
پودمان 1

تهیه تراز آزمایشی

اطالعاتی که به سیستم حسابداری وارد می شوند، داده های اولیه ای هستند که از 
اسناد و مدارک مثبته گرفته می شوند، این اطالعات مالی توسط سیستم حسابداری 
پردازش می شوند و در نهایت به شکل گزارش های حسابداری به عنوان خروجی 
سیستم در اختیار استفاده کنندگان درون سازمانی و برون سازمانی قرار می گیرد. 
گزارش های حسابداری مجموع اطالعات مالی مربوط به یک واحد اقتصادی را به 
به طور یکجا  تفاسیر الزم  و  با توضیحات  و طبقه بندی شده همراه  شکل خالصه 
ارائه می کنند. برای تهیه گزارش های حسابداری به مجموعه ای کامل از تمام اقالم 
حساب ها نیاز است، این مجموعه »تراز آزمایشی اصالح شده« نام دارد که مبنای 

تهیه و تنظیم این گزارش ها خواهد بود.
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َُّه لَُکْم َعُدوٌّ ُمِبیٌن ْیَطاِن ِإن ًبا َواَل تَتَِّبُعوا ُخُطَواِت الشَّ ا ِفي اْلَْرِض َحاَلاًل َطیِّ یَا أَیَُّها النَّاُس ُکُلوا ِممَّ

اي مردم از آنچه در زمين است حالل و پاکيزه بخوريد و از شيطان پيروي نكنيد، که او برای شما دشمنی آشكار 
است.

                                                                                                                                                                                         )سوره بقره آیه 168( 

مقدمه   

   آيا با دفتر کل آشنا هستيد و می دانيد از روی کدام دفتر نوشته می شود؟
   آيا می دانيد تراز آزمايشی )اصالح نشده( چيست و از روی کدام دفتر تهيه می شود؟

   منظور از اصالح حساب ها چيست؟ و به نظر شما چه حساب هايی نياز به اصالح دارند؟
   تراز آزمايشی اصالح شده چگونه و به چه منظوری تهيه می شود؟

استاندارد  عملکرد  

تهيه تراز آزمايشی اصالح شده بر اساس مستندات و اسناد حسابداری

بخش چهارم
انتقال   اقالم        تراز آزمایشی اصالح     نشده به    تراز 

اصالح شده

تراز
آزمایشی

شایستگی های این پودمان

بخش اّول 

مانده گیری حساب های دفتر کل

بخش دوم

انتقال مانده حساب های دفتر کل به تراز آزمایشی

بخش سوم

اصالح  وتعدیل حساب ها و ثبت آنها  دردفاتر قانونی
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چرخه  حسابداری 

يک  به  مربوط  مالی  اطالعات  تمام  بايد  حسابداری  سيستم 
در  و  طبقه بندی  ثبت،  اندازه گيری،  شناسايی،  را  تجاری  واحد 
برای  را  اطالعات مفيدی  تا  نمايد  مالی خالصه  قالب صورت های 
فراهم  برای  کند.  فراهم  حسابداری  اطالعات  استفاده کنندگان 
کردن اين اطالعات در هر دوره مالی، عمليات حسابداری به طور 
عمليات  اين  مالی  دوره  هر  در  و  می شود  اجرا  پياپی  و  مستمر 
» چرخه  پياپی،  عمليات  اين  به  می گردد.  تكرار  منظم  به صورت 

حسابداری« می گويند.
ماهه،  سه  به صورت  است  ممكن  حسابداری  دورۀ  يا  مالی  دورۀ 
شش ماهه و يا يک ساله )دوازده ماهه( باشد که معموالً اين دورۀ 
يک ساله است. سال مالی می تواند با تقويم رسمی )  اّول فروردين 
به  و  نيست  الزامی  امر  اين  البته  باشد،  منطبق  اسفند(  پايان  تا 
اساسنامه واحد تجاری بستگی دارد. بهتر است پايان دوره مالی به 
نحوی انتخاب شود که شرکت ها کمترين حجم فعاليت را در آن 

زمان داشته باشند.

چرخه 
حسابداری

1  آيا منظور از دورۀ مالی، همان دورۀ حسابداری است؟ فعالیت
.....................................................................................................................................................................................

2  آيا ممكن است در ايران سال مالی شرکت ها با سال تقويمی مغاير باشد؟ 
.....................................................................................................................................................................................

3  دوره مالی اشخاص حقيقی )مشاغل( از چه زمانی شروع و به چه زمانی ختم می شود؟
.....................................................................................................................................................................................
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چرخه حسابداری به ترتيب شامل مراحل زير است:

تصویر 1 ـ 1 ـ چرخه حسابداری

1  مراحلی را که از چرخه حسابداری قباًل فرا گرفته ايد، به ترتيب فهرست کنيد.فعالیت
...........................................................................................................................................................................................

2  دفاتر قانونی را نام ببريد و بگوييد در چه مراحلی از چرخه حسابداری تهيه می شوند؟
...........................................................................................................................................................................................
3  در چرخه حسابداری، چند ترازآزمايشی تهيه می شود؟ ...............................................................................
4  چرخه حسابداری با .................................................... شروع و با ............................................ پايان می يابد.

شروع دورۀ مالی

 مراحل 1 تا 4 طی دورۀ مالی به صورت 
مستمر و پیاپی انجام می گیرد.

مرحلۀ 5 )تهیه تراز آزمایشی( در هر 
تهیه  نیاز  بر اساس  زمان  از  مقطعی 

می شود.

نیاز  بر اساس   8 و   7  ،6 مراحل 
یا  و  ماهه  شش  ماهه،  سه  به صورت 
حداقل در پایان هر دورۀ مالی انجام 

می شود.

مالی  دورۀ  پایان  در   10 و   9 مراحل 
انجام می شود.

  پایان دورۀ مالی

شروع

مرحله 1

مرحله 2

مرحله 3

مرحله 4

مرحله 5

مرحله 6

مرحله 7

مرحله 8

مرحله 9

مرحله10

جمع آوری اطالعات مالی از روی اسناد و مدارک مثبته

تجزیه و تحلیل رویدادهای مالی و تنظیم سند حسابداری

 ثبت رویدادهای مالی در دفتر روزنامه به ترتیب تاریخ

انتقال ثبت های دفتر روزنامه به دفتر کل

 تهیه تراز آزمایشی )اصالح نشده(

 اصالح و تعدیل حساب های دفتر کل )از طریق صدور سند حسابداری 
و ثبت دفتر روزنامه و انتقال آن به دفتر کل(

تهیه تراز آزمایشی اصالح شده

تهیه صورت های مالی )صورت سود و زیان، صورت سود و زیان جامع، 
ترازنامه، صورت جریان وجوه نقد(

ثبت  و  )از طریق صدور سند حسابداری  موقت  بستن حساب های   
به دفتر کل( انتقال آن  دفتر روزنامه و 

 تهیه تراز آزمایشی اختتامی و بستن حساب های دائمی
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مانده گیری حساب های دفتر کل  

پس از ثبت رويدادهای مالی در دفتر روزنامه، مبلغ درج شده در ستون بدهكار دفتر روزنامه، به طرف بدهكار 
حساب دفتر کل و مبلغ درج شده در ستون بستانكار دفتر روزنامه، به طرف بستانكار حساب دفتر کل ديگر 

انتقال می يابد و مانده حساب در آن تاريخ، در همان سطر نوشته می شود.

دفترکل حساب های دريافتنی و حساب های پرداختنی فروشگاه »   مازندران« را که به صورت زير در اختيار فعالیت
است، مانده گيری نماييد.
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کار عملی 1   

مؤسسه خدماتی »کرمان« در تاريخ 1396/06/01 به منظور ارائۀ خدمات تبليغاتی تأسيس شد. رويدادهای 
مالی اين مؤسسه تا 1396/06/30 به شرح زير در دفتر روزنامه ثبت شده است. شما به حسابدار اين مؤسسه 
کمک کنيد تا ثبت های دفتر روزنامه را به دفترکل )به شكل T( منتقل نمايد )ثبت ماليات بر ارزش افزوده 

ناديده گرفته شده است(.
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ترازآزمایشی و انواع متداول آن

و  منتقل  دفتر کل  به  روزنامه  دفتر  از  به درستی  معامالت  اگر 
حساب ها در دفتر کل به درستی مانده گيری شده باشند و در 
محاسبات اشتباهی رخ نداده باشد، بايد جمع مانده های بدهكار 
با جمع مانده های بستانكار حساب ها مساوی باشد. حسابداران 
برای اطمينان يافتن از صحت و درستی ثبت انتقال عمليات از 
دفتر روزنامه به دفترکل معموالً هر چند وقت يک بار يا حداقل 
در پايان هر ماه، گزارشی به نام » ترازآزمایشی« تهيه می کنند.

