرح زیر است: 5. استحسابداران 
های تراز آزمایشی کاربرگ و جمـع   ها در ستونتعدیل نشده آن ها و مانده . وارد کردن عنوان حساب1

 .زدن مقادیر موجود در هر ستون
 .ها های تعدیالت و جمع زدن مقادیر موجود در ستون های تعدیلی در ستون . وارد کردن ثبت1
 .های تراز آزمایشی و تعدیالت ها از طریق ترکیب ستون . محاسبه مانده تعدیل شده حساب3
هـای اقـالم    های تراز آزمایشی تعدیل شده بـه سـتون   مقادیر دارایی، بدهی و سرمایه از ستون. نقل 2

های اقالم سود و  های تراز آزمایشی تعدیل شده به ستون ترازنامه و مقادیر درآمد و هزینه از ستون
 زیان.

 .زیان های اقالم سود و . محاسبه سود و یا زیان ویژه از تفاوت بین جمع درآمدها و هزینه5
  1اسفند  15مثال: تراز آزمایشی مؤسسه خدماتی حمید درx13       کـه پایـان سـال مـالی مؤسسـه

 باشد به شکل زیر است: می
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 مؤسسه خدماتی حمید

 تراز آزمایشی
 1x13اسفند  15

 ریال  ریال 
   1580999 وجوه نقد

   3190999 های دریافتنی حساب
   60999 ملزومات

   1990999 اثاثیه
 290999   اثاثیه -تهالک انباشتهاس

   1590999 ساختمان
 1390999   ساختمان -استهالک انباشته

 3890999   های پرداختنی حساب
 250999   پیش دریافت درآمد

 1530999   سرمایه
   650999 برداشت

 1860999   درآمد خدمات
   1110999 هزینه حقوق
   130999 هزینه متفرقه

 101120999  101120999 جمع
 

 باشد: اطالعات الزم برای تعدیالت به شرح زیر می
 ریال 10999   الف( موجودی ملزومات آخر سال

 190999     ب( استهالک اثاثیه
 190999    پ( استهالک ساختمان

 50999   ت( هزینه حقوق تعهدی )معوق(
 110999 خدماتی که هنوز وجه آن وصول نشدهث( درآمد 

 ریال کسب شده است. 1x13 ،310999ریال پیش دریافت درآمد در طول سال  250999ج( از 
 .1x13اسفند  15تهیه کاربرگ مؤسسه خدماتی حمید برای سال منتهی به مطلوبست: 
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اصول حسابداری )
1) 

 مؤسسه خدماتی حمید
 کاربرگ

 1x19اسفند  13برای ماه منتهی به 
عنوان 
 حساب

صورت سود و  اقالم تراز آزمایشی تعدیل شده تعدیالت تراز آزمایشی
 زیان

 اقالم ترازنامه

 بستانکار بدهکار بستانکار بدهکار بستانکار بدهکار بستانکار بدهکار بستانکار بدهکار 
  1580999    1580999    1580999 وجوه نقد

های  حساب
 دریافتنی

  3810999    3810999  110999)ث(  3190999

  10999    10999 20999)الف(   60999 ملزومات
اسباب و 

 اثاثیه
1990999    1990999    1990999  

استهالک 
 -انباشته

 اثاثیه

 690999    690999  190999)ب(  290999 

  1590999    1590999    1590999 ساختمان
استهالک 

 -انباشته
 ساختمان

 1290999    1290999  190999)پ(  1390999 

های  حساب
 پرداختنی

 3890999    3890999    3890999 

حقوق 
 پرداختنی

 50999    50999  50999)ت(   

پیش 
دریافت 

 درآمد

 130999    130999   310999)ج( 250999 

 1530999    1530999    1530999  سرمایه
  650999    650999    650999 برداشت
درآمد 

 خدمات
 110999)ث(  1860999 

 310999)ج(
 999/339  999/339   

    1110999  1110999  50999)ت(  1110999 وقهزینه حق
هزینه 

 ملزومات
    20999  20999  20999)الف(  

هزینه 
 -استهالک

 اثاثیه

    190999  190999  190999)ب(  

هزینه 
 -استهالک
 ساختمان

    190999  190999  190999)پ(  

هزینه 
 متفرقه

130999    130999  130999    

 101120999 101120999 830999 830999 101110999 101110999 1120999 
1960999 

3390999 5510999 8510999 
1960999 

 5510999 5510999 3390999 3390999  سود ویژه
 

 
 



اصـول حســابداری )1( 118
 119 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ چهارمفصل 

که کاربرگ میزان سود یا زیان ویژه یك دوره را مشخص کر این نکته ضروری است، با وجود اینذ
 می است. های مالی الزا کند، باز هم تهیه صورت می

هـای   های سود و زیانی، تهیه صـورت  ای و حساب های ترازنامه کاربرگ با مرتب و منظم کردن حساب
 .کند چنین اطالعات الزم برای تهیه صورت سرمایه را فراهم میبخشد و هم مالی را سهولت می

 
 مروری بر مباحث فصل

 ؟های تعدیلی چیستمزایای استفاده از کاربرگ در انجام ثبت  -1
 شود.شود از کجا استخراج میهای تراز آزمایشی قبل از تعدیالت درج میمبلغی که در ستون  -1
 شود را تشریح کنید.مراحلی که در یك چرخه حسابداری انجام می  -3
 

 های موقت بستن حساب
این  باشد. با انجام های موقت، آخرین مرحله می در مراحل حسابداری پایان دوره، مرحله بستن حساب

 شوند. ها برای ثبت مبادالت دوره بعد آماده می مرحله حساب
ا بـه دفتـر   هی موقت در دفتر روزنامه و نقل آنها های بستن حساب این مرحله شامل انجام ثبت 

های درآمـد و هزینـه( معـادل     های موقت )حساب ها یعنی کاهش مبلغ حساب کل است. بستن حساب
 گیری سود ویژه دوره بعد آماده شوند. ها صفر شده و برای اندازهای که دارند تا مانده آن مانده
هـای دارایـی، بـدهی و     ها، بهتر است بدانیـد حسـاب   برای فهم و درک بهتر مرحله بستن حساب 

هـای موقـت    ها، ماهیتی مخالف با حساب نامند. این حساب های دائمی می سرمایه را اصطالحاً حساب
هـا  هـای آن  شوند، چرا که از مانـده  و سرمایه در پایان دوره بسته نمی های دارایی، بدهی دارند. حساب

 شود. گیری سود استفاده نمی برای اندازه
گر افزایش و کاهش بـرای تنهـا یـك دوره    های درآمد و هزینه بیان ها همانند حساب این حساب 

ه را در یك تاریخ معین ها و سرمای ها، بدهی دارایی هدهای دائمی مان اشند. در عوض حسابب مالی نمی
ها در پایان یك دوره مالی، به عنوان مانده اول دوره دهند. به همین دلیل است که مانده آن نشان می

 شود.  بعد به آن دوره انتقال داده می
هـا و   ها، موجب نقل مانده حسـاب هـای درآمـدها، هزینـه     های بستن حساب که ثبتخالصه این

هـا و برداشـت    دانید درآمدها افزاینده و هزینـه  گونه که میوند. همانش برداشت به حساب سرمایه می
 باشند.  کاهنده سرمایه می
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اصول حسابداری )
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، حسـاب سـرمایه اثـر مانـده     شـود  تقل مینمها به دفتر کل  بنابراین، زمانی که ثبت بستن حساب
کند. در عمل حسابداران برای انجام ایـن کـار از یـك حسـاب      های موقت را به خود جتب می حساب

ها را ابتدا به این حساب  کنند و درآمدها و هزینه استفاده می خالصه حساب سود و زیاناسطه به نام و
 کنند.  منتقل می

هـای   های هزینه به بدهکار خالصه حساب سود و زیان و تمامی حساب برای این کار تمام حساب
د و زیان حسابی است شوند. خالصه حساب سو درآمد به بستانکار خالصه حساب سود و زیان نقل می

گیرد و مانده آن نهایتاً بـه   ها در پایان دوره مالی مورد استفاده قرار می که فقط در مرحله بستن حساب
 شود. حساب سرمایه منتقل می

 ها به شرح زیر است: مراحل بستن حساب
یـان  های درآمد معادل مانده بستانکار خود، بدهکار و خالصـه حسـاب سـود و ز    . هر یك از حساب1

 شود. معادل مجمو  درآمدها بستانکار می
های هزینه معادل مانده بدهکار خود، بستانکار و خالصـه حسـاب سـود و زیـان      . هر یك از حساب1

 شود. ها، بدهکار می معادل مجمو  هزینه
ها(، بدهکار و حساب  . خالصه حساب سود و زیان معادل مانده بستانکار خود )درآمدها منهای هزینه3

شود. اگر خالصه حساب سود و زیان دارای مانده بدهکار باشد،  یه به همان میزان بستانکار میسرما
شـود. ایـن    شود و حساب سرمایه بدهکار می در این صورت معادل مانده بدهکار خود، بستانکار می

 گردد. ثبت موجب نقل سود یا زیان ویژه از خالصه حساب سود و زیان به حساب سرمایه می
 .شود ن مبلغ بدهکار میبرداشت معادل مانده بدهکار آن، بستانکار و حساب سرمایه به هما . حساب2
 

 ها( تراز آزمایشی اختتامی )تراز آزمایشی بعد از بستن حساب
صـحت انجـام    یواقع ایـن تـراز آزمایشـ    دریابد.  چرخه حسابداری با تراز آزمایشی اختتامی خاتمه می

کنـد. هماننـد تـراز     را در دفتر روزنامـه و دفتـر کـل بررسـی مـی      ها های تعدیلی و بستن حساب ثبت
تـراز  باشـد.   هـا مـی  های دفتر کل و مانـده آن  آزمایشی، تراز آزمایشی اختتامی نیز فهرستی از حساب

هـا بـا   آورد که برای شرو  دوره حسابداری بعد حسـاب آزمایشی اختتامی این اطمینان را به وجود می
 ی تراز هستند.توجه به معادله حسابدار

های مالی بـرای آن دوره تهیـه    ای است که صورت تاریخ تراز آزمایشی اختتامی، تاریخ پایان دوره 
هـای دائمـی را    ها حسابچرا که هر دوی آن امی دقیقاً شبیه ترازنامه استاند. تراز آزمایشی اختت شده
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 دهند.   در خود جای می
ها قبالً بسته شده اسـت. اکنـون    ا مانده این حسابهای موقت در این دو، جایی ندارند زیر حساب

 .استدفتر کل به هنگام و آماده ثبت مبادالت دوره بعد 
که متکی بـر ثبـت روزنامـه    توان هیچ رقمی را بدون آن از آن جایی که در حسابداری معموالً نمی 

های دائمی از  حسابهای دفتر کل ثبت نمود، بهتر است به جای انتقال مستقیم مانده  باشد، در حساب
احی یـا  تختتامیه و تراز افتاهای تراز اختتامی یا  سال به سال بعد، از دو حساب واسطه به نام دفاتر یك

 افتتاحیه به شرحی که در مراحل زیر آمده، استفاده شود:
شـند بـا   با های دائمی که مانده بدهکار دارند و معموالً اقالم دارایی واحد تجـاری مـی   . آن دسته از حساب1

 شود. ها بدهکار می یك ثبت مرکب، یکایك بستانکار و در مقابل حساب تراز اختتامی معادل جمع دارایی
های  های دائمی که مانده بستانکار دارند و معموالً اقالم بدهی، سرمایه و حساب . آن دسته از حساب1

اب تراز اختتامی معـادل  باشند با یك ثبت مرکب یکایك بدهکار و در مقابل حس کاهنده دارایی می
 شود. جمع مورد متکور، بستانکار می

شوند و حساب تراز اختتامی نیـز بـه علـت     های دائمی بسته می با نقل موارد فوق به دفتر کل، تمام حساب 
ای نخواهد داشت. بنابراین، حساب تراز اختتـامی بـه تـاریخ     برابری دارایی با حاصل جمع بدهی و سرمایه، مانده

 شود. های دائمی در دفتر کل، افتتاح و در همان روز بسته می وز دوره مالی برای بستن حسابآخرین ر
های دائمی با استفاده از تراز افتتاحی به ترتیب زیر به دفاتر  در ابتدای دوره مالی بعد، مانده حساب 

 شود: دوره جدید منتقل می
ا یـك ثبـت مرکـب یکایـك بـدهکار و در      های دائمی که مانده بدهکار دارند ب . آن دسته از حساب1

 شود. مقابل حساب تراز افتتاحی معادل جمع اقالم مزبور بستانکار می
های دائمی که مانده بستانکار دارند با یك ثبت مرکـب یکایـك بسـتانکار و در     . آن دسته از حساب1

 شود. مقابل حساب تراز افتتاحی معادل جمع اقالم مزبور بدهکار می
 ای نخواهد داشت. فتتاحی به علت برابری دارایی با حاصل جمع بدهی و سرمایه، ماندهحساب تراز ا 

 
 ها ها و بدهی بندی دارایی طبقه

بندی  گی به دو گروه جاری و بلندمدت طبقهدنشوها بر اساس قابلیت نقد ها و بدهی در ترازنامه، دارایی
 شود.  ا چه سرعتی به وجه نقد تبدیل میگی به این معناست که یك دارایی بدنشوشوند. قابلیت نقد می

های مالی، اطالعات مربوط به نقدشوندگی واحد تجاری اهمیـت زیـادی    کنندگان صورت برای استفاده
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 شود. دارد، چرا که اغلب مشکالت واحد تجاری از کمبود نقدینگی ناشی می
طی یـك چرخـه کامـل عملیـات     ماه یا  11رود يرف  هایی هستند که انتظار می های جاری، دارایی دارایی 

 تر است( به وجه نقد تبدیل شود، فروخته و یا مصرف شود. واحد تجاری )هر کدام طوالنی
ایـن  بنـدی  طبقـه شود. هـدف از   های جاری را شامل می ها به جز دارایی های بلندمدت، کلیه دارایی دارایی 

باشـد. یـك طبقـه از     الیـت واحـد تجـاری مـی    هـا در فع ها نیست بلکه استفاده از آنفروش آن ،ها گونه دارایی
هـای ثابـت    . زمین، ساختمان، اثاثیـه و ماشـین آالت جـزء دارایـی    ت استهای ثاب های بلندمدت، دارایی دارایی

 باشند. می
سال یا يرف چرخه عملیات واحـد تجـاری )هـر     هایی هستند که باید يرف یك های جاری، بدهی بدهی 

های پرداختنی، اسناد پرداختنی که باید يرف یك سـال پرداخـت    ند. حسابتر است( پرداخت شو کدام طوالنی
 باشند. های جاری می شوند، حقوق پرداختنی، پیش دریافت درآمد و بهره پرداختنی همگی جزء بدهی

هـا تحـت همـین عنـوان      های جاری هسـتند و در گـروه بـدهی    های بلندمدت، شامل تمامی بدهی بدهی 
 .هستنداری از اسناد پرداختنی بلندمدت شوند. بسی بندی می طبقه
 های تعدیلی را در دفتر روزنامـه انجـام و بـه دفتـر کـل انتقـال        مثال: با توجه به اطالعات مثال قبل، ثبت

هـای   ها به دفتر کل را انجام دهید و در نهایت صورتها و نقل آن های مربوط به بستن حساب دهید. ثبت
 .تهیه نماییدرا  1x13اسفند  15مالی مؤسسه برای سال منتهی به 

  20999 هزینه ملزومات اسفند 15الف( 
 20999  ملزومات  

  190999 اثاثیه -هزینه استهالک اسفند 15ب( 
 190999  استهالک انباشته  

  190999 ساختمان -هزینه استهالک اسفند 15پ( 
 190999  ساختمان -استهالک انباشته  

  50999 هزینه حقوق اسفند 15ت( 
 50999  حقوق پرداختنی  

  110999 های دریافتنی حساب اسفند 15ث( 
 110999  درآمد خدمات  

  310999 پیش دریافت درآمد اسفند 15ج( 
 310999  درآمد خدمات  



اصـول حســابداری )1( 122
 111 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ چهارمفصل 

 ملزومات  هزینه حقوق  حقوق پرداختنی  های دریافتنی حساب
 )الف(20999 60999   1110999   50999)ت(   3190999

  999/1   50999)ت(   999/5   110999)ث(
     1110999مانده       999/381

 اثاثیه -هزینه استهالک  اثاثیه -استهالک انباشته  هزینه ملزومات  پیش دریافت درآمد
  190999)ب(  290999    20999)الف(  250999 310999)ج(

  190999مانده   )ب(190999    20999مانده   999/13 
 

 ساختمان -استهالک انباشته
  

 درآمد خدمات
 999/69 

 ساختمان -هزینه استهالک
   

     190999)پ(  1860999   1390999 
     190999مانده   )ث(110999   )پ(190999 
       )ج(310999   999/129 
       مانده 3390999    

 
 های موقت ثبت بستن حساب

  3390999 درآمد خدمات اسفند 15( 1
 3390999  خالصه حساب سود و زیان  
  1120999 خالصه حساب سود و زیان اسفند 15( 1
 1110999  هزینه حقوق  
 20999  هزینه ملزومات  
 190999  اثاثیه -هزینه استهالک  
 190999  ساختمان -هزینه استهالک  
 130999  هزینه متفرقه  
 
 اسفند 15( 3

  1960999 نخالصه حساب سود و زیا

 1960999  سرمایه  
  650999 سرمایه اسفند 15( 2
 650999  برداشت  
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 های مالی صورت
 مؤسسه خدماتی وحید
 صورت سود و زیان

