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هر  در  هنرآموزان  که  است  يادآوری  به  الزم  خاص  مباحث  به  پرداختن  از  قبل 
فصل کتاب برگه ای به عنوان طرح درس، و برگه ای به عنوان يادداشت معلم، برگه ای برای 
فعاليت های ياددهی و يادگيری و برگه ای برای ارزشيابی به همراه داشته باشند تا تجربيات 

خود را در آن ها ثبت و حفظ نمايند.



موجودی نقدی
حساب های دريافتنی

حسابداری دارايی های ثابت مشهود
بدهی ها

شعبه متمرکز
اعتبارات اسنادی

صورت های مالی طبقه بندی شده

مباحث خاص
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فصل پنجم

موجودی نقد
مقدمه 

وجه نقد سيال ترين دارايی يک مؤسسه يا واحد تجاری محسوب می شود، نبود سند يا عالمت 
مالکيت، نقدينگی بسيار باال و اندازه فيزيکی کوچک، سبب می شود که وجوه نقد در مقايسه با ساير 
دارايی  ها در معرض بيشترين خطر سوء استفاده و اختالس قرار گيرد. از سوی ديگر، جريان روزانه 
عمليات اغلب واحدهای تجاری مستلزم وجود مقادير کافی وجه نقد است. از اين رو نگهداری وجه 

نقد برای تمامی واحدهای تجاری غير قابل اجتناب است. 
واحدهای تجاری در پاسخ نياز به وجه نقد و همچنين خطر زياد سوء استفاده يا اختالس اين 
وجوه، اقدام به طراحی سيستم های کنترل داخلی می  نمايند تا از اين طريق، ضمن حصول اطمينان از 
دسترسی مناسب به وجوه نقد مورد نياز، خطرات مرتبط با اين دارايی سيال را حداقل سازند. صندوق، 
تنخواه  گردان و حساب بانکی سه سيستم نگهداری و مديريت وجوه نقد محسوب می شوند که در اغلب 

واحدهای تجاری برای کنترل دريافت  ها و پرداخت ها مورد استفاده قرار می  گيرند.

۱ــ حسابداری صندوق 
کارکرد اصلی صندوق در يک بنگاه اقتصادی، مديريت و کنترل دريافت  ها و پرداخت  های نقدی 
تفکيک  صندوق،  مورد  در  اهميت  با  کنترلی  موارد  از  يکی  است.  فروش  و  خريد  عمليات  به  مربوط 
مسئوليت صندوق دار از وظيفه حسابداری صندوق است. واحدهای تجاری ضمن اخذ تضمين  های 
صندوق،  مسئول  فرد  می دهند.  قرار  کارکنان  از  يکی  عهده  بر  را  صندوق  عمليات  مسئوليت  کافی، 
دريافت ها  قبال  در  و  دستورالعمل ها  اساس  بر  است  موظف  صندوق دار  می  شود.  ناميده  صندوق  دار 
پرداخت های  قبال  در  صندوق  دار  مثال،  برای  کند.  نگهداری  و  تهيه  کافی  مستندات  پرداخت ها  و 
نقدی  بايد از دريافت کننده وجه، رسيد دريافت کند که در اين رسيد اطالعاتی مانند موضوع پرداخت، 

دستور يا مجوز پرداخت و مبلغ درج می  شود. 
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به علت دريافت  ها و پرداخت های متعدد روزانه، همواره احتمال اضافه يا کسری صندوق وجود 
به  زيرا  کند،  واريز  اقتصادی  واحد  به حساب  را  صندوق  اضافه  که  است  موظف  صندوق دار  دارد۱. 
اما  کرد.  خواهد  مراجعه  خود  پرداختی  اضافه  مبلغ  دريافت  برای  ذينفع  آينده  در  زياد  بسيار  احتمال 
اول،  رويکرد  در  می  کنند.  اتخاذ  متفاوت  رويکرد  دو  اقتصادی  واحد های  صندوق  کسری  مورد  در 
شرکت ماهيانه مبلغی بابت کسری صندوق به صندوق دار پرداخت می کند. صندوق دار متعهد می شود 
از  را  صندوق  کسری  و  گرفته  به عهده  را  صندوق  کسری  کليه  مسئوليت  وجه،  اين  دريافت  قبال  در 
محل دارايی  های شخصی خود تأمين کند. در رويکرد دوم، مسئوليت کسری صندوق بر عهده واحد 
اقتصادی است و از اين بابت مسئوليتی متوجه صندوق دار نيست. نحوه حسابداری صندوق در اين 

دو رويکرد به صورت زير است: 

١ــ استفاده از حساب کسر و اضافه صندوق در مورد اختالفات جزيی است.
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کسری صندوق بر عهده شرکت است١کسری صندوق بر عهده صندوق  دار است۱

بستانکاربدهکارشرحبستانکاربدهکارشرح
صندوق

      اضافه صندوق
(ثبت اضافه صندوق)

صندوق  کسری  رويکرد  اين  در 
مسئول  صندوق  دار  زيرا  ندارد  ثبت 
است  صندوق  کسری  جبران 
(مانند  نيز  رويکرد  اين  در  هرچند 
عهده  بر  صندوق  کسری  که  حالتی 
کنترلی  مقاصد  برای  است)  شرکت 
مورد  صندوق  کسری  علت  و  منشأ 

بررسی دقيق قرار می  گيرد

٭٭٭
٭٭٭

صندوق
      کسر و اضافه صندوق

(ثبت اضافه صندوق)

کسر و اضافه صندوق
          صندوق

(ثبت کسری صندوق)

٭٭٭٭

٭٭٭٭

٭٭٭٭

٭٭٭٭

کسر و اضافه صندوق
            ساير درآمدها

(بابت بستن اضافه صندوق در پايان 
دوره)

حساب  رويکرد،  اين  در  نکته: 
مانده  می  تواند  تنها  صندوق  اضافه  
فقط  زيرا  باشد  داشته  بستانکار 

اضافه صندوق ثبت می  شود

٭٭٭
٭٭٭

کسر و اضافه صندوق
                         ساير درآمدها

(بابت بستن اضافه صندوق در 
پايان دوره)

يا
ساير هزينه ها

            کسر و اضافه صندوق

(بابت بستن کسری صندوق در 
پايان دوره)

٭٭٭٭

٭٭٭٭

٭٭٭٭

٭٭٭٭

نحوه تعيين کسری يا اضافه صندوق
به  شده)  شمارش  صندوق دار (پول  نزد  نقد  وجه  موجودی  مقايسه  با  صندوق  کسری  يا  اضافه 
ممکن  متفاوت  وضعيت  سه  شرايط  اين  در  می شود.  تعيين  حسابداری)  (دفاتر  صندوق  حساب  مانده 

١ــ فقط برای اطالعات بيشتر هنرآموز ذکر شده است.
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است به وجود آيد:
١ــ موجودی وجه نقد نزد صندوق دار با مانده حساب صندوق برابر باشد. در اين حالت، کسری 

يا اضافه صندوق وجود ندارد و به ثبت اصالحی برای حساب صندوق نياز نيست.
مانده وجه نقد نزد صندوق دار  مانده حساب صندوق در دفاتر

حالت  اين  در  است.  صندوق  حساب  مانده  از  کمتر  صندوق دار  نزد  نقد  وجه  موجودی  ٢ــ 
صندوق  کسری  تأمين  مسئول  صندوق دار  (يعنی،  نياز  صورت  در  که  می آيد  به وجود  صندوق  کسری 

نباشد) ثبت اصالحی به صورت زير است:
مانده حساب صندوق در دفاتر > وجه نقد نزد صندوق دار

کسر و اضافه صندوق                        ٭٭٭٭                                  
           صندوق                                  ٭٭٭٭ 

نزد  نقد  وجه  واقعی  مانده  با  تا  يابد  کاهش  دفاتر  در  صندوق  حساب  مانده  می شود  باعث  باال  ثبت 
صندوق دار برابر شود.

حالت  اين  در  است.  صندوق  حساب  مانده  از  بيشتر  صندوق دار  نزد  نقد  وجه  موجودی  ٣ــ 
اضافه صندوق به وجود می آيد که به صورت زير ثبت می شود:

مانده حساب صندوق در دفاتر < وجه نقد نزد صندوق دار
صندوق                                        ٭٭٭٭

        کسر و اضافه صندوق                        ٭٭٭٭
نزد  نقد  وجه  واقعی  مانده  با  تا  يابد  افزايش  دفاتر  در  صندوق  حساب  مانده  می شود  باعث  باال  ثبت 

صندوق دار برابر شود.
بنابر ثبت های باال مشخص می شود که مالک اصلی تعيين کسری و اضافه صندوق، مانده واقعی 

وجه نقد نزد صندوق دار است.
به مثال توجه کنيد؛ فرض کنيد شرکت ساحل در تاريخ ١ فروردين ۱۳۸۹، با اخذ تضمين های 
کافی از آقای سينايی، در شرکت صندوقی را ايجاد کرد. در پايان فروردين ماه، هنگام کنترل حساب 
آن که  حال  است،  ريال  ميليون   ١٠ کل  دفتر  در  صندوق  حساب  مانده  که  گرديد  مشخص  صندوق، 

موجودی واقعی وجه نقد نزد صندوق دار، مبلغ ۹/۸ ميليون ريال است.
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 (۱٠،٠٠٠،٠٠٠ در اين مثال، موجودی واقعی وجه نقد نزد صندوق ٢٠٠،٠٠٠ ريال (٩،٨٠٠،٠٠٠ 
کمتر از مانده ای است که طبق حساب وجوه نقد در دفتر کل بايد وجود داشته باشد. به عبارت ديگر:

مانده حساب صندوق در دفاتر > وجه نقد نزد صندوق دار

به اين ترتيب ٢٠٠،٠٠٠ ريال کسر صندوق وجود دارد که در دو رويکرد به صورت زير ثبت می شود:
کسری صندوق بر عهده شرکت استکسری صندوق بر عهده صندوق دار است

بستانکاربدهکارشرحبستانکاربدهکارشرح
کسر و اضافه صندوقثبت ندارد

صندوق
(ثبت کسری صندوق)

٢ ،
٢ ،

حال فرض کنيد، مانده وجه نقد نزد صندوق، ١٠ ميليون ريال است. اما حساب دفتر کل، مانده 
٩،٤٠٠،٠٠٠ ريال نشان می دهد. در اين حالت، موجودی واقعی وجه نقد نزد صندوق،  صندوق را 
به  است.  حسابداری  دفاتر  طبق  مانده  از  بيشتر   (١٠،٠٠٠،٠٠٠   ٩،٤٠٠،٠٠٠) ريال   ٦٠٠،٠٠٠

عبارت ديگر،

مانده حساب صندوق در دفاتر < وجه نقد نزد صندوق دار

به اين ترتيب، مبلغ ٦٠٠،٠٠٠ ريال اضافه صندوق وجود دارد که در دو رويکرد به صورت زير ثبت 
می شوند:

کسری صندوق بر عهده شرکت استکسری صندوق بر عهده صندوق دار است
بستانکاربدهکارشرحبستانکاربدهکارشرح
صندوق

کسر و اضافه صندوق
(ثبت اضافه صندوق)

٦ ،
٦ ،

صندوق
کسر و اضافه صندوق
(ثبت اضافه صندوق)

٦ ،
٦ ،

                                                                                                                                         
۲ــ حسابداری تنخواه  گردان

بر اساس اصول کنترل  های داخلی، مناسب ترين مکانيزم در حفاظت از وجوه نقد يک واحد تجاری، 
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استفاده از حساب های بانکی است. با اين وجود، واحدهای تجاری برای انجام عمليات روزانه خود ناگزير 
به پرداخت بابت برخی هزينه  های جزئی و فوری هستند که استفاده از حساب بانکی برای اين پرداخت ها 
مقادير اندک  مانند اياب و ذهاب (آژانس و پيک)، خريد  را غير ممکن می  سازد. برای مثال، هزينه  هايی 
برخی مواد ضروری و فوری (مانند قند و چای آبدارخانه) و تسويه قبوض و صورتحساب های هزينه، 
از جمله مواردی است که استفاده از حساب بانکی برای پرداخت آن ها، هزينه هايی را به واحد تجاری 

تحميل می  کند و يا به صورت کلی پرداخت آن ها از طريق حساب بانکی امکان پذير نيست. 
واحدهای تجاری به منظور کنترل هر چه بيشتر اين هزينه  ها و پرداخت های مرتبط با آن، اقدام 
پرداخت های  انجام  تنخواه  گردان،  اصلی  وظيفه  می  نمايند.  تجاری  واحد  در  تنخواه  گردان  ايجاد  به 
عمليات  بر  بيشتر  چه  هر  کنترل  برای  است.  تجاری  واحد  روزانه  و  جزئی  هزينه های  به  مربوط 
با  ترتيب،  اين  به  می  گردد.  تدوين  تنخواه  گردان  عمليات  نحوه  دستورالعمل  معموالً  تنخواه  گردان، 
شخص  اين  که  می شود  داده  قرار  تنخواه  مسئول  اختيار  در  نقد  وجه  مبلغی  تنخواه  گردان،  ايجاد 
وی  از  تنخواه گردان،  مسئول  به  شده  پرداخت  مبلغ  قبال  در  معموالً  می  شود.  ناميده  تنخواه  دار 

تضمين کافی اخذ می شود.
معينی  زمانی  دوره  ظرف  و  داده  انجام  را  مجاز  هزينه های  دستورالعمل،  اساس  بر  تنخواه  دار 
به  هزينه  اسناد  و  مدارک  همراه  به  را  شده  انجام  هزينه های  فهرست  ماهانه)  يا  هفتگی  روزانه،  (مانند 
دايره حسابداری تحويل می  دهد. دايره حسابداری ضمن کنترل اسناد هزينه، با مراجعه به دستورالعمل 
تنخواه  گردان، مجاز بودن انجام هزينه از سوی تنخواه دار را نيز بررسی می  نمايد. پس از تأييد دايره 
که  می  شود  داده  قرار  تنخواه  دار  اختيار  در  شده  انجام  هزينه های  معادل  نقدی  وجه  حسابداری، 
اسناد  بر  عالوه  تنخواه  دار  مالی،  دوره  پايان  در  می  شود.  ناميده  تنخواه  گردان  مجدد  تأمين  اصطالحاً 
هزينه، وجه نقد باقی مانده را نيز مسترد می  کند و به اين ترتيب حساب تنخواه  گردان بسته خواهد شد. 

حسابداران به منظور انجام عمليات حسابداری تنخواه گردان، از دو روش متفاوت تنخواه گردان 
روش  از  استفاده  که  است  به ذکر  الزم  می  کنند.  استفاده  متغير  مبلغ  با  تنخواه  گردان  و  ثابت  مبلغ  با 
نيست  تجاری  واحد های  در  تنخواه  گردان  عمليات  بودن  متفاوت  معنی  به  متغير  مبلغ  يا  ثابت  مبلغ 
بلکه روش ثابت و متغير، دو روش متفاوت برای حسابداری عمليات تنخواه  گردان است۱. در روش 
بستن  و  مالی  دوره  انتهای  تا  ايجاد،  از  پس  تنخواه گردان  حساب  مانده  ثابت،  مبلغ  با  تنخواه  گردان 
هزينه  اسناد  ارائه  با  متغير،  مبلغ  با  تنخواه گردان  روش  در  کرد.  نخواهد  تغيير  تنخواه گردان  حساب 

١ــ عمليات تنخواه  گردان در اغلب واحدهای تجاری مشابه است.
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توسط تنخواه دار، حساب تنخواه گردان بستانکار و با تأمين مجدد، تنخواه گردان بدهکار می  شود. به 
اين ترتيب حساب تنخواه گردان در خالل دوره به طورمرتب بدهکار و بستانکار خواهد شد.

تنخواه گردان با مبلغ ثابت
به  چکی  تنخواه  گردان،  مبلغ  معادل  تنخواه  گردان،  ايجاد  هنگام  تنخواه  گردان:  ايجاد 
هزينه ها انجام  برای  را  الزم  وجه  تنخواه  گردان،  چک  وصول  با  وی  و  می   شود  داده  تنخواه  دار 

در اختيار می   گيرد. برای مثال، فرض کنيد شرکت سپهر با پرداخت مبلغ ۱۰۰,۰۰۰ريال به آقای الف 
تنخواه  گردانی ايجاد نمايد. در اين موقع معادل مبلغ چک، حسابی به نام تنخواه  گردان بدهکار و حساب 

بانک به همين مبلغ بستانکار می شود. ثبت فوق به شرح زير است:

بستانکاربدهکارعطفشرحتاريخ
۱۳×۱

۱/۱۴

تنخواه  گردان الف
                               بانک

(بابت پرداخت به آقای الف جهت ايجاد تنخواه  گردان)

۱ ,
۱ ,

مسئول تنخواه  گردان از محل مبلغ دريافتی، هزينه های انجام شده را پرداخت و مدارک مثبته را 
رسيدگی  از  پس  حسابداری  دايره  می نمايد.  ارائه  حسابداری  دايره  به  تنخواه  گردان  مجدد  تأمين  جهت 
به مدارک و حصول اطمينان، چکی معادل هزينه های انجام شده صادر و به مسئول تنخواه  گردان تسليم 
می نمايد. ثبت الزم در اين موقع، بدهکار نمودن هزينه ها و بستانکار کردن حساب جاری بانک می باشد. 

فرض کنيد آقای الف، از محل تنخواه  گردان، ۲۰,۰۰۰ ريال هزينه پيک و ۴۰,۰۰۰ ريال هزينه 
پذيرايی انجام داده است و فهرست هزينه ها را به همراه مستندات به دايره حسابداری ارائه کرده است. 
دايره حسابداری با بررسی مدارک، دستور تأمين تنخواه  گردان را صادر می  نمايد و به اين ترتيب چکی 
معادل جمع هزينه های انجام شده در اختيار آقای الف قرار می  گيرد. اين رويداد به صورت زير در دفاتر 

ثبت می  شود:

بستانکاربدهکارعطفشرحتاريخ
۱۳×۱
۱/۳

هزينه پيک
هزينه پذيرايی

                    بانک
بابت ثبت هزينه ها و تأمين مجدد تنخواه  گردان

۲ ,
۴ ,

۶ ,
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روش  از  کمتر  ثابت  مبلغ  با  تنخواه گردان  روش  در  حسابداری  عمليات  حجم  که  آنجا  از 
تنخواه  گردان با مبلغ متغير است، شرکت ها بيشتر از روش تنخواه  گردان با مبلغ ثابت استفاده می کنند. 
در پايان دوره يا هر زمان ديگری که تصميم به بستن تنخواه  گردان گرفته شود، تنخواه  دار مانده وجه 
نقد نزد خود را به حساب بانکی واريز کرده و فيش واريزی را به همراه اسناد هزينه به دايره حسابداری 

ارائه می  دهد. جمع فيش واريزی و اسناد هزينه بايد با کل مبلغ تنخواه  گردان برابر باشد.

بستانکاربدهکارعطفشرحتاريخ
۱۳×۱
۱۲/۲۹

هزينه پست
هزينه تعمير وسائط نقليه

بانک
                               تنخواه  گردان الف 

بابت ثبت هزينه ها و بستن حساب تنخواه  گردان

۱ ,
۳ ,
۶ ,

۱ ,

تنخواه  گردان با مبلغ متغير
روش تنخواه  گردان با مبلغ متغير شباهت  های بسياری با روش تنخواه  گردان با مبلغ ثابت دارد. 
تفاوت اصلی اين دو روش در نحوه ثبت انجام هزينه و تأمين مجدد تنخواه است. در روش تنخواه  گردان 
با مبلغ متغير، دايره حسابداری پس از تأييد هزينه های صورت گرفته توسط تنخواه  دار، ابتدا هزينه ها 
را ثبت می  نمايد (حساب هزينه ها را بدهکار و حساب تنخواه  گردان را بستانکار) و پس از صدور چک 
تأمين مجدد تنخواه، حساب تنخواه  گردان را بدهکار و حساب بانک را بستانکار می  نمايد. حسابداری 

تنخواه  گردان شرکت سپهر با مانده متغير به صورت زير است:

١ــ ايجاد تنخواه  گردان

بستانکاربدهکارعطفشرحتاريخ
۱۳×۱
۱/۱۴

تنخواه  گردان الف
                          بانک

بابت پرداخت به آقای الف جهت ايجاد تنخواه  گردان

۱ ,
۱ ,

همانگونه که مشاهده می  کنيد ثبت ايجاد تنخواه  گردان در روش مبلغ متغير مشابه تنخواه  گردان 
با مبلغ ثابت است. 



58

٢ــ ثبت انجام هزينه توسط تنخواه  دار

بستانکاربدهکارعطفشرحتاريخ
۱۳×۱
۱/۳

هزينه پيک
هزينه پذيرايی

                 تنخواه  گردان الف
بابت ثبت هزينه ها 

تنخواه  گردان الف
                بانک

بابت تأمين مجدد تنخواه  گردان

۲ ,
۴ ,

۶ ,

۶ ,

۶ ,

٣ ــ بستن حساب تنخواه  گردان

بستانکاربدهکارعطفشرحتاريخ
۱۳×۱
۱۲/۲۹

هزينه پست
هزينه تعمير وسائط نقليه

بانک
                             تنخواه  گردان الف 

بابت ثبت هزينه ها و بستن حساب تنخواه  گردان

۱ ,
۳ ,
۶ ,

۱ ,

همانگونه که از مثال فوق نمايان می   شود، روش مبلغ متغير در مقايسه با مبلغ ثابت مستلزم ثبت   های 
حسابداری بيشتری است. در روش مبلغ متغير، بين دو رويداد انجام هزينه توسط تنخواه  گردان و ثبت 
آن و تأمين مجدد تنخواه  گردان و ثبت آن تمايز قائل می   شويم. در روش مانده ثابت اين دو رويداد همزمان 
در نظر گرفته می   شوند. روش مانده متغير در مقايسه با روش مانده ثابت دارای ايرادات و برتری  هايی 
است. همانگونه که مثال باال نشان داد روش حسابداری تنخواه  گردان با مانده متغير در مقايسه با روش 
افزايش می   دهد.  حسابداری را  عمليات  برخوردار است و حجم  بيشتری  پيچيدگی  ثابت، از  مانده  با 

به  همين دليل روش مانده ثابت طرفداران بيشتری دارد. 
اما روش مانده متغير دارای برتری   های غير قابل انکاری است. نخست آنکه روش با مانده متغير 
با تفکيک بين انجام هزينه و تأمين تنخواه، امکان ثبت مجزای اين دو رويداد متفاوت را در دو زمان 
مختلف فراهم می   کند. به ويژه آنکه در اغلب موارد بين ارائه اسناد هزينه به حسابداری و تأمين مجدد 
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تنخواه، فاصله زمانی قابل توجهی وجود دارد. بنابراين، حسابداران هزينه های انجام شده را ثبت کرده 
و منتظر صدور چک تأمين تنخواه نخواهند شد.

برتری دوم روش با مبلغ متغير، به مسائل کنترل داخلی وجوه نقد باز می   گردد. يکی از مواردی 
هزينه ها  انجام  مبلغ  حداکثر  تعيين  می   گيرد،  قرار  تأکيد  مورد  تنخواه  گردان  ايجاد  دستورالعمل  در  که 
توسط تنخواه   دار تا سقف از پيش مشخص شده است. به  عبارت ديگر تنخواه   دار مجاز نيست بيش از 
مبلغ تنخواه  گردانی که در اختيار وی است، هزينه کند. روش مانده متغير به راحتی امکان کنترل سقف 
تنخواه  گردان را فراهم می   کند. زيرا در صورتی که تنخواه   دار بيش از سقف تنخواه  گردان هزينه کرده 

باشد، مانده حساب تنخواه  گردان در دفتر کل بستانکار خواهد شد.
مقايسه  ثابت  مانده  و  متغير  مانده  با  روش  دو  در  تنخواه  گردان  حسابداری  ثبت   های  زير  در 

شده  اند.

حسابداری تنخواه  گردان به روش مانده متغيرحسابداری تنخواه  گردان به روش مانده ثابت

بستانکاربدهکارشرحبستانکاربدهکارشرحتاريخ

۱۳×۱
۱/۱۴

۱/۲۵

۱/۳۰

۱۲/۲۹

تنخواه  گردان الف
                               بانک

جهت  الف  به  پرداخت  (بابت 
ايجاد تنخواه  گردان)

ثابت  مبلغ  با  مانده  روش  در 
ثبت ندارد

هزينه پيک
هزينه پذيرايی

                              بانک
تأمين  و  هزينه ها  ثبت  (بابت 

مجدد تنخواه  گردان)
هزينه پست

هزينه تعمير وسائط نقليه
بانک

                 تنخواه  گردان الف 
بستن  و  هزينه ها  ثبت  (بابت 

حساب تنخواه  گردان)

۱۰۰,۰۰۰

۲۰,۰۰۰
۴۰,۰۰۰

۱۰,۰۰۰
۳۰,۰۰۰
۶۰,۰۰۰

۱۰۰,۰۰۰

۶۰,۰۰۰

۱۰۰,۰۰۰

تنخواه  گردان الف
                               بانک

جهت  الف  به  پرداخت  (بابت 
ايجاد تنخواه  گردان)

هزينه پيک
هزينه پذيرايی

                  تنخواه  گردان الف
بابت ثبت هزينه ها

تنخواه  گردان الف
                               بانک

(بابت تأمين مجدد تنخواه  گردان)
هزينه پست

هزينه تعمير وسائط نقليه
بانک

                   تنخواه  گردان الف 
(بابت ثبت هزينه ها و بستن حساب 

تنخواه  گردان)

۱۰۰,۰۰۰

۲۰,۰۰۰
۴۰,۰۰۰

۶۰,۰۰۰

۱۰,۰۰۰
۳۰,۰۰۰
۶۰,۰۰۰

۱۰۰,۰۰۰

۶۰,۰۰۰

۶۰,۰۰۰

۱۰۰,۰۰۰
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مثال جامع 
در ابتدای سال ۱۳XX شرکت سپهر تنخواه  گردانی به مبلغ ۲۰۰,۰۰۰ ريال ايجاد و در اختيار 

يکی از کارمندان خود قرار داد. مسئول تنخواه، طی سال پرداخت هايی به شرح زير انجام داده است:
هزينه  ريال،   ۹,۶۰۰ مبلغ  به  پستی  هزينه های  شامل  اول  ماهه  سه  هزينه های  پرداخت  ــ   ۳/۳۰
پنجره  شکسته  شيشه  تعويض  ريال،   ۲۳,۴۰۰ پارکينگ  و  تاکسی  کرايه  ريال،   ۴۲,۱۰۰ ملزومات 

۱۹,۰۰۰ ريال 
مسئول تنخواه  گردان مدارک الزم را در تاريخ ۳/۳۰ در اختيار حسابدار قرار داد. پس از بررسی 

مدارک و مستندات، چک مربوط در تاريخ ۴/۵ به منظور تأمين تنخواه به تنخواه دار تحويل شد. 
۶/۳۱ ــ ارائه مدارک الزم توسط تنخواه دار مبنی بر انجام هزينه های زير :

۹۰,۰۰۰ ريال خريد ملزومات 
۴۰,۰۰۰ ريال پرداخت بابت کرايه تاکسی 
۲۰,۰۰۰ ريال پرداخت هزينه تعمير اتومبيل 
۲۵,۰۰۰ ريال پرداخت بابت اجرت کارگر 

۷/۱۴ ــ صدور چک تأمين تنخواه
۹/۳۰ــ ارائه مدارک الزم توسط متصدی تنخواه  گردان مبنی بر پرداخت هزينه های تنخواه  گردان:

۶۵,۰۰۰ ريال هزينه ملزومات  
۲۰,۰۰۰ ريال هزينه تعميرات 
۴۵,۰۰۰ ريال هزينه اياب ذهاب 
۸۰,۰۰۰ ريال هزينه آب و برق 

۱۱/۱۰ــ صدور چک تأمين تنخواه 
۱۲/۲۷ــ تنخواه دار ضمن ارائه اسناد هزينه به دايره حسابداری، تنخواه  گردان را تسويه نمود:

۴۰,۰۰۰ ريال هزينه تعمير وسيله 
۸۰,۰۰۰ ريال هزينه اياب ذهاب 
۸۰,۰۰۰ ريال واريز به حساب جاری شرکت سپهر 

مثال فوق به دو روش تنخواه  گردان با مبلغ ثابت و تنخواه  گردان با مبلغ متغير به صورت زير پاسخ 
داده شده  است.
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حسابداری تنخواه  گردان به روش مانده ثابت
حسابداری تنخواه  گردان به روش مانده متغير

تاريخ
شرح

بدهکار
بستانکار

شرح
بدهکار

بستانکار
۱/۱

تنخواه  گردان 
ک
                       بان

بابت ايجاد تنخواه  گردان

۲
,

۲
,

تنخواه  گردان 
ک
                   بان

بابت ايجاد تنخواه  گردان

۲
,

۲
,

۳/۳
در روش مانده با مبلغ ثابت ثبت ندارد

هزينه پستی
هزينه ملزومات

 هزينه اياب و ذهاب 
هزينه تعميرات شيشه

                   تنخواه  گردان   
بابت ثبت هزينه ها توسط تنخواه  گردان

۹,۶
۴۲,۱
۲۳,۴
۱۹,

۹۴,۱

۴/۵
هزينه پستی

هزينه ملزومات
هزينه کرايه تاکسی
ض شيشه

هزينه تعوي
ک
                            بان

بابت ثبت هزينه ها و تأمين مجدد تنخواه

۹,۶
۴۲,۱
۲۳,۴
۱۹,

۹۴,۱

تنخواه  گردان
ک
                  بان

بابت تأمين مجدد تنخواه  گردان

۹۴,۱
۹۴,۱
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۶/۳۱ 
ثبت ندارد

هزينه ملزومات
هزينه تعميراتومبيل
هزينه اياب و ذهاب

هزينه اجرت
                            تنخواه  گردان 

بابت ثبت پرداخت هاتوسط تنخواه  گردان

۹
,

۲
,

۴
,

۲۵,
۱۷۵,

۷/۱۴
هزينه ملزومات

هزينه تعميراتومبيل 
هزينه اياب ذهاب

هزينه اجرت۱
ک
                        بان

بابت ثبت پرداخت ها و تأمين تنخواه  گردان

۹
,

۲
,

۴
,

۲۵,
۱۷۵,

تنخواه  گردان
ک
                  بان

بابت تأمين مجدد تنخواه  گردان

 
۱۷۵,             

 
۱۷۵,

۹/۳
ثبت ندارد

هزينه ملزومات
هزينه تعميرات 

هزينه اياب ذهاب
هزينه آب وبرق

                      تنخواه  گردان
بابت ثبت هزينه ها توسط تنخواه  گردان

۶۵,
۲

,
۴۵,
۸

,
۲۱

,

١ــ برای تعريف اجرت به قانون کار مراجعه شود.
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۱۱/۱
هزينه ملزومات 
هزينه تعميرات 

هزينه اياب ذهاب
هزينه آب و برق

ک
                         بان

بابت ثبت هزينه ها و تأمين تنخواه  گردان

۶۵,
۲

,
۴۵,
۸

,
۲۱

,

تنخواه  گردان
ک
                  بان

بابت ثبت تأمين تنخواه  گردان

۲۱
,

۲۱
,

۱۲/۲۷
هزينه تعمير وسيله نقليه 

هزينه اياب ذهاب
ک
بان

               تنخواه  گردان
بابت ثبت هزينه ها و تسويه تنخواه  گردان

۴
,

۸
,

۸
,

۲
,

هزينه تعمير وسيله نقليه 
هزينه اياب ذهاب

ک
بان

               تنخواه  گردان
بابت ثبت هزينه ها تسويه تنخواه  گردان

۴
,

۸
,

۸
,

۲
,
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۳ــ صورت مغايرت بانکی 
صورت مغايرت بانکی که به منظور تطابق دفاتر شرکت با صورت حساب بانکی تهيه می شود تا به 

اين وسيله ابزار کنترلی اضافه در رابطه با حساب بانکی فراهم شود، به دو صورت تهيه می شود: 
۱ــ روش رسيدن از يک مانده (برای مثال، مانده طبق صورتحساب بانک) به مانده ديگر (برای 

مثال، مانده طبق دفاتر) 
۲ــ روش رسيدن به مانده صحيح

در روش نخست سعی می   شود اشتباهات رخ داده در صورتحساب بانک ( دفاتر شرکت) به دفاتر 
اين  اصلی  ايراد  شود.  منطبق  دو  اين  مانده  ترتيب  اين  به  تا  شود  منتقل  بانک)  (صورتحساب  شرکت 
روش آن است که مانده صحيح و واقعی که بايد در دفاتر شرکت و صورتحساب بانک وجود داشته باشد 
مشخص نمی   شود. در روش رسيدن به مانده واقعی، ضمن کشف اشتباهات در دفاتر و صورتحساب 
بانک، اين اشتباهات اصالح می   شود و به اين ترتيب مانده صحيح که بايد در هر دو وجود داشته باشد 

مشخص می شود. 
صورت مغايرت بانکی به روش رسيدن به  مانده صحيح: 

يکی از روش های تهيه صورت مغايرت بانکی، روش رسيدن به  مانده واقعی حساب بانک است. 
اين روش در مقايسه با روش رسيدن از يک مانده به مانده ديگر، دارای اين ويژگی است که در پايان 
که  صحيحی  مانده  بانک،  حساب  صورت  و  دفاتر  حساب های  کنترل  بر  عالوه  مغايرت،  صورت  تهيه 
بايد دفاتر حسابداری و صورت حساب بانک نشان دهد، نيز مشخص می   شود. به اين ترتيب ثبت های 
شود  برابر  واقعی  مانده  با  بانک  حساب  مانده  تا  شود  اعمال  حسابداری  دفاتر  در  بايد  که  اصالحی 
مشخص خواهد شد. البته مراتب از صفحه ۳۰ تا صفحٔه ۴۰ کتاب اصول حسابداری (۲)به طور کامل 
توضيح داده شده است ولی هنر آموز بايد در ابتدای تدريس تأکيد کند که اول ــ حساب بانک با حساب 
صورتحساب بانک متفاوت است يعنی حساب بانک در دفتر کل شرکت موجود است اما صورتحساب 
بانک گزارشی است که وضعيت مالی شرکت را ماهيانه يا بنا به درخواست شرکت از طرف بانک تهيه و 
برای شرکت می فرستد دوم ــ حساب بانک و حساب صورتحساب بانک دارای تشابهات و تفاوت هايی 
است، تشابه حساب بانک و صورتحساب بانک آن است که هر دو دارای ستون بدهکار و بستانکار و 
مانده است اما تفاوت آن اين است که واريز وجه به حساب بانک به منزله افزايش بدهی برای بانک است 
بانک  هنگامی که  بنابراين،  است.  بانک  برای  بدهی  کاهش  به منزله  بانکی،   حساب  از  وجه  برداشت  و 
وجهی را از مشتری خود دريافت می کند حساب مشتری را بستانکار کرده و با پرداخت وجه، حساب 
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مشتری را بدهکار می کند. اين نحوه عمل بانک سبب می شود اقالم بدهکار حساب دفتر کل مشتری 
(واريز به حساب بانکی) در ستون بستانکار صورتحساب بانک منعکس شود و اقالم بستانکار حساب 
بانک در دفتر کل (برداشت از حساب بانکی) در ستون بدهکار صورتحساب بانک گزارش شود. برای 
هنر جو بايد به هر نحوی اين مطلب روشن و تبيين گردد تا مطالب بعدی را بتوان آموزش داد.حال در 
تهيه صورت مغايرت بانکی به روش رسيدن به مانده صحيح، پس از دريافت صورتحساب تأييد شده از 
بانک، تعيين و شناسايی اقالم باز و تحليل تأثير اين اقالم بر حساب بانکی است. اقالم باز در دفتر کل 
حساب بانک به دو دسته قابل تقسيم است. اقالم بازی که در دفتر کل حساب بانک به صورت صحيح 
اعمال شده است اما در صورتحساب بانک اعمال نشده يا به اشتباه اعمال شده است. اين اقالم بسته 
به ماهيت خود بايد به مانده طبق صورتحساب بانکی اضافه شده يا از آن کسر شود. دسته دوم اقالم باز 
حساب بانک در دفتر کل، شامل اقالمی است که در صورتحساب بانک به درستی اعمال شده، اما در 
دفاتر حسابداری اعمال نشده يا به اشتباه اعمال شده است. اين اقالم بايد با توجه به ماهيت خود به مانده 

طبق دفتر کل حساب بانک اضافه شده يا از آن کسر شود.         
که  بازی  اقالم  می شوند؛  تقسيم  دسته  دو  به  مشابه  به صورت  نيز  بانک  صورتحساب  باز  اقالم 
نشده اند.  اعمال  به درستی  کل  دفتر  در  اما  شده اند  اعمال  بانک  صورتحساب  در  صحيح  به صورت 
اين اقالم موجب افزايش يا کاهش مانده طبق دفاتر می   شود. دسته دوم شامل اقالم باز صورتحساب 
بانک است که در آن به درستی اعمال نشده اند. اين اقالم موجب تغيير مانده طبق صورتحساب بانک 

می   شود. 
نحوه تهيه صورت مغايرت به روش رسيدن به مانده صحيح در تصوير زير نمايش داده شده است:
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XXXX شرکت
صورت مغايرت بانکی

۱۳XX/۳/۳۱

مانده طبق دفتر کل                                       ٭ ٭ ٭ ٭ ٭

اضافه می شود:

وصول چک يا سفته واگذار شد به بانک    ٭ ٭ ٭   
واريزی های نامشخص                              ٭ ٭ ٭    
سود سپرده ها و سرمايه گذاری ها                ٭ ٭ ٭    
استرداد وديعه ثبت سفارش                       ٭ ٭ ٭   
برگشت مازاد اعتبارات اسنادی                ٭ ٭ ٭  
اشتباه حسابدار مؤسسه                            ٭ ٭ ٭  

جمع اضافه می شود                                         ٭ ٭ ٭ ٭
کسر می شود :

هزينه دسته چک،  کارمزد                ٭ ٭ ٭ 
برداشت آبونمان، حق اشتراک          ٭ ٭ ٭
برداشت بابت تضمين                       ٭ ٭ ٭
برداشت کسری اعتبار اسنادی         ٭ ٭ ٭
اشتباه حسابدار مؤسسه                   ٭ ٭ ٭

جمع کسر می شود                                            (٭ ٭ ٭ ٭)                                                          
مانده واقعی                                                     ٭ ٭ ٭ ٭

مانده طبق صورتحساب بانک               ٭ ٭ ٭ ٭ ٭

اضافه می شود:

واريزی آخر وقت يا ساعات پايانی          ٭ ٭ ٭
اشتباه حسابداربانک                           ٭ ٭ ٭

جمع اضافه می شود                                        ٭ ٭ ٭   

کسر می شود:
چک های معوق يا بين راهی                 ٭ ٭ ٭
اشتباه حسابدار بانک                          ٭ ٭ ٭

جمع کسر می شود                                    (٭ ٭ ٭ ٭)

مانده واقعی                                               ٭ ٭ ٭ ٭

چنانچه صورت مغايرت به روش رسيدن به مانده واقعی به درستی تهيه گردد، مانده صحيح در دو 
ستون، طبق دفتر کل و صورتحساب بانک برابر خواهد بود و اين کنترلی مضاعف برای اطمينان از تهيه 
صورت مغايرت بانکی است. اقالم باز اعمال شده در ستون مانده طبق دفتر کل، بايد در دفاتر حسابداری 
ثبت شود تا مانده دفتر کل به مانده صحيح برسد. اقالم باز اعمال شده در ستون صورتحساب بانک، در 

صورت لزوم به اطالع بانک رسانده می   شود تا اين موارد اصالح گردند.
در تصوير زير نمونه  ای از اقالم باز متداولی که معموًال منجر به ايجاد مغايرت بين دفاتر حسابداری و 
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صورتحساب بانک می   شود به همراه نحوه اعمال صحيح آن در صورت مغايرت بانکی به روش رسيدن 
به مانده صحيح ارائه شده است.

بانک  سوی  از  ارسالی  صورتحساب  و  تجارت  بانک   ۲۶۸ جاری  حساب  به  کل  دفتر  مثال: 
برای ارديبهشت ماه به شرح زير است، با توجه به اطالعات زير صورت مغايرت بانکی را به روش رسيدن 

به مانده واقعی تهيه نموده و ثبت های اصالحی زير را در دفاتر اعمال نماييد:
۱ــ مبلغ صحيح چک شماره ۵۰۶ معادل ۵,۴۰۰ ميليون ريال است  

۲ــ چک دريافتی از آقای احمدی متعلق به حساب ديگری است که اشتباهاً توسط حسابدار   
شرکت در حساب جاری ۲۶۸ ثبت شده است.  

۳ــ واريز نقدی به مبلغ ۷۵,۱۵۰ ميليون ريال، اشتباهاً توسط بانک به حساب مؤسسه ديگری   
واريز شده است.

۴ــ به جز موارد فوق، ساير اقالم مندرج در صورتحساب بانک صحيح است.    
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دفتر معين حساب جاری ۲۶۸
(ارقام به ميليون ريال)

صورتحساب بانک ــ جاری ۲۶۸
(ارقام به ميليون ريال)

بستانکاربدهکارشرحبستانکاربدهکارشرح
واريز نقد از صندوق
۵ چک شماره ۱
۵ چک شماره ۲
۵ چک شماره ۳

واريز نقد از صندوق
۵  چک شماره ۴
۵  چک شماره ۵
۵ چک شماره  ۶

کارمزد 
۵ چک شماره ۷
۵ چک شماره ۸

واريز نقد اعالميه ۸۴۴
 ۵۱ چک شماره 

واريز اشتباهی به ۲۶۸
چک شماره ۵۱۱
چک شماره ۵۱۲
چک شماره ۵۱۳

گشايش اعتبار ۵۲۵۳
واريز نقدی

 ۲ ,

۵

۱ ,

۳۵,

۷۶,۱۵

 ۴
۶
۲

۴
۶
۴۵
۱۵
۴
۷

۱۸,

۲ ,
۱۸,
۱۵,
۱۵,

واريز نقدی
۵ چک شماره ۱
۵ چک شماره ۲

واريز نقدی
۵ چک شماره ۵

گشايش اعتبار ۵۲۵۳
۵ چک شماره ۶

کارمزد
۵ چک شماره ۷
۵ چک شماره ۸

واريز نقدی
سود سپرده
واريز نقدی

چک شماره ۵۱۱
چک شماره ۵۱۲
چک شماره ۵۱۳

کارمزد
عدم ثبت چک ۵۱۴                

۴
۶

۶
۱۵,
۵۴
۱۵
۴
۷

۲ ,
۱۸,
۱۵,

۴۵
۱۷

۲ ,

۵

۱ ,
۴۵,
۶ ۵

۲۲,۵۲۲,۵مانده

اقالم  گام،  نخستين  در  واقعی،  به مانده  رسيدن  روش  در  بانکی  مغايرت  صورت  تهيه  به منظور 
تا  می  دهيم  انطباق  بانک  سوی  از  ارسالی  صورتحساب  با  را  جاری  حساب  معين  دفتر  در  مندرج 
مغايرت های احتمالی موجود بين اين دو نمايان شود. همانگونه که پيش از اين بيان شد، اين مغايرتها، 
اقالم باز ناميده می  شوند. اقالم باز، اقالم مندرجی در دفتر معين (صورتحساب بانک)، است که اقالم 
به منظور  است.  متفاوت  آن ها  مبالغ  يا  نداشته  وجود  معين)  (دفتر  بانک  صورتحساب  در  آن  متناظر 
می  کنند.  مشخص   (√) تيک  عالمت  با  را  دارد  انطباق  اقالمی که  باز،  اقالم  تشخيص  در  سهولت 
اقالمی که انطباق ندارد (اقالم باز) را با کشيدن دايره به دور آن ها مشخص می  کنند. در تصوير زير با 
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انطباق اقالم دفتر معين با صورتحساب ارسالی بانک، اقالم باز مشخص شده  اند. حال به تحليل اين 
اقالم می پردازيم.

دفتر معين حساب جاری ۲۶۸
(ارقام به ميليون ريال)

صورتحساب بانک ــ جاری ۲۶۸
(ارقام به ميليون ريال)

بستانکاربدهکارشرحبستانکاربدهکارشرح
واريز نقد از صندوق
۵ چک شماره ۱
۵ چک شماره ۲
۵ چک شماره ۳

واريز نقد از صندوق
۵  چک شماره ۴
۵  چک شماره ۵
۵ چک شماره  ۶

کارمزد 
۵ چک شماره ۷
۵ چک شماره ۸

واريز نقد اعالميه ۸۴۴
 ۵۱ چک شماره 

واريز اشتباهی به ۲۶۸
چک شماره ۵۱۱
چک شماره ۵۱۲
چک شماره ۵۱۳

گشايش اعتبار ۵۲۵۳
واريز نقدی

 ۲ ,

  ۵

  ۱ ,

۳۵,

۷۶,۱۵

  ۴
  ۶
۲

۴
  ۶
۴۵
  ۱۵

  ۴
  ۷

۱۸,

  ۲ ,
  ۱۸,
  ۱۵,
  ۱۵,

واريز نقدی
۵ چک شماره ۱
۵ چک شماره ۲

واريز نقدی
۵ چک شماره ۵

گشايش اعتبار ۵۲۵۳
۵ چک شماره ۶

کارمزد
۵ چک شماره ۷
۵ چک شماره ۸

واريز نقدی
سود سپرده
واريز نقدی

چک شماره ۵۱۱
چک شماره ۵۱۲
چک شماره ۵۱۳

کارمزد
عدم ثبت چک ۵۱۴                

  ۴
  ۶

  ۶
  ۱۵,

۵۴
  ۱۵

  ۴
  ۷

  ۲ ,
  ۱۸,
  ۱۵,

۴۵
۱۷

 ۲ ,

  ۵

  ۱ ,
۴۵,
۶ ۵

۲۲,۵۲۷,۵مانده
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همانگونه که پيش از اين بيان شد، اقالم باز هر يک از اين دو صورت به دو دسته قابل تقسيم 
است: اقالم بازی که بر مانده خود صورت تأثير می  گذارد و اقالم بازی که بر مانده صورت مقابل تأثير 
می  گذارد. نخستين قلم باز دفتر معين چک شماره ۵۰۳ به مبلغ ۲۰۰۰ ريال است که هنوز به بانک ارائه 
چک های بين راهی (معوق) ناميده مي شوند. مبلغ چک  های بين  نشده است. اين گونه چک ها اصطالحاً 
راهی بايد از مانده طبق صورتحساب بانک کسر شود. زيرا اين گونه چک  ها در دفاتر شرکت به درستی 
چک  های  شد.  خواهند  کسر  شرکت  حساب  از  شوند  ارائه  بانک  به  که  صورتی  در  و  شده  اند  اعمال 
شماره ۵۰۴ و ۵۱۰ نيز چک  های بين راهی هستند که نحوه اعمال آن ها مشابه با چک ۵۰۳ است. يعنی 

مبلغ آن ها از مانده طبق صورتحساب بانک کسر خواهد شد. 
بر اساس اطالعات مسئله، مبلغ صحيح چک شماره ۵۰۶، ۵۴۰۰ ريال است که در صورتحساب 
بانک به درستی اعمال شده است اما در دفتر معين شرکت ۴۵۰۰ ريال منظور شده است. در صورتی که 
اين چک در دفاتر شرکت به درستی منظور می  شد، مانده دفتر معين، ۹۰۰ ريال (۴۵۰۰ ــ ۵۴۰۰) کمتر 

از مبلغ فعلی می  بود. بنابراين، بايد ۹۰۰ ريال از مانده طبق دفتر معين شرکت کسر شود.
چک دريافتی از آقای احمدی بايد در حساب ديگری واريز می شد که حسابدار شرکت اشتباهی 
به حساب شرکت واريز کرده است،  بنابراين مبلغ اين چک بايد از مانده طبق دفاتر شرکت کسر شود. 
آخرين قلم باز دفتر معين، واريز نقدی ۷۶۱۵۰ ريالی به حساب شرکت است که توسط بانک به اشتباه به 
حساب شرکت ديگری واريز شده است. اين اشتباه از سوی بانک صورت گرفته و بنابراين بايد به مانده 

طبق صورتحساب بانک اضافه شود.
دفتر  باز  اقالم  تحليل  می  گردد.  باز   ۵۰۶ شماره  چک  به  بانک  صورتحساب  باز  قلم  نخستين 
بنابراين به تعديل مانده  معين نشان داد که اين قلم در صورتحساب بانک به درستی اعمال شده است. 
طبق صورتحساب بانک نياز ندارد. دو قلم باز ستون بستانکار صورتحساب بانک، واريز سود سپرده 
و واريز نقدی است. از آنجا که اطالعات مسئله بيان کرد اقالم مندرج در صورتحساب بانک به درستی 
تعديل شود. سود سپرده و واريز  بنابراين، مانده طبق دفاتر شرکت بايد بابت اين اقالم  اعمال شده  اند 
نقدی به مانده طبق دفاتر شرکت اضافه می   شود. کارمزد بانکی از حساب شرکت برداشت شده است  در 
حالی که به شرکت اطالع داده نشده است.  چک شماره ۵۱۴ توسط حسابدار شرکت در دفاتر اعمال 
روش  به  مغايرت  صورت  می   شود.  کسر  شرکت  دفاتر  طبق  مانده  از  مورد  دو  اين  مبالغ  نشده  است. 

رسيدن به مانده صحيح (واقعی) در تصوير صفحٔه بعد نمايش داده شده است.



71

XXXX شرکت
صورت مغایرت بانکی

13XX/3/31

22,5 مانده طبق دفتر معین                             

اضافه می   شود:
6 ,5      واریزی مشتریا ن       

45,      سود سپرده گذاری     
1 5,5 جمع                                                 

کسر می   شود:

35,    واریز اشتباهی به حساب شرکت 

 45     کارمزد بانکی                      

     17, عدم ثبت چک 514                

9      اشتباه حسابدار                  
)53,35 جمع                                                 )

  74,65 مانده واقعی                                          

22,5 مانده طبق صورتحساب بانک               

اضافه می   شود:
76,15          اشتباه بانک                                   

کسر می   شود:
2          5          چک معوق 3

4          5          چک معوق 4

18,          51          چک معوق 

)24, جمع                                                    )

74,65 مانده واقعی                                            
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بحث کنيد
۱ــ آقای نادری تنخواه  دار شرکت بنيان است. با توجه به اين که مبلغ تنخواهی 
با  می  گيرد  تصميم  است  شرکت  ماهانه  نيازهای  از  بيش  گرفته،  قرار  وی  اختيار  در  که 
استفاده از اين مبالغ به خريد و فروش سکه طال اقدام کند و از سود آن بهره مند گردد. 

نظرتان در مورد نحوهٔ  عمل آقای نادری چيست؟
ايشان  است.  خود  مسکونی  منزل  تغيير  حال  در  بيالن  شرکت  صندوق دار  ۲ــ 
در پايان هر روز موظف است، وجوه دريافتی را به حساب بانک شرکت واريز نمايد اما 
ازآنجا که وضع مالی مناسبی ندارد تصميم می  گيرد وجوه دريافتی را با چند روز تأخير 
به حساب بانک واريز نمايد تا از اين وجوه برای نيازهای شخصی خود استفاده نمايد. 

نظرتان در مورد نحوه عمل صندوق دار چيست؟

ويژگی مشترک دو موضوع اخالقی فوق در اين است که هم تنخواه  دار و هم صندوق  دار در پی 
کسب منافعی از محل منابعی هستند که اين منافع به آن ها تعلق ندارد. سه نظريه غالب در زمينه تفکر 
اخالقی مطرح شده است که معيارهای متفاوتی را برای ارزيابی اخالقی (خوب بودن) يا غير اخالقی (بد 
بودن) بودن اعمال و رفتار انسان ها ارائه کرده  اند. در مکتب منفعت گرايی شخصی که از نظر رتبه بندی 
پايين ترين  معيار اخالقی را دربر دارد، سنجش اخالقی يا غير اخالقی بودن يک عمل يا رفتار، منافع 
شخص انجام دهنده عمل يا رفتار است. به اين ترتيب، عملی که حداکثر منفعت را برای شخص ايجاد 
کند اخالقی است و عملی که باعث لطمه به منافع شخص شود، غير اخالقی است. در چنين ديدگاهی، 
استفاده تنخواه  دار و صندوق  دار از وجوه شرکت برای کسب منافع شخصی اخالقی است. زيرا در 

اين تفکر تنها به منفعت شخص توجه می   شود.
منافع  حداکثر  که  می   شود  محسوب  اخالقی  رفتاری،  يا  عمل  جمعی،  منفعت گرايی  تفکر  در 
باعث  که  رفتاری  بنابراين،  کند.  ايجاد  افراد  حداقل  برای  را  زيان  حداقل  و  مردم  حداکثر  برای  را 
ايجاد حداکثر منافع برای حداقل افراد می   شود، اخالقی محسوب نمی   شود. از اين ديدگاه، استفاده 
عمل  اين  زيرا  نيست،  اخالقی  شخصی  منافع  ايجاد  برای  ديگران  اموال  از  تنخواه  دار  و  صندوق دار 

متضمن حفظ منافع حداکثر افراد (در اينجا شرکت) نيست.
در سومين مکتب انديشه اخالقی، در ارزيابی خوب يا بد بودن يک عمل، فارغ از منافع شخصی يا 
اکثريت،به مفاهيمی مانند انصاف، عدل،درستکاری و از اين قبيل پرداخته می   شود.اين شيوه تفکر اخالقی 
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که با انديشه  های اسالمی سازگاری بيشتری دارد اصالت را،نه بر منفعت،که بر درستی ذات فعل قرار می  دهد.
بر اساس اين ديدگاه، استفاده از منابع ديگران در کسب منافع شخصی نه عادالنه است و نه منصفانه. 

همانگونه که در بخش اخالق و آيين رفتار حرفه  ای بيان شد، بر اساس آموزه  های اسالم، مرجع 
اساس  اين  بر  است.  انسان  ملکوتی  و  واال  طبع  با  آن  سازگاری  رفتار  يا  عمل  يک  بودن  بد  يا  خوب 
امانت  در  خيانت  شخصی،  منافع  کسب  برای  شرکت  وجوه  از  تنخواه  دار  و  صندوق  دار  استفاده  نيز، 
محسوب شده و هر چند زيانی را متوجه ديگران نسازد با اين حال عملی غير اخالقی و قبيح محسوب 

می   شود و موجب خسران فرد در دنيا و آخرت می گردد،  همانطور که در سوره والعصر آمده است: 

به نام خداوند بخشنده مهربان
سوگند به عصر (۱) که انسان در زيان است (۲) مگر کسانی که ايمان آورده اند و 

کار های شايسته انجام داده اند و يکديگر را به راستی و شکيبايی توصيه کرده اند. (۳)
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فصل ششم

حساب های دريافتنی تجاری
مقدمه

شرکت ها به منظور افزايش درآمد خود، اقدام به فروش اعتباری (نسيه) می نمايند، هرچند فروش 
اعتباری منجر به افزايش درآمد می شود، با اين حال، اين خطر وجود دارد که تمام يا بخشی از فروش 
(سوخت  نمی   شود  وصول  اعتباری  فروش  از  بخشی  هنگامی که  واقع،  در  نشود.  وصول  اعتباری، 
می شود)، به همان ميزان شرکت درآمد خود را از دست داده و متحمل زيان می   شود. دو روش به منظور 

مطالبات سوخت شده وجود دارد: روش حذف مستقيم و روش ذخيره  گيری.

روش حذف مستقيم
نخستين روشی که برای به حساب گرفتن مطالبات سوخت شده مطرح شده  است، روش حذف 
مستقيم مطالبات سوخت شده است. براساس روش حذف مستقيم، تا زمان سوخت مطالبات هيچ ثبتی 
در دفاتر حسابداری انجام نمی   شود. هنگامی که بخشی از مطالبات شرکت سوخت می شود، آرتيکل 

زير در دفاتر حسابداری ثبت می شود: 
هزينه مطالبات سوخت شده ٭٭٭ ٭٭  

حساب های دريافتنی ٭٭٭ ٭٭  
روش حذف مستقيم دارای ۲ ايراد اساسی است۱ :

۱ــ تخطی از اصل محافظه  کاری: بر اساس اصل محافظه  کاری، واحدهای تجاری مجاز 
نيستند دارايی ها را بيش از واقع گزارش کنند. از آنجايی که همواره خطر سوخت بخشی از مطالبات 
تجاری شرکت وجود دارد و روش حذف مستقيم تا زمان سوخت واقعی مطالبات به اين خطر توجهی 
ندارد، بنابراين به احتمال بسيار زياد، دارايی ها ( حساب های دريافتنی) بيش از واقع ارائه می   شود؛ زيرا 

حساب های دريافتنی نشان دهنده مبالغی است که در آينده ممکن است به وجه نقد تبديل نشود. 

١ــ  اصول گفته شده در کتاب نيز صحيح است اما در اين رابطه اصل محافظه کاری مهمتر از اصل افشای حقايق است.
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۲ــ تخطی از اصل تطابق: بر اساس اصل تطابق، هزينه های يک دوره بايد در مقابل درآمد های 
تحقق يافته همان دوره قرار گيرد و در حالی که درآمد فروش اعتباری در دوره جاری شناسايی می شود، 
در روش حذف مستقيم، ممکن است هزينه سوخت اين مطالبات به دوره های بعد (دوره ای که مطالبات 

سوخت می شود) انتقال يابد. 

روش ذخيره  گيری
برای رفع مشکالت روش حذف مستقيم در مواجه با مطالباتی که احتماالً سوخت خواهند شد،  
حسابداران روش ذخيره گيری را طراحی و معرفی کردند. به طور خاص،  در اين روش برای بر طرف 
ساختن ايراد روش حذف مستقيم در تخطی از اصول تطابق و محافظه کاری مبلغی از مطالبات که در 
آينده وصول نخواهند شد به طور تقريبی برآورد می شود و هزينه مطالبات مشکوک الوصول (به منظور 
رعايت اصل تطابق) و ذخيره مطالبات مشکوک الوصول که يک حساب کاهنده دارايی است (به منظور 

رعايت اصل محافظه  کاری)، شناسايی می  شوند.
برآورد مطالبات مشکوک الوصول معموالً براساس تجربيات گذشته شرکت، رويکردهای موجود 
در پايان دوره مالی به همراه ساير  در صنعت و وضعيت اقتصادی انجام می  گيرد. اين برآورد معموالً 

تعديالت پايان دوره در دفاتر ثبت می شود:
هزينه مطالبات مشکوک الوصول        ٭٭٭

ذخيره مطالبات مشکوک الوصول      ٭٭٭   
هنگامی که بخشی از مطالبات سوخت شود،  آرتيکل زير در دفاتر ثبت می شود: 

ذخيره مطالبات مشکوک الوصول       ٭٭٭
حساب های دريافتنی                        ٭٭٭   

به صورت  ( نه  زيادی  حدود  تا  را  مستقيم  حذف  روش  ايرادات  ذخيره گيری  روش  از  استفاده 
کامل ) برطرف می نمايد. به اين ترتيب، هزينه های يک دوره با تقريب نسبتاً خوبی در مقابل درآمدهای 

همان دوره قرار می گيرد و خالص حساب های دريافتنی نيز به ارزش واقعی خود نزديک تر است.
به منظور برآورد مناسب هزينه و ذخيره مطالبات مشکوک الوصول، که بايد در حساب ها منظور 
شوند، معموالً دو قلم از صورت های مالی مورد استفاده قرار می  گيرند که در نتيجه دو رويکرد متفاوت 
برای برآورد مطالب مشکوک الوصول ايجاد شده است: ۱ــ رويکرد ترازنامه  ای و ۲ــ رويکرد سود     و 

زيانی 
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دريافتنی يا  ترازنامه  ای در پايان دوره، مانده حساب های  ترازنامه ای:  در رويکرد  رويکرد 
روش تجزيه سنی يا روش موردی مبنای محاسبه ذخيره مطالبات مشکوک الوصول مورد نياز در پايان 
سال است. به اين ترتيب که بر اساس تجربيات سنوات گذشته، حسابداران مبلغی از حساب های دريافتنی 
که احتماالً وصول نخواهد شد را تعيين می  نمايند. مانده حساب «ذخيره مطالبات مشکوک الوصول» 
(پيش از انجام تعديالت) با اين ذخيره محاسبه شده مقايسه می   شود. هزينه مطالبات مشکوک الوصول 
شده  محاسبه  ذخيره  با  مشکوک الوصول  مطالبات  ذخيره  حساب  مانده  می شود  سبب  که  است  مبلغی 
برابر شود. در اين رويکرد، ذخيره مورد نياز بر اساس يکی از سه روش :۱ــ درصدی از حساب های 

دريافتنی ۲ــ روش تجزيه سنی حساب های دريافتنی ۳ــ روش موردی محاسبه می شود.
مثال: در صورتی که شرکت (الف) هرساله ۵ درصد مانده حساب های دريافتنی خود را به عنوان 
ذخيره مطالبات مشکوک در نظر بگيرد و مانده پايان دوره حساب های دريافتنی ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ريال و 
مانده حساب ذخيره مطالبات مشکوک الوصول پيش از تعديالت، ۱,۰۰۰,۰۰۰ ريال باشد، شرکت بايد 

۴,۰۰۰,۰۰۰۰ ريال به عنوان هزينه مطالبات مشکوک الوصول شناسايی کند.
۵,۰۰۰,۰۰۰    ۵٪  ×  ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰  ذخيره مطالبات مشکوک الوصول مورد نياز در پايان دوره
    ۴,۰۰۰,۰۰۰   ۱,۰۰۰,۰۰۰  ۵,۰۰۰,۰۰۰  هزينه مطالبات مشکوک الوصول دوره

هزينه مطالبات مشکوک الوصول           ۴,۰۰۰,۰۰۰۰ 
ذخيره مطالبات مشکوک الوصول           ۴,۰۰۰,۰۰۰۰         

ذخيره مطالبات مشکوک الوصول
,۱ مانده پيش از تعديالت     ,

,۴    تعديالت ,  

,۵ مانده پس از تعديالت ,

رويکرد سود و زيانی (درصدی از فروش نسيه): چنانچه رابطه پايداری بين فروش های 
برای  رابطه  اين  از  می تواند  شرکت  باشد،  داشته  وجود  شده  سوخت  مطالبات  و  قبل  سال های  نسيه 
به  نسيه  فروش  از  درصدی  رويکرد  نمايد.  استفاده  جاری  سال  مشکوک الوصول  مطالبات  تعيين 
بهترين نحو، اصل تطابق را رعايت می  کند زيرا مخارج را به دوره ای مربوط می  کند که فروش در آن 
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دوره ثبت شده است.
در اين رويکرد، مبلغ مطالبات مشکوک الوصول و ذخيره مطالبات مشکوک الوصول، تحت تأثير 
مانده قبل از اصالحات حساب ذخيره مطالبات مشکوک الوصول قرار نمی گيرد، زيرا هزينه مطالبات 

مشکوک الوصول بر مبنای فروش نسيه بر آورد می شود.
مثال: برای نشان دادن رويکرد درصدی از فروش نسيه فرض کنيد؛ شرکت کوهسار کاالهای 
خود را به صورت نسيه ۳۰ روزه به مشتريان می فروشد. طی سال ۱۳X۶ (نخستين سال فعاليت) رويداد 

زير در شرکت اتفاق افتاده است: 

مبلغ (به هزار ريال)
فروش نسيه

وصول مطالبات
مانده حساب های دريافتنی در پايان سال

۱,۲۰۰,۰۰۰
(۸۹۵,۰۰۰)
۳۰۵,۰۰۰

محاسبه و ثبت هزينه مطالبات مشکوک الوصول در سال نخست فعاليت
اساس  بر  شرکت،  مديريت  است۱.  نشده  سوخت  مطالبات  از  يک  هيچ   ۱۳X۶ سال   طی  در 
رويکردهای مورد استفاده توسط ساير شرکت های در صنعت، برآورد کرده  است که در نهايت ۲٪ کل 

فروش نسيه غير قابل وصول می باشد.
بر اساس، رويکرد درصدی از فروش نسيه، ثبت روزنامه در دفاتر شرکت کوهسار در پايان سال 

X۶ ۱۳ به شرح زير است:
۲۴,۰۰۰  ۲٪ ×۱,۲۰۰,۰۰۰ هزينه مطالبات مشکوک الوصول  

۲۹/٢١/X۶ ۱۳        هزينه مطالبات مشکوک الوصول ۲۴,۰۰۰      
ذخيره مطالبات مشکوک الوصول  ۲۴,۰۰۰   

١ــ چنانچه در طی سال نخست فعاليت، مبلغی از مطالبات سوخت شود، از روش حذف مستقيم استفاده می   شود، زيرا پيش از پايان 
سال نخست فعاليت، ذخيره  ای بابت مطالبات مشکوک الوصول ايجاد نمی   شود. بنابراين، سوخت مطالبات در طی سال نخست با آرتيکل زير 

به حساب گرفته می   شود:
هزينه مطالبات سوخت شده ٭٭٭

                           حساب های دريافتنی ٭٭٭
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حساب ذخيره مطالبات مشکوک الوصول، کاهنده حساب های دريافتنی است. خالص ارزش 
حساب های دريافتنی در ترازنامه پايان سال ۱۳X۶ به مبلغ ۲۸۱,۰۰۰ ريال گزارش می   شود.

سوخت مطالبات و شناسايی آن از محل ذخيره مطالبات مشکوک الوصول
چنانچه در سال ۱۳X۷ مبلغ ۱۴,۰۰۰ ريال از مطالبات شرکت سوخت شود ثبت زير در دفتر 

شرکت اعمال خواهد شد.  
ذخيره مطالبات مشکوک الوصول   ۱۴,۰۰۰      

۱۴,۰۰۰ حساب های دريافتنی      

ذخيره مطالبات مشکوک الوصول
 ۱۴, بابت مطالبات سوخت

شده در طی دوره 
,۲۴ م ابتدای دوره

۱ م پايان دوره قبل از تعديالت  ,

شرکت  باشد،  ريال  هزار   ۱,۰۰۰,۰۰۰ مبلغ   ،۱۳X۷ سال  طی  در  نسيه  فروش  که  صورتی  در 
کوهسار در پايان سال ۱۳X۷ آرتيکل زير را در دفاتر خود ثبت می  کند:

هزينه مطالبات مشکوک الوصول           ۲۰,۰۰۰
ذخيره مطالبات مشکوک الوصول     ۲۰,۰۰۰   

ذخيره مطالبات مشکوک الوصول
 ۱۴, بابت مطالبات سوخت

شده در طی دوره 
,۲۴ م ابتدای دوره

۲ تعديالت ,
۱ م پايان دوره پس از تعديالت  ,

بدهکار  مانده  صورتی که حساب ذخيره  مطالبات مشکوک الوصول در  هزينه  محاسبه 
داشته باشد.  

همان  گونه که در مثال باال مشاهده کرديد، در روش درصدی از فروش نسيه در صورتی که مانده 
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اين  به  باشد،  بستانکار  دوره،  پايان  تعديالت  انجام  از  پيش  مشکوک الوصول  مطالبات  ذخيره  حساب 
مانده بستانکار توجهی نمی شود و کل ۲٪ فروش نسيه به عنوان هزينه مطالبات مشکوک الوصول دوره 
در نظر گرفته می   شود. در صورتی که حساب  ذخيره مطالبات مشکوک الوصول پيش از ثبت تعديل 
پايان سال، مانده بدهکار داشته باشد، به منظور رعايت اصل محافظه کاری، مانده بدهکار اين حساب 
با هزينه محاسبه شده بر مبنای فروش نسيه دوره، جمع شده و مبنای ثبت حسابداری قرار می  گيرد.در 
صورتی که در طی سال ۱۳X۸ ۳۵,۰۰۰ ريال از مطالبات شرکت کوهسار سوخت شده باشد و فروش 
نسيه طی سال ۱۳X۸ مبلغ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ريال باشد، ثبت تعديلی بابت هزينه مطالبات مشکوک الوصول 

به صورت زير محاسبه می   شود:

ذخيره مطالبات مشکوک الوصول
۳۵, ۳ م ابتدای دورهبابت مطالبات سوخت شده در طی دوره  ,

 ۵, م پايان دوره پيش از تعديالت  

۴۰,۰۰۰  ۲٪ ×۲,۰۰۰,۰۰۰  هزينه مطالبات مشکوک الوصول بر مبنای ۲٪ فروش نسيه
کل هزينه مطالبات مشکوک الوصول مورد نياز مانده بدهکار ذ.م.م  دو درصد فروش نسيه 
کل هزينه مطالبات مشکوک الوصول مورد نياز ۴۰۰۰۰  ۵,۰۰۰  ۴۵,۰۰۰

هزينه مطالبات مشکوک الوصول     ۴۵,۰۰۰  
ذخيره مطالبات مشکوک الوصول     ۴۵,۰۰۰   

ذخيره مطالبات مشکوک الوصول
 ۳۵, بابت مطالبات سوخت

شده در طی دوره 
۳ م ابتدای دوره ,

,۴۵ تعديالت
۴ م پايان دوره پس از تعديالت  ,

در صورتی که۵,۰۰۰ ريال مانده بدهکار ذ.م.م در تعديالت پايان دوره مدنظر قرار نگيرد، حساب 
ذ.م.م،  ۵,۰۰۰ ريال کمتر از واقع و در نتيجه، خالص حساب های دريافتنی ۵,۰۰۰ ريال بيشتر از واقع 

خواهد بود که اين مورد مغاير با اصل محافظه کاری است. 
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بازيافت مطالبات سوخت شده
سوخت  مطالبات  از  بخشی  هنگامی که  ذخيره  گيری،  روش  در  شد،  بيان  اين  از  پيش  چنانچه 

می  شد، سوخت مطالبات از طريق آرتيکل زير در دفاتر ثبت می  شد:
ذخيره مطالبات مشکوک الوصول  ٭٭٭٭
حساب های دريافتنی  ٭٭٭٭   

حال اگر تمام يا بخشی از اين مطالبات سوخت شده در دوره جاری يا دوره های آتی بازيافت 
شود، بايد آرتيکل فوق اصالح شود. در اين وضعيت حسابداران با ثبت يک آرتيکل معکوس، تأثير 

ثبت فوق را از ميان برده و در گام بعدی وصول مطالبات را ثبت می  کنند:
حساب های دريافتنی   ٭٭٭٭

ذخيره مطالبات مشکوک الوصول   ٭٭٭٭   
بابت اصالح ثبت سوخت مطالبات و شناسايی مجدد حساب های دريافتنی

موجودی نقدی   ٭٭٭٭ 
                    حساب های دريافتنی   ٭٭٭٭

بابت وصول مطالبات
به اين ترتيب در گام نخست، مطالباتی که پيش از اين سوخت شده در نظر گرفته شده بود و از 
شناسايی می   شود و ثبت سوخت مطالبات بی تأثير می   شود و در گام  حساب ها خارج شده بود مجددًا 

بعدی، دريافت وجه نقد بابت وصول اين مطالبات ثبت می   شود۱.
سال  طی  در  کوهسار  شرکت  شده  سوخت  مطالبات  از  ريال   ۱۸,۰۰۰ که  صورتی  در  مثال: 
۱۳X۸، در طی همان سال بازيافت شود، آرتيکل    های زير به منظور شناسايی بازيافت مطالبات در دفاتر 

١ــ چنانچه، مطالبات در زمان متفاوت از دوره  ای که آرتيکل سوخت مطالبات ثبت شده است، بازيافت شود، امکان معکوس کردن 
ثبت سوخت مطالبات وجود ندارد. در چنين وضعيتی با استفاده از آرتيکل اصالحی زير، حساب های دريافتنی ايجاد و به حساب ساير درآمدها 

منظور می   شود:
حساب های دريافتنی   ٭٭٭٭

ساير درآمدها   ٭٭٭٭  
و سپس، مشابه باال، دريافت وجه نقد بابت وصول مطالبات ثبت می   شود:

موجودی نقدی   ٭٭٭٭ 
حساب های دريافتنی   ٭٭٭٭  

توجه: برای طراحی سؤاالت امتحان، مرجع کتاب درسی است.
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شرکت کوهسار ثبت می   شود:
حساب های دريافتنی   ۱۸,۰۰۰    

                           ذخيره مطالبات مشکوک الوصول   ۱۸,۰۰۰
بابت اصالح ثبت سوخت مطالبات و شناسايی مجدد حساب های دريافتنی

موجودی نقدی          ۱۸,۰۰۰     
حساب های دريافتنی           ۱۱۸,۰۰۰  

مثال جامع
روش  از  شرکت  اين  نمود.  آغاز  را  خود  فعاليت   ۱۳۸۸ سال  در  داراب  بازرگانی  شرکت 
ذخيره   گيری برای مطالبات مشکوک الوصول استفاده می    کند و هر ساله ۱/۵٪ کل فروش را به عنوان 

ذخيره م.م. در نظر می    گيرد. اطالعات زير مربوط به سال ۸۸ :
۱۳۸۸/۱۱/۸: ۱۶,۰۰۰ ريال طلب از آقای رشيدی سوخت شد

کل درآمد فروش ۸,۰۰۰,۰۰۰ ريال است
اطالعات زير مربوط به سال ۸۹ است: 

۸۹/۵/۴: وصول طلب از آقای رشيدی به مبلغ ۱۶۰۰۰ ريال که در سال قبل سوخت شده تلقی 
و از حساب ها حذف شده بود. 

۸۹/۶/۳۱: وصول ۲۰٪ طلب از آقای سعيدی و حذف بقيه آن از حساب ها به دليل ورشکستگی 
(کل طلب آقای سعيدی ۱۲۵۰۰۰ ريال می باشد). 

۸۹/۷/۱۸: بدهی آقای محمدی به مؤسسه به مبلغ ۷۳۲۵۰ ريال کًال سوخت شد.
۸۹/۱۲/۱۲: بازيافت و وصول ۳۵,۰۰۰ ريال از مطالبات سوخت شده از آقای محمدی

جمع درآمد فروش در پايان سال ۸۹، ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ريال می  باشد. 

١ــ چنانچه بازيافت مطالبات سوخت شده در سال ۱۳X۹ رخ دهد، آرتيکل اصالحی به صورت زير خواهد بود:
حساب های دريافتنی   ١٨,٠٠٠

ساير درآمدها و هزينه ها   ١٨,٠٠٠  
بابت شناسايی مجدد حساب های دريافتنی
         موجودی نقدی          ١٨,٠٠٠     

     حساب های دريافتنی       ١٨,٠٠٠
توجه: برای طراحی سؤاالت امتحان، مرجع کتاب درسی است.
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بستانکاربدهکارعطفشرحتاريخ
۱۳۸۹
۱۱/ ۸

۱۲/۲۹

۱۳۸۹
۵/ ۴

۶/۳۱

۷/۱۸

۱۲/۱۲

۱۲/۲۹

هزينه مطالبات سوخت شده
                حساب های دريافتنی

بابت سوخت مطالبات در اولين سال فعاليت شرکت

هزينه مطالبات سوخت شده
                ذخيره مطالبات مشکوک الوصول
بابت هزينه مطالبات مشکوک الوصول

حساب های دريافتنی
              ذخيره مطالبات مشکوک الوصول

موجودی نقد ــ بانک 
              حساب های دريافتنی

بابت وصول مطالبات سوخت شده در سال ۱۳۸۹
موجودی نقد ــ بانک 

ذخيره مطالبات مشکوک الوصول
             حساب های دريافتنی

بابت سوخت بخشی از مطالبات از آقای سعيدی
ذخيره مطالبات مشکوک الوصول

             حساب های دريافتنی
بابت سوخت بخشی از مطالبات از آقای محمدی

حساب های دريافتنی
               ذخيره مطالبات مشکوک الوصول

موجودی نقد ــ بانک 
              حساب های دريافتنی

بابت وصول مطالبات سوخت شده در سال ۱۳۸۹
هزينه مطالبات سوخت شده

               ذخيره مطالبات مشکوک الوصول
بابت هزينه مطالبات مشکوک الوصول

۱۶,

۱۲ ,

۱۶,

۱۶,

۲۵,
۱ ,

۷۳,۲۵

۳۵,

۳۵,

۱۹۸,۲۵

۱۶,

۱۲ ,

۱۶,

۱۶,

۱۲۵,

۷۳,۲۵

۳۵,

۳۵,

۱۹۸,۲۵
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ذخيره مطالبات مشکوک الوصول (۸۲)
 ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  م ابتدای دوره

۱۲ تعديالت ,

۱۲ م پايان دوره پس از تعديالت  ,

ذخيره مطالبات مشکوک الوصول (۸۳)
۱ , مطالبات سوخت شده طی دوره 
۷۳,۲۵ مطالبات سوخت شده طی دوره 

۱۲ م ابتدای دوره ,
,۳۵ بازيافت مطالبات سوخت شده

۱۸,۲۵                           م پيش از تعديالت 

ذخيره مطالبات مشکوک الوصول (۸۳)
۱ , مطالبات سوخت شده طی دوره 
۷۳,۲۵ مطالبات سوخت شده طی دوره 

۱۲ م ابتدای دوره ,
,۳۵ بازيافت مطالبات سوخت شده

۱۹۸,۲۵ تعديالت پايان دوره٭٭
۱۸ م پايان دوره پس از تعديالت  ,

(۱/۵٪ *  درآمد فروش) + مانده بدهکار ذ.م.م پيش از تعديالت  هزينه م.م (تعديالت پايان دوره) ٭٭
        ۱۸,۲۵۰  (۱۲,۰۰۰,۰۰۰ * ٪١/٥) ۱۹۸,۲۵۰ريال 

سؤال: چرا هزينه مطالبات مشکوک الوصول جزء هزينه های اداری تشکيالتی است ؟
چون اعتبار بخشی به مشتريان در فروش های نسيه، حتی اگر به واحد فروش تفويض اختيار 

شده باشد،  به عهده مديريت واحد اقتصادی است.
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بحث کنيد
مدير شرکت يلدا از حسابدار خود می  خواهد با استفاده از روش   های مختلف، 
مطالبات  درصد  افزايش  با  مثال  به عنوان  دهد.  نشان  واقع  از  کمتر  را  شرکت  سود 
امکان  حد  تا  را  مشکوک الوصول  مطالبات  هزينه  فروش،  به  نسبت  مشکوک الوصول 

افزايش دهد آيا با خواسته مديريت موافق هستيد؟
دليل اين مديريت از حسابدار چنين درخواستی دارد، چيست؟ بحث کنيد.

مديران شرکت  ها به  داليل مختلفی تمايل دارند سود شرکت را بيشتر از واقع و يا کمتر  عموماً 
از واقع گزارش کنند. برای مثال، مدير ممکن است به منظور کاهش ماليات بر درآمد تمايل داشته باشد 
مديريت  است  ممکن  ديگر  سوی،  از  کند.  گزارش  واقع  از  کمتر  را  خود  هدايت  تحت  شرکت  سود 
براساس تجربه خود و چشم انداز آينده شرکت، به اين نتيجه برسد که سطح سود شرکت در سال  های 
آتی پايين  تر از سود سال جاