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I

مقدمه 

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

      امروزه آش��نایي با مفاهیم حس��ابداري براي تمام کس��انی که به انجام فعالیت های اقتصادی می پردازند از ضرورت هاي 
اجتناب ناپذیر اس��ت. در کتاب حاضر س��عی شده است که رئوس کلی مباحث حس��ابداری در حدی که با مطالعه ي آن بتوان 
به عنوان حس��ابدار یک مؤسس��ه ي کوچک فعالیت نمود، تشریح شود. اعتقاد مؤلف بر این است که مطالب مطرح شده در این 
کتاب کمی فراتر از حس��ابداری مقدماتی اس��ت لیکن بنا بر ضرورت رعایت س��رفصل های مقرر در اس��تانداردهای ابالغ شده 
به مؤلف، تالش ش��د که حتی االمکان مباحث مطروحه به ش��کل س��اده و قابل فهم بیان گردد. مع هذا، رعایت نکات زیر براي 

موفقیت در این درس بسیار مفید است:
1� در کالس کاماًل به درس گوش فرا دهید. اگر مي توانید یادداشت برداري کنید، به خصوص از مثال هایي که در کالس 

حل مي شود. بعد از هر جلسه نوشته هاي خود را چند بار بخوانید و آن ها را مرتب کنید.
2� در حد امکان س��عي شده اس��ت این کتاب به صورت خود آموز تهیه شود و لذا شامل مثالهاي حل شده و راهنمایي هاي 
الزم براي یادگیري درس است. توصیه جدي مي شود قبل از حضور در کالس تمام مطالب جلسات قبلي را مرور کنید و درس 
جلس��ه آینده را نیز پیشخواني نمایید. سعي کنید هنگام مرور مطالب جلسات قبل، اشکاالت خود را یادداشت نمایید و در اولین 
فرصت آن ها را از معلم بپرس��ید. در صورتي که مطالب جلس��ات قبل را خوب فرا نگیرید، یادگیري مطالب جلسات بعدی میسر 

نخواهد بود.
3� تمامي تمرینات و مس��ائل کتاب را قبل از این که در کالس حل ش��وند خودتان به تنهایي حل کنید. اگر یک مس��ئله را با 
فکر و ابتکار خودتان حل کنید بهتر از آن اس��ت که تمامي مس��ائل فصل در کالس حل شود و شما فقط راه حل ها را رونویسي 
کنید. اگر قباًل مسائل را خودتان حل کرده باشید اشکاالت خود را مي دانید و هنگام حل مسائل در کالس به همان نکات توجه 

ویژه خواهید نمود.
4� قبل از مطالعه متن فصول کتاب به هیچ وجه به حل مسائل و تمرینات آن فصل نپردازید. سعي کنید پس از خواندن تمامي 

متن هر فصل و اطمینان از یادگیري آن به حل مسائل و تمرینات آن اقدام نمائید.

                                                                                                            مؤلف



II

  پیش گفتار
             تاريخچه حسابداري1

         نگهداري دفاتر حس��ابداري � گر چه به ش��کل بس��یار س��اده �  از قرن ها پیش در تاریخ بشر معمول بوده است. بابِلي ها 
پرداخت حقوق و دس��تمزد را با خط میخي بر الواح گلي نقش مي کردند ؛ مصریان قدیم درآمد و هزینه ي دس��تگاه هاي دولتي 

و عملیات و معامالت بنگاه هاي بازرگاني را بر روي کاغذ پاپیروس ثبت مي نمودند.
      دفترداري دوبل یا دوطرفه، که اس��اس سیس��تم هاي جدید حس��ابداري اس��ت، نیز س��ابقه اي طوالني دارد و نمونه هاي 
متعددي از دفاتر حس��ابداري به صورت مترادف، که قدیمي ترین آن ها مربوط به س��ال 1211 میالدي است و توسط بازرگانان 

ایتالیائي تنظیم گردیده، در موزه هاي بزرگ دنیا موجود است.
       اولین کتاب چاپي درباره دفترداري دوبل متعلق به یک راهب ایتالیائي به نام لوکا پاچیولي2 اس��ت که در س��ال 1494 
میالدي منتش��ر گردید و بس��یاري از اصول دفترداري و حسابداري زمان ما عیناً در آن مالحظه مي شود. به نظر بعضي از محققان 

احتمال مي رود رساله دفترداري دوبل پاچیولي با استفاده از نسخه ي خطي کتاب بندتوکترولي3 ، تهیه شده باشد. 
       به تدریج با تشکیل بازارهاي سرمایه و شرکت هاي سهامي ، نیاز به حسابداري و حسابرسي حرفه اي اجتناب ناپذیر گردید. 
قانون ش��رکتهاي سال 1862 انگلستان به منظور حمایت از س��رمایه گذاران در مقابل تقلبات و تخلفات، حسابرسي شرکت هاي 
س��هامي را الزامي کرد و در س��ال 1880 »انجمن حسابداران خبره انگلستان و ویلز4« از تعدادي حسابدار ورزیده، که از دانش و 
مهارت ه��اي تخصص��ي برخوردار و در انجام وظایف حرفه اي خود ملزم به رعایت آئین رفتار حرفه اي مدوني بودند، تش��کیل 

گردید و به این ترتیب نمونه اي از نظام حرفه اي حسابداري پدیدار شد. 
      در آمریکا، اندیشه ي تدوین اصول و استانداردهاي حسابداري در جهت حفظ منافع عامه به دنبال بحران بزرگ اقتصادي 
با تش��کیل کمیس��یون اوراق بهادار و بورس5  شکل گرفت  و این کمیسیون به عنوان مرجع استانداردهاي حسابداري در آمریکا 
تعیین ش��د. اما کمیته رویه هاي حس��ابداري6  انجمن حسابداران رسمي آمریکا7 نخستین نهاد دربخش خصوصي بود که از سال 
1939 به تهیه و انتش��ار بولتنهاي تحقیقات حس��ابداري8 � که در حکم استاندارد بود  �  پرداخت و تا سال 1959 به این کار ادامه 
داد. هیئت تدوین استانداردهاي حسابداري مالي9 ،که از سال 1973 با ترکیبي تازه و با حضور متخصصاني از نهادهاي مختلف، 
کار خود را آغاز کرد و همچنان ادامه مي دهد، مرجع کنوني استانداردهاي حسابداري در آمریکاست و تأیید کمیسیون اوراق 

بهادار و بورس از استانداردهاي تهیه شده توسط این هیئت، به آن ها اعتبار و اقتدار مي بخشد. 

1 � حفظ کردن تاریخها و اسم هایي که در این قسمت ارائه شده اند ضروریي ندارد.
2 - Luca Pacioli

3- Benedto Cotrugli

The Institute of Chartered Accountants in England and Wales ـ 4

5- Securities and Exchange Commission

6- Committee on Accounting Procedures

7 - American Institute of Certified Public Accountants 

  Accounting Research Bulletins [ARB] ـ 8

9 - Financial Accounting Standards Board  

  پیش گفتار
             تاريخچه حسابداري
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       پیش��ینه ي حس��ابداري در ایران نیز به نخس��تین تمدن هاي برمي گردد که در این سرزمین پاگرفت و مدارك حسابداري 
متنوع و متعددي براي اداره امور حکومتي و اجراي فعالیت هاي اقتصادي ابداع ش��د که در پاس��خ به نیازهاي زمان، سیر تحولي 
و تکاملي داش��ته اس��ت. ممیزي امالك در تمدن ساس��اني و تکامل حسابداري س��یاق براي نگه داري حساب درآمد و مخارج 

حکومتي در دوران سلجوقیان و نگه داري حساب فعالیتهاي بازرگاني به حساب سیاق، نمونه هاي بارز و پیشرفته ي آن است.
       در ایران عصر حاضر اولین قانوني که حرفه ي حس��ابداري و حسابرس��ي را به رس��میت شناخت، قانون مالیات بر درآمد 
مصوب س��ال 1335 بود. در این قانون از حسابرس��ان مستقل تحت عنوان محاسب و کارش��ناس قسم خورده یاد شده است. در 
آئین نامه اي که براي همین قانون در س��ال 1340  توس��ط وزارت دارائي تدوین شد، محاسب قسم خورده و کارشناس حساب 

مطرح گردیده است. 
از س��ا ل ها پیش برخي از اهل فن در صدد تش��کیل انجمن حس��ابداران و حسابرسان مس��تقل ایران بودند؛ نظیر آنچه که در 
بسیاري از کشورهاي مترقي جهان وجود داشت. در مرداد ماه سال 1340 وزارت دارایي براساس اختیارات حاصله از ماده ي 33  
قانون مالیات بر درآمد مصوب س��ال 1340  آئین نامه مربوط به تأسیس انجمن محاسبین قسم خورده و کارشناسان حساب را به 
منظور تشکیل مرجع رسمي جهت رسیدگي به حساب ها و دفاتر اشخاص و شرکت ها و مؤسسات دیگر و اظهار نظر در اختالف 

محاسباتي، صادر کرد. انجمن در این آئین نامه » مستقل و داراي شخصیت حقوقي« معرفي شده است.
        در س��نوات پس از انقالب، س��ازمان حسابرس��ي با تصویب قانون تشکیل مورخ 1362/10/5 و اساسنامه قانوني مصوب 
1366/6/17 مجلس ش��وراي اس��المي، عماًل فعالیت خود را از تاریخ 1362/9/16 با ادغام ش��رکت س��هامي حسابرسي وزارت 
امور اقتصادي و دارائي و مؤسس��ه حسابرسي س��ازمان صنایع ملي و سازمان برنامه آغاز کرد. همچنین مؤسسات حسابرسي بنیاد 
مس��تضعفان و بنیاد ش��هید در تاریخ 1367/12/28 منحل و با کلیه  ي امکانات و پرسنل از تاریخ 1368/1/1 به سازمان حسابرسي 
ملحق گردیدند. این سازمان طبق اساس نامه، مرجع تخصصي و رسمي تدوین اصول و ضوابط حسابداري و حسابرسي در سطح 

کشور تعیین شد. 
        هم چنین قانون اس��تفاده از خدمات تخصصي حس��ابداران ذي صالح در جهت رسمیت بخشیدن به امور حسابداري، در 
بهمن ماه 1372 به تصویب رسید. به موجب این قانون به منظور اعمال نظارت مالي بر واحدهاي تولیدي،  بازرگاني، خدماتي و 
هم چنین حصول اطمینان از قابل اعتماد بودن صورت هاي مالي واحدهاي مزبور در جهت حفظ منافع عمومي، صاحبان س��رمایه 
و دیگر اشخاص ذي حق و ذي نفع، به دولت اجازه داده مي شود از خدمات تخصصي و حرفه اي حسابداران ذي صالح استفاده 

نماید. امید است نوشتار حاضر در تحقق این اهداف براي کشور عزیزمان مؤثر باشد.
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فصل اول 
عملكرد مالی مؤسسات 

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

1 � حسابداری را تعریف کند. 
2 � مفهوم اصطالحات اصلی حسابداری را بیان نماید. 

3 � انواع مؤسسات و واحدهای اقتصادی و نحوه طبقه بندی آن ها را شناسایي کند. 
4 � انواع رشته های تخصصی حسابداری را ذکرکند. 
5 � استفاده کنندگان اطالعات حسابداری را نام ببرد. 

6 � مفهوم دوره ي مالی و فعالیت مالی را بیان کند. 
7 � چرخه حسابداری )دوره ي عمل حسابداری( را ذکرکند. 

8 � اسناد و دفاتر حسابداری را تعریف کند. 
9 � اصول و مفاهیم اولیه ي حسابداری را بیان نماید. 

         تصمیم گیري صحیح و به موقع، رمز موفقیت مؤسس��ات اس��ت. این مهم دس��ت یافتني نیست مگر زماني که اطالعات 
صحیح و به موقع در اختیار مدیران مؤسسات قرار گیرد. از طرف دیگر سرمایه گذاران در صورتي مي توانند در بازارهاي سرمایه 
حضور شایس��ته داشته باش��ند که اطالعات حسابداري درس��ت و به موقع در اختیار آن ها قرار گیرد. حسابداري، به عنوان یک 
سیس��تم اطالعاتي، نه تنها در حصول این موارد نقش اصلي و اساسي را ایفا مي کند، بلکه با شفافیت بخشیدن به فضاي اقتصادي 
و مالي هر کش��ور )و کل جهان( عاملي تعیین کننده در موفقیت سیاس��ت هایي است که به منظور ایجاد عدالت اجتماعي، وضع 

و اجرا مي شوند.
      در این فصل، ابتدا با مفهوم و تعریف حس��ابداری آش��نا می ش��وید. سپس برخی از اصطالحات مهم حسابداری توضیح 
داده خواهد ش��د و در ادامه، انواع مؤسس��ات موجود در جامعه تشریح و طبقه بندی می شوند. آن گاه انواع استفاده کنندگان از 

اطالعات حسابداری معرفی مي شوند و در نهایت، فعالیتها و رویدادهای مالی تبیین و تشریح می گردد. 

 مفهوم و تعريف حسابداري  
      از حس��ابداري تعاریف مختلفي ارائه ش��ده است. در گذشته عموماً حسابداري را فن شناسایي، ثبت،  طبقه بندي، تلخیص 
و گزارش��گري رویدادهاي مالي مي دانس��تند. تعاریف جدید، حس��ابداري را یک سیس��تم اطالعاتي مي دانند. از این دیدگاه 

حسابداري را مي توان چنین تعریف نمود:
»حسابداري عبارت است از یک سیستم اطالعاتي که از طریق شناسائي، ثبت، طبقه بندي،  تلخیص و گزارشگري رویدادهاي 
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مالي، اطالعات الزم را در اختیار استفاده کنندگان از اطالعات حسابداري قرار مي دهد.«
       از این دیدگاه مطابق ش��کل 1- 1، حس��ابداري به مثابه یک سیس��تم اطالعاتي، کلیه ي اجزاي ضروري یک سیس��تم را 

دارد.

نمودار 1 - 1 - سيستم اطالعاتي حسابداري
ورودي1 سیس��تم اطالعاتي حسابداري، رویدادهاي مالي اي اس��ت که با انجام عملیات حسابداري بر روي آن ها )پردازش2( 

گزارش هاي مالي مورد نیاز به عنوان خروجي سیستم3 تهیه مي شود و در اختیار استفاده کنندگان قرار مي گیرد. 

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

حسابداري قرار مي دهد.

 اصطالحات حسابداری 
حس��ابداری نیز مانند س��ایر دانش های بش��ری حاوی اصطالحات ویژه ای است. آش��نائی با این اصطالحات، شرط اساسی 
یادگیری صحیح حسابداری است. درك عمیق و درست اصطالحات حسابداری مستلزم تحصیالت عالیه در این رشته است اما 
در ابتدای امر آگاهی مختصر از این اصطالحات خالی از فایده نیست. لذا در ادامه این مبحث، چند مورد از اصطالحات اصلی 

حسابداری معرفی می گردد. 
 معادله ي اساسي حسابداري

ف��رض کنید قصد ش��روع فعالیتي را داری��د. براي این منظور2,000,000ری��ال وجه نقد متعلق به خودت��ان را براي این کار 
اختص��اص مي دهید. چ��ون فکر مي کنید که مبلغ فوق براي انجام فعالیت مورد نظر کافي نیس��ت، مبل��غ 600,000 ریال نیز به 
صورت قرض دریافت مي کنید. اگر فعالیت هاي فوق را در قالب یک مؤسس��ه یا ش��رکت ارائه کرده باش��ید، اکنون کل وجه 

نقدي که در اختیار شرکت شماست برابر است با:

2.000.000 + 600.000 = 2.600.000
در حسابداري، 2,600,000 ریال فوق را اصطالحاً دارائي، 600,000 ریال را بدهي و 2,000,000ریال را سرمایه مي گویند. 

چنان چه به معادله فوق دقت کنید خواهید دید که رابطه ي زیر برقرار است:
دارايي ها = بدهي ها + سرمايه

1- In put.

2- Process.

3- Out put.

گزارش هاي ماليرويدادهاي مالي
پردازش 

)عملیات حسابداري(
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در حسابداري، این معادله همواره برقرار است و به آن »معادله ي اساسي حسابداري« مي گویند. معادله ي اساسي حسابداري، 
مبنا و شالوده ي سیستم حسابداري دو طرفه را تشکیل مي دهد. بر اساس این معادله مي توان هر یک از معامالت و عملیات مالي 

و رویدادهاي داراي اثر مالي را تجزیه و تحلیل و آثار آن را بر عناصر معادله تعیین کرد.
همان طور که مالحظه می شود، دارایي ها، بدهي ها و سرمایه، عناصر اصلي معادله ي اساسي حسابداري را تشکیل مي دهند. 

این اصطالحات در زیر توضیح داده می شوند. 

دارايي ها: دارایي ها منابع اقتصادي مؤسس��ه هس��تند، که فعالیت هاي اقتصادي با اس��تفاده از آن ها انجام مي گیرد. اموال، 
مطالبات و س��ایر منابع اقتصادِي متعلق به یک مؤسس��ه، که در نتیجه ي معامالت، عملیات مالي یا س��ایر رویدادها ایجاد ش��ده و 
قابل تقویم به پول و داراي منافع آتي اس��ت، » دارایي« نامیده مي ش��ود. مؤسس��ات بر حسب نوع و حجم فعالیتشان، دارایي هاي 

مختلفي دارند.  

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

دارايي ناميده مي شود.

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

حساب بانک گزارش می نمایند. 
حساب های دريافتنی: حساب های دریافتنی شامل مطالبات مؤسسه از دیگران می باشد که برای آن سفته، چک یا برات 

دریافت نشده است. 
اس�ناد دريافتنی: اس��ناد دریافتنی شامل مطالبات مؤسسه از دیگران اس��ت که بابت آن را سفته، چک یا برات از شخص 
بدهکار دریافت ش��ده اس��ت. چنان چه سررسید اس��ناد دریافتنی یک سال یا کمتر باشد به عنوان اس��ناد دریافتنی کوتاه مدت و 

چنان چه سررسید آن ها بیش تر از یک سال باشد به عنوان اسناد دریافتنی بلند مدت طبقه بندی می شود. 
موجودي های مواد و کاال: موجودي های مواد و کاال به دارایی هائی اطالق می شود که به منظور فروش یا استفاده از آن در 
ساخت محصول یا مصرف آن برای ارائه ي خدمات، نگهداری می شود.1 موجودی هایی که به منظور فروش نگهداری می شوند 
موجودی کاال و موجودی هایی را که به منظور اس��تفاده در س��اخت محصول و یا ارائه ي خدمات نگه داری می شوند موجودی 

مواد می گویند. اقالم مصرفی نیز غالباً تحت عنوان» ملزومات «گزارش می شوند. 
اموال، ماشين آالت و تجهيزات: دارایی هایی که برای انجام عملیات مؤسسه مورد استفاده قرار می گیرند و عمر بیشتر 
از یک سال  دارند و جنبه ي مصرفی نداشته باشند تحت عنوان اموال، ماشین آالت و تجهیزات طبقه بندی می شوند. این دارایي ها 
را اغلب »دارایی ثابت« نیز می گویند. زمین، ساختمان، ماشین آالت تولید، وسایل نقلیه و اثاثه اداري نمونه هایی از این دارایی ها 

هستند. 
بدهي ها: تعهداتي که یک مؤسسه در مقابل اشخاص و مؤسسات دیگر دارد و از معامالت و رویدادهاي گذشته ناشي شده 

1 ـ سازمان حسابرسی، استانداردهای حسابداری، استاندارد شماره ي 8 . 
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است و باید از طریق پرداخت پول، تحویل کاال، انجام دادن خدمت یا انتقال سایر اقالم دارایي تسویه شوند،» بدهي« نامیده مي 
شود. بدهي ها معموالً از خرید نسیه ي دارایي ها، اخذ وام ها، برقراري مالیات و ایراد خسارت به دیگران ناشي مي شود. 

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

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

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

پرداختنی می گویند. 
اسناد پرداختني: بدهی هایی را که مؤسسه بابت آن چک، سفته یا برات تحویل طلبکاران داده است ، اسناد پرداختنی می 
گویند. چنان چه سررسید اسناد پرداختنی یک سال یا کمتر باشد به عنوان اسناد پرداختنی کوتاه مدت و چنان چه سررسید آن ها 

بیشتنر از یک سال باشد به عنوان اسناد پرداختنی بلند مدت طبقه بندی می شود. 
وام پرداختني: مبالغی را، که مؤسس��ه از بانک ها و مؤسس��ات اعتباری دریافت کرده اس��ت و باید آن را، ظرف مهلت 

مشخصی به صورت اقساط  یا یک جا بازپرداخت کند، وام پرداختنی می گویند. 
پيش دريافت: هرگاه مؤسس��ه قبل از تحویل دادن کاال یا ارائه ي خدمات به دیگران وجهي از آن ها دریافت کند، به آن 

پیش دریافت مي گویند.
سرمايه: حق مالي مالک یا مالکان یک مؤسسه نسبت به دارایي هاي آن، » سرمایه « نامیده مي شود. در هر زمان با کسر کردن 

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

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

س��رمایه مؤسسه عمدتاً ناش��ی از آورده ي نقدی و یا غیرنقدی مالک )یا مالکان( در زمان تشکیل مؤسسه و پس از آن است.  
آورده ي نقدی مالک ش��امل وجوه نقدی اي اس��ت که مالک )یا مالکان( در مؤسسه سرمایه گذاری می کند و آورده غیر نقدی 

شامل دارایي هایی غیر از وجه نقد است که مالک )یا مالکان( به عنوان سرمایه وارد مؤسسه می نمایند. 
س�رمايه گذاری مجدد:  اگر مالکان پس از تش��کیل مؤسس��ه مبالغی را به صورت نقد و یا غیرنقد در مؤسس��ه س��رمایه 

گذاری کنند، به آن سرمایه گذاری مجدد می گویند. 

حس�اب: اطالعات مربوط به هر کدام از عناصر معادله  ي اساس��ی حسابداری در یک »حساب« ثبت می شود. لذا حساب به 
مثابه ي ظرفی است که اطالعات مربوط به هرکدام از دارایي ها، بدهی ها و سرمایه در آن نگهداری می شود. 

حسـاب به مثابه ظرفی اسـت که اطالعـات مربوط به هرکـدام از دارايي ها، بدهی ها و 
سرمايه در آن نگهداری می شود. 
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 رويداده�اي مالي: رويدادهاي مالي، رويداهايي هس��تند که اثر مالي داش��ته باش��ند. به ط��ور دقيق تر مي توان گفت 
رويدادهاي مالي، رويدادهايي هستند که حداقل بر يکي از عناصر معادله ي اساسي حسابداري )دارايي ها، بدهي ها و سرمايه( تأثير بگذارند. 

تأثير رويدادهای مالی بر روی حساب ها در اواخر اين فصل به تفصيل تشريح می گردد. 

رويدادهـاي مالي، رويدادهايي هسـتند كه حداقل بر يكي از عناصر معادله اساسـي 
حسابداري )دارايي ها، بدهي ها و سرمايه( تأثير بگذارند.

 ماهیت حساب ها:  از عناصر معادله ي اساسي حسابداري، حساب های مربوط به دارايي ها ماهيت بدهکار و  حساب های 
مربوط به بدهي ها و سرمايه، ماهيت بستانکار دارند. حساب های  درآمد نيز از اين نظر، مشابه حساب سرمايه، مانده ي بستانکار و هزينه ها 

برعکس حساب سرمايه، مانده بدهکار دارند. 

 انواع واحد هاي اقتصادي
         واحدهاي اقتصادي را از جهات مختلفی مي توان طبقه بندي کرد. در زیر، چهار نمونه از این طبقه بندی ها ارائه ش��ده 

است. 

 1 � طبقه بندي واحدهاي اقتصادي از نظر نوع فعاليت
واحدهاي اقتصادي را از نظر نوع فعالیت در سه دسته مي توان طبقه بندي کرد:

الف(مؤسسات خدماتي 
       مؤسس��اتي نظیر تعمیرگاه ها، هتل ها،  درمانگاهها و آموزش��گاه ها را که خدماتي به مش��تریان ارائه مي کنند و از این راه 

کسب درآمد می نمایند ، مؤسسات خدماتي مي گویند. 

ب( مؤسسات بازرگاني 
      مؤسس��ات بازرگاني مؤسساتي هس��تند که به خرید و فروش کاال اشتغال دارند، بدون آنکه شکل کاالي مورد مبادله را  
تغییر دهند. مؤسسات بازرگاني، عمده فروشان یا بنکداران و خرده فروشان را شامل مي شود. فروشگاه ها و خوار و بار فروشی ها 

نمونه هایی از مؤسسات بازرگاني هستند. 

ج( مؤسسات توليدي 
      مؤسساتي را که مواد اولیه و کاالهایي را خریداري و آن ها را تغییر شکل مي دهند و یا به کاالي دیگري تبدیل مي کنند 

و به فروش مي رسانند، مؤسسات تولیدي مي گویند. مؤسسات تولیدي با استفاده از عوامل تولید به ساخت کاال می پردازند. 
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مؤسسـاتي كـه از طريق ارائه ي خدمات كسـب درآمد می كنند، مؤسسـات 
خدماتي ناميده می شوند. 

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

مؤسسـات توليدي مؤسساتي هسـتند كه مواد اوليه و كاالهايي را خريداري 
مي كند و آن ها را تغيير شكل مي دهند و يا به كاالي ديگري تبديل می كنند. 

2 � طبقه بندي واحدهاي اقتصادي از نظر هدف فعاليت
واحدهاي اقتصادي را از نظر هدف فعالیت به دو دسته زیر مي توان طبقه بندي کرد:

الف( مؤسسات غيرانتفاعي
 مؤسس��اتي را که هدف از تش��کیل آن ها کسب منافع مادي )سود( نباشد، اعم از آن که در مقابل کاالها یا خدماتي که ارائه 
مي کنند وجهي دریافت کنند یا نکنند، مؤسس��ه ي غیرانتفاعي مي گویند. س��ازمان هاي دولتي که امور حاکمیت دولت را انجام 
مي دهند نظیر وزارتخانه ها، سازمان هاي محلي مثل شهرداري ها، مؤسسات و نهادهاي اجتماعي مثل هالل احمر و سازمان تأمین 
اجتماعي و هم چنین انجمن هاي علمي، ادبي و فرهنگي از جمله مؤسس��ات غیرانتفاعي عمومي هس��تند. مؤسس��ات غیرانتفاعي 

روشهاي حسابداري خاصي نیاز دارند که بتواند درآمدها، هزینه ها و بودجه ي این گونه مؤسسات را تنظیم کند.

ب( مؤسسات انتفاعي
        مؤسس��اتي که با هدف کس��ب منافع مادي تش��کیل ش��ده اند، اعم از آن که در مالکیت بخش عمومي باش��ند یا بخش 
خصوصي، مؤسس��ه ي انتفاعي محسوب مي شوند. مؤسس��ات انتفاعي معموالً به صورت بازرگاني اداره مي شوند و وجه کاالها 
و خدماتي را که عرضه مي کنند، دریافت مي دارند. از آن جاکه مؤسس��ات انتفاعي با هدف کس��ب س��ود تأس��یس مي شوند، 
روش هاي حس��ابداري خاصي نیاز دارند که بتواند درآمدها، هزینه ها و س��ود )زیان( این گونه مؤسسات را در هر دوره ي مالي 

معین کند.
مؤسس��ات غیرانتفاعي مؤسساتي هستند که هدف از تشکیل آن ها کسب سود نباشد، اعم 

از آن که در مقابل کاالها یا خدماتي که ارائه مي کنند وجهي دریافت کنند یا نکنند.
مؤسساتي که با هدف کسب منافع مادي تشکیل شده اند، اعم از آن که در مالکیت بخش 

عمومي باشند یا بخش خصوصي، مؤسسه ي انتفاعي محسوب مي شوند.

 3 � طبقه بندي واحدهاي اقتصادي از نظر نوع مالكيت
          واحدهاي اقتصادي را از نظر نوع مالکیت به سه دسته زیر مي توان طبقه بندي کرد:

الف( مؤسسات بخش عمومي
        مؤسس��اتي را که بطور مس��تقیم یا غیر مستقیم در مالکیت و مدیریت دولت، نهادها و سازمان هاي دولتي یا شهرداري ها 

هستند »مؤسسات بخش عمومي« مي گویند. 
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ب( مؤسسات بخش تعاوني
واحدهائي را که توس��ط عده اي از اش��خاص حقیقي یا حقوقي به منظور رفع نیازمندي هاي مشترك و بهبود وضع اقتصادي 
اعضاء از طریق خودیاري، کمک و همکاري متقابل تش��کیل ش��ده اند و در مالکیت اعضا هس��تند »مؤسس��ات بخش تعاوني« 
مي گویند. از جمله ي این مؤسسات می توان به شرکت های تعاونی روستایی، شرکت های تعاونی مصرف کارکنان سازمان ها و 

شرکت ها و همچنین شرکت های تعاونی مسکن اشاره نمود. 

ج( مؤسسات بخش خصوصي
کلیه ي واحدهایي که در مالکیت و مدیریت اش��خاص حقیقي و حقوقي خصوصي قرار دارند »مؤسسات بخش خصوصي« 
نامیده مي ش��وند. از جمله ي این مؤسس��ات می توان فروشگاه ها و واحدهای صنفی و تولیدی متعلق به افراد جامعه را نام برد که 

متعلق به بخش عمومی و تعاونی نیستند. 
     قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران نیز بخش های اقتصادی کشور را به سه صورت عمومی، تعاونی و خصوصی تقسیم 

کرده است. 

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

مؤسسـات بخش تعاوني مؤسسـاتي هسـتند كه توسـط عـده اي بـه منظور رفع 
نيازمندي هاي مشترك و بهبود وضع اقتصادي اعضا تشكيل شده اند و در مالكيت 

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

حقيقي و حقوقي خصوصي قرار دارند. 

4 � طبقه بندي واحدهاي اقتصادي از نظر تعداد مالكين
          واحدهاي اقتصادي را از نظر تعداد مالکین به دو دسته زیر مي توان طبقه بندي کرد:

الف( مؤسسات انفرادی 
        مؤسساتي را که مالکیت آن متعلق به یک نفر باشد مؤسسه ي تک مالکی یا انفرادی می گویند. برای مثال یک فروشگاه، 

یک کارگاه یا یک چاپخانه که مالکیت آن متعلق به یک نفر باشد از مصادیق مؤسسات تک مالکی یا انفرادی است. 

ب( مؤسسات چند مالكی 
        مؤسس��اتی که مالکیت آن ها متعلق به بیش از یک نفر باش��د مؤسسه ي چند مالکی می گویند. مثل مؤسسات حسابرسی 

و شرکت هایی که در ایران به ثبت می رسند.1

1� مطابق مفاد ماده 20 قانون تجارت ایران، شرکتها به 7 قسم طبقه بندی می شوند: 1 � شرکت سهامی 2 � شرکت با مسئولیت محدود 3 � شرکت تضامنی 4 � شرکت 
مختلط غیر سهامی  5 � شرکت مختلط سهامی 6 � شرکت نسبی 7 � شرکت تعاونی تولید و مصرف 
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مؤسساتي را كه مالكيت  آن ها متعلق به يك نفر باشد مؤسسه ي تك مالكی يا انفرادی می گويند. 
مؤسساتی كه مالكيت آن ها متعلق به بيش از يك نفر باشد را مؤسسه ي چند مالكی می گويند.

رشته های تخصصی حسابداري
حسابداری دارای چندین رشته تخصصی است، که تمام آن ها را می توان در قالب سه رشته ي کلی زیر تقسیم بندی نمود: 

1 � حسابداری مالی
2 � حسابداری بهای تمام شده 

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

حس��ابداری بهای تمام ش��ده با اندازه گیری بهای تمام ش��ده کاالها و خدمات س��ر و کار دارد. در ایران به این رش��ته از 
حسابداری، »حسابداری صنعتی« نیز می گویند. 

حسابداری مدیریت به تجزیه و تحلیل اطالعات حسابداری مربوط می شود. 
عالوه بر موارد فوق، حس��ابداری دولتی و حسابرس��ی را نیز می توان از رشته های تخصصی حسابداری نام برد. حسابداری 
دولتی با عملیات حس��ابداری در مؤسس��ات دولتی و غیرانتفاعی سر و کار دارد. حسابرس��ی نیز به بررسی و اظهار نظر در مورد 

گزارش هاي به دست آمده از سیستم های حسابداری مربوط می شود. 

 استفاده كنندگان اطالعات حسابداري   
      اس��تفاده کنندگان از اطالعات حس��ابداري کس��انی هس��تند که برای تصمی��م گیری و قضاوت آگاهان��ه عالقه مندند 
گزارش��های حسابداری را دریافت کنند و مورد استفاده قرار دهند. اس��تفاده کنندگان از اطالعات حسابداري، طیف وسیعي را 
تشکیل مي دهند و به طور کلي آن ها را مي توان به دو دسته ي استفاده کنندگان درون سازماني و  استفاده کنندگان برون سازماني، 

تقسیم نمود. 
         اس��تفاده کنندگان درون س��ازماني ش��امل مدیران اجراي است که اطالعات حس��ابداري را براي برنامه ریزي، کنترل، 
هماهنگي و تصمیم گیري هاي الزم درباره عملیات مؤسسه، مورد استفاده قرار مي دهند. با بزرگ شدن مؤسسات، نظارت مستقیم 
مدیران بر فعالیت زیر مجموعه هاي س��ازماني، مش��کل و حتي غیرممکن گردیده است. از این رو مدیران ناچار هستند به منظور 
ارزیابي نتایج عملیات و  وضعیت مالي به گزارش��هاي مالي اتکا نمایند. گزارش هایي که استفاده کنندگان یا تصمیم گیرندگان 
درون س��ازماني مورد اس��تفاده قرار مي دهند، معموالً تفصیلي و دربرگیرنده جزئیات مس��ائل مي باش��د. این گزارش ها به طور 

معمول، محصول سیستم هاي حسابداري بهاي تمام شده و حسابداري مدیریت است.

       استفاده کنندگان برون سازماني شامل طیف گسترده اي است که از جمله ي آن ها مي توان سهامداران، سرمایه گذاران بالقوه، 
بستانکاران، بانک ها و مؤسسات اعتباري، تحلیلگران مالي و اقتصادي، اتحادیه هاي کارگري و مراجع مالي و اقتصادي دولتي را 
نام برد. هر کدام از تصمیم گیرندگان برون سازماني، اطالعات حسابداري را براي مقاصد خاصي مورد استفاده قرار مي دهند. 
نیازهاي اطالعاتي این دسته را گزارشهاي برون سازماني که توسط سیستم حسابداري مالي تهیه مي شود، تأمین مي نماید. از 
آنجا که این دس��ته از اس��تفاده کنندگان به اطالعات حسابداري دسترسي مستقیم ندارند، نهادهاي قانوني و انجمن هاي حرفه ي 
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حس��ابداري جهت حمایت از منافع آن ها، ضوابط و مقررات حس��ابداري مالي را با دقت فراوان وضع مي نمایند. این ضوابط و 
مقررات معموالً در قالب استانداردهاي حسابداري و سایر قوانین و مقررات مالي ارائه مي گردد. 

اسـتفاده كنندگان از اطالعات حسـابداري كسـانی هسـتند كه برای تصميم گيری و قضاوت 
آگاهانه عالقه مندند گزارش های حسابداری را دريافت كنند و مورد استفاده قرار دهند.

 دوره ي مالی 
نتایج واقعي عملیات مؤسسه را ، به طور دقیق و قطعي، فقط مي توان در پایان اجراي عملیات آن و پس از وصول مطالبات، 
ف��روش دارایي ها و اج��راي تعهدات و پرداخت بدهي ها، تعیین کرد. اما اس��تفاده کنندگان از اطالع��ات مالي نمي توانند براي 
دریافت اطالعات تا آن زمان تأمل کنند. بنابراین عمر طوالني یک مؤسسه به دوره هاي زماني مساوي کوتاه تر )معموالً یکساله( 
تقس��یم مي ش��ود و براي هر دوره گزارشهاي مالي جداگانه اي ارائه مي گردد. به این دوره هاي زماني اصطالحاً »دوره ي مالي یا 

حسابداري« مي گویند. هر دوره ي مالي را که برابر یک سال کامل باشد »سال مالي« مي گویند.

دوره هاي زماني مسـاوي را كه براي آن گزارشهاي مالي جداگانه اي ارائه مي گردد،  دوره 
مالي مي گويند. به هر دوره مالي، كه برابر يك سال كامل باشد، سال مالي مي گويند.

 فعالیت مالی )رويداد مالی( 
همانطور که قباًل بیان گردید، فعالیت های مالی یا رویدادهای مالی، فعالیت ها یا رویداهایي هستند که دارای اثر مالي باشند. 
ب��ه بیان دقیق تر مي توان گفت رویدادهاي مالي، رویدادهایي هس��تند که حداقل بر یکي از عناصر معادله اساس��ي حس��ابداري 

)دارایي ها، بدهي ها و سرمایه( تأثیر بگذارند.
       در حس��ابداري، تبحر در شناسایي رویدادهاي مالي از سایر رویدادها وهمچنین تعیین اثرات رویدادهای مالی بر عناصر 
معادله اساس��ی حس��ابداری، یعنی دارایي ها، بدهی ها و س��رمایه، از اهمیت ویژه اي برخوردار است. لذا در ادامه ي بحث به چند 
رویداد  اش��اره مي ش��ود و مالي یا غیر مالي بودن آن ها و هم چنین اثر آن ها بر معادله ي اساسی حسابداری مورد تجزیه و تحلیل 
قرار مي گیرد. ضمناً با توجه به این که شناخت رویدادهای مالی مستلزم درك درست مفاهیم دارایی، بدهی و سرمایه است، لطفاً 

قبل از مطالعه ي مثال زیر، تعریف این اصطالحات را ، که در قسمت های قبلی این فصل ارائه گردید، مجدداً مرور نمائید. 

رويدادهـاي مالي رويدادهائي هسـتند كه حداقل بر يكي از عناصر معادله ي اساسـي 
حسابداري )دارايي ها، بدهي ها و سرمايه( تأثير بگذارند.
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 مثال : آقاي احساني در اسفندماه سال 1389 مؤسسه ي احساني را تاسیس نمود. رویدادهای زیر طی  اسفندماه     
سال 1389 در مؤسسه ي احسانی اتفاق افتاده است. تعیین کنید که آیا رویدادهای ذکر شده، مالی هستند یا خیر؟ 

1 � آقای احسانی مبلغ 900,000 ریال به عنوان سرمایه اولیه وارد مؤسسه نمود. 
جواب : رویداد فوق یک رویداد مالي اس��ت زیرا در اثر آن هم دارایي هاي مؤسس��ه )صندوق یا  وجه نقد ( و هم س��رمایه 

مؤسسه افزایش یافته است. 
2 � یک دستگاه خودرو بمبلغ 120,000 ریال به صورت نقد خریداري شد.

جواب : رویداد مالي است زیرا در اثر آن یکي از دارایي ها تحت عنوان وسایل نقلیه )خودرو( افزایش یافته و یکی دیگر از 
دارایي ها تحت عنوان وجه نقد )صندوق( کاهش یافته است.

3 � مبلغ 80,000  ریال به صورت قرض از شرکت الف دریافت شد.
جواب : رویداد مالي اس��ت زیرا در اثر آن یکي از دارایي ها ) صندوق یا وجه نقد ( افزایش یافته و همچنین  بدهي ش��رکت 

)حساب های پرداختني( افزایش پیدا کرده است.
4 � مبلغ 60,000  ریال به صورت قرض به شرکت  ب داده شد.

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

5 � مبلغ 40,000 ریال از وجه قرض داده شده به شرکت ب دریافت شد.
جواب : رویداد مالي اس��ت زیرا در اثر آن یکي از دارئیها )صندوق یا وجه نقد( افزایش و در مقابل یکي دیگر از دارایي ها 

)حساب هاي دریافتني ( کاهش یافته است.
6 � مدیر عامل مؤسسه عوض شد.

جواب: رویداد مالي نیس��ت زیرا هیچکدام از عناصر معادله ي اساس��ي حسابداري )دارایي ها، بدهي ها و سرمایه( تحت تأثیر 
قرار نگرفته و تغییر نکرده است.

7 � آقای احس��انی مبلغ 22,000 ریال وجه نقد و مقداری اثاثه اداری به مبلغ 36,000 ریال  به عنوان س��رمایه گذاری مجدد 
وارد مؤسسه نمود. 

جواب : رویداد فوق یک رویداد مالي اس��ت زیرا در اثر آن هم دارایي هاي مؤسسه )صندوق و اثاثه ي اداری( و هم سرمایه 
مؤسسه افزایش یافته است. 
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اثر رویدادهای فوق بر معادله اساسی حسابداری را می توان در جدول زیر خالصه نمود:

شـــرح رويدادرديف
تأثیر رويداد برمعادله حسابداري

سرمايهبدهی هادارايي ها

1
آقای احسانی مبلغ 900,000 

ريال به عنوان سرمايه اوليه وارد 
مؤسسه نمود.

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

سرمايه900,000 ـ
ريال افزايش 

می يابد

2
يک دستگاه خودرو به مبلغ 

120,000 ريال به صورت نقد 
خريداري شد

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

كاهش پيدا می كند

ــ

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

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

ـ

4

مبلغ 60,000  ريال به صورت 
قرض به شركت  ب داده شد.

يک دارائی به نام حساب های دريافتنی 
60,000 ريال افزايش می يابد ولی وجه 

نقد 60,000 ريال كاهش پيدا می كند

ــ

5
مبلغ 40,000 ريال از وجه قرض 

داده شده به شركت ب دريافت 
شد

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

كاهش پيدا می كند. 

ــ

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

معادلع اساسی حسابداری ندارد
ــ

7

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

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

مؤسسه نمود. 

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

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

2 ـ اثاثه ي اداری 36,000 ريال افزايش 
می يابد. 

سرمايه 58,000 ـ
ريال افزايش 

می يابد

چرخه حسابداري )دوره ي عمل حسابداری( 
   سیس��تم حس��ابداري باید کلیه ي اطالعات مالي مؤسسه را شناسائي، اندازه گیري، ثبت،  طبقه بندي و در قالب صورت هاي 
مالي تلخیص کند تا اطالعات مفیدي را براي اس��تفاده کنندگان اطالعات حس��ابداري فراهم نماید. فرایند عملیات حسابداري 
ش��امل یک سري عملیات اس��ت که به طور پیاپي در هر دوره ي مالي تکرار مي شوند. این عملیات پیاپي را چرخه ي حسابداري 

)Accounting Cycle ( مي گویند.

عملیات حسابداری را که به طور پیاپي در هر دوره ي مالي تکرار مي شوند چرخه حسابداري مي گویند.
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 عمليات حسابداري كه از ابتدای دوره ي مالي تا پايان دوره انجام می شود عبارتند از: 
1 � جمع آوری اطالعات مربوط به رویدادهای مالی )گردآوری شواهد مدارك مثبته(

2 � تجزیه و تحلیل رویدادهای مالی و ثبت آن ها در سند حسابداری
3 � ثبت رویدادهای مالی در دفتر روزنامه 

4 � انتقال اطالعات از دفتر روزنامه به دفتر کل 
5 � تهیه ي تراز آزمایشی )اصالح  نشده( 

6 � اصالح و تعدیل حساب ها
7 � تهیه ي تراز آزمایشی اصالح شده 

8 � تهیه ي صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد
9 � بستن حساب های موقت 

10 � تهیه ي تراز آزمایشی اختتامیه  
11 � تهیه ي ترازنامه 

 اسناد و دفاتر حسابداري
براي هر رویداد مالي که در مؤسس��ه اتفاق مي افتد یک س��ند حسابداري یا برگه ي حس��ابداري تهیه مي شود. بنابراین سند 

حسابداري یا برگه حسابداري نوشته اي است که در آن هر کدام از رویدادهاي مالي نوشته مي شود. 
پس از این که رویدادهاي مالي در س��ند حس��ابداري ثبت ش��د، باید در دفتر روزنامه ثبت گردد. دفتر روزنامه انواع مختلفي 
دارد. دفتر روزنامه اي را که کلیه معامالت و عملیات مالي مؤسسه به ترتیب تاریخ در آن ثبت مي شود را دفتر روزنامه ي عمومي 

مي نامند. 
دفتر کل دفتري اس��ت که حس��اب هاي یک مؤسس��ه به تفکیک در آن نگهداري مي ش��ود. در دفتر کل براي هر کدام از 
حس��اب ها صفحه یا صفحات جداگانه اي در نظر گرفته مي ش��ود و تمام اقالم بدهکار و بس��تانکار هر حس��اب از دفتر روزنامه 

استخراج و در صفحه ي مربوطه در دفتر کل نوشته مي شود.
اس��ناد و مدارك مثبته اسناد و مدارکی هس��تند که بر وقوع معامله یا رویداد مالی مشخصی داللت دارند. این مدارك نشان 
دهن��ده تاریخ، مبلغ، ماهیت معامله و س��ایر اطالعات مورد نیاز هس��تند و جهت ثبت رویدادهای مالی در سیس��تم حس��ابداری 
به کار مي روند. اس��ناد مثبته د رحس��ابداری از اهمیت خاصی برخوردارند به دلیل آنکه اوالً آن ها مبنای تجزیه و تحلیل و ثبت 
رویدادهای مالی د رمدارك و دفاتر حس��ابداری هس��تند،  ثانیاً برای پیگیری و رس��یدگی های بعدی و هم چنین در مواقع لزوم 
جهت احقاق حقوق مؤسس��ه و دفاع از عملکرد مدیران و کارکنان مؤسس��ه مورد استفاده قرار می گیرند. نکته ي قابل توجه این 
است که اسناد مثبته باید واضح، معتبر و مکفی باشند تا حسابداران و سایر اشخاص بتوانند به آن ها استناد نمایند. فاکتور فروش، 

رسید بانکی، قبض انبار، رسید صندوق و قبض آب و برق نمونه هایی از اسناد و مدارك مثبته محسوب مي شوند. 

 اسـناد و مدارك مثبته اسـناد و مداركی هسـتند كه بر وقوع معامله يا رويداد مالی 
مشخصی داللت دارند. 
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 اصول و مفاهيم اوليه حسابداري
دانش حس��ابداری بر اصول و مفروضاتی مبتنی ست که همواره باید مورد توجه حسابداران قرارگیرد. از ابتدای شکل گیری 
حس��ابداری به ش��کل نوین، یک سری مفاهیم بنیانی برای حسابداری در نظر گرفته اند که آن ها را در قالب )1( مفروضات، )2( 

اصول و )3( میثاق ها یا اصول محدود کننده تبیین می کنند. این مفاهیم در فصل های بعد تشریح خواهد شد. 

بـه مفروضات، اصـول و ميثاق هايی كـه قواعد انجـام عمليات حسـابداری را تعيين 
می نمايند و همواره بايد مورد توجه حسابداران قرار گيرند، مفاهيم اساسی حسابداری 

می گويند. 
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1 � حسابداري را تعریف کند و سیستم اطالعاتي حسابداري را به صورت یک نمودار نشان دهید.
2 � هرکدام از اصطالحات زیر را به طور مختصر توضیح دهید: 

حس��اب ، دارائی ، بدهی ،س��رمایه ، رویدادهای مالی، ماهیت حساب ها، حساب های دریافتنی، حساب های پرداختنی، اسناد 
دریافتنی ، اسناد پرداختنی ، موجودی مواد و کاال ، آورده ي نقدی و آورده ي غیر نقدی صاحبان سرمایه. 

3 � انواع مؤسسات را از نظر نوع فعالیت نام ببرید و هرکدام را به طور خالصه توضیح دهید. 
4 � انواع مؤسسات را از نظر هدف فعالیت نام ببرید و هرکدام را به طور خالصه توضیح دهید. 
5 � انواع مؤسسات را از نظر نوع مالکیت نام ببرید و هرکدام را به طور خالصه توضیح دهید. 
6 � انواع مؤسسات را از نظر تعداد مالکین نام برده و هرکدام را به طور خالصه توضیح دهید. 

7 � رشته های تخصصی حسابداری را بنویسید و هرکدام را به طور مختصر توضیح دهید. 
8 � استفاده کنندگان از اطالعات حسابداري به چند دو دسته تقسیم می شوند؟ آن ها را نام ببرید.

9 � استفاده کنندگان درون سازماني، اطالعات حسابداري را براي چه اموری مورد استفاده قرار می دهند؟ 
10 � گزارش هایی که اس��تفاده کنندگان درون س��ازماني مورد اس��تفاده قرار می دهند به طور معمول محصول کدام یک از 

سیستم هاي حسابداري است؟ 
11 � چند نمونه از استفاده کنندگان برون سازماني اطالعات حسابداری را نام ببرید. 

12 � نيازهاي اطالعاتي استفاده کنندگان برون سازماني توسط کدام سيستم حسابداري تهيه مي شود؟ 
13 � ضوابط و مقرراتی که در قالب اس��تانداردهاي حس��ابداري و سایر قوانین و مقررات مالي ارائه مي گردند برای حمایت 

از کدامیک از استفاده کنندگان اطالعات حسابداری است؟ 
14 � به چه دلیل عمر طوالني یک مؤسس��ه به دوره هاي زماني مس��اوي کوتاه تر )معموالً یکس��اله( تقسیم مي شود و براي هر 

دوره گزارش هاي مالي جداگانه اي ارائه مي گردد؟ 
15 � مفهوم رويداد مالی را شرح دهيد. 

16 � مفهوم چرخه ي حسابداري را توضیح دهید. 
17 � سند حسابداري چیست؟ آن را توضیح دهید. 

18 � دفتر روزنامه اي که کلیه معامالت و عملیات مالي مؤسسه به ترتیب تاریخ در آن ثبت مي شود چه نام دارد؟ 
19 � مفاهیم بنیانی که از ابتدای شکل گیری حسابداری به شکل نوین در نظر گرفته شد،  داراي کدام مفاهیم است؟ 

20 � رویداد مالی را توضیح دهید و چند نمونه رویداد مالی و هم چنین چند نمونه رویداد غیرمالی بیان کنید. 
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تمرين تمرين 

1 � تعیین کنید کدام یک از رویدادهاي زیر رویداد مالي است؟ ضمناً اثرات هر یک را بر معادله اساسی حسابداری مشخص 
کنید. 

- واریز وجه به صندوق شرکت بابت سرمایه ي اولیه ي شرکت
- خرید زمین به صورت نقد

- خرید ساختمان به صورت نسیه
- دریافت طلب از بدهکاران و واریز آن به صندوق شرکت

- معاوضه ساختمان با خودرو
- تغییر مدیرعامل شرکت

- پرداخت حقوق کارکنان
- واریز وجه نقد از صندوق شرکت به حساب بانکي شرکت

- برداشت مالک شرکت از صندوق شرکت براي مصارف شخصي
- پرداخت قرض به یکي از کارکنان شرکت

- دریافت قرض از یک شرکت دیگر
- دریافت وام از بانک

- دادن قرض به یک شرکت دیگر
- پس گرفتن قرض داده شده به دیگران

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

2 � در هر یک از موارد مستقل زیر عدد مجهول را پیدا کنید.

سرمايه بدهي ها دارايي ها مورد

؟ 850,000 2200,000 1

7200,000 6800,000 ؟ 2

14,000,000 ؟ 38,000,000 3
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  مسائل 

1 � اثر هر کدام از رويدادهاي زير را بر معادله اساسي حسابداري تعيين کنيد. از عالمت » + « براي افزايش، از عالمت » � «   براي 
کاهش و از » 0 «  براي بدون اثر استفاده کنيد.

سرمايه بدهي ها دارايي ها دارايي ها

+ 3500,000 0 + 3500,000 آقاي رستمي مبلغ 3500,000  ريال بابت سرمايه ي اوليه مؤسسه 
به صندوق مؤسسه واريز نمود.

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

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

3 دستگاه خودرو به مبلغ هركدام 75,000 ريال به طور نقد شد.

مقداري اثاثه اداري جمعاً به مبلغ 70,000 ريال بطور نقد خريداري 
شد.

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

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

ــركت  ــغ 20,000 ريال به صورت قرض به يكي از كاركنان ش مبل
پرداخت شد.

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

ــط  ــده به يكي از كاركنان توس 15,000 ريال از وجه قرض داده ش
نامبرده به صندوق شركت واريز شد.

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

2 � در جدول زیر، که هر مورد آن مس��تقل از بقیه اس��ت، در موارد 1 تا 3 رقم دارایي ها، در موارد 4 تا 6 رقم بدهي ها و در 
موارد 7 تا 9 رقم س��رمایه اش��تباه اس��ت. تعیین کنید  عنصر اشتباه شده چه قدر باید بدهکار یا بس��تانکار شود تا معادله ي اساسي 

حسابداري برقرار شود.
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سرمايه بدهي ها دارايي ها مورد

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

250,000 300,000 500,000 2

380,000 350,000 600,000 3

400,000 500,000 800,000 4

500,000 450,000 900,000 5

700,000 600,000 1200,000 6

300,000 300,000 400,000 7

45,000,000 14500,000 1300,000 8

35,000,000 10,000,000 48500,000 9

جواب را در قالب جدول زير بنويسيد:

جواب مورد

دارايي ها مبلغ ……… ريال ……… مي شود. 1

دارايي ها مبلغ ……… ريال ……… مي شود. 2

دارايي ها مبلغ ……… ريال ……… مي شود. 3

بدهي ها مبلغ ……… ريال ……… مي شود. 4

بدهي ها مبلغ ……… ريال ……… مي شود. 5

بدهي ها مبلغ ……… ريال ……… مي شود. 6

سرمايه مبلغ ……… ريال ……… مي شود. 7

سرمايه مبلغ ……… ريال ……… مي شود. 8

سرمايه مبلغ ……… ريال ……… مي شود. 9
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           سؤاالت چهارگزينه ای

1 � کدام یک از موارد زیر در مورد حسابداري صحیح تر است؟
الف( حسابداري یک سیستم اطالعاتي است.

ب( حسابداري یک فن است.
ج( حسابداري فقط بخشي از اجزاي ضروري یک سیستم را دارد.

د( حسابداري یک هنر است.
2 � کدامیک از گزینه هاي زیر جزء خروجي هاي سیستم اطالعاتي حسابداري هستند؟

ب( رویدادهاي مالي مهم الف( رویدادهاي اقتصادي مهم   
د( همه ي موارد ج( گزارشهای مالي    

3 � کدام گروه از استفاده کنندگان اطالعات حسابداري جزء استفاده کنندگان برون سازماني نیستند؟
ب( سهامداران )صاحبان مؤسسه( الف( مدیران مؤسسه    

د( مراجع مالي و اقتصادي و دولتي ج( مؤسسات اعتباري    
4 � کدامیک از روابط زیر نشان دهنده معادله اساسي حسابداري است؟

ب( دارایي ها + بدهي ها = سرمایه الف( دارایي ها = بدهي ها + سرمایه   
د( دارایي ها = بدهي ها � سرمایه ج(  دارایي ها + سرمایه = بدهي ها   

5 � کدامیک از گزینه هاي زیر در مورد معادله اساسي حسابداري صحیح است؟
الف( معادله ي اساسي حسابداري همواره برقرار است.

ب( معادله ي اساسي حسابداري در صورت وجود زیان برقرار نیست.
ج( معادله ي اساسي حسابداري فقط در پایان سال مالي برقرار است.

د( معادله ي اساسي حسابداري فقط هنگام تاسیس شرکت برقرار است.
6 � کدامیک از گزینه هاي زیر در مورد دارایي ها صحیح است؟

الف( اموال، مطالبات و س��ایر منابع اقتصادي متعلق به یک مؤسسه که در نتیجه معامالت، عملیات مالي یا سایر رویدادهائي 
که در آینده به وقوع خواهد پیوست به دست مي آید و قابل تقویم به پول و داراي منافع آتي مي باشد.

ب( تمام منابع اقتصادي اي که در ش��رکت موجود اس��ت و از محل وجوه پرداختي بابت س��رمایه ش��رکت خریداري شده 
است.

ج( اموال، مطالبات و س��ایر منابع اقتصادي متعلق به یک مؤسس��ه، که در نتیجه ي معامالت، عملیات مالي یا س��ایر رویدادها 
ایجاد شده و قابل تقویم به پول و داراي منافع آتي است.

د( گزینه الف و ب هر دو صحیح است.
7 � منظور از بدهي چیست؟

الف( کلیه ي تعهدات مؤسسه در مقابل اشخاص و مؤسسات دیگر را، که در گذشته ایجاد شده اند، بدهي مي گویند.
ب( کلیه تعهدات مؤسس��ه در مقابل اش��خاص و مؤسس��ات دیگر را، که باید در آینده بابت آن پول پرداخت شود را بدهي 

مي گویند.
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ج( تعهداتي که یک مؤسسه در مقابل اشخاص و مؤسسات دیگر دارد و از معامالت و رویدادهاي گذشته ناشي شده است 
و باید از طریق پرداخت پول، تحویل کاال، انجام دادن خدمت یا انتقال سایر اقالم دارایي تسویه شوند.

د( تمام گزینه هاي فوق صحیح هستند.
8 � کدامیک از موارد زیر جزء بدهي ها نیست؟ 

د( وام پرداختني  ج( پیش دریافت   ب( اسناد پرداختني    الف( حساب هاي دریافتني   
9 � کدامیک از گزینه هاي زیر در مورد سرمایه صحیح است؟

الف( سرمایه فقط شامل وجوهي است که صاحبان شرکت در موقع تأسیس وارد شرکت مي کنند.
ب( جمع دارایي هاي شرکت منهاي جمع بدهي هاي شرکت را سرمایه مي گویند.

ج( حق مالي مالک یا مالکان مؤسسه نسبت به دارایي هاي آن را سرمایه مي گویند.
د( گزینه ي ب و ج هر دو صحیح است.

10 � کدام یک از گزینه هاي زیر در مورد رویدادهاي مالي صحیح است؟
الف( رویدادهاي مالي رویدادهایي هستند که اثر مالي داشته باشند.

ب( رویدادهاي مالي، رویدادهایي هس��تند که حداقل بر یکي از عناصر معادله اساس��ي حس��ابداري )دارایي ها، بدهي ها و 
سرمایه ( تأثیر بگذارند.

ج( رویدادهائی که منجر به ورود یا خروج وجه نقد از مؤسسه می شوند، رویداد مالی نامیده می شوند. 
د( گزینه الف و ب هر دو صحیح است.

11 � کدام یک از چهار رویداد زیر مالي هستند و کدام یک نیستند؟
رویداد 1 : خرید یک دستگاه خودرو به صورت نسیه.

رویداد 2 : معاوضه یک دستگاه خودرو با یک قطعه زمین با همان قیمت.
رویداد 3 : تغییر مدیر عامل شرکت.

رویداد 4 : استخدام یک کارگر جدید. 
الف( تمام رویدادهاي فوق مالي هستند.             ب( رویداد 1 مالي است و بقیه غیر مالي هستند.
د( رویداد 1 و 4 مالي و بقیه غیر مالي هستند. ج( رویداد 1 و 2 مالي و بقیه غیر مالي هستند.  

12 � کدام یک از موارد زیر جزء دارایي ها نیستند؟
د( پیش دریافت الف( حساب هاي دریافتني      ب( وسایل نقلیه          ج( زمین  

13 � کدامیک از موارد زیر جزء بدهي ها نیستند؟
د( پیش دریافت الف( حساب هاي پرداختني       ب( وام پرداختني        ج( پیش پرداخت  

14 � کدامیک از گزینه هاي زیر مفهوم »حساب« را  در سیستم اطالعاتي حسابداري بهتر بیان مي کند؟
الف( واژه ي »حساب« اطالعات مربوط به عملیات مالي واحد تجاري مرتبط با سپرده هاي نزد بانکها را نشان مي دهد.

ب( واژه ي »حساب« اطالعات مربوط به رویدادهاي مالي مرتبط با مشتریان شرکت را نشان مي دهد.
ج( واژه ي »حساب« اطالعات مرتبط با مطالبات و بدهي هاي شرکت را نشان مي دهد. 

د( »حس��اب« مدرکي اس��ت که براي ثبت افزایش ها و کاهش هاي هرکدام از دارایي ها، بدهي ها و حقوق صاحبان س��رمایه 
بکار مي رود.  

15 � اگ��ر مال��کان پس از تش��کیل مؤسس��ه مبالغی را به ص��ورت نقد و یا غیرنقد در مؤسس��ه س��رمایه گذاری کنند، به آن  
..................  می گویند.
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فصل دوم 
ثبت و گزارش حساب ها  

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

1 � انواع دفاتر قانونی را شناسایي کند. 
2 � دفاتر قانوني را تنظیم نماید.
3 � دفتر معین را شناسایي کند.

4 � دفتر معین را تنظیم کند. 
5 � تراز آزمایشي را تنظیم کند. 

6 � نحوه کدگذاری حساب ها در دفاتر کل و معین را انجام دهد. 
7 � اصول و تنظیم اسناد حسابداری را بیان نماید. 

8 - اسناد حسابداري را تنظیم نماید.
9 � اصول ثبت و گزارش حساب ها را بیان نماید. 

در فصل قبل با معادله ي اساس��ی حسابداری آشنا شدید. همان طور که می دانید، معادله ي اساسی حسابداری به صورت زیر 
است: 

دارايي ها = بدهي ها + سرمايه 

در ای��ن فص��ل می آموزید که رویدادهای مالی چگونه بر عناصر معادله ي اساس��ی حس��ابداری تأثیر می گذارد. همچنین با 
نحوه  ي ثبت رویدادهای مالی در سند حسابداری و دفاتر قانونی آشنا خواهید. در پایان فصل نیز نحوه تنظیم انواع تراز آزمایشی 

تشریح خواهد شد. 

 تجزيه و تحلیل رويدادهای مالی
)بیان اثرات رویدادهای مالی به زبان بدهکار و بستانکار(

همان طور که در فصل قبل نیز بیان گردید، رویدادهاي مالي، رویدادهایي هستند که حداقل بر یکي از عناصر معادله اساسي 
حس��ابداري )دارایي ها، بدهي ها و س��رمایه( تأثیر بگذارند. اکنون مثال ارائه شده در فصل قبل را در نظر بگیرید و اثر هر کدام از 

رویدادهای مالی را بر دارایی ها، بدهی ها و سرمایه ي مؤسسه ي احسانی تعیین و آن را به زبان حسابداری بیان نمائید. 
برای سهولت مراجعه، مثال مذکور مجدداً آورده می شود. 

ثبت و گزارش حسابها  

رود كه :
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مثال : مثال :  آقاي احس��اني در اس��فندماه سال 1389 مؤسسه ي احساني را تأس��یس نمود. رویدادهای زیر طی سال 
1389 در مؤسسه ي احسانی اتفاق افتاده است. 

1 � در 2 اسفندماه آقای احسانی مبلغ 900,000 ریال به عنوان سرمایه ي اولیه وارد مؤسسه نمود. 
جواب: همان طور که در فصل قبل نیز توضیح داده شد، این رویداد، یک رویداد مالي است زیرا در اثر آن، هم دارایي هاي 

مؤسسه )صندوق یا  وجه نقد( و هم سرمایه ي مؤسسه افزایش یافته است.  
برای ثبت رویدادها در سند حسابداری، باید رویدادها به زبان حسابداری بیان شوند. زبان حسابداری، »بدهکار« و »بستانکار« 
است.  مهمترین و اصلی ترین کار حسابدار این است که بتواند رویدادهای مالی را به زبان حسابداری )یعنی بدهکار و بستانکار( 

بیان کند. برای بیان رویدادهای مالی به زبان حسابداری دو مرحله ي زیر وجود دارد:

 مرحله اول: تعیین اثرات رویدادهای مالی بر معادله اساسی حسابداری است. 
برای مثال، اثرات رویدادهای مالی فوق بر معادله ي اساسی حسابداری به صورت زیر است : 

با آوردن 900,000 ریال پول نقد به مؤسسه، وجه نقد یا حساب صندوق افزایش پیدا می کند. همچنین با توجه به این که این 
مبلغ را مالک به منظور تأمین سرمایه ي مؤسسه وارد نموده است، سرمایه ي مؤسسه به همین میزان، یعنی 900,000 ریال، افزایش 

پیدا می کند. لذا به طور خالصه، اثرات رویداد فوق بر معادله اساسی حسابداری به صورت زیر است: 

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

مرحله ي دوم: بیان اثرات رویدادهای مالی به زبان »بدهکار« و »بستانکار«
برای بیان اثرات رویدادهای مالی به زبان »بدهکار« و »بستانکار« یک قاعده بسیار ساده وجود دارد: 

افزایش در س��مت راست معادله ي اساسی حسابداری )دارایی ها( بدهکار و کاهش آن بستانکار می شود. افزایش در سمت 
چپ معادله ي اساسی حسابداری )بدهی ها و سرمایه( بستانکار و کاهش آن بدهکار می شود. 

دارايي ها                =     بدهي ها   +   سـرمايه

بستانكار

بدهكار

بدهكار

بستانكار

      در ش��کل فوق، منظور از عالمت ، »افزايش« و منظور از عالمت ، »کاهش« اس��ت و به طور مش��ابه در ادامه ي بحث مورد 
استفاده قرار مي گيرد. 

ب��رای بي��ان اثرات بدهکار و بس��تانکار رويدادها از مفهوم حس��اب نيز می توان کمک گرفت. همانطور ک��ه در فصل 1 بيان گرديد، 
»حساب« به مثابه ي ظرفی است که اطالعات مربوط به هرکدام از دارايی ها، بدهی ها و سرمايه در آن نگه داری می شود. در حسابداری 
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برای ثبت اثرات رويدادهای مالی بر معادله اساس��ی حس��ابداری يک واحد اقتصادی از »حساب« استفاده می شود. برای مقاصد آموزشی 
حساب را معمواًل به شکل حرف T زبان انگليسی به صورت زير معرفی می کنند. 

عنوان حساب

سمت چپسمت راست

افزایش هر دارائی را در سمت راست آن )بدهکار( و کاهش آن را در سمت چپ آن )بستانکار( ثبت می کنند.
دارايی ها)مثل صندوق( 

كاهش بستانكار افزايش بدهكار

افزایش بدهی ها و سرمایه را در سمت چپ آن )بستانکار( و کاهش آن را در سمت راست آن )بدهکار( ثبت می کنند.
بدهیها )مثل حسابهای     پرداختنی( 

كاهش
بدهكار

افزايش
بستانكار 

سرمايه

كاهش
بدهكار

افزايش
بستانكار 

 

افزايـش هر دارايی را در سـمت راسـت آن )بدهـكار( و كاهش آن را در سـمت چپ 
آن )بسـتانكار( ثبت می كنند. ولی افزايش بدهی ها و سـرمايه را در سـمت چپ آن 

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

اکنون دوباره به مثال فوق دقت کنید. با این رویداد، وجه نقد 900,000 ریال و سرمایه نیز 900,000 ریال افزایش یافته است. 
اگر به تعریف دارایی که در فصل قبل به آن اش��اره ش��د مراجعه کنید، متوجه می شوید که »وجه نقد« یک دارائی است. حال با 
توجه به قاعده ي فوق می دانید که افزایش در دارایی بدهکار می ش��ود. از طرف دیگر س��رمایه نیز افزایش مي یابد، که با استفاده 
از قاعده ي فوق متوجه می ش��وید که باید بس��تانکار شود. بنابراین رویداد فوق زبان حسابداری به طور خالصه به صورت زیر به 

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

سرمايه مبلغ 9000,000 ريال افزايش يافته است، لذا  بستانكار می شود. 

اکنون به سایر رویدادهای مربوط به مثال توجه کنید. 
2 �  در 8 اسفندماه یک دستگاه خودرو به مبلغ 120,000 ریال به صورت نقد خریداري شد.

جواب : در اثر این رویداد، یکي از دارایي ها تحت عنوان وس��ایل نقلیه )خودرو( مبلغ 120,000 ریال افزایش یافته اس��ت. 
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همچنین یکی دیگر از دارایی ها تحت عنوان وجه نقد )صندوق( مبلغ 120,000 ریال کاهش یافته است. بنابراین رویداد فوق به 
صورت زیر به زبان حسابداری بیان می شود: 

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

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

3 � در 9 اسفندماه مبلغ 80,000  ریال به صورت قرض از شرکت الف در یافت شد.
جواب : در اثر این رویداد مالي، یکي از دارایي ها ) صندوق یا وجه نقد ( مبلغ 80,000 ریال افزایش یافته و هم چنین  بدهي 
ش��رکت )حس��اب های پرداختني( مبلغ 80,000 ریال افزایش پیدا کرده است. این رویداد به زبان حسابداری به صورت زیر بیان 

می شود: 

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

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

4 � در 17 اسفندماه مبلغ 60,000  ریال به صورت قرض به شرکت  ب داده شد.
ج��واب : در اث��ر این رویداد، یکی از دارایي ها )صندوق یا وجه نقد( مبل��غ 60,000 ریال کاهش و در مقابل، یکي دیگر از 
دارایي ها )حسابهاي دریافتني یا طلب( مبلغ 60,000 ریال افزایش یافته است. این رویداد به زبان حسابداری به صورت زیر بیان 

می شود: 

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

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

5 � در 22 اسفندماه مبلغ 40,000 ریال از وجه قرض داده شده به شرکت ب دریافت شد.
ج��واب : در اث��ر این رویداد، یکي از دارئیها )صندوق یا وجه نقد( مبلغ 40,000 افزایش و در مقابل، یکي دیگر از دارایي ها 

)حسابهاي دریافتني ( مبلغ 40,000 ریال کاهش یافته است. این رویداد به زبان حسابداری به صورت زیر بیان می شود: 

وجه نقد )دارايی ها( مبلغ 60,000 ريال افزايش يافته است، لذا  بدهكار می شود.

دارايي ها )حسابهاي دريافتني يا طلب( مبلغ 60,000 ريال كاهش يافته است، لذا  بستانكار می شود. 

6 �  رویداد شماره 6 )تغییر مدیرعامل( رویداد مالی نیست لذا نیازی به ثبت ندارد. 
7 � در 24 اس��فندماه آقای احس��انی مبلغ 22,000 ریال وجه نقد و مقداری اثاثه اداری به مبلغ 36,000 ریال  به عنوان سرمایه 

گذاری مجدد وارد مؤسسه نمود. 
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جواب : رویداد فوق یک رویداد مالي اس��ت زیرا در اثر آن هم دارایي هاي مؤسس��ه )صندوق و اثاثه اداری( و هم س��رمایه 
مؤسسه افزایش یافته است. این رویداد به زبان حسابداری به صورت زیر بیان می شود: 

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

سرمايه مبلغ 9,000,000 ريال افزايش يافته است لذا  بستانكار می شود. 

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

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

افزايش عناصر سـمت چپ معادله اساسـي حسـابداري يعني بدهي ها و سرمايه را با 
بستانكار و كاهش آن ها را با بدهكار نشان مي دهند.

اکنون که توانستید رویدادهای مالی را به زبان حسابداری بیان نمائید، می توانید رویدادهای مالی را در سند حسابداری ثبت 
کنید. 

 اصول و نحوه ي تنظیم سند حسابداری )ثبت رويدادهای مالی در سند حسابداری(
      براي يک يا چند رويداد مالي که در مؤسسه اتفاق مي افتد يک سند حسابداري يا برگه حسابداري تهيه مي شود. بنابراين سند 
حسابداري يا برگه ي حسابداري، نوشته اي است که در آن آثار مالي يک يا چند رويداد مالي نوشته مي شود. ماده 9 »آئين نامه ي نحوه ي 
تنظيم و تحرير و نگاه داري دفاتر موضوع تبصره ي يک ماده ي 95 قانون ماليات هاي مستقيم« سند حسابداري را چنين تعريف مي کند: 
»برگه يا مدرك حساب يا سند حسابداري عبارت از نوشته اي است که در آن يک يا چند مورد از عمليات مالي و پولي و محاسباتي انجام 
شده به حساب هايي که حسب مورد بدهکار يا بستانکار گرديده تجزيه مي شوند و چنين مدرکي پس از امضاي مرجع ذي صالح و صدور 

آن قابل ثبت در دفاتر معين و روزنامه و کل است.«
ضمنًا همان گونه که در فصل 1 بيان گرديد، سند حسابداری با توجه به اسناد مثبته صادر می شود. 

ســند حسابداري نوشته اي است كه در آن آثار مالي يك يا چند رويداد مالي 
نوشته مي شود.
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سند حسابداري به طرق مختلفي طراحي مي شود که یک نمونه از آن در شکل 1� 2 ارائه شده است.

 شركت  ………………
سند حسابداري

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

بسـتانكار بدهـكار مبلغ جزء شــــــــرح كد حساب

جمع:
شرح: 

تهیه کننده:                        تأیید کننده:                          تصویب کننده:
شکل 1 � 2- یک نمونه سند حسابداري

اينك به توضيح قسمت هاي مختلف سند حسابداري و نحوه ي تنظيم آن مي پردازيم:
� ش��ماره ي س��ند حسابداري نشان دهنده این اس��ت که از ابتداي سال مالي تا کنون چند س��ند حسابداري صادر شده است. 
معموالً براي هر رویداد مالي یک سند حسابداري صادر مي شود. اما در بعضي شرایط مي توان براي چند رویداد مالي یک سند 

حسابداري صادر کرد. 
� در محل »تاریخ« تاریخ وقوع رویداد، که همان تاریخ صدور سند حسابداري است، نوشته مي شود.

� در ستون »کد حساب« ، کد حسابي که بدهکار یا بستانکار شده است نوشته مي شود. 
� در اولین سطر و در ابتداي حاشیه ي سمت راست ستون »شرح«  نام حسابي که بدهکار شده است نوشته مي شود. 

� پس از نوش��تن نام حس��ابی که بدهکار شده است، نام حسابی که بستانکار شده در زیر آن در ستون »شرح« نوشته مي شود. 
نام حساب بستانکار باید حدود 2 سانتي متر از حاشیه ي سمت راست ستون شرح فاصله داشته باشد.

همیشه اول حسابي را که بدهکار شده است مي نویسند و بعد ازآن حسابي که بستانکار شده است نوشته می شود. 
� در ستون »بدهکار« مبلغ بدهکار حسابي که بدهکار شده است نوشته مي شود. 

� مبلغ بستانکار نیز در همان سطر که نام حساب بستانکار درج شده است در ستون بستانکار نوشته مي شود. 
� بعد از تنظیم موارد فوق، ش��رح مختصري از رویداد مربوطه نوش��ته مي ش��ود. سپس سند حس��ابداري به امضاي مسئولین 

ذي ربط مي رسد. )نحوه ي تکمیل قسمت »کد حساب« و »مبلغ جزء« در قسمت های بعد توضیح داده خواهد شد.( 
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نحوه ثبت رویدادهای فوق در سند حسابداري بصورت زیر است:
  شماره  :   1

  تاریخ     1389/12/2
بسـتانكار بدهـكار مبلغ جزء شــــــــرح كد حساب

900,000
900,000 صندوق

 سرمایه آقاي احسانی

900,000 900,000 جمع :  نهصد هزار ریال
شرح:  واریز به حساب صندوق بابت سرمایه ي اولیه ي شرکت

تهیه کننده: ………………   تأیید کننده:  ………………   تصویب کننده: ……………..

  شماره  :   2
  تاریخ     1389/12/8

بسـتانكار بدهـكار مبلغ جزء شــــــــرح كد حساب

120,000
120,000 وسایل نقلیه 

 صندوق 

120,000 120,000 جمع :  یکصد و بیست هزار ریال
شرح:  بابت خرید یکدستگاه خودروی سواری به صورت نقد 

تهیه کننده: ………………   تأیید کننده:  ………………   تصویب کننده: ……………..

 
 شماره  :   3

  تاریخ     1389/12/9
بسـتانكار بدهـكار مبلغ جزء شــــــــرح كد حساب

80,000
80,000 صندوق 

حسابهای پرداختنی 

80,000 80,000 جمع :  هشتاد هزار ریال

شرح:  بابت دریافت قرض از شرکت الف.  
تهیه کننده: ………………   تأیید کننده:  ………………   تصویب کننده: ……………..
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 شماره  : 4 

تاریخ     1389/12/17
بسـتانكار بدهـكار مبلغ جزء شــــــــرح كد حساب

60,000
60,000 حسابهای دریافتنی  

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

شرح:  بابت پرداخت قرض به شرکت ب. 
تهیه کننده: ………………   تأیید کننده:  ………………   تصویب کننده: ……………..

 شماره  :   5
  تاریخ     1389/12/22

بسـتانكار بدهـكار مبلغ جزء شــــــــرح كد حساب

40000
40000 صندوق 

 حساب های دریافتنی 

40000 40000 جمع :  چهل هزار ریال
شرح:  بابت دریافت بخشی از وجه قرض داده شده به شرکت ب

تهیه کننده: ………………   تأیید کننده:  ………………   تصویب کننده: ……………..

  شماره  :   6
  تاریخ     1389/12/24

بسـتانكار بدهـكار مبلغ جزء شــــــــرح كد حساب

58000
22000
36000

صندوق
اثاثه ي اداری 

سرمایه ي آقاي احسانی

58000 58000 جمع :  پنجاه و هشت هزار ریال
شرح: تحویل اثاثه اداری و واریز 22000 ریال به حساب صندوق بابت سرمایه گذاری مجدد توسط مالک 

تهیه کننده: ………………   تأیید کننده:  ………………   تصویب کننده: ……………..
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 دفاتر قانونی
پس از این که رویدادهای مالی در س��ند حس��ابداری به ثبت رسیدند، باید در دفتر روزنامه ثبت مي شوند. در حقیقت زمانی 
که سند حسابداری برای رویداد مالی تنظیم و به امضای مقام ذی صالح رسید، مجوز ثبت آن در دفاتر شرکت داده شده است. 
دفاتر حسابداری را می توان به دو گروه تقسیم کرد: گروه اول، دفاتر رسمی یا قانونی است. دفاتر قانونی، که شامل دفتر روزنامه 
و دفتر کل اند، دفاتری هستند که از نظر قوانین و مقررات تهیه آن ها اجباری است. گروه دوم، دفاتر غیر رسمی یا کمکی هستند 
که از جمله مهم ترین این دفاتر، دفتر معین اس��ت. تهیه ي دفاتر غیر رس��می یا کمکی از نظر قوانین و مقررات اجباری نیست. در 

ادامه این فصل، هرکدام از این دفاتر و نحوه ي تنظیم آن ها تشریح می گردد. 

دفاتر حسابداری به دو گروه تقسيم می شود: 
الف( دفاتر رسمی يا قانونی كه شامل دفتر روزنامه و دفتر كل  هستند. 

ب(دفاتر غير رسمی يا كمكی كه مهم ترين آن ها دفتر معين است. 

در ماده ي 6 قانون تجارت، عالوه بر دفتر روزنامه و دفتر کل، از دفتر دارایی1 و دفتر کپیه2 نیز اس��م برده ش��ده اس��ت که در 
حال حاضر مورد استفاده قرار نمی گیرند. 

 دفتر روزنامه 
       پس  از این که رویدادهاي مالي در س��ند حس��ابداري ثبت ش��د باید در دفتر روزنامه نیز ثبت گردد. دفتر روزنامه انواع 
مختلفي دارد. دفتر روزنامه اي را که کلیه ي معامالت و عملیات مالي در آن ثبت مي ش��ود، دفتر روزنامه عمومي مي نامند. دفتر 
روزنامه اي که در آن فقط یک نوع خاص از رویدادهاي مالي ثبت مي ش��ود، دفتر روزنامه ي اختصاصي خوانده مي ش��ود، مثل 
دفت��ر روزنامه ي خرید، دفت��ر روزنامه ي فروش، دفتر روزنامه ي پرداخت هاي نقدي و دفتر روزنامه ي دریافت هاي نقدي. در این 

کتاب فقط در مورد دفتر روزنامه عمومي بحث خواهد شد.
       در دفتر روزنامه عمومي3، کلیه ي معامالت و عملیات مالي مؤسسه به ترتیب تاریخ ثبت مي شود. بر اساس ماده 7 قانون 
تج��ارت، دفتر روزنامه دفتري اس��ت که تاجر باید همه روزه مطالبات، دیون و داد و س��تد تجارت��ي و معامالت راجع به اوراق 
تجارتي )از قبیل خرید و فروش و ظهر نویسي( و به طور کلي تمام  واردات و صادرات تجارتي خود را به هر اسم و رسمي که 

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

1 � به موجب ماده ي 9 قانون تجارت، دفتر دارائی دفتری اس��ت که تاجر هر س��ال باید صورت جامعی از دارائی منقول و غیر منقول و دیون و مطالبات س��ال گذشته ي 
خود را در آن ثبت نماید. 

2 � به موجب ماده ي 10 قانون تجارت، دفتر کپیه دفتری است که تاجر باید مراسالت و مخابرات و صورت حساب های صادره ي خود را در آن به ترتیب تاریخ ثبت 
نماید. 

general journal  ـ 3

4� طبق ماده ي 3 آئین نامه اجرائي تبصره ي یک ماده 95 قانون مالیات هاي مس��تقیم، دفتر روزنامه دفتري اس��ت که اشخاص حقیقي یا حقوقي کلیه ي معامالت مالي و 
پولي خود را )اعم از خرید و فروش و دیون و مطالبات و ظهر نویسي و هرگونه فعالیتي که ایجاد دین یا طلب کند و نیز عملیات محاسباتي تاریخ وقوع و سایر عملیات(، 

طبق اصول حسابداري و عرف متداول دفترداري در پایان دوره ي مالي براي تنظیم حساب سود و زیان و ترازنامه ، بالاستثناء به ترتیب در آن ثبت مي کنند.
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دفتر روزنامه دفتری اسـت كـه كليه رويـدادهای مالی به ترتيـب تاريخ وقوع در آن 
ثبت می شود. 

       دفتر روزنامه باید داراي ستون هاي مناسب براي انتقال اطالعات سند حسابداري به آن باشد. بنابراین، دفتر روزنامه باید 
حداقل داراي ستون هایي براي درج شماره ي سند حسابداري ، تاریخ ، شرح، مبلغ بدهکار و مبلغ بستانکار هر رویداد باشد. یکي 

از شکل هاي رایج دفتر روزنامه به ص����ورت شکل 2 � 2  است.

       دف��تر روزنامه                                           صفحه:  1
بستانكار بدهكار

ف
عط

شــــــرح تاريخ شماره سند 
حسابداري

جمع 

شكل 2 - 2- نمونه ي دفتر روزنامه

بالفاصله پس از ثبت هر س��ند، باید اس��ناد حسابداري بعدي، به ترتیب ش��ماره، در دفتر روزنامه ثبت شوند. پس از اتمام هر 
صفحه دفتر روزنامه، باید جمع ستون بدهکار و جمع ستون بستانکار در محل تعیین شده در پائین صفحه نوشته شود.

      براي مثال، نحوه ثبت رویدادهاي مذکور در بخش قبلي )که اس��ناد حس��ابداري آن ها از شماره 1 تا 5 تنظیم گردید( در 
دفتر روزنامه آورده مي شود:
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دفــتر روزنامه         صفحه:  1
بستانكار بدهكار

ف
عط شــــــرح تاريخ شماره 

سند 

900,000
900,000 صندوق

 سرمايه ي آقاي احسانی 
واریز به حساب صندوق بابت سرمایه ي اولیه ي مؤسسه 

89/12/2 1

120,000
120,000 وسايل نقليه

صندوق
بابت خريد يک دستگاه خودرو سواری به صورت نقد. 

89/12/8 2

80,000
80,000  صندوق 

حساب های پرداختنی 
بابت دريافت قرض از شركت الف 

89/12/9 3

60,000
60,000 حساب های دريافتني

  صندوق 
بابت پرداخت قرض به شركت ب 

89/12/17 4

40,000
40,000 صندوق 

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

89/12/22 5

58,000
22,000
36,000

صندوق 
اثاثه ي اداری 

 سرمايه 
بابت سرمايه گذاری مجدد مالک در مؤسسه 

6

1258,000 جمع 
      اگرچه در عمل براي تمام رویدادهاي مالي ابتدا سند حسابداري صادر و سپس سند حسابداري در دفتر روزنامه ثبت مي 

شود ، اما معموالً در کتب آموزشي، براي صرفه جوئي در وقت، رویدادها را مستقیماً در دفتر روزنامه ثبت مي کنند. 

 دفتر كل 
اطالعات ثبت شده در دفتر روزنامه به نحوي طبقه بندي نشده اند که بتوان از روي آن اطالعاتي مثل مانده ي هر يک از حساب ها 
را در هر مقطع تعيين کرد. لذا امکان تهيه ي صورت هاي مالي از روي دفتر روزنامه امکان پذير نيست. از اين رو دفتر ديگري به نام دفتر 
کل تهيه مي شود. تمامي اطالعات دفتر روزنامه بايد به دفتر کل منتقل شوند. در دفتر کل براي هر حساب صفحه )صفحات( جداگانه اي 

در نظر گرفته مي شود و تمام اقالم بدهکار و بستانکار هر حساب در صفحه ي مربوط به خود نوشته مي شود. 
      بنابراین، دفتر کل دفتري اس��ت که حس��اب هاي یک مؤسس��ه به تفکیک در آن نگه داري مي ش��ود. در دفتر کل براي هر کدام از 
حس��اب ها )مثاًل صندوق ، موجودي کاال، زمین، ساختمان ، حساب هاي پرداختني و سرمایه( صفحه یا صفحات جداگانه اي در نظر گرفته 

مي شود و تمام اقالم بدهکار و بستانکار هر حساب از دفتر روزنامه استخراج و در صفحه ي مربوطه در دفتر کل نوشته مي شود. 
         بر اساس ماده ي 8 قانون تجارت ، دفتر کل، دفتري است که تاجر باید کلیه ي معامالت را الاقل هفته اي یک مرتبه از دفتر روزنامه 

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

دفتر کل دفتري اس��ت که حس��اب هاي یک مؤسسه به تفکیک در آن نگهداري مي شود. در دفتر 
کل براي هر کدام از حس��اب ها صفحات جداگانه اي در نظر گرفته مي ش��ود و تمام اقالم بدهکار و 

بستانکار هر حساب از دفتر روزنامه استخراج و در صفحه ي مربوطه در دفتر کل نوشته مي شود.
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      کلیه ي معامالت ثبت شده در دفتر روزنامه در هر ماه باید حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به دفتر کل منتقل شود.
         دفتر کل باید داراي س��تون هاي مناس��ب براي انتقال اطالعات دفتر روزنامه به آن باش��د. بنابراین دفتر کل باید حداقل 
داراي س��تون هایي براي درج ش��ماره سند حسابداري، تاریخ ، شرح ، مبلغ بدهکار، مبلغ بس��تانکار و مانده حساب در هر مقطع 

زماني باشد. یکي از شکل هاي رایج دفتر کل بصورت زیر است:
دفــتر كل

نام حساب :   …………                                   صفحه:  …

شــــــرحتاريخدفتر روزنامه

ف
ماندهبستانكاربدهكارعط

جمع 
شکل 3 � 2 : نمونه دفتر کل

نحوه ي انتقال اطالعات دفتر روزنامه به دفتر کل به صورت زير است: 
� در ستون » شماره سند حسابداري« بايد شماره ي سند حسابداري، که رويداد مربوطه در آن ثبت شده است، نوشته شود. 

� در ستون » تاريخ « بايد تاريخ سند حسابداري، که رويداد مربوطه در آن ثبت شده است، نوشته شود. 
� در ستون » شرح « شرح مختصري از رويداد مربوطه )مطابق با همان شرح نوشته شده در سند حسابداري( نوشته مي شود.

� در ستون »عطف« شماره ي صفحه دفتر روزنامه، که مبلغ مربوطه از آن صفحه انتقال مي يابد، نوشته مي شود. 
� مبلغ بدهکار يا بستانکار مربوطه نيز از دفتر روزنامه به ستون »بدهکار« يا »بستانکار« منتقل مي شود.

� در ستون »مانده« مانده ي حساب نوشته مي شود. معمواًل قبل از ستون مانده، ستوني هم براي تشخيص نوع مانده در نظر گرفته 
مي شود که در آن مشخص مي گردد که مانده ي حساب بدهکار است يا بستانکار.

ش��ماره گذاري صفحات دفتر کل از 1 ش��روع مي شود و به ترتيب ادامه مي يابد. براي هر حساب، بسته به حجم عمليات مربوط به 
آن حس��اب، صفحات الزم در دفتر کل در نظر گرفته مي ش��ود. مثاًل ممکن است براي صندوق صفحات 1 تا 10 ، براي بانک صفحات 
11 تا 25 ، برای حساب هاي دريافتني صفحات 26 تا 35 ، برای وسايل نقليه صفحات 61 تا 70 ، برای حساب های پرداختنی صفحات 

101 تا 110 و براي سرمايه صفحات 191 تا 200 در نظر گرفته شود.
براي نمونه رويدادهاي 1 تا 5 که در دفتر روزنامه ي مؤسسه احسانی ثبت شد، اکنون به دفتر کل منتقل مي  گردد.  
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دفتر روزنامه                   صفحه:  1 
شماره سند 
حسابداري

شــــــرحتاريخ

ف
بستانكاربدهكارعط

صندوق189/12/2
  سرمايه ي آقاي احسانی 

ــرمايه اوليه  ــدوق بابت س ــاب صن ــز به حس واري
مؤسسه 

900,000
900,000

دفــتر كل
نام حساب :   صندوق                                                                                      صفحه:  1

شماره 
سند 

شــــــرحتاريخ
ف

بستانكاربدهكارعط

ص
خی

ماندهتش

1
2
3
 4
 5
6

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

واريز به صندوق بابت سرمايه ي اوليه 
بابت خريد يک  دستگاه خودرو 

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

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

1
1
1
1
1
1

900,000

80,000

40,000
22,000

120,000

60,000

بد
بد
بد 
بد 
بد 
بد

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

جمع 

دفــتر كل
نام حساب :   حسابهای دريافتنی                                                              صفحه:  26

شماره 
سند 

شــــــرحتاريخ

ف
بستانكاربدهكارعط

ص
خی

ماندهتش

4
5

89/12/17

89/12/22

ــه  ــرض ب ــت ق ــت پرداخ باب
شركت ب 

بابت دريافت بخشی از قرض 
داده شده 

1

1

60,000

40,000

بد

بد
 

60,000

20,000

جمع 
دفــتر كل

نام حساب :   وسايل نقليه                                                               صفحه:  61
شماره 
سند 

شــــــرحتاريخ

ف
ماندهتشخیصبستانكاربدهكارعط

ــتگاه 289/12/8 ــد يک  دس ــت خري باب
خودرو 

120,000بد1120,000

جمع 
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دفــتر كل
نام حساب :   حسابهای پرداختنی                                                                صفحه:  101

شماره 
سند 

شــــــرحتاريخ

ف
بستانكاربدهكارعط

ص
خی

ماندهتش

80,000بس180,000بابت دريافت قرض از شركت الف 389/12/9

جمع 
دفــتر كل

نام حساب :   سرمايه                                                                     صفحه:  191
شماره 
سند 

شــــــرحتاريخ
ف

ماندهتشخیصبستانكاربدهكارعط

1
6

89/12/2
89/12/24

 بابت سرمايه اوليه مؤسسه 
ــذاری مجدد  ــرمايه گ بابت س

مالک در مؤسسه 

1
1

900,000
58,000

بس
بس

900,000
958,000

جمع 

دفــتر كل
نام حساب :   اثاثه ي اداری                                                                      صفحه:  71

شماره سند 
حسابداري

شــــــرحتاريخ

ف
ماندهتشخیصبستانكاربدهكارعط

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

36000بد136000

جمع 

 مانده گيري حساب هاي دفتر كل
       براي مانده گیري هر حس��اب دفتر کل کافي اس��ت که مابه التفاوت جمع اقالم بدهکار و بس��تانکار ثبت شده ي در آن 
حس��اب را تا آن مقطع محاس��به نمود، این مابه التفاوت، مانده ي حساب نامیده مي ش��ود. اگر جمع اقالم بدهکار از جمع اقالم 
بس��تانکار ثبت ش��ده در آن حس��اب بیشتر باش��د، مانده ي حاصله »بدهکار « و بر عکس اگر جمع اقالم بس��تانکار از جمع اقالم 
بدهکار ثبت شده در آن حساب بیشتر باشد، مانده ي حاصله » بستانکار« خواهد بود. معموالً براي مشخص کردن ماهیت بدهکار 
یا بستانکار مانده حسابهاي دفتر کل، ستوني به نام ستون »تشخیص« در نظر گرفته مي شود. اگر مانده ي حاصله بدهکار باشد، در 
ستون تشخیص کلمه »بدهکار« و اگر مانده ي حاصله بستانکار باشد در ستون تشخیص کلمه ي »بستانکار« نوشته مي شود. البته در 
عمل معموالً به جاي لفظ بدهکار از مخفف آن،  یعني »بد«  و به جاي لفظ بستانکار از مخفف آن  یعني »بس« ، استفاده مي شود. 
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براي مانده گيري حساب ها كافي است كه جمع اقالم بدهكار و بستانكار ثبت شده در 
هر حساب را از يكديگر كسر نمائيد. 

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

ب��راي مثال مانده ي حس��اب دفت��ر کل صندوق را، که قبالً  ارائه ش��د، در نظ��ر بگیرید. مانده ي آن به صورت زیر محاس��به 
مي شود:

دفــتر كل
نام حساب :   صندوق                                                                              صفحه:  1

شماره ي 
سند 

حسابداري

شــــــرحتاريخ
ف

عط
بستانكاربدهكار

ص
خی

ماندهتش

1
2
3
 4
 5
6

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

واريز به صندوق بابت سرمايه اوليه 
بابت خريد يک  دستگاه خودرو 

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

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

1
1
1
1
1
1

900,000

80,000

40,000
22,000

120,000

60000

بد
بد
بد 
بد 
بد 
بد

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

جمع 
عدد  900,000 ریال مندرج در اولین ردیف ستون مانده برابر رقم مربوط به سند شماره ي 1 است. 

برای به دس��ت آوردن مانده در ردیف دوم، باید 120,000 ریال مربوط به سند شماره ي 2 را از 900,000 ریال کسر نمائید. 
چون 900,000 ریال دارای ماهیت بدهکار اس��ت ولی  120,000 ریال در س��تون بس��تانکار آمده است )دارای ماهیت بستانکار 

است(، بنابراین 120,000 ریال از 900,000 ریال کسر می شود و مانده جدید به 780,000 ریال می رسد. 
برای به دس��ت آوردن مانده در ردیف س��وم، باید 80,000 ریال را به مانده ي قبلی )یعنی 780,000 ریال( اضافه نمائید. زیرا 
مانده قبلی 780,000 ریال دارای ماهیت بدهکار اس��ت و 80,000 ریال مربوط به س��ند ش��ماره 3 نیز بدهکار می باش��د. لذا اگر 

80,000 ریال به 780000 ریال اضافه شود، مانده در ردیف سوم به 860,000 ریال می رسد که ماهیت آن نیز بدهکار است. 
برای به دس��ت آوردن مانده در ردیف چهارم، باید 60,000 ریال مربوط به سند شماره ي 4 را از مانده ي قبلی که 860,000 
ریال است، کسر نمائید. چون 860,000 ریال دارای ماهیت بدهکار است ولی  60,000 ریال بستانکار است. با کسر کردن60,000 

ریال از 860,000 ریال، مانده به 800,000 ریال می رسد. 
ب��رای به دس��ت آوردن مانده در ردیف پنجم، باید 40,000 ریال را به مانده قبل��ی )یعنی 800,000 ریال( اضافه نمائید. زیرا 
مانده قبلی، یعنی 800,000 ریال دارای ماهیت بدهکار است و 40,000 ریال مربوط به سند شماره 5 نیز بدهکار می باشد. لذا اگر 

40,000 ریال به 800,000 ریال اضافه شود، مانده در ردیف پنجم به 840000 ریال می رسد که ماهیت آن نیز بدهکار است. 
نهایتاً طی س��ند 6 ، مبلغ 22,000 ریال به حس��اب صندوق واریز ش��ده ، که موجب افزایش حساب مزبور گردیده و مانده ي 

صندوق را به 862,000 ریال رسانده است. 
      هر چند ش��کل رس��مي و متداول دفتر کل، به صورتي اس��ت که در باال آورده شد، اما در جائي که هدف آموزش باشد 
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 T معروف است. در حقیقت، حساب T در زبان انگلیسي نوشت که به حساب  T  مي توان حس��اب دفتر کل را به ش��کل حرف
همان دوس��تون بدهکار و بس��تانکار دفتر است که مبالغ بدهکار و بستانکار در آن نوش��ته شده است. مثاًل  اگر حساب دفتر کل 

صندوق را بخواهیم در دفتر کل به شکل   T  وارد کنیم به صورت زیر است:
حساب صندوق

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

120,000
60,000

1042,000180,000

862,000

برای مانده گیری حساب دفتر کل به شکل T ، ابتدا باید هر طرف حساب را جداگانه جمع بزنید و حاصل را زیر آن بنویسید. 
سپس اعداد به دست آمده را از هم کسر نمایید و حاصل آن را در زیر عدد بزرگ تر بنویسید. در حساب T فوق، جمع مبالغ ثبت 
ش��ده در قسمت بدهکار حس��اب، 1042,000 ریال و جمع مبالغ ثبت شده در ستون بستانکار حساب، 180,000 ریال است. اگر 
180,000 ریال، از 1042,000 ریال کس��ر کنید، حاصل آن 840,000 ریال می ش��ود که باید زیر عدد بزرگتر، یعنی 1042,000 

ریال، نوشته شود. 
در نهایت اگر مانده در س��مت راس��ت قرار بگیرد، دارای ماهیت بدهکار و اگر در س��مت چپ قرار بگیرد، دارای ماهیت 

بستانکار است. در حساب فوق، چون مبلغ 862,000 ریال در سمت راست قرار گرفته است، دارای ماهیت بدهکار می باشد. 

 تراز آزمايشی 
       در سیس��تم حس��ابداري دو طرفه، هر معامله به مبلغ بدهکار و بستانکار مس��اوي در دفاتر ثبت مي شود. اگر حساب ها به 
صورت صحیح ثبت و مانده گیري ش��ده باش��ند، جمع مانده هاي بدهکار حس��اب هاي دفتر کل باید با جمع مانده هاي بستانکار 
حس��اب ها مساوي باش��د. یکي از وسایلي که حسابداران براي آزمون صحت مدارك حس��ابداري مورد استفاده قرار مي دهند، 
تراز آزمایش��ي است. تراز آزمایشي فهرس��تي است از مانده ي حساب هاي دفتر کل، که معموالً در پایان هر ماه تهیه ي مي شود. 
تهیه تراز مزبور به حسابداران امکان مي دهد که از تساوي جمع مانده هاي بدهکار با جمع مانده هاي  بستانکار اطمینان حاصل 

نمایند.
        تراز آزمایش��ي جدولی اس��ت که مانده ي حسابهاي دفتر کل در آن نوشته مي شود. حساب ها به ترتیبي که در دفتر کل 
مرتب شده اند، در تراز آزمایشي درج مي شوند. یعنی با توجه به مثال فوق، ابتدا حساب دارایی ها )صندوق، حسابهای دریافتنی، 
وس��ایل نقلیه و اثاثه ي اداری( بعد حساب بدهی ها )حس��اب های پرداختنی( و سپس سرمایه و درآمدها و هزینه نوشته می شوند. 
در صورتي که حسابهاي دفتر کل توازن داشته باشند، جمع مانده هاي بدهکار و بستانکار مساوي خواهد بود. تراز آزمایشي دو 

هدف کلي زیر را تأمین مي کند:
الف ( اثبات تساوي اقالم بدهکار و بستانکار دفتر کل

ب ( فراهم آوردن اطالعات الزم براي تهیه  ي گزارش هاي مالي پایان دوره.

تراز آزمايشي جدولی است كه مانده حسابهاي دفتر كل در آن نوشته مي شود. 
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با توجه به مثال ارائه شده در مورد مؤسسه ي احسانی، تراز آزمایشي مانده ي حساب هاي دفتر کل مؤسسه در پایان اسفندماه 
1389 به صورت زیر است:

مؤسسه ي احسانی
تراز آزمايشي

در تاريخ 1389/12/29
مانده ي بستانكارمانده ي بدهكارنام حساب

صندوق
حسابهاي دريافتني

وسايل نقليه
اثاثه اداری 

حسابهاي پرداختني
سرمايه 

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

80,000
958,000

1038,0001038,000جمع

  تراز آزمایش��ي فوق را تراز آزمایش��ي دو س��توني مي گویند. زیرا داراي یک س��تون بدهکار و یک ستون بستانکار است. 
تراز آزمایش��ي چهار س��توني نیز مي توان تهیه کرد. در تراز آزمایشي که به شکل چهار ستوني تهیه مي شود، در دو ستون اول، 
جمع گردش بدهکار و بس��تانکار هر حس��اب و در دو ستون آخر، مانده هاي بدهکار یا بستانکار هر حساب نوشته مي شود. تراز 

آزمایشي چهار ستوني مؤسسه ي احسانی در پایان سال 1389 به صورت مقابل است.

مؤسسه ي احسانی
تراز آزمايشي

در تاريخ 1389/12/29
مانده بستانكارمانده بدهكارگردش بستانكارگردش بدهكارنام حساب

صندوق
حساب هاي دريافتني

وسايل نقليه
اثاثه ي اداری 

حساب هاي پرداختني
سرمايه 

1042,000
60,000

120,000
36,000

0
0

180,000
40,000

0
0

80,000
958,000

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

80,000
958,000

1258,0001258,0001038,0001038,000جمع

به طوري که مالحظه مي شود، جمع اقالم در دو ستون اول تراز آزمایشي با جمع گردش عملیات دفتر روزنامه مساوي است. 
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بطور کلي، تهیه ي تراز آزمایشي مي تواند در کشف برخي اشتباهات مؤثر باشد. تراز آزمایشي مي تواند توازن مانده حساب هاي 
دفتر کل را اثبات کند. تساوي مجموع اقالم بدهکار و بستانکار تراز آزمایشي این اطمینان را فراهم مي سازد که:

الف( طرف هاي بدهکار و بستانکار تمام معامالتي که از دفتر روزنامه به دفتر کل نقل شده، مساوي است،
ب( مانده بدهکار یا بستانکار هر حساب بطور صحیح محاسبه شده،

ج(و مانده ي حساب ها در تراز آزمایشي درست جمع زده شده است.
اگر در تراز آزمایشي جمع ستون بدهکار با جمع ستون بستانکار مساوي نباشد، بدیهي است که اشتباه یا اشتباهاتي رخ داده 

است.1 
 دفتر معین 

       در مثال فوق، مبلغ 80,000 ریال از ش��رکت الف قرض گرفته ش��ده که در »حساب هاي پرداختني« ثبت شده است. اگر 
مؤسس��ه احسانی از چند ش��خص دیگر هم قرض بگیرد، اطالعات آن ها نیز در دفتر کل »حسابهاي پرداختني« ثبت می شود. در 
این حالت اگر بخواهیم مبلغ بدهي شرکت به هرکدام از طلبکاران را بدانیم، باید تک تک اقالم ثبت شده در حساب دفتر کل 

»حسابهاي پرداختني« را بررسي کنیم تا مشخص شود که هر کدام از اقالم ثبت شده مربوط به چه شخصي است.
 در صورتي که تعداد اقالم ثبت ش��ده در حس��اب »حس��اب هاي پرداختني« زیاد باش��ند، این کار خیلي وقت گیر مي شود و 
احتمال اشتباه در تعیین بدهي به هر کدام از طلبکاران نیز باال خواهد بود. براي جلوگیري از این مشکل و ایجاد سهولت و دقت 
در نگهداري حس��اب ها، در کنار دفتر کل، دفتر دیگري نگهداري مي ش��ود که به آن دفتر معین مي گویند. مثاًل براي حس��اب 
»حس��ابهاي پرداختني« در دفتر کل ، دفتر جداگانه دیگري به نام »دفتر معین حس��ابهاي پرداختني« نگه داري مي کنیم که در این 
دفتر، براي هرکدام از طلبکاران ش��رکت صفحه خاصي در نظر  گرفته مي شود و رویدادهاي مالي مربوط به آن را عالوه بر دفتر 

کل، در این دفتر نیز ثبت مي کنیم.
 این کار کمک مي کند که هر وقت الزم بود وضعیت بدهي ش��رکت به ش��خص خاصي را بدانیم مستقیماً به حساب آن در 
دفتر معین مراجعه و س��ریعاً اطالعات مورد نیاز را استخراج نمائیم. شماي کلي و نحوه ي نوشتن دفتر معین تقریباً مشابه دفتر کل 

است. لذا، برای پرهیز از طوالنی شدن بحث، به ذکر یک مثال کوتاه در این زمینه می پردازیم. 
مثال: رویداد زیر را در سند حسابداری، دفتر روزنامه، دفتر کل به شکل T و دفتر معین به شکل T ثبت نمائید. 

در تاریخ 1388/11/2 مبلغ 42,000 ریال به شرکت ج، 17,000 ریال به آقای حسینی و 14,000 ریال به خانم رحیمی قرض 

1� برخی معتقدند برای این که حسابداران بتوانند اشتباهات را سریع تر پیدا کنند می توانند از چند تکنیک استفاده نمایند. در اینجا به دو نمونه از این تکنیک ها اشاره 
می ش��ود. تکنیک اول: اگر اختالف جمع دو س��تون بدهکار و بستانکار تراز آزمایشی قابل تقسیم بر عدد 2 باشد، در این صورت احتماالً یک عدد بدهکار در سمت 
بستانکار ثبت شده یا بالعکس. برای مثال، اگر در انتقال ارقام از دفتر روزنامه به دفتر کل 250 ریال بدهکار حساب دریافتنی را اشتباهاٌ به بدهکار حساب دریافتنی در 
دفتر کل منتقل کرده باشیم، در این صورت وقتی تراز آزمایشی را از روی مانده ارقام دفتر کل تهیه می کنیم، بین ستون بدهکار و بستانکار جمعاٌ 500 ریال اختالف 
وجود دارد که 500 عددی قابل تقسیم بر 2 است. از تقسیم 500 بر عدد 2 عدد 250 بدست می آید. به این ترتیب حسابدار متوجه می شود که برای رفع اشتباه موجود 
باید عدد 250 را در دفتر روزنامه و دفتر کل ردیابی کند. تکنیک دوم: اگر اختالف س��تون بدهکار  و س��تون  بس��تانکار تراز آزمایشی قابل تقسیم بر عدد 9 باشد، در 
این صورت اختالف موجود می تواند ناش��ی از جا انداختن یا اضافه نوش��تن یک صفر آخر اعداد یا ثبت مقلوب )مثاٌل 32 را اشتباهاٌ 23 بنویسیم( باشد. برای مثال اگر 
یک ثبت مربوط به وجه نقد در دفتر روزنامه را به جای 21000 اش��تباهاٌ 2100 ریال به دفتر کل منتقل کنیم، در این صورت در تراز آزمایش��ی جمع س��تونهای بدهکار 
و بستانکار 18900 ریال )18900 = 2100 – 21000( اختالف خواهد داشت. از آن جا که 18900 عددی قابل تقسیم بر 9 و حاصل این تقسیم برابر 2100 است، بنابر 

این حسابدار به این موضوع رهنمون می شود که به احتمال زیاد اشتباه مربوط به موردی بوده که عدد آن 2100 است و این عدد را ردیابی می کند. 
همانطور که مالحظه ش��د، اس��تفاده از این تکنیکها در بسیاری از موارد می تواند به حسابداران کمک کند که اشتباهاتشان را سریع تر پیدا کنند. اما نکته ای که باید به 
آن دقت کنید این است که عملکرد این تکنیک ها همیشه درست نیست. برای نمونه ممکن است جمع دو ستون بدهکار و بستانکار تراز آزمایشی قابل تقسیم بر عدد 
2 باشد لیکن اشتباله ناشی از ثبت عدد بدهکار در سمت بستانکار یا بالعکس نباشد. برای مثال اگر حسابدار شرکت الف مبلغ 180 ریال را در بدهکار یا بستانکار یکی 
از حس��اب ها ثبت نکرده باش��د، دو ستون تراز آزمایشی به همین میزان )یعنی 180 ریال ( اختالف دارد که هم بر 2 قابل تقسیم است و هم بر 9 ولی هیچ بدهکاری در 

بستانکار یا بالعکس ثبت نشده است و اختالف مزبور ناشی از جا انداختن یا اضافه نوشتن صفر در آخر عدد و یا ثبت مقلوب نیز نیست.  
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داده شد.          
سند حسابداری

بسـتانكار بدهـكار مبلغ جزء شــــــــرح كد حساب

73,000

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

حسابهای دريافتنی  
شركت ج 

آقای حسينی 
خانم رحيمی 

صندوق  

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

شرح:  بابت پرداخت قرض به شرکت ج، آقای حسینی و خانم رحیمی. 

تهیه کننده: ………………   تأیید کننده:  ………………   تصویب کننده: ……………..

دفــتر روزنامه        

بستانكار بدهكار ف
عط شــــــرح تاريخ

شماره ي 
 سند 

حسابداري

73,000
73,000 حسابهای دريافتنی 

 صندوق 
بابت پرداخت قرض

88/11/2

 : T دفتر كل به شكل 
حسابهای دريافتنی 

73,000

دفتر معين حساب های دريافتنی
          نام حساب : شرکت ج 

شماره ي 
سند 

حسابداري

شــــــرحتاريخ

ف
عط

بستانكاربدهكار

ص
خی

تش

مانده

ــه 88/11/2  ــرض ب ــت ق ــت پرداخ باب
شركت ج 

42,000

جمع 
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دفتر معين حسابهای دريافتنی
          نام حساب : آقای حسینی  

شماره ي 
سند 

حسابداري

شــــــرحتاريخ

ف
عط

بستانكاربدهكار

ص
خی

ماندهتش

بابت پرداخت قرض به آقای 88/11/2
حسينی 

17,000

جمع 

دفتر معين حسابهای دريافتنی
          نام حساب : خانم رحیمی 

شماره ي 
 سند 

حسابداري

شــــــرحتاريخ
ف

عط
بستانكاربدهكار

ص
خی

ماندهتش

باب��ت پرداخ��ت قرض به 88/11/2 
خانم رحیمی

14,000

جمع 
        مانند آن چه که براي »حس��اب هاي پرداختني« گفته ش��د، براي برخی دیگر از حس��اب هاي دفتر کل مثل »حساب هاي 
دریافتني« ، »حس��اب بانک« و »حس��اب وسایل نقلیه« نیز دفتر معین نگه داري مي کنند. به طور کلي براي آن دسته از حساب هاي 

دفتر کل که داراي چندین زیر مجموعه هستند، دفتر معین نگه داري مي شود
 .

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

مثال جامع مثال جامع 
آقای محمدی در بهمن ماه 1389 مؤسس��ه ي محمدی را تش��کيل داد. رويدادهای زير طی بهمن ماه در اين مؤسس��ه اتفاق افتاده 

است. 
1389/11/1 ، مبلغ 980,000 ريال توسط آقای محمدی به عنوان سرمايه مؤسسه به صندوق مؤسسه واريز شد. 

89/11/3 ، يک باب آپارتمان به مبلغ 760,000 ريال برای دفتر مؤسس��ه خريداری ش��د و مبلغ 600,000 ريال آن به صورت نقد 
پرداخت شد. 

89/11/7 ، مقداری اثاثه ي اداری به مبلغ 70,000 ريال به طور نقد خريداری شد. 
89/11/11 ، مبلغ 110,000 ريال به صورت قرض به مؤسسه يکتا پرداخت شد. 
89/11/18 ، مبلغ 40,000 ريال از بدهی مربوط به خريد آپارتمان پرداخت شد. 

89/11/28 ، مبلغ 80,000 ريال از وجه قرض داده شده به مؤسسه يکتا دريافت شد. 
مطلوب است: 

الف( ثبت رويدادها در دفتر روزنامه ي عمومی 
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ب( انتقال ثبت ها از دفتر روزنامه به دفتر کل به شکلT و تعيين مانده ي حساب های دفتر کل
ج( تهيه ي تراز آزمايشی مؤسسه محمدی در پايان بهمن ماه

پاسخ
دفتر روزنامه

شماره 
سند

بستانكاربدهكارشـــــــــرحتاريخ

صندوق 189/11/1
 سرمايه 

واريز به صندوق  بابت سرمايه اوليه 

 980,000
 980,000

ساختمان 289/11/3
 صندوق 

حساب های پرداختنی 
بابت خريد يک دستگاه آپارتمان اداری

 760,000
 600,000
 160,000

اثاثه ي اداری 389/11/7
صندوق 

بابت خريد اثاثه ي اداری 

 70,000
 70,000

حساب های دريافتنی 489/11/11
  صندوق  

بابت پرداخت قرض به مؤسسه يكتا 

 110,000
 110,000

حساب های پرداختنی 589/11/18
   صندوق 

بابت پرداخت بخشی از بدهی مربوط به خريد آپارتمان

40,000
 40,000

صندوق 689/11/28
حسابهای دريافتنی 

 80,000
 80,000

2040,0002040,000جمع 

اثاثه اداریساختمانصندوق

980,000
80,000

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

 760,000 70,000

 1060,000 820,000
 240,000
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سرمايه حسابهای پرداختنی حسابهای دريافتنی 
110,00080,00040,000160,000 980,000

30,000120,000
مؤسسه محمدی

تراز آزمايشی
در تاريخ 1389/11/30

مانده بستانكارمانده بدهكارنام حساب
صندوق 

ساختمان 
اثاثه اداری 

حسابهای دريافتنی 
حسابهای پرداختنی 

سرمايه 

240,000
 760,000
 70,000
 30,000

 120,000
 980,000

1100,000 1100,000 جمع 

 فهرست حساب ها و كد گذاری حساب ها 
برای تسهیل طبقه بندی و ثبت رویدادها معموالً در هر مؤسسه فهرستی از حساب های دفتر کل تهیه می شود. فهرست حسابها 
صورت کاملی از عناوین حساب هایی است که مؤسسه در نظر دارد آن ها را مورد استفاده قرار دهد. معموالً برای هر حساب یک 
شماره مشخص در نظر گرفته می شود که به آن کد حساب نیز می گویند. حساب ها به ترتیبی که در صورت های مالی انعکاس 
می یابند ش��ماره گذاری می ش��وند. یعنی ابتدا دارایی ها، سپس بدهیها و سرمایه و در نهایت درآمدها و هزینه ها آورده می شوند. 

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

وجوه نقد  
حسابها و اسناد دريافتنی 

موجودی كاال 
پيش پرداختها 

زمين 
ساختمان 

وسايل نقليه 
اثاثه اداری 

حسابها  و اسناد پرداختنی 
پيش دريافتها 
وام پرداختنی 

سرمايه 
درآمد های عملياتی 

ساير درآمدها 
هزينه حقوق 

هزينه های اداری و عمومی

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

کدگذاری حس��ابها به ش��کل منظم و سیستماتیک و به نحوی انجام می شود که شماره حس��ابها بیانگر طبقات و ارتباط بین 
حس��ابها باش��د. برای مثال همانطور که در جدول باال مشاهده می شود، اولین رقم س��مت چپ کد برای دارایی های جاری 1 و 

برای دارایی های غیرجاری 2 می باشد. 
معموالً دو رقم س��مت چپ هر کد مربوط به حس��اب کل است و برای حساب های معین نیز بسته به نیاز ممکن است دو رقم 
در نظر گرفته ش��ود. برای مثال، در جدول فوق کد 11 بیانگر وجوه نقد اس��ت. این وجوه نقد نیز ممکن است خود شامل چهار 
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حساب معین به صورت زیر باشد: 

نام حساب معینكد معینكد كل
11
11
11
11

10
12
13
14

صندوق 
حساب های جاری بانكی

حساب های سپرده كوتاه مدت
تنخواه گردان ها

 ثبت درآمدها و هزينه ها در مؤسسات خدماتی 
هنگامي که مؤسسه اي خدماتي را انجام يا کااليي را به مشتريان تحويل مي دهد، پول يا دارايي ديگري  از آنان دريافت مي کند و 

يا طلبی برای او ايجاد می شود. ورود پول يا دارايي يا ايجاد طلب بابت ارائه ي خدمات يا فروش کاال را » درآمد « مي گويند. 
بطور کلي، درآمد هنگامي شناس��ائي و در مدارك حس��ابداري ثبت مي ش��ود که کاالي فروش رفته به مشتريان تحويل داده شود يا 
خدماتي براي آنان انجام شود. چون درآمد موجب افزایش سرمایه مي گردد، نحوه ثبت افزایش و کاهش آن مثل حساب سرمایه 

است، یعني زماني که درآمد افزایش پیدا مي کند ، حساب درآمد بستانکار مي شود. 

درآمد            )افزايش درآمد مثل افزايش سرمايه(                  بستانكار

برای آشنائی با نحوه ي ثبت درآمد به مثال های زیر توجه نمائید: 
1- ش��رکت الف بابت خدماتي که به مش��تریان ارائه نموده اس��ت در تاریخ 81/9/5 صورت حساب شماره ي یک را به مبلغ 

200,000 ریال صادر و وجه آن را دریافت کرد. نحوه ثبت آن در دفتر روزنامه به صورت زیر است:

دفــتر روزنامه
شماره ي 

سند 
حسابداري

شــــــرحتاريخ

ف
عط

بستانكاربدهكار

صندوق81/9/5
 درآمد خدمات

ــماره 1 و دريافت وجه  ــاب ش بابت صدور صورتحس
آن. 

200,000
200,000

در ثبت فوق چون موجودي صندوق افزایش یافته آن را بدهکار و چون درآمد افزایش یافته آن را بستانکار مي کنیم. زیرا، 
همان طور که قباًل بیان گردید، افزایش درآمد مثل افزایش س��رمایه بس��تانکار مي شود. اگر پس از ارائه خدمات، صورت حساب 
صادر ش��ود ولي وجه آن دریافت نش��ود ، حس��اب هاي دریافتني را بدهکار مي کنیم. برای توضیح این موضوع به مثال های زیر 

توجه نمائید: 
2- ش��رکت الف بابت خدماتي که به مش��تریان ارائه داده اس��ت، در تاریخ 81/9/15 صورت حس��اب شماره ي 2 را به مبلغ 
130000 ری��ال صادر کرد ولي وجه آن هنوز دریافت نش��ده اس��ت. نح��وه ي ثبت این رویداد در دفت��ر روزنامه به صورت زیر 
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است:
دفــتر روزنامه

شماره ي 
سند 

حسابداري

شــــــرحتاريخ

ف
عط

بستانكاربدهكار

حسابهاي دريافتني81/9/15
 درآمد خدمات

ــاب شماره 2 كه هنوز وجه آن  بابت صدور صورتحس
دريافت نشده است.

130,000
130,000

3- ش��رکت الف بابت خدماتي که به مش��تریان ارائه داده اس��ت، در تاریخ 81/10/6 صورت حساب ش��ماره ي 3 را به مبلغ 
230,000 ریال صادر کرد. مبلغ 80,000 ریال از وجه آن دریافت ش��د ولي مابقي آن هنوز دریافت نش��ده است. نحوه ثبت این 

رویداد در دفتر روزنامه به صورت زیر است:
دفــتر روزنامه

شماره سند 
حسابداري

شــــــرحتاريخ

ف
عط

بستانكاربدهكار

صندوق81/10/6
حساب هاي دريافتني

  درآمد خدمات
بابت صدور صورت حساب شماره ي 3 .

80,000
150,000

230,000

هزینه، بهاي تمام شده کاالي فروش رفته و یا خدمات انجام شده به منظور کسب درآمد است. به عبارت دیگر، هزینه شامل 
مخارجي اس��ت که براي کسب درآمد، پرداخت یا واقع شده اس��ت. حقوق کارکنان، هزینه سوخت و روشنایي و هزینه تلفن. 
عنوان هر حس��اب هزینه، باید ماهیت آن حس��اب را بیان کند، مثال« هزینه اجاره، هزینه حقوق و هزینه بیمه. چون هزینه موجب 
کاهش س��رمایه مي گردد، نحوه ثبت افزایش و کاهش آن عکس حس��اب سرمایه اس��ت. یعني زماني که هزینه افزایش پیدا مي 

کند، حساب هزینه بدهکار مي شود. 

هزينه            )افزايش هزينه عكس افزايش سرمايه(                  بدهكار

برای تشریح نحوه ي ثبت هزینه به مثال های زیر توجه نمائید: 
1- ش��رکت ال��ف در تاریخ 81/9/2 مبل��غ 500,000 ریال بابت هزینه برق پرداخت کرد. نح��وه ي ثبت آن در دفتر روزنامه 

به صورت زیر است:
دفــتر روزنامه

شماره سند 
فشــــــرحتاريخحسابداري

بستانكاربدهكارعط

هزينه برق81/9/2
 صندوق

بابت پرداخت هزينه برق مصرفي شركت.

500,000
500,000
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در ثب��ت فوق چون صندوق کاهش یافته اس��ت آن را بس��تانکار و چون هزین��ه افزایش یافته آن را بده��کار مي کنیم. زیرا 
همان طوري که قباًل بیان شد، افزایش هزینه عکس افزایش سرمایه است، بنابراین، وقتي که هزینه افزایش پیدا کند آن را بدهکار 

مي کنند.
اگر خدماتی برای مؤسسه انجام شده باشد لیکن وجه آن را پرداخت نکرده باشد، باید هزینه خدمات دریافت شده در دفاتر 

ثبت شود. برای تشریح این موضوع به مثال زیر توجه نمائید: 
2- ش��رکت الف در تاریخ 81/10/2 صورتحس��ابي به مبلغ 810,000 ریال بابت هزینه تعمیر ماش��ین آالت شرکت دریافت 

نمود که وجه آن هنوز پرداخت نشده است. نحوه ثبت این رویداد در دفتر روزنامه بصورت زیر است:
دفــتر روزنامه

شماره سند 
فشــــــرحتاريخحسابداري

بستانكاربدهكارعط

هزينه ي تعمير ماشين آالت 81/10/2
حسابهاي پرداختني

ــين آالت  ــاب تعمير ماش ــت دريافت صورت حس باب
شركت..

810,000
810,000

ممکن اس��ت بخش��ی از وجه هزینه پرداخت شده و بخشی از آن بعداً پرداخت شود؛ در این حالت باید کل هزینه ثبت شود. 
برای تشریح این موضوع به مثال زیر توجه نمائید: 

3- هزین��ه ي تعمیر یکی از خودروهای ش��رکت الف 240,000 ریال اس��ت . در تاری��خ 81/10/30 مبلغ 130,000 ریال آن 
پرداخت ش��د و بقیه ي آن هنوز پرداخت نش��ده اس��ت. نحوه ثبت این رویداد در دفتر روزنامه ي ش��رکت الف به صورت زیر 

است:
دفــتر روزنامه

شماره سند 
حسابداري

شــــــرحتاريخ

ف
بستانكاربدهكارعط

هزينه ي تعمير خودرو81/10/2
                    صندوق 

                    حساب هاي پرداختني
بابت هزينه تعمير يکی از خودروهای شرکت. 

240,000
130,000
110,000

چنان چه قبل از ارائه ي خدمات وجهی از مشتریان دریافت شود، وجه دریافت شده تحت عنوان پیش دریافت ثبت می شود. 
برای مثال، اگر مؤسس��ه ي صبا بابت خدماتی که قرار اس��ت در ماه های آینده به مشتریان ارائه دهد مبلغ 28,000 ریال در تاریخ 

1389/6/4 دریافت کرده باشد، این رویداد به صورت زیر در دفتر روزنامه ي مؤسسه ي صبا ثبت می شود: 
دفــتر روزنامه

شماره سند 
فشــــــرحتاريخحسابداري

بستانكاربدهكارعط

صندوق 89/6/4
  پيش دريافت  

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

28,000
28,000
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هم چنین زمانی که وجهی قبل از دریافت کاال یا خدمات پرداخت شود، در دفاتر پرداخت کننده تحت عنوان پیش پرداخت 
ثبت می ش��ود. برای مثال، چنان چه مؤسس��ه ي صبا بابت تعمیر یکی از خودروهای خود مبلغ 84,000 ریال در تاریخ 1389/6/4 
پرداخت کرده باش��د ولی تعمیرات خودرو تا آن تاریخ انجام نش��ده باشد، این رویداد به صورت زیر در دفتر روزنامه ي مؤسسه 

صبا ثبت می شود: 
دفــتر روزنامه

شماره 
بستانكاربدهكارشــــــرحتاريخسند 

پيش پرداخت  89/6/4
 صندوق   

پيش پرداخت بابت تعمير خودرو 

84,000
84,000

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

 برداشت صاحب سرمايه 
      برداشت به معناي آن است که صاحب یک مؤسسه براي مصارف شخصي پول یا مال دیگري را از دارایي هاي مؤسسه ي 
متعلق به خود بر دارد یا مخارج شخصي خود را از محل وجوه نقد مؤسسه پرداخت کند. از آنجا که وجه برداشت شده ممکن 
اس��ت به مؤسسه برگش��ت داده شود، برداشت مالک بطور مس��تقیم به حساب سرمایه بدهکار نمي ش��ود، بلکه در حسابي به نام 

»برداشت« ثبت می شود.  قواعد بدهکار و بستانکار کردن برداشت عکس حساب سرمایه و به صورت زیر است: 

افزايش برداشت            بدهکار 
کاهش برداشت             بستانکار 

مثال : آقاي پمثال : آقاي پیمان در 26 اسفند ماه 1386 مبلغ 42,000 ریال وجه نقد جهت مصارف شخصي از صندوق مؤسسه 
پیمان برداشت نمود. نحوه ي ثبت این رویداد در دفتر روزنامه ي مؤسسه ي پیمان به صورت زیر است:

دفــتر روزنامه

شماره سند 
فشــــــرحتاريخحسابداري

بستانكاربدهكارعط

برداشت86/12/26
  صندوق

برداشت از صندوق مؤسسه توسط مالک بابت 
مصارف شخصي

42,000
42,000



46

ثبت و گزارش حساب هافصل دوم

1  
 � سند حسابداري چیست؟ آن را توضیح دهید. 

2 � آیا مي توان براي چند رویداد مالي یک سند حسابداري صادر کرد؟ توضیح دهید. 
3 � در ستون »شرح« سند حسابداری چه چیز نوشته مي شود؟ 
4 � دفاتر حسابداری به چند گروه تقسیم می شود؟ نام ببرید. 

5 � دفتر روزنامه ي عمومی را توضیح دهید. 
6 � دفتر کل را توضیح دهید. 

7 � توضیح دهید که مانده ي یک حساب دفتر کل چگونه تعیین می شود؟  
8 � تراز آزمایشی چیست و معموالً چه زمانی تهیه می شود؟ 

9 � اهداف تهیه تراز آزمایشي را بنویسید. 
10 � توضیح دهید که دفتر معین برای چه منظوری تهیه می شود؟ 
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1
� سند حسابداري چیست؟ آن را توضیح دهید.  سند حسابداري چیست؟ آن را توضیح دهید. 

رد؟ توضیح دهید. کرد؟ توضیح دهید. کرد؟ توضیح دهید.  ک سند حسابداري صادر ک سند حسابداري صادر  داد مالي یداد مالي یداد مالي یک � آیا مي توان براي چند رو 2
� در ستون »شرح« سند حسابداری چه چیز نوشته مي شود؟  3
� دفاتر حسابداری به چند گروه تقسیم می شود؟ نام ببرید.  4

� دفتر روزنامهي عمومی را توضیح دهید.  5
ل را توضیح دهید. کل را توضیح دهید. کل را توضیح دهید.  ک دفتر ک دفتر  � 6

� توضیح دهید که ماندهي یک حساب دفتر کل چگونه تعیین می شود؟   7
� تراز آزمایشی چیست و معموالً چه زمانی تهیه می شود؟  8

شي را بنویسید. یشي را بنویسید. یشي را بنویسید.  � اهداف تهیه تراز آزما 9
� توضیح دهید که دفتر معین برای چه منظوری تهیه می شود؟  10
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تمرين تمرين 

1 � در 2 بهمن ماه 1389 آقای حمیدی مؤسس��ه ي حمیدی را تش��کیل داد و مبلغ 820,000 ریال به عنوان س��رمایه ي اولیه ي 
مؤسس��ه به حس��اب صندوق مؤسس��ه واریز کرد. این رویداد را در سند حس��ابداری و دفتر روزنامه و دفتر کل به شکل T ثبت 

کنید. 
2 � مؤسسه ي ندا یک دستگاه خودرو به مبلغ 870,000 ریال به صورت نقد خریداری کرد. این رویداد را در سند حسابداری 

و دفتر روزنامه و دفتر کل به شکل T ثبت کنید. 

3 � مؤسسه ي توانگر مبلغ 170,000 ریال از مؤسسه ي توانا به صورت قرض دریافت کرد. این رویداد را در مؤسسه توانگر، 
در سند حسابداری و دفتر روزنامه و دفتر کل به شکل T ثبت کنید. 

4 � رویداد مذکور در سؤال 3 را در سند حسابداری، دفتر روزنامه و دفتر کل به شکل T مؤسسه توانا ثبت کنید. 
5 � با توجه به اطالعات سؤال 3 فوق، مؤسسه ي توانگر مبلغ 130,000 ریال از قرض دریافتی از مؤسسه توانا را پرداخت کرد. 

این رویداد را در مؤسسه توانگر، در سند حسابداری و دفتر روزنامه و دفتر کل به شکل T ثبت کنید. 
6 � رویداد مذکور در سؤال 5 را در سند حسابداری، دفتر روزنامه و دفتر کل به شکل T مؤسسه توانا ثبت کنید. 

7 � مؤسس��ه ي مهتاب مقداری اثاثه اداری به مبلغ 240,000 ریال خریداری کرد و مبلغ 180,000 ریال آن را به صورت نقد 
پرداخت کرد. این رویداد را در سند حسابداری و دفتر روزنامه و دفتر کل به شکل T ثبت کنید. 

8 � با توجه به اطالعات س��ؤال 7 ، در صورتی که مؤسس��ه ي مهتاب مبلغ 60,000 ریال بابت بدهی مربوط به خرید خودرو 
پرداخت کرده باشد، این رویداد را در دفتر روزنامه ي مؤسسه مهتاب ثبت کنید. 

9 � مؤسسه ي مهران مبلغ 120,000 ریال به آقای محمدی، 80,000 ریال به خانم امیری و 230,000 ریال به مؤسسه شهاب به 
صورت قرض پرداخت کرد. این رویداد را در سند حسابداری، دفتر روزنامه و دفتر معین و دفتر کل به شکل T ثبت کنید. 

10 � ب��ا توجه به اطالات س��ؤال 8 ، در صورتی ک��ه آقای محمدی 60,000 ریال، خانم امیری مبلغ 30,000 ریال و مؤسس��ه 
ش��هاب مبلغ 190,000 ریال بابت بدهی خود به مؤسس��ه ي مهران پرداخت کرده باشند، این رویداد را در سند حسابداری، دفتر 

روزنامه و دفتر معین و دفتر کل به شکل T در مؤسسه ي مهران ثبت کنید.
11 � آقاي بهروز در 4 اس��فند ماه 1388 مبلغ 24600 ریال وجه نقد جهت مصارف ش��خصي از صندوق مؤسس��ه ي بهروز 

برداشت نمود. مطلوب است ثبت رویداد مزبور در دفتر روزنامه ي مؤسسه بهروز. 
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  مسائل 

1 � رویدادهای زیر را در سند حسابداری و دفتر روزنامه ثبت کنید: 
در تاریخ 1389/11/2 آقای حس��ینی مؤسسه حسینی را تأس��یس کرد و مبلغ 780,000 ریال بابت سرمایه مؤسسه به صندوق 

مؤسسه واریز نمود. 
در تاریخ 89/11/6 یک دس��تگاه خودرو به مبلغ 460,000 ریال برای دفتر مؤسس��ه خریداری شد و مبلغ 310,000 ریال آن 

به صورت نقد پرداخت شد. 
در تاریخ 89/11/7 مبلغ 90,000 ریال به صورت قرض به مؤسسه یگانه پرداخت شد. 

در تاریخ 89/11/16 مقداری اثاثه اداری به مبلغ 40,000 ریال به طور نقد خریداری شد. 
در تاریخ 89/11/19 مبلغ 30,000 ریال از بدهی مربوط به خرید خودرو پرداخت شد. 

در تاریخ 89/11/28 مبلغ 70,000 ریال از وجه قرض داده شده به مؤسسه یکتا دریافت شد. 
2 � با توجه به اطالعات سؤال قبل، ثبت ها را از دفتر روزنامه به دفتر کل انتقال دهید و تراز آزمایشی مؤسسه را در پایان بهمن 

ماه 89 تهیه کنید )دفتر کل حساب صندوق را به صورت کامل و بقیه را به شکل T تنظیم نمایید(.
3 � خانم ش��کوفه در آذر ماه سال 1389 مؤسسه شکوفه را تأسیس کرد. رویدادهای زیر طی آذر ماه در مؤسسه اتفاق افتاده 

است. 
در تاریخ 89/9/2 خانم شکوفه مبلغ 820,000 ریال بابت سرمایه مؤسسه به صندوق مؤسسه واریز نمود. 

در تاریخ 89/9/6 یک دس��تگاه خودرو به مبلغ 480,000 ریال خریداری ش��د و 420,000 ریال آن به صورت نقد پرداخت 
شد. 

در تاریخ 89/9/9 مبلغ 180,000 ریال به صورت قرض از مؤسسه تابان دریافت شد. 
در تاریخ 89/9/11 مبلغ 60,000 ریال از بدهی مربوط به خرید خودرو پرداخت شد. 

در تاری��خ 89/9/14 مق��داری اثاثه ي اداری به مبلغ 160,000 ریال خریداری ش��د و مبل��غ 90,000 ریال آن به صورت نقد 
پرداخت شد. 

 در تاریخ 89/9/18 مبلغ 120,000 ریال از بدهی به مؤسسه ي تابان پرداخت شد. 
مطلوبست: 

الف( ثبت رویدادهای فوق در دفتر روزنامه ي مؤسسه ي شکوفه
ب( انتقال ثبت ها از دفتر روزنامه به دفتر کل به شکل T و تعیین مانده حساب های دفتر کل

ج( تنظیم تراز آزمایشی در پایان آذر ماه 1389 برای مؤسسه ي شکوفه 
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  مسائل 

� رویدادهای زیر را در سند حسابداری و دفتر روزنامه ثبت کنید:  1
خ یخ یخ 1389/11/2 آقای حس��ینی مؤسسه حسینی را تأس��یس کرد و مبلغ 780,000 ریال بابت سرمایه مؤسسه به صندوق  در تار

مؤسسه واریز نمود. 
6خ 6خ 89/11/6 یک دس��تگاه خودرو به مبلغ 460,000 ریال برای دفتر مؤسس��ه خریداری شد و مبلغ 310,000 ریال آن  خ یخ ی در تار

به صورت نقد پرداخت شد. 
خ یخ یخ 89/11/7 مبلغ 90,000 ریال به صورت قرض به مؤسسه یگانه پرداخت شد.  در تار

خ یخ یخ 89/11/16 مقداری اثاثه اداری به مبلغ 40,000 ریال به طور نقد خریداری شد.  در تار
خ یخ یخ 89/11/19 مبلغ 30,000 ریال از بدهی مربوط به خرید خودرو پرداخت شد.  در تار

خ یخ یخ 89/11/28 مبلغ 70,000 ریال از وجه قرض داده شده به مؤسسه یکتا دریافت شد.  در تار
د و تراز آزمایشی مؤسسه را در پایان بهمن ید و تراز آزمایشی مؤسسه را در پایان بهمن ید و تراز آزمایشی مؤسسه را در پایان بهمن  یها را از دفتر روزنامه به دفتر کل انتقال دهیها را از دفتر روزنامه به دفتر کل انتقال ده سؤال با توجه به اطالعات سؤال با توجه به اطالعات سؤال قبل، ثبت � 2

ید(.یید(.یید(. ماه 89 تهیه کنید )دفتر کل حساب صندوق را به صورت کامل و بقیه را به شکل T تنظیم نما
� خانم ش��کوفه در آذر ماه سال 1389 مؤسسه شکوفه را تأسیس کرد. رویدادهای زیر طی آذر ماه در مؤسسه اتفاق افتاده  3

است. 
ریال بابت سرمایه مؤسسه به صندوق مؤسسه واریز نمود.  خ یخ یخ 89/9/2 خانم شکوفه مبلغ 820,000 در تار

6خ 6خ 89/9/6 یک دس��تگاه خودرو به مبلغ 480,000 ریال خریداری ش��د و 420,000 ریال آن به صورت نقد پرداخت  خ یخ ی در تار
شد. 

خ یخ یخ 89/9/9 مبلغ 180,000 ریال به صورت قرض از مؤسسه تابان دریافت شد.  در تار
خ یخ یخ 89/9/11 مبلغ 60,000 ریال از بدهی مربوط به خرید خودرو پرداخت شد.  در تار

14��خ 14��خ 89/9/14 مق��داری اثاثهي اداری به مبلغ 160,000 ریال خریداری ش��د و مبل��غ 90,000 ریال آن به صورت نقد  ��خ ی��خ ی در تار
پرداخت شد. 

خ یخ یخ 89/9/18 مبلغ 120,000 ریال از بدهی به مؤسسهي تابان پرداخت شد.   در تار
مطلوبست: 

الف( ثبت رویدادهای فوق در دفتر روزنامهي مؤسسهي شکوفه
ب( انتقال ثبتها از دفتر روزنامه به دفتر کل به شکل T و تعیین مانده حسابهای دفتر کل

ج( تنظیم تراز آزمایشی در پایان آذر ماه 1389 برای مؤسسهي شکوفه 
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4 � آقاي احمدي مؤسسه »ب« را در تاریخ 1381/2/1 تأسیس نمود و به ترتیب رویدادهاي زیر در آن اتفاق افتاده است. 
- در تاریخ 81/2/1 مبلغ  4760,000 ریال بابت سرمایه ي اولیه به صندوق مؤسسه واریز شد.

-  در تاری��خ 81/2/8 س��ه دس��تگاه خودرو به مبلغ هرک��دام  800,000 ریال )جمع��اً  2400,000 ری��ال( خریداري و مبلغ  
1750000 ریال آن به طور نقد پرداخت شد.

-  در تاریخ 81/2/21 مبلغ  410,000 ریال به صورت قرض به یکي از کارکنان شرکت داده شد.
- در تاریخ 81/2/25 مبلغ 890,000 ریال به صورت قرض از شرکت »الف« دریافت شد.

- در تاریخ 81/2/26 یکي از خودروها به همان مبلغ خریداری ش��ده به فروش رس��ید و مبلغ 760,000 ریال آن به صورت 
نقد دریافت شد. 

-  در تاری��خ 81/2/27 یک دس��تکاه س��اختمان به مبلغ 2780,000 ری��ال خریداري و مبلغ 1810,000 ری��ال آن بطور نقد 
پرداخت شد.

-  در تاریخ 81/2/28 مبلغ 300,000 ریال از قرض داده شده )موضوع بند ج  فوق ( به صندوق شرکت واریز شد.
- مبلغ 650000 ریال از بدهي به شرکت »الف« پرداخت شد.

-  آقاي احمدي مبلغ 18400 ريال جهت مصارف شخصی از صندوق مؤسسه برداشت نمود. 
مطلوب است:

1( ثبت رويدادها در دفتر روزنامه
T 2( انتقال اقالم از دفتر روزنامه به دفتر کل به شکل

3( تهيه ي تراز آزمايشي در پايان ارديبهشت ماه 1381  
5 � اطالعات زير در پايان سال 1382 از دفتر کل شرکت کوهسار استخراج شده است. مطلوب است تهيه ي تراز آزمايشي در تاريخ 

1382/12/29 شرکت:
زمين 920,000 ريال ، حس��اب هاي دريافتني 80,000 ريال ، س��رمايه ؟ ريال ، وسايل نقليه 140,000 ريال ، حساب هاي پرداختني 

120,000 ريال ، ساختمان  210,000 ريال ، اسناد پرداختني  70,000 ريال ، اثاثه ي اداري 850,000 ريال.

6 � رويدادهای زير را در سند حسابداری، دفتر روزنامه، دفتر کل به شکل T و دفتر معين به شکل T ثبت کنيد: 
الف( مؤسس��ه ي ج مبلغ 210,000 ريال به ش��رکت الف، 230,000 ريال به شرکت ب و 140,000 ريال به خانم سجادی به صورت 

قرض پرداخت کرد. 
ب( شرکت الف مبلغ 180,000 ريال، شرکت ب مبلغ 170,000 ريال و خانم سجادی مبلغ 80,000 ريال از بدهی خود به مؤسسه ي 

»ج« پرداخت کردند. 
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           سؤاالت چهارگزينه ای

1 � منظور از سند حسابداري چیست؟
الف( سند حسابداري نوشته اي است که در آن آثار مالي یک یا چند رویداد مالي نوشته مي شود.

ب( بر گه اي است که براي تمام رویدادهاي مالي، که طي یک ماه در مؤسسه اتفاق مي افتد، تهیه مي شود.
ج( سند یا مدرك مثبته اي را، که نشان دهنده ي وقوع رویدادهاي مالي است، سند حسابداري مي گویند.

د( تمام گزینه هاي فوق صحیح است.
2 � آقاي حمیدي مؤسس��ه ي حمیدي را در ابتداي س��ال 1383 تأس��یس کرد و مبلغ 20 میلیون ریال به عنوان سرمایه اولیه به 

شرکت آورد. کدامیک از گزینه هاي زیر ثبت صحیح این رویداد را نشان مي دهد؟
الف( حساب سرمایه 20,000,000 ریال بدهکار و حساب صندوق 20,000,000 ریال بستانکار.
ب( حساب سرمایه 20,000,000 ریال بدهکار و حساب دارایي ها 20,000,000 ریال بستانکار.

ج( حساب صندوق 20,000,000 ریال بدهکار و حساب سرمایه 20,000,000 ریال بستانکار.
د( حساب هاي دریافتني 20,000,000 ریال بدهکار و حساب سرمایه 20,000,000 ریال بستانکار.

3 � شرکت سپهر مقداري اثاثه ي اداري بمبلغ 8 میلیون ریال به صورت نقد خریداري کرد. کدام یک از گزینه هاي زیر ثبت 
صحیح این رویداد را نشان مي دهد؟

الف( حساب اثاثه ي اداري بدهکار و حساب سرمایه بستانکار
ب( حساب اثاثه اداري بدهکار و حساب صندوق بستانکار
ج( حساب اثاثه ي اداري بستانکار و حساب سرمایه بدهکار
د( حساب اثاثه ي اداري بستانکار و حساب صندوق بدهکار

4 � ش��رکت خوش��ه یک دس��تگاه خودرو بمبلغ 90 میلیون ریال خریداري کرد و مبلغ 70 میلیون ریال آن را به صورت نقد 
پرداخت کرد. کدامیک از گزینه هاي زیر ثبت صحیح این رویداد را نشان مي دهد؟

الف( حساب وسایل نقلیه مبلغ 90 میلیون ریال بدهکار، حساب سرمایه مبلغ 70 میلیون ریال بستانکار و حساب هاي پرداختني 
مبلغ 20 میلیون ریال بستانکار

ب( حس��اب وس��ایل نقلیه مبلغ 90 میلیون ریال بدهکار، حساب س��رمایه مبلغ 70 میلیون ریال بستانکار و حسابهاي دریافتني 
مبلغ 20 میلیون ریال بستانکار

ج( حس��اب وس��ایل نقلیه مبلغ 90 میلیون ریال بدهکار، حساب صندوق مبلغ 70 میلیون ریال بستانکار و حسابهاي پرداختني 
مبلغ 20 میلیون ریال بستانکار

د( حس��اب وس��ایل نقلیه مبلغ 90 میلیون ریال بدهکار، حس��اب صندوق مبلغ 70 میلیون ریال بستانکار و حسابهاي دریافتني 
مبلغ 20 میلیون ریال بستانکار
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ثبت و گزارش حسابهافصل دوم

نهينهينهای            سؤاالت چهارگز

ست؟یست؟یست؟ ی منظور از سند حسابداري چی منظور از سند حسابداري چ � 1
داد مالي نوشته مي شود.یداد مالي نوشته مي شود.یداد مالي نوشته مي شود. ا چند رویا چند رویا چند رو ه در آن آثار مالي که در آن آثار مالي که در آن آثار مالي یک کالف( سند حسابداري نوشته اي است کالف( سند حسابداري نوشته اي است 

ه ميیه ميیه ميشود. ی ماه در مؤسسه اتفاق مي افتد، تهی ماه در مؤسسه اتفاق مي افتد، ته ه طي که طي که طي یک کدادهاي مالي، کدادهاي مالي،  دادهاي مالي، یدادهاي مالي، ی ه براي تمام روکه براي تمام روکه براي تمام رو کب( بر گه اي است کب( بر گه اي است 
ند.یند.یند. دادهاي مالي است، سند حسابداري مي گویدادهاي مالي است، سند حسابداري مي گویدادهاي مالي است، سند حسابداري مي گو ه نشان دهندهکه نشان دهندهکه نشان دهندهي وقوع رو کاي را، کاي را،  ا مدرك مثبتهیا مدرك مثبتهیا مدرك مثبته ج( سند 

ح است.یح است.یح است. ینه هاي فوق صحینه هاي فوق صح نه هاي فوق صحینه هاي فوق صحی د( تمام گز
ه به یه به یه به  یه اولیه اول ه اولیه اولی ال به عنوان سرمایال به عنوان سرمایال به عنوان سرما ون ریون ریون ر یلیل لیلی ی می م رد و مبلغ کرد و مبلغ کرد و مبلغ 20 کس کس  س یس ی ی تأس��ی تأس�� 1383دي را در ابتداي س��ال 1383دي را در ابتداي س��ال 1383 دي را در ابتداي س��ال یدي را در ابتداي س��ال ی یي حمیي حم دي مؤسس��هیدي مؤسس��هیدي مؤسس��ه ی آقاي حمی آقاي حم � 2

داد را نشان مي دهد؟یداد را نشان مي دهد؟یداد را نشان مي دهد؟ ن روین روین رو ح ایح ایح ا یر ثبت صحیر ثبت صح ر ثبت صحیر ثبت صحی نه هاي زینه هاي زینه هاي ز یکدامیکدامیک از گز دامکدامک کت آورد. کت آورد.  ت آورد. کت آورد. ک شر
ار.کار.کار. کال بستانکال بستان ال بستانیال بستانی ار و حساب صندوق کار و حساب صندوق کار و حساب صندوق 20,000,000 ر کال بدهکال بده ال بدهیال بدهی ه یه یه 20,000,000 ر الف( حساب سرما
ار.کار.کار. کال بستانکال بستان ال بستانیال بستانی يیيیيها 20,000,000 ر ار و حساب داراکار و حساب داراکار و حساب دارا کال بدهکال بده ال بدهیال بدهی ه یه یه 20,000,000 ر ب( حساب سرما

ار.کار.کار. کال بستانکال بستان ال بستانیال بستانی ه یه یه 20,000,000 ر ار و حساب سرماکار و حساب سرماکار و حساب سرما کال بدهکال بده ال بدهیال بدهی ج( حساب صندوق 20,000,000 ر
ار.کار.کار. کال بستانکال بستان ال بستانیال بستانی ه یه یه 20,000,000 ر ال بدهکار و حساب سرمایال بدهکار و حساب سرمایال بدهکار و حساب سرما افتني یافتني یافتني 20,000,000 ر د( حسابهاي در

ر ثبت یر ثبت یر ثبت  نه هاي زینه هاي زینه هاي ز دامکدامکدام یک از گز کرد. کرد.  رد. کرد. ک کداري کداري  داري یداري ی ال بهیال بهیال بهصورت نقد خر ون ریون ریون ر یلیل لیلی ی می م 8ي اداري بمبلغ 8ي اداري بمبلغ 8 ت سپهر مقداري اثاثهکت سپهر مقداري اثاثهکت سپهر مقداري اثاثه � شر 3
داد را نشان مي دهد؟یداد را نشان مي دهد؟یداد را نشان مي دهد؟ ن روین روین رو ح ایح ایح ا یصحیصح

ارکارکار که بستانکه بستان ه بستانیه بستانی ار و حساب سرماکار و حساب سرماکار و حساب سرما کي اداري بدهکي اداري بده الف( حساب اثاثه
ارکارکار کار و حساب صندوق بستانکار و حساب صندوق بستان ار و حساب صندوق بستانکار و حساب صندوق بستانک کب( حساب اثاثه اداري بدهکب( حساب اثاثه اداري بده
ارکارکار که بدهکه بده ه بدهیه بدهی ار و حساب سرماکار و حساب سرماکار و حساب سرما کي اداري بستانکي اداري بستان ج( حساب اثاثه
ارکارکار کار و حساب صندوق بدهکار و حساب صندوق بده ار و حساب صندوق بدهکار و حساب صندوق بدهک کي اداري بستانکي اداري بستان د( حساب اثاثه

ال آن را بهیال آن را بهیال آن را بهصورت نقد  ون ریون ریون ر یلیل لیلی ی می م رد و مبلغ کرد و مبلغ کرد و مبلغ 70 کداري کداري  داري یداري ی ال خریال خریال خر ون ریون ریون ر یلیل لیلی ی می م یکت خوش��ه یکت خوش��ه یک دس��تگاه خودرو بمبلغ 90 ت خوش��ه کت خوش��ه ک � ش��ر 4
داد را نشان مي دهد؟یداد را نشان مي دهد؟یداد را نشان مي دهد؟ ن روین روین رو ح ایح ایح ا یر ثبت صحیر ثبت صح ر ثبت صحیر ثبت صحی نه هاي زینه هاي زینه هاي ز یکدامیکدامیک از گز دامکدامک کرد. کرد.  رد. کرد. ک کپرداخت کپرداخت 

ار و حسابکار و حسابکار و حسابهاي پرداختني  کال بستانکال بستان ال بستانیال بستانی ون ریون ریون ر یلیل لیلی ی می م ه مبلغ یه مبلغ یه مبلغ 70 ار، حساب سرماکار، حساب سرماکار، حساب سرما کال بدهکال بده ال بدهیال بدهی ون ریون ریون ر یلیل لیلی ی می م ه مبلغ یه مبلغ یه مبلغ 90 یل نقلیل نقل ل نقلیل نقلی الف( حساب وسا
ارکارکار کال بستانکال بستان ال بستانیال بستانی ون ریون ریون ر یلیل لیلی ی می م مبلغ 20

افتني یافتني یافتني  ار و حسابهاي درکار و حسابهاي درکار و حسابهاي در کال بستانکال بستان ال بستانیال بستانی ون ریون ریون ر یلیل لیلی ی می م ه مبلغ یه مبلغ یه مبلغ 70 ار، حساب س��رماکار، حساب س��رماکار، حساب س��رما کال بدهکال بده ال بدهیال بدهی ون ریون ریون ر یلیل لیلی ی می م ه مبلغ یه مبلغ یه مبلغ 90 یل نقلیل نقل ل نقلیل نقلی ب( حس��اب وس��ا
ارکارکار کال بستانکال بستان ال بستانیال بستانی ون ریون ریون ر یلیل لیلی ی می م مبلغ 20

ار و حسابهاي پرداختني کار و حسابهاي پرداختني کار و حسابهاي پرداختني  کال بستانکال بستان ال بستانیال بستانی ون ریون ریون ر یلیل لیلی ی می م ار، حساب صندوق مبلغ کار، حساب صندوق مبلغ کار، حساب صندوق مبلغ 70 کال بدهکال بده ال بدهیال بدهی ون ریون ریون ر یلیل لیلی ی می م ه مبلغ یه مبلغ یه مبلغ 90 یل نقلیل نقل ل نقلیل نقلی ج( حس��اب وس��ا
ارکارکار کال بستانکال بستان ال بستانیال بستانی ون ریون ریون ر یلیل لیلی ی می م مبلغ 20

افتني یافتني یافتني  ار و حسابهاي درکار و حسابهاي درکار و حسابهاي در کال بستانکال بستان ال بستانیال بستانی ون ریون ریون ر یلیل لیلی ی می م ار، حس��اب صندوق مبلغ کار، حس��اب صندوق مبلغ کار، حس��اب صندوق مبلغ 70 کال بدهکال بده ال بدهیال بدهی ون ریون ریون ر یلیل لیلی ی می م ه مبلغ یه مبلغ یه مبلغ 90 یل نقلیل نقل ل نقلیل نقلی د( حس��اب وس��ا
ارکارکار کال بستانکال بستان ال بستانیال بستانی ون ریون ریون ر یلیل لیلی ی می م مبلغ 20


