
  11اصول حسابداری اصول حسابداری 

:  :  تاليف تاليف 
عبدالکريم مقدم    علی شفيع زاده عبدالکريم مقدم    علی شفيع زاده 

علي اصغر ترابيعلي اصغر ترابي::تھيه كننده تھيه كننده 



جايگاه درس جايگاه درس 

 اين درس در نيمسال اول رشته ھای حسابداری ، مديريت  اين درس در نيمسال اول رشته ھای حسابداری ، مديريت 
بازرگانی ،مديريت دولتی ،مديريت صنعتی و اقتصاد تدريس بازرگانی ،مديريت دولتی ،مديريت صنعتی و اقتصاد تدريس 

. . ميشود ميشود 



فھرست فصول فھرست فصول 

کليات کليات : : فصل اول فصل اول ••
تجزيه وتحليل معامالت وعمليات مالی تجزيه وتحليل معامالت وعمليات مالی : : فصل دوم فصل دوم ••
ثبت رويدادھای مالی ثبت رويدادھای مالی : : فصل سوم فصل سوم ••
بسط معادله اساسی حسابداری بسط معادله اساسی حسابداری : : فصل چھارم فصل چھارم ••
تکميل چرخه حسابداری تکميل چرخه حسابداری : : فصل پنجم فصل پنجم ••
عمليات حسابداری در موسسات بازرگانی عمليات حسابداری در موسسات بازرگانی : : فصل ششم فصل ششم ••
تھيه صورتھای مالی با استفاده از کاربرگ تھيه صورتھای مالی با استفاده از کاربرگ : : فصل ھفتم فصل ھفتم ••
موجوديھای مواد وکاال موجوديھای مواد وکاال : : فصل ھشتم فصل ھشتم ••
حسابداری اسناد تجاری حسابداری اسناد تجاری : : فصل نھم فصل نھم ••
اصالح اشتباھات اصالح اشتباھات : : فصل دھم فصل دھم ••



فصل اول فصل اول 

   کليات    کليات 



ھدف کلی ھدف کلی 

    آشنايی اجمالی به حسابداری وقواعد کلی حاکم برآن     آشنايی اجمالی به حسابداری وقواعد کلی حاکم برآن 



    11گفتار گفتار 

   اھميت حسابداری    اھميت حسابداری 



ھدف ھدف 

  انتظار می رود پس از مطالعه اين گفتار، اھميت ونقش اطالعات   انتظار می رود پس از مطالعه اين گفتار، اھميت ونقش اطالعات 
حسابداری را درواحدھای تجاری و فضای اقتصادی جامعه ، حسابداری را درواحدھای تجاری و فضای اقتصادی جامعه ، 

. . بيان کنيدبيان کنيد



 تصميم گيری صحيح وبه موقع، رمز موفقيت موسسات است اين  تصميم گيری صحيح وبه موقع، رمز موفقيت موسسات است اين 
مھم دست يافتنی نيست مگر زمانی که اطالعات صحيح و به مھم دست يافتنی نيست مگر زمانی که اطالعات صحيح و به 

موقع در اختيار مديران موسسات قرار گيرد که اين فقط به وسيله موقع در اختيار مديران موسسات قرار گيرد که اين فقط به وسيله 
.  .  حسابداری قابل انجام می باشدحسابداری قابل انجام می باشد



 :  : 22گفتار گفتار 
تعريف حسابداری تعريف حسابداری 



: : ھدف ھدف 

  انتظار می رود پس از مطالعه اين گفتار بتوانيد حسابداری را   انتظار می رود پس از مطالعه اين گفتار بتوانيد حسابداری را 
. . تعريف کنيد تعريف کنيد 



در گذشته در گذشته ..  از حسابداری تعاريف مختلفی ارائه شده است   از حسابداری تعاريف مختلفی ارائه شده است 
حسابداری را فن شناسايی،ثبت ،طبقه بندی ،تلخيص و حسابداری را فن شناسايی،ثبت ،طبقه بندی ،تلخيص و “ “ عموماعموما

. . گزارشگری رويدادھای مالی می دانستند گزارشگری رويدادھای مالی می دانستند 



 حسابداری عبارت است از يک سيستم اطالعاتی که از طريق  حسابداری عبارت است از يک سيستم اطالعاتی که از طريق 
شناسايی ، ثبت ،طبقه بندی ،تلخيص وگزارشگری رويدادھای شناسايی ، ثبت ،طبقه بندی ،تلخيص وگزارشگری رويدادھای 
مالی ،اطالعات الزم را در اختيار استفاده کنندگان از اطالعات مالی ،اطالعات الزم را در اختيار استفاده کنندگان از اطالعات 

..حسابداری قرار می دھد حسابداری قرار می دھد 



 :  : 33گفتار گفتار 

 استفاده کنندگان اطالعات حسابداری استفاده کنندگان اطالعات حسابداری



: : ھدف ھدف 

  انتظار می رود پس از مطالعه اين گفتار بتوانيد استفاده کنندگان   انتظار می رود پس از مطالعه اين گفتار بتوانيد استفاده کنندگان 
. . اطالعات حسابداری را طبقه بندی کنيد اطالعات حسابداری را طبقه بندی کنيد 



  استفاده کنندگان از اطالعات حسابداری ،طيف وسيعی را تشکيل   استفاده کنندگان از اطالعات حسابداری ،طيف وسيعی را تشکيل 
::می دھند وبه طور کلی آنھا را می توان به دو دسته تقسيم نمود می دھند وبه طور کلی آنھا را می توان به دو دسته تقسيم نمود 

تصميم گيرندگان درون سازمانتصميم گيرندگان درون سازمان))11  (  (
تصميم گيرندگان برون سازمان  تصميم گيرندگان برون سازمان  ))22  (  (



 تصميم گيرندگان درون سازمان شامل مديران اجرايی  ميباشند که  تصميم گيرندگان درون سازمان شامل مديران اجرايی  ميباشند که 
اطالعات حسابداری را برای برنامه ريزی،    کنترل ، ھماھنگی اطالعات حسابداری را برای برنامه ريزی،    کنترل ، ھماھنگی 

وتصميم گيری الزم درباره عمليات موسسه مورد استفاه قرار وتصميم گيری الزم درباره عمليات موسسه مورد استفاه قرار 
..می دھند می دھند 



 استفاده کنندگان برون سازمانی شامل طيف گسترده ای ميباشد که  استفاده کنندگان برون سازمانی شامل طيف گسترده ای ميباشد که 
ازجمله آنھا می توان سھامداران ،سرمايه گذاران بالقوه، ازجمله آنھا می توان سھامداران ،سرمايه گذاران بالقوه، 

بستانکاران، بانکھا وموسسات اعتباری ، تحليل گران مالی بستانکاران، بانکھا وموسسات اعتباری ، تحليل گران مالی 
واقتصادی ،اتحاديه کارگری و مراجع مالی واقتصادی دولتی واقتصادی ،اتحاديه کارگری و مراجع مالی واقتصادی دولتی 

.  .  رانام برد رانام برد 



 نھادھای قانونی و انجمن ھای حرفه ای حسابداری جھت حمايت از  نھادھای قانونی و انجمن ھای حرفه ای حسابداری جھت حمايت از 
منافع آنھا ضوابط ومقررات حسابداری مالی را با دقت فراوان منافع آنھا ضوابط ومقررات حسابداری مالی را با دقت فراوان 

. . وضع می نمايندوضع می نمايند



 :  : 44گفتار گفتار 

  مفاھيم اساسی حسابداری و گزارشگری مالی   مفاھيم اساسی حسابداری و گزارشگری مالی 



: : ھدف ھدف 

 انتظار می رود پس ازمطالعه اين گفتار بتوانيد مفروضات ، انتظار می رود پس ازمطالعه اين گفتار بتوانيد مفروضات ،
.. اصول و ميثاقھای حسابداری رانام برده  وھر کدام را شرح دھيد  اصول و ميثاقھای حسابداری رانام برده  وھر کدام را شرح دھيد 



مفروضات حسابداری مفروضات حسابداری ) ) الفالف

تفکيک شخصيت تفکيک شخصيت ••
تداوم فعاليت دوره مالی تداوم فعاليت دوره مالی ••
مبنای تعھدی مبنای تعھدی ••
واحد پول واحد پول ••



اصول حسابداری اصول حسابداری ) ) بب

بھای تمام شده تاريخی بھای تمام شده تاريخی ••
تحقق درآمد تحقق درآمد ••
تطابق ھزينه ھا با درآمد ھا تطابق ھزينه ھا با درآمد ھا ••
افشاء افشاء ••



اصول يا ميثاقھای محدود کننده اصول يا ميثاقھای محدود کننده ) ) جج

فزونی منابع بر مخارج فزونی منابع بر مخارج ••
اھميت اھميت ••
خصوصيات صنعت خصوصيات صنعت ••
محافظه کاری محافظه کاری ••



مفروضات حسابداریمفروضات حسابداری))الف الف 

   مفروضات حسابداری منشا و شالوده اصول حسابداری و مبنای    مفروضات حسابداری منشا و شالوده اصول حسابداری و مبنای 
تھيه و تنظيم صورتھای مالی واحدھای اقتصادی را تشکيل می تھيه و تنظيم صورتھای مالی واحدھای اقتصادی را تشکيل می 

ھر کدام از مفروضات حسابداری ميتواند منشاء يک يا چند ھر کدام از مفروضات حسابداری ميتواند منشاء يک يا چند ..دھند دھند 
..اصل حسابداری باشد اصل حسابداری باشد 



فرض تفکيک شخصيت فرض تفکيک شخصيت . . 11

  بر اساس فرض تفکيک شخصيت ، برای ھر موسسه شخصيتی   بر اساس فرض تفکيک شخصيت ، برای ھر موسسه شخصيتی 
آن و ھمچنين مستقل از ساير آن و ھمچنين مستقل از ساير )  )  مالکان مالکان ( ( مستقل از مالک مستقل از مالک 

. . موسسات موجود در جامعه در نظر گرفته ميشود موسسات موجود در جامعه در نظر گرفته ميشود 



 فرض تداوم فعاليت  فرض تداوم فعاليت --22

  فرض تداوم فعاليت بدين معنی است که عمليات موسسه در آينده   فرض تداوم فعاليت بدين معنی است که عمليات موسسه در آينده 
قابل پيش بينی تداوم خواھد يافت و قصد انحالل يا توقف فعاليت قابل پيش بينی تداوم خواھد يافت و قصد انحالل يا توقف فعاليت 

..آن وجود نداردآن وجود ندارد



 فرض دوره مالی فرض دوره مالی--33

   نتايج واقعی عمليات موسسه را فقط ميتوان در پايان اجرای    نتايج واقعی عمليات موسسه را فقط ميتوان در پايان اجرای 
عمليات آن و پس از وصول مطالبات ، فروش دارائيھا و اجرای عمليات آن و پس از وصول مطالبات ، فروش دارائيھا و اجرای 

..تعھدات و پرداخت بدھيھا ،به طور دقيق و قطعی تعيين کرد تعھدات و پرداخت بدھيھا ،به طور دقيق و قطعی تعيين کرد 



  استفاده کنندگان از اطالعات مالی نمی توانند برای دريافت   استفاده کنندگان از اطالعات مالی نمی توانند برای دريافت 
بنا براين عمر طوالنی يک بنا براين عمر طوالنی يک . . اطالعات تا آن زمان تامل کننداطالعات تا آن زمان تامل کنند

يکساله ، يکساله ، “  “  موسسه به دوره ھای زمانی مساوی کوتاه تر، معموالموسسه به دوره ھای زمانی مساوی کوتاه تر، معموال
تقسيم می شود وبرای ھر دوره گزارشھای مالی جداگانه ای تقسيم می شود وبرای ھر دوره گزارشھای مالی جداگانه ای 

. . ارائه می گرددارائه می گردد
  



فرض يا مبنای تعھدی فرض يا مبنای تعھدی . . 44

  فرض تعھدی يکی از زير بنايی ترين و مھمترين مفروضات   فرض تعھدی يکی از زير بنايی ترين و مھمترين مفروضات 
توسعه و گسترش حسابداری تا حد زيادی توسعه و گسترش حسابداری تا حد زيادی ..حسابداری است حسابداری است 

. . مديون اين فرض استمديون اين فرض است



براساس فرض تعھدی درآمدھا به محض تحقق و ھزينه ھا  به براساس فرض تعھدی درآمدھا به محض تحقق و ھزينه ھا  به 
محض تحميل، بدون توجه به زمان دريافت يا پرداخت وجه نقد محض تحميل، بدون توجه به زمان دريافت يا پرداخت وجه نقد 

.  .  مربوطه، شناسايی و ثبت می شوندمربوطه، شناسايی و ثبت می شوند



فرض واحد پولفرض واحد پول..55

   فرض واحد پول بدين معنی است که آثار و نتايج کليه معامالت و    فرض واحد پول بدين معنی است که آثار و نتايج کليه معامالت و 
عمليات مالی موسسه بايد بر حسب پول ، اندازه گيری و گزارش عمليات مالی موسسه بايد بر حسب پول ، اندازه گيری و گزارش 

..شودشود



اصول حسابداری اصول حسابداری ) ) بب

  اصول حسابداری قواعدی کلی است که حسابداران به عنوان   اصول حسابداری قواعدی کلی است که حسابداران به عنوان 
مبنای اجرای کار در کليه مراحل اجرای عمليات حسابداری مبنای اجرای کار در کليه مراحل اجرای عمليات حسابداری 

: : مورد استفاده قرار می دھند و عبارت اند از مورد استفاده قرار می دھند و عبارت اند از 
 اصل بھای تمام شده  اصل بھای تمام شده --11••
 اصل تحقق درآمد  اصل تحقق درآمد --22••
 اصل تطابق ھزينه ھا با درآمدھا  اصل تطابق ھزينه ھا با درآمدھا --33••
 اصل افشاء اصل افشاء--44••



.. اصل بھای تمام شده تاريخی  اصل بھای تمام شده تاريخی --11

   به موجب اصل بھای تمام شده، تمام رويدادھای مالی به بھای    به موجب اصل بھای تمام شده، تمام رويدادھای مالی به بھای 
تمام شده در تاريخ وقوع ثبت ودر صورتھای مالی منعکس می تمام شده در تاريخ وقوع ثبت ودر صورتھای مالی منعکس می 

ارزش پولی آنھا افزايش يابد، اين افزايش ارزش پولی آنھا افزايش يابد، اين افزايش “ “ شود وچنانچه بعداشود وچنانچه بعدا
. . شناسايی وثبت نمی شود شناسايی وثبت نمی شود 



  در به کار گيری اين اصل ، بھای تمام شده دارائيھا براساس قيمت   در به کار گيری اين اصل ، بھای تمام شده دارائيھا براساس قيمت 
. . نقد يا معادل قيمت نقد ، اندازه گيری می شودنقد يا معادل قيمت نقد ، اندازه گيری می شود



اصل افشاء حقايق اصل افشاء حقايق 

  اصل افشاءايجاب می کند که کليه واقعيتھا بااھميت مربوط به   اصل افشاءايجاب می کند که کليه واقعيتھا بااھميت مربوط به 
رويدادھا و فعاليتھای مالی موسسه به نحو مناسب و کامل افشاء رويدادھا و فعاليتھای مالی موسسه به نحو مناسب و کامل افشاء 

..شود شود 



  براساس اصل افشاء حقايق بايد تمامی اطالعاتی که به نحوی می   براساس اصل افشاء حقايق بايد تمامی اطالعاتی که به نحوی می 
تواند در تصميم گيری استفاده کنندگان از اطالعات مالی تاثير تواند در تصميم گيری استفاده کنندگان از اطالعات مالی تاثير 

افشای اطالعات می تواند در متن افشای اطالعات می تواند در متن . . گذار باشد،افشاء شودگذار باشد،افشاء شود
.  .  صورتھای مالی يا يادداشتھای ھمراه آن صورت پذيردصورتھای مالی يا يادداشتھای ھمراه آن صورت پذيرد



 اصل تحقق درآمد  اصل تحقق درآمد --11

  بر اساس اصل تحقق ، درآمدھا بدون توجه به زمان دريافت وجه   بر اساس اصل تحقق ، درآمدھا بدون توجه به زمان دريافت وجه 
زمانی زمانی “ “ نقد مربوطه، در زمان تحقق شناسايی می شوند، معموالنقد مربوطه، در زمان تحقق شناسايی می شوند، معموال

درآمد را تحقق يافته فرض می کنند که فرايند کسب سود کامل با درآمد را تحقق يافته فرض می کنند که فرايند کسب سود کامل با 
. . حداقل قسمت اعظم آن کامل شده باشدحداقل قسمت اعظم آن کامل شده باشد



فرايند کسب سود عبارت از مجموعه ای از عمليات فرايند کسب سود عبارت از مجموعه ای از عمليات 
است که از خريد مواد اوليه و ساير عوامل توليد تا است که از خريد مواد اوليه و ساير عوامل توليد تا 

فروش فروش “ “ تبديل آنھا به کاالی ساخته شده و نھايتاتبديل آنھا به کاالی ساخته شده و نھايتا
. . محصوالت ودريافت وجه آنھا را دربر می گيردمحصوالت ودريافت وجه آنھا را دربر می گيرد



 اصل تطابق ھزينه ھا با درآمدھا   اصل تطابق ھزينه ھا با درآمدھا  --44

   بر اساس اصل تطابق برای اندازه گيری سود ھر دوره بايد    بر اساس اصل تطابق برای اندازه گيری سود ھر دوره بايد 
به به .  .  ھزينه ھای ھر دوره درآمدھای ھمان دوره مقابله نمودھزينه ھای ھر دوره درآمدھای ھمان دوره مقابله نمود

عبارت ديگر برای تعيين سود ھر دوره بايد ھزينه ھايی که برای عبارت ديگر برای تعيين سود ھر دوره بايد ھزينه ھايی که برای 
کسب در آمدھای ھمان دوره تحميل شده اند را از درآمدھا کسر کسب در آمدھای ھمان دوره تحميل شده اند را از درآمدھا کسر 

.  .  نمودنمود



ميثاقھا يا اصول محدود کننده ميثاقھا يا اصول محدود کننده ) ) جج

ميثاقھا يا اصول محدودکننده کاربرد مفروضات کاربرد و اصوی ميثاقھا يا اصول محدودکننده کاربرد مفروضات کاربرد و اصوی ••
حسابداری را در چارچوب خاصی محدود می سازد حسابداری را در چارچوب خاصی محدود می سازد 

ميثاقھا يا اصول محدود کننده اثر تعديل کننده بر حسابداری و ميثاقھا يا اصول محدود کننده اثر تعديل کننده بر حسابداری و ••
. . گزارش گيری مالی دارند گزارش گيری مالی دارند 



 فزونی منافع بر مخارج فزونی منافع بر مخارج--11

  ھدف گزارشگری مالی فراھم کردن اطالعات الزم برای تصميم   ھدف گزارشگری مالی فراھم کردن اطالعات الزم برای تصميم 
اما مخارج تھيه اين اطالعات نبايد برمنافع آن اما مخارج تھيه اين اطالعات نبايد برمنافع آن . . گيری استگيری است
..فزونی يابد فزونی يابد 



اصل اھميت  اصل اھميت  

  به موجب اصل اھميت در مورد مبالغ واقالمی که بنابر   به موجب اصل اھميت در مورد مبالغ واقالمی که بنابر 
وضعيت،محيط وعملکرد موسسه، جزيی و ناچيز محسوب می وضعيت،محيط وعملکرد موسسه، جزيی و ناچيز محسوب می 
. . شوند، می توان از اعمال دقيق اصول حسابداری خودداری کردشوند، می توان از اعمال دقيق اصول حسابداری خودداری کرد



:  :  اصل محافظه کاری اصل محافظه کاری 

  محافظه کاری بدين است که در شرايط ابھام، اعمال قضاوت   محافظه کاری بدين است که در شرايط ابھام، اعمال قضاوت 
برای انجام برآورد به نحوی صورت گيرد که درآمدھا يا دارائيھا برای انجام برآورد به نحوی صورت گيرد که درآمدھا يا دارائيھا 

.  .  بيشتر از واقع وھزينه ھا يا بدھيھا کمتر از ارائه نشودبيشتر از واقع وھزينه ھا يا بدھيھا کمتر از ارائه نشود



محافظه کاری عبارت است از کاربرد درجه ای از محافظه کاری عبارت است از کاربرد درجه ای از 
مراقبت که جھت انجام برآورد در شرايط ابھام مراقبت که جھت انجام برآورد در شرايط ابھام 

موردنياز است به گونه ای که درآمدھا يا دارائيھا موردنياز است به گونه ای که درآمدھا يا دارائيھا 
..بيشتراز واقع وھزينه ھا کمتر از واقع ارائه نشودبيشتراز واقع وھزينه ھا کمتر از واقع ارائه نشود



 :   :  55گفتار گفتار 

  ويژگيھا و خصوصيات کيفی اطالعات حسابداری   ويژگيھا و خصوصيات کيفی اطالعات حسابداری 



: : ھدف ھدف 

   انتظار می رود پس از مطالعه اين گفتار بتوانيد ويژگيھا    انتظار می رود پس از مطالعه اين گفتار بتوانيد ويژگيھا 
وخصوصيات کيفی اطالعات حسابداری را تشخيص دھيد و ھر وخصوصيات کيفی اطالعات حسابداری را تشخيص دھيد و ھر 

.  .  کدام را تشريح کنيدکدام را تشريح کنيد



مھمترين ويژگيھا يا خصوصيات کيفی اطالعات مھمترين ويژگيھا يا خصوصيات کيفی اطالعات 
: : حسابداری عبارت اند از حسابداری عبارت اند از 

مربوط بودن مربوط بودن --11
 قابليت اتکاء  قابليت اتکاء --22
 قابليت مقايسه  قابليت مقايسه --33



 مربوط بودن  مربوط بودن --11

يکی از ويژگيھای کيفی واساسی اطالعات يکی از ويژگيھای کيفی واساسی اطالعات )  )  مربوط بودن مربوط بودن   (  (
ارائه اطالعات مربوط، تصميم گيرندگان رادر ارائه اطالعات مربوط، تصميم گيرندگان رادر . . حسابداری استحسابداری است

اخذ تصميمات منطقی ياری می دھد ومی تواند عاملی برای اخذ تصميمات منطقی ياری می دھد ومی تواند عاملی برای 
جلوگيری از بروز ابھام و سردرگمی در بررسی و مطالعه جلوگيری از بروز ابھام و سردرگمی در بررسی و مطالعه 

. . اطالعات مالی محسوب شوداطالعات مالی محسوب شود



ويژگی مربوط بودن اطالعات مالی مبتنی برمفاھيم ويژگی مربوط بودن اطالعات مالی مبتنی برمفاھيم 
::زير می باشد زير می باشد 

  اھميت، به موقع بودن ، رجحان محتوا برشکل قابل فھم بودن   اھميت، به موقع بودن ، رجحان محتوا برشکل قابل فھم بودن 
وافشای کامل است که ھريک از اين مفاھيم يا ويژگيھای فرعی وافشای کامل است که ھريک از اين مفاھيم يا ويژگيھای فرعی 

درزير تشريح می شود درزير تشريح می شود 



اھميت اھميت ) ) الفالف

  اھميت در حسابداری يک مفھوم نسب است که کيفيت و کميت آن   اھميت در حسابداری يک مفھوم نسب است که کيفيت و کميت آن 
ار طريق ميزان تاثيری که اطالعات حسابداری بر تصميم ار طريق ميزان تاثيری که اطالعات حسابداری بر تصميم 

. . گيريھا دارد ارزيابی وتعيين ميگرددگيريھا دارد ارزيابی وتعيين ميگردد



به موقع بودن به موقع بودن ) ) بب

  به موقع بودن به موضوع مناسب بودن زمان ارائه اطالعات مالی   به موقع بودن به موضوع مناسب بودن زمان ارائه اطالعات مالی 
اشاره دارد، زيرا بسياری از انواع اطالعات مالی،  نسبت به اشاره دارد، زيرا بسياری از انواع اطالعات مالی،  نسبت به 

گذشت زمان حساسيت زيادی دارند وبه سرعت ارزش خودرا از گذشت زمان حساسيت زيادی دارند وبه سرعت ارزش خودرا از 
. . دست می دھنددست می دھند



رجحان محتوا بر شکل رجحان محتوا بر شکل )  )  جج

   در حسابداری و گزارشگری مالی بر محتوای اقتصادی عمليات    در حسابداری و گزارشگری مالی بر محتوای اقتصادی عمليات 
ورويدادھا تاکيد می شود، ھر چند شکل عمليات و رويدادھا ورويدادھا تاکيد می شود، ھر چند شکل عمليات و رويدادھا 
.  .  مغاير با محتوای آنھا باشد ونحوه عمل ديگری را ايجاب کند مغاير با محتوای آنھا باشد ونحوه عمل ديگری را ايجاب کند 



قابل فھم بودن قابل فھم بودن ) ) دد

   صورتھای مالی بايد برای اشخاصی که دانش متعارفی از    صورتھای مالی بايد برای اشخاصی که دانش متعارفی از 
به ھمين به ھمين . . حسابداری دارند ، بالقوه قابل فھم وقابل استفاده باشدحسابداری دارند ، بالقوه قابل فھم وقابل استفاده باشد

دليل ويژگی  قابل فھم بودن  را وابسته به دانش استفاده کنندگان دليل ويژگی  قابل فھم بودن  را وابسته به دانش استفاده کنندگان 
. . گزارشھای مالی می دانندگزارشھای مالی می دانند



افشای کامل افشای کامل ) ) ه ه 

   ھدفھای حسابداری وگزارشگری مالی ايجاب می کند که    ھدفھای حسابداری وگزارشگری مالی ايجاب می کند که 
افشاء به افشاء به . . اطالعات مربوط به گونه ای مناسب و کامل افشاء شوداطالعات مربوط به گونه ای مناسب و کامل افشاء شود

. . عنوان يکی از اصول اساسی حسابداری تشريح می شود عنوان يکی از اصول اساسی حسابداری تشريح می شود 



 قابليت اتکاء  قابليت اتکاء --22

  قابليت اتکاء به اعتماد و اتکايی اشاره دارد که استفاده کنندگان   قابليت اتکاء به اعتماد و اتکايی اشاره دارد که استفاده کنندگان 
می تواند بر اندازه گيريھای گزارش شده در صورتھای مالی می تواند بر اندازه گيريھای گزارش شده در صورتھای مالی 

نتايج اندازه گيريھای حسابداری ھنگامی نتايج اندازه گيريھای حسابداری ھنگامی . . اساسی داشته باشنداساسی داشته باشند
قابل اتکاء است که به طور صادقانه معرف ارزشھايی باشد که قابل اتکاء است که به طور صادقانه معرف ارزشھايی باشد که 

. . انتظارمی رود يا درنظراست ارائه کند انتظارمی رود يا درنظراست ارائه کند 



 قابليت مقايسه  قابليت مقايسه --33

   سرمايه گذاران و اعتباردھندگان، امکانات و فرصتھای سرمايه    سرمايه گذاران و اعتباردھندگان، امکانات و فرصتھای سرمايه 
تصميمات آنان نيز تصميمات آنان نيز .  .  گذاری و اعطای اعتبار گوناگونی دارندگذاری و اعطای اعتبار گوناگونی دارند

گاھی برمبنای مقايسه عملکرد واحد تجاری مورد نظر در طول گاھی برمبنای مقايسه عملکرد واحد تجاری مورد نظر در طول 
و يا عملکرد چندين واحد تجاری برای دوره و يا عملکرد چندين واحد تجاری برای دوره ) ) چندين سالچندين سال( ( زمان زمان 

. . يا دوره ھای زمانی يکسان، اتخاذ می شود يا دوره ھای زمانی يکسان، اتخاذ می شود 



رعايت يکنواختی يا رعايت يکنواختی يا ) ) 11((مبتنی بر مفاھيم مبتنی بر مفاھيم » » قابليت مقايسهقابليت مقايسه««  ويژگی   ويژگی 
ھمسانی رويه ھا است که به عنوان اجزا يا ھمسانی رويه ھا است که به عنوان اجزا يا ) ) 22((ثبات رويه وثبات رويه و

ھريک را تشريح می کنيم ھريک را تشريح می کنيم » » قابليت مقايسهقابليت مقايسه««ويژگيھای وابسته به ويژگيھای وابسته به 
..



رعايت يکنواختی رعايت يکنواختی ) ) الف الف 

  
 رعايت يکنواختی به قابليت مقايسه اطالعات ارائه شده توسط يک  رعايت يکنواختی به قابليت مقايسه اطالعات ارائه شده توسط يک 

..واحد تجاری در طول زمان اشاره دارد واحد تجاری در طول زمان اشاره دارد 



به طور کلی ، به کار گيری يکنواخت اصول ورويه ھای به طور کلی ، به کار گيری يکنواخت اصول ورويه ھای ••
حسابداری و استفاده از اصطالحات يکسان و طبقه بنديھای حسابداری و استفاده از اصطالحات يکسان و طبقه بنديھای 

اطالعات اطالعات » » قابليت مقايسه قابليت مقايسه ««مشابه در سالھای مختلف ،کيفيت مشابه در سالھای مختلف ،کيفيت 
ارائه شده را باال می برد ارائه شده را باال می برد 



ھمسانی رويه ھا ھمسانی رويه ھا ) ) بب

، ھمسانی رويه ھا ، ھمسانی رويه ھا »»قابليت مقايسهقابليت مقايسه««  ويژگی ديگر وابسته به کيفيت   ويژگی ديگر وابسته به کيفيت 
است که به قابليت مقايسه نتايج گزارش شده بين دو يا چند واحد است که به قابليت مقايسه نتايج گزارش شده بين دو يا چند واحد 

..تجاری در مقطع يا مقاطع زمانی يکسان ، اشاره دارد تجاری در مقطع يا مقاطع زمانی يکسان ، اشاره دارد 



تضاد بين ويژگيھای کيفی اطالعات حسابداریتضاد بين ويژگيھای کيفی اطالعات حسابداری

    
 ھمان گونه که در بحث راجع به ويژگيھای کيفی و ھمچنين مفاھيم  ھمان گونه که در بحث راجع به ويژگيھای کيفی و ھمچنين مفاھيم 
و جزئيات مربوطه به ھر يک مطرح شد ، اطالعات حسابداری و جزئيات مربوطه به ھر يک مطرح شد ، اطالعات حسابداری 
ھنگامی سودمند است و می تواند به استفاده کنندگان در تصميم ھنگامی سودمند است و می تواند به استفاده کنندگان در تصميم 

..گيريھا کمک کند که از ويژگيھای کيفی الزم برخوردار باشد گيريھا کمک کند که از ويژگيھای کيفی الزم برخوردار باشد 



66گفتار گفتار 

 استاندارد ھای حسابداری  استاندارد ھای حسابداری 



ھدف ھدف 

  انتظار می رود پس از مطالعه اين گفتار بتوانيد مفھوم   انتظار می رود پس از مطالعه اين گفتار بتوانيد مفھوم 
. . استانداردھای حسابداری را توضيح دھيد استانداردھای حسابداری را توضيح دھيد 



  مفروضات و اصول حسابداری يک سری مفاھيم کلی ھستند که به   مفروضات و اصول حسابداری يک سری مفاھيم کلی ھستند که به 
کارگيری صحيح آنھا مستلزم تدوين ضوابط اجرايی است که کارگيری صحيح آنھا مستلزم تدوين ضوابط اجرايی است که 

. . راھنمای به کار گيری آنھا در عمل باشد راھنمای به کار گيری آنھا در عمل باشد 



 قانون تشکيل سازمان  قانون تشکيل سازمان 22 تبصره  تبصره 44  در ايران بر اساس بند   در ايران بر اساس بند 
 قانون اساسنامه سازمان حسابرسی، وظيفه  قانون اساسنامه سازمان حسابرسی، وظيفه 66حسابرسی و ماده حسابرسی و ماده 

تدوين وتعميم اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی به اين تدوين وتعميم اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی به اين 
..سازمان محول شده است سازمان محول شده است 



  2424  سازمان حسابرسی در راستای ايفای وظيفه فوق،تاکنون   سازمان حسابرسی در راستای ايفای وظيفه فوق،تاکنون 
استاندارد حسابداری در خصوص موضوعات مختلف حسابداری استاندارد حسابداری در خصوص موضوعات مختلف حسابداری 

 ارائه نموده است که از  ارائه نموده است که از 165165تدوين ودر قالب نشريه شماره تدوين ودر قالب نشريه شماره 
. .  الزم االجرا است  الزم االجرا است 13801380 /  / 11/ / 11تاريخ  تاريخ  



    77گفتار گفتار 

 انواع واحدھای اقتصادی  انواع واحدھای اقتصادی 



ھدف ھدف 

   انتظار می رود پس از مطالعه اين گفتار  بتوانيد انواع واحدھای    انتظار می رود پس از مطالعه اين گفتار  بتوانيد انواع واحدھای 
اقتصادی را از جنبه ھای مختلف طبقه بندی کرده و ھر کدام را اقتصادی را از جنبه ھای مختلف طبقه بندی کرده و ھر کدام را 

. . تشريح نماييد تشريح نماييد 



 واحدھای اقتصادی را از لحاظ مالکيت، نحوه اداره، قصد انتفاع،  واحدھای اقتصادی را از لحاظ مالکيت، نحوه اداره، قصد انتفاع، 
.   .   نوع فعاليت و جنبه ھای مختلف ديگر می توان طبقه بندی کردنوع فعاليت و جنبه ھای مختلف ديگر می توان طبقه بندی کرد



 طبقه بندی واحدھای اقتصادی از نظر نوع مالکيت  طبقه بندی واحدھای اقتصادی از نظر نوع مالکيت --11

   واحدھای اقتصادی را از نظر نوع مالکيت در سه دسته ميتوان    واحدھای اقتصادی را از نظر نوع مالکيت در سه دسته ميتوان 
: : طبقه بندی کرد طبقه بندی کرد 

موسسات بخش عمومی موسسات بخش عمومی ••
موسسات بخش تعاونی موسسات بخش تعاونی ••
موسسات بخش خصوصی موسسات بخش خصوصی ••



   موسساتی که بطور مستقيم يا غير مستقيم در مالکيت و مديريت    موسساتی که بطور مستقيم يا غير مستقيم در مالکيت و مديريت 
دولت، نھادھا و سازمانھای دولتی يا شھرداريھا ھستند را دولت، نھادھا و سازمانھای دولتی يا شھرداريھا ھستند را 

. . می گويند می گويند » » موسسات بخش عمومیموسسات بخش عمومی««



  واحدھايی که توسط عده ای از اشخاص حقيقی و حقوقی به   واحدھايی که توسط عده ای از اشخاص حقيقی و حقوقی به 
منظور رفع نيازمنديھای مشترک وبھبود وضع اقتصادی اعضاء منظور رفع نيازمنديھای مشترک وبھبود وضع اقتصادی اعضاء 
از طريق خودياری، کمک و ھمکاری متقابل تشکيل شده اند و از طريق خودياری، کمک و ھمکاری متقابل تشکيل شده اند و 

می می » » موسسات بخش تعاونیموسسات بخش تعاونی««در مالکيت اعضاء ھستند را در مالکيت اعضاء ھستند را 
.  .  گويند گويند 



    
کليه واحدھايی که در مالکيت  و مديريت اشخاص حقيقی و حقوقی کليه واحدھايی که در مالکيت  و مديريت اشخاص حقيقی و حقوقی 

ناميده می ناميده می » » موسسات بخش خصوصیموسسات بخش خصوصی««خصوصی قرار دارند خصوصی قرار دارند 
.  .  شوندشوند



 طبقه بندی واحدھای اقتصادی از نظر ھدف  طبقه بندی واحدھای اقتصادی از نظر ھدف --22
فعاليت فعاليت 

  واحدھای اقتصادی را از نظر ھدف فعاليت در دو دسته ميتوان   واحدھای اقتصادی را از نظر ھدف فعاليت در دو دسته ميتوان 
:  :  طبقه بندی کرد طبقه بندی کرد 

موسسات انتفاعی موسسات انتفاعی ••
موسسات غير انتفاعی موسسات غير انتفاعی ••



نباشد، نباشد، ) ) سودسود((موسساتی که ھدف از تشکيل آنھا کسب منافع مادی موسساتی که ھدف از تشکيل آنھا کسب منافع مادی 
اعم از آنکه در مقابل کاالھا يا خدماتی که ارائه ميکنند وجھی اعم از آنکه در مقابل کاالھا يا خدماتی که ارائه ميکنند وجھی 

.  .  دريافت کنند يا نکنند، موسسه غير انتفاعی می گوينددريافت کنند يا نکنند، موسسه غير انتفاعی می گويند



 سازمان ھای دولتی که امور حاکميت دولت را انجام ميدھند نظير  سازمان ھای دولتی که امور حاکميت دولت را انجام ميدھند نظير 
وزارتخانه ھا،سازمانھای محلی مثل شھرداريھا، موسسات و وزارتخانه ھا،سازمانھای محلی مثل شھرداريھا، موسسات و 
نھادھای اجتماعی مثل ھالل احمر وسازمان تامين اجتماعی و نھادھای اجتماعی مثل ھالل احمر وسازمان تامين اجتماعی و 
ھمچنين انجمن ھای علمی، ادبی وفرھنگی از جمله موسسات ھمچنين انجمن ھای علمی، ادبی وفرھنگی از جمله موسسات 

.  .  غير انتفاعی عمومی ھستندغير انتفاعی عمومی ھستند



موسساتی که با ھدف کسب منافع مادی تشکيل شده اند،اعم از آنکه موسساتی که با ھدف کسب منافع مادی تشکيل شده اند،اعم از آنکه 
در مالکيت بخش عمومی باشند يا بخش خصوصی، موسسه در مالکيت بخش عمومی باشند يا بخش خصوصی، موسسه 

..انتفاعی محسوب می شوندانتفاعی محسوب می شوند



 طبقه بندی واحدھای اقتصادی از نظر نوع فعاليت  طبقه بندی واحدھای اقتصادی از نظر نوع فعاليت --33

  واحدھای اقتصادی را از نظر نوع فعاليت در سه دسته ميتوان   واحدھای اقتصادی را از نظر نوع فعاليت در سه دسته ميتوان 
: : طبقه بندی کرد طبقه بندی کرد 

موسسات خدماتی موسسات خدماتی ••
موسسات بازرگانیموسسات بازرگانی••
موسسات توليدی موسسات توليدی ••



موسساتی نظير تعميرگاھھا، ھتل ھا، درمانگاھھا و آموزشگاھھا که موسساتی نظير تعميرگاھھا، ھتل ھا، درمانگاھھا و آموزشگاھھا که 
خدماتی را به مشتريان ارائه ميکنند، موسسات خدماتی می خدماتی را به مشتريان ارائه ميکنند، موسسات خدماتی می 

.  .  گويندگويند



موسسات بازرگانی موسساتی ھستند که به خريد وفروش کاال موسسات بازرگانی موسساتی ھستند که به خريد وفروش کاال 
اشتغال دارند،بدون آنکه در کاالی مورد معامله تغيير شکلی اشتغال دارند،بدون آنکه در کاالی مورد معامله تغيير شکلی 

موسسات بازرگانی شامل عمده فروشان يا بنکداران و موسسات بازرگانی شامل عمده فروشان يا بنکداران و . . دھنددھند
. . خرده فروشان می باشندخرده فروشان می باشند



موسساتی راکه مواد اوليه وکاالھايی را خريداری وآنھا را تغيير موسساتی راکه مواد اوليه وکاالھايی را خريداری وآنھا را تغيير 
شکل داده و يا به کاالی ديگری تبديل نموده وبه فروش می شکل داده و يا به کاالی ديگری تبديل نموده وبه فروش می 

.  .  رسانند، موسسات توليدی می گويندرسانند، موسسات توليدی می گويند



فصل دوم فصل دوم 

 تجزيه و تحليل معامالت وعمليات مالی  تجزيه و تحليل معامالت وعمليات مالی 



ھدف کلی ھدف کلی 

    
آشنايی کلی با معادله اساسی حسابداری و عناصر تشکيل دھنده آن آشنايی کلی با معادله اساسی حسابداری و عناصر تشکيل دھنده آن 

و قواعد کلی بدھکار و بستانکار کردن عناصر معادله و قواعد کلی بدھکار و بستانکار کردن عناصر معادله 



11گفتار گفتار 

    
معادله اساسی حسابداری معادله اساسی حسابداری 



ھدف ھدف 

    
انتظار می رود پس از مطالعه اين گفتار، بتوانيد معادله اساسی انتظار می رود پس از مطالعه اين گفتار، بتوانيد معادله اساسی 

.  .  حسابداری را بنويسيدحسابداری را بنويسيد



معادله يا فرمول حسابداری معادله يا فرمول حسابداری 

سرمايه سرمايه +   +   بدھيھا  بدھيھا  =   =    دارائيھا   دارائيھا  



معادله اساسی حسابداری مبنا وشالوده سيستم حسابداری دو طرفه معادله اساسی حسابداری مبنا وشالوده سيستم حسابداری دو طرفه 
براساس اين معادله می توان ھر يک از معامالت و براساس اين معادله می توان ھر يک از معامالت و . . استاست

عمليات مالی و رويدادھای دارای اثر مالی را تجزيه و تحليل عمليات مالی و رويدادھای دارای اثر مالی را تجزيه و تحليل 
.  .  وآثار آن را بر عناصر معادله تعيين کردوآثار آن را بر عناصر معادله تعيين کرد



    22گفتار گفتار 

 تعريف اجزاء اصلی معادله اساسی حسابداری  تعريف اجزاء اصلی معادله اساسی حسابداری 



ھدف ھدف 

      
انتظار می رود پس از مطالعه اين گفتار عناصر معادله اساسی انتظار می رود پس از مطالعه اين گفتار عناصر معادله اساسی 

.  .  حسابداری را بشناسيدحسابداری را بشناسيد



    
دارائيھا، بدھيھا وسرمايه، عناصر اصلی معادله اساسی حسابداری دارائيھا، بدھيھا وسرمايه، عناصر اصلی معادله اساسی حسابداری 

.  .  را تشکيل می دھندرا تشکيل می دھند



    
دارائيھا منابع اقتصادی موسسه ھستند که فعاليتھای اقتصادی با دارائيھا منابع اقتصادی موسسه ھستند که فعاليتھای اقتصادی با 

. . استفاده از آنھا انجام می گيرداستفاده از آنھا انجام می گيرد



دارائيھا دارائيھا 

 اموال ، مطالبات وساير منابع اقتصادی متعلق به يک موسسه که  اموال ، مطالبات وساير منابع اقتصادی متعلق به يک موسسه که 
در نتيجه معامالت ،عمليات مالی ايجادشده و قابل تبديل به پول در نتيجه معامالت ،عمليات مالی ايجادشده و قابل تبديل به پول 

.  .  ودارای منافع آتی است ،دارائی ناميده می شودودارای منافع آتی است ،دارائی ناميده می شود



در صورتی می توان يک منبع اقتصادی را به عنوان دارايی در صورتی می توان يک منبع اقتصادی را به عنوان دارايی ••
::موسسه تلقی کرد که دارای شرايط زير باشند موسسه تلقی کرد که دارای شرايط زير باشند 

 دارای منافع اقتصادی آتی بوده و جريان ورود آن منافع به داخل  دارای منافع اقتصادی آتی بوده و جريان ورود آن منافع به داخل --11
.  .  موسسه محتمل باشدموسسه محتمل باشد

 بھای تمام شده دارايی برای موسسه به نحو اتکا پذيری قابل  بھای تمام شده دارايی برای موسسه به نحو اتکا پذيری قابل --22
. . اندازه گيری و قابل بيان به پول باشداندازه گيری و قابل بيان به پول باشد

 در نتيجه معامالت يا ساير رويدادھای گذشته به کنترل موسسه  در نتيجه معامالت يا ساير رويدادھای گذشته به کنترل موسسه --33
. . درآمده باشددرآمده باشد



بدھيھا بدھيھا 

 تعھداتی که يک موسسه در مقابل اشخاص و موسساتديگر دارد  تعھداتی که يک موسسه در مقابل اشخاص و موسساتديگر دارد 
واز معامالت و رويدادھای گذشته ناشی شده وبايد از طريق واز معامالت و رويدادھای گذشته ناشی شده وبايد از طريق 

. . تسويه شوند تسويه شوند ... ... پرداخت پول وپرداخت پول و



    
از خريد نسيه دارائيھا، اخذ وامھا، برقراری ماليات از خريد نسيه دارائيھا، اخذ وامھا، برقراری ماليات “ “ بدھيھا معموالبدھيھا معموال

.  .  و ايراد خسارت به ديگران ناشی می شودو ايراد خسارت به ديگران ناشی می شود



::   اجزاء اصلی بدھی به شرح زير می باشد    اجزاء اصلی بدھی به شرح زير می باشد 
حسابھای پرداختنی حسابھای پرداختنی ••
اسناد پرداختنی اسناد پرداختنی ••
پيش دريافت  پيش دريافت  ••
وام پرداختنی وام پرداختنی ••



حسابھای پرداختنی حسابھای پرداختنی 

      
   به بدھيھايی که در اثر خريد نسيه داراييھا يا دريافت نسيه    به بدھيھايی که در اثر خريد نسيه داراييھا يا دريافت نسيه 

خدمات ايجاد شده باشد و در قبال آن سند تجاری تسليم نشده خدمات ايجاد شده باشد و در قبال آن سند تجاری تسليم نشده 
.  .  باشد، حسابھای پرداختنی می گويندباشد، حسابھای پرداختنی می گويند



اسناد پرداختنی اسناد پرداختنی 

    
بدھيھای ھستند که در قبال آنھا اسناد تجاری نظير سفته و برات بدھيھای ھستند که در قبال آنھا اسناد تجاری نظير سفته و برات 

. . تسليم طلبکار شده باشدتسليم طلبکار شده باشد



پيش پرداخت پيش پرداخت 

  
  به وجه دريافتنی از مشتريان قبل از تحويل کاال يا ارائه خدمت،   به وجه دريافتنی از مشتريان قبل از تحويل کاال يا ارائه خدمت، 

به عبارت ديگر ھرگاه قبل از تحويل به عبارت ديگر ھرگاه قبل از تحويل . . پيش دريافت گفته می شودپيش دريافت گفته می شود
کاال يا ارائه خدمت به ديگران، وجھی از آنان دريافت شود به آن کاال يا ارائه خدمت به ديگران، وجھی از آنان دريافت شود به آن 

.  .  پيش دريافت می گويندپيش دريافت می گويند



وام پرداختنی وام پرداختنی 

    
   مبالغی را که موسسه از اشخاص ديگر به عنوان وام دريافت می    مبالغی را که موسسه از اشخاص ديگر به عنوان وام دريافت می 
کند و تعد می نمايد که آن را در موعد معين يا به اقساط پرداخت کند و تعد می نمايد که آن را در موعد معين يا به اقساط پرداخت 

.  .  کند، وام پرداختنی می گويندکند، وام پرداختنی می گويند



سرمايه سرمايه 

  حق مالی مالک يا مالکان يک موسسه نسبت به دارايھای آن،   حق مالی مالک يا مالکان يک موسسه نسبت به دارايھای آن، 
در ھر زمان با کسر کردن بدھيھای يک در ھر زمان با کسر کردن بدھيھای يک .  .  سرمايه ناميده می شودسرمايه ناميده می شود

. . موسسه از داراييھای آن، مبلغ سرمايه به دست می آيدموسسه از داراييھای آن، مبلغ سرمايه به دست می آيد



    
   در شرکتھای سھامی برای نشان دادن حق مالی مالکان يا    در شرکتھای سھامی برای نشان دادن حق مالی مالکان يا 

حقوق صاحبان سھام حقوق صاحبان سھام ««سھامداران به جای واژه سرمايه از واژه سھامداران به جای واژه سرمايه از واژه 
.  .  استفاده می شوداستفاده می شود» » 



  نحوه محاسبه سرمايه در پايان ھر دوره مالی را ميتوان در قالب   نحوه محاسبه سرمايه در پايان ھر دوره مالی را ميتوان در قالب 
::معادله زير نشان دادمعادله زير نشان داد

سرمايه سرمايه + + سود دوره جاری سود دوره جاری ) ) زيان دوره جاریزيان دوره جاری ( (––برداشت برداشت ••
سرمايه پايان دوره سرمايه پايان دوره = = سرمايه اول دوره سرمايه اول دوره + + گذاری مجدد گذاری مجدد 



    33گفتار گفتار 

  رويدادھای مالی   رويدادھای مالی 



ھدف ھدف 

      
   انتظار می رود پس از مطالعه اين گفتار ويژگيھای رويدادھای    انتظار می رود پس از مطالعه اين گفتار ويژگيھای رويدادھای 

. . مالی را تشخيص و آنھا را از ساير رويدادھا تميز دھيدمالی را تشخيص و آنھا را از ساير رويدادھا تميز دھيد



  
به به .  .    رويدادھای مالی رويدادھايی ھستند که اثرمالی داشته باشند  رويدادھای مالی رويدادھايی ھستند که اثرمالی داشته باشند

طور دقيق تر می توان گفت رويدادھای مالی، رويدادھايی ھستند طور دقيق تر می توان گفت رويدادھای مالی، رويدادھايی ھستند 
داراييھا، داراييھا، ((که حداقل بر يکی از عناصر معادله اساسی حسابداریکه حداقل بر يکی از عناصر معادله اساسی حسابداری

.   .   تاثير بگذارندتاثير بگذارند)  )  بدھيھا و سرمايه بدھيھا و سرمايه 



 در حسابداری ، تبحر در شناسايی رويدادھای مالی از ساير  در حسابداری ، تبحر در شناسايی رويدادھای مالی از ساير 
. . رويدادھا از اھميت ويژه ای برخورداراسترويدادھا از اھميت ويژه ای برخورداراست



44گفتار گفتار 

    
تجزيه وتحليل رويدادھای مالی تجزيه وتحليل رويدادھای مالی 



ھدف ھدف 

      
   انتظار می رود پس از مطالعه اين گفتار بتوانيد اثر رويدادھای    انتظار می رود پس از مطالعه اين گفتار بتوانيد اثر رويدادھای 

مالی را در قالب بدھکار وبستانکار کردن عناصر معادله اساسی مالی را در قالب بدھکار وبستانکار کردن عناصر معادله اساسی 
.  .  حسابداری بيان نماييدحسابداری بيان نماييد



مثال مثال 

 ميليون لایر به  ميليون لایر به 600600را تاسيس و مبلغ را تاسيس و مبلغ ) ) الف الف ( (  آقای احمدی شرکت  آقای احمدی شرکت 
.  .  عنوان سرمايه اوليه وارد شرکت نمودعنوان سرمايه اوليه وارد شرکت نمود

بدھکار       بدھکار       )    )     لایر افزايش يافته  لایر افزايش يافته 600000000600000000مبلغ مبلغ ( ( صندوق   صندوق   
بستانکار بستانکار )   )    لایر افزايش يافته  لایر افزايش يافته 600000000600000000مبلغ مبلغ (  (  سرمايه  سرمايه  



مثال مثال 

  55 ميليون لایر خريداری و  ميليون لایر خريداری و 1010به مبلغبه مبلغ“  “    مقداری اثاثه اداری جمعا  مقداری اثاثه اداری جمعا
ميليون لایر آن به طور نقد پرداخت شد و برای بقيه يک برگ ميليون لایر آن به طور نقد پرداخت شد و برای بقيه يک برگ 

. .  ماھه تسليم فروشنده شد ماھه تسليم فروشنده شد44سفته سفته 

بدھکار بدھکار )  )   لایر افزايش يافته  لایر افزايش يافته 1000000010000000مبلغ مبلغ ((اثاثه اداری   اثاثه اداری   
بستانکار بستانکار )      )       لایر کاھش يافته  لایر کاھش يافته 50000005000000مبلغ مبلغ (  (  صندوق   صندوق   

)  )   لایر افزايش يافته لایر افزايش يافته50000005000000مبلغ مبلغ )   ()   (اسناد پرداختنیاسناد پرداختنی((بدھيھابدھيھا



فصل سوم فصل سوم 

    
ثبت رويدادھای مالی ثبت رويدادھای مالی 



ھدف کلی ھدف کلی 

    
آشنايی با تھيه سند حسابداری، ثبت رويدادھای مالی در دفتر آشنايی با تھيه سند حسابداری، ثبت رويدادھای مالی در دفتر 
روزنامه، انتقال اقالم از دفتر روزنامه به دفتر کل و تھيه روزنامه، انتقال اقالم از دفتر روزنامه به دفتر کل و تھيه 

.  .  ترازآزمايشیترازآزمايشی



    11گفتار گفتار 

    
کليات کليات 



ھدف ھدف 

    
آشنايی با جريان اطالعات در سيستم حسابداری آشنايی با جريان اطالعات در سيستم حسابداری 



    
حسابداران معامالت و عمليات مالی رادر مدارک حسابداری ثبت حسابداران معامالت و عمليات مالی رادر مدارک حسابداری ثبت 

در سيستم حسابداری برای ھر کدام از داراييھا، بدھيھا در سيستم حسابداری برای ھر کدام از داراييھا، بدھيھا . . می کنندمی کنند
.  .  و سرمايه يک مدرک جداگانه نگھداری ميشودو سرمايه يک مدرک جداگانه نگھداری ميشود



      
   مدرکی را که برای ثبت افزايشھا و کاھشھای ھر کدام از    مدرکی را که برای ثبت افزايشھا و کاھشھای ھر کدام از 

.  .  ميگويندميگويند» » حسابحساب««داراييھا، بدھيھا و سرمايه به کار می رود، داراييھا، بدھيھا و سرمايه به کار می رود، 



      
   حساب پايه اصلی ھر سيستم حسابداری و وسيله ای است که    حساب پايه اصلی ھر سيستم حسابداری و وسيله ای است که 

اطالعات مربوط به تغييرات ھر يک از اقالم دارايی، بدھی و اطالعات مربوط به تغييرات ھر يک از اقالم دارايی، بدھی و 
.  .  سرمايه در آن جمع آوری می شودسرمايه در آن جمع آوری می شود



جريان اطالعات در سيستم حسابداری جريان اطالعات در سيستم حسابداری 

  
   اطالعات مربوط به رويدادھای مالی پس از ورود به سيستم    اطالعات مربوط به رويدادھای مالی پس از ورود به سيستم 

اطالعاتی حسابداری و تجزيه و تحليل و بيان زبان حسابداری اطالعاتی حسابداری و تجزيه و تحليل و بيان زبان حسابداری 
.  .  در سند حسابداری ثبت ميشونددر سند حسابداری ثبت ميشوند) ) بدھکار و بستانکاربدھکار و بستانکار((



 پس از سند حسابداری، اين اطالعات در دفترروزنامه ثبت و از  پس از سند حسابداری، اين اطالعات در دفترروزنامه ثبت و از 
.  .  آنجا به دفتر کل منتقل می شودآنجا به دفتر کل منتقل می شود



به طور خالصه جريان اطالعات در يک سيستم به طور خالصه جريان اطالعات در يک سيستم 
::حسابداری به صورت زير است حسابداری به صورت زير است 

 دفتر روزنامه      دفتر روزنامه     --33 سند حسابداری    سند حسابداری   --22 رويدادھای مالی     رويدادھای مالی    --11  
 صورتھای مالی  صورتھای مالی --66 تراز آزمايشی       تراز آزمايشی      --55 دفترکل         دفترکل        --44



    22گفتار گفتار 

    
ثبت رويدادھای مالی در سند حسابداری ثبت رويدادھای مالی در سند حسابداری 



ھدف ھدف 

  
آشنايی با ثبت رويدادھای مالی در سند حسابداری آشنايی با ثبت رويدادھای مالی در سند حسابداری 



      
برای يک يا چند رويدادمالی که در موسسه اتفاق می افتد برای يک يا چند رويدادمالی که در موسسه اتفاق می افتد 

.  .  حسابداری يا برگه حسابداری تھيه می شودحسابداری يا برگه حسابداری تھيه می شود



سند حسابداری يا برگه حسابداری، نوشته ای است که در آن آثار سند حسابداری يا برگه حسابداری، نوشته ای است که در آن آثار ••
..مالی يک يا چند رويداد مالی نوشته می شودمالی يک يا چند رويداد مالی نوشته می شود

آئين نامه نحوه تنظيم و تحرير و نگاھداری دفاتر آئين نامه نحوه تنظيم و تحرير و نگاھداری دفاتر  « «99 ماده  ماده ••
سند سند » »  قانون مالياتھای مستقيم  قانون مالياتھای مستقيم 9595موضوع تبصره يک ماده موضوع تبصره يک ماده 

حسابداری را چنين تعريف می کند حسابداری را چنين تعريف می کند 



  برگه يا مدرک حساب يا سند حسابداری عبارت از نوشته ای است   برگه يا مدرک حساب يا سند حسابداری عبارت از نوشته ای است 
که درآن يک يا چند مورد از عمليات مالی و پولی و محاسباتی که درآن يک يا چند مورد از عمليات مالی و پولی و محاسباتی 

انجام شده به حسابھايی که حسب مورد بدھکار يا بستانکار انجام شده به حسابھايی که حسب مورد بدھکار يا بستانکار 
گرديده تجزيه می شود و چنين مدرکی پس از امضاءمرجع گرديده تجزيه می شود و چنين مدرکی پس از امضاءمرجع 

ذيصالح و صدور آن قابل ثبت در دفاتر معين و روزنامه و کل ذيصالح و صدور آن قابل ثبت در دفاتر معين و روزنامه و کل 
. . استاست



   برای ثبت معامالت در سند حسابداری بايد نام حسابھای بدھکار    برای ثبت معامالت در سند حسابداری بايد نام حسابھای بدھکار 
نام حسابھای بدھکار و نام حسابھای بدھکار و . . و بستانکار در ھر معامله را تعيين کردو بستانکار در ھر معامله را تعيين کرد

..بستانکار از فھرست حسابھای موسسه به دست می آيدبستانکار از فھرست حسابھای موسسه به دست می آيد



در تنظيم فھرست حسابھا برای يک موسسه بايد به در تنظيم فھرست حسابھا برای يک موسسه بايد به 
: : نکات زير توجه شود نکات زير توجه شود 

.  .    نام ھر حساب بايد ماھيت آن را به روشنی بيان کند  نام ھر حساب بايد ماھيت آن را به روشنی بيان کند--11
.. تعداد حسابھا بايد به تناسب نيازھای موسسه انتخاب شود  تعداد حسابھا بايد به تناسب نيازھای موسسه انتخاب شود --22
 حسابھا بايد به ترتيبی که در صورتھای مالی انعکاس می يابد  حسابھا بايد به ترتيبی که در صورتھای مالی انعکاس می يابد --33

.  .  در فھرست حسابھا مرتب شوددر فھرست حسابھا مرتب شود
 حسابھا بايد به ترتيبی شماره گذاری شود که شماره ھر حساب  حسابھا بايد به ترتيبی شماره گذاری شود که شماره ھر حساب --44

. . نوع و طبقه بندی آن حساب را مشخص کندنوع و طبقه بندی آن حساب را مشخص کند



مثال مثال 

 لایر بابت سرمايه اوليه به  لایر بابت سرمايه اوليه به 5000000050000000 آقای پيمان شرکت پيمان را تاسيس و مبلغ  آقای پيمان شرکت پيمان را تاسيس و مبلغ 8181 /  / 22 /  / 77در تاريخ در تاريخ     
.  .  صندوق شرکت واريز نمودصندوق شرکت واريز نمود

                                    سند حسابداری شرکت پيمان                                     سند حسابداری شرکت پيمان 
  11: : شماره شماره 
    13811381 /  / 11 /  / 88تاريخ تاريخ 

         بستانکار         بستانکارکد حساب             شرح            مبلغ جزء           بدھکار    کد حساب             شرح            مبلغ جزء           بدھکار    
      5000000050000000       صندوق                                         صندوق                                  1010        
5000000050000000                       سرمايه آقای پيمان                                               سرمايه آقای پيمان                                  3030      

    5000000050000000                  5000000050000000ششصد و ھشتاد ميليون لایر               ششصد و ھشتاد ميليون لایر               : : جمع جمع 
.   .   واريز به حساب صندوق بابت سرمايه اوليه شرکتواريز به حساب صندوق بابت سرمايه اوليه شرکت: : شرح شرح 

:                            :                            تصويب کننده تصويب کننده :                  :                  تاييد کننده تاييد کننده :                      :                      تھيه کننده تھيه کننده 



    33گفتار گفتار 

 ثبت رويدادھای مالی در دفترروزنامه  ثبت رويدادھای مالی در دفترروزنامه 



ھدف ھدف 

  
آشنايی با دفتر روزنامه و نحوه ثبت رويدادھای مالی در آن آشنايی با دفتر روزنامه و نحوه ثبت رويدادھای مالی در آن 



    
  پس از اينکه رويداد ھای مالی در سند حسابداری ثبت شد بايد در   پس از اينکه رويداد ھای مالی در سند حسابداری ثبت شد بايد در 

.  .  دفترروزنامه انواع مختلفی دارددفترروزنامه انواع مختلفی دارد. . دفترروزنامه نيز ثبت گردددفترروزنامه نيز ثبت گردد



    
  دفترروزنامه ای که کليه معامالت و عمليات مالی در آن ثبت می   دفترروزنامه ای که کليه معامالت و عمليات مالی در آن ثبت می 

.  .  شود را دفترروزنامه عمومی می نامندشود را دفترروزنامه عمومی می نامند



   دفتر روزنامه ای که در آن فقط يک نوع خاص از رويدادھای    دفتر روزنامه ای که در آن فقط يک نوع خاص از رويدادھای 
.  .  مالی ثبت  می شود دفتر روزنامه اختصاصی خوانده می شودمالی ثبت  می شود دفتر روزنامه اختصاصی خوانده می شود



دفتر روزنامه عمومی دفتر روزنامه عمومی 

دفتر روزنامه عمومی دفتری است که کليه معامالت و عمليات مالی دفتر روزنامه عمومی دفتری است که کليه معامالت و عمليات مالی 
.  .  موسسه به ترتيب تاريخ در آن ثبت ميشودموسسه به ترتيب تاريخ در آن ثبت ميشود



 قانون تجارت، دفتر روزنامه دفتری است که  قانون تجارت، دفتر روزنامه دفتری است که 77  بر اساس ماده   بر اساس ماده 
تاجر بايد ھمه روزه مطالبات ، ديون و دادوستد تجارتی و تاجر بايد ھمه روزه مطالبات ، ديون و دادوستد تجارتی و 

معامالت راجع به اوراق تجارتی و به طور کلی جميع واردات و معامالت راجع به اوراق تجارتی و به طور کلی جميع واردات و 
صادرات تجارتی خود را به ھر اسم و رسمی که باشد و وجوھی صادرات تجارتی خود را به ھر اسم و رسمی که باشد و وجوھی 

را که برای مخارج شخصی خود برداشت می کند در آن ثبت را که برای مخارج شخصی خود برداشت می کند در آن ثبت 
.  .  نمايدنمايد



   دفترروزنامه بايد دارای ستونھای مناسب برای انتقال اطالعات    دفترروزنامه بايد دارای ستونھای مناسب برای انتقال اطالعات 
بنا براين دفترروزنامه بايد حداقل بنا براين دفترروزنامه بايد حداقل . . سند حسابداری به آن باشدسند حسابداری به آن باشد

دارای ستونھايی برای درج شماره سند حسابداری، تاريخ، شرح، دارای ستونھايی برای درج شماره سند حسابداری، تاريخ، شرح، 
. . مبلغ بدھکار و مبلغ بستانکار ھر رويداد باشدمبلغ بدھکار و مبلغ بستانکار ھر رويداد باشد



مثال مثال 

 بابت خدماتی که قرار است در ماھھای آينده به  بابت خدماتی که قرار است در ماھھای آينده به 8181 /  / 55/ / 2525 در تاريخ   در تاريخ  --11  
) ) به صورت پيش پرداخت به صورت پيش پرداخت ( (  لایر  لایر 3000000030000000مشتريان ارائه شود مبلغ مشتريان ارائه شود مبلغ 

. . دريافت شددريافت شد
 لایر بابت حق بيمه ھای آينده  لایر بابت حق بيمه ھای آينده 1500000015000000 مبلغ  مبلغ 8181/ / 66 /  / 2828 در تاريخ  در تاريخ --22

. . پرداخت شدپرداخت شد
 لایر بابت مصارف  لایر بابت مصارف 14000001400000 آقای بھزاد مبلغ  آقای بھزاد مبلغ 8181/ / 77//11 در تاريخ  در تاريخ --33

. . شخصی از صندوق شرکت برداشت نمودشخصی از صندوق شرکت برداشت نمود
 آقای بھزاد وجه برداشت شده را به صندوق عودت  آقای بھزاد وجه برداشت شده را به صندوق عودت 8181//77//2121 در تاريخ  در تاريخ --44  

.  .  دادداد



ادامه مثال ادامه مثال 
    11  

  22      

    33        

    44  

2525//55//8181    

2828//66//8181

11//77 / /8181      

2121//77//8181      

  صندوقصندوق
سرمايه آقای بھزا دسرمايه آقای بھزا د                

بابت پيش پرداخت ازمشتريانبابت پيش پرداخت ازمشتريان
پيش پرداخت بيمه پيش پرداخت بيمه 

                    صندوق                     صندوق 
پرداخت حق بيمه ماھھای آيندهپرداخت حق بيمه ماھھای آينده

برداشت  برداشت  
                    صندوق                          صندوق      
برداشت شخصی ما لک        برداشت شخصی ما لک        

صندوق صندوق 
                  برداشت                   برداشت 

برگشت وجه برداشتی توسط  برگشت وجه برداشتی توسط  
 مالک    مالک   

3000000030000000

1500000015000000      

14000001400000

14000001400000
  

3000000030000000

1500000015000000    

14000001400000
  

14000001400000



44گفتار گفتار 

    
انتقال اطالعات از دفتر روزنامه به دفتر کلانتقال اطالعات از دفتر روزنامه به دفتر کل



ھدفھدف

    
  انتظار ميرود پس از مطالعه اين گفتار نحوه انتقال اطالعات از   انتظار ميرود پس از مطالعه اين گفتار نحوه انتقال اطالعات از 

. . دفتر روزنامه به دفتر کل را بدانيددفتر روزنامه به دفتر کل را بدانيد



  اصالعات ثبت شده دردفترروزنامه به نحوی طبقه بندی نشده اند   اصالعات ثبت شده دردفترروزنامه به نحوی طبقه بندی نشده اند 
که بتوان از روی آن اطالعاتی مثل مانده ھريک از حسابھا را که بتوان از روی آن اطالعاتی مثل مانده ھريک از حسابھا را 

. . در ھر مقطع تعيين کرددر ھر مقطع تعيين کرد



دفتر کلدفتر کل

    
  دفتری است که حسابھای يک موسسه به تفکيک در آن نگھداری   دفتری است که حسابھای يک موسسه به تفکيک در آن نگھداری 

. . می شود می شود 



 کليه معامالت ثبت شده در دفترروزنامه در ھر ماه بايد حداکثر تا  کليه معامالت ثبت شده در دفترروزنامه در ھر ماه بايد حداکثر تا 
.  .  پانزدھم ماه بعد به دفتر کل منتقل شودپانزدھم ماه بعد به دفتر کل منتقل شود



      
 قانون تجارت ،دفتر کل دفتری است که تاجر بايد  قانون تجارت ،دفتر کل دفتری است که تاجر بايد 88   براساس ماده    براساس ماده 

کليه معامالت را الاقل ھفته ای يک مرتبه از دفتر روزنامه کليه معامالت را الاقل ھفته ای يک مرتبه از دفتر روزنامه 
. . استخراج  و انواع مختلف آن را تشخيص و جدا کنداستخراج  و انواع مختلف آن را تشخيص و جدا کند



    
   دفتر روزنامه بايد دارای ستونھای مناسب برای انتقال اطالعات    دفتر روزنامه بايد دارای ستونھای مناسب برای انتقال اطالعات 

..دفتر روزنامه به آن باشددفتر روزنامه به آن باشد



مانده گيری حسابھا ی دفتر کل مانده گيری حسابھا ی دفتر کل 

   برای مانده گيری ھر حساب دفتر کل کافی است که مابه التفاوت    برای مانده گيری ھر حساب دفتر کل کافی است که مابه التفاوت 
جمع اقالم بدھکار و بستانکار ثبت شده در آن حساب را تا آن جمع اقالم بدھکار و بستانکار ثبت شده در آن حساب را تا آن 
مقطع محاسبه نمود ، اين مابه التفاوت مانده حساب ناميده می مقطع محاسبه نمود ، اين مابه التفاوت مانده حساب ناميده می 

. . شودشود



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

اقالم بستانکار از جمع اقالم بدھکار ثبت شده در آن حساب بيشتر اقالم بستانکار از جمع اقالم بدھکار ثبت شده در آن حساب بيشتر 
.  .  باشد،مانده حاصله بستانکارخواھد بودباشد،مانده حاصله بستانکارخواھد بود



   معموال برای مشخص کردن ماھيت بدھکار يا بستانکار مانده    معموال برای مشخص کردن ماھيت بدھکار يا بستانکار مانده 
حسابھای دفتر کل ،ستونی به نام ستون تشخيص در نظر گرفته حسابھای دفتر کل ،ستونی به نام ستون تشخيص در نظر گرفته 

. . می شودمی شود



 اگر مانده حاصله بدھکار باشد در ستون تشخيص کلمه بدھکار و  اگر مانده حاصله بدھکار باشد در ستون تشخيص کلمه بدھکار و 
اگر مانده حاصله بستانکار باشد در ستون تشخيص کلمه اگر مانده حاصله بستانکار باشد در ستون تشخيص کلمه 

..بستانکار نوشته می شودبستانکار نوشته می شود



55گفتار گفتار 

      
دفتر معيندفتر معين



ھدفھدف

  
  انتظار ميرود پس از مطالعه اين گفتار نحوه انتقال اطالعات از   انتظار ميرود پس از مطالعه اين گفتار نحوه انتقال اطالعات از 

. . سند حسابداری به دفتر معين را بدانيدسند حسابداری به دفتر معين را بدانيد



   برای آن دسته از حسابھای دفتر کل که دارايی چندين زير    برای آن دسته از حسابھای دفتر کل که دارايی چندين زير 
..مجموعه ھستند دفتر معين نگھداری می شودمجموعه ھستند دفتر معين نگھداری می شود



    
 اگر به چندين شرکت و شخص ديگر ھم بدھی می داشتيم ھمه آنھا  اگر به چندين شرکت و شخص ديگر ھم بدھی می داشتيم ھمه آنھا 

ثبت می ثبت می » » حسابھا ی پرداختنی حسابھا ی پرداختنی ««در ھمين حساب دفتر کل يعنی در ھمين حساب دفتر کل يعنی 
..شدندشدند



  
   به طور کلی برای آن دسته ازحسابھای دفتر کل که دارای چندين    به طور کلی برای آن دسته ازحسابھای دفتر کل که دارای چندين 

..زير مجموعه ھستند، دفتر معين نگھداری ميشودزير مجموعه ھستند، دفتر معين نگھداری ميشود



   به طور کلی برای آن دسته از حسابھای دفتر کل که دارای    به طور کلی برای آن دسته از حسابھای دفتر کل که دارای 
. . چندين زير مجموعه ھستند،دفتر معين نگھداری ميشودچندين زير مجموعه ھستند،دفتر معين نگھداری ميشود



 در صورتی که برای حساب، دفتر معين نگھداری شود به دفتر کل  در صورتی که برای حساب، دفتر معين نگھداری شود به دفتر کل 
.  .  گفته می شودگفته می شود“  “  حساب کنترلحساب کنترل””آن آن 



    66گفتار گفتار 

 تھيه ترازآزمايشی  تھيه ترازآزمايشی 



ھدف ھدف 

   انتظار می رود پس از مطالعه اين گفتار نحوه تھيه ترازآزمايشی    انتظار می رود پس از مطالعه اين گفتار نحوه تھيه ترازآزمايشی 
. . را بدانيدرا بدانيد



   در سيستم حسابداری دوطرفه، ھر معامله به مبلغ بدھکار و    در سيستم حسابداری دوطرفه، ھر معامله به مبلغ بدھکار و 
بستانکار مساوی در دفتر ثبت می شود و اگر درست مانده گيری بستانکار مساوی در دفتر ثبت می شود و اگر درست مانده گيری 
شده باشند جمع مانده ھای بدھکار حسابھای دفتر کل بايد با جمع شده باشند جمع مانده ھای بدھکار حسابھای دفتر کل بايد با جمع 

. . ماندھای بستانکار مساوی باشدماندھای بستانکار مساوی باشد



  
   يکی از وسايلی که حسابداران برای آزمون صحت مدارک    يکی از وسايلی که حسابداران برای آزمون صحت مدارک 
. . حسابداری مورد استفاده قرار می دھند،ترازآزمايشی استحسابداری مورد استفاده قرار می دھند،ترازآزمايشی است



   ترازآزمايشی فھرستی است از مانده حسابھای دفتر کل که    ترازآزمايشی فھرستی است از مانده حسابھای دفتر کل که 
. . در پايان ھر ماه تھيه می شوددر پايان ھر ماه تھيه می شود“ “ معموالمعموال



 تھيه ترازآزمايشی به حسابداران امکان می دھد که از تساوی خمع  تھيه ترازآزمايشی به حسابداران امکان می دھد که از تساوی خمع 
مانده ھای بدھکار با جمع مانده ھای بستانکار اطمينان حاصل مانده ھای بدھکار با جمع مانده ھای بستانکار اطمينان حاصل 

.  .  نمايندنمايند



ترازآزمايشی يک جدول دو ستونی است که مانده ھای حسابھای ترازآزمايشی يک جدول دو ستونی است که مانده ھای حسابھای 
.  .  دفتر کل در آن نوشته می شوددفتر کل در آن نوشته می شود



: : ترازآزمايشی دو ھدف کلی زير را تامين می کند ترازآزمايشی دو ھدف کلی زير را تامين می کند 
. . اثبات تساوی اقالم بدھکار و بستانکار دفتر کلاثبات تساوی اقالم بدھکار و بستانکار دفتر کل) ) الف الف 
فراھم کردن اطالعات الزم برای تھيه گزارشھای مالی پايان فراھم کردن اطالعات الزم برای تھيه گزارشھای مالی پايان ) )  ب  ب 

. . دورهدوره



  
تھيه ترازآزمايشی چھار ستونی در رفع برخی اشتباھات ، موثر تھيه ترازآزمايشی چھار ستونی در رفع برخی اشتباھات ، موثر 

ودر رفع برخی از اشتباھات ديگر ناموثر است ودر رفع برخی از اشتباھات ديگر ناموثر است 



فصل چھارم فصل چھارم 

 بسط معادله اساسی حسابداری  بسط معادله اساسی حسابداری 



ھدف کلی ھدف کلی 

آشنايی با ثبت درآمدھا و ھزينه ھا و برداشت صاحب سرمايه و آشنايی با ثبت درآمدھا و ھزينه ھا و برداشت صاحب سرمايه و 
ھمچنين اصالح و تعديل حسابھا در پايان سال مالی ھمچنين اصالح و تعديل حسابھا در پايان سال مالی 



    11گفتارگفتار

  سرمايه گذاری مجدد و برداشت مجدد و برداشت صاحب واحد   سرمايه گذاری مجدد و برداشت مجدد و برداشت صاحب واحد 
تجاری تجاری 



:  :  ھدف ھدف 

  
  انتظار می رود پس از مطالعه اين گفتار نحوه سرمايه ثبت   انتظار می رود پس از مطالعه اين گفتار نحوه سرمايه ثبت 

سرمايه گذاری مجدد و برداشت صاحب واحد تجاری را در سرمايه گذاری مجدد و برداشت صاحب واحد تجاری را در 
. . دفترروزنامه بدانيددفترروزنامه بدانيد



از جمله رويدادھايی که منجر به تغيير حق مالی صاحب سرمايه از جمله رويدادھايی که منجر به تغيير حق مالی صاحب سرمايه 
می شود سرمايه گذاری مجدد و برداشت صاحب واحد تجاری می شود سرمايه گذاری مجدد و برداشت صاحب واحد تجاری 

. . استاست



سرمايه گذاری مجدد سرمايه گذاری مجدد 

   سرمايه گذاری مجدد به معنای آن است که صاحب موسسه با    سرمايه گذاری مجدد به معنای آن است که صاحب موسسه با 
آوردن پول يا مال ديگری، دارائی موسسه متعلق به خود را آوردن پول يا مال ديگری، دارائی موسسه متعلق به خود را 

سرمايه گذاری مجدد، دارائی يک موسسه را سرمايه گذاری مجدد، دارائی يک موسسه را . . افزايش دھدافزايش دھد
فدر طرف ديکر معادله فدر طرف ديکر معادله ..افزايش می دھد در مقابلافزايش می دھد در مقابل
. . حسابداری،افزايش می يابدحسابداری،افزايش می يابد



برداشت برداشت 

    
 برداشت به معنای آن است که صاحب يک موسسه برای مصارف  برداشت به معنای آن است که صاحب يک موسسه برای مصارف 

شخصی پول يا مال ديگری را از  دارائيھای موسسه متعلق به شخصی پول يا مال ديگری را از  دارائيھای موسسه متعلق به 
. . خود را از محل وجوه نقد موسسه پرداخت کندخود را از محل وجوه نقد موسسه پرداخت کند



 از آنجا که برداشت باغث کاھش سرمايه می شود، قواعد بدھکار  از آنجا که برداشت باغث کاھش سرمايه می شود، قواعد بدھکار 
..وبستانکار کردن آن عکس حساب سرمايه می باشدوبستانکار کردن آن عکس حساب سرمايه می باشد



    22گفتار گفتار 

  
  درآمد و ھزينه   درآمد و ھزينه 



ھدف ھدف 

  انتظار ميرود پس از مطالعه اين گفتار مفھوم درآمد و ھزينه و   انتظار ميرود پس از مطالعه اين گفتار مفھوم درآمد و ھزينه و 
ھمچنين انتظار می ھمچنين انتظار می . . نحوه ثبت آنھا در دفتر روزنامه را بدانيدنحوه ثبت آنھا در دفتر روزنامه را بدانيد

رود در مورد مفاھيم پيش دريافت و پيش پرداخت و اصول رود در مورد مفاھيم پيش دريافت و پيش پرداخت و اصول 
.  .  حسابداری حاکم برشناخت درآمد و ھزينه آگاھی داشته باشيدحسابداری حاکم برشناخت درآمد و ھزينه آگاھی داشته باشيد



مفھوم درآمد مفھوم درآمد 

. .    درآمد، بھای کاالی فروش رفته ويا خدمات انجام شده است   درآمد، بھای کاالی فروش رفته ويا خدمات انجام شده است
ھنگامی که موسسه ای خدماتی را انجام يا کااليی را به مشتريان ھنگامی که موسسه ای خدماتی را انجام يا کااليی را به مشتريان 

. . تحويل می دھد،پول يا دارايی ديگری از آنان دريافت می کندتحويل می دھد،پول يا دارايی ديگری از آنان دريافت می کند
مبلغ درآمد مبلغ درآمد .  .  ورود اين پول يا دارايی را به موسسه درآمد ميگويندورود اين پول يا دارايی را به موسسه درآمد ميگويند

در ھر معامله ای از طريق ارزش دارايی يا دارائيھای که در در ھر معامله ای از طريق ارزش دارايی يا دارائيھای که در 
.  .  ازای آن به دست می آيدازای آن به دست می آيد



ورود پول يا ايجاد ورود پول يا ايجاد . .    درآمد موجب افزايش سرمايه می شود   درآمد موجب افزايش سرمايه می شود
مطالبات ناشی از انجام خدمات،جمع دارائی يک موسسه را مطالبات ناشی از انجام خدمات،جمع دارائی يک موسسه را 
افزايش می دھد، در طرف ديگر معادله حسابداری، بدھی را افزايش می دھد، در طرف ديگر معادله حسابداری، بدھی را 

تغيير نمی دھد اما سرمايه را به مبلغی معادل افزايش حاصل در تغيير نمی دھد اما سرمايه را به مبلغی معادل افزايش حاصل در 
. . جمع دارئی، باال می بردجمع دارئی، باال می برد



   درآمد عبارت است از افزايش ناخالص در سرمايه که ناشی از    درآمد عبارت است از افزايش ناخالص در سرمايه که ناشی از 
برای ھر يک از منابع درآمد بايد حسابی برای ھر يک از منابع درآمد بايد حسابی .  .  فعاليتھای انتفاعی باشدفعاليتھای انتفاعی باشد

جداگانه در دفتر کل افتتاح شود و عنوان ھر حساب بايد حاکی از جداگانه در دفتر کل افتتاح شود و عنوان ھر حساب بايد حاکی از 
. . منبع درآمد باشدمنبع درآمد باشد



نحوه ثبت درآمد نحوه ثبت درآمد 

  
   چون درآمد موجب افزايش سرمايه می گردد، نحوه ثبت افزايش    چون درآمد موجب افزايش سرمايه می گردد، نحوه ثبت افزايش 

يعنی زمانی که درآمد يعنی زمانی که درآمد .  .  و کاھش آن مثل حساب سرمايه استو کاھش آن مثل حساب سرمايه است
..افزايش پيدا می کند، حساب درآمد بستانکار ميشودافزايش پيدا می کند، حساب درآمد بستانکار ميشود



مفھوم ھزينه مفھوم ھزينه 

  
 ھزينه، بھای تمام شده کاالی فروش رفته و خدمات انجام شده به  ھزينه، بھای تمام شده کاالی فروش رفته و خدمات انجام شده به 

..منظور کسب درآمد استمنظور کسب درآمد است



   ھزينه مخارجی است که برای درآمد، پرداخت يا واقع شده است    ھزينه مخارجی است که برای درآمد، پرداخت يا واقع شده است 
واز طريق بھای تمام شده دارائيھا يا خدماتی که در يک دوره واز طريق بھای تمام شده دارائيھا يا خدماتی که در يک دوره 

مالی به مصرف می رسد ويا مورد استفاده قرار می گيرد، اندازه مالی به مصرف می رسد ويا مورد استفاده قرار می گيرد، اندازه 
.  .  گيری ودر مدارک حسابداری ثبت می شودگيری ودر مدارک حسابداری ثبت می شود



نحوه ثبت ھزينه نحوه ثبت ھزينه 

چون ھزينه موجب کاھش سرمايه می گردد،نحوه ثبت افزايش و چون ھزينه موجب کاھش سرمايه می گردد،نحوه ثبت افزايش و 
.  .  کاھش آن عکس حساب سرمايه استکاھش آن عکس حساب سرمايه است



مثال مثال 

 لایر  لایر 80000008000000 صورتحسابی به مبلغ  صورتحسابی به مبلغ 8181/ / 1010//22   شرکت الف در تاريخ    شرکت الف در تاريخ 
بابت ھزينه تعمير ماشين آالت شرکت دريافت نمود که وجه آن ھنوز بابت ھزينه تعمير ماشين آالت شرکت دريافت نمود که وجه آن ھنوز 

نحوه ثبت اين رويداد در دفترروزنامه به صورت زير نحوه ثبت اين رويداد در دفترروزنامه به صورت زير . . پرداخت نشده استپرداخت نشده است
: : است است 

تاريخ             شرح                     بدھکار      بستانکار تاريخ             شرح                     بدھکار      بستانکار   
                80000008000000    ھزينه تعميرات              ھزينه تعميرات          8181//1010//22

  80000008000000                     حسابھای پرداختنی                                    حسابھای پرداختنی               
           بابت دريافت صورتحساب تعمير            بابت دريافت صورتحساب تعمير 

                  ماشين آالت شرکت                   ماشين آالت شرکت 



مثال مثال 

 لایر است که در  لایر است که در 5000000050000000   ھزينه حقوق دی ماه کارکنان شرکت آلفا    ھزينه حقوق دی ماه کارکنان شرکت آلفا 
 لایر آن پرداخت شد و بقيه ھنوز  لایر آن پرداخت شد و بقيه ھنوز 4500000045000000 مبلغ  مبلغ 8181//1010//3030تلريخ تلريخ 

نحوه ثبت اين رويداد طرفنظر از ماليات و بيمه در نحوه ثبت اين رويداد طرفنظر از ماليات و بيمه در . . پرداخت نشده استپرداخت نشده است
: : دفترروزنامه به صورت زير است دفترروزنامه به صورت زير است 

بستانکار  بستانکار  تاريخ                شرح                       بدھکار           تاريخ                شرح                       بدھکار           
    5000000050000000      ھزينه حقوق                     ھزينه حقوق               8181//1010//22

  4500000045000000                       صندوق                                                        صندوق                                 
  50000005000000                     حسابھای پرداختنی                                             حسابھای پرداختنی                        

. .          بابت ھزينه حقوق دی ماه کارکنان شرکت         بابت ھزينه حقوق دی ماه کارکنان شرکت
                                      



مثال مثال 

 بابت ھزينه تعمير وسايل نقليه شرکت  بابت ھزينه تعمير وسايل نقليه شرکت 8181//1111//1212    شرکت الف در تاريخ     شرکت الف در تاريخ 
 لایر دريافت کرد که بابت آن يک فقره  لایر دريافت کرد که بابت آن يک فقره 50000005000000صورتحسابی به مبلغ صورتحسابی به مبلغ 

نحوه ثبت اين رويداد دردفترروزنامه به نحوه ثبت اين رويداد دردفترروزنامه به . . ماھه تسليم تعميرکار نمودماھه تسليم تعميرکار نمود33سفته سفته 
: : صورت زير استصورت زير است

  
ستانکارستانکار  تاريخ            شرح                     بدھکار              ب  تاريخ            شرح                     بدھکار              ب

50000005000000     ھزينه تعميرات                        ھزينه تعميرات                   8181 / /1111//1212
50000005000000                                                           اسناد پرداختنی                                                  اسناد پرداختنی                 

              بابت ھزينه تعمير وسايل نقليه شرکت و              بابت ھزينه تعمير وسايل نقليه شرکت و
ماھه به تعميرکار ماھه به تعميرکار 33              تسليم يک فقره سفته               تسليم يک فقره سفته 



تشريح فرض تعھدی تشريح فرض تعھدی 

  
 فرض تعھدی ناظر بر نحوه شناخت درآمدھا و ھزينه ھا و به تبع  فرض تعھدی ناظر بر نحوه شناخت درآمدھا و ھزينه ھا و به تبع 
آن ناظر بر اصل تحقق درآمد و اصل مقابله با درآمدھا با ھزينه آن ناظر بر اصل تحقق درآمد و اصل مقابله با درآمدھا با ھزينه 

. . می باشدمی باشد)   )   اصل تطابق اصل تطابق ( ( ھا ھا 



   براساس فرض تعھدی اگر وجه نقد وصول شده باشد ولی درآمد    براساس فرض تعھدی اگر وجه نقد وصول شده باشد ولی درآمد 
ھمچنين ھمچنين . . تحقق نيافته باشد، نمی توان درآمد را شناسايی کردتحقق نيافته باشد، نمی توان درآمد را شناسايی کرد

براساس اين فرض اگر وجه پرداخت شده باشد اما ھزينه تحميل براساس اين فرض اگر وجه پرداخت شده باشد اما ھزينه تحميل 
.  .  نشده باشد، نمی توان ھزينه را در دفاتر ثبت نمودنشده باشد، نمی توان ھزينه را در دفاتر ثبت نمود



اصل تحقق درآمد اصل تحقق درآمد 

    
   براساس اصل تحقق درآمد، زمانی می توانيم درآمد را شناسايی    براساس اصل تحقق درآمد، زمانی می توانيم درآمد را شناسايی 

. . و ثبت کنيم که درآمد تحقق يافته يا عايد شده باشدو ثبت کنيم که درآمد تحقق يافته يا عايد شده باشد



  فرايند کسب سود عبارت از مجموعه ای از عمليات است که از   فرايند کسب سود عبارت از مجموعه ای از عمليات است که از 
خريد مواد اوليه و ساير عوامل توليد تا تبديل آنھا به کاالی خريد مواد اوليه و ساير عوامل توليد تا تبديل آنھا به کاالی 

فروش محصوالت و دريافت وجه آنھا را در فروش محصوالت و دريافت وجه آنھا را در “ “ ساخته شده و نھايتاساخته شده و نھايتا
. . بر می گيردبر می گيرد



   بنابراين در ھر زمانی قبل از فروش محصول چنانچه وجھی    بنابراين در ھر زمانی قبل از فروش محصول چنانچه وجھی 
بلکه بلکه . . دريافت شود، نمی توان آن را به عنوان درآمد ثبت نموددريافت شود، نمی توان آن را به عنوان درآمد ثبت نمود

اين گونه دريافتھا نوعی بدھی است که تحت عنوان پيش دريافت اين گونه دريافتھا نوعی بدھی است که تحت عنوان پيش دريافت 
.  .  ثبت ميشودثبت ميشود



اصل مقابله درآمد با ھزينه ھا يا اصل تطابقاصل مقابله درآمد با ھزينه ھا يا اصل تطابق

    
  ھر موسسه ای به منظور کسب درآمد ھزينه ھايی را در طول   ھر موسسه ای به منظور کسب درآمد ھزينه ھايی را در طول 

برای تعيين سود و زيان خالص بايد برای تعيين سود و زيان خالص بايد . . دوره مالی متحمل ميشوددوره مالی متحمل ميشود
ھزينه ھای انجام شده در يک دوره مالی از درآمد تحقق يافته در ھزينه ھای انجام شده در يک دوره مالی از درآمد تحقق يافته در 

. . ھمان دوره کسر شودھمان دوره کسر شود



   طبق اصل مقابله ھزينه ھا با درآمد يا اصل وضع ھزينه ھايی    طبق اصل مقابله ھزينه ھا با درآمد يا اصل وضع ھزينه ھايی 
يک دوره از درآمد ھمان دوره ، ھنگامی که يک رويداد معين يک دوره از درآمد ھمان دوره ، ھنگامی که يک رويداد معين 
ھم بر درآمد و ھم بر ھزينه اثر می گذاری ھر دو جنبه اين ھم بر درآمد و ھم بر ھزينه اثر می گذاری ھر دو جنبه اين 

..رويداد بايد در ھمان دوره مالی شناسايی و ثبت شودرويداد بايد در ھمان دوره مالی شناسايی و ثبت شود



پيش دريافت درآمد پيش دريافت درآمد 

  زمانی ميتوان درآمد را شناسايی کرد که فرايند کسب سود تکميل   زمانی ميتوان درآمد را شناسايی کرد که فرايند کسب سود تکميل 
ھمچنين بيان گرديد که معموال موقع فروش کاال يا ھمچنين بيان گرديد که معموال موقع فروش کاال يا ..شده باشد شده باشد 

. . اجرای خدمات فرايند کسب سود را تکميل شده فرض می کننداجرای خدمات فرايند کسب سود را تکميل شده فرض می کنند



   بنابراين در ھر زمانی قبل از فروش محصول يا اجرای خدمات    بنابراين در ھر زمانی قبل از فروش محصول يا اجرای خدمات 
چنانچه وجھی در يافت شود نمی توان آن را به عنوان درآمدثبت چنانچه وجھی در يافت شود نمی توان آن را به عنوان درآمدثبت 
نمود بلکه اين گونه در يافتھا نوعی بدھی ھستند که در حسابی به نمود بلکه اين گونه در يافتھا نوعی بدھی ھستند که در حسابی به 

..ثبت می شوندثبت می شوند»  »  پيش دريافتپيش دريافت« « نام نام 



پيش پرداخت ھزينهپيش پرداخت ھزينه

   چنانچه وجوه پرداختی مربوط به مخارجی باشد که منفعت    چنانچه وجوه پرداختی مربوط به مخارجی باشد که منفعت 
حاصل از آن به دوره ھای آتی تسری پيدا کند تحت عنوان يک حاصل از آن به دوره ھای آتی تسری پيدا کند تحت عنوان يک 

..دارائی به نام پيش پرداخت ثبت خواھند شددارائی به نام پيش پرداخت ثبت خواھند شد



    
   پيش پرداخت ھا معرف مخارج انجام شده ای است که مورد    پيش پرداخت ھا معرف مخارج انجام شده ای است که مورد 

..استفاده قرار نگرفته استاستفاده قرار نگرفته است



33گفتار گفتار 

  
اصالح وتعديل حسابھااصالح وتعديل حسابھا



ھدفھدف

    
   انتظار ميرود پس از مطالعه اين گفتار بتوانيد انواع مختلف    انتظار ميرود پس از مطالعه اين گفتار بتوانيد انواع مختلف 

..ثبتھای اصالحی را در دفاتر ثبت کنيدثبتھای اصالحی را در دفاتر ثبت کنيد



::حسابھای موقت حسابھای موقت 

  
   شامل حسابھای درآمد و ھزينه و برداشت که در پايان دوره مالی    شامل حسابھای درآمد و ھزينه و برداشت که در پايان دوره مالی 

اين حسابھا را به استثنای برداشت ، حسابھای اين حسابھا را به استثنای برداشت ، حسابھای . . بسته می شوندبسته می شوند
.  .  سود و زيانی نيز می گويندسود و زيانی نيز می گويند



حسابھای دفتر کل را می توان به دو دسته کلی تقسيم حسابھای دفتر کل را می توان به دو دسته کلی تقسيم 
::کرد کرد 

 حسابھای دائمی  حسابھای دائمی --11
 حسابھای موقت  حسابھای موقت --22



حسابھای دائمی حسابھای دائمی 

  
   شامل حسابھای دارايی ، بدھی وسرمايه که مانده آنھا به دوره    شامل حسابھای دارايی ، بدھی وسرمايه که مانده آنھا به دوره 

اين حسابھا را حسابھای ترازنامه ای نيز اين حسابھا را حسابھای ترازنامه ای نيز . . مالی بعد نقل ميشودمالی بعد نقل ميشود
.  .  می گويند می گويند 



  اصالح و تعديل حسابھای دفتر کل در پايان دوره مالی و به   اصالح و تعديل حسابھای دفتر کل در پايان دوره مالی و به 
)  )  به روز رساندنبه روز رساندن(  (  منظور اصالح ، تعديل و به ھنگام کردنمنظور اصالح ، تعديل و به ھنگام کردن

.  .     مدارک حسابداری انجام ميشود   مدارک حسابداری انجام ميشود



در پايان دوره مالی ثبت ميشوند و در پايان دوره مالی ثبت ميشوند و “ “   ثبت ھای اصالحی معموال  ثبت ھای اصالحی معموال
::شامل موارد زير می باشد شامل موارد زير می باشد 

 اصالح پيش دريافتھای درآمد  اصالح پيش دريافتھای درآمد --11
 اصالح پيش پرداخت ھای ھزينه  اصالح پيش پرداخت ھای ھزينه --22
 ثبت درآمدھای و ھزينه ھای تحقق يافته ثبت نشده تا پايان سال  ثبت درآمدھای و ھزينه ھای تحقق يافته ثبت نشده تا پايان سال --33

مالی  مالی  
 ثبت ھزينه استھالک دارائی  ثبت ھزينه استھالک دارائی --44



اصالح پيش پرداخت ھای ھزينه اصالح پيش پرداخت ھای ھزينه 

  از آنجا که ممکن است بخشی از مبالغی که تحت عنوان پيش   از آنجا که ممکن است بخشی از مبالغی که تحت عنوان پيش 
پرداخت ثبت شده اند تا پايان سال مالی به ھزينه تبديل شوند، در پرداخت ثبت شده اند تا پايان سال مالی به ھزينه تبديل شوند، در 
پايان ھر دوره مالی بايد بابت اين قسمت از پيش پرداخت ھا که پايان ھر دوره مالی بايد بابت اين قسمت از پيش پرداخت ھا که 
. . به ھزينه تبديل شده اند اصالحات الزم در حسابھا به عمل آيدبه ھزينه تبديل شده اند اصالحات الزم در حسابھا به عمل آيد



ثبت درآمدھای تحقق يافته ثبت نشده تا پايان دوره ثبت درآمدھای تحقق يافته ثبت نشده تا پايان دوره 
مالی مالی 

  در پايان دوره مالی ممکن است درآمدھايی تحقق يافته باشند ولی   در پايان دوره مالی ممکن است درآمدھايی تحقق يافته باشند ولی 
.  .  ثبتی از بابت آنھا در دفاتر به عمل نيامده باشدثبتی از بابت آنھا در دفاتر به عمل نيامده باشد



مثال  مثال  

. .  ماشين آالت شرکت چناران را تعمير نمود ماشين آالت شرکت چناران را تعمير نمود13811381   شرکت آلفا در اسفند    شرکت آلفا در اسفند 
 لایر ميباشد که دراين تاريخ  لایر ميباشد که دراين تاريخ 30000003000000ارزش اين خدمات معادل ارزش اين خدمات معادل 

. . ثبتی بابت آن در حسابھا به عمل نيامده استثبتی بابت آن در حسابھا به عمل نيامده است) )  است است8181//1212//2929منظور منظور ((
. .  به صورت زير ميباشد به صورت زير ميباشد8181ثبت اصالحی در پايان سال ثبت اصالحی در پايان سال 

  تاريخ             شرح               بدھکار           بستانکار  تاريخ             شرح               بدھکار           بستانکار
  30000003000000حسابھای دريافتنی              حسابھای دريافتنی                      8181/ / 1212//2929  

30000003000000                                                     درآمد تعميرات                                                   درآمد تعميرات                      
.     .                     بابت ارائه خدمات به شرکت چناران                 بابت ارائه خدمات به شرکت چناران 



ثبت ھزينه ھای تحميل يافته ثبت نشده تا پايان دوره ثبت ھزينه ھای تحميل يافته ثبت نشده تا پايان دوره 
مالی مالی 

در پايان دوره مالی ھزينه ھايی وجود دارند که ثبت در پايان دوره مالی ھزينه ھايی وجود دارند که ثبت “ “    معموال   معموال
از جله ھزينه تلفن ، آ ب ، برق اين گونه ھزينه ھا را از جله ھزينه تلفن ، آ ب ، برق اين گونه ھزينه ھا را ..نشده اندنشده اند

.  .  ھزينه ھای معوق نيز می گويندھزينه ھای معوق نيز می گويند



 به منظور به کارگيری صحيح اصل تطابق در پايان سال بايد اين  به منظور به کارگيری صحيح اصل تطابق در پايان سال بايد اين 
. . گونه ھزينه ھا را در دفاتر ثبت نمودگونه ھزينه ھا را در دفاتر ثبت نمود



ثبت ھزينه استھالک دارائيھای بلند مدت استھالک ثبت ھزينه استھالک دارائيھای بلند مدت استھالک 
پذير پذير 

      
   دارائيھای که عمر مفيد آنھا بيشتر از يک سال باشد، به عنوان    دارائيھای که عمر مفيد آنھا بيشتر از يک سال باشد، به عنوان 
دارائی بلندمدت يا ثابت در دفاتر ثبت ميشوند به غير از زمين دارائی بلندمدت يا ثابت در دفاتر ثبت ميشوند به غير از زمين 

تمامی دارائيھای بلندمدت ديگر دارای عمر مفيد محدود می تمامی دارائيھای بلندمدت ديگر دارای عمر مفيد محدود می 
.  .  باشندباشند



::نحوه محاسبه ھزينه استھالک نحوه محاسبه ھزينه استھالک 

    
ھزينه استھالک ھزينه استھالک = = عمر مفيد عمر مفيد ÷ ÷   بھای تمام شده    بھای تمام شده  -- ارزش اسقاط   ارزش اسقاط  



اصالح حساب موجودی ملزومات اصالح حساب موجودی ملزومات 

    
::  برای حسابداری ملزومات دو روش وجود دارد   برای حسابداری ملزومات دو روش وجود دارد 

در اين روش ھنگام خريد ملزومات، حساب موجودی در اين روش ھنگام خريد ملزومات، حساب موجودی : :   روش اول   روش اول 
ملزومات، بدھکار وحساب صندوق يا حسابھای پرداختنی ملزومات، بدھکار وحساب صندوق يا حسابھای پرداختنی 

.  .  بستانکار می شودبستانکار می شود
در اين روش ھنگام خريد ملزومات حساب ھزينه در اين روش ھنگام خريد ملزومات حساب ھزينه : :    روش دوم    روش دوم 

ملزومات، بدھکار و حساب صندوق يا حسابھای پرداختنی ، ملزومات، بدھکار و حساب صندوق يا حسابھای پرداختنی ، 
. . بستانکار ميشودبستانکار ميشود



تھيه ترازآزمايشی اصالح شده تھيه ترازآزمايشی اصالح شده 

    
   پس از انجام تمامی ثبتھای اصالحی انتقال آنھا از دفتر روزنامه    پس از انجام تمامی ثبتھای اصالحی انتقال آنھا از دفتر روزنامه 

به دفتر کل ،مانده حسابھای دفتر کل تعيين و ترازآزمايشی به دفتر کل ،مانده حسابھای دفتر کل تعيين و ترازآزمايشی 
.  .  ديگری تھيه می شودديگری تھيه می شود



   ترازآزمايشی را که پس از انجام ثبتھای اصالحی تھيه ميکنند،    ترازآزمايشی را که پس از انجام ثبتھای اصالحی تھيه ميکنند، 
ترازآزمايشی اصالح شده ترازآزمايشی اصالح شده . . ترازآزمايشی اصالح شده می گويندترازآزمايشی اصالح شده می گويند

. . مبنای تھيه صورت سود وزيان و ترازنامه قرار می گيردمبنای تھيه صورت سود وزيان و ترازنامه قرار می گيرد



فصل پنجم  فصل پنجم  

)  )  گزارشگری مالی گزارشگری مالی ( (   تکميل چرخه حسابداری   تکميل چرخه حسابداری 



ھدف کلی ھدف کلی 

  تکميل چرخه حسابداری و آشنايی با تھيه صورتھای مالی   تکميل چرخه حسابداری و آشنايی با تھيه صورتھای مالی 



    11گفتار گفتار 

  
  توالی مراحل حسابداری   توالی مراحل حسابداری 



ھدف ھدف 

  
 انتظار می رود پس از مطالعه اين گفتار عملياتی که طی يک  انتظار می رود پس از مطالعه اين گفتار عملياتی که طی يک 

.  .  دوره مالی انجام می گيرد را بدانيددوره مالی انجام می گيرد را بدانيد



  
   سيستم حسابداری بايد تمامی اطالعات مالی موسسه را شناسايی،    سيستم حسابداری بايد تمامی اطالعات مالی موسسه را شناسايی، 

اندازه گيری، ثبت، طبقه بندی و در قالب صورتھای مالی اندازه گيری، ثبت، طبقه بندی و در قالب صورتھای مالی 
تلخيص نموده تا اطالعات مفيدی را برای استفاده کنندگان تلخيص نموده تا اطالعات مفيدی را برای استفاده کنندگان 

.  .  اطالعات حسابداری فراھم نمايداطالعات حسابداری فراھم نمايد



  
   فرايند عمليات حسابداری شامل يک سری عملياتی است که به    فرايند عمليات حسابداری شامل يک سری عملياتی است که به 

اين عمليات پياپی اين عمليات پياپی . . طور پياپی در ھر دوره مالی تکرار می شودطور پياپی در ھر دوره مالی تکرار می شود
.  .  را چرخه حسابداری می گويندرا چرخه حسابداری می گويند



 در طول دوره مالی عمليات زير به طور مستمر و بدون وقفه  در طول دوره مالی عمليات زير به طور مستمر و بدون وقفه 
: : انجام می گيرد انجام می گيرد 

 جمع آوری اطالعات مالی  جمع آوری اطالعات مالی --11
 تجزيه و تحليل معامالت و عمليات مالی  تجزيه و تحليل معامالت و عمليات مالی --22
 ثبت معامالت و عمليات مالی در دفتر روزنامه  ثبت معامالت و عمليات مالی در دفتر روزنامه --33
 نقل اقالم از دفترروزنامه به دفتر کل  نقل اقالم از دفترروزنامه به دفتر کل --44



 در پايان دوره مالی برای تھيه صورتھای مالی عمليات زير انجام  در پايان دوره مالی برای تھيه صورتھای مالی عمليات زير انجام 
: : می گيرد می گيرد 

 تھيه ترازآزمايشی  تھيه ترازآزمايشی --11
 اصالح و تعديل حسابھای دفتر کل  اصالح و تعديل حسابھای دفتر کل --22
 تھيه صورت سود وزيان و صورت تغييرات سرمايه  تھيه صورت سود وزيان و صورت تغييرات سرمايه --33
 بستن حسابھای موقت  بستن حسابھای موقت --44
 تھيه ترازآزمايشی اختتامی  تھيه ترازآزمايشی اختتامی --55
 تھيه ترازنامه  تھيه ترازنامه --66



    22گفتار گفتار 

  
 تھيه صورتھای مالی  تھيه صورتھای مالی 



ھدف ھدف 

   انتظار می رود پس از مطالعه اين گفتار نحوه تھيه صورت سود    انتظار می رود پس از مطالعه اين گفتار نحوه تھيه صورت سود 
.  .  و زيان ، ترازنامه و صورتحساب سرمايه را بدانيدو زيان ، ترازنامه و صورتحساب سرمايه را بدانيد



   تھيه صورتھای مالی به عنوان مھمترين محصول سيستم    تھيه صورتھای مالی به عنوان مھمترين محصول سيستم 
اطالعاتی حسابداری، يکی از اصل ترين وظايف حسابداران اطالعاتی حسابداری، يکی از اصل ترين وظايف حسابداران 

نتيجه و خالصه تمام عمليات حسابداری در پايان ھر دوره نتيجه و خالصه تمام عمليات حسابداری در پايان ھر دوره . . استاست
.  .  مالی در قالب صورتھای مالی اساسی ارائه می شودمالی در قالب صورتھای مالی اساسی ارائه می شود



: : صورتھای مالی اساسی عبارت اند از صورتھای مالی اساسی عبارت اند از 

 ترازنامه  ترازنامه --11
انباشته  انباشته  )  )  زيانزيان(( صورت سود وزيان و صورت سود  صورت سود وزيان و صورت سود --22
 صورت گردش وجوه نقد  صورت گردش وجوه نقد --33
 صورت تغييرات سرمايه  صورت تغييرات سرمايه --44



صورت سود و زيان صورت سود و زيان 

      
  صورت سود وزيان بيانگر نتايج عمليات موسسه طی يک دوره   صورت سود وزيان بيانگر نتايج عمليات موسسه طی يک دوره 

برای اندازه گيری نتايج عمليات يک موسسه برای اندازه گيری نتايج عمليات يک موسسه . . مالی می باشدمالی می باشد
.   .   درآمدھا و ھزينه ھای يک دوره مالی با ھم مقابله شونددرآمدھا و ھزينه ھای يک دوره مالی با ھم مقابله شوند



  
   گزارشی که مقابله درآمدھا و ھزينه ھای يک دوره مالی در آن    گزارشی که مقابله درآمدھا و ھزينه ھای يک دوره مالی در آن 

.  .  صورت می گيرد را صورت سود وزيان می نامندصورت می گيرد را صورت سود وزيان می نامند



   صورت سود وزيان از روی ترازآزمايشی اصالح شده تھيه می    صورت سود وزيان از روی ترازآزمايشی اصالح شده تھيه می 
در صورت سود و زيان ابتدا درآمدھا نوشته ميشود و در صورت سود و زيان ابتدا درآمدھا نوشته ميشود و . . شودشود

سپس ھزينه ھا از آنھا کسر می گردد؛ با کسر ھزينه ھا از سپس ھزينه ھا از آنھا کسر می گردد؛ با کسر ھزينه ھا از 
. . درآمدھا، سود موسسه به دست می آيددرآمدھا، سود موسسه به دست می آيد



 درمتن صورت سود و زيان نيز ابتدا درآمدھا و بعد ھزينه ھا  درمتن صورت سود و زيان نيز ابتدا درآمدھا و بعد ھزينه ھا 
. . نوشته می شودنوشته می شود



بستن حسابھای موقت بستن حسابھای موقت 

بيان گرديد برای تھيه ترازنامه ابتا بايد بيان گرديد برای تھيه ترازنامه ابتا بايد “ “   ھمان گونه که قبال  ھمان گونه که قبال
اما حسابھای موقت چه حسابھايی اما حسابھای موقت چه حسابھايی . . حسابھای موقت بسته شوندحسابھای موقت بسته شوند

  ھستند ؟ حسابھا را از نظر انتقال يا عدم انتقال مانده آنھا به دورهھستند ؟ حسابھا را از نظر انتقال يا عدم انتقال مانده آنھا به دوره
: : مالی بعد، به دو دسته تقسيم ميکنندمالی بعد، به دو دسته تقسيم ميکنند

 حسابھای موقت  حسابھای موقت --11      
 حسابھای دائمی  حسابھای دائمی --22      



حسابھای موقت حسابھای موقت 

  
.  .     حسابھايی ھستند که مانده آنھا به دوره بعد منتقل نمی شود   حسابھايی ھستند که مانده آنھا به دوره بعد منتقل نمی شود

) ) الف الف :            :            حسابھای موقت شامل حسابھای زير می شود حسابھای موقت شامل حسابھای زير می شود 
حسابھای صورت سود وزيان اعم از درآمدھا و ھزينه ھا حسابھای صورت سود وزيان اعم از درآمدھا و ھزينه ھا 

حساب برداشت حساب برداشت ) )    ب    ب 



حسابھای دائمی حسابھای دائمی 

    
   حسابھايی ھستند که مانده آنھا به دوره مالی بعد منتقل    حسابھايی ھستند که مانده آنھا به دوره مالی بعد منتقل 

) ) الفالف((حسابھای دائمی شامل حسابھای ترازنامه اعم ازحسابھای دائمی شامل حسابھای ترازنامه اعم از. . ميشودميشود
. . سرمايه  ميشود سرمايه  ميشود ) ) جج( ( بدھيھا وبدھيھا و) ) بب((دارائيھا، دارائيھا، 



   طی دوره مالی ممکن است بخشی از يک حساب دائمی و بخش    طی دوره مالی ممکن است بخشی از يک حساب دائمی و بخش 
اين گونه حسابھا راحسابھای مختاط يا اين گونه حسابھا راحسابھای مختاط يا ..ديگر آن موقت باشدديگر آن موقت باشد
حساب پيش پرداخت و پيش دريافت، قبل حساب پيش پرداخت و پيش دريافت، قبل “  “  مثالمثال. . مخلوط می گويندمخلوط می گويند

.  .  از اصالحات از جمله حسابھای مختلط ھستنداز اصالحات از جمله حسابھای مختلط ھستند



 با انجام ثبت ھای اصالحی قسمت دائمی و قسمت موقتی حسابھای  با انجام ثبت ھای اصالحی قسمت دائمی و قسمت موقتی حسابھای 
.  .  مختاط از ھم تفکيک می شودمختاط از ھم تفکيک می شود



    
   درپايان سال مالی برای بستن حساب درآمدھا و ھزينه ھا از يک    درپايان سال مالی برای بستن حساب درآمدھا و ھزينه ھا از يک 

استفاده می استفاده می “ “ حساب خالصه سود وزيانحساب خالصه سود وزيان” ” حساب واسط به نام حساب واسط به نام 
.  .  کنيمکنيم



مراحل بستن حسابھای موقت مراحل بستن حسابھای موقت 

 حساب درآمدھا را بدھکار وحساب خالصه سودوزيان را  حساب درآمدھا را بدھکار وحساب خالصه سودوزيان را --11  
.  .  بستانکار می کنيم بستانکار می کنيم 

 حساب خالصه سودوزيان رامعادل جمع ھزينه ھا بدھکار  حساب خالصه سودوزيان رامعادل جمع ھزينه ھا بدھکار --22  
وتک تک حسابھای مربوط به ھزينه ھا را بستانکار ميکنيموتک تک حسابھای مربوط به ھزينه ھا را بستانکار ميکنيم

 حساب خالصه سودوزيان را مانده گيری نموده و در صورتی  حساب خالصه سودوزيان را مانده گيری نموده و در صورتی --33  
که مانده آن بستانکار باشد آن را معادل مبلغ مانده آن بدھکار و که مانده آن بستانکار باشد آن را معادل مبلغ مانده آن بدھکار و 

.  .  حساب سرمايه را بستانکارمی کنيمحساب سرمايه را بستانکارمی کنيم
 حساب سرمايه را بدھکار و حساب برداشت را بستانکار می  حساب سرمايه را بدھکار و حساب برداشت را بستانکار می --44

.  .  کنيمکنيم



تھيه ترازآزمايشی اختتامی تھيه ترازآزمايشی اختتامی 

  
  پس از انجام ثبتھای مربوط به بستن حسابھای موقت و انتقال آنھا   پس از انجام ثبتھای مربوط به بستن حسابھای موقت و انتقال آنھا 
به دفتر کل ، مانده اين حسابھا در دفتر کل صفر ميشود از مانده به دفتر کل ، مانده اين حسابھا در دفتر کل صفر ميشود از مانده 

حسابھای دفتر کل يک ترازآزمايش تھيه می شود اين حسابھای دفتر کل يک ترازآزمايش تھيه می شود اين 
ترازآزمايشی راکه پس از بستن حسابھای موقت تھيه می شود ترازآزمايشی راکه پس از بستن حسابھای موقت تھيه می شود 
وفقط شامل حسابھای دائمی ميباشد ترازآزمايشی اختتامی می وفقط شامل حسابھای دائمی ميباشد ترازآزمايشی اختتامی می 

.  .  نامندنامند



))صورت وضعيت مالی صورت وضعيت مالی ((ترازنامه ترازنامه 

ترازنامه صورتی است که اطالعات مربوط به منابع اقتصادی، ترازنامه صورتی است که اطالعات مربوط به منابع اقتصادی، 
تعھدات اقتصادی و حق مالی صاحب سرمايه را از طريق تعھدات اقتصادی و حق مالی صاحب سرمايه را از طريق 

گزارش دارئيھا، بدھيھا و سرمايه واحد تجاری در يک زمان گزارش دارئيھا، بدھيھا و سرمايه واحد تجاری در يک زمان 
.  .  مشخص فراھم می کندمشخص فراھم می کند



  از آنجا که ترازنامه معرف وضعيت مالی واحد تجاری در يک   از آنجا که ترازنامه معرف وضعيت مالی واحد تجاری در يک 
مقطع زمانی معين است،آن را صورت وضعيت مالی نيز می مقطع زمانی معين است،آن را صورت وضعيت مالی نيز می 

.  .  نامندنامند



بر اساس ويژگيھای مشترک آنھا طبقه بندی بر اساس ويژگيھای مشترک آنھا طبقه بندی “  “    اقالم ترازنامه غالبا  اقالم ترازنامه غالبا
نوع طبقه بندی،عناوين ھر يک از طبقات و تعداد نوع طبقه بندی،عناوين ھر يک از طبقات و تعداد . . می شوندمی شوند

اقالم ھر طبقه به اندازه واحد تجاری،ماھيت عمليات آن و اقالم ھر طبقه به اندازه واحد تجاری،ماھيت عمليات آن و 
. . گستردگی و حدود استفاده از صورتھای مالی بستگی داردگستردگی و حدود استفاده از صورتھای مالی بستگی دارد



”  ”  يکی از اشکال رايج يکی از اشکال رايج . .   ترازنامه به اشکال مختلفی ارائه می شود  ترازنامه به اشکال مختلفی ارائه می شود
..استاست “  “ ttشکل حساب شکل حساب ””يا يا “ “ شکل افقی شکل افقی 



دارائيھای جاری دارائيھای جاری 

 دارائيھای جاری عبارت است از موجودی نقد و ساير دارائيھايی  دارائيھای جاری عبارت است از موجودی نقد و ساير دارائيھايی 
که به طور معقول انتظار می رود طی چرخه عادی عمليات يا که به طور معقول انتظار می رود طی چرخه عادی عمليات يا 
ظرف يک سال،ھر کدام طوالنی تر است، به وجه نقد تبديل ظرف يک سال،ھر کدام طوالنی تر است، به وجه نقد تبديل 

. . شود، به فروش رود يا به مصرف برسدشود، به فروش رود يا به مصرف برسد



 موجودی نقد، سرمايه گذاريھای کوتاه مدت، حسابھای  موجودی نقد، سرمايه گذاريھای کوتاه مدت، حسابھای 
دريافتنی،اسناد دريافتی کوتاه مدت، موجوديھای کاال و پيش دريافتنی،اسناد دريافتی کوتاه مدت، موجوديھای کاال و پيش 

.   .   پرداختھا نمونه ھايی از اقالم دارائيھای جاری ھستندپرداختھا نمونه ھايی از اقالم دارائيھای جاری ھستند



دارائيھای غير جاری دارائيھای غير جاری 

   دارائيھای بلند مدت به اقالمی از دارائی گفته می شود که موسسه    دارائيھای بلند مدت به اقالمی از دارائی گفته می شود که موسسه 
: : قصد نگھداری و استفاده از آنھا برای سالھای متمادی دارد قصد نگھداری و استفاده از آنھا برای سالھای متمادی دارد 

مانند زمين، ساختمان، اثاثه اداری، وسايل نقليه و اسناد پرداختنی مانند زمين، ساختمان، اثاثه اداری، وسايل نقليه و اسناد پرداختنی 
.  .  دارائيھای بلند مدت را دارائيھای ثابت نيز می گوينددارائيھای بلند مدت را دارائيھای ثابت نيز می گويند. . بلند مدتبلند مدت



بدھيھای جاری بدھيھای جاری 

  بدھيھای جاری تعھداتی ھستند که انتظار می رود حداکثر طی   بدھيھای جاری تعھداتی ھستند که انتظار می رود حداکثر طی 
يک سال از محل دارائيھای جاری يا ايجاد بدھی جاری ديگر يک سال از محل دارائيھای جاری يا ايجاد بدھی جاری ديگر 

. . تسويه يا بازپرداخت شوندتسويه يا بازپرداخت شوند



  حسابھای پرداختنی، اسناد پرداختنی کوتاه مدت، پيش دريافتھا و   حسابھای پرداختنی، اسناد پرداختنی کوتاه مدت، پيش دريافتھا و 
.  .  ماليات پرداختنی نمونه ھايی از بدھيھای جاری ھستندماليات پرداختنی نمونه ھايی از بدھيھای جاری ھستند



بدھيھای بلندمدت بدھيھای بلندمدت 

   بدھيھای بلندمدت تعھداتی ھستند که انتظار نمی رود طی يک    بدھيھای بلندمدت تعھداتی ھستند که انتظار نمی رود طی يک 
سال از محل دارائيھای جاری يا ايجاد بدھی جاری ديگر تسويه سال از محل دارائيھای جاری يا ايجاد بدھی جاری ديگر تسويه 

اوراق قرضه پرداختنی و اسناد پرداختنی اوراق قرضه پرداختنی و اسناد پرداختنی . . يا بازپرداخت شونديا بازپرداخت شوند
.  .  بلندمدت نمونھايی از بدھيھای بلند مدت ھستندبلندمدت نمونھايی از بدھيھای بلند مدت ھستند



صورت تغييرات سرمايه صورت تغييرات سرمايه 

  
   صورت تغييرات سرمايه صورتی است که تغييرات سرمايه    صورت تغييرات سرمايه صورتی است که تغييرات سرمايه 

. . موسسه طی دوره مالی را نشان می دھدموسسه طی دوره مالی را نشان می دھد



فصل  ششم فصل  ششم 

 عمليات حسابداری در موسسات بازرگانی  عمليات حسابداری در موسسات بازرگانی 



ھدف کلی ھدف کلی 

  
  آشنايی با ثبت رويدادھای مالی و صورت سود و زيان در   آشنايی با ثبت رويدادھای مالی و صورت سود و زيان در 

.  .  موسساتی که به خريد و فروش کاال اشتغال دارندموسساتی که به خريد و فروش کاال اشتغال دارند



      11گفتار گفتار 

  
 طبقه بندی انواع موسسات از نظر نوع فعاليت  طبقه بندی انواع موسسات از نظر نوع فعاليت 



ھدفھدف

 انتظار می رود پس از مطالعه اين گفتار بتوانيد انواع موسسات را  انتظار می رود پس از مطالعه اين گفتار بتوانيد انواع موسسات را 
..از نظر نوع فعاليت طبقه بندی کنيداز نظر نوع فعاليت طبقه بندی کنيد



 واحدھای اقتصادی را از نظر نوع فعاليت در سه دسته           واحدھای اقتصادی را از نظر نوع فعاليت در سه دسته          
:    :    می توان طبقه بندی کرد می توان طبقه بندی کرد 

موسات خدماتی موسات خدماتی ) )   الف   الف 
موسسات بازرگانی موسسات بازرگانی ) )    ب    ب 
موسسات توليدی موسسات توليدی ) )    ج    ج 



موسات خدماتی موسات خدماتی ) ) الف الف 

  شامل موسساتی نظير تعميرگاھھا، ھتل ھا، درمانگاھا   شامل موسساتی نظير تعميرگاھھا، ھتل ھا، درمانگاھا 
وآموزشگاھھا می باشند که خدماتی را به مشتريان ارائه می وآموزشگاھھا می باشند که خدماتی را به مشتريان ارائه می 

.  .  کنندکنند



موسسات بازرگانی موسسات بازرگانی ) ) ب ب 

      
   موسساتی ھستند که کاال را خريداری کرده و بدون آنکه تغيير    موسساتی ھستند که کاال را خريداری کرده و بدون آنکه تغيير 

موسسات بازرگانی موسسات بازرگانی .  .  شکلی در آنھا بدھند آنھا را می فروشندشکلی در آنھا بدھند آنھا را می فروشند
. . شامل عمده فروشان يا بنکداران و خرده فروشان  می باشندشامل عمده فروشان يا بنکداران و خرده فروشان  می باشند



موسسات توليدی موسسات توليدی ) ) ج ج 

  
  موسساتی ھستند که مواد اوليه و کاالھايی را خريداری وآنھا را   موسساتی ھستند که مواد اوليه و کاالھايی را خريداری وآنھا را 
تغيير شکل می دھند ويا به کاالی ديگری تبديل می کنند وبه تغيير شکل می دھند ويا به کاالی ديگری تبديل می کنند وبه 

.  .  فروش می رسانندفروش می رسانند



    22گفتار گفتار 

  
          عمليات حسابداری در موسسات بازرگانی           عمليات حسابداری در موسسات بازرگانی 



ھدف ھدف 

  
انتظار می رود پس از مطالعه اين گفتار بتوانيد انواع رويدادھای انتظار می رود پس از مطالعه اين گفتار بتوانيد انواع رويدادھای 
مالی مربوط به خريد و فروش کاال را در دفترروزنامه ثبت مالی مربوط به خريد و فروش کاال را در دفترروزنامه ثبت 

.  .  کنيدکنيد



 از سيستم حسابداری موسسات بازرگانی بايد شرايط زير استخراج  از سيستم حسابداری موسسات بازرگانی بايد شرايط زير استخراج 
. . شودشود

 ميزان فروش  ميزان فروش --11    
 بھای تمام شده کاالی خريداری شده  بھای تمام شده کاالی خريداری شده --22    
 ميزان موجودی کاال  ميزان موجودی کاال --33    
 بھای تمام شده کاالی فروش رفته  بھای تمام شده کاالی فروش رفته --44    



مثال مثال 

 مبلغ  مبلغ 8181//22//88      موسسه بازرگانی حميدی در تاريخ       موسسه بازرگانی حميدی در تاريخ 
..لایر کاال به صورت نقد خريداری کردلایر کاال به صورت نقد خريداری کرد100000000100000000

  نحوه ثبت رويداد فوق در دفترروزنامه موسسه حميدی به صورت   نحوه ثبت رويداد فوق در دفترروزنامه موسسه حميدی به صورت 
:   :   زير است  زير است  

تاريخ             شرح                بدھکار          بستانکارتاريخ             شرح                بدھکار          بستانکار    
  100000000100000000                 خريد                                       خريد                      8181//22 / /88

100000000100000000                                                     صندوق                                                           صندوق                          

بابت خريد کاال به صورت نقد   بابت خريد کاال به صورت نقد                             



مثال مثال 

 لایر  لایر 600000600000 مبلغ  مبلغ 8181//22//2525   موسسه بازرگانی حميدی درتاريخ    موسسه بازرگانی حميدی درتاريخ 
. .  را به فروشنده برگشت داد را به فروشنده برگشت داد8181//22//2424ازکاالی خريداری شده در تاريخ ازکاالی خريداری شده در تاريخ 

نحوه ثبت رويداد فوق در دفترروزنامه موسسه حميدی به صورت زير نحوه ثبت رويداد فوق در دفترروزنامه موسسه حميدی به صورت زير 
::است است 

تاريخ              شرح                بدھکار        بستانکارتاريخ              شرح                بدھکار        بستانکار      
                  600000600000          حسابھای پرداختنی                            حسابھای پرداختنی                  8181//22//2626

600000600000                                               برگشت از خريد و تخفيفات                                         برگشت از خريد و تخفيفات              
. .                    بابت برگشت قسمتی از کاالی خريداری شده                   بابت برگشت قسمتی از کاالی خريداری شده



بابت خريد عمده   به بابت خريد عمده   به “ “   تخفيف تجاری تخفيفی است که معموال  تخفيف تجاری تخفيفی است که معموال
در صورتی که خريدار مشمول اين در صورتی که خريدار مشمول اين . . خريداران داده می شودخريداران داده می شود

.  .  تخفيف شود، مبلغ خريد به صورت خالص ثبت می شودتخفيف شود، مبلغ خريد به صورت خالص ثبت می شود



عمليات حسابداری فروش کاال عمليات حسابداری فروش کاال 

  
   در روش ادواری ھنگام فروش کاال اگر فروش نسيه باشد،    در روش ادواری ھنگام فروش کاال اگر فروش نسيه باشد، 
حسابھای دريافتنی واگر فروش نقدی باشد، حساب صندوق حسابھای دريافتنی واگر فروش نقدی باشد، حساب صندوق 

.   .   بدھکار و حساب فروش بستانکار می شودبدھکار و حساب فروش بستانکار می شود



33گفتار گفتار 

 تھيه صورت سود و زيان در موسسات بازرگانی  تھيه صورت سود و زيان در موسسات بازرگانی 



ھدف ھدف 

  
 انتظار می رود پس از مطالعه اين گفتار بتوانيد صورت سود  انتظار می رود پس از مطالعه اين گفتار بتوانيد صورت سود 

.  .  وزيان موسسات بازرگانی را تھيه کنيدوزيان موسسات بازرگانی را تھيه کنيد



 صورت سود وزيان موسسات بازرگانی حداقل بايد حاوی  صورت سود وزيان موسسات بازرگانی حداقل بايد حاوی 
: : اطالعات زير باشد اطالعات زير باشد 

 فروش خالص  فروش خالص --11
 بھای تمام شده کاالی فروش رفته  بھای تمام شده کاالی فروش رفته --22
 سود يا زيان ناخالص سود يا زيان ناخالص--33
 ھزينه ھای عملياتی ھزينه ھای عملياتی--44
 سود يا زيان خالص   سود يا زيان خالص  --55
  



برای تھيه صورت سود وزيان موسسه حميدی اطالعات زير از برای تھيه صورت سود وزيان موسسه حميدی اطالعات زير از 
 استخراج  استخراج 8181//1212//2929ترازآزمايشی اصالح شده موسسه در تاريخ ترازآزمايشی اصالح شده موسسه در تاريخ 

  ::شدهشده
          

 بالغ بر  بالغ بر 8181//1212//2929  در ضمن موجودی کاالی پايان دوره موسسه در تاريخ   در ضمن موجودی کاالی پايان دوره موسسه در تاريخ 
 درصد   ھزينه ھای حقوق، اجاره و آب  درصد   ھزينه ھای حقوق، اجاره و آب 6060 لایر است و لایر است و1150000011500000

 درصد آن جزء ھزينه ھای  درصد آن جزء ھزينه ھای 4040وبرق جزء ھزينه ھای عمومی و اداری ووبرق جزء ھزينه ھای عمومی و اداری و
. . فروش می باشدفروش می باشد



    نام حسابنام حساب                      
موجودی کاالی اول دوره موجودی کاالی اول دوره 

 خريد  خريد 
برگشت از خريد و تخفيفات برگشت از خريد و تخفيفات 

تخفيفات نقدی خريد تخفيفات نقدی خريد 
فروش فروش 

برگشت از فروش و تخفيفات برگشت از فروش و تخفيفات 
تخفيفات نقدی فروش تخفيفات نقدی فروش 

ھزينه حمل کاالی خريداری شده ھزينه حمل کاالی خريداری شده 
ھزينه حقوق ھزينه حقوق 
ھزينه اجاره ھزينه اجاره 

ھزينه آب وبرق ھزينه آب وبرق 
برداشت برداشت 

                                

مانده  بدھکارمانده  بدھکار      
      80000008000000  
    120000000120000000                

      50000005000000
        40000004000000
        45000004500000
      1200000012000000
      95000009500000
      85000008500000
      50000005000000

   مانده بستانکار    مانده بستانکار 

        25000002500000
          15000001500000  
      185000000185000000        



با توجه به اطالعات فوق صورت سود وزيان موسسه برای سال با توجه به اطالعات فوق صورت سود وزيان موسسه برای سال 
:    :     به صورت زير است  به صورت زير است 8181//1212//2929منتھی به منتھی به 

                                موسسه حميدی                                  موسسه حميدی  
8181//1212//2929صورت سود وزيان برای دوره مالی منتھی به صورت سود وزيان برای دوره مالی منتھی به 

    185000000185000000                                                        فروش                                                            فروش                                                            
::کسر می شود کسر می شود 

50000005000000          برگشت از فروش و تخفيفات                                         برگشت از فروش و تخفيفات                                         
) ) 90000009000000( (           40000004000000                تخفيفات نقدی فروش                                               تخفيفات نقدی فروش                                               
    176000000176000000                                                    فروش خالص                                                       فروش خالص                                                       

بھای تمام شده کاالی فروش رفته بھای تمام شده کاالی فروش رفته : : کسر می شود کسر می شود 
    80000008000000            موجودی کاالی اول دوره                                           موجودی کاالی اول دوره                                           

    120000000120000000خريد طی دوره                                             خريد طی دوره                                             
::کسر می شود کسر می شود 

    25000002500000برگشت ازخريد و تخفيفات                  برگشت ازخريد و تخفيفات                  
)  )  40000004000000  (  (15000001500000تخفيفات نقدی خريد                          تخفيفات نقدی خريد                          

    116000000116000000خريد خالص                                                 خريد خالص                                                 



ادامه صورت سود و زيان ادامه صورت سود و زيان 

    120500000120500000        45000004500000ھزينه حمل کاالی خريداری شده       ھزينه حمل کاالی خريداری شده       :  :  اضافه می شوداضافه می شود
    128500000128500000        بھای تمام شده کاالی خريداری شده طی دوره                         بھای تمام شده کاالی خريداری شده طی دوره                         

) ) 1150000011500000((            موجودی کاالی آماده برای فروش                                    موجودی کاالی آماده برای فروش                                    
)  )  117000000117000000((                                          بھای تمام شده کاالی فروش رفته                                   بھای تمام شده کاالی فروش رفته                                   

    59000005900000                                                          سود خالص                                                        سود خالص                                                        
:  :  کسر می شود ھزينه ھای عملياتی کسر می شود ھزينه ھای عملياتی 

    1800000018000000            ھزينه ھای عمومی و اداری                                         ھزينه ھای عمومی و اداری                                         
    3000000030000000            1200000012000000                ھزينه ھای فروش                                                  ھزينه ھای فروش                                                  

      2900000029000000                                                          سود خالص                                                        سود خالص                                                          



44گفتار گفتار 

 بستن حسابھای موقت در موسسات بازرگانی  بستن حسابھای موقت در موسسات بازرگانی 



ھدف ھدف 

 انتظار می رود پس از مطالعه اين گفتار نحوه بستن حسابھای  انتظار می رود پس از مطالعه اين گفتار نحوه بستن حسابھای 
.  .  موقت در موسسات بازرگانی را بدانيدموقت در موسسات بازرگانی را بدانيد



 اصول کلی بستن حسابداری موقت در موسسات بازرگانی شبيه  اصول کلی بستن حسابداری موقت در موسسات بازرگانی شبيه 
. . بستن حسابھای موقت در موسسات خدماتی استبستن حسابھای موقت در موسسات خدماتی است



روشھای ادواری و دائمی در ثبت عمليات روشھای ادواری و دائمی در ثبت عمليات : : پاره گفتار پاره گفتار 
حسابداری حسابداری 

 برای ثبت عمليات مالی در موسسات بازرگانی می توان يکی از  برای ثبت عمليات مالی در موسسات بازرگانی می توان يکی از 
. . روشھای ادواری يا دائمی را مورد استفاده قرار دادروشھای ادواری يا دائمی را مورد استفاده قرار داد



 در روش ثبت دائمی، کاالھای خريداری شده در طول دوره مالی  در روش ثبت دائمی، کاالھای خريداری شده در طول دوره مالی 
به حساب موجودی کاال بدھکار و ھنگامی که کااليی فروخته به حساب موجودی کاال بدھکار و ھنگامی که کااليی فروخته 
. . شد، قيمت تمام شده آن از حساب موجودی کاال خارج می شودشد، قيمت تمام شده آن از حساب موجودی کاال خارج می شود



  در روش ثبت ادواری،کاالھای خريداری شده در طول دوره مالی   در روش ثبت ادواری،کاالھای خريداری شده در طول دوره مالی 
به حساب خريد، بدھکار وکاالھای فروخته شده به حساب فروش به حساب خريد، بدھکار وکاالھای فروخته شده به حساب فروش 

.  .  بستانکار می شودبستانکار می شود



فصل ھفتم فصل ھفتم 

  
تھيه صورتھای مالی با استفاده از کار برگ تھيه صورتھای مالی با استفاده از کار برگ 



ھدف کلی ھدف کلی 

  آشنايی با کاربرگ و نحوه انجام اصالحات و تھيه صورتھای   آشنايی با کاربرگ و نحوه انجام اصالحات و تھيه صورتھای 
مالی با استفاده از کاربرگمالی با استفاده از کاربرگ



    11گفتار گفتار 

  
 مفھوم کاربرگ  مفھوم کاربرگ 



ھدف ھدف 

  
انتظار می رود پس از مطالعه اين گفتار مفھوم کاربرگ و مورد انتظار می رود پس از مطالعه اين گفتار مفھوم کاربرگ و مورد 

.  .  استفاده و موارد استفاده آن را بدانيداستفاده و موارد استفاده آن را بدانيد



  کاربرگ ورقه ستون بندی شده ای است که به منظور فراھم   کاربرگ ورقه ستون بندی شده ای است که به منظور فراھم 
آوردن اطالعات الزم برای اصالح حسابھا، تنظيم صورتھای آوردن اطالعات الزم برای اصالح حسابھا، تنظيم صورتھای 

.  .  مالی و بستن حسابھا در پايان سال مالی تھيه  می شودمالی و بستن حسابھا در پايان سال مالی تھيه  می شود



 کاربرگ جايگزين صورتھای مالی نيست و به عنوان نتيجه نھايی  کاربرگ جايگزين صورتھای مالی نيست و به عنوان نتيجه نھايی 
کار حسابداران نيز ارائه نمی شود بلکه وسيله ای است که جمع کار حسابداران نيز ارائه نمی شود بلکه وسيله ای است که جمع 

آوری اطالعات الزم را برای تھيه صورتھای مالی و ثبت آوری اطالعات الزم را برای تھيه صورتھای مالی و ثبت 
.  .  عمليات مربوط به اصالح و بستن حسابھا تسھيل می کندعمليات مربوط به اصالح و بستن حسابھا تسھيل می کند



 کاربرگ جزء مدارک رسمی يا دائمی حسابداری به شمار نمی آيد  کاربرگ جزء مدارک رسمی يا دائمی حسابداری به شمار نمی آيد 
بنابراين، ھر اشتباھی را در بنابراين، ھر اشتباھی را در . . با مداد نوشته می شودبا مداد نوشته می شود“  “  و معموالو معموال

آن می توان قبل از تھيه صورتھای مالی پايان دوره ، به آسانی آن می توان قبل از تھيه صورتھای مالی پايان دوره ، به آسانی 
.  .  اصالح و برطرف کرداصالح و برطرف کرد



  کاربرگ ورقه ستون بندی شده ای است که به منظور فراھم   کاربرگ ورقه ستون بندی شده ای است که به منظور فراھم 
حسابھا ، تھيه حسابھا ، تھيه ) ) تعديلتعديل((آوردن اطالعات الزم برای اصالح آوردن اطالعات الزم برای اصالح 

صورتھای مالی و بستن حسابھا در پايان سال مالی تھيه  می صورتھای مالی و بستن حسابھا در پايان سال مالی تھيه  می 
. . شودشود



: : کاربرگ به بخشھای زير تقسيم می شود کاربرگ به بخشھای زير تقسيم می شود 

ترازآزمايشی ترازآزمايشی ) )  الف الف
اصالحات اصالحات ) )  ب ب
ترازآزمايشی اصالح شده ترازآزمايشی اصالح شده ) )  ج ج
ترازنامه ترازنامه ) )  ه  ه 



    22گفتار گفتار 

 مراحل تھيه کاربرگ مراحل تھيه کاربرگ



ھدف ھدف 

 انتظار می رود پس از مطالعه اين گفتار نحوه تھيه و مراحل  انتظار می رود پس از مطالعه اين گفتار نحوه تھيه و مراحل 
.  .  مختلف تھيه کاربرگ را بدانيدمختلف تھيه کاربرگ را بدانيد



 نوشتن عنوان  نوشتن عنوان 

عنوان کاربرگ شامل موارد زير است که به ترتيب در سه سطر عنوان کاربرگ شامل موارد زير است که به ترتيب در سه سطر 
:  :  نوشته می شود نوشته می شود 

شرکت کاکتوس شرکت کاکتوس : : نام شرکت نام شرکت 
کاربرگ کاربرگ :  :  نام فرم نام فرم 

.  .  دوره زمانی که کاربرگ برای آن مدت تھيه می شود دوره زمانی که کاربرگ برای آن مدت تھيه می شود 



رديفرديف

      11      
      22  
      33  
      44  
    55
    66
    77
    88
    99
    1010
    1111
    1212  
    1313  
  1414    

1515

   نام حساب    نام حساب 

   صندوق      صندوق   
حسابھای دريافتنیحسابھای دريافتنی
  موجودی کاال  موجودی کاال

 پيش پرداخت بيمه  پيش پرداخت بيمه 
     زمين      زمين 

   ساختمان     ساختمان  
  ماشين آالت   ماشين آالت 
  اثاه اداری   اثاه اداری 

 حسابھای پرداختنی  حسابھای پرداختنی 
 سرمايه  سرمايه 
 فروش  فروش 

 کاالی آخر دوره  کاالی آخر دوره 
 خريد  خريد 

 ھزينه حقوق  ھزينه حقوق 
 ھزينه تعميرات  ھزينه تعميرات 

             ھزينه بيمه  ھزينه بيمه 

شماره شماره 
حسابحساب

ترازآزمايشیترازآزمايشی

  بد       بس      بد       بس    

اصالحاتاصالحات

 بد    بس  بد    بس 

ترازآزمايشی ترازآزمايشی 
ااصالح شدهااصالح شده

  بد       بس     بد       بس   

    سود و زيانسود و زيان

  بد    بس      بد    بس    

 تراز نامه  تراز نامه 

   بد   بس    بد   بس 



بخش ترازآزمايشی بخش ترازآزمايشی 

برای صرفه جويی در وقت ، ترازآزمايشی برای صرفه جويی در وقت ، ترازآزمايشی “  “   حسابداران معموال حسابداران معموال
يعنی نام و مانده حسابھا يعنی نام و مانده حسابھا . . پايان دوره را در کاربرگ می نويسندپايان دوره را در کاربرگ می نويسند

از دفتر کل به ستونھای بدھکار وبستانکار بخش از دفتر کل به ستونھای بدھکار وبستانکار بخش “ “ را مستقيمارا مستقيما
.   .   ترازآزمايشی کاربرگ منتقل می نمايندترازآزمايشی کاربرگ منتقل می نمايند



بخش اصالحات بخش اصالحات 

ثبتھای اصالحی به ھمان ترتيبی که در دفترروزنامه ثبت می شوند ثبتھای اصالحی به ھمان ترتيبی که در دفترروزنامه ثبت می شوند 
. . بايد در ستونھای بخش اصالحات کاربرگ درج گرددبايد در ستونھای بخش اصالحات کاربرگ درج گردد



  
 ستونھای بخش اصالحات کاربرگ برای جمع آوری و ثبت اين  ستونھای بخش اصالحات کاربرگ برای جمع آوری و ثبت اين 

.  .  اطالعات مورد استفاده قرار می گيرد اطالعات مورد استفاده قرار می گيرد 



بخش ترازآزمايشی اصالح شده بخش ترازآزمايشی اصالح شده 

   در اين مرحله، ارقام مندرج در بخش ترازآزمايشی با ارقام    در اين مرحله، ارقام مندرج در بخش ترازآزمايشی با ارقام 
مندرج در بخش اصالحات، به صورت افقی جمع جبری شده و مندرج در بخش اصالحات، به صورت افقی جمع جبری شده و 

مانده ھای صحيح در بخش ترازآزمايشی اصالح شده نوشته مانده ھای صحيح در بخش ترازآزمايشی اصالح شده نوشته 
.  .  ميشودميشود



      
اگر حسابی در بخش ترازآزمايشی مانده بدھکار داشته و در بخش اگر حسابی در بخش ترازآزمايشی مانده بدھکار داشته و در بخش 
.  .  اصالحات بدھکار شده باشد، اين دو رقم با ھم جمع می شوداصالحات بدھکار شده باشد، اين دو رقم با ھم جمع می شود



 اگر حسابی در بخش ترازآزمايشی مانده بدھکار داشته و در بخش  اگر حسابی در بخش ترازآزمايشی مانده بدھکار داشته و در بخش 
اصالحات بستانکار شده باشد، رقم بستانکار از رقم بدھکار کسر اصالحات بستانکار شده باشد، رقم بستانکار از رقم بدھکار کسر 

.  .  می شودمی شود



 اگر حسابی در بخش ترازآزمايشی مانده بستانکار داشته و در  اگر حسابی در بخش ترازآزمايشی مانده بستانکار داشته و در 
بخش اصالحات بستانکار شده باشد، اين دو رقم با ھم جمع می بخش اصالحات بستانکار شده باشد، اين دو رقم با ھم جمع می 

. . شودشود



  
 اگر حسابی در بخش ترازآزمايشی مانده بستانکار داشته و در  اگر حسابی در بخش ترازآزمايشی مانده بستانکار داشته و در 

بخش اصالحات بدھکار شده باشد رقم بدھکار از بستانکار کسر بخش اصالحات بدھکار شده باشد رقم بدھکار از بستانکار کسر 
. . می گرددمی گردد



بخشھای مربوط به سود وزيان و ترازنامه بخشھای مربوط به سود وزيان و ترازنامه 

دارائيھا و برداشت دارائيھا و برداشت     
بدھيھا، سرمايه و حسابھای بدھيھا، سرمايه و حسابھای 

مانند استھالک مانند استھالک دارائی گاه دارائی گاه 
انباشته انباشته 
درآمدھادرآمدھا

ھزينه ھا  ھزينه ھا  

به ستون بدھکار بخش ترازنامه به ستون بدھکار بخش ترازنامه 
 ترازنامه  ترازنامه به ستون بستانکار بخشبه ستون بستانکار بخش

                                  
  به ستون بستانکار بخشبه ستون بستانکار بخش

سودوزيان سودوزيان 
 سودوزيان سودوزيانستون به بدھکار بخشستون به بدھکار بخش



مانده گيری کاربرگ مانده گيری کاربرگ 

   بعد ازاين که مانده تمام حسابھا از بخش ترازآزمايشی اصالح    بعد ازاين که مانده تمام حسابھا از بخش ترازآزمايشی اصالح 
شده به بخشھای سودوزيان و ترازنامه نقل شد، ستونھای بخش شده به بخشھای سودوزيان و ترازنامه نقل شد، ستونھای بخش 
سودوزيان و ترازنامه جمع زده می شود و سودوزيان خالص سودوزيان و ترازنامه جمع زده می شود و سودوزيان خالص 
دوره از مابه التفاوت جمع دو ستون بدھکار و بستانکار بخش دوره از مابه التفاوت جمع دو ستون بدھکار و بستانکار بخش 

.  .  سودوزيان به دست می آيدسودوزيان به دست می آيد



 اگر نتيجه عمليات شرکت زيان باشد، در بخش سودوزيان جمع  اگر نتيجه عمليات شرکت زيان باشد، در بخش سودوزيان جمع 
. . خواھد شدخواھد شد) ) درآمدھادرآمدھا((بيشتر از ستون بيشتر از ستون ) ) ھزينه ھاھزينه ھا((ستون بدھکار ستون بدھکار 



   بعد از تعيين سود يا زيان در بخش سودوزيان کاربرگ و انتقال    بعد از تعيين سود يا زيان در بخش سودوزيان کاربرگ و انتقال 
آن به بخش ترازنامه،جمع عمودی ستونھای بدھکار و بستانکار آن به بخش ترازنامه،جمع عمودی ستونھای بدھکار و بستانکار 
بخشھای سودوزيان و ترازنامه تعيين و ذيل آن دو خط موازی بخشھای سودوزيان و ترازنامه تعيين و ذيل آن دو خط موازی 

.  .  کشيده می شودکشيده می شود



نوشتن عنوان کاربرگ نوشتن عنوان کاربرگ 

::عنوان کاربرگ به صورت زير نوشته می شود عنوان کاربرگ به صورت زير نوشته می شود 
    

                       شرکت کاکتوس                        شرکت کاکتوس 
                           کاربرگ                           کاربرگ

  13811381//1212//2929           برای سال مالی منتھی به            برای سال مالی منتھی به 



تھيه بخش ترازآزمايشی تھيه بخش ترازآزمايشی 

  
ھمان ترازآزمايشی اصالح ھمان ترازآزمايشی اصالح “ “    بخش ترازآزمايشی کاربرگ دقيقا   بخش ترازآزمايشی کاربرگ دقيقا

نشده شرکت است که قبل از انجام ثبتھای اصالحی از طريق نشده شرکت است که قبل از انجام ثبتھای اصالحی از طريق 
. . مانده گيری حسابھای دفتر کل شرکت به دست  می آيدمانده گيری حسابھای دفتر کل شرکت به دست  می آيد



تھيه و تنظيم بخش اصالحات تھيه و تنظيم بخش اصالحات 

  
با توجه به اطالعات موجود در ارتباط با شرکت کاکتوس با توجه به اطالعات موجود در ارتباط با شرکت کاکتوس 

اصالحات الزم در دفترروزنامه شرکت در پايان سال به صورت اصالحات الزم در دفترروزنامه شرکت در پايان سال به صورت 
. . زير می باشدزير می باشد



تھيه بخش ترازآزمايشی اصالح شده تھيه بخش ترازآزمايشی اصالح شده 

   در اين بخش، ارقام مندرج در بخش ترازآزمايشی با ارقام مندرج    در اين بخش، ارقام مندرج در بخش ترازآزمايشی با ارقام مندرج 
در بخش اصالحات،جمع بندی شده و مانده ھای صحيح در بخش در بخش اصالحات،جمع بندی شده و مانده ھای صحيح در بخش 

.  .  ترازآزمايشی اصالح شده نوشته می شودترازآزمايشی اصالح شده نوشته می شود



تھيه وتنظيم بخش مربوط به سود زيان و ترازنامه تھيه وتنظيم بخش مربوط به سود زيان و ترازنامه 

  
)  )  22((حسابھای موقت و حسابھای موقت و )  )  11((  در اين مرحله حسابھا به دو دسته   در اين مرحله حسابھا به دو دسته 

حسابھای دائم  طبقه بندی شده و حسابھای موقت به بخش حسابھای دائم  طبقه بندی شده و حسابھای موقت به بخش 
.  .  سودوزيان و حسابھای دائم به بخش ترازنامه منتقل می شوندسودوزيان و حسابھای دائم به بخش ترازنامه منتقل می شوند



مانده گيری کاربرگ مانده گيری کاربرگ 

 بعد ازاين که مانده تمام حسابھا از بخش ترازآزمايشی اصالح شده  بعد ازاين که مانده تمام حسابھا از بخش ترازآزمايشی اصالح شده 
به بخشھای سودوزيان وترازنامه نقل شد، ستونھای بخش به بخشھای سودوزيان وترازنامه نقل شد، ستونھای بخش 

سودوزيان و ترازنامه جمع زده و سود خالص دوره از مابه سودوزيان و ترازنامه جمع زده و سود خالص دوره از مابه 
التفاوت جمع دو ستون بدھکار و بستانکار بخش سود وزيان به التفاوت جمع دو ستون بدھکار و بستانکار بخش سود وزيان به 

.  .  دست آمده استدست آمده است



33گفتار گفتار 

  
تھيه صورتھای مالی بر مبنای کاربرگ تھيه صورتھای مالی بر مبنای کاربرگ 



ھدف ھدف 

  
  انتظار می رود پس از مطالعه اين گفتار نحوه صورت   انتظار می رود پس از مطالعه اين گفتار نحوه صورت 

سودوزيان، صورت تغييرات سرمايه و ترازنامه را با استفاده از سودوزيان، صورت تغييرات سرمايه و ترازنامه را با استفاده از 
. . کاربرگ بدانيدکاربرگ بدانيد



    
   تھيه صورتھای مالی از روی کاربرگ بسيار ساده است، زيرا    تھيه صورتھای مالی از روی کاربرگ بسيار ساده است، زيرا 
تمام اطالعات الزم برای تھيه صورت سود وزيان و ترازنامه تمام اطالعات الزم برای تھيه صورت سود وزيان و ترازنامه 

. . در آن فراھم شده استدر آن فراھم شده است“ “ قبالقبال



صورت سود وزيان صورت سود وزيان 

  
از اطالعات مندرج در بخش سود از اطالعات مندرج در بخش سود “ “ صورت سود وزيان مستقيماصورت سود وزيان مستقيما

. . وزيان کاربرگ تھيه می شودوزيان کاربرگ تھيه می شود



صورت تغييرات سرمايه صورت تغييرات سرمايه 

    
 برای نشان دادن تغييرات سرمايه در طول دوره معين، از صورت  برای نشان دادن تغييرات سرمايه در طول دوره معين، از صورت 
. . تغييرات سرمايه و يا صورت حساب سرمايه استفاده می شودتغييرات سرمايه و يا صورت حساب سرمايه استفاده می شود

از کاربرگ تھيه از کاربرگ تھيه “  “  صورت تغييرات سرمايه را می توان مستقيماصورت تغييرات سرمايه را می توان مستقيما
. . کردکرد



تراز نامه تراز نامه 

 در تھيه صورتھای مالی چون رقم سود خالص برای تھيه تغييرات  در تھيه صورتھای مالی چون رقم سود خالص برای تھيه تغييرات 
به ترتيب صورت سود وزيان به ترتيب صورت سود وزيان “  “  سرمايه نياز است، معموالسرمايه نياز است، معموال

،صورت تغييرات سرمايه و در نھايت ترازنامه تھيه می گردد، ،صورت تغييرات سرمايه و در نھايت ترازنامه تھيه می گردد، 
زيرا مانده سرمايه پايان دوره برای تھيه ترازنامه ضروری زيرا مانده سرمايه پايان دوره برای تھيه ترازنامه ضروری 

..استاست



    44گفتار گفتار 

  
اصالح و تعديل حسابھای دفتر کل با اتکاء بر کاربرگ اصالح و تعديل حسابھای دفتر کل با اتکاء بر کاربرگ 



ھدف ھدف 

  انتظار می رود پس از مطالعه اين گفتار نحوه اصالح و تعديل   انتظار می رود پس از مطالعه اين گفتار نحوه اصالح و تعديل 
. . حسابھای ذفتر کل رابا استفاده از کاربرگ بدانيدحسابھای ذفتر کل رابا استفاده از کاربرگ بدانيد



    
  ثبتھای اصالحی بعد از آخرين ثبت عادی در دفتر روزنامه نوشته   ثبتھای اصالحی بعد از آخرين ثبت عادی در دفتر روزنامه نوشته 

حسابداران ترجيح می دھند که ثبتھای حسابداران ترجيح می دھند که ثبتھای “  “  معموالمعموال. . می شودمی شود
. . اصالحی را از سايرثبتھای دفترروزنامه جدا کننداصالحی را از سايرثبتھای دفترروزنامه جدا کنند



  
  پس از اين که ثبتھای اصالحی به دفتر منتقل شدند،مانده حسابھای   پس از اين که ثبتھای اصالحی به دفتر منتقل شدند،مانده حسابھای 
دفتر کل بايد با مانده حسابھای منعکس در ستونھای ترازآزمايشی دفتر کل بايد با مانده حسابھای منعکس در ستونھای ترازآزمايشی 

.  .  اصالح شده مطابقت نمايداصالح شده مطابقت نمايد



اصالح و تعديل حسابھای دفتر کل اصالح و تعديل حسابھای دفتر کل 

 ثبتھای که در ستون اصالحات کاربرگ آمده است بايد ابتدا در  ثبتھای که در ستون اصالحات کاربرگ آمده است بايد ابتدا در 
دفترروزنامه نوشته شده و سپس به حسابھای مربوطه در دفتر دفترروزنامه نوشته شده و سپس به حسابھای مربوطه در دفتر 

. . کل منتقل گرددکل منتقل گردد



    55گفتار گفتار 

 بستن حسابھای موقت با اتکاء بر کاربرگ  بستن حسابھای موقت با اتکاء بر کاربرگ 



ھدفھدف

 انتظار می رود پس از مطالعه اين گفتار نحوه بستن حسابھای  انتظار می رود پس از مطالعه اين گفتار نحوه بستن حسابھای 
. . موقت رابا استفاده از کاربرگ بدانيدموقت رابا استفاده از کاربرگ بدانيد



    يکی از کارھای حسابداران در پايان دوره مالی، بستن حسابھای     يکی از کارھای حسابداران در پايان دوره مالی، بستن حسابھای 
اين کار به منظور انتقال نتايج عمليات به حساب اين کار به منظور انتقال نتايج عمليات به حساب . . موقت استموقت است

سرمايه و رساندن مانده حسابھای درآمد و ھزينه به صفر انجام سرمايه و رساندن مانده حسابھای درآمد و ھزينه به صفر انجام 
.  .  می شودمی شود



   به منظور انتقال نتايج عمليات به حساب سرمايه و رساندن مانده    به منظور انتقال نتايج عمليات به حساب سرمايه و رساندن مانده 
حسابھای درآمد و ھزينه به صفر،در پايان سال مالی حسابھای حسابھای درآمد و ھزينه به صفر،در پايان سال مالی حسابھای 

.  .  موقت بسته می شوندموقت بسته می شوند



بستن حسابھای درآمد بستن حسابھای درآمد 

    
 حسابھای درآمد مانده بستانکار دارند، در نتيجه در ستون بستانکار  حسابھای درآمد مانده بستانکار دارند، در نتيجه در ستون بستانکار 

..بخش سود و زيان کاربرگ منعکس شده اندبخش سود و زيان کاربرگ منعکس شده اند



   بستن حسابھای درآمد به معنای انتقال مانده بستانکار اين    بستن حسابھای درآمد به معنای انتقال مانده بستانکار اين 
.  .  حسابھا به حساب خالصه سود وزيان استحسابھا به حساب خالصه سود وزيان است



بستن حساب خريد و حسابھای ھزينه بستن حساب خريد و حسابھای ھزينه 

    
“  “   حساب خريد و حسابھای ھزينه مانده بدھکار دارند ونتيجتا حساب خريد و حسابھای ھزينه مانده بدھکار دارند ونتيجتا

درستون بدھکار بخش سودو زيان کاربرگ منعکس شده انددرستون بدھکار بخش سودو زيان کاربرگ منعکس شده اند



 بستن حساب خريد و حسابھای ھزينه به معنای انتقال مانده بدھکار  بستن حساب خريد و حسابھای ھزينه به معنای انتقال مانده بدھکار 
..اين حسابھا به حساب خالصه سود وزيان است اين حسابھا به حساب خالصه سود وزيان است 



بستن حساب خالصه سود وزيانبستن حساب خالصه سود وزيان

  
، خريد و ھزينه ھا بسته ، خريد و ھزينه ھا بسته ))فروشفروش((   پس از اينکه حسابھای درآمد    پس از اينکه حسابھای درآمد 

شد و مانده آنھا به حساب خالصه سود و زيان انتقال يافت، مانده شد و مانده آنھا به حساب خالصه سود و زيان انتقال يافت، مانده 
حساب خالصه سودوزيان در صورتی که بستانکار باشد، حساب خالصه سودوزيان در صورتی که بستانکار باشد، 

منعکس کننده سود و در صورتی که بدھکار باشد منعکس کننده منعکس کننده سود و در صورتی که بدھکار باشد منعکس کننده 
..زيان خالص دوره استزيان خالص دوره است



  در صورتی که عمليات موسسه طی دوره منجر به سود خالص شده   در صورتی که عمليات موسسه طی دوره منجر به سود خالص شده 
باشد، مانده حساب خالصه سود وزيان بستانکار خواھد بود در اين باشد، مانده حساب خالصه سود وزيان بستانکار خواھد بود در اين 
صورت برای بستن حساب خالصه سود وزيان ، اين حساب را صورت برای بستن حساب خالصه سود وزيان ، اين حساب را 

..بدھکار و حساب سرمايه را بستانکار می نماييم بدھکار و حساب سرمايه را بستانکار می نماييم 



بستن حساب برداشت بستن حساب برداشت 

  
  بايد توجه داشت که برداشت پول يا ساير دارائيھا توسط صاحب   بايد توجه داشت که برداشت پول يا ساير دارائيھا توسط صاحب 

سرمايه، ھزينه موسسه به حساب نمی آيد،بنابراين نقشی در سرمايه، ھزينه موسسه به حساب نمی آيد،بنابراين نقشی در 
.  .  تعيين سود خالص دوره مالی نداردتعيين سود خالص دوره مالی ندارد



   برداشت توسط صاحب سرمايه ھزينه به حساب نمی آيد از اين    برداشت توسط صاحب سرمايه ھزينه به حساب نمی آيد از اين 
رو، به جای اين که به حساب خالصه سود وزيان بسته شود ، رو، به جای اين که به حساب خالصه سود وزيان بسته شود ، 

. . به حساب سرمايه انتقال می يابدبه حساب سرمايه انتقال می يابد“ “ مستقيمامستقيما



  
 برای بستن حساب برداشت، اين حساب را بستانکار وحساب  برای بستن حساب برداشت، اين حساب را بستانکار وحساب 

.  .  سرمايه را بدھکار می نماييمسرمايه را بدھکار می نماييم



تھيه ترازآزمايشی اختتامی تھيه ترازآزمايشی اختتامی 

“  “    حسابھايی را در پايان دوره مالی بسته نمی شوند،     اصطالحا  حسابھايی را در پايان دوره مالی بسته نمی شوند،     اصطالحا
.  .  حسابھای دائمی يا حسابھای باز می گويندحسابھای دائمی يا حسابھای باز می گويند



    
   ترازآزمايشی اختتامی فھرستی از مانده حسابھای دائمی يعنی    ترازآزمايشی اختتامی فھرستی از مانده حسابھای دائمی يعنی 

ترازآزمايشی اختتامی ترازآزمايشی اختتامی . . حسابھای دارائی، بدھی و سرمايه استحسابھای دارائی، بدھی و سرمايه است
ھنگامی توازن خواھد داشت که عمليات مربوط به اصالح و ھنگامی توازن خواھد داشت که عمليات مربوط به اصالح و 

بستن حسابھا به درستی در دفترروزنامه ثبت و به دفتر کل منتقل بستن حسابھا به درستی در دفترروزنامه ثبت و به دفتر کل منتقل 
. . شده باشدشده باشد



فصل ھشتم فصل ھشتم 

موجوديھای مواد و کاال موجوديھای مواد و کاال 



ھدف کلی ھدف کلی 

  آشنايی با مفھوم موجودی کاال و نحوه محاسبه بھای تمام شده   آشنايی با مفھوم موجودی کاال و نحوه محاسبه بھای تمام شده 
موجودی کاالی پايان دوره و بھای تمام شده کاالی فروش رفته و موجودی کاالی پايان دوره و بھای تمام شده کاالی فروش رفته و 

نحوه ثبت رويدادھای مالی مربوط به موجودی کاال در دفاتر نحوه ثبت رويدادھای مالی مربوط به موجودی کاال در دفاتر 
. . ميباشدميباشد



11گفتار گفتار 

    
 انتظار ميرود پس از مطالعه اين گفتار مفھوم موجودی کاال و  انتظار ميرود پس از مطالعه اين گفتار مفھوم موجودی کاال و 

. . تعريف آن را بدانيدتعريف آن را بدانيد



   موجودی مواد و کاال عبارت است از اقالمی از دارائيھای    موجودی مواد و کاال عبارت است از اقالمی از دارائيھای 
مشھود متعلق به شرکت که برای فروشدر جريان عادی مشھود متعلق به شرکت که برای فروشدر جريان عادی 

فعاليتھای شرکت نگھداری ميشود يا در توليد کاالھا و خدماتی به فعاليتھای شرکت نگھداری ميشود يا در توليد کاالھا و خدماتی به 
. . ھمين منظور مورد استفاده قرار ميگيردھمين منظور مورد استفاده قرار ميگيرد



به طور دقيق تر موجودی مواد و کاال به دارائيھايی به طور دقيق تر موجودی مواد و کاال به دارائيھايی 
::اطالق ميشود که اطالق ميشود که 

  برای فروش در روال عادی عمليات واحد تجاری نگھداری می   برای فروش در روال عادی عمليات واحد تجاری نگھداری می 
شود و به منظور ساخت محصول يا ارائه خدمات در فرايند توليد شود و به منظور ساخت محصول يا ارائه خدمات در فرايند توليد 

قرار دارد و خريداری و نگھداری می شودو ماھيت مصرفی قرار دارد و خريداری و نگھداری می شودو ماھيت مصرفی 
..دارددارد



موجودی مواد و کاال يکی از اقالم دارائی جاری شرکت تلقی می موجودی مواد و کاال يکی از اقالم دارائی جاری شرکت تلقی می 
زيرا انتظار ميرود طی يک سال مالی يا يک چرخه زيرا انتظار ميرود طی يک سال مالی يا يک چرخه . . شود شود 

عمليات ھر کدام طوالنی تر باشد، به فروش رود يا مصرف عمليات ھر کدام طوالنی تر باشد، به فروش رود يا مصرف 
..شودشود



22گفتار گفتار 

    
 انواع موجوديھا انواع موجوديھا



ھدفھدف

      
انتظار ميرود پس از مطالعه اين گفتار طبقات اصلی تشکيل دھنده انتظار ميرود پس از مطالعه اين گفتار طبقات اصلی تشکيل دھنده 

..موجوديھا را تشخيص دھيد و آنھا را تعريف کنيدموجوديھا را تشخيص دھيد و آنھا را تعريف کنيد



      
موجوديھا شامل ملزومات مصرفی، مواد خام ،محصول در جريان موجوديھا شامل ملزومات مصرفی، مواد خام ،محصول در جريان 

. . ساخت و موجوديھای کاالی آماده برای فروش ميباشدساخت و موجوديھای کاالی آماده برای فروش ميباشد



ملزومات مصرفیملزومات مصرفی

        
اقالمی ھستند که در جريان فعاليت شرکت و در قسمتھای اداری ، اقالمی ھستند که در جريان فعاليت شرکت و در قسمتھای اداری ، 

. . فروش و يا خدماتی مصرف می گرددفروش و يا خدماتی مصرف می گردد



مواد خاممواد خام

  
 شامل آن دسته از موجوديھا است که به طور مستقيم يا غير مستقيم  شامل آن دسته از موجوديھا است که به طور مستقيم يا غير مستقيم 

. . در توليد محصوالت مورد استفاده قرار می گيرنددر توليد محصوالت مورد استفاده قرار می گيرند



کاالی در جريان ساختکاالی در جريان ساخت

  
  عبارت است از بھای تمام شده محصوالتی که جريان توليد قرار   عبارت است از بھای تمام شده محصوالتی که جريان توليد قرار 

..دارند اما ھنوز فرايند توليد آنھا به اتمام نرسيده استدارند اما ھنوز فرايند توليد آنھا به اتمام نرسيده است



کاالی آماده برای فروش يا کاالی ساخته شدهکاالی آماده برای فروش يا کاالی ساخته شده

  
   کاالھايی که جھت فروش ،خريداری و يا درشرکت به ھمين    کاالھايی که جھت فروش ،خريداری و يا درشرکت به ھمين 
منظور توليد شده است را کاالی آماده برای فروش يا کاالی منظور توليد شده است را کاالی آماده برای فروش يا کاالی 

. . ساخته شده می گويندساخته شده می گويند



33گفتار گفتار 

بھای تمام شده و سيستمھای ثبت موجوديھابھای تمام شده و سيستمھای ثبت موجوديھا



ھدفھدف

    
انتظار ميرود پس از مطالعه اين گفتار مفھوم بھای تمام شده و انتظار ميرود پس از مطالعه اين گفتار مفھوم بھای تمام شده و 

..سيستمھای ثبت حسابداری موجودی کاال را بدانيدسيستمھای ثبت حسابداری موجودی کاال را بدانيد



بھای تمام شده موجودی کاالبھای تمام شده موجودی کاال

   در حسابداری محاسبه بھای تمام شده موجودی مواد و کاالی    در حسابداری محاسبه بھای تمام شده موجودی مواد و کاالی 
پايان دوره و ھمچنين بھای تمام شده کاالی فروش رفته از پايان دوره و ھمچنين بھای تمام شده کاالی فروش رفته از 

..اھميت خاصی برخوردار استاھميت خاصی برخوردار است



   بھای تمام شده موجودی مواد و کاال بايد در بر گيرنده مخارج    بھای تمام شده موجودی مواد و کاال بايد در بر گيرنده مخارج 
خريد ،مخارج تبديل و ساير مخارجی باشد که واحد تجاری در خريد ،مخارج تبديل و ساير مخارجی باشد که واحد تجاری در 

جريان فعاليت معمول خود ،برای رساندن کاال يا خدمات به جريان فعاليت معمول خود ،برای رساندن کاال يا خدمات به 
..مکان و شرايط فعلی آن متحمل شده استمکان و شرايط فعلی آن متحمل شده است



مخارج خريدمخارج خريد

  شامل بھای خريد و ھر گونه مخارج ديگری از قبيل حقوق و   شامل بھای خريد و ھر گونه مخارج ديگری از قبيل حقوق و 
به خريد مربوط به خريد مربوط “ “ عوارض گمرکی و حمل است که مستقيماعوارض گمرکی و حمل است که مستقيما

..تخفيفات تجاری از بھای خريد کسر ميشودتخفيفات تجاری از بھای خريد کسر ميشود. . ميگرددميگردد



مخارج تبديلمخارج تبديل

  
  شامل مخارجی است که مستقيما به اقالم توليد شده مربوط می   شامل مخارجی است که مستقيما به اقالم توليد شده مربوط می 

..گرددگردد



  مخارج تبديل ھمچنين شامل سربار توليد است که برای تبديل مواد   مخارج تبديل ھمچنين شامل سربار توليد است که برای تبديل مواد 
.  .  اوليه به محصول يا ارائه خدمات واقع می شوداوليه به محصول يا ارائه خدمات واقع می شود



سيستمھای حسابداری موجودی کاال سيستمھای حسابداری موجودی کاال 

    
::  برای ثبت موجوديھا دو سيستم وجود دارد  برای ثبت موجوديھا دو سيستم وجود دارد

سيستم  ثبت ادواری سيستم  ثبت ادواری ) )   الف  الف
سيستم ثبت دائمیسيستم ثبت دائمی) )   ب   ب 



سيستم ثبت ادواری سيستم ثبت ادواری 

   در اين سيستم ،ھنگام خريد کاال ،حساب خريد بدھکار ميشود و    در اين سيستم ،ھنگام خريد کاال ،حساب خريد بدھکار ميشود و 
.  .  ھنگام فروش کاال کاھش موجودی در دفاتر ثبت نمی گرددھنگام فروش کاال کاھش موجودی در دفاتر ثبت نمی گردد



سيستم ثبت دائمیسيستم ثبت دائمی

    
   دراين سيستم ھنگام خريد کاال ، حساب موجودی کاال بدھکار می    دراين سيستم ھنگام خريد کاال ، حساب موجودی کاال بدھکار می 
شود و ھنگام فروش کاال ،عالوه بر ثبت مربوطه به فروش يک شود و ھنگام فروش کاال ،عالوه بر ثبت مربوطه به فروش يک 

..ثبت ديگر نيز بابت کاھش موجودی در دفاتر ثبت ميگرددثبت ديگر نيز بابت کاھش موجودی در دفاتر ثبت ميگردد



44گفتار گفتار 

  
روشھای محاسبه بھای تمام شده موجوديھاروشھای محاسبه بھای تمام شده موجوديھا



ھدفھدف

  
 انتظار ميرود پس از مطالعه اين گفتار روشھای محاسبه بھای تمام  انتظار ميرود پس از مطالعه اين گفتار روشھای محاسبه بھای تمام 

. . شده موجوديھای مواد و کاال را بدانيدشده موجوديھای مواد و کاال را بدانيد



روشھای محاسبه بھای تمام شده موجوديھا روشھای محاسبه بھای تمام شده موجوديھا 

روش شناسايی ويژه روش شناسايی ويژه ) )  الف  الف 
روش ميانگين موزون روش ميانگين موزون ) )  ب  ب 
روش اولين صادره از اولين وارده روش اولين صادره از اولين وارده ) )  ج  ج 
روش اولين صادره از آخرين وارده روش اولين صادره از آخرين وارده ) )  د  د 



روش شناسايی ويژه روش شناسايی ويژه )  )  الف الف 

  
   در اين روش تعلق کاالی موجود در پايان دوره مالی به ھريک    در اين روش تعلق کاالی موجود در پايان دوره مالی به ھريک 

. . از خريدھا تعيين و قيمت تمام شده آنھا محاسبه ميشوداز خريدھا تعيين و قيمت تمام شده آنھا محاسبه ميشود



روش ميانگين موزون روش ميانگين موزون 

   در اين روش ابتدا ميانگين بھای تمام شده کاالھای آماده برای    در اين روش ابتدا ميانگين بھای تمام شده کاالھای آماده برای 
فروش محاسبه و سپس بھای تمام شده موجودی کاالی پايان دوره فروش محاسبه و سپس بھای تمام شده موجودی کاالی پايان دوره 

. . بر مبنای ميانگين مذکور تعيين ميشودبر مبنای ميانگين مذکور تعيين ميشود



روش اولين صادره از آخرين واردهروش اولين صادره از آخرين وارده

  
  در اين روش فرض ميشود ھر کاالييکه زودتر خريداری شده   در اين روش فرض ميشود ھر کاالييکه زودتر خريداری شده 

. . ديرتر به فروش رسيده استديرتر به فروش رسيده است



فصل نھمفصل نھم

 حسابداری اسناد تجاری حسابداری اسناد تجاری



ھدف کلیھدف کلی

  آشنايی بامفھوم سفته و نحوه ثبت رويدادھای مالی مربوط به آن   آشنايی بامفھوم سفته و نحوه ثبت رويدادھای مالی مربوط به آن 
. . در دفاتر صادر کننده و گيرنده سفتهدر دفاتر صادر کننده و گيرنده سفته



11گفتار گفتار 

 اسناد تجاری اسناد تجاری



ھدفھدف

  
 انتظار ميرود پس از مطالعه اين گفتار مفھوم اسناد تجاری از جمله  انتظار ميرود پس از مطالعه اين گفتار مفھوم اسناد تجاری از جمله 

. . سفته آن  را بدانيدسفته آن  را بدانيد



  اسناد تجاری در معنای وسيع کلمه شامل تعداد زيادی از اوراق   اسناد تجاری در معنای وسيع کلمه شامل تعداد زيادی از اوراق 
.  .  بھادار که روزانه در محيط اقتصادی تھيه و رد و بدل ميشودبھادار که روزانه در محيط اقتصادی تھيه و رد و بدل ميشود



تعريف سفتهتعريف سفته

   سفته سندی است که به موجب آن امضاء کننده تعھد ميکند مبلغی    سفته سندی است که به موجب آن امضاء کننده تعھد ميکند مبلغی 
را در موعد معين يا عند المطالبه در وجه حامل يا شخص معين را در موعد معين يا عند المطالبه در وجه حامل يا شخص معين 

. . و يا به حواله کرد آن شخص کار ساز نمايدو يا به حواله کرد آن شخص کار ساز نمايد



22گفتار گفتار 

  
عمليات حسابداری سفتهعمليات حسابداری سفته



ھدفھدف

   انتظار ميرود پس از مطالعه اين گفتار بتوانيد عمليات حسابداری    انتظار ميرود پس از مطالعه اين گفتار بتوانيد عمليات حسابداری 
مربوطه به سفته را در دفاتر صادر کننده و ھمچنين دفاتر گيرنده مربوطه به سفته را در دفاتر صادر کننده و ھمچنين دفاتر گيرنده 

..سفته ثبت کنيدسفته ثبت کنيد



روش اولين صادره از اولين واردهروش اولين صادره از اولين وارده) ) جج

   در اين روش فرض ميسود ھر کااليی که زودتر خريداری شده    در اين روش فرض ميسود ھر کااليی که زودتر خريداری شده 
..زودتر نيز به فروش رسيده استزودتر نيز به فروش رسيده است



  در اين گفتار نحوه ثبت سفته در دفاتر صادر کننده و ھمچنين   در اين گفتار نحوه ثبت سفته در دفاتر صادر کننده و ھمچنين 
دريافت کننده سفته در حالتھای مختلف از جمله سفته ھای بدون دريافت کننده سفته در حالتھای مختلف از جمله سفته ھای بدون 

. . بھره و سفته ھای مشمول بھره مورد بررسی قرار ميگيردبھره و سفته ھای مشمول بھره مورد بررسی قرار ميگيرد



ثبت سفته در دفاتر صادر کننده ثبت سفته در دفاتر صادر کننده 

 افراد وموسسات ممکن است بابت خريد نسيه کاال و ساير انواع  افراد وموسسات ممکن است بابت خريد نسيه کاال و ساير انواع 
دارائيھا ، تصفيه بدھيھا و اخذ وام اقدام به صدور سفته و تحويل دارائيھا ، تصفيه بدھيھا و اخذ وام اقدام به صدور سفته و تحويل 

. . آن به اشخاص طرف حساب خود بنمايدآن به اشخاص طرف حساب خود بنمايد



مثال مثال 

 لایر کاال به  لایر کاال به 40000004000000 مبلغ  مبلغ 13821382//22//11   شرکت سايبان در تاريخ    شرکت سايبان در تاريخ 
ماھه به ماھه به 22صورت نسيه از شرکت مھرگان خريداری نمود و يک فقره سفتهصورت نسيه از شرکت مھرگان خريداری نمود و يک فقره سفته

مطلوب است ثبت اين رويداد در دفترروزنامه شرکت مطلوب است ثبت اين رويداد در دفترروزنامه شرکت . . فروشنده تحويل دادفروشنده تحويل داد
. . سايبانسايبان

 تاريخ              شرح               بدھکار         بستانکار   تاريخ              شرح               بدھکار         بستانکار  
        40000004000000          خريد                        خريد              8282//22//11

40000004000000                      اسناد پرداختنی                                        اسناد پرداختنی                  
            بابت خريد کاال از شرکت مھرگان و             بابت خريد کاال از شرکت مھرگان و 

 ماھه ماھه22                     صدور سفته                      صدور سفته 



ثبت سفته در دفاتر دريافت کننده سفته ثبت سفته در دفاتر دريافت کننده سفته 

 افراد و موسسات ممکن است بابت فروش نسيه کاال و ساير انواع  افراد و موسسات ممکن است بابت فروش نسيه کاال و ساير انواع 
دارائيھا، وصول مطالبات و اعطای قرض يا پرداخت وام به دارائيھا، وصول مطالبات و اعطای قرض يا پرداخت وام به 
کارکنان خود يا ساير اشخاص، از طرف مقابل سفته دريافت کارکنان خود يا ساير اشخاص، از طرف مقابل سفته دريافت 

.  .  نمايندنمايند



ثبت سفته در مواردی که سفته ھمراه با بھره باشد  ثبت سفته در مواردی که سفته ھمراه با بھره باشد  
: : دوحالت وجود دارد دوحالت وجود دارد 

  
بھره متعلق به سفته در سررسيد سفته محاسبه و رد و بھره متعلق به سفته در سررسيد سفته محاسبه و رد و : :  حالت اول  حالت اول 

.  .  بدل می شودبدل می شود
بھره متعلق به سفته ھنگام صدور سفته محاسبه و رد بھره متعلق به سفته ھنگام صدور سفته محاسبه و رد :  :  حالت دوم حالت دوم 

.  .  وبدل می شودوبدل می شود



بھره متعلق به سفته در سررسيد سفته بھره متعلق به سفته در سررسيد سفته : : حالت اول حالت اول 
محاسبه و رد وبدل ميشود محاسبه و رد وبدل ميشود 

 در صورتی که بھره در تاريخ سررسيد سفته رد وبدل شود، بھره  در صورتی که بھره در تاريخ سررسيد سفته رد وبدل شود، بھره 
آن نيزھنگام سررسيد سفته ثبت می شود و در تاريخ صدور ھيچ آن نيزھنگام سررسيد سفته ثبت می شود و در تاريخ صدور ھيچ 

.  .  ثبتی در ارتباط با بھره به عمل نمی آيدثبتی در ارتباط با بھره به عمل نمی آيد



نحوه محاسبه بھره سفته نحوه محاسبه بھره سفته 

بھره بھره =  =  مبلغ اسمی سفته مبلغ اسمی سفته ×  ×  نرخ نرخ ×   ×     مدت    مدت  



بھره متعلق به سفته ھنگام صدور سفته بھره متعلق به سفته ھنگام صدور سفته : : حالت دوم حالت دوم 
محاسبه و ردو بدل می شودمحاسبه و ردو بدل می شود

    
 در صورتی که بھره سفته در ھنگام صدور سفته رد و بدل شود،  در صورتی که بھره سفته در ھنگام صدور سفته رد و بدل شود، 

بھره آن نيز در تاريخ صدور سفته ثبت ميشود ودر تاريخ بھره آن نيز در تاريخ صدور سفته ثبت ميشود ودر تاريخ 
سررسيد ھيچ ثبتی در ارتباط با بھره به عمل نمی آيدسررسيد ھيچ ثبتی در ارتباط با بھره به عمل نمی آيد



33گفتار گفتار 

  
نکول سفته نکول سفته 



ھدف ھدف 

  انتظار ميرود پس از مطالعه اين گفتار مفھوم نکول سفته ونحوه   انتظار ميرود پس از مطالعه اين گفتار مفھوم نکول سفته ونحوه 
.  .  ثبت آن ھنگام نکول را بدانيدثبت آن ھنگام نکول را بدانيد



 چنانچه صادر کننده سفته در تاريخ سررسيد نتواند يا نخواھد وجه  چنانچه صادر کننده سفته در تاريخ سررسيد نتواند يا نخواھد وجه 
سفته را بپردازد در اصطالح گفته می شود که سفته توسط صادر سفته را بپردازد در اصطالح گفته می شود که سفته توسط صادر 

..کننده آن نکول شده استکننده آن نکول شده است



  سفته ای که در سررسيد توسط صادر کننده آن نکول می شود   سفته ای که در سررسيد توسط صادر کننده آن نکول می شود 
وجه اين قبيل اسناد از نظر وجه اين قبيل اسناد از نظر “  “  دارای ارزش قبلی نيست و اصوالدارای ارزش قبلی نيست و اصوال

.  .  دارنده آنھا از جمله مطالباتی تلقی می شوددارنده آنھا از جمله مطالباتی تلقی می شود



    44گفتار گفتار 

  تنزل سفته   تنزل سفته 



ھدف ھدف 

  
   آشنايی با مفھوم تنزيل سفته و انجام عمليات حسابداری مربوط به    آشنايی با مفھوم تنزيل سفته و انجام عمليات حسابداری مربوط به 

آن در دفاتر آن در دفاتر 



  منظور از تنزيل سفته اين است که سفته ای قبل از سررسيد به   منظور از تنزيل سفته اين است که سفته ای قبل از سررسيد به 
شخص يا موسسه ای واگذار و وجه آن پس از کسر مبلغی به شخص يا موسسه ای واگذار و وجه آن پس از کسر مبلغی به 
.  .  عنوان ھزينه تنزيل از شخص يا موسسه مذکور دريافت شودعنوان ھزينه تنزيل از شخص يا موسسه مذکور دريافت شود



 مبلغی که ھنگام تنزيل سفته ردو بدل می شود از رابطه زير  مبلغی که ھنگام تنزيل سفته ردو بدل می شود از رابطه زير 
::محاسبه می شود محاسبه می شود 

مبلغی که ھنگام مبلغی که ھنگام =  =   مبلغ واقعی سفته در سررسيد  مبلغ واقعی سفته در سررسيد ––ھزينه تنزيل ھزينه تنزيل 
تنزيل سفته رد وبدل می شود تنزيل سفته رد وبدل می شود 

مبلغ واقعی سفته در سررسيد مبلغ واقعی سفته در سررسيد = = مبلغ اسمی سفته مبلغ اسمی سفته + + بھره بھره 



فصل دھم فصل دھم 

 اصالح اشتباھات  اصالح اشتباھات 



ھدف کلی ھدف کلی 

  
   آشنايی با تعيين اشتباھاتی که در جريان عمليات حسابداری اتفاق    آشنايی با تعيين اشتباھاتی که در جريان عمليات حسابداری اتفاق 

می افتد و نحوه تصحيح آنھا می افتد و نحوه تصحيح آنھا 



    11گفتار گفتار 

  
طبقه بندی اشتباھات طبقه بندی اشتباھات 



ھدف ھدف 

    
   انتظار می رود پس از مطالعه اين گفتار بتوانيد انواع اشتباھاتی    انتظار می رود پس از مطالعه اين گفتار بتوانيد انواع اشتباھاتی 
که در جريان عمليات حسابداری اتفاق می افتد را تعيين و نحوه که در جريان عمليات حسابداری اتفاق می افتد را تعيين و نحوه 

کشف آنھا را مشخص کنيد  کشف آنھا را مشخص کنيد  



  وقوع اشتباه در حسابداری امری اجتناب پذير است تا جای که   وقوع اشتباه در حسابداری امری اجتناب پذير است تا جای که 
:  :  لوکاپاچيولی بنيانگذار حسابداری گفته است لوکاپاچيولی بنيانگذار حسابداری گفته است 

   کسی که ھيچ کار نمی کند    کسی که ھيچ کار نمی کند 
  ھيچ اشتباھی نمی کند ؛  ھيچ اشتباھی نمی کند ؛

  کسی که ھيچ اشتباھی نمی کند   کسی که ھيچ اشتباھی نمی کند 
  ھيچ چيز ياد نمی گيرد   ھيچ چيز ياد نمی گيرد 



  عواملی چون عدم وجود اطالعات کافی در مورد رويدادھای مالی   عواملی چون عدم وجود اطالعات کافی در مورد رويدادھای مالی 
، تنوع و پيچيدگی موضوعات و حجم زياد کار وغيره احتمال ، تنوع و پيچيدگی موضوعات و حجم زياد کار وغيره احتمال 

وقوع اشتباه در انجام عمليات حسابداری را افزايش می دھد وقوع اشتباه در انجام عمليات حسابداری را افزايش می دھد 



اشتباه اعم از عمدی يا سھوی ممکن است در موارد اشتباه اعم از عمدی يا سھوی ممکن است در موارد 
: : زير روی دھدزير روی دھد

 اصالح حسابھا  اصالح حسابھا 
مانده گيری حسابھا مانده گيری حسابھا 

تجزيه وتحليل معامالت تجزيه وتحليل معامالت 
عدم ثبت رويدادھای مالی عدم ثبت رويدادھای مالی 

وغيره وغيره 



اشتباھات دفترداری را از لحاظ امکان کشف به دو اشتباھات دفترداری را از لحاظ امکان کشف به دو 
دسته می توان تقسيم کرددسته می توان تقسيم کرد

  
اشتباھاتی که موجب عدم توازن ترازآزمايشی می شود اشتباھاتی که موجب عدم توازن ترازآزمايشی می شود ) )  الف الف
اشتباھاتی که موجب عدم توازن ترازآزمايشی نمی شود اشتباھاتی که موجب عدم توازن ترازآزمايشی نمی شود ) )   ب  ب



اشتباھايی که موجب عدم توازن ترازآزمايشی اشتباھايی که موجب عدم توازن ترازآزمايشی ) ) الف الف 
. . می شوندمی شوند

 اشتباه در محاسبه جمع ستونھای مانده حسابھا درترازآزمايشی  اشتباه در محاسبه جمع ستونھای مانده حسابھا درترازآزمايشی 
عدم انتقال يک طرف ثبت روزنامه به حسابھای دفتر کل عدم انتقال يک طرف ثبت روزنامه به حسابھای دفتر کل 



کشف اشتباھايی که موجب عدم توازن ترازآزمايشی کشف اشتباھايی که موجب عدم توازن ترازآزمايشی 
: : می شود به شرح زير می باشدمی شود به شرح زير می باشد

 محاسبه مجدد جمع ستونھای ترازآزمايشی  محاسبه مجدد جمع ستونھای ترازآزمايشی --11
 مقابله مانده حسابھای دفتر کل با اقالم مندرج در ترازآزمايشی مقابله مانده حسابھای دفتر کل با اقالم مندرج در ترازآزمايشی--22
 کنترل نقل محاسبات مربوط به مانده گيری حسابھای دفتر کل کنترل نقل محاسبات مربوط به مانده گيری حسابھای دفتر کل--33

وغيره وغيره 



اشتباھايی که موجب عدم توازن ترازآزمايشی اشتباھايی که موجب عدم توازن ترازآزمايشی ) ) ب ب 
::نمی شود به شرح زير می باشدنمی شود به شرح زير می باشد

 طرفھای بدھکار و بستانکار تمام معامالتی که از دفتر  طرفھای بدھکار و بستانکار تمام معامالتی که از دفتر --11  
روزنامه به دفتر کل نقل شده مساوی است روزنامه به دفتر کل نقل شده مساوی است 

 محاسبات مربوط به مانده گيری حسابھای دفتر کل صحيح است  محاسبات مربوط به مانده گيری حسابھای دفتر کل صحيح است --22
 جمع ستونھای ترازآزمايشی به درستی محاسبه شده است  جمع ستونھای ترازآزمايشی به درستی محاسبه شده است --33



از قلم افتادگی از قلم افتادگی 

 اين اشتباه زمانی رخ می دھد که يک يا چند معامله به داليلی نظير  اين اشتباه زمانی رخ می دھد که يک يا چند معامله به داليلی نظير 
..گم شدن اسناد و مدارک اوليه در دفترروزنامه ثبت نگرددگم شدن اسناد و مدارک اوليه در دفترروزنامه ثبت نگردد



تجزيه و تحليل غلط يک معامله تجزيه و تحليل غلط يک معامله 

  
در تجزيه و تحليل يک معامله ممکن است حسابھايی که بايد در تجزيه و تحليل يک معامله ممکن است حسابھايی که بايد 

بدھکار يا بستانکار شوند،به درستی تعيين نشود ويک قلم به بدھکار يا بستانکار شوند،به درستی تعيين نشود ويک قلم به 
..حساب نامناسبی منتقل گرددحساب نامناسبی منتقل گردد



ثبت کردن يک معامله به مبلغی کمتر يا بيشتر در ثبت کردن يک معامله به مبلغی کمتر يا بيشتر در 
دفترروزنامه دفترروزنامه 

 لایر پس از  لایر پس از 200000200000ممکن است در ثبت خريدی به مبلغ ممکن است در ثبت خريدی به مبلغ “ “    مثال   مثال
 درصد تخفيف تجاری، به جای آن که معامله به مبلغ  درصد تخفيف تجاری، به جای آن که معامله به مبلغ 55کسر کسر 

لایر لایر 200000200000 لایر در دفترروزنامه ثبت شود، رقم  لایر در دفترروزنامه ثبت شود، رقم 190000190000
. . مالک ثبت قرار گيردمالک ثبت قرار گيرد



نقل نکردن دو طرف يک ثبت روزنامه به حسابھای نقل نکردن دو طرف يک ثبت روزنامه به حسابھای 
دفتر کل دفتر کل 

  اين اشتباه، اگر چه بر توازن ترازآزمايشی ا ثری ندارد ولی در   اين اشتباه، اگر چه بر توازن ترازآزمايشی ا ثری ندارد ولی در 
صورت تھيه ترازآزمايشی چھار ستونی رقم گردش عمليا ت صورت تھيه ترازآزمايشی چھار ستونی رقم گردش عمليا ت 
. . دفترروزنامه با رقم گردش عمليات دفتر کل يکسان نخواھد بوددفترروزنامه با رقم گردش عمليات دفتر کل يکسان نخواھد بود



اشتباه در نقل اقالم اشتباه در نقل اقالم 

  اين اشتباه زمانی رخ می دھد که معامالتی به درستی در دفتر   اين اشتباه زمانی رخ می دھد که معامالتی به درستی در دفتر 
روزنامه ثبت گردد ولی مبلغ صحيح بدھکار يا بستانکار، روزنامه ثبت گردد ولی مبلغ صحيح بدھکار يا بستانکار، 

به بدھکار يا بستانکار حساب يا حسابھای ديگری نقل به بدھکار يا بستانکار حساب يا حسابھای ديگری نقل “ “ اشتباھااشتباھا
. . شودشود



اشتباھات متقابل و خنثی کننده اشتباھات متقابل و خنثی کننده 

به ھمان مبلغ، خنثی به ھمان مبلغ، خنثی ““ گاه اثر اين اشتباه با وقوع اشتباه ديگری، دقيقا گاه اثر اين اشتباه با وقوع اشتباه ديگری، دقيقا
.  .  می شودمی شود



    22گفتارگفتار

 تصحيح اشتباھات  تصحيح اشتباھات 



ھدفھدف

   انتظار می رود پس از مطالعه اين گفتار راه حلھای مناسب    انتظار می رود پس از مطالعه اين گفتار راه حلھای مناسب 
تصحيح اشتباھاتی که در جريان عمليات حسابداری اتفاق می افتد تصحيح اشتباھاتی که در جريان عمليات حسابداری اتفاق می افتد 

. . را بدانيدرا بدانيد



:  :  برای تصحيح اشتباھات دو راه وجود دارد برای تصحيح اشتباھات دو راه وجود دارد 

اشتباھات در ثبت دفترروزنامهاشتباھات در ثبت دفترروزنامه) )  الف  الف 
اشتباه در نقل اقالم از دفترروزنامه به دفتر کل   اشتباه در نقل اقالم از دفترروزنامه به دفتر کل   ) )   ب   ب 



اشتباه در ثبت دفترروزنامه اشتباه در ثبت دفترروزنامه ) ) الف الف 

  ثبت کردن بدھکار و بستانکار نامساوی برای يک معامله   ثبت کردن بدھکار و بستانکار نامساوی برای يک معامله --11
  ثبت کردن يک معامله به مبلغی بيشتر يا کمتر از واقع   ثبت کردن يک معامله به مبلغی بيشتر يا کمتر از واقع --22
 تجزيه و تحليل نادرست يک معامله و بدھکار و بستانکار کردن  تجزيه و تحليل نادرست يک معامله و بدھکار و بستانکار کردن --33

حسابھای نادرست حسابھای نادرست 



تصحيح اشتباه در ثبت دفترروزنامه قبل از نقل به تصحيح اشتباه در ثبت دفترروزنامه قبل از نقل به 
دفتر کل دفتر کل 

با با “ “   اشتباھاتی که قبل از نقل به دفتر کل کشف می شوند معموال  اشتباھاتی که قبل از نقل به دفتر کل کشف می شوند معموال
کشيدن خط روی مبلغ يا عنوان حساب غاط و نوشتن مبلغ يا نام کشيدن خط روی مبلغ يا عنوان حساب غاط و نوشتن مبلغ يا نام 

.  .  حساب صحيح در باالی آن تصحيح می شودحساب صحيح در باالی آن تصحيح می شود



مثال مثال 

 لایر از  لایر از 5250052500، دريافت مبلغ ، دريافت مبلغ 13811381 بھمن ماه  بھمن ماه 88   در تاريخ    در تاريخ 
 لایر به ترتيب زير در  لایر به ترتيب زير در 5520055200به مبلغ به مبلغ “ “ بدھکاران اشتباھابدھکاران اشتباھا

: : دفترروزنامه ثبت شده است دفترروزنامه ثبت شده است 
    تاريخ            شرح                  بدھکار           بستانکار تاريخ            شرح                  بدھکار           بستانکار 

  5520055200      صندوق                     صندوق               8181//1111//88
  5520055200                     حسابھای دريافتنی                                        حسابھای دريافتنی                   

                     دريافت از بدھکاران شرکت                دريافت از بدھکاران شرکت 



کشف اشتباه در ثبت دفترروزنامه پس از نقل به دفتر کشف اشتباه در ثبت دفترروزنامه پس از نقل به دفتر 
کلکل

   اشتباھاتی که پس از نقل به دفتر کل کشف می شوند با تھيه سند    اشتباھاتی که پس از نقل به دفتر کل کشف می شوند با تھيه سند 
.  .  اصالحی و ثبت آن در دفترروزنامه تصحيح می شونداصالحی و ثبت آن در دفترروزنامه تصحيح می شوند



   برای تھيه سند اصالحی، ابتدا بايد ثبت اوليه صحيح مشخص    برای تھيه سند اصالحی، ابتدا بايد ثبت اوليه صحيح مشخص 
شود و سپس اين ثبت با ثبت نادرست نوشته شده در دفترروزنامه شود و سپس اين ثبت با ثبت نادرست نوشته شده در دفترروزنامه 

.  .  مقايسه و سرانجام آن ثبت نادرست قبلی تصحيح گرددمقايسه و سرانجام آن ثبت نادرست قبلی تصحيح گردد



اشتباه درنقل اقالم از دفترروزنامه به دفتر کل اشتباه درنقل اقالم از دفترروزنامه به دفتر کل ) ) بب

   در مواردی که ثبت اوليه معامالت و عمليات مالی در    در مواردی که ثبت اوليه معامالت و عمليات مالی در 
دفترروزنامه به درستی انجام گرفته، ممکن است يک قلم به مبلغ دفترروزنامه به درستی انجام گرفته، ممکن است يک قلم به مبلغ 

.  .  غلط، به طرف نادرست حساب ويا حساب نامربوط نقل شودغلط، به طرف نادرست حساب ويا حساب نامربوط نقل شود



  بسياری از اشتباھات ناشی از نقل اقالم به حسابھای دفتر کل در   بسياری از اشتباھات ناشی از نقل اقالم به حسابھای دفتر کل در 
جريان مانده گيری حسابھا و تھيه ترازآزمايشی ماھانه کشف می جريان مانده گيری حسابھا و تھيه ترازآزمايشی ماھانه کشف می 

. . شودشود



 اشتباھاتی را که در نقل اقالم رخ می دھد ميتوان به دو دسته کلی  اشتباھاتی را که در نقل اقالم رخ می دھد ميتوان به دو دسته کلی 
:  :  زير تقسيم و برای تصحيح آنھا راه حل مناسب ارائه کردزير تقسيم و برای تصحيح آنھا راه حل مناسب ارائه کرد

اشتباه در نقل اقالم که موجب عدم توازن ترازآزمايشی اشتباه در نقل اقالم که موجب عدم توازن ترازآزمايشی ) ) 11  ––ب ب 
.  .  می شودمی شود

اشتباه در نقل اقالم که موجب عدم توازن ترازآزمايشی اشتباه در نقل اقالم که موجب عدم توازن ترازآزمايشی  )  ) 22  ––ب ب 
. . نمی شودنمی شود



اشتباه در نقل اقالم که موجب عدم توازن اشتباه در نقل اقالم که موجب عدم توازن ) ) 11  ––ب ب 
ترازآزمايشی می شود ترازآزمايشی می شود 

 اشتباھاتی نظير انتقال يک قلم به مبلغ غلط يا به طرف نادرست  اشتباھاتی نظير انتقال يک قلم به مبلغ غلط يا به طرف نادرست 
. . حساب موجب عدم توازن ترازآزمايشی می شودحساب موجب عدم توازن ترازآزمايشی می شود



اشتباه در نقل اقالم که موجب عدم توازن اشتباه در نقل اقالم که موجب عدم توازن ) ) 22  –– ب  ب 
ترازآزمايشی نمی شودترازآزمايشی نمی شود

 اشتباھاتی نظير نقل يک قلم به حساب نامربوط موجب عدم توازن  اشتباھاتی نظير نقل يک قلم به حساب نامربوط موجب عدم توازن 
. . ترازآزمايشی نمی شودترازآزمايشی نمی شود