 1x13اسفند  15برای ماه منتهی به 
 ریال  ریال 

    درآمد:
 3390999   درآمد خدمات

    ها: هزینه
   1110999 هزینه حقوق

   190999 اثاثیه -هزینه استهالک
   190999 ساختمان -هزینه استهالک
   20999 هزینه ملزومات

   130999 هزینه متفرقه
 1120999   جمع

 1960999   سود ویژه
 

 مؤسسه خدماتی حمید            
 صورت سرمایه

 1x13اسفند  15برای ماه منتهی به 
   الری 

   1x13 1530999سرمایه در اول فروردین 
   1960999 شود: سود ویژه اضافه می

 3550999   
   650999 شود: برداشت کسر می

   1x13 3320999اسفند  15سرمایه در 
 

 مؤسسه خدماتی حمید 
 ترازنامه

 1x13اسفند  15
 ریال  ریال  

  ها: بدهی  ها: دارایی 
  های جاری: دهیب  های جاری: دارایی 
 3890999 های پرداختنی حساب 1580999 وجوه نقد 
 50999 حقوق پرداختنی 3810999 های دریافتنی حساب 
 130999 پیش دریافت درآمد 10999 ملزومات 
 3580999 های جاری جمع بدهی 5810999 های جاری جمع دارایی 
    های ثابت: دارایی 
 3320999 رمایهس  1990999اسباب و اثاثیه     

   290999 (690999استهالک انباشته ) شود:که می
    1590999ساختمان           

   1190999 1290999استهالک انباشته  شود:که می
 1310999  1310999 ها جمع کل دارایی 
 



نآ لمالا لحرچا لمكت لم ل یراف125
       (1اصول حسابداری ) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ

    
110 

110
   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 

اصول حسابداری )
1) 

110
   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 

اصول حسابداری )
1) 

 مروری بر مباحث فصل
 نامند؟هایی را دائم میهایی را موقت و چه حسابچه حساب  -1
 ها به موقت و دائم چیست؟بندی حساببنای دستهم  -1
 ها چیست؟مراحل اصلی بستن حساب  -3
 شوند؟بندی میها طبقههایی در تراز اختتامیه بعد از بستن حسابچه حساب  -2
 

 های ترازنامه شکل
 توان گزارش نمود: ترازنامه را به دو شکل می

و سرمایه در یك ستون و پشت سـر هـم گـزارش     ها ها، بدهی . شکل گزارشی: در این حالت دارایی1
 شوند. می

ها و سرمایه در طـرف چـپ گـزارش     ها در طرف راست و بدهی . شکل حساب: در این حالت دارایی1
 شود. گفته می( T)یا شوند. به این شکل از ترازنامه اصطالحاً شکل حساب  می

 هر دو شکل از ترازنامه مورد قبول است.
 

 های حسابداری گیری: نسبت حسابداری در تصمیم استفاده از اطالعات
کننـدگان اصـلی اطالعـات     . اسـتفاده اسـت گیرنـدگان   هدف حسابداری تهیه اطالعات برای تصـمیم 

گتاران، اعتباردهندگان و بسـتانکاران هسـتند. زمـانی کـه یـك موسسـه        حسابداری، مدیران، سرمایه
مایل اسـت از وضـعیت و تـوان واحـد تجـاری      به یك واحد تجاری را دارد،  ی واماطاعتباری قصد اع

متکور برای استرداد بدهی مطلع شود. اگر واحد تجاری مبلغ زیادی بدهی داشته باشد، احتمـاالً تـوان   
ی بدهی دارد، خواهد داشـت. افـراد   ها نسبت به واحد تجاری که مبلغ کم کمتری در بازپرداخت بدهی

کنند کـه بـر    هایی استفاده می مالی شرکت از نسبتگیری برای ارزیابی موقعیت و وضعیت  در تصمیم
 شوند. های مالی، محاسبه می اساس اطالعات مندرج در صورت

 
 نسبت جاری
هـای   باشد که عبـارت اسـت از نسـبت دارایـی     های مالی، نسبت جاری می ترین نسبت یکی از معمول

 های جاری آن: جاری یك واحد تجاری به بدهی
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 های جاری جمع دارایی                                                                             

 ـــــــــــــــــــــــــــــ = نسبت جاری
 های جاری جمع بدهی                                                                              

 
 590999ریـال و   1990999رکت بـه ترتیـب   های جاری ش های جاری و بدهی مثال: جمع دارایی 

باشد، چه تأثیری بر نسـبت جـاری    ریال می 190999ریال است. پرداخت یك بدهی که مبلغ آن 
 شرکت دارد؟

 مثال: اطالعات شرکت سپهر به شرح زیر است:
 ریال 999/19 های پرداختنیحساب ریال 999/15  های دریافتنیحساب

 ریال 999/6  نقدموجودی  ریال 999/12   ساختمان
 ریال 599/1  پیش پرداخت بیمه ریال 999/19 اسناد پرداختنی بلندمدت

 ریال 999/2 پیش پرداخت خدمات ریال 1899  ملزومات دفتری
 مطلوبست: محاسبه نسبت جاری.

 های جارییبده 999/19+ 999/2 999/12 نسبت جاری = های جاریدارایی = 599/1+1899+999/6+999/15 = 15399 = 8/1
 

های پرداختنی را کاهش و در نتیجه نسبت جـاری   حل: پرداخت یك بدهی، هم وجه نقد و هم حساب
 یابد. افزایش می 15/1به  1از 

کنـد.   گیری مـی  های جاری را اندازه های جاری از محل دارایی نسبت جاری، قدرت پرداخت بدهی 
قدر دارایی جاری دارد است که واحد تجاری آن باال بودن نسبت جاری یك واحد تجاری به این معنی

های جاری خود را بپردازد. افزایش نسبت جاری از سالی بـه   ها، بدهیکه بتواند به راحتی از طریق آن
 باشد. سال بعد به منزله بهبود وضعیت مالی واحد تجاری می

این معناست که  باشد و به ، یك نسبت جاری مناسب می1به عنوان یك قاعده کلی نسبت جاری  
یك واحد تجاری برای پرداخت هر یك ریال بدهی جاری خود، دو ریال دارایی جاری دارد. یك واحد 

نـدارد. اغلـب واحـدهای    مشـکلی  های جاری خود  معموالً در پرداخت بدهی 1تجاری با نسبت جاری 
دهای تجـاری  در بـین واحـ   1باشند. نسبت جاری  می 1تا  5/1تجاری موفق دارای نسبت جاری بین 
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اصول حسابداری )
1) 

اند، در واحدهایی که نسبت جاری  گتاران و اعتباردهندگان مایل خورد. سرمایه موفق کمتر به چشم می
گتاری کنند زیرا در این واحدها ریسك کمتری وجـود دارد. چنـین    باشد، سرمایه می 1تا  5/1آنها بین 

 گتاران بیشتری جتب نمایند. یهچنین سرماتواند با شرایط بهتری وام گرفته و هم واحدی احتماالً می
 

 نسبت بدهی
کند، نسبت بدهی است که  گیرندگان کمك می دومین نسبت حسابداری که به تجزیه و تحلیل تصمیم

 باشد: ها می ها به کل دارایی گر نسبت کل بدهیبیان
 

     ها کل بدهیجمع                                                                               
 ـــــــــــــــــــــــ = نسبت بدهی

 ها جمع کل دارایی                                                                             
 

انـد. ایـن    که از طریق بدهی تـأمین مـالی شـده    استها  گر آن بخش از دارایینسبت بدهی بیان 
 کند. گیری می اری و بلندمدت یك واحد تجاری را اندازههای ج نسبت قدرت پرداخت بدهی

نسبت بدهی کم، بسیار بهتر از نسبت بدهی زیاد است؟ زیرا یك واحد تجاری که مقدار کمی چرا  
تواند بدهی خود را بپردازد و چنین واحدی بـه نـدرت بـا مشـکالت مـالی مواجـه        بدهی دارد بهتر می

 شود. می
از نسبت بدهی بـاالیی برخـوردار اسـت، خصوصـاً در زمـانی کـه        یك واحد تجاری کهمقابل در  

ها با مشکل مواجه خواهد شد. زمانی کـه واحـد    فروش و وجه نقد کم باشد، احتماالً در پرداخت بدهی
توانند واحد تجاری را از دست مالکان  های خود را پرداخت کند، اعتباردهندگان می تجاری نتواند بدهی

 نفع خود تصاحب کنند.آن بیرون آورده و به 
شود، زیـرا افـزایش در نسـبت     عموماً در نسبت جاری، نسبت باال به نسبت پایین، ترجیح داده می 

باشد. در عوض در نسبت بدهی، نسبت پایین بـه   جاری به منزله بهبود وضعیت مالی واحد تجاری می
باشد. هـر   نسبت بدهی میکاهش  -شود چرا که نشانه بهبود وضعیت مالی نسبت باال ترجیح داده می

کنند ولی اعتماد و تکیه بیش از حـد   گیرندگان می های فراوانی به تصمیم های مالی، کمك چند نسبت
باشد، برای مثال یك واحد تجاری ممکن است از نسبت جاری باالیی  های مالی عاقالنه نمی بر نسبت

اشد. از طرفی نسبت بـدهی ایـن واحـد    گر ساختار مالی خوب آن واحد ببرخوردار بوده و این امر نشان
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گر ضعف وضعیت مالی است. در چنین شرایطی باید بـر کـدام یـك از    نیز باال باشد که این امر نشان
گتاران و اعتباردهندگان ماهر برای ارزیابی وضعیت مالی  ها تکیه کرد؟ مدیران با تجربه، سرمایه نسبت

کننـد.   هـای متعـدد دیگـری نیـز اسـتفاده مـی       تیك واحد تجاری عالوه بر دو نسـبت بـاال، از نسـب   
گیرندگان متکور، سایر عوامل نظیر وضعیت اقتصادی، سیاسی، نقـدینگی و سـود ویـژه واحـد      تصمیم

توانند تصویر کامل و واضـحی از یـك    ها به تنهایی نمی تجاری را نیز همواره مدنظر دارند زیرا نسبت
هـای   سـایر نسـبت   مه دهید، در مقاطع باالتربداری اداواحد تجاری را نشان دهند. اگر به مطالعه حسا

 د.شحسابداری را به تفصیل بیان خواهد 
 

 مبالغ دارایی و بدهی شرکت نامی به شرح زیر است؛ مطلوبست محاسبه نسبت بدهی
 ریال 999/39 بدهی جاری  ریال 999/59      دارایی جاری

 ریال 999/199 های بلندمدتبدهی  ریال 999/199  دارایی بلندمدت
 

 هاجمع کل دارایی 999/159 نسبت بدهی = جمع کل بدهی = 999/139 = 51/9
 

 های معکوس: یک مرحله اختیاری در چرخه حسابداری ثبت
کـه  باشند کـه از سـنگینی بـار حسـابداری پـس از ایـن       ها می های معکوس، انوا  خاصی از ثبت ثبت
های معکـوس در   تثبکاهد. معموالً  دوره انجام گردید، می ها در آخر های تعدیلی و بستن حساب ثبت

ارتباط با تعدیالت تعهدی نظیر هزینه حقوق معوق و درآمدهای معوق، کاربرد دارند. اصـول پتیرفتـه   
ها صرفاً برای ساده کردن کار  های معکوس را الزامی نکرده و این ثبت استفاده از ثبت یشده حسابدار

 گیرد. د استفاده قرار میجویی در وقت مور و صرفه
 

 های تعهدی )معوق( کوس برای هزینههای مع ثبت
های بعـد پرداخـت    ها در دورههای معوق با گتشت زمان در طی دوره انباشته شده ولی وجه آن هزینه
ها  حسابداران با یك ثبت تعدیلی این نو  هزینه ،شود. به طوری که مشاهده گردید، در پایان دوره می

 گردند. ها می کنند و موجب بهنگام شدن حساب این تاریخ انباشت گردیده، ثبت میرا که تا 
هـای تعـدیلی،    آبان و قبل از انجـام ثبـت   39برای مثال فرض کنید در موسسه عباسی، در تاریخ  
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ریال حقوق آبان است کـه وجـه آن پرداخـت     559حساب هزینه حقوق دارای مانده بدهکاری معادل 
ریـال   559آبان موسسه بابت حقوق بخش پایانی ماه به کارمنـد خـود مبلـغ     39 شده است. در تاریخ

ریال را بـه   559آذر تاریخ پرداخت حقوق بعدی است و آقای عباسی این  5بدهکار است. فرض کنید 
روز هفته اول ماه آذر به کارمند موسسه خود پرداخت خواهد کرد. بنـابراین   5ریال حقوق  199همراه 

( خواهد بود. برای نشان دادن وضعیت مالی صـحیح موسسـه   559+199ریال ) 10959 پرداخت معادل
ریال را به عنوان هزینه حقوق آبان ماه ثبت و آن را به عنوان هزینه حقـوق در   559عباسی باید مبلغ 

آبان این ثبت تعدیلی را انجـام   39های مالی منعکس نمود. بنابراین آقای عباسی باید در تارخ  صورت
 دهد: می

 559 هزینه حقوق آبان 39 
 559 حقوق پرداختنی    

 توان به شکل زیر نشان داد: بعد از نقل این ثبت، هزینه حقوق و حقوق پرداختنی را می
 هزینه حقوق    حقوق پرداختنی

  559 پرداخت طی ماه  آبان 39ت  559 
  559 آبان ت 39  آبان 39مانده  559 
  10599 آبان 39مانده     

  
 39ریال و ترازنامه در تـاریخ   10599بعد از این ثبت، صورت سود و زیان آبان، هزینه حقوق را معادل 

آبـان   39کنـد. در تـاریخ    ریال گزارش مـی  559آبان، حقوق پرداختنی را به عنوان یك بدهی معادل 
1x13 ها، بسته خواهد شد: هزینه حقوق با ثبت بستن حساب 

 10599 انخالصه سود و زی  آبان 39
 10599  هزینه حقوق    

 بعد از نقل ثبت باال به دفتر کل، حساب هزینه به شکل زیر خواهد بود
  هزینه حقوق 

   559 پرداخت شده طی ماه
   559 آبان 39

 آبان 39بستن  10599 10599 آبان 39مانده در 
 دهد: ا انجام میدر شیوه عادی، برای پرداخت حقوق در طی سال، موسسه عباسی این ثبت ر 
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 ××× هزینه حقوق   
 ×××  وجه نقد   
اما ممکن است تاریخ پرداخت حقوق با پایان دوره حسابداری همزمان نباشد، لتا به همـین علـت    

ریال حقوق پرداختنی به یـك ثبـت تعـدیلی روی آورده     559موسسه عباسی برای به تعویق انداختن 
بعدی پرداخت حقوق است و آقای عباسی باید بابت حقـوق   آذر اولین تاریخ 5است. فرض کنید تاریخ 

شود، لتا وجـوه   ریال وجه نقد از موسسه خارج می 10959که ریال پرداخت کند. با توجه به این 10959
هایی باید بدهکار شوند؟ پرداخـت نقـدی    شود ولی چه حساب یا حساب ریال بستانکار می 10959نقد، 

 رد:گونه ثبت کمتکور را باید این
 559 حقوق پرداختنی  آذر 5  
 199 هزینه حقوق     
 10959  وجه نقد    
این روش ثبت پرداخت نقدی، صحیح ولی چندان کارا نیست زیرا برای ثبت حتماً بایـد بـه ثبـت     

ریال( بـرای آقـای    559ها  آبان بازگشت. به بیان دیگر رجو  به حقوق پرداختنی )در مثال 39تعدیلی 
قت گیر است و از طرفی زمان، ارزش فراوانـی بـرای موسسـه دارد. بـرای ممانعـت از      عباسی بسیار و

تجزیه سمت بدهکار پرداخت نقدی به دو حسـاب هزینـه حقـوق و حقـوق پرداختنـی، حسـابداران از       
 کنند. های معکوس استفاده می ثبتای به نام  وسیله
شود.  تعدیلی دوره قبل می انجام یك ثبت معکوس موجب معکوس شدن بدهکار و بستانکار ثبت 

بنابراین ثبت معکوس دقیقاً خالف ثبت تعدیلی دوره قبل است. تاریخ ثبت معکـوس اولـین روز دوره   
 ای است که ثبت تعدیلی در آن انجام شده است. متعاقب دوره

گردیم و یك بار دیگر ثبتی را که وی  برای روشن شدن موضو  باز به مثال موسسه عباسی بازمی 
آبان بابت هزینه حقوق معوق انجام داده است را با ایـن فـرض کـه پایـان سـال مـالی        39ریخ در تا

 کنیم: آبان است تکرار می 39موسسه عباسی 
 559 هزینه حقوق  آبان 39
 559 حقوق پرداختنی    

 همان طور که بیان شد، ثبت معکوس دقیقاً عکس ثبت تعدیلی است، بنابراین:
 559 حقوق پرداختنی  آذر 1

 559 هزینه حقوق    
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کنید، تاریخ ثبت معکـوس اولـین روز دوره جدیـد )دوره متعاقـب دوره      همان طور که مالحظه می 
آبان است. این ثبت  39باشد. توجه داشته باشید این ثبت دقیقاً معکوس ثبت تعدیلی  ثبت تعدیلی( می

ره قبـل نخواهـد داشـت. پـس از     دهد و هیچ نو  تأثیری بر دو فقط دوره جاری را تحت تأثیر قرار می
 ها به قرار زیر است: نقل، نحوه انعکاس ثبت معکوس در حساب

 

 آذر 1ثبت معکوس در 

 حقوق پرداختنی
 آذر 39مانده در 

 هزینه حقوق
 559  559 559 آذر 1معکوس در 

    
      

 
را به حسـاب هزینـه حقـوق    ریال مانده بستانکار از حساب حقوق پرداختنی  559عالمت فلش انتقال 

دهد. توجه داشته باشید که این بستانکاری هزینه حقوق به این معنا نیست که واحد تجـاری   نشان می
دارای هزینه حقوق منفی است، بلکه این بستانکار غیرعادی در حساب هزینه فقط نتیجه موقت ثبـت  

ریـال وجـه نقـد بابـت      10959داخت آذر که زمان پر 5باشد. این مانده بستانکار در تاریخ  معکوس می
 رود. حقوق باشد، با بدهکار شدن هزینه حقوق از بین می

 10959 هزینه حقوق  آذر 5
 10959  وجه نقد    

  هزینه حقوق 
 آذر 1ثبت معکوس در  559 10959 آذر 5

   199 مانده
ه برابـر بـا هزینـه    ریال( را داراست کـ  199، هزینه حقوق، مانده صحیح خود )با توجه به این ثبت 

باشـد،   . این پرداخت نقدی بابت حقوق پرداختنی نیـز مـی  استروز اول آذر  5انجام شده حقوق برای 
توان آن را در حساب حقوق پرداختنی به  بنابراین مانده حساب حقوق پرداختنی باید صفر باشد که می

 شرح فوق مشاهده نمود.
 ریـال در هـر    10599روز کار بـه مبلـغ    5ابت مثال: یك شرکت حقوق هفتگی کارکنان خود را ب

 کند. ثبت دفتر روزنامه بابت هر پرداخت چگونه است؟ چهارشنبه پرداخت می
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 10599 هزینه حقوق
 10599  وجه نقد   
 اسفند مطابق با یکشنبه باشد، ثبت تعدیلی را انجام دهید. 15اگر 
 699 هزینه حقوق  
 699 حقوق پرداختنی   
 ثبت معکوس را انجام دهید.فروردین  1در 

 699 حقوق پرداختنی  
 699 هزینه حقوق   

 ثبت اولین پرداخت حقوق را انجام دهید.
 10599 هزینه حقوق  
 10599  وجه نقد   
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 سؤاالت
 گیرد؟هایی تحت تأثیر قرار میهای موقت چه حسابدر بستن حساب -1
 .ها را بیان نماییدهای بستن حسابهدف اصلی ثبت  -1
 ها را توضیح دهید.های بستن حسابمراحل انجام ثبت -3
 هدف از ایجاد حساب خالصه سود و زیان چیست؟  -2
 چرخه حسابداری یك شرکت را تشریح کنید. -5
 

 تمرین
ریال مانده بستانکار در حساب سرمایه آقای شـهرامی   999/119در شرکت داراب دوره جاری خود را با   -1

 های موقت به شرح زیر است:های شرکت شامل حسابن دوره مانده تعدیل حسابآغاز نمود. در پایا
 999/6  درآمد   999/59  درآمد خدمات
 999/1 برداشت آقای شهرامی  999/19  هزینه دستمزد

 999/5  هزینه متفرقه  999/5  هزینه استهالک
 مطلوبست: 

 سود و زیان چه مبلغی است؟های درآمد و هزینه مانده حساب خالصه پس از بستن حساب .1
 های بستن حساب، مانده حساب سرمایه آقای شهرامی چه مبلغی است؟پس از انجام ثبت .1

 های زیر است:دفتر کل شرکت محرک شامل مانده حساب -1
 ریال 999/11 درآمد خدمات ریال 999/1 برداشت آقای حسینی
 الری 999/2 هزینه دستمزد ریال 999/3 برداشت آقای احمدی

   ریال 599  هزینه اجاره
های موقت در پایان سال و محاسـبه مانـده حسـاب سـرمایه     های بستن حسابمطلوبست انجام ثبت

 آقای حسینی.
 های شرکت شهرآوران در پایان سال مالی به شرح زیر است:مانده برخی حساب -3

 ریال 999/1ک هزینه استهال ریال 999/8  هزینه بهره ریال 999/56 سرمایه آقای شهرآور
 ریال 999/3  هزینه بیمه ریال 999/19 برداشت آقای شهرآور

 ریال 999/89  درآمد خدمات ریال 999/19 هزینه حقوق
 های فوقبا مانده  Tهای دفتر کل به شکل مطلوبست: الف( افتتاح حساب
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 ها و انتقال به دفتر کلهای بستن حسابب( انجام ثبت  
 ده شرکت سهروردی به شرح زیر است:تراز آزمایشی تعدیل ش -2
های مربوط به بستن ثبت تراز آزمایشی تعدیل شده 

 هاحساب
تراز آزمایشی پس از بستن 

 هاحساب
 بستانکار بدهکار بستانکار بدهکار بستانکار بدهکار نام حساب

      999/81 موجودی نقدی بانك
      999/129 های دریافتنیحساب

      999/219 تجهیزات
     999/165  استهالک انباشته

      999/399 زمین
     999/129  های پرداختنیحساب

     999/31  حقوق پرداختنی
     999/16  پیش دریافت درآمد 

     999/625  سرمایه
      999/122 برداشت

     999/159  درآمد خدمات
      999/119 هزینه استهالک

      999/315 هزینه حقوق
      999/119 هزینه بهره

      999/11 های متفرقههزینه
     999/158/1 999/158/1 جمع کل

 ها.ها در جدول باال و تهیه تراز آزمایشی پس از بستن حسابهای بستن حسابمطلوبست: انجام ثبت
الزم بـرای  و اطالعـات   31/3/1x13: تـراز آزمایشـی موسسـه خـدماتی شـادمان در تـاریخ       1مسأله 

 تعدیالت به شرح زیر است:
 موسسه خدماتی شادمان

 تراز آزمایشی
31/3/1x13 

 ریال -بستانکار ریال -بدهکار شرح
  160399 وجه نقد
  80999 های دریافتنی حساب

  20999 پیش پرداخت اجاره
  699 ملزومات

  150999 اثاثیه
 30999  استهالک انباشته

 10899  های پرداختنی حساب
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   حقوق پرداختنی
 360999  سرمایه آقای یزدانی
  30699 برداشت آقای یزدانی

 10299  درآمد خدمات
  10299 هزینه حقوق
   هزینه اجاره

  399 هزینه آب و برق
   هزینه استهالک
   هزینه ملزومات

 ریال 250199 ریال 250199 جمع
 

 اطالعات الزم برای تعدیالت
 ریال 10999خرداد،  31در تاریخ الف( درآمد معوق 

 20999ب( پیش پرداخت اجاره در طول ماه منقضی شده است. مانده پیش پرداخـت اجـاره بـه مبلـغ     
 باشد. می 1x13های خرداد و تیر  ریال، مربوط به اجاره

 ریال است. 199خرداد،  31پ( موجودی ملزومات در 
سال برآورد شده است و تا انتهای اردیبهشـت،   5ه ت( استهالک اثاثیه برای ماه خرداد عمر مفید اثاثی

 هزینه استهالک منظور شده است.
 199روز کار در هفته  5خرداد فقط شامل یك روز حقوق است. حقوق  31ث( هزینه حقوق معوق در 

 باشد. ریال می
 مطلوبست:

 ی از این بابتهای تعدیل . درج تراز آزمایشی در کاربرگ و تهیه تراز آزمایشی تعدیل شده و ثبت1
 . تهیه صورت سود و زیان، صورت سرمایه و ترازنامه و ارتباط پس از آنها1
 

 حل:
 های تعدیلی الزم به صورت ذیل است: ثبت

 10999  های دریافتنی الف( حساب
 10999 درآمد خدمات   
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 ثبت درآمد معوق 
 10999   ب( هزینه اجاره

 10999 پیش پرداخت اجاره   
 خرداد ماه ثبت هزینه اجاره 

 299  پ( هزینه ملزومات
 299 موجودی ملزومات   
   (199 – 699) 

 199  ت( هزینه استهالک
 199 استهالک انباشته   
   [ ]( , , ) ¸ ´ 115 000 3 000 5 2 

 29   ث( هزینه حقوق
 29 حقوق پرداختنی   
   (5  ÷199) 
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اصول حسابداری )
1) 

191
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اصول حسابداری )
1) 

 
 سسه خدماتی شادمان ؤم

 تراز آزمایشی
 1x13/خرداد/31

 تراز آزمایشی تعدیالت تراز آزمایشی بنام حسا
 تعدیل شده

 بستانکار بدهکار بستانکار بدهکار بستانکار بدهکار
  160399    160399 وجه نقد
  190999  10999)الف(   80999 های دریافتنی حساب

  10999 10999)ب(    20999 پیش پرداخت اجاره
  199 299)پ(    699 ملزومات

  150999    150999 اثاثه
 30199  199)ت(   30999  استهالک انباشته

 10899    10899  های پرداختنی حساب
 29  29)ث(     حقوق پرداختنی

 360999    360999  سرمایه آقای یزدانی
  30699    30699 برداشت

 50299  10999)الف(   10299  درآمد خدمات
  10229  29)ث(   10299 هزینه حقوق

  10999  10999)ب(    اجاره هزینه
  399    399 هزینه آب و برق
  199  199)ت(    هزینه استهالک
  299  299)پ(    هزینه ملزومات

 510229 510229 20629 20629 250199 250199 جمع
  

 شود، لتا خواهیم داشت:  های تهیه مالی تهیه می های تعدیل شده فوق، صورت با استفاده از مانده
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 موسسه خدماتی شادمان
 صورت سود و زیان

 31/3/1x13برای دوره مالی منتهی به 
   درآمدها:

 50299  درآمد خدمات
   ها: هزینه

  10229 هزینه حقوق
  10999 هزینه اجاره

  399 هزینه آب و برق
  199 هزینه استهالک
  299 هزینه ملزومات

 (20329)  ها جمع هزینه
 50969  سود ویژه

 

 موسسه خدماتی شادمان
 صورت حساب سرمایه

 31/3/1x13برای دوره مالی منتهی به 
 360999 سرمایه در اول خرداد

 50969 شود: سود ویژه اضافه می
 (30699) شود: برداشت کسر می

 310269 سرمایه در پایان خرداد
 

 موسسه خدماتی شادمان
 ترازنامه

 31/3/1x13به تاریخ 
  ها: دهیب   ها: دارایی

 10899 های پرداختنی حساب 160399  وجه نقد
 29 حقوق پرداختنی 190999  های دریافتنی حساب

   10999  پیش پرداخت اجاره
  سرمایه: 199  ملزومات

 310269 سرمایه آقای یزدانی  150999 اثاثه
   110899 (30199) استهالک انباشته

 290399 سرمایهها و  جمع بدهی 290399  ها جمع دارایی
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اصول حسابداری )
1) 
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اصول حسابداری )
1) 

و اطالعـات الزم   1x13اسـفند   15تعدیل نشده مطب دکتر یگانه در تـاریخ   Tهای  حساب :1مسأله 
 برای انجام تعدیالت در این تاریخ به شرح ذیل است.

 استهالک انباشته  تجهیزات  ملزومات  های دریافتنی حساب  وجه نقد
50999   360999   50999   550999    360999 

 
های  ابحس

 پیش دریافت  حقوق پرداختنی  پرداختنی
 اسناد پرداختنی  درآمد

 سرمایه  بلندمدت
 دکتر یگانه

 60999      50999   690999   160999 
 

 هزینه استهالک  هزینه ملزومات  هزینه حقوق  درآمد خدمات  برداشت دکتر یگانه
610999    1550999  530999        

 
 هزینه بیمه  ه اجارههزین  هزینه بهره

60999   150999   10999  
 :1x13اسفند  15اطالعات الزم برای تعدیالت در 

 ریال از پیش دریافت، کسب شده است. 50999الف( 
 ریال 10999ب( موجودی ملزومات در پایان دوره 

 ریال 50999پ( استهالک برای سال، 
 ریال 10999ت( هزینه حقوق معوق 

 ریال 10999ات ث( درآمد معوق خدم
 مطلوبست: 

 . وارد کردن تراز آزمایشی در کاربرگ و تکمیل کاربرگ1
 بندی شده به شکل گزارش . تهیه صورت سود و زیان، صورت سرمایه و ترازنامه طبقه1
 ها های تعدیلی و بستن حساب . انجام ثبت3
 . تهیه تراز آزمایشی اختتامی2
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 مطب دکتر یگانه
 کاربرگ

 1x13اسفند  15منتهی به برای دوره مالی 
عنوان 
 ها حساب

تراز آزمایشی اصالح  تعدیالت تراز آزمایشی
 شده

اقالم صورت سود و 
 اقالم ترازنامه زیان

 بستانکار بدهکار بستانکار بدهکار بستانکار بدهکار بستانکار بدهکار بستانکار بدهکار
  50999    50999    50999 وجه نقد
های  حساب

)ث(   360999 دریافتنی
10999  380999    380999  

)ب(    50999 ملزومات
80999 10999    10999  

  550999    550999    550999 تجهیزات
استهالک 

)پ(   360999  انباشته
50999  250999    250999 

های  حساب
 60999    60999    60999  پرداختنی

حقوق 
)ت(     پرداختنی

10999  10999    10999 
پیش دریافت 

)الف(  50999  درآمد
50999   9    9 

اسناد 
پرداختنی 
 بلندمدت

 60999    60999    60999 

سرمایه دکتر 
 160999    160999    160999  یگانه

برداشت 
  610999    610999    610999 دکتر یگانه

درآمد 
  1550999  خدمات

)الف( 
50999 
)ث( 
10999 

 1660999  1660999   

)ت(   530999 هزینه حقوق
10999  520999  520999    

هزینه 
)ب(    ملزومات

80999  80999  80999    
هزینه 

)پ(    استهالک
50999  50999  50999    

    60999  60999    60999 هزینه بهره
    150999  150999    150999 هزینه اجاره
    10999  10999    10999 هزینه بیمه

 1380999 1950999 1660999 550999       جمع
 610999   610999       سود ویژه

       1660999 1660999 1950999 1950999 
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اصول حسابداری )
1) 

های تعدیلی در پایان دوره بابت تعدیالت که در ستون تعدیالت کـاربرگ نیـز ارائـه گردیـده      ثبت 
 است، به صورت ذیل است:

 50999 الف( پیش دریافت درآمد
 50999  خدماتدرآمد    
 کسب شدن درآمد 

 
 80999  ب( هزینه ملزومات

 80999  موجودی ملزومات   
 مصرف موجودی ملزومات 

 
 50999  پ( هزینه استهالک

 50999  استهالک انباشته   
 مستهلك نمودن تجهیزات 

 
 10999  ت( هزینه حقوق

 10999  حقوق پرداختنی   
 ثبت حقوق معوق 

 
 10999 های دریافتنی ث( حساب

 10999  درآمد خدمات   
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 مطب دکتر یگانه
 صورت سود و زیان

 15/11/1x13برای دوره مالی منتهی به 
 1660999  درآمد خدمات

   ها: هزینه
  520999 هزینه حقوق

  80999 هزینه ملزومات
  50999 هزینه استهالک

  60999 هزینه بهره
  150999 هزینه اجاره
 (099955) 10999 هزینه بیمه
 610999  سود ویژه

 

 
 مطب دکتر یگانه   

 صورت حساب سرمایه
 15/11/1x13برای دوره مالی منتهی به 

 160999 سرمایه در اول خرداد
 610999 شود: سود ویژه اضافه می
 (610999) شود: برداشت کسر می

 15/11/1x13 310999سرمایه دکتر یگانه در 
 

 مطب دکتر یگانه
 ترازنامه

 15/11/1x13ریخ به تا
   ها: دارایی
   های جاری: دارایی

 50999  وجه نقد
 380999  های دریافتنی حساب

 10999  ملزومات
 220999 550999 جمع دارایی جاری
 520999 (250999) دارایی غیرجاری:

 580999  تجهیزات
 60999  استهالک انباشته

 10999  ها جمع دارایی
 9  ها: بدهی
 10999  ی جاری:ها بدهی

 690999  های پرداختنی: حساب
 610999  حقوق پرداختنی

 9  پیش دریافت درآمد
 1999  جمع

   های غیرجاری: بدهی
 69999  اسناد پرداختنی بلندمدت

 31999  سرمایه
 58999  جمع بدهی و سرمایه
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اصول حسابداری )
1) 

 های موقت در دفاتر به صورت ذیل است: بستن حساب
 1660999 ( درآمد خدمات1-ب

 1660999  خالصه سود و زیان   
 
 550999 ( خالصه سود و زیان1-ب

 520999  هزینه حقوق   
 80999  هزینه ملزومات   
 50999  هزینه استهالک   
 60999  هزینه بهره   
 150999  هزینه اجاره   
 10999  هزینه بیمه   
ده سود خـالص طـی دوره   حساب خالصه سود و زیان به صورت ذیل است که نشان دهن Tحال  
 است.

 خالصه سود و زیان
 (1-)ب 1660999 550999( 1-)ب

610999 610999 
 گردد: شود و موجب افزایش حساب سرمایه می در ادامه حساب متکور با حساب سرمایه بسته می

 
 610999  ( خالصه سود و زیان3-ب

 610999   سرمایه   
ی سود و زیانی نبوده ولی موقت اسـت و بایـد بسـته    ها تنها حساب موقت دیگر که از نو  حساب 

 شود. شود، حساب برداشت است که با حساب سرمایه بسته می
 
 610999   ( سرمایه2-ب

 610999   برداشت   
هـای موقـت( بـه     های بسـتن )حسـاب   های تعدیلی و ثبت تمامی عملیات صورت گرفته طی ثبت 

 شود: رت زیر انجام میهای دفتر کل قابل انتقال است که به صو حساب
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 استهالک انباشته  تجهیزات  ملزومات  های دریافتنی حساب  وجه نقد
 360999    550999  )ب( 80999 50999   360999   50999
 )پ( 50999   (5-)ب 550999 550999  (5-)ب 10999 10999   10999)ث(   (5-)ب 50999 50999
 250999 250999( 5-)ب        (5-)ب 380999 380999   

 سرمایه دکتر یگانه  اسناد پرداختنی بلندمدت  پیش دریافت درآمد  حقوق پرداختنی  های پرداختنی حساب
 160999   690999   50999 50999)الف(   )ت( 10999   60999 

 (3-)ب 610999 610999( 2-)ب  690999 690999( 6-)ب     10999 10999( 6-)ب  60999 60999( 6-)ب
 310999 310999( 6-)ب            

 هزینه استهالک  هزینه ملزومات  هزینه حقوق  درآمد خدمات  برداشت
  50999)پ(    80999)ب(    530999  1550999   (2-)ب 610999 610999

 (1-)ب 50999 50999  (1-)ب 80999 80999   10999)ت(   )ب( 50999    
       (1-)ب 520999 520999  )ث( 10999    
          1660999 1660999( 1-)ب   

 
 هزینه بیمه  هزینه اجاره  هزینه بهره

60999   150999   10999  
 (1-)ب 10999 10999  (1-)ب 150999 150999  (1-)ب 60999 60999

 
 باشد. های دائمی است، به صورت ذیل می حال تراز اختتامی که شامل مانده

 مطب دکتر یگانه
 اختتامیتراز 
 15/11/1x13به تاریخ 

 بستانکار بدهکار شرح حساب
  50999 وجه نقد
  380999 های دریافتنی حساب

  10999 ملزومات
  550999 تجهیزات

 250999  استهالک انباشته
 60999  های پرداختنی حساب

 10999  حقوق پرداختنی
 9  پیش دریافت درآمد

 690999  اسناد پرداختنی بلندمدت
 310999  سرمایه

 1230999 1230999 جمع
 

نآ لمالا لحرچا لمكت لم ل یراف
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اصول حسابداری )
1) 

 های دائمی با استفاده از تراز اختتامی نیز به صورت زیر است: ثبت بستن حساب
 580999 ( تراز اختتامی5-ب

 250999 استهالک انباشته 
 50999   وجه نقد   
 380999  های دریافتنی حساب   
 10999   ملزومات   
 550999   تجهیزات   

 
 60999 های پرداختنی ب( حسا6-ب

 10999  حقوق پرداختنی 
 690999 اسناد پرداختنی بلندمدت 
 310999   سرمایه 

 580999  ترازنامه اختتامیه   
شود. در  های دائمی نیز بسته شده و مانده آنها در دفاتر کل نیز بسته می بدین ترتیب کلیه حساب 

هـای   اب تراز اختتامی و با معکوس نمـودن ثبـت  های دائمی با استفاده از حس سال بعد، تمامی حساب
 شوند. ها و سرمایه، بستانکار( افتتاح می ها، بدهکار و بدهی باال )دارایی

که پایـان سـال    1x13آذر ماه سال  39تراز آزمایشی تعدیل شده موسسه خدماتی پیروز در  :3مسأله 
 باشد، در ادامه منعکس گردیده است. مالی شرکت می
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 تی پیروزموسسه خدما

 تراز آزمایشی تعدیل شده
 1x13آذر  39

 ریال -بستانکار ریال -بدهکار شرح حساب
  150359 وجه نقد
  160219 های دریافتنی حساب

  10159 ملزومات
  30199 پیش پرداخت بیمه

  550899 تجهیزات
 160289  استهالک انباشته تجهیزات

  1220599 ساختمان
 160859  اناستهالک انباشته ساختم

 380299  های پرداختنی حساب
 10259  بهره پرداختنی

 119  حقوق پرداختنی
 10399  پیش دریافت درآمد

 510999  اسناد پرداختنی بلندمدت
 680359  سرمایه آقای قدسی
  250399 برداشت آقای قدسی

 1950869  درآمد خدمات
  10399 تجهیزات -هزینه استهالک
  30519 ساختمان -هزینه استهالک

  180899 هزینه حقوق
  30199 هزینه بیمه
  110519 هزینه بهره

  20399 هزینه آب و برق
  10619 هزینه عوارض نوسازی شهرداری

  30589 هزینه ملزومات
 3510529 3510529 جمع

ل شـده بـاال   )که تماماً در تراز آزمایشی تعدی 1x13آذر  39اطالعات مربوط به تعدیالت در تاریخ  
 باشد: اند(، به شرح ذیل می اعمال شده
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اصول حسابداری )
1) 

 ریال 30519ریال و ساختمان  10399الف( استهالک برای مال: تجهیزات 
 ریال 30589ب( ملزومات مصرف شده در طی سال 

 ریال 30199پ( پیش پرداخت بیمه منقضی شده در طی سال، 
 ریال 659ت( هزینه بهره معوق )تعهدی( 

 ریال 529ت ث( درآمد معوق خدما
 ریال 10159ج( بخشی از پیش دریافت درآمد که در طول سال جاری کسب شده است: 

 ریال 119چ( هزینه حقوق معوق، 
 مطلوبست:

 های موقت در دفتر روزنامه های تعدیلی و بستن حساب . انجام ثبت1
 بندی شده به شکل حساب . تهیه صورت سود و زیان و صورت سرمایه و ترازنامه طبقه1
 39/5/1x13. محاسبه نسبت جاری و نسبت بدهی موسسه در تاریخ 3
 

 حل:
 های تعدیلی بابت موارد بیان شده به صورت ذیل است: ثبت

 10399 الف( هزینه استهالک تجهیزات
 30519  هزینه استهالک ساختمان 
 10399  استهالک انباشته تجهیزات    
 30519  استهالک انباشته ساختمان    

 
 30589   ملزومات ب( هزینه

 30589   موجودی ملزومات    
 

 30199   پ( هزینه بیمه
 30199   پیش پرداخت بیمه    

 
 659   ت( هزینه بهره

  659   بهره پرداختنی    
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 529  های دریافتنی ث( حساب
 529  درآمد خدمات    

 
 10159  ج( پیش دریافت درآمد

 10159  درآمد خدمات    
 119   چ( هزینه حقوق

 119  حقوق پرداختنی    
 تهیه صورت سود و زیان به صورت سرمایه و ترازنامه نیز به صورت زیر است:

 موسسه خدماتی پیروز
 صورت سود و زیان

 39/5/1x13برای دوره مالی منتهی به 
 1950869  درآمد ارائه خدمات

   ها: هزینه
  10399 هزینه استهالک تجهیزات
  30519 هزینه استهالک ساختمان

  180899 هزینه حقوق
  30199 هزینه بیمه
  110519 هزینه بهره

  20399 هزینه آب و برق
  10619 هزینه عوارض نوسازی شهرداری

  30589 هزینه ملزومات
 (550139)  ها جمع هزینه

 520639  سود خالص )ویژه(
 

 موسسه خدماتی پیروز
 صورت سرمایه
 39/5/1x13برای دوره مالی منتهی به 

 680359 سرمایه ابتدای دوره
 520639 شود: سود ویژه اضافه می
 (250399) شود: برداشت کسر می

 110119 سرمایه در پایان دوره
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اصول حسابداری )
1) 

 
 
 
 
 

 موسسه خدماتی پیروز
 ترازنامه

 39/5/1x13به تاریخ 
  ها: بدهی   ها: دارایی
  های جاری: بدهی   های جاری: دارایی

 380299 های پرداختنی حساب 150359  وجه نقد
 10259 بهره پرداختنی 160219  های دریافتنی حساب

 119 حقوق پرداختنی 10159  ملزومات
 10399 پیش دریافت درآمد 30199  پیش پرداخت بیمه

  های بلندمدت: بدهی   های غیرجاری: دارایی
 510999 اسناد پرداختنی بلندمدت  550899 تجهیزات

 110119 سرمایه 350319 (160289) تهاستهالک انباش
    1220599 ساختمان

   1180959 (160859) استهالک انباشته
 1110689 ها و سرمایه جمع بدهی 1110689  ها جمع دارایی

 
 های موقت به صورت ذیل است: بستن حساب

 
 1950869 ( درآمد خدمات1-ب

 1950869  خالصه سود و زیان   
 
 550139 ن( خالصه سود و زیا1-ب

 10399  هزینه استهالک تجهیزات   
 30519  هزینه استهالک ساختمان   
 180899   هزینه حقوق   
 30199   هزینه بیمه   
 110519   هزینه بهره   
 20399   هزینه آب و برق   
 10619 هزینه عوارض نوسازی شهرداری   
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 30589   هزینه ملزومات   
 
 250399  ( سرمایه3-ب

 250399    شتبردا   
 
 520639 ( خالصه سود و زیان2-ب

 520639    سرمایه   
 

 نسبت جاری و بدهی نیز به صورت ذیل قابل محاسبه است:
, /
,

= =50 310 1 1742 960= يهاي جاري  داراي
يهاي جاري  ده  نسبت جاری ب

, /
,

= =139 960 0 64217 680= يها  ده ب
يها   نسبت بدهی داراي

 
 باشد: ای دائمی نیز در پایان سال به صورت ذیل میه بستن حساب

 
 1110689  ( تراز اختتامی3-ب

 160289 استهالک انباشته تجهیزات 
 1630859 استهالک انباشته ساختمان 

 150359   وجه نقد    
  160219  های دریافتنی حساب    
 10159   ملزومات    
 30199  پیش پرداخت بیمه    
 550899   تجهیزات    
 1220599   ساختمان    

 
 380299  های پرداختنی ( حساب2-ب

 10259  بهره پرداختنی 
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1) 

 119  حقوق پرداختنی 
 10399  پیش دریافت درآمد 
 510999 اسناد پرداختنی بلندمدت 
 110119   سرمایه 
 1110689  تراز اختتامی 

  
 شود. ار افتتاح و بسته می( به صورت خودک2-( و )ب3-حساب تراز اختتامی نیز با دو ثبت )ب

 



 

 :فصل پنجم
 های بازرگانیحسابداری فعالیت

 
 یاهداف آموزش

 های خرید و فروش کاالآشنایی با فعالیت .1
 تشریح سیستم دائمی و سیستم ادواری موجودی کاال .1
 های بازرگانیآشنایی با اقالم صورت سود و زیان در شرکت .3
 های بازرگانییل عملیات شرکتتشریح اقالم بهای تمام شده و تجزیه و تحل .2

 

 

 :فصل پنجم
 های بازرگانیحسابداری فعالیت

 
 یاهداف آموزش

 های خرید و فروش کاالآشنایی با فعالیت .1
 تشریح سیستم دائمی و سیستم ادواری موجودی کاال .1
 های بازرگانیآشنایی با اقالم صورت سود و زیان در شرکت .3
 های بازرگانییل عملیات شرکتتشریح اقالم بهای تمام شده و تجزیه و تحل .2
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 مقدمه
شـود. در ایـن   های تجاری را شـامل مـی  در دنیای  امروز خرید و فروش کاال بخش مهمی از فعالیت

شوید. پردازند؛ آشنا میهای خرید و فروش کاال میهایی که به فعالیتفصل فرآیند حسابداری شرکت
شـود و در  های تعدیلی مورد نیـاز تشـریح مـی   و ثبتهای بازرگانی در دفاتر شرکت نحوه ثبت فعالیت

 مالی پرداخته خواهد شد. هایهای در این نو  شرکت و تهیه صورتنهایت به چگونگی بستن حساب
 

 های بازرگانی فعالیت
آورند. درآمد فروش نام دارد کـه آن را   مبلغی که واحدهای بازرگانی از فروش کاالی خود به دست می

گر افزایش در سرمایه در پی تحویـل  گویند. درآمد اصلی واحدهای بازرگانی بیان میبه اختصار فروش 
 کاال به مشتریان است. 

گـر  . این عنوان، بیاناستهزینه عمده در واحدهای بازرگانی بهای تمام شده کاالی فروش رفته 
فـروش نرفتـه و    بهای تمام شده کاالیی است که به مشتریان فروخته شده است. تا زمانی که کاال به

شود زیرا یـك منبـع اقتصـادی بـوده و      می گزارشدر اختیار واحد تجاری است، به عنوان یك دارایی 
د، بهـای تمـام شـده آن    وکه کاال فروخته شـ برای واحد تجاری دارای منافع آتی است. به محض این

 ، زیرا کاال، دیگر در اختیار واحد تجاری نیست.استبرای فروشنده یك هزینه 
به مازاد درآمد فروش بر بهای تمام شده کاالی فروش رفته، اصـطالحاً سـود نـاویژه و یـا سـود       

 شود. ناخالص اطالق می
 

 چرخه عملیات واحد بازرگانی
فروشد و از وجوه نقد برای خرید کاالی بیشـتر   خرد، آن را به مشتریان می یك واحد بازرگانی کاال می

. برای فروش نقدی، چرخه از وجوه نقد به کاال، یعنـی کـاالیی   کند جهت تکرار این چرخه استفاده می
 که برای فروش مجدد خریداری شده است.  

گردد. برای فروش نسیه، چرخه از وجوه نقد به کاال و بعد بـه   و مجدداً از کاال به وجوه نقد باز می
ری، مـدیریت بـرای   . در تمام واحـدهای تجـا  شودمنجر میهای دریافتنی و نهایتاً به وجوه نقد  حساب

 کند. ها تالش می کوتاه کردن چرخه به منظور فعال نگهداشتن دارایی
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اصول حسابداری )
1) 

 های موجودی کاال سیستم
 های حسابداری موجودی کاال عبارتند از: سیستم ادواری و سیستم دائمی. دو گروه اصلی سیستم

گیـرد کـه    ر مـی سیستم ادواری موجودی کاال در آن دسته از واحدهای تجاری مورد استفاده قـرا  
 ها سیستم ادواری موجودی کاال به شرح زیر است: فروشند. ویژگی کاالهای نسبتاً ارزان قیمت می

 نیاز به نگهداری سوابق مستمر موجودی کاال نیست. •
 شود. ال شمارش میسموجودی کاال حداقل یك بار در  •
 گیرد. برای کاالهای ارزان مورد استفاده قرار می •

ئمی موجودی کاال، واحد تجاری یك سابقه مسـتمر از موجـودی کـاال را در اختیـار     در سیستم دا 
توان کاالهای گرانبهایی از قبیل اتومبیل، جـواهرات و یـا اثاثیـه را     دارد. با استفاده از این سیستم می

 ها نظارت کامل داشت.تحت کنترل درآورد و بر آن
توان با زیان کسری و سـرقت   ولی این هزینه را میاستفاده از این سیستم ممکن است پرهزینه باشد  

کاالهای گران قیمت که در سیستم ادواری ممکن است رخ دهد، مقایسه و آن را بـه راحتـی توجیـه    
 های سیستم دائمی موجودی کاال به شرح زیر است: کند. ویژگی

 باید سوابق مستمر خرید و فروش کاال را نگهداری کرد. •
 ك بار در سال شمارش شود.موجودی کاال باید ی •
 تواند مورد استفاده قرار گیرد. برای هر نو  کاالیی می •
 

 خرید کاالی تجاری در سیستم دائمی
هـای صـوتی و سـایر     در سیستم دائمی یك فروشگاه صوتی و تصویری که نوارهای کاست، دسـتگاه 

د. شـو  بـدهکار مـی  کـاال   موجودیدر زمان خرید کاال کند،  کاالها را برای فروش مجدد خریداری می
کنیم خرید کاال  فروشند، ما نیز فرض می اغلب واحدهای تجاری کاالهای خود را به طور نسیه نیز می

 ریال به طور نسیه صورت گرفته است. 599به مبلغ 
 599  موجودی کاال  آبان 12   
 599 های پرداختنی حساب     
 خرید کاال به طور نسیه     
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 انواع تخفیفات
و نو  تخفیف در رابطه با قیمت خرید کاال وجود دارد: تخفیفات تجاری )تخفیفـات حجـم خریـد( و    د

 تخفیفات نقدی )تخفیفات خرید(.
تخفیف تجاری. در تخفیفات حجم خرید که نوعی تخفیف تجـاری اسـت، هـر چـه بیشـتر کـاال       

برای تخفیفات تجـاری و  تر خواهد آمد. در حسابداری حسابی  خریداری شود، قیمت هر واحد آن پایین
 چنین ثبت این نو  تخفیفات وجود ندارد. هم

ها در دفاتر حسابداری، بر اساس ارزش خالص خرید، یعنی پـس از کسـر تخفیـف تجـاری از      ثبت
 شود. قیمت کاال که همان بهای تمام شده آن است، انجام می

. در صورت استیع بدهی تخفیفات نقدی خرید در واقع پاداش برای پرداخت سر تخفیفات نقدی،
تحقق این نو  تخفیفات، مبلغ آن بر مبنای خالص خرید محاسبه و از خالص قیمت خرید کسـر و در  

 دهد.   نتیجه بهای تمام شده کاالی خریداری شده را کاهش می
روز فرصت دارنـد، بـدهی    39فروش نسیه در شرکت دنا به این شرط است که خریداران حداکثر 

روز اول خرید بپردازند، مشمول سه درصد تخفیـف   15. اگر مشتریان بدهی خود را در خود را بپردازند
/خـالص،  39توان این شرط را به طوری که در فاکتور فروش قید شده، به صورت  شوند. می نقدی می

 3توانـد   روز از تاریخ فاکتور پرداخت کند، مـی  15بیان کرد. اگر مشتری بدهی خود را در مدت  15/3
 التفاوت اقدام کند. ن را به صورت تخفیف نقدی در نظر گرفته و نسبت به پرداخت مابهدرصد آ

حال برای روشن شدن تخفیف نقدی خرید، فرض کنید شرکت کاالیی را به طور نسیه و با شرط  
 مهر(: 11ریال خریداری کرد )در تاریخ  190199به مبلغ  15/3/خالص، 39
 190199  موجودی کاال  مهر 11  
 190199 های پرداختنی حساب    
 خرید کاال به طور نسیه    

 گردد: پردازد لتا مشمول تخفیف نقدی می مبلغ بدهی را در دوره تخفیف می ،شرکت خریدار
 190199 های پرداختنی حساب  آبان 19  
 680515 (190199% × 51وجوه نقدی )    
 10111 (190199% × 3موجودی کاال )    
دهد. حال اگر شرکت خریدار، وجه فـاکتور   های پرداختنی را به صفر کاهش می اباین مبادله، حس 

را پس از دوره تخفیف بپردازد، ناگزیر است مبلغ فاکتور را به طور کامل بپـردازد. در ایـن صـورت در    
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اصول حسابداری )
1) 

 زمان پرداخت ثبت زیر را انجام خواهد دارد:
 190199 های پرداختنی حساب  آبان 11  
 190199   وجوه نقد    

ریال به صورت نسیه با  999/199/1مردادماه به مبلغ  1مثال: شرکت الویج کاالهایی را در تاریخ 
مردادماه  19خریداری نموده است. اگر این شرکت بدهی خود را در تاریخ  19/1/ خالص، 39شرط 

 پرداخت کند؛ مطلوبست ثبت خرید کاال و پرداخت بدهی شرکت الویج.
 999/199/1  موجودی کاال  مردادماه 1       
 999/199/1 های پرداختنیحساب                       
 999/199/1 های پرداختنیحساب   مردادماه 19 
 999/12  موجودی کاال                       
 999/116/1  موجودی نقد                       

  
 های خرید و تخفیفات )عدم برگشت( برگشتی

دهند کـه کاالهـای معیـوب، کاالهـایی کـه در       ی بازرگانی این اجازه را به مشتریان میاغلب واحدها
اند و یا هر نو  ایراد دیگری دارند را برگشت دهند و یا در صورتی که خریدار  حمل و نقل صدمه دیده

و از  گیـرد  کاالی صدمه دیده را با توافق فروشنده برنگرداند، فروشنده از این بابت تخفیفی در نظر می
 کند. بدهی خریدار کسر می

کـاال را   یکه برگشت از خرید و تخفیفات عدم برگشت، بهـای تمـام شـده موجـود    به دلیل این 
دهد، برگشت خرید و تخفیفات از طریق بستانکار کردن حسـاب موجـودی کـاال در دفـاتر      کاهش می
 شود. ثبت می

که جـزء سفارشـات وی   ا به دلیل اینریال از خرید مثال قبل ر 10999فرض کنید، شرکت خریدار  
 دهد: باشد، بازگردانده است. در این حالت، در دفاتر خود این ثبت را انجام می نمی
 10999 های پرداختنی حساب  آبان 3   
 10999  موجودی کاال     
 ثبت برگشت کاال به فروشنده     
شـرکت فروشـنده، پیشـنهاد     در صورتی که، مقداری از کاالها در حین حمل آسـیب دیـده باشـد.    
ریال دادن تخفیف، کاال را نزد خود نگهدارد. برای ثبت این تخفیـف   10999کند، شرکت خریدار با  می
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 خرید باید اینگونه عمل شود:
 10999 های پرداختنی حساب  آبان 2   
 10999  موجودی کاال     
 ثبت دریافت تخفیف خرید     
 گتارنــد: ، دو اثــر از خــود بــاقی مــی   برگشــت هــای خریــد و تخفیفــات عــدم    برگشــتی 
( خـالص بهـای تمـام    1شود.  های پرداختنی بدهکار می دهد بنابراین حساب ها را کاهش می ( بدهی1

 گردد. دهد بنابراین موجودی کاال بستانکار می شده موجودی کاال را کاهش می
های خریداری شده معیوب است شود کاالمردادماه متوجه می 5مثال( در مثال شرکت الویج در تاریخ 

ریال کاالها را برگشت ندهد؛ ثبت  999/199پتیرد در قبال دریافت تخفیفی معادل و این شرکت می
 مربوط به آن را انجام دهید.

 999/199 های پرداختنیحساب                        
 999/199 موجودی کاال                        
 

 های حمل هزینه
تواند از موارد با اهمیت قرارداد خرید باشد. قرارداد خریـد   مل کاال از فروشنده به خریدار، میمخارج ح

 سازد، مخارج حمل کاال بر عهده فروشـنده و یـا خریـدار    مشخص می (FOB)وب صوصاً شرایط فخ
 .  است

لیـه مخـارج   شـود و ک  در مبدأ به خریدار منتقل می قانوناًوب مبدأ باشد. مالکیت کاال اگر قرارداد ف
گونه تعهدی فروشنده از آن محل به بعد هیچ ؛حمل از مبدأ تعیین شده تا مقصد بر عهده خریدار است

 بر عهده نخواهد داشت. 
خریـدار   مخارج حمل کاال تا مقصد تعیین شدهمقصد باشد، فروشنده باید تمامی  فوباگر قرارداد 

شـود، هزینـه    االی خریداری شده پرداخت میرا بر عهده گیرد. کلیه مخارجی که بابت حمل و نقل ک
هایی است کـه   در حسابداری، بهای تمام شده یك دارایی، شامل کلیه مخارج و هزینهحمل نام دارد. 

 شود.  واحد تجاری برای استفاده از آن دارایی، متحمل می
نـو   در ارتباط با کاال، بهای تمام شده کاال عبارتست از خـالص بهـای تمـام شـده منهـای هـر       

تخفیف، به عالوه مخارج حمل کاال و هرگونه حقوق و عوارض گمرکی و کارمزد بانکی در خریدهای 
را بدهکار و وجـوه نقـد یـا     خارجی. برای ثبت پرداخت هزینه حمل، خریدار باید حساب موجودی کاال
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اصول حسابداری )
1) 

 های پرداختنی را بستانکار نماید.  حساب
ریال از شرکتی که حمل کاال را بر عهـده   60999فرض کنید، شرکت خریدار صورتحسابی معادل 

 کند. داشته دریافت و بالفاصله وجه آن را پرداخت می
 60999 موجودی کاال  آبان 1   
 60999  وجوه نقد     
 بابت پرداخت وجه حمل کاال     

 
 فروش کاال و بهای تمام شده کاالی فروش رفته
 رت گیرد.فروش کاال ممکن است به دو صورت نقدی یا نسیه صو

ریال با بدهکار کـردن حسـاب وجـوه نقـد و بسـتانکار       3990999فروش نقدی. فروش نقدی به مبلغ 
 شود: کردن حساب درآمد فروش به شکل زیر ثبت می

 3990999  وجوه نقد فروردین 5   
 3990999 درآمد فروش     
 فروش نقدی     
واحد تجاري بايد بعيد از فيرو     كه حساب موجودي كاال، هميشه به هنگام باشد،براي اين 

مانده موجودي كاال را نيز كاهش دهد. فرض كنيد بهاي تمام شيده ايين كياال بيراي فروشينده،      
 ريال باشد.  1240444

رييال   1240444اي  بعد از انجام ثبت باال، واحد تجاري بالفاصله باييد یيي ييك ثبيت جداگانيه     
بهاي تمام شده كاالي فرو  رفتيه )ييك    بهاي تمام شده را از حساب موجودي كاال به حساب
 هزينه( منتقل كند. نحوه عمل به شكل زير است:

 1240444 بهاي تمام شده كاالي فرو  رفته فروردين 2  
 1240444   موجودي كاال    
 ثبت بهاي تمام شده كاالي فرو  رفته    
بازرگاني است. ايين  ترين هزينه واحد ترين و مهمبهاي تمام شده كاالي فرو  رفته، بزرگ 

 گر، بهاي تمام شده كااليي است كه به مشتريان فروخته شده است.حساب بيان



اصـول حســابداری )1( 158
 155 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفصل پنجم 

ها معموالً به صورت  فروشي ها و بعضي از خرده ها، توليدي فرو  در عمده فروشيفرو  نسيه. 
 گيرد. نسيه صورت مي

تني و بسيتانكار  هياي دريياف   ريال با بدهكار كردن حساب 0440444فرو  نسيه كاال به مبلغ  
 شود: كردن حساب درآمد فرو  به شكل زير ثبت مي

 0440444  هاي دريافتني حساب فروردين 11  
 0440444   درآمد فرو     
 بابت فرو  نسيه    
ريال باشيد، بياز هيم بالفاصيله      2240444كه بهاي تمام شده كاالي فرو  رفته، با فرض اين 

 داد: بايد ثبت ديگري به صورت زير انجام
 2240444 بهاي تمام شده كاالي فرو  رفته فروردين 11  
 2240444   موجودي كاال    
 بابت ثبت بهاي تمام شده كاالي فروخته شده به مشتريان    
فيروردين، در دفتير روزناميه پشيت زيير انجيام        11با دريافت وجه نقد بابت مطالبات مبادليه   
 شود: مي
 
 0440444   وجه نقد فروردين 12   
 0440444 هاي دريافتني حساب     
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اصول حسابداری )
1) 

 مروری بر مباحث فصل:
 شود؟ر یك شرکت بازرگانی چگونه میسود ناخالص )حاشیه فروش( د -1
 دلیل استفاده بیشتر از سیستم ثبت دائمی موجودی کاال نسبت به سیستم ادواری چیست؟  -1
 ا شرح دهید.های ادواری و دائمی موجودی کاال رویژگی هر یك از سیستم  -3
 
 

 های فروش و تخفیفات تخفیفات نقدی فروش، برگشتی
های خرید و تخفیفـات، کاهنـده بهـای تمـام شـده کـاالی        همان طور که تخفیفات خرید و برگشتی

هـای متقابـل    های فروش و تخفیفات نیز که حسـاب  ، تخفیفات فروش و برگشتیاستخریداری شده 
 باشند. می درآمد فروش هستند، کاهنده درآمد فروش

ریال را به طور نسیه و بـه شـرط    1190999خرداد، مقداری کاال به مبلغ  1فرض کنید شرکت دنا در  
باشد و برای ثبـت   ریال می 2190999فروشد. بهای تمام شده این کاال برای دنا  می 19/1/خالص، 39

 کند: مبادله فوق در دفتر روزنامه به شکل زیر عمل می
 1190999   دریافتنی های حساب  خرداد 1  
 1190999   درآمد فروش    
 فروش کاال به طور نسیه    

 
 2190999 بهای تمام شده کاالی فروش رفته  خرداد 1  
 2190999   موجودی کاال    
 ثبت بهای تمام شده کاالی فروش رفته    
شده این کـاال   دهد. بهای تمام ریال از کاالی مربوطه را برگشت می 690999فرض کنید خریدار  

های دریافتنی را به شـرح   ریال است. دنا برگشت فروش و کاهش در حساب 290999برای شرکت دنا 
 کند: زیر ثبت می

 690999 های فروش و تخفیفات برگشت  خرداد 11  
 690999   های دریافتنی حساب    
 دریافت کاالی برگشت شده    
 را به هنگام کند که این عمل با کاهش بهای تمـام  دنا باید با برگشت کاال، حساب موجودی کاال 
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 شده کاالی فروش رفته همراه خواهد بود:
 290999   موجودی کاال  خرداد 11  
 290999 بهای تمام شده کاالی فروش رفته    
 برگشت کاال به انبارثبت     
یـرد. ثبـت ایـن    گ ریال تخفیف برای خریدار در نظـر مـی   190999دنا بابت کاالهای آسیب دیده،  

هـای فـروش و تخفیفـات و بسـتانکار کـردن       مبادله در دفتر روزنامه با بدهکار کردن حساب برگشتی
 های دریافتنی همراه خواهد بود: حساب حساب

 190999 های فروش و تخفیفات برگشتی  خرداد 15  
 190999   های دریافتنی حساب    
 یدهدر نظر گرفتن تخفیف برای کاالهای آسیب د    
در نظر داشته باشید که در زمان در نظر گرفتن تخفیف فروش، نیازی به ثبت موجودی کاال وجود  

 شود.  ندارد، چرا که در این موارد، کاالیی به فروشنده برگشت نمی
خرداد که آخرین روز  11تری از مشتریان دریافت خواهد کرد. در فروشنده وجوه نقد کم مقابل،در 

کند. مبلغ وجوه نقد دریافتنی  ریال( را وصول می 3150999دنا نیمی از طلب خود )دوره تخفیف است، 
باشد و ثبت دریافت وجـوه نقـد بـه شـکل زیـر       می[ 3150999 –( 3150999×  1/9])ریال  3180599

 خواهد بود:
 3180599  وجوه نقد  خرداد 11  
 60599 تخفیفات فروش    
 3150999 های دریافتنی حساب    
 ول طلب در دوره تخفیفوص    
کند. این تـاریخ بعـد از دوره    خرداد وصول می 18طلب خود را در تاریخ  ماندهقیافرض کنید دنا ب 

 باشد، بنابراین تخفیفات فروش در کار نخواهد بود.  تخفیف می
 گردد: های دریافتنی بستانکار می وجوه نقد بدهکار و حسابحساب برای ثبت این دریافت وجوه نقد، 

 
 3150999  وجوه نقد  خرداد 18   
 3150999 های دریافتنی حساب     
 وصول طلب بعد از دوره تخفیف     
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اصول حسابداری )
1) 

 شود: های متقابل به شکل زیر محاسبه می فروش خالص با کسر کردن حساب
 درآمد فروش )حسابی با مانده بستانکار(

 تخفیفات فروش )حسابی با مانده بدهکار( -
 خفیفات )حسابی با مانده بدهکار(های فروش و ت برگشتی -

 باشد.( = فروش خالص )فروش خالص تنها یك محاسبه بوده و حساب دفتر کل نمی
فروشد ریال را به شرکت سبحان می 999/329مثال( شرکت دیار در اول آبان ماه کاالهایی به قیمت 

ریال از  999/59که آبان ماه مشخص شد  11ریال است(. در  999/159تمام شده این کاالها )بهای 
کاالهای فروش رفته معیوب است و شرکت سبحان تصمیم گرفت کاالهای معیوب را برگشت ندهد 

های ریال ارائه دهد. مطلوبست انجام ثبت 999/19و در مقابل شرکت دیار کاهش قیمتی را به مبلغ 
 مرب.ط در دفاتر شرکت دیار.

 3290999  های دریافتنیحساب  آبان ماه 1 
 3290999 فروش درآمد     

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1590999 بهای تمام کاالی فروش رفته     
 1590999  موجوی کاال      
 999/19  برگشت از فروش و تخفیفات  آبان ماه 11

 999/19  های دریافتنیحساب     
 
  طول مهر سال جاری انجام داده است:مثال: مؤسسه بازرگانی مروارید مبادالت زیر را در 

 .19/1ریال به طور نسیه و به شرط آخر ماه/ خالص،  10619خرید کاال به مبلغ  مهر 3
 مهر. این کاالها معیوب بودند. 3درصد از کاالی خریداری شده در تاریخ  29برگشت  مهر 5

 ریال( 559ور ریال )بهای تمام شده کاالی متک 519فروش نقدی کاال به مبلغ  مهر 11
. در ایـن مبادلـه   15/3/خالص، 39ریال به طور نسیه و به شرط  50199خرید کاال به مبلغ  مهر 15

 ریال تخفیف تجاری دریافت شد و مبلغ پس از کسر تخفیف پرداخت شد. 199
 ریال بابت حمل کاالی خریداری شده. 169پرداخت مبلغ  مهر 16
. بهـای  19/1/خـالص،  39ال به طور نسیه و به شـرط  ری 10999فروش کاال به مبلغ  مهر 18

 ریال. 10189تمام شده کاالی فروش رفته 
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ریال.  899مهر از مشتریان به مبلغ  18دریافت بخش معیوب کاالی فروخته شده در  مهر 11
 ریال است. 289بهای تمام شده آن 

ـ   مهر 12 مهـر. در ایـن    15د استقراض از بانك برای استفاده از دوره تخفیف مربوط بـه خری
 ارتباط مروارید بازپرداخت مبلغ را به امضای یك سند پرداختنی تعهد کرد.

 مهر بعد از کسر تخفیفات 15پرداخت بدهی مربوط به خرید  مهر 12
 مهر 18دریافت وجه از مشتریان بابت تسویه حساب خرید کاالی  مهر 18
 مهر 3پرداخت بدهی مربوط به خرید  مهر 15
ریـال تخفیـف    35ریال به طور نقد. این مبلغ پـس از کسـر    599خرید کاال به مبلغ  مهر 39

 تجاری پرداخت شد.
برای موجودی کـاال   Tثبت مبادالت در دفتر روزنامه بدون شرح مبادالت و افتتاح حساب  مطلوبست:

 و بهای تمام شده کاالی فروش رفته.
 
 10619   موجودی کاال  مهر 3

 10619  ختنیهای پردا حساب    
 622 (10619×  2/9های پرداختنی ) حساب  مهر 5

 622   موجودی کاال    
 519    وجوه نقد  مهر 11

 519   درآمد فروش    
 559 بهای تمام شده کاالی فروش رفته   
 559   موجودی کاال    
 50999 (50199 – 199موجودی کاال )  مهر 15

 50999  های پرداختنی حساب    
 169   موجودی کاال  مهر 16

 169    وجوه نقد    
 10999  های دریافتنی حساب  مهر 18

 10999   درآمد فروش    
 10189 بهای تمام شده کاالی فروش رفته   
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اصول حسابداری )
1) 

 10189   موجودی کاال    
 899 های فروش و تخفیفات برگشتی  مهر 11

 899  های دریافتنی حساب    
 289   موجودی کاال   
 289 ام شده کاالی فروش رفتهبهای تم    
 20859  [50999% × 51وجوه نقد ]  مهر 12

 20859   اسناد پرداختنی    
 50999  های پرداختنی حساب  مهر 12

 159   موجودی کاال    
   20859    وجوه نقد    
 10116    وجوه نقد  مهر 18

 12   تخفیفات فروش   
 10199  های دریافتنی حساب    
 566  های پرداختنی سابح  مهر 15

 566    وجوه نقد    
 865   موجودی کاال  مهر 39

   865    وجوه نقد    
 بهای تمام شده کاالی فروش رفته  موجودی کاال

 مهر 11 289 559 مهر 11  مهر 5 622 10619 مهر 3
   10189 مهر 18  مهر 11 559 50999 مهر 15
   10159 مانده  مهر 18 10189 169 مهر 16
      مهر 12 159 289 مهر 11
        865 مهر 39

        50651 مانده
 

 ها در یک واحد بازرگانی تعدیل و بستن حساب
ها در یك واحد بازرگانی کم و بیش شـبیه یـك واحـد خـدماتی بـوده و       فرآیند تعدیل و بستن حساب

 ند.هست شود کامالً یکسان که در این فرآیند طی می مراحلی
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شـود کـه در    کاربرگ مورد استفاده قرار گیرد، ابتدا تراز آزمایشی وارد و کاربرگ تکمیـل مـی   اگر 
های تعـدیلی و   توان برای انجام ثبت گردد. از اطالعات کاربرگ می نتیجه سود و زیان ویژه تعیین می

 های مالی استفاده کرد. چنین تهیه صورتها و هم بستن حساب
 

 ی شمارش فیزیکیتعدیل موجودی کاال بر مبنا
دهـد ولـی    در سیستم دائمی، حساب موجودی کاال در دفاتر همیشه موجودی جاری کاال را نشان مـی 

 باشد. مطابقت نداشته ممکن است که مقدار واقعی موجودی کاال با اطالعات دفاتر 
ا توانند انجـام تعـدیل در موجـودی کـاال ر     سرقت، صدمه دیدن کاال، اشتباهات حسابداری و... می

ند. بنابراین تمامی واحدهای بازرگانی و تولیدی باید حداقل یك بـار در سـال مبـادرت بـه     کضروری 
 شمارش فیزیکی موجودی کاال خود کنند. 

دهد که حسـاب موجـودی کـاال بـه مبلـغ       به عنوان مثال، تراز آزمایشی شرکت پژواک نشان می
ریـال   2950999مام شـده موجـودی کـاال    ریال است. بدون سرقت، اشتباه و... باید بهای ت 2950999

اسفند زمانی که مالك فروشگاه اقدام به شمارش کاالی موجود نمود، دریافت کـه   15باشد. در تاریخ 
ریال اسـت. پـژواک بایـد بـرای ایـن کسـری        2910999بهای تمام شده کاالی موجود در فروشگاه، 
 موجودی کاال، ثبت تعدیلی زیر را انجام دهد:

 30999 بهای تمام شده کاالی فروش رفته  اسفند 15  
   30999  موجودی کاال     
های موجودی کاال و بهای تمام شده کاالی فروش رفته با مانـده   شود که حساب موجب می ثبتاین 

های مالی انعکاس یابند. سایر موارد مانند تهیه کـاربرگ حسـابداری، تعـدیالت     واقعی خود در صورت
 های خدماتی است. مالی مانند شرکتهای  ها و تهیه صورت بپایان دوره، بستن حسا

ریال را  999/199/3ای کعادل مانده 2x13مثال( حساب موجودی کاالی شرکت کاریز در پایان سال 
 999/959/3دهد. با انبارگردانی موجوی کاال، مشخص گردید موجودی فیزیکی کاال معادل نشان می

 حی برای انعکاس کسری کاال.ریال است. مطلوبست انجام ثبت اصال
 999/15 بهای تمام شده کاالی فروش رفته  اسفند 15  
 999/15   موجودی کاال    
 باشـد. بـا توجـه بـه      مثال: تراز آزمایشی و اطالعات اضافی زیر مربوط به مؤسسه پخش امید می

ب( انجـام   موارد زیر مطلوبست: الف( وارد کردن تراز آزمایشی در کـاربرگ و تکمیـل کـاربرگ.   
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اصول حسابداری )
1) 

های موقت در دفتر روزنامه ج( تهیه صورت سود و زیان، صورت  های تعدیلی و بستن حساب ثبت
 سرمایه و ترازنامه.

 مؤسسه پخش امید
 تراز آزمایشی

 3x13اسفند  15
 ریال ریال 

  50619 وجوه نقد
  310199 های دریافتنی حساب

  690599 موجودی کاال
  30539 ملزومات

  60999 ت اجارهپیش پرداخ
  160599 اثاثیه

 110199  استهالک انباشته
 260329  های پرداختنی حساب

 30599  پیش دریافت درآمد
 350999  بلندمدت -اسناد پرداختنی

 130689  سرمایه آقای امیدی
  280999 برداشت آقای امیدی

 3260199  درآمد فروش
  190399 تخفیفات فروش

  80199 خفیفاتبرگشت از فروش و ت
  1110119 بهای تمام شده کاالی فروش رفته

  810159 هزینه حقوق
  10999 هزینه اجاره

  50899 هزینه آب و برق
  10599 هزینه بهره
 2160219 2160219 جمع کل

 :  3x13اسفند  15اطالعات اضافی در تاریخ 
 ریال  10589الف( ملزومات مصرف شده طی سال 

 ریال  10999نشده، ب( اجاره منقضی 
ریال از پیش دریافت درآمد، هنوز کسب نشده است. شرکت انتظار دارد مبلغ مـتکور را در   10299 پ(
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 سال بعد به درآمد تبدیل کند.
 سال تخمین زده شده و دارایی در پایان عمر مفید فاقد ارزش خواهد بود. 19ت( عمر مفید اثاثیه 

 یالر 10399ث( هزینه حقوق تعهدی )معوق( 
 .ریال 699ج( هزینه بهره معوق 
 ریال. 650899شمارش شده چ( موجودی کاالی 

 حل:الف(
 اقالم ترازنامه اقالم سود و زیان تعدیالت تراز آزماشی ها عنوان حساب

 بستانکار بدهکار بستانکار بدهکار بستانکار بدهکار بستانکار بدهکار
  50619      50619 وجوه نقد

  310199      310199 نیهای دریافت حساب
  650899    50399)چ(  690599 موجودی کاال

  10359   10589)الف(   30539 ملزومات
  10999   50999)ب(   60999 پیش پرداخت اجاره

  160599      160599 اثاثیه
 130859    10659)ت(  110199  استهالک انباشته

 260329      260329  های پرداختنی حساب
 10399    10399)ث(    حقوق پرداختنی
 699    699)ج(    بهره پرداختنی

 10299     10199)چ( 30599  پیش دریافت درآمد
 350999      350999  اسناد پرداختنی بلندمدت

 130689      130689  سرمایه آقای امیدی
  280999      280999 برداشت آقای امیدی

   3210899  10199)پ(  3260199  درآمد فروش
    190399    190399 تخفیفات فروش

    80199    80199 برگشت فروش و تخفیفات
    1660219 50399)چ(   1110119 بهای تمام شده کاالی فروش رفته

    820959  10399)ث(  810159 هزینه حقوق
    110999  50999)ب(  10999 هزینه اجاره

    10659  10659)ت(   هزینه استهالک
    50899    50899 هزینه آب و برق
    10589  10589)الف(   هزینه ملزومات

    30599  699)ج(  10599 هزینه بهره
 2160219 2160219 180539 180539 1550559 3210899 1850219 1330119 

 510159   510159     سود ویژه
 
 

    3210899 3210899 1850219 1850219 
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اصول حسابداری )
1) 

 ب(
 های تعدیلی ثبت

3x13 
  10589  هزینه ملزومات  اسفند 15

 10589    ملزومات    
 50999  هزینه اجاره  اسفند 15

 50999  پیش پرداخت اجاره    
 10199  پیش دریافت درآمد  اسفند 15

 10199   درآمد فروش    
 10659  هزینه استهالک  اسفند 15

 10659   استهالک انباشته    
 10399  هزینه حقوق  فنداس 15

 10399   حقوق پرداختنی    
 699  هزینه بهره  اسفند 15

 699   بهره پرداختنی    
 50399  موجودی کاال  اسفند 15

 50399 بهای تمام شده کاالی فروش رفته    
 

 ها ثبت بستن حساب
3x13 

 3210899  درآمد فروش  اسفند 15
 3210899  خالصه حساب سود و زیان    
 1550559 خالصه حساب سود و زیان  اسفند 15

 1660219 بهای تمام شده کاالی فروش رفته    
 190399   تخفیفات فروش    
 80199 های فروش و تخفیفات برگشتی    
 820959   هزینه حقوق    
 110999   هزینه اجاره    
 10659   هزینه استهالک    
 50899   هزینه آب و برق    
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 10589   ملزوماتهزینه     
 30599   هزینه بهره    
 510159  خالصه حساب سود و زیان  اسفند 15

 510159  سرمایه آقای امیدی    
 280999  سرمایه آقای امیدی  اسفند 15

 280999  برداشت آقای امیدی    
 

 خالصه حساب سود و زیان
 بستن 3210899 1550559 بستن

 مانده 510159 510159 بستن
 
 ج(

 مؤسسه پخش امید
 صورت سود و زیان

 3x13اسفند  15برای سال منتهی به 
 ریال  ریال 

   3210899 درآمد فروش
   190399 تخفیفات فروش -
   80199 برگشت فروش و تخفیفات -

 3150399   خالص درآمد فروش
 1660219   بهای تمام شده کاالی فروش رفته -

 1610839   سود ناویژه
    لیاتی:هزینه عم

   820959 هزینه حقوق
   110999 هزینه اجاره

   50899 هزینه آب و برق
   10659 هزینه استهالک
 1910989  10589 هزینه ملزومات

 550159   سود عملیاتی
    ها: سایر هزینه
 30599   هزینه بهره

 510159   سود ویژه )خالص(
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اصول حسابداری )
1) 

 
 مؤسسه پخش امید

 صورت سرمایه
 3x13اسفند  15نتهی به برای سال م

 ریال 
 15/11/1x13 130689سرمایه آقای امیدی در 

 510159 شود: سود ویژه اضافه می
 15539 

 280999 شود: برداشت کسر می
 15/11/3x13 110539سرمایه آقای امیدی در 

 

 
 مؤسسه پخش امید

 ترازنامه
 3x13اسفند  15

 ها بدهی  ها دارایی
 یالر جاری:  ریال جاری:

 260329 های پرداختنی حساب  50619 وجوه نقد
 10399 حقوق پرداختنی  310199 های دریافتنی حساب

 699 بهره پرداختنی  650899 موجودی کاال
 10299 پیش دریافت درآمد  10359 ملزومات

 590629 های جاری جمع بدهی  10999 پیش پرداخت اجاره
  دت:بلندم  1190519 های جاری جمع دارایی

 350999 اسناد پرداختنی   غیرجاری:
 850629 ها جمع بدهی   160599اثاثیه 

  حقوق مالکانه:  10659 (130859)استهالک انباشته 
 110539 سرمایه آقای امیدی  1130519 ها جمع دارایی

 1130519 ها و سرمایه جمع بدهی   
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 مروری بر مباحث فصل:
از فروش و تخفیفات به جای این که مستقیماً در حساب فروش  چرا تخفیفات فروش و برگشت  -1

 شوند؟های متقابل )کاهنده( ثبت میثبت شوند در حساب
شود در حالی که شرکت خدماتی های موقتی استفاده میهای بازرگانی از چه حسابدر شرکت -1

 برند؟ها را به کار نمیاین حساب
 ضیح دهید.وهای بازرگانی را تتهای موقت در شرکهای بستن حسابثبت -3
 

 ی کاالی بازرگانی در سیستم ادواریرحسابدا
 خرید کاال

هـای   شود اما خرید، تخفیفات خریـد، برگشـتی   در سیستم ادواری از حساب موجودی کاال استفاده می
شـوند. ثبـت خریـد     ها ثبت می ای با همین نام های جداگانه خرید و تخفیفات و هزینه حمل در حساب

 یه کاال و متعاقباً پرداخت بدهی در دوره تخفیف در سیستم ادواری به شکل زیر خواهد بود:نس
 190199   خرید  مهر 11  
 190199 های پرداختنی حساب     
 خرید کاال به طور نسیه    
 190199 های پرداختنی حساب  آبان 19  
 680515   وجوه نقد     
 10111  تخفیفات خرید     
 ت بدهی در دوره تخفیفپرداخ    
ریال است را به  10999فرض کنید قبل از پرداخت بدهی، خریدار کاالهای معیوبی که قیمت آنها  

 گیرد: ریال از فروشنده تخفیف می 10999دهد و همچنین  فروشنده برگشت می
 10999  های پرداختنی حساب  آبان 3  
 10999 های خرید و تخفیفات برگشتی     
 کاال به فروشندهبرگشت     
 10999  های پرداختنی حساب  آبان 2  
 10999 های خرید و تخفیفات برگشتی     
 اخت تخفیفات عدم برگشت    
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اصول حسابداری )
1) 

کنـد.   در طول دوره، واحد تجاری، بهای تمام شده کلیه خریدهای کاال را در حساب خرید ثبت می 
دهـد زیـرا تخفیفـات خریـد و      مانده حساب خرید، همیشه مانده واقعی خریـد خـالص را نشـان نمـی    

های متقابل  اند. برای محاسبه خرید خالص باید حساب های خرید و تخفیفات از آن کسر نشده برگشت
 را از خرید کسر کرد:

 خرید )حسابی با مانده بدهکار(
 تخفیفات خرید )حسابی با مانده بستانکار( -

 های خرید و تخفیفات )حسابی با مانده بستانکار( برگشتی -
 = خرید خالص )خرید خالص یك محاسبه بوده و نام یك حساب دفتر کل نیست(

 
 های حمل هزینه

در سیستم ادواری موجودی کاال، هزینه حمل کاال از فروشنده به خریدار در حساب مجزایـی بـه نـام    
 شود: ریال بابت حمل به این شکل ثبت می 60999شود. بنابراین پرداخت  حساب هزینه حمل ثبت می

 
 

 60999 هزینه حمل  آبان 1   
 60999  وجوه نقد     
 بابت حمل کاالی خریداری شده     

 
 فروش کاال

ثبت فروش کاال در سیستم ادواری بسیار ساده و آسان است. در این سیستم، در زمان فـروش نیـازی   
 ر ثبت کرد:ریال کاال را به شکل زی 3990999توان فروش  به بهنگام کردن موجودی کاال نبوده و می

 
 3990999 های دریافتنی حساب    
 3990999  درآمد فروش    
 فروش کاال به صورت نسیه    
گونه ثبت مکملی برای موجودی کاال و بهای تمام شـده کـاالی فـروش رفتـه الزم نیسـت.      هیچ 

هـای   های فروش و تخفیفات همانند سیسـتم دائمـی در حسـاب    همچنین تخفیفات فروش و برگشتی
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در این رابطه در  ثبتیکه هیچ شوند، به استثنای این اند، ثبت می ها تعبیه شده یی که با همین ناممجزا
 گیرد. های موجودی کاال و بهای تمام شده کاالی فروش رفته انجام نمی حساب

 بهای تمام شده کاالی فروش رفته
شـود. در سیسـتم    مـی  در سیستم ادواری، بهای تمام شده کاالی فروش رفته به طریق زیر محاسـبه 

باشـد.   ادواری، بهای تمام شده کاالی فروش رفته تنها یك محاسبه بوده و یك حساب دفتر کل نمی
اگر از بهای تمام شده کاالی آماده برای فروش، موجودی کاالی آخر دوره را کسر کنیم، آن چه باقی 

 ی تمام شده کاالی فروش رفته است.ماند، بها می
 

 

 خرید کاال  دوره موجودی کاالی اول
 تخفیفات خرید -  + خرید خالص
 های خرید و تخفیفات برگشتی -  + هزینه حمل

 = خرید خالص  = بهای تمام شده کاالی آماده برای فروش
   موجودی کاالی آخر دوره -

   = بهای تمام شده کاالی فروش رفته
بندند. مراحل  خود را تعدیل کرده و می های نظیر واحدهای خدماتی، واحدهای بازرگانی نیز حساب 

فرآیند پایان دوره به این شکل است که اگر از کاربرگ استفاده شود، تراز آزمایشی را در آن مـنعکس  
کنیم. کاربرگ، اطالعـات الزم را   ساخته و سپس کاربرگ را برای تعیین سود یا زیان ویژه تکمیل می

هـای مـالی در اختیـار     ای موقـت و نیـز تهیـه صـورت    ه های تعدیلی و بستن حساب برای انجام ثبت
 گتارد. می

هـا،   خورد. در اولین ثبـت بسـتن حسـاب    ها، دو نکته جدید به چشم می های بستن حساب در ثبت 
هـا،   شود. در دومـین ثبـت بسـتن حسـاب     حساب موجودی کاال به میزان مبلغ پایان دوره، بدهکار می

شود. سـایر بـدهکارها و بسـتانکارها ماننـد      خود بستانکار می موجودی کاال به ازای مبلغ ابتدای دوره
 های قبل است. ها و مثال حالت
ین نکته ضروری است که انتخاب سیستم موجودی کاال هـیچ تـأثیری در فـروش    ادر پایان ذکر  

خالص، بهای تمام شده کاالی فروش رفته و سود عملیاتی ندارد. بنابراین شما با حـل مثـال قبلـی از    
 کارگیری سیستم ادواری موجودی کاال، باید به همان سود یا زیان ویژه دست یابید.هب طریق
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اصول حسابداری )
1) 

 سؤاالت
کند نسبت به شـرکت خـدماتی از   شرکت بازرگانی که از سیستم دائمی موجودی کاال استفاده می -1

 کند؟های دیگری استفاده میچه حساب
 تفاوت تخفیف نقدی و تخفیف تجاری را توضیح دهید. -1
 دهند؟ها تخفیف نقدی را ارائه میچرا شرکت -3
 کند در حالی که زیان خالص دارد؟در چه صورتی یك شرکت بازرگانی سود ناخالص گزارش می -2
 هایی دارد؟های خدماتی چه تفاوتهای بازرگانی در مقایسه با شرکتهای مالی شرکتصورت -5
 

 تمرین
های مربـوط بـا فـرض اسـتفاده از سیسـتم دائمـی       م ثبتبا توجه به مبادالت زیر مطلوبست انجا -1

 موجودی کاال.
% تخفیف تجاری دریافت 19ریال؛ خریدار  999/5واحد کاال به قیمت هر واحد  599شهریور( خرید  5

 ( است.19/1% خالص، 69کند. شرایط فروش )می
 ه.شهریور ماه به فروشند 5واحد کاالی معیوب از خریدهای  59شهریور( برگشت  1

 شهریور ماه به فروشنده. 5شهریور( پرداخت مبلغ بدهی خرید  15
 کند(.آرتیکل معامالت زیر را انجام دهید )فرض کنید شرکت از سیستم دائمی استفاده می -1
(؛ بهـای تمـام   19/1% خـالص،  39ریال با شرط ) 999/999/3اردیبهشت ماه( فروش کاال به مبلغ  1

 ریال است. 999/599/1شده کاالی فروش رفته 
اردیبهشت ماه( مشتری بخشی از کاالهای خریـداری شـده در تـاریخ یـك اردیبهشـت مـاه را بـه         2

ریال از حساب مشتری کسر گردید. بهای تمـام شـده کـاالی     999/699فروشنده برگشت داد و مبلغ 
 ها برگشت داده شد.ریال بود که به حساب موجودی 999/159برگشتی 

 افت از مشتری بابت فروش اول اردیبهشت ماه.اردیبهشت ماه( دری 11
های زیر مربوط به ایـن  کند. حسابشرکت پیمان از سیستم ثبت دائمی موجودی کاال استفاده می -3

 باشد.می 1x13شرکت در پایان سال 
 999/3 برگشت از فروش و تخفیفات  ریال 999/31 موجودی کاال

 999/199 االی فروش رفتهبهای تمام شده ک  ریال 999/111 سرمایه شرکت
 999/2  هزینه استهالک  ریال 999/5 برداشت مالك
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 999/11  هزینه حقوق  ریال 999/159  فروش
 999/1  های متفرقههزینه  ریال 1599تخفیفات نقدی فروش

دهـد.  ریال نشان مـی  999/39شمارش موجودی کاال در پایان سال مبلغ موجودی کاالی فیزیکی را 
 کسری موجودی کاال.مطلوبست: ثبت 

های موقت درآمد و هزینه شـرکت پیمـان را تهیـه    های بستن حساببا توجه به تمرین قبل، ثبت -2
 کنید.

کـاال بـه   واحـد   999/1مهرماه  3تأسیس شد. این شرکت در  6x13شرکت وثیق در اول مهرماه  -5
احد از کاال را به قیمـت  و 699مهرماه شرکت وثیق  5ریال خریداری نمود. در  999/1قیمت هر واحد 

هـای  ( بـود. آرتیکـل  19/1% خالص، 69ریال به شرکت دنا فروخت و شرایط فروش ) 1299هر واحد 
مهر و معامالت زیر را در دفتر روزنامه ثبت کنید )فـرض کنیـد شـرکت از سیسـتم دائمـی       5فروش 

 کند(.موجودی کاال استفاده می
های خریداری شده از شرکت وثیق را بـه دلیـل معیـوب    واحد از کاال 199مهرماه: شرکت دنا  1الف( 

 دهد.بودن برگشت می
واحد از کاالها نیز معیوب بوده اسـت. شـرکت وثیـق     59شود که مهرماه: شرکت دنا متوجه می 8ب( 

 کند.ریال تخفیف را ارائه می 999/39مبلغ 
برگشت داد. امکان فروش  واحد از کاالهای معیوب را به شرکت وثیق 199مهرماه: شرکت دنا  15ج( 

مجدد این کاالها وجود نداشت و شرکت وثیق تصمیم گرفت این کاالها را معـدوم نمایـد، در نتیجـه    
بهای تمام شده کاالهای فروخته شده ناشی از ایـن کاالهـا را از حسـاب خـارج و بـه عنـوان زیـان        

ریـال   999/199این کاالها کند )بهای تمام شده کاالهای فروخته شده کاالهای آسیب دیده ثبت می
 است(.

های معامالت را برای شرکت دنا ثبت نمایید: شرکت دنا از سیستم با توجه به تمرین قبل آرتیکل -6
 کند.ادواری موجودی کاال استفاده می

 
آبان سال جاری یك دفتر حقـوقی بـاز کـرده اسـت. در طـول مـاه اول        3: آقای خرسند در 1مسأله 

 ر صورت گرفته است:فعالیت، مبادالت زی
 
ریال بابت سرمایه به حسـاب بـانکی دفتـر حقـوقی توسـط آقـای        150999پرداخت  آبان 3
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اصول حسابداری )
1) 

 .خرسند
 .ریال 10899ریال و  199خرید نسیه ملزومات و اثاثه به ترتیب به مبلغ  آبان 2
 .ریال از این بابت 10999ارائه خدمات حقوقی برای یکی از مشتریان و دریافت  آبان 6
 .ریال برای گسترش آتی دفتر حقوقی 150999خرید زمین به مبلغ  بانآ 1

ارائه خدمات برای یکی از مشتریان و ارسال صورتحساب انجام کار برای او به مبلغ  آبان 19
 رود این مبلغ هفته آینده وصول شود. ریال انتظار می 69

 .آبان 2پرداخت بدهی مربوط به خرید اثاثه در تاریخ  آبان 12
 .ریال 699پرداخت حقوق منشی به مبلغ  آبان 15
 .ریال 119پرداخت قبض تلفن به مبلغ  آبان 16
 .ریال 599وصول مطالبات از مشتریان به مبلغ  آبان 11
 .ریال 899ارائه خدمات برای یکی از مشتریان به صورت نسیه به مبلغ  آبان 19
 .ریال 119پرداخت هزینه آب و برق به مبلغ  آبان 12
 .ریال بابت ارائه مشاوره حقوقی به یکی از مشتریان 10599دریافت  آبان 18
 .ریال 699پرداخت حقوق منشی به مبلغ  آبان 39
 .ریال 599پرداخت هزینه اجاره به مبلغ  آبان 39
 .ریال 10299برداشت نقدی بابت مصارف شخصی به مبلغ  آبان 39

 مطلوبست:
هـای دریـافتنی، ملزومـات، اثاثـه، زمـین،       نماییـد: وجـه نقـد، حسـاب     را افتتاح Tهای  . این حساب1

های پرداختنی، سرمایه آقای خرسند، برداشت، درآمد خدمات، هزینه حقـوق، هزینـه اجـاره،     حساب
 .هزینه تلفن و هزینه آب و برق

 .. ثبت عملیات فوق در دفتر روزنامه1
 .تفاده از تاریخ به عنوان عطف. انتقال اطالعات از دفتر روزنامه به دفتر کل و اس3
 ها . تهیه تراز آزمایشی مانده حساب2

 حل:
 یابد، لتا خواهیم داشت: آبان: حساب وجه نقد و سرمایه افزایش می 3

 150999  وجه نقد  
 150999 سرمایه آقای خرسند  
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 گتاری اولیه بابت سرمایه  
به دلیل خرید نسیه، بدهی نیز به مبلغ جمع  یابد و آبان: حساب دارایی )اثاثه و ملزومات( افزایش می 2

 یابد، لتا: دو مورد افزایش می
 10899   اثاثه  
 199   ملزومات  
 10999 های پرداختنی حساب  

 شود، لتا: ها و درآمد می آبان: ارائه خدمات منجر به افزایش دارایی 6
 10999  وجه نقد  
 10999 درآمد ارائه خدمات  

شود که  که صراحتاً بیان نشده است که خرید به صورت نسیه بوده است، فرض میآبان: به دلیل آن 1
خرید زمین که منجر به افزایش دارایی )زمین( بوده است به صورت نقدی بوده است. لتا با این رویداد 

 کند. ها تغییر نمی جمع دارایی
 150999  زمین  
 150999  وجه نقد  
ه و ارسـال صورتحسـاب بـرای وی، باعـث افـزایش طلـب       آبان: انجام خدمات بـه صـورت نسـی    19

 شود: های دریافتنی( و درآمد ارائه خدمات می )حساب
 699  های دریافتنی حساب  
 699  درآمد ارائه خدمات  
شـود، لـتا خـواهیم     ها به صورت همزمـان مـی   آبان: پرداخت بدهی، باعث کاهش بدهی و دارایی 12

 داشت:
 10899 های پرداختنی حساب  
 10899   وجه نقد  
 دقت شود که آن بخش از بدهی پرداخت شده است که مربوط به خرید اثاثه است )و نه ملزومات( 
ها و افزایش  آبان: پرداخت حقوق که نوعی هزینه برای واحد تجاری است، منجر به کاهش دارایی 15

 شود. لتا هزینه )و به تبع آن کاهش سرمایه( می
 699 هزینه حقوق  
 699  ه نقدوج  
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اصول حسابداری )
1) 

آبان: پرداخت قبض تلفن نیز باعث کاهش وجه نقد و افزایش هزینه )و به تبع آن کاهش سرمایه(  16
 شود: می

 119 هزینه تلفن  
 119  وجه نقد  
شـود لـتا جمـع     های دریافتنی و افزایش وجه نقد مـی  آبان: وصول مطالبات، باعث کاهش حساب 11

 کند: ی نمیها از بابت این رویداد تغییر دارایی
 599  وجه نقد  
 599 های دریافتنی حساب  
های دریـافتنی و حسـاب درآمـد     زمان حسابآبان: ارائه خدمات به صورت نسیه باعث افزایش هم 19
 شود: می

 899 های دریافتنی حساب  
 899 درآمد ارائه خدمات  
 شود: آبان: پرداخت هزینه باعث کاهش وجه نقد و افزایش هزینه می 12

 119  هزینه آب و برق  
 119   وجه نقد  
 شود: آبان: ارائه خدمات و دریافت نقدی موجب افزایش وجه نقد و حساب درآمد می 18

 10599  وجه نقد  
 10599 درآمد ارائه خدمات  
 شود: های قبل باعث افزایش هزینه و کاهش وجه نقد می آبان: پرداخت حقوق همانند حالت 39

 699 هزینه حقوق  
 699  وجه نقد  
 شود: آبان: پرداخت هزینه اجاره باعث افزایش هزینه و کاهش وجه نقد موجود در شرکت می 39

 599 هزینه اجاره  
 599  وجه نقد  
آبان: برداشت نقدی باعث کاهش وجه نقد و کاهش سرمایه از طریـق افـزایش حسـاب برداشـت      39
 شود: می

 10299  برداشت  
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 10299  وجه نقد  
 های فوق به دفاتر کل به صورت زیر است: ثبت انتقال

 ملزومات  های دریافتنی حساب  وجه نقد
3/8 150999 150999 1/8  19/8 699 599 11/8  2/8 199   
6/8 10999 10899 2/8  19/8 899     199   
11/8 599 699 15/8   599        
18/8 10599 119 16/8           

  119 12/8           
  699 39/8           
  599 39/8           
  10299 39/8           
 60819             

 
 
 

 های پرداختنی حساب  زمین  اثاثیه
2/8 10899    1/8 150999    2/8 10899 10999 2/8 

 10899   
 
 
 

  150999      199  

 

 قهزینه حقو  درآمد خدمات  برداشت  سرمایه آقای خرسند
  150999 3/8  39/8 10299      1999 6/8  15/8 699   
  150999    10299      699 19/8  39/8 699   
            899 19/8   10199   
            10599 18/8      
  

 
          30599       

 

 هزینه آب و برق  هزینه تلفن  هزینه اجاره
39/8 599    16/8 119    12/8 119   

 599     119     119   
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اصول حسابداری )
1) 

 دفتر حقوقی خرسند
 ترازنامه آزمایشی

39/8/xx13 
 بستانکار بدهکار حساب

  60819 وجه نقد
  599 های دریافتنی حساب

  199 ملزومات
  10899 اثاثیه
  150999 زمین
 199  های پرداختنی حساب

 150999  سرمایه آقای خرسند
  10299 برداشت
 30599  خدماتدرآمد 

  10199 هزینه حقوق
  599 هزینه اجاره
  119 هزینه تلفن

  119 هزینه آب و برق
 150199 150199 جمع

 
: اخیراً آقای شایان یك موسسه خدماتی را افتتاح کرده و در بهمن ماه یعنی ماه اول فعالیـت  1مسأله 

 خود، این مبادالت را انجام داده است:
ریال و یك دسـتگاه سـاختمان بـه عنـوان      10999گتاری نقدی به مبلغ  سرمایه الف( شرو  فعالیت با

 .ریال 690999گتاری غیرنقدی به ارزش  سرمایه
 .ریال و تسلیم یك فقره سند پرداختنی در این رابطه 390999ب( استقراض از بانك به مبلغ 

 .ریال 10399پ( خرید نسیه ملزومات به مبلغ 
 .ریال 180999ی به مبلغ ت( خرید نقدی اثاثیه ادار

 .ریال 10199ث( پرداخت بابت حقوق کارکنان به مبلغ 
 .ریال به صورت نسیه 10199ج( ارائه خدمات برای یکی از مشتریان به مبلغ 

 .ریال از بدهی ایجاد شده در مبادله )پ( 899چ( پرداخت 
یـن هزینـه در مـاه آینـده     ریال. قرار است وجه ا 699ح( دریافت صورتحساب هزینه تبلیغات به مبلغ 
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 پرداخت شود.
 .ریال و دریافت وجه آن 10699خ( ارائه خدمات به یکی از مشتریان به مبلغ 

 .ریال 10199د( وصول مطالبات به مبلغ 
 های نقدی زیر: ذ( پرداخت هزینه

 .ریال 199  . اجاره پارکین 1
 .ریال 299  . آب و برق1

 .ریال 30599ر( برداشت جهت مصارف شخصی 
 مطلوبست:

، اثاثیـه اداری،  هـای دریـافتنی، ملزومـات اداری    حسـاب بـرای: وجـه نقـد،     Tهـای   . افتتاح حساب1 
های پرداختنی، اسناد پرداختنی، سرمایه آقای شـایان، برداشـت، درآمـد خـدمات،      ساختمان، حساب

 .هزینه حقوق، هزینه تبلیغات، هزینه اجاره آب و برق
 .های دفتر کل زنامه و انتقال به حساب. ثبت عملیات فوق در دفتر رو1
 .ها در پایان ماه . تهیه تراز آزمایشی مانده حساب3
 

 حل:
شـود. لـتا    ها و سـرمایه وی در شـرکت مـی    الف( یك آورده آقای شایان باعث افزایش حساب دارایی

 داریم:
 10999   وجه نقد  
 690999   ساختمان  
 610999  سرمایه آقای شایان  

هـا )اسـناد پرداختنـی(     ها و بـدهی  به صورت ارائه اسناد پرداختنی باعث افزایش دارایی ب( استقراض
هـای   شود. چنانچه سندی از بابت استقراض رد و بـدل نشـود، مبلـغ بـدهی در قالـب حسـاب       می

 شود، لتا داریم: پرداختنی ثبت می
 390999   وجه نقد  
 390999  اسناد پرداختنی  

که این خرید به صـورت نسـیه بـوده    شود و به دلیل آن ها می زایش داراییپ( خرید ملزومات باعث اف
 شود: است، باعث افزایش بدهی مربوطه می
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اصول حسابداری )
1) 

 10399  ملزومات اداری  
 10399 های پرداختنی حساب  

شود، لتا مبادله متکور  زمان کاهش وجه نقد میت( خرید نقدی اثاثه باعث افزایش حساب اثاثیه و هم
 ها بی تأثیر است. بر جمع دارایی

 180999 اثاثه اداری  
 180999  وجه نقد  

 شود لتا داریم: ث( پرداخت هزینه حقوق کارکنان باعث کاهش وجه نقد و افزایش هزینه حقوق می
 10199 هزینه حقوق  
 10199  وجه نقد  

صـورت   که این خـدمات بـه  گردد و لکن به دلیل آن ج( ارائه خدمات باعث افزایش درآمد خدمات می
 یابد: های دریافتنی )طلب( به جای وجه نقد، افزایش می نسیه ارائه شده است، حساب

 10199  های دریافتنی حساب  
 10199  درآمد خدمات  

 شود: چ( پرداخت بدهی باعث کاهش بدهی و حساب وجه نقد می
 899 های پرداختنی حساب  
 899   وجه نقد  
گردد و به دلیـل   یغات، باعث افزایش حساب هزینه مربوطه میدریافت صورتحساب بابت هزینه تبلح( 

های پرداختنی( نیز افـزایش   که هنوز وجه نقد مربوط به آن پرداخت نشده است، بدهی )حسابآن
 یابد: می

 699  هزینه تبلیغات  
 699 های پرداختنی حساب  

ه صورت نقـدی بـوده اسـت،    که بگردد و به دلیل آن خ( ارائه خدمات باعث افزایش درآمد خدمات می
 یابد: وجه نقد نیز افزایش می

 10699   وجه نقد  
 10699  درآمد ارائه خدمات  

شود، لتا جمع  های دریافتنی( و افزایش وجه نقد می د( وصول مطالبات، باعث کاهش مطالبات )حساب
 نماید. ها بر اساس این مبادله تغییری نمی دارایی
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 10199  وجه نقد 
 10199 دریافتنیهای  حساب 

 شود: های هزینه و کاهش وجه نقد می ها به صورت نقدی، باعث افزایش حساب ذ( پرداخت هزینه
 199  هزینه اجاره 
 299  هزینه آب و برق 
 10199  وجه نقد 

ها )وجه نقد(  ر( برداشت توسط مالك، باعث افزایش حساب برداشت )کاهنده سرمایه( و کاهش دارایی
 شود: می

 30599  برداشت 
 30599  وجه نقد 

 ملزومات اداری  های دریافتنی حساب  وجه نقد
   10399 )پ(  )د( 10199 10199 )ج(  )ت( 180999 10999 )الف(
   10399     599   )ث( 10199 390999 )ب(
           )پ( 899 10699 )خ(
           )ذ( 10199 10199 )د(
           )ر( 30599  
 120199             

 
 اسناد پرداختنی  های پرداختنی حساب  ساختمان  اثاثیه اداری

 )ب( 390999    )ب( 10399 899 )پ(    690999 )الف(    180999 )ت(
  390999    )ح( 699      690999     180999 
            10199       
 

 هزینه حقوق  درآمد خدمات  برداشت  سرمایه آقای شایان
   10199 )ث(  )ج( 10199      30599 )ر(  )الف( 610999  
   10199   )خ( 10699      30599    610999  
            30199       
 
 



اصـول حســابداری )1( 182
 180    (1اصول حسابداری ) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ

180
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اصول حسابداری )
1) 

   هزینه آب و برق  هزینه اجاره  هزینه تبلیغات
        299 )ذ(    199 )ذ(    699 )ح(
 699     199     299        

 

 
 

 ایانشموسسه خدماتی 
 ترازنامه آزمایشی

39/11/xx13 
 بستانکار بدهکار شرح حساب

  120199 وجه نقد
  599 های دریافتنی حساب

  10399 ملزومات اداری
  180999 اثاثیه اداری
  690999 ساختمان

 10199  های پرداختنی حساب
 390999  اسناد پرداختنی

 610999  سرمایه آقای شایان
  30599 برداشت

 30199  رآمد ارائه خدماتد
  10199 هزینه حقوق
  699 هزینه تبلیغات
  199 هزینه اجاره

  299 هزینه آب و برق
 1910899 1910899 جمع کل

 
: مبادالت زیر بین مرکز تجهیزات پزشکی شفا و مطب دکتر یزدانی در طول بهمن ماه سـال  1ه لسأم

 جاری صورت گرفته است:
ریال به مطب دکتـر یزدانـی    60399زشکی مقداری کاال را به مبلغ مرکز تجهیزات پ بهمن 6

/م و خـوب مبـدأ انجـام شـد. مرکـز      19/خـالص،  39فروخت. این فروش بـه شـرط   
ریال  599ریال بابت حمل این کاال پرداخت کرد و این  599تجهیزات پزشکی مبلغ 

 را به بدهی مطب اضافه نمود و در فاکتور درج کرد. 
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هـای دریـافتنی و    رداخت مخارج حمل را با بدهکار کـردن حسـاب  )مرکز تجهیزات پ
بستانکار نمودن وجه نقد ثبت نمود( بهای تمام شده کاالی فروش رفته برای مرکـز  

 ریال بود. 20199پزشکی 
ریال را به مرکز تجهیزات پزشکی برگشـت داد و مرکـز    599مطب مقداری کاال به مبلغ  بهمن 19

 ریال است. 559گرداند. بهای تمام شده این مقدار کاال آن را به انبار کاال باز
بهمـن   6ریال از بدهی خود را تسویه نمود. این بدهی مربوط به خرید  30999مطب  بهمن 15

 گیرد. باشد و مخارج حمل را دربر نمی می
 بهمن ایجاد شده بود را پرداخت نمود. 6مطب مابقی بدهی خود را که در تاریخ  بهمن 18

 
 حل:
های دفتر روزنامه مطب دکتر یزدانی به صورت ذیل است. دقت شود که در ایـن مبادلـه، مطـب     ثبت

 دکتر یزدانی خریدار بوده است.
 60899  موجودی کاال  بهمن 6

 60899 های پرداختنی حساب   
    (599  +60399) 
 ثبت خرید نسیه کاال   
 599 های پرداختنی حساب  بهمن 19

 599  موجودی کاال   
 برگشت کاال به مرکز تجهیزات پزشکی   
 30999 های پرداختنی حساب  بهمن 15

 10529   وجه نقد   
   (58 × %30999)  
 69  موجودی کاال   
 10599 های پرداختنی حساب  بهمن 18

 10599   وجه نقد   
   (30999 – 599 – 60899) 
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اصول حسابداری )
1) 

کی به صورت ذیل است. دقت شود کـه در  ثبت رویدادهای فوق در دفتر روزنامه مرکز تجهیزات پزش
 باشد. ها، مرکز تجهیزات پزشکی فروشنده می این ثبت

 60899  های دریافتنی ( حساب1)  بهمن 6
 60399  فروش کاال    
 599   وجه نقد    
 20399 ( بهای تمام شده کاالی فروش رفته1)   
 20399  موجودی کاال    

 
 599 تخفیفاتهای فروش و  ( برگشتی1)  بهمن 19

 599  های دریافتنی حساب    
 559   ( موجودی کاال1)   
 559 بهای تمام شده کاالی فروش رفته   

 
 10529    وجه نقد  بهمن 15

 69  تخفیفات نقدی فروش   
   (1 × %30999) 
 30999   های دریافتنی حساب   

 
 10599    وجه نقد  بهمن 18

 10599   های دریافتنی حساب   
قت شود که برگشت از خرید و همچنین تخفیفات نقدی خرید را به صورت ناخالص و جـدای از  د 

 توان ثبت نمود. موجودی کاال نیز می
 

آذر سـال جـاری    39: اطالعات زیر از دفتر کـل فروشـگاه لـوازم ایمنـی نیکوکـار در تـاریخ       1سأله م
 استخراج شده است:

 یالر 130699  استهالک انباشته اسباب و اثاثیه
 120999    اسناد پرداختنی
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 699    تخفیفات خرید
 10199    تخفیفات فروش

 150399    هزینه عمومی
 10199    های دریافتنی حساب

 1310999     خرید کاال
 80899    هزینه فروش

 310199    اسباب و اثاثیه
 599   های خرید و تخفیفات برگشت

 399    حقوق پرداختنی
 510899   ارسرمایه آقای نیکوک

 1820699    درآمد فروش
 30199  های فروش و تخفیفات برگشتی

 9x13  210199آذر  39موجودی کاال در 
 1x13  210599آذر  39موجودی کاال در 

 50599   های پرداختنی حساب
 30199     وجوه نقد

 10699    هزینه حمل
 

 مطلوبست:
رفته و سود ناویژه برای سال مـالی منتهـی    . محاسبه فروش خالص، بهای تمام شده کاالی فروش1

 آذر سال جاری 39به 
درصد باشد. آیا بدین هدف دست پیدا کرده  15. مالك فروشگاه در نظر داشته که درصد سود ناویژه 1

 است؟
 مرتبه رسیده است؟ 2/3. آیا شرکت به نسبت گردش موجودی کاال به متوسط صنعت 3
 ل:ح
  ریال  

  1820699  ناخالص -درآمد فروش
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اصول حسابداری )
1) 

    شود: کسر می
   10199 تخفیفات نقدی فروش

  (50399) 30199 های فروش و تخفیفات برگشتی
  1810399  خالص -درآمد فروش

    بهای تمام شده کاالی فروش رفته:
 210199   موجودی کاالی اول دوه

  1310999  خرید
   699 شود: تخفیفات نقدی خرید کسر می
  (10599) 599 ید و تخفیفاتهای خر برگشتی

  1390599  خرید خالص
  10699  شود: هزینه حمل کاالی خریداری شده اضافه می

 1310199   بهای تمام شده کاالی خریداری شده
 1130899   بهای تمام شده کاالی آماده برای فروش

 (210599)   شود: موجودی کاالی پایان دوره کسر می
 1310399   فروش رفته بهای تمام شده کاالی

  1810399  درآمد فروش
  (1310399)  شود: بهای تمام شده کاالی فروش رفته کسر می

  590999  سو ناویژه
 درصد سود ناویژه نیز به صورت ذیل قابل محاسبه است:

, % %
,

= = >50000 27 25182 300= ژه  اوي سود ن
روش   درصد سود ناویژه درآمد ف

 خود در خصوص درصد سود ناویژه رسیده است. لتا شرکت به اهداف
 ثبت گردش موجودی کاال نیز به صورت ذیل قابل محاسبه است:
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 بهای تمام شده کاالی فروش رفته 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = گردش 
 موجودی کاال

  ن دوره + موجودی کاالی اول دوره(/)موجودی کاالی پایا1     
 

, , / /
( , , ) ,

= = = <
+ ¸

132 300 132 300 3 18 3 441 700 41 500 2 41 600 
 تر است. لتا از نظر گردش موجودی کاال، دفعات گردش نسبت به متوسط صنعت پایین

های موجودی کاال، سیستم ادواری بـوده   دقت شود که سیستم شرکت متکور در نگهداری حساب 
  است.

 بادالت زیرا را در دفتر روزنامه شرکت سپهر ثبت کنید. شرح ثبت نیاز نیست.: م3مسأله 
 مبدأخوب و  19/1ریال به شرط آخر ماه/ خالص،  10999خرید کاال به مبلغ  خرداد 3
 خرداد 3ریال از کاالی معیوب خریداری شده در  399برگشت  خرداد 1
 3خریـداری شـده در تـاریخ    ریال بابت صورتحساب حمـل کـاالی    119پرداخت  خرداد 5

 خرداد
باشـد. در ایـن معادلـه شـرط      ریال آن نقدی می 299ریال کاال که  10199فروش  خرداد 19

ریـال   10399حاکم است. بهای تمام شده کاالی فـروش رفتـه    15/1/خالص، 39
 است

 تیخرداد بعد از کسر تخفیف و برگش 3پرداخت بدهی ناشی از خرید کاال در تاریخ  خرداد 11
 خرداد 19ریال تخفیف عدم برگشت به فروش  899اعطا  خرداد 16
 خرداد پس از کسر تخفیفات 19وصول مطالبات ایجاد شده در  خرداد 13

 
 حل:
 های دفتر روزنامه به صورت ذیل است. ثبت

 
 10999  موجودی کاال  خرداد 3

 10999 های پرداختنی حساب   
 



اصـول حســابداری )1( 188

 186    (1اصول حسابداری ) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ

186
   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 

اصول حسابداری )
1) 

 399 های پرداختنی حساب  خرداد 1
 399  موجودی کاال   

 
 119  موجودی کاال  خرداد 5

 119   وجه نقد   
مبدأ بوده است، لتا هزینه حمل بر عهده خریدار بوده و بخشی از بهـای   که کاال خوببه دلیل آن 

 تمام شده موجودی کاال است.
 299   ( وجه نقد1) خرداد 19

 10899   های دریافتنی حساب  
 10199   درآمد فروش  
 10399 ( بهای تمام شده کاالی فروش رفته1)  
 10399   موجودی کاال  

 
 199  های پرداختنی حساب خرداد 11

 686  وجه نقد    
   58( × %399 – 10999) 
 12 موجودی کاال    
به دلیل آنکه در دوره تخفیف، پرداخت صورت گرفته است، کل وجوه پرداختنی مشمول تخفیـف   
 گردد. می
 899   یفات فروشتخف  خرداد 16

 899   های دریافتنی حساب   
 این تخفیف به مشتری اعطا شده است تا وی کاالی معیوب را بازگشت ندهد.

 589     وجه نقد خرداد 13
   19  تخفیفات نقدی فروش   
   1 × %10999 
 10999  های دریافتنی حساب    

(899 – 10899) 



نآ لرزث لم ل یرافلندلرا لولفل لنا لصف189

 181 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفصل پنجم 

 های لبنی شیران استخراج شده است: آوردههای زیر از دفتر کل فروشگاه فر حساب :2مسأله 
 ریال      

 160559   های پرداختنی حساب
 230199    های دریافتنی حساب

 110259  استهالک انباشته تجهیزات اداری
 160999  استهالک انباشته تجهیزات فروشگاه

 120619   شهریور 31سرمایه در 
 10859     وجه نقد

 ؟  تهبهای تمام شده کاالی فروش رف
 1160199    های عمومی هزینه

 50299    هزینه بهره
 10199    بهره پرداختنی
 1310999    درآمد فروش

 1310599    های فروش هزینه
 880999    تجهیزات فروشگاه
 650359   شهریور 31موجودی کاال در 
 650519   مهر 39موجودی کاال در 

 250999   اسناد پرداختنی بلندمدت
 3620999     خرید کاال

 580689    تجهیزات اداری
 10559    تخفیفات خرید

 30299   های خرید و تخفیفات برگشتی
 10829    حقوق پرداختنی
 190299    تخفیفات فروش

 180939  های فروش و تخفیفات برگشتی
 50199     ملزومات

 130899    پیش دریافت درآمد
 50999     برداشت
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اصول حسابداری )
1) 

 مطلوبست: 
ای برای مهرماه جـاری. در جـدولی مجـزا بهـای تمـام شـده        ت سود و زیان چند مرحله. تهیه صور1

 کاالی فروش رفته را نیز نشان دهید.
 ای . تهیه صورت سود وزیان یك مرحله1
 39مهر سال جاری. محاسبه مانده سرمایه را در تاریخ  39. تهیه ترازنامه به شکل گزارش در تاریخ 3

 مهر را نیز نشان دهید.
 :حل

 محاسبه بهای تمام شده کاالی فروش رفته به صورت ذیل است:
 650359    موجودی کاالی ابتدای دوره

 3620999    خرید طی دوره
 (10559)  شود: تخفیفات نقدی خرید کسر می

 (30299)  برگشت از خرید و تخفیفات  
 3580619      خرید خالص

 2110569     کاالی آماده برای فروش
 (650519)   : موجودی کاالی پایان دورهشود کسر می

 3610229    بهای تمام شده کاالی فروش رفته
 های مالی نیز به صورت زیر است: صورت سود و زیان و سایر صورت

 
 های لبنی شیران فروشگاه فرآورده

 صورت سود و زیان
 39/1برای دوره مالی منتهی به 

  1310999  درآمد فروش
   190299 فروششود: تخفیفات  کسر می
  (180239) 180939 های فروش برگشتی

 1910519   فروش خالص
 (3610229)   بهای تمام شده کاالی فروش رفته

 3290139   سود ناویژه
    شود: کسر می

  1160199  های عمومی هزینه
  50299  هزینه بهره
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  1310599  های فروش هزینه
 (1550999)   ها جمع هزینه

 850139   ژه )خالص(سود وی
 

 های لبنی شیران فروشگاه فرآورده
 صورت سرمایه

 39/1برای دوره مالی منتهی به 
 120619 سرمایه در ابتدای دوره

 850139 شود: سود ویژه اضافه می
 (50999) شود: برداشت کسر می

 1590159 سرمایه در پایان دوره
 

 های لبنی شیران فروشگاه فرآورده
 ترازنامه

 39/1تاریخ  به
 160559 های پرداختنی حساب 10859  وجه نقد
 10199 بهره پرداختنی 230199  های دریافتنی حساب

 130899 پیش دریافت درآمد 650519  موجودی کاال
 10829 حقوق پرداختنی 50199  ملزومات

 250999 اسناد پرداختنی بلندمدت  580689 تجهیزات اداری
   360139 (110259) نباشتهشود: استهالک ا کسر می

    880999 تجهیزات فروشگاه
 1590159 سرمایه 110999 (160999) شود: استهالک انباشته کسر می

 1390229 ها و سرمایه جمع بدهی 1390229  ها جمع دارایی
 

 ای نیز به صورت ذیل است. ك مرحلهصورت سود و زیان برای شرکت فوق به صورت ت
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 های لبنی شیران فروشگاه فرآورده

 ای( صورت سود و زیان )تك مرحله
 39/1برای دوره مالی منتهی به 

 1310999 درآمد فروش
 (190299) شود: تخفیفات فروش کسر می
 (180939) های فروش برگشت

 1910519 درآمد فروش خالص
 (3610229) بهای تمام شده کاالی فروش رفته

 3290139 سود ناویژه
  شود: کسر می

 (1160199) های عمومی زینهه
 (50299) هزینه بهره

 (1310599) های فروش هزینه
 (1550999) ها جمع هزینه

 850139 سود ویژه
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