ترازآزمايشی، گزارشی از فهرست نام و مانده حساب های دفتر کل است که در فواصل زمانی مناسب و 
بر حسب نياز تهيه می شود. اين گزارش جزء صورت های مالی محسوب نمی شود.

انواع متداول ترازآزمایشی

اهداف تهيه تراز آزمايشی چيست؟ توضيح دهيد.فعالیت

1  تراز  آزمایشی دوستونی: در اين تراز آزمايشی، مانده بدهكار هر حساب دفتر کل در ستون بدهكار و 
مانده بستانكار هر حساب دفتر کل در ستون بستانكار درج می شود. به عبارت ديگر، تراز آزمايشی دوستونی 

بر اساس مانده اقالم بدهكار و بستانكار حساب های دفتر کل نوشته می شود و شكل آن به صورت زير است:

مؤسسه / فروشگاه...
تراز آزمایشی

به تاریخ 1396/12/29

نام حسابشماره حساب
مانده حساب ها

بستانکاربدهکار

بستانکار بدهکار

چهارستونی

دوستونی
انواع متداول ترازآزمایشی
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کار عملی 2  

با توجه به مانده حساب های دفترکل که در کار عملی 1 تهيه نموديد، ترازآزمايشی دو ستونی را تهيه کنيد.

بستانكار  و  بدهكار  گردش  حساب ها،  مانده  بر  عالوه  تراز    آزمايشی  اين  چهارستونی:  ترازآزمایشی   2
بستانكار  و  بدهكار  اقالم  در ستون گردش حساب ها، جمع گردش  ارائه می نمايد.  را  دفتر کل  حساب های 

هر  يک از حساب های دفترکل نوشته می شود. شكل ترازآزمايشی چهارستونی به شرح زير است:

مؤسسه / فروشگاه...
ترازآزمایشی

به تاریخ 1396/12/29

نام حسابشماره حساب
مانده حساب هاگردش حساب ها

بستانکاربدهکاربستانکاربدهکار

در تاريخ تهيه ترازآزمايشی، جمع ستون های بدهكار و بستانكار ستون گردش حساب های ترازآزمايشی 
بايد با جمع گردش عمليات ستون بدهكار و بستانكار دفتر روزنامه برابر باشد.

نکته

1  ستون های گردش حساب های ترازآزمايشی چهارستونی از روی کدام يک از ستون های دفترکل نوشته فعالیت
می شود؟

...........................................................................................................................................................................................
2  آيا در ترازآزمايشی چهار ستونی، می توان ستون مانده حساب ها را از طريق اطالعات ستون گردش 

حساب ها محاسبه کرد؟ توضيح دهيد.
...........................................................................................................................................................................................
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کار عملی 3  

با توجه به مانده حساب های دفترکل که در کار عملی 1 تهيه کرديد، اوالً ترازآزمايشی چهار ستونی را تهيه 
تهيه  تاريخ  در  روزنامه  دفتر  عمليات  گردش  با جمع  را  ترازآزمايشی  گردش حساب های  جمع  ثانياً  کنيد. 

ترازآزمايشی مقايسه کنيد، چه نتيجه ای می گيريد؟ توضيح دهيد.

کار عملی 4  

پايان شهريورماه سال 1396)1396/06/31( در  »اروميه« در  از مؤسسه حسابداری  زير  مانده حساب های 
اختيار است:

ریالریال

208،300،000درآمد خدمات حسابداری 96،200،000بانک

7،410،000ملزومات 17،900،000حساب های پرداختنی

10،345،000سود انباشته*4،750،000صندوق

74،680،000حساب های دريافتنی12،000،000هزينه اجاره

748،000هزينه برق5،300،000ساير حساب های پرداختنی

22،500،000استهالک انباشته اثاثه170،000،000سرمايه

12،300،000اسناد دريافتنی8،950،000ساير حساب های دريافتنی 

250،000،000اثاثه43،670،000هزينه حقوق و دستمزد

1،120،000هزينه تبليغات905،000هزينه تلفن

112،000ساير هزينه ها78،500،000درآمد خدمات مشاوره

* مانده سود انباشته بستانكار است و در فصول بعدی با مفهوم آن آشنا خواهيد شد.
مطلوب است:

تهيه ترازآزمايشی به تاريخ 1396/06/31 با توجه مانده های فوق.

کار عملی  5  

مؤسسه بازرگانی »آذرشهر« ترازآزمايشی صفحه بعد را در اختيار شما قرار می دهد. با استفاده از ستون گردش 
حساب ها، ستون مانده حساب ها را محاسبه کنيد.
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مؤسسه بازرگانی آذرشهر
ترازآزمایشی

                                                               به تاریخ 1396/06/31                                     )ارقام به هزار ریال(

نام حساب
مانده حساب هاگردش حساب ها

بستانکاربدهکاربستانکاربدهکار
119،79374،100صندوق

2،580،700112،466بانک
1،426،548364،620حساب های دريافتنی

96،25065،842ساير حساب های دريافتنی
105،00036،000اسناد دريافتنی

8،025،000موجودی کاال
85،42132،164ملزومات 

42،600پيش پرداخت اجاره
21،200پيش پرداخت بيمه

102،00020،000اثاثه
20،400استهالک انباشته اثاثه

360،000وسايل نقليه
72،000استهالک انباشته وسايل نقليه

5،000،000ساختمان
800،000استهالک انباشته ساختمان

100،000زمين
315،9601،058،600742،640حساب های پرداختنی

109،547185،648ساير حساب های پرداختنی 
75،400250،000اسناد پرداختنی 

69،700569،800پيش دريافت درآمد
200،000800،000وام پرداختنی بلند مدت

12،000،000سرمايه
229،421سود انباشته

6،536،400درآمد فروش کاال
65،300برگشت از فروش و تخفيفات

4،236تخفيفات نقدی فروش
2،890،000خريد کاال

426،530برگشت از خريد و تخفيفات
72،564تخفيفات نقدی خريد

864،000هزينه حمل کاالی خريداری شده
25،647هزينه تبليغات 

954،000هزينه حقوق 
26،100هزينه تلفن

62،153ساير هزينه ها
23،426،55523،726،555جمع
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کار عملی 6  

مانده حساب های زیر در پایان تیرماه سال 1397 از دفاتر فروشگاه »پیرانشهر« استخراج شده است:

ریالریال

201،900،000حساب های دریافتنی415،000،000درآمد فروش کاال

298،700،000خرید کاال63،200،000استهالک انباشته اثاثه

6،200،000پیش پرداخت بیمه14،802،000هزینه آب و برق 

2،450،000سایر حساب های پرداختنی 816،000،000 موجودی کاال

27،400،000امتیاز خدمات عمومی14،400،000صندوق

12،000،000 نرم افزار حسابداری18،200،000ملزومات 

350،000،000 ساختمان9،600،000تخفیفات نقدی خرید

34،200،000برگشت از خرید و تخفیفات158،000،000اثاثه 

36،000،000حساب های پرداختنی10،100،000سایر حساب های دریافتنی 

15،600،000پیش دریافت درآمد23،700،000هزینه تعمیرات

156،962،000سود انباشته45،000،000اسناد دریافتنی

87،500،000استهالک انباشته ساختمان1،400،000،000سرمایه

95،000،000بانک14،270،000 برگشت از فروش و تخفیفات

58،200،000هزینه حقوق57،000،000هزینه حمل کاالی خریداری شده

3،640،000تخفیفات نقدی فروش4،000،000استهالک انباشته نرم افزار حسابداری

)منظور از امتیاز خدمات عمومی، امتیازات آب و برق و تلفن و گاز است(
مطلوب است:

تهیه ترازآزمایشی به تاریخ 1397/04/31 با توجه به مانده های فوق.

محدو دیت های ترازآزمایشی    

تساوی جمع اقالم بدهکار و بستانکار ستون گردش عملیات و مانده حساب ها در ترازآزمایشی، دلیلی بر نبود 
اشتباه در تهیه اسناد و دفاتر حسابداری نیست. زیرا برخی از اشتباهات تأثیری در توازن ستون های بدهکار 
و بستانکار تراز  آزمایشی ندارد. برای مثال ممکن است به جای بدهکار کردن حساب اثاثه در دفاتر، حساب 
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ملزومات بدهكار شده باشد؛ در اين صورت باز هم ستون های تراز  آزمايشی توازن خواهد داشت.
برخی از اشتباهاتی که تأثيری در توازن ستون های تراز آزمايشی ندارد و با تهيه تراز آزمايشی کشف نمی شود، 

شامل موارد زير است:
1 تجزيه و تحليل غلط يک معامله.

2 عدم ثبت يک رويداد مالی به طور کامل در دفتر روزنامه.
3 ثبت يک معامله به مبلغ کمتر يا بيشتر از مبلغ واقعی در دفتر روزنامه و نقل به دفتر کل.

4 وجود ثبت های تكراری.

1  در مؤسسه ای به جای بدهكار کردن حساب هزينه تعميرات، اشتباهاً حساب هزينه نظافت بدهكار فعالیت
شده است. با فرض نبود اشتباهی ديگر، آيا ترازآزمايشی توازن خواهد داشت؟ توضيح دهيد.

..........................................................................................................................................................................................
2  مواردی از اشتباهات را نام ببريد که از طريق ترازآزمايشی آشكار نمی شوند؟

مثالاشتباهاتردیف

مثاًل هنگام خريد اثاثه، به جای بدهكار کردن حساب تجزيه و تحليل غلط يک رويداد1
اثاثه، حساب وسايل نقليه بدهكار شده باشد.

2

3

4

برخی از اشتباهاتی که باعث می شود ترازآزمايشی 
توازن نداشته باشد، شامل موارد زير است:

مبلغ  که  طوری  به  حسابداری  سند  ثبت   1
بدهكار با بستانكار برابر نباشد )توازن نداشتن سند 

حسابداری(؛
به  روزنامه  دفتر  ثبت  دادن يک طرف  انتقال    2

دفترکل؛
به  روزنامه  دفتر  ثبت  اطالعات  اشتباه  انتقال    3

دفترکل؛ 
از حساب های  يک  هر  مانده گيری  در  اشتباه    4

دفترکل؛
5  اشتباه در محاسبه جمع ستون های ترازآزمايشی.
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وجود نرم افزارهای حسابداری باعث شده است، اشتباهات فوق به حداقل ممكن برسد.نکته

کااليی به مبلغ 12،752،000 ريال به صورت نقد خريداری شد. هر يک از حالت های اشتباه زير را در فعالیت
نظر بگيريد و توضيح دهيد که در کدام حالت، ترازآزمايشی توازن دارد و در کدام حالت خير؟

ترازآزمایشیثبتردیف
توازن نداردتوازن دارد

خريد کاال    11،272،500
             موجودی نقد        12،725،000

خريد کاال   212،752،000
            حساب های پرداختنی     12،752،000

خريد کاال    12،752،000 3
             موجودی نقد        12،725،000

هزينه تعميرات  412،752،000
               موجودی نقد        12،752،000

ثبت نشدن در دفاتر5

دوبار ثبت در دفاتر به همان مبلغ صحيح6

معموالً نرم افزارهای مالی، به گونه ای طراحی می شوند که اگر در ثبت رويدادها بين قلم بدهكار و بستانكار 
شود  پذيرفته  نرم افزار  توسط  ثبت ها  چنانچه  نمی شود.  پذيرفته  نرم افزار  توسط  ثبت  نباشد،  برقرار  توازن 
ترازآزمايشی که نتيجه تجزيه و تحليل اين ثبت ها است، در هر مقطعی از زمان توازن خواهد داشت. اما در 

سيستم های دستی ممكن است اشتباهاتی رخ دهد که توازن ترازآزمايشی را به هم بزند.
اگر ستون های تراز  آزمايشی توازن نداشته باشد، معموالً روش های زير برای تصحيح آثار اشتباه به کار برده 

می شود:
1 محاسبه مجدد ستون های تراز آزمايشی؛

2  بررسی اينكه مانده حساب ها به طور صحيح از دفتر کل به تراز آزمايشی منتقل شده اند؛
3  بررسی صحت انتقال اقالم از دفتر روزنامه به دفتر کل از طريق رديابی مبالغ ثبت شده در حساب های 

دفتر کل به دفتر روزنامه؛
4  بررسی مجدد اسناد حسابداری و تطبيق آن با ثبت های انجام شده.
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کارعملی  7

گردش حساب های دفترکل تعميرگاه »آستانه« از تاريخ 1397/01/01 تا 1397/02/31 به شرح زير است:
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مانده ساير حساب های اين تعميرگاه به شرح زير است:

ریالریال

2،900،000استهالک انباشته نرم افزار حسابداری510،170،000حساب های دريافتنی

65،750،000استهالک انباشته تجهيزات15،960،000ملزومات

48،000،000استهالک انباشته ساختمان8،700،000نرم افزار حسابداری

277،300،000حساب های پرداختنی263،000،000تجهيزات

15،000،000پيش دريافت درآمد1،200،000،000ساختمان

320.000.000وام پرداختنی201،000هزينه سوخت

1،700،000،000سرمايه46،300،000هزينه حقوق

82،933،000سود انباشته7،000،000هزينه تبليغات

388،300،000درآمد ارائه خدمات200،000هزينه آبدارخانه

ترازآزمايشی مانده های فوق توازن ندارد و در بررسی مشخص شد که اشتباهات زير در دفترکل انجام گرفته 
است:

1 حساب موجودی نقد به صورت اشتباه مانده گيری شده است.
2 در دفترکل ساير حساب های پرداختنی، مبلغ 1،000،000 ريال به جای انتقال به طرف بدهكار، اشتباهاً 

به طرف بستانكار اين حساب منتقل شده است.
3 مبلغ صحيح هزينه تلفن، 152،000 ريال می باشد که در انتقال به دفترکل اشتباهاً 125،000 ريال درج 

شده است.

مطلوب است:
1 تهيه ترازآزمايشی دوستونی مانده های دفترکل به تاريخ 1397/02/31 قبل از بررسی و رفع اشتباهات 

صورت گرفته و همچنين محاسبه اختالف ستون بدهكار با ستون بستانكار ترازآزمايشی.
2 تهيه ترازآزمايشی دوستونی مانده های دفترکل به تاريخ 1397/02/31 پس از بررسی و رفع اشتباهات 

صورت گرفته.
3 مقايسه مبلغ اختالف محاسبه شده در بند 1 با مبلغ اشتباهات صورت گرفته.
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ارزشیابی  

شاخص های مورد ارزیابی ردیف
نظر هنرآموزخودارزیابی هنرجو

ناموفقموفقناموفقموفق

حضور به موقع در کالس درس و کارگاه آموزشی و رعايت نظم و انضباط1

همراه داشتن وسايل آموزشی شخصی )کتاب، دفتر، ماشين حساب و...(2

شرکت فعال در بحث های گروهی و مسئوليت پذيری و درستكاری3

پاسخ صحيح به سؤاالت مطرح شده در کالس و استدالل آن4

ارائه نتيجه گيری صحيح و مستندسازی5

تعريف چرخه حسابداری 6

تعريف ترازآزمايشی7

توانايی مانده گيری حساب های دفترکل8

توانايی انتقال گردش حساب های کل و مانده های آن به ترازآزمايشی 9

توانايی تهيه ترازآزمايشی دوستونی و چهارستونی و کنترل موازنه بودن آن10
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شایستگی غیرفنی  

مطالعه تماشای فیلم یا تلویزیون ورزش یا پیاده روی با گوش کردن به آهنگ

روانی  سالمت  متخصص  یک  با  مالقات 
کاماًل  استرس  مدیریت  به  کمک  برای 

سودمند  است.          

دعا و عبادت کنید
دعا و عبادت ها نشان داده اند 
استرس  سطح  می توانند  که 

روزانه را کاهش دهند.

فقط بخندید
خندیدن شدت استرس را 

کاهش می دهد.
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بعد از ثبت تمام رويدادها در دفاتر حسابداری، بعضی از حساب های دفترکل به داليل زير مانده های صحيح 
را برای تهيه صورت های مالی ارائه نمی دهند:

  برخی از رويدادها را به صورت روزانه در دفاتر ثبت نمی کنند، زيرا انجام چنين کاری مقرون به صرفه نيست؛ 
برای مثال، مصرف ملزومات.

  برخی از هزينه ها را طی دوره حسابداری در دفاتر ثبت نمی کنند، زيرا اين هزينه ها با گذشت زمان يا بر اثر 
استفاده و بهره برداری منقضی می شوند. برای مثال بهای تمام شده دارايی های ثابت )ساختمان، ماشين آالت، 
تجهيزات و...( که به تناسب استفاده از اين دارايی ها با استفاده از روش های مناسب، مستهلک و به هزينه 

تبديل می شوند و يا پيش پرداخت بيمه يا اجاره که با گذشت زمان هزينه می شود.
   اقالمی که به دليل نبود صورت حساب ثبت نمی شوند. برای مثال، قبض آب، برق، تلفن و گاز که ممكن 

است تا دوره بعد به دليل تأخير زمانی به دست مؤسسه نرسد.
   رويدادهايی که بيانگر بدهی واحد تجاری برای انجام خدمات يا تحويل کاال در آينده است که به تناسب 

خدمات انجام شده و يا تحويل کاال به مشتريان بايد حساب های مربوط اصالح شوند. مانند پيش دريافت ها.
بنابراين اصالح و تعديل حساب های دفتر کل صرفاً تصحيح و رفع اشتباهات نيست. حتی اگر تمام رويدادها 
به درستی در دفاتر ثبت شده باشند، حسابداری بر مبنای تعهدی ايجاب می کند که برای تطبيق حساب های 
ترازنامه و صورت سود و زيان با توجه به فرض دوره مالی و اصل تطابق هزينه ها با درآمدها مانده برخی از 

حساب های دفتر کل اصالح شوند.

منظور از حسابداری بر مبنای تعهدی چيست؟ توضيح دهيد.فعالیت
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................

اصالح و تعدیل حساب های دفترکل   

منظور از »اصل تطابق« چيست؟ توضيح دهيد.فعالیت
........................................................................................................................................................................................

يكی از داليل اصالح و تعديل حساب های دفترکل، پذيرش »   فرض 
دوره مالی« و رعايت »    اصل تطابق« است. مطابق فرض دوره 
به دوره های زمانی مساوی تقسيم  مالی عمر يک واحد تجاری 
را  حسابداری  دوره  هر  هزينه های  و  درآمدها  بتوان  تا  می شود 
برای تعيين سود يا زيان دوره اندازه گيری کرد. بنابراين به منظور 
اجرای اصل تطابق الزم است درآمدهای تحقق يافته و هزينه های 
واقع شده مربوط به يک دوره مالی را شناسايی و با هم مقابله نمود.
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ثبت های اصالحی   
فرايند به روز کردن حساب ها در پايان دوره مالی بر مبنای تعهدی و رعايت اصل تطابق هزينه ها با درآمدها 
را »  ثبت های اصالحی« می گويند. عمليات اصالح حساب ها بر اساس اسناد و مدارک الزم ابتدا با تنظيم 

سند حسابداری و ثبت در دفتر روزنامه و سپس انتقال به دفترکل انجام می شود.

مانده حساب ملزومات فروشگاه »گچساران« در تاريخ 1396/01/01 مبلغ 4،150،000 ريال است. در تاريخ مثال
1396/07/05 مقداری ملزومات به مبلغ 8،200،000 ريال به صورت نقد خريداری شد. در پايان دوره مالی 

)1396/12/29( ملزومات شمارش شده )مصرف نشده( مبلغ 4،710،000 ريال ارزش گذاری شد. 
مطلوب است:

1  صدور سند حسابداری خريد ملزومات و ثبت آن در دفتر روزنامه
2 در ترازآزمايشی اصالح نشده مبلغ ملزومات چند ريال است؟

3  اصالح حساب ملزومات با توجه به ميزان ملزومات مصرف شده
4  نمايش حساب های دفتر کل مربوطه و تعيين اثر اين ثبت اصالحی

هدف از انجام ثبت های اصالحی چيست؟ توضيح دهيد.فعالیت
........................................................................................................................................................................................

بعضی از حساب هايی که معموالً در پايان دوره مالی نياز به اصالح و تعديل دارند، عبارت است از:

  موجودی کاال  موجودی ملزومات 
  پيش دريافت ها  پيش پرداخت ها

  هزينه های ثبت نشده  درآمدهای ثبت نشده
  ساير حساب ها )تعديالت مربوط به ذخيره مزايای پايان خدمت کارکنان و...(  استهالک دارايی ها

از آنجايی که چرخه حسابداری مؤسسات بازرگانی و خدماتی مشابه است، فرايند اصالح حساب ها در اين مؤسسات 
نيز ماهيت يكسانی دارد با اين تفاوت که در مؤسسات بازرگانی تعديالت مرتبط با موجودی کاال نياز است. در ادامه 

به نحوه اصالح حساب های فوق پرداخته می شود و سپس مثال جامعی در اين زمينه ارائه خواهد شد:

اصالح حساب ملزومات
 واحدهای تجاری انواع مختلف ملزومات را برای استفاده مستمر در فعاليت های خود خريداری می نمايند. 
در صورت با اهميت بودن مبلغ آن، معموالً در بدهكار حساب ملزومات به عنوان يک دارايی ثبت می شود. با 
توجه به اينكه ملزومات خريداری شده به تدريج در طول دوره مالی مصرف می شود و اين مصرف تدريجی 
در دفاتر ثبت نمی شود، الزم است در پايان دوره مالی ملزومات موجود )باقی مانده يا مصرف نشده( در انبار 

شمارش شود تا بتوان مقدار ملزومات مصرف شده را شناسايی و ثبت نمود. 
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پاسخ:
1

شماره سند:                                            فروشگاه گچساران                                  شماره صفحۀ دفتر روزنامه:
تاریخ سند: 1396/07/05                         سند حسابداری                                     تعداد ضمائم:

بستانکار )ریال(بدهکار )ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف

8،200،000ملزومات

8.200.000              موجودی نقد

8،200،0008.200.000جمع: هشت ميليون و دويست هزار ريال

شرح سند: خريد ملزومات به صورت نقد.

تنظيم کننده:                                      تأييدکننده:                                    تصويب کننده:

رويداد فوق به صورت زير در دفتر روزنامه ثبت می شود:

                                                                     دفتر روزنامه                                           شماره صفحه:

شماره 
روزنامه

شماره تاریخ
بستانکار)ریال(بدهکار )ریال(شرحدفترکل

ماهروز
منقول از صفحه ...............................

8،200،000ملزومات57

8،200،000            موجودی نقد

به شرح سند حسابداری
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2 در ترازآزمايشی اصالح نشده، مانده ملزومات، قبل از اصالحات الزم است. بنابراين مبلغ ملزومات قبل از 
اصالحات برابر است با مبلغ 12،350،000 )8،200،000 + 4،150،000(.

حساب:  ملزومات                                       دفترکل                                                                    شماره صفحه: 24

شماره 
روزنامه

تاریخ
باقیمانده )ریال(تشخیصبستانکار)ریال(بدهکار )ریال(شرح

ماهروز

منقول از صفحه: ................................

4،150،000بد4،150،000به شرح دفتر روزنامه11

12،350،000بد8،200،000به شرح دفتر روزنامه57

نقل به صفحه .................................

اگر بخواهيم از حساب T استفاده نماييم:

ملزومات

4،150،000مانده تاريخ 1/1
8،200،000 خريد تاريخ 7/5

12،350،000مانده در 12/29 قبل اصالحات

3

موجودی ملزومات ابتدای دوره

اضافه می شود: ملزومات خريداری شده طی دوره

ملزومات آماده برای مصرف

کسر می شود: موجودی ملزومات پايان دوره )مصرف نشده(

ملزومات مصرف شده

4،150،000

8،200،000

12،350،000

)4،710،000(

7،640،000
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اين مبلغ معادل 4،710،000  از  مانده حساب ملزومات در ترازآزمايشی مبلغ 12،350،000 ريال است، 
ـ   4،710،000( ريال   7،640،000 مبلغ  شده  مصرف  ملزومات  بنابراين  است؛  نشده  مصرف  آن  ريال 
12،350،000( است که بايد از حساب ملزومات خارج شود. در پايان دوره مالی معادل اين مبلغ، حساب 
هزينه ملزومات بدهكار و حساب ملزومات بستانكار شود. در تاريخ 1396/12/29 سند حسابداری آن به صورت 

زير می باشد:

شماره سند:                                                         فروشگاه گچساران                      شماره صفحه دفتر روزنامه:
تاریخ سند: 1396/12/29                                       سند حسابداری                         تعداد ضمائم:

بستانکار )ریال(بدهکار )ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف

7،640،000هزينه ملزومات

7،640،000                   ملزومات

7،640،0007،640،000جمع: هفت ميليون و ششصد و چهل هزار ريال

شرح سند: بابت ملزومات مصرفی

تنظيم کننده:                                           تأييدکننده:                                    تصويب کننده:

                                                                     دفتر روزنامه                                           شماره صفحه:

شماره 
روزنامه

شماره تاریخ
بستانکار)ریال(بدهکار )ریال(شرحدفترکل

ماهروز

                  منقول از صفحه ...............................

7،640،000هزينه ملزومات2912

7،640،000                 ملزومات

به شرح سند حسابداری
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حساب:  ملزومات                                        دفترکل                                                             شماره صفحه: 

شماره 
روزنامه

تاریخ
باقیمانده   )ریال(تشخیصبستانکار  )ریال(بدهکار )ریال(شرح

ماهروز

منقول از صفحه: ................................

4،150،000بد4،150،000به شرح دفتر روزنامه11

12،350،000بد8،200،000به شرح دفتر روزنامه57

4،710،000بد7،640،000به شرح دفتر روزنامه2912

4،710،000بد12،350،0007،640،000نقل به صفحه ....................

4
اثر این ثبت اصالحی

بعد از ثبت اصالحی فوق و نقل آن به دفتر کل، حساب ملزومات معادل 7،640،000 ريال کاهش می يابد 
و مانده اين حساب يعنی مبلغ 4،710،000 ريال تحت عنوان دارايی در ترازنامه گزارش می شود. در مقابل 
مانده حساب هزينه ملزومات معادل 7،640،000 ريال افزايش می يابد. اين هزينه يكی از اقالمی است که 

در  صورت سود و زيان گزارش می شود.

    

هزينه ملزوماتملزومات

7،640،000مصرف شده 12/2912/29 مصرف شده4،150،0007،640،000مانده تاريخ1/1

8،200،000خريد تاريخ 7/5

7،640،000مانده 4،710،00012/29مانده 12/29 بعد از اصالحات

تبدیل مبلغ 7،640،000 ریال از ملزومات به هزینه ملزومات
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کار عملی  8   

است.  ريال  مبلغ 1،635،000  تاريخ 1396/01/01  در  »تبريز«  تبليغاتی  مؤسسه  ملزومات  مانده حساب 
ملزومات خريداری شده در اين سال در سه نوبت به شرح زير است:

3/4: مبلغ 3،800،000 ريال به صورت نقد.
8/12: مبلغ 2،100،000 ريال به صورت نسيه.

11/28: به مبلغ 5،630،000 ريال در قبال چک دو ماهه. 
در تاريخ 1396/12/29 مبلغ ملزومات باقی مانده 3،730،000 ريال است. 

مطلوب است:
1 ثبت خريد ملزومات

2 ثبت اصالح حساب ملزومات با توجه به ميزان ملزومات مصرف شده
T 3 نمايش حساب های دفترکل مربوطه به شكل

اصالح حساب پیش پرداخت هزینه ها
اصطالحاً  می کنند،  دريافت  آينده  در  که  خدماتی  و  کاالها  بابت  تجاری  واحد های  توسط  پرداختی  وجوه 
»  پیش پرداخت« می گويند. اين نوع پرداخت ها که قبل از تحويل کاال يا تحمل هزينه صورت می گيرد در 

يک حساب دارايی به نام پيش پرداخت ثبت می شوند. 

1  اثر ثبت نشدن ملزومات مصرف شده بر دارايی ها، بدهی و هزينه ها چيست؟ توضيح دهيد.فعالیت
........................................................................................................................................................................................

2  موجودی ملزومات مؤسسه »ساوه« در ابتدای سال 1396 مبلغ 2،160،000 ريال است و ملزومات 
در طی سال در دو نوبت به ترتيب به مبالغ 5،400،000 و 2،680،000 ريال خريداری شده است. اگر 
در پايان سال ملزومات مصرف نشده، مبلغ 3،110،000 ريال باشد، ملزومات مصرف شده را محاسبه 

کنيد.
........................................................................................................................................................................................

چند نمونه از پيش پرداخت ها را فهرست کنيد.فعالیت

1  پيش پرداخت بيمه
..............................................................................................................................................................................   2
..............................................................................................................................................................................  3
..............................................................................................................................................................................  4
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انقضای پيش پرداخت هزينه ها مستلزم ثبت روزانه در دفاتر حسابداری نيست. بلكه در زمان تهيه صورت های 
مالی ضرورت دارد معادل مبلغی که مدت زمان آن سپری شده است، به هزينه تبديل شود. برای مثال پيش 

پرداخت بيمه و اجاره بر اثر گذشت زمان به ترتيب به هزينه بيمه و هزينه اجاره تبديل می شود.

ثبت اصالحی پيش پرداخت هزينه به شرح زير است:

شماره سند:                                                  مؤسسه شاهرود                              شماره صفحه دفتر روزنامه: 
تاریخ سند: 1396/12/29                              سند حسابداری                             تعداد ضمائم:

بستانکار )ریال(بدهکار )ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف

××هزينه   .....

××                                  پيش پرداخت .....

××××جمع: 

شرح سند: بابت اصالح پيش پرداخت ...

تنظيم کننده:                                                       تأييدکننده:                                          تصويب کننده:

ممكن است پيش پرداخت برای تحويل )خريد( کاال در آينده صورت گيرد که در اين صورت در زمان تحويل 
کاال، حساب »  خريد کاال يا موجودی کاال« بدهكار و حساب »  پيش پرداخت خريد کاال« بستانكار می شود.

ريال مثال  10،200،000 مبلغ  »شاهرود«  مؤسسه  ثابت  دارايی های  بيمه  برای   1396/08/01 تاريخ  در 
تاريخ  از  آن  و شروع  است  ماه(   12( بيمه نامه يک سال  مدت  دريافتی،  بيمه نامه  مطابق  پرداخت شد. 

1396/08/01 لغايت 1397/07/30 می باشد. پايان سال مالی مؤسسه 12/29 هر سال است.
مطلوب است:

1   ثبت پيش پرداخت بيمه 
2  ثبت اصالح پيش پرداخت بيمه در تاريخ 1396/12/29
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پاسخ:
1

شماره سند:                                                  مؤسسه شاهرود                              شماره صفحه دفتر روزنامه: 
تاریخ سند: 1396/08/01                              سند حسابداری                             تعداد ضمائم:

بستانکار )ریال(بدهکار )ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف
10،200،000پيش پرداخت بيمه

10،200،000                  موجودی نقد
10،200،00010،200،000جمع: ده ميليون و دويست هزار ريال

شرح سند: بابت پيش پرداخت بيمه
تنظيم کننده:                                        تأييدکننده:                                          تصويب کننده:

2 مبلغ پيش پرداخت بيمه برای مدت يک سال )12 ماه( از تاريخ 1396/08/01 تا 1397/08/01 است و 
برای اصالح اين حساب بايد مدت زمان سپری شده را در نظر گرفت. چون تاريخ شروع بيمه 8/1 است تا پايان 
سال 1396 اين مدت 5 ماه )ماه های آبان، آذر، دی، بهمن و اسفند( است که به همين ميزان هزينه می شود. 

5 پيش پرداخت بيمه به هزينه بيمه تبديل می شود.
12

در واقع 
        

10،200،000 * 5
12 هزينه بيمه سال 1396    4،250،000 = 

مانده حساب پيش پرداخت بيمه در ترازآزمايشی اصالح نشده در پايان دوره مبلغ 10،200،000 ريال است.
از اين مبلغ معادل 4،250،000 ريال آن هزينه شده است که بايد از حساب پيش پرداخت بيمه خارج شود 
و به حساب هزينه منظور شود. بنابراين در پايان دوره مالی معادل اين مبلغ، حساب هزينه بيمه بدهكار و 

حساب پيش پرداخت بيمه بستانكار می شود. ثبت آن به صورت زير است:

شماره سند:                                                  مؤسسه شاهرود                               شماره صفحه دفتر روزنامه:
تاریخ سند: 1396/12/29                               سند حسابداری                               تعداد ضمائم:

بستانکار )ریال(بدهکار )ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف
4،250،000هزينه بيمه

4،250،000                  پيش پرداخت بيمه
4،250،0004،250،000جمع: چهار ميليون و دويست و پنجاه هزار ريال

شرح سند: بابت اصالح پيش پرداخت بيمه

تنظيم کننده:                                        تأييدکننده:                                          تصويب کننده:
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اثر این ثبت اصالحی

بعد از ثبت اصالحی فوق، حساب پيش پرداخت بيمه معادل 4،250،000 ريال کاهش می يابد و مانده اين 
حساب يعنی مبلغ 5،950،000 ريال تحت عنوان دارايی در ترازنامه گزارش می شود. در مقابل، مانده حساب 
هزينه بيمه معادل 4،250،000 ريال افزايش می يابد. اين هزينه يكی از اقالمی است که در صورت سود و 

زيان گزارش می شود.

هزينه بيمهپيش پرداخت بيمه

4،250،000هزينه شده 12/2912/29 هزينه شده10،200،0004،250،000تاريخ پرداخت 8/1

4،250،000مانده 5،950،00012/29مانده 12/29 بعد از اصالحات

تبدیل مبلغ 4،250،000 ریال از پیش پرداخت بیمه به هزینه بیمه

مانده حساب سه نوع پيش پرداخت در فروشگاه »آستارا« در سال 1396، قبل انجام اصالحات به شرح فعالیت
زير است. پايان سال مالی اين فروشگاه 12/29 هر سال است و مدت پيش پرداخت ها يک سال است. با 

توجه به اطالعات داده شده، مبلغ هزينه و مانده پيش پرداخت را محاسبه نماييد.

مانده پیش پرداختمبلغ هزینه تاریخ اتمامتاریخ شروع مبلغنوع پیش پرداخت

22،500،0001396/03/011397/02/31بيمه موجودی کاال

18،600،0001396/06/011397/05/31بيمه ساختمان

156،000،0001396/01/011396/12/29اجاره

کار عملی  9   
 مانده بعضی از حساب های مؤسسه حسابرسی »يزد« در پايان سال 1395به شرح زير است:

بعد از اصالحاتقبل از اصالحاتعنوان حساب
1،800،0001،200،000ملزومات

5،400،0002،200،000پيش پرداخت بيمه
6،800،0000پيش پرداخت اجاره

مطلوب است: انجام ثبت های اصالحی در دفتر روزنامه
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کار عملی 10  

بازرگانی »دهدشت« در اختيار  از اصالحات از مؤسسه  مانده حساب های زير در تاريخ 1396/12/29 قبل 
است:

                  ریال

2،726،000ملزومات
7،200،000پيش پرداخت بيمه
9،600،000پيش پرداخت اجاره

5،000،000پيش پرداخت تبليغات
12،000،000پيش پرداخت خريد کاال

18،000،000پيش پرداخت خدمات حسابداری

سایر اطالعات به شرح زیر است:

1 سال مالی مؤسسه با سال تقويمی منطبق است )از 1/1 تا 12/29(
2 ارزش ملزومات موجود در انبار 950،000 ريال است.

3 قرارداد بيمه برای مدت يک سال می باشد که از اول مرداد ماه 1396 شروع شده است.
4 پيش پرداخت اجاره از ابتدای ارديبشهت ماه 1396 برای مدت يک سال صورت گرفته است.

5 پيش پرداخت تبليغات مربوط به پخش 10 نوبت تبليغات که تا پايان سال فقط 7 نوبت تبليغات پخش 
شده است.

6 پيش پرداخت خريد کاال در تاريخ 26 بهمن 1396 صورت گرفته است که تا پايان اسفند کاالی مربوط 
مبلغ  اصالحات  از  قبل  کاال  )مانده حساب خريد  است.  نشده  ثبت  دفاتر  در  ولی  است  تحويل شده  آن  به 

78،200،000 ريال است و سيستم ثبت و نگهداری موجودی کاال، ادواری است(
7 تاريخ انعقاد قرارداد خدمات حسابداری 1396/04/01 به مدت يک سال بوده است و خدمات مربوط به آن 

در طول دوره به طور يكنواخت دريافت شده است.

مطلوب است:
1 انجام ثبت های اصالحی الزم در دفتر روزنامه و انتقال ثبت های روزنامه به دفترکل 

2 تعيين کنيد پس از اصالح، هر يک از حساب های فوق به چه مبلغی در ترازنامه و به چه مبلغی در صورت 
سود و زيان منعكس می شوند.

اصالح حساب پیش دریافت درآمد

منظور از »   اصل تحّقق درآمد  « چيست؟ توضيح دهيد.فعالیت
........................................................................................................................................................................................
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اصطالحاً  می کنند،  دريافت  کاال  )فروش(  تحويل  يا  خدمات  ارائه  از  قبل  تجاری  واحدهای  که  را  وجوهی 
پيش دريافت نام دارد. پيش دريافت دليلی بر تحقق معامله نيست بنابراين نمی توان اين مبالغ را به عنوان 
درآمد ثبت کرد زيرا هنوز خدمات و يا کااليی تحويل نشده است. اين موضوع به پيروی از »  اصل تحّقق 
درآمد« اشاره دارد. به همين خاطر پيش دريافت نوعی بدهی است که پس از ارائه خدمات يا تحويل کاال 
تسويه می شود و مانده آن بيانگر تعهدات انجام نشده است. در زمان پيش دريافت مربوط به ارائه خدمات 
در آينده باشد، حساب »  پيش دريافت درآمد« بستانكار و اگر مربوط به تحويل کاال در آينده باشد، حساب 

»  پيش دريافت فروش کاال« بستانكار می شود.
برای اصالح حساب پيش دريافت درآمد بر اساس ميزان خدمات انجام شده،  از حساب »  پيش دريافت درآمد« 
خارج )بدهكار( می شود و به حساب »  درآمد ارائه خدمات« منظور )بستانكار( می گردد. درآمد ارائه خدمات 
در صورت سود و زيان و پيش دريافت درآمد در ترازنامه گزارش می شود. ثبت اصالحی پيش دريافت درآمد، 

در دفتر روزنامه به شرح زير است:

شماره سند:                                              مؤسسه/فروشگاه.....                               شماره صفحه دفتر روزنامه:
تاریخ سند:                                                 سند حسابداری                                       تعداد ضمائم:

بستانکار )ریال(بدهکار )ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف

××پيش دريافت درآمد

××                             درآمد ارائه خدمات

××××جمع: 

شرح سند: بابت اصالح پيش دريافت درآمد

تنظيم کننده:                                                       تأييدکننده:                                          تصويب کننده:

اگر پيش دريافت مربوط به تحويل کاال در آينده باشد، در زمان تحويل )فروش( کاال، حساب »  پيش دريافت 
فروش کاال« بدهكار و حساب » درآمد فروش کاال« بستانكار می شود.

در تراز آزمايشی 1396/12/29 قبل از انجام اصالحات، مانده حساب پيش دريافت درآمد 4،800،000 مثال
ريال است. در پايان دوره پس از بررسی صورت حساب ها مشخص شد که معادل 3،000،000 ريال از 

محل پيش دريافت ها خدمات انجام شده است.

مطلوب است:
ثبت اصالح حساب پيش دريافت درآمد و مانده گيری آن.
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شماره سند:                                              مؤسسه/فروشگاه.....                               شماره صفحه دفتر روزنامه:
تاریخ سند: 1396/12/29                            سند حسابداری                                       تعداد ضمائم:

بستانکار )ریال(بدهکار )ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف

3،000،000پيش دريافت درآمد

3،000،000                             درآمد ارائه خدمات

3،000،0003،000،000جمع: سه ميليون ريال

شرح سند: بابت اصالح پيش دريافت درآمد

تنظيم کننده:                                  تأييدکننده:                                    تصويب کننده:

پيش دريافت درآمد

3،000،0004،800،000

مانده پس از اصالحات1،800،000

کار عملی 11  

در تاريخ 1396/04/05 مبلغ 12،000،000 ريال بابت ارائه خدمات در آينده، دريافت شد که تا پايان سال 
به ميزان 8،500،000 ريال خدمات مربوط به آن ارائه گرديده است. 

مطلوب است:
1 ثبت رويدادهای فوق در تاريخ های 1396/4/5 و 1396/12/29 در دفتر روزنامه و دفتر کل )فرض کنيد 

مانده حساب درآمد ارائه خدمات قبل از انجام اصالحات، مبلغ 42،000،000 ريال است(
2 پس از اصالح فوق، حساب پيش دريافت درآمد به چه مبلغی در ترازنامه و درآمد ارائه خدمات به چه مبلغی 

در سود و زيان گزارش می شود؟

ثبت درآمدها و هزینه های ثبت نشده
ممكن است در پايان دوره مالی بعضی از درآمدها تحّقق يافته باشند ولی هنوز در دفاتر ثبت نشده اند. برای 
مثال يک مؤسسه حسابرسی بابت خدمات انجام شده، صورت حسابی را برای يک شرکت فرستاده است که 
هنوز دريافت و در دفاتر ثبت نشده است. در پايان دوره مالی اين مؤسسه برای ثبت آن، حساب های دريافتنی 

را بدهكار و درآمد ارائه خدمات را بستانكار می کند. 
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ممكن است در پايان دوره مالی بعضی از هزينه های متحمل شده باشند ولی هنوز در دفاتر ثبت نشده اند. برای 
مثال در مؤسسه ای هزينه حقوق کارکنان يا هزينه آب و برق پايان سال هنوز پرداخت و ثبت نشده باشد. برای 
شناسايی حقوق و دستمزد پرداخت و ثبت نشده، حساب هزينه حقوق بدهكار و ساير حساب های پرداختنی 
)حقوق پرداختنی( بستانكار می شود. همچنين برای شناسايی هزينه آب و برق پرداخت و ثبت نشده، حساب 

هزينه آب و برق بدهكار و ساير حساب های پرداختنی بستانكار می شود. 

هزينه آب و برق مؤسسه ای به مبلغ 2،673،000 ريال در تاريخ 1396/11/14 پرداخت شد ولی در دفاتر فعالیت
ثبت نشده است. ثبت اين رويداد در پايان دوره مالی بر کدام حساب ها تأثير دارد؟

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

شماره سند:                                              مؤسسه هرمزگان                                    شماره صفحه دفتر روزنامه:
تاریخ سند: 1396/12/29                            سند حسابداری                                       تعداد ضمائم:

بستانکار )ریال(بدهکار )ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف

3،200،000حساب های دريافتنی

3،200،000                             درآمد ارائه خدمات

1،750،000هزينه حقوق و دستمزد

1،750،000                             ساير حساب های پرداختنی

4،950،0004،950،000جمع: چهار ميليون و نهصد و پنجاه هزار ريال

شرح سند: بابت ثبت درآمد تحقق يافته و حقوق و دستمزد اسفندماه

تنظيم کننده:                                                       تأييدکننده:                                          تصويب کننده:

در مؤسسه »  هرمزگان« اطالعات زير در 1396/12/29 در اختيار می باشد:مثال
1  بابت خدمات ارائه شده به مشتريان صورت حسابی به مبلغ 3،200،000 ريال ارسال شد که هنوز 

دريافت و در دفتر ثبت نشده است.
2  هزينه حقوق و دستمزد اسفند ماه يكی از کارکنان به مبلغ 1،750،000 ريال تا پايان دوره مالی 

هنوز پرداخت و در دفاتر ثبت نشده است.

مطلوب است:
ثبت رويدادهای فوق در 1396/12/29
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کار عملی 12  

رويدادهای زير تا پايان سال 1396 در فروشگاه »بوشهر« در دفاتر ثبت نشده است:

1 صورت حسابی به مبلغ 8،500،000 ريال در تاريخ 1396/06/20 بابت خدمات ارائه شده به آقای امينی 
ارسال شد که تا پايان سال هنوز دريافت نشده است

2 پرداخت نقدی هزينه تلفن به مبلغ 1،624،000 ريال در تاريخ 1396/11/30.
3 هزينه بهره )سود تضمين شده( به مبلغ 4،300،000 ريال هنوز پرداخت نشده است.

4 هزينه حقوق اسفند ماه کارکنان به مبلغ 15،200،000 ريال هنوز پرداخت نشده است.

مطلوب است:
انجام ثبت های الزم در ارتباط با رويدادهای فوق در 1396/12/29

شناسایی و ثبت هزینه استهالک دارایی های غیرجاری
در پايان دوره مالی، بخشی از بهای تمام شده دارايی هايی مانند اثاثه و منصوبات، ساختمان، ماشين آالت، 
نرم افزارهای حسابداری و... مطابق روش های مجاز و متداول محاسبه استهالک، تحت عنوان هزينه شناسايی 
می شود. مبلغ استهالک در هر دوره مالی به بدهكار حساب هزينه استهالک و بستانكار استهالک انباشته 
منظور می شود. هزينه استهالک يكی از اقالم صورت سود و زيان است و استهالک انباشته جزء حساب های 
کاهنده دارايی ها محسوب می شود و مانده آن از دارايی مربوطه کسر می شود و خالص آن )ارزش دفتری( در 

ترازنامه گزارش می گردد.

مانده فعالیت و  ريال   850،000،000 مؤسسه ای  ساختمان  شده  تمام  بهای  مالی  دوره  يک  پايان  در    1
استهالک انباشته آن 144،000،000 ريال است. ساختمان به چه مبلغی در ترازنامه گزارش می شود؟
........................................................................................................................................................................................

2  فروشگاه »  اهر« در پايان آذر    ماه سال 1393 ماشين آالتی به بهای تمام شده 320،000،000 ريال 
خريداری کرد. ارزش اسقاط اين ماشين آالت پس از 10 سال عمر مفيد صفر است و روش استهالک 
خط مستقيم است. هزينه استهالک سال 1396 را محاسبه کنيد و بگوييد ماشين آالت در ترازنامه پايان 

سال 1396 به چه مبلغی گزارش می شود؟
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کار عملی 13  

مؤسسه »  البرز« اطالعات برخی از دارايی های خود را در سال 1396به شرح زير در اختيار می گذارد:

ارزش اسقاطروش استهالکبهای تمام شدهتاریخ خرید یا نصبعنوان دارایی

صفرخط مستقيم با 5 سال عمر مفيد1395/04/20134،000،000دستگاه فتوکپی

صفرمانده نزولی با نرخ 15%1395/07/11585،000،000آسانسور

صفرخط مستقيم با 25 سال عمر مفيد1394/02/163،860،000،000ساختمان

زمان شروع استفاده از دارايی های فوق، تاريخ های ذکر شده است.

مطلوب است:
1 محاسبه هزينه استهالک هر يک از دارايی های فوق در پايان سال 1396 و صدور سند حسابداری آن.

2 در صورت سود و زيان سال 1396، مجموعاً هزينه استهالک چند ريال گزارش می شود؟

تعدیل حساب موجودی کاال
اصالح  فرايند  شد،  گفته  قباًل  که  همان طور 
حساب ها در مؤسسات خدماتی و بازرگانی مشابه 
است. با اين تفاوت که در مؤسسات بازرگانی نياز 

به تعديل حساب موجودی کاال می باشد. 
واحدهای تجاری برای ثبت و نگهداری موجودی ها 

يكی از دو سيستم زير را به کار می گيرند:
1 سيستم ادواری
2 سيستم دائمی

يا دائمی؟ فعالیت ادواری است  نگهداری موجودی کاال،  1  چگونه می توان تشخيص داد که سيستم ثبت و 
توضيح دهيد.

........................................................................................................................................................................................
استفاده  آنها  از  دائمی  و  ادواری  در سيستم های  که  را  کاال  فروش  و  با خريد  مرتبط  2  حساب های 

می شود، به صورت جداگانه فهرست کنيد.
سيستم ادواری: ............................................................................................................................................................
سيستم دائمی: .............................................................................................................................................................
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در ادامه به تشريح هر يک از اين سيستم ها در فرايند اصالح حساب ها پرداخته می شود.
1  سیستم ادواری 

در سيستم ادواری، حساب موجودی کاال به روز نيست و همچنان مانده ابتدای دوره را نشان می دهد. برای 
به روز کردن حساب موجودی کاال، مانده ابتدای دوره آن صفر می شود و سپس مانده پايان دوره که از شمارش 

موجودی انبار )انبارگردانی( به دست آمده است، جايگزين می شود. 
بنابراين در سيستم ادواری در پايان دوره، ثبت های زير برای تعديل موجودی کاال نياز است:

1 ثبت صفر نمودن موجودی کاالی ابتدای دوره
2  ثبت جايگزين نمودن موجودی کاالی پايان دوره

برای ثبت دو رويداد فوق از حسابی به نام »خالصه سود و زیان« به صورت زير استفاده می شود:

شماره سند:                                             مؤسسه/فروشگاه.....                            شماره صفحه دفتر روزنامه:
تاریخ سند: 12/29/..                                   سند حسابداری                                تعداد ضمائم:

بستانکار)ریال(بدهکار)ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف

××خالصه سود و زيان1
××                        موجودی کاال1

××موجودی کاال22

××                           خالصه سود و زيان

××××جمع: 

شرح سند: بابت تعديل موجودی کاالی ابتدا و پايان دوره

تنظيم کننده:                                  تأييدکننده:                                 تصويب کننده:

1 منظور موجودی کاالی ابتدای دوره می باشد.
2 منظور موجودی کاالی پايان دوره می باشد.

1  منظور از اينكه در سيستم ادواری، حساب موجودی کاال گردش ندارد، چيست؟ توضيح دهيد.فعالیت
...........................................................................................................................................................................................
2  در سيستم ادواری، برای تعديل موجودی کاال از چه حسابی استفاده می شود؟ .....................................

3  موجودی کاالی ابتدای دوره بازرگانی »لرستان« 68،000،000 ريال و خريد خالص 212،000،000 ريال 
است. اگر بهای تمام شده کاالی فروش رفته 193،000،000 ريال باشد، حساب خالصه سود و زيان در ثبت 
موجودی کاالی پايان دوره به چه مبلغی بستانكار می شود؟ پس از انجام تعديالت الزم برای موجودی کاال، 

مانده حساب خالصه سود و زيان چند ريال است؟
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کار علمی 14   

مؤسسه بازرگانی »خّرم دشت« از سيستم ادواری و روش ميانگين موزون برای ثبت و قيمت گذاری کاالهای 
خود استفاده می کند. اطالعات الزم برای تعديل حساب موجودی کاال اين مؤسسه به شرح زير در اختيار است:

   موجودی کاالی ابتدای دوره 72،600،000 ريال 
   خريد خالص 283،000،000 ريال.

   موجودی کاالی پايان دوره 94،350،000 ريال.
مطلوب است:

صدور سند حسابداری الزم در ارتباط با تعديالت موجودی کاال در پايان دوره مالی.

2 سیستم دائمی
در سيستم دائمی، حساب موجودی کاال گردش دارد و مانده آن در پايان دوره به روز است و بيانگر بهای 
تمام شده موجودی کاالی پايان دوره می باشد. بنابراین تعدیالتی که در سیستم ادواری برای موجودی 

کاال ابتدا و پایان دوره مورد نیاز است، در این سیستم الزم نمی باشد.
تأييد ميزان موجودی های ثبت شده در اسناد و  در سيستم دائمی، شمارش موجودی کاال تنها به منظور 
مدارک حسابداری صورت می گيرد. اگر شمارش موجودی کاال با آنچه که در دفاتر ثبت شده است، مغاير 

باشد، اين اختالف بايد شناسايی شود و تعديالت الزم در اين رابطه در دفاتر ثبت گردد. 

 در اين کتاب فرض شده است که موجودی کاال طبق دفاتر با موجودی کاالی شمارش شده مطابق توجه
انبارگردانی برابر است؛ بنابراين کسری و اضافی کاال نخواهيم داشت.

1  منظور از اينكه در سيستم دائمی، حساب موجودی کاال گردش دارد، چيست؟ توضيح دهيد.فعالیت
...........................................................................................................................................................................................

2  آيا موجودی کاالی ابتدا و پايان دوره در سيستم دائمی همانند سيستم ادواری تعديل می شوند؟ 
توضيح دهيد.

...........................................................................................................................................................................................
3  آيا اصالح حساب ها در مؤسسات بازرگانی با مؤسسات خدماتی متفاوت است؟ توضيح دهيد.

...........................................................................................................................................................................................
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تعدیل ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان 
 ذخيره مزايای پايان خدمت کارکنان براساس يک ماه آخرين حقوق ثابت برای هر سال خدمت آنان محاسبه 
می گردد و در حساب ها منظور می شود. نحوه محاسبه سنوات پايان خدمت کارکنان به اين ترتيب است که 
ذخيره مزايای هر کارمند هر ساله بر اساس کل خدمت کارمند محاسبه می شود و از مبلغ محاسبه شده، مبلغ 
ثبت شده سال قبل را کسر می کنند و بقيه را به حساب هزينه منظور می نمايند تا به روز شود. هنگام محاسبه 
کارکنان«  پايان خدمت  ـ سنوات  و دستمزد  »هزينه حقوق  کارکنان حساب  پايان خدمت  مزايای  ذخيره 

بدهكار و »ذخيره مزايای پايان خدمت کارکنان« بستانكار می شود.

کار عملی 15  

در مؤسسه »ماهدشت« مانده ذخيره مزايای پايان خدمت کارکنان در ترازآزمايشی اصالح نشده سال 1396 
مبلغ 142،700،000 ريال است. مبلغ سنوات پايان خدمت کارکنان و تعديل مربوط به آن برای سال مالی 

1396 معادل 15،200،000 ريال محاسبه شده است.
مطلوب است:

1 ثبت ذخيره مزايای پايان خدمت کارکنان در 1396/12/29 
2 محاسبه مانده جديد حساب ذخيره مزايای پايان خدمت کارکنان.

ترازآزمایشی اصالح شده  

ترازآزمايشی که پس از انجام ثبت های اصالحی و تعديالت الزم در دفتر روزنامه و دفترکل، تهيه می شود، 
»ترازآزمایشی اصالح شده« نام دارد. اين ترازآزمايشی فهرست جديدی از مانده حساب های دفترکل را 

پس از انجام اصالحات الزم نشان می دهد و مبنايی برای تهيه صورت های مالی است.

تنظیم صورت های مالی پس از تهیه ترازآزمایشی اصالح شده، به سهولت امکان پذیر است.
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1  تفاوت ترازآزمايشی اصالح نشده با ترازآزمايشی اصالح شده چيست؟ توضيح دهيد.فعالیت
...........................................................................................................................................................................................

2  هزينه حقوق و دستمزد مؤسسه ای قبل از انجام اصالحات مبلغ 64،300،000 ريال است که پس 
افزايش يافت. مانده اين حساب در ترازآزمايشی  اين مبلغ 7،800،000 ريال  انجام اصالحات الزم  از 

اصالح شده چند ريال است؟
.......................................................................................................................................................................................... 
3  مانده حساب پيش پرداخت اجاره در ترازآزمايشی اصالح نشده مبلغ 36،000،000 ريال است. در 
ثبت اصالحی، اين حساب 21،000،000 ريال بستانكار شده است. مانده اين حساب در ترازآزمايشی 

اصالح شده چند ريال است؟ 
...........................................................................................................................................................................................

4 جمع ستون های ترازآزمايشی مؤسسه »همدان« قبل از انجام اصالحات مبلغ 174،286،000 ريال 
است. در اين مؤسسه، پيش پرداخت بيمه يكساله که در تاريخ 1396/05/01 به مبلغ 27،300،000 ريال 
پرداخت شده است، تنها حسابی می باشد که در 1396/12/29 نياز به اصالح دارد. پس از اصالح اين 

حساب، جمع ستون های ترازآزمايشی اصالح شده چند ريال می شود؟
...........................................................................................................................................................................................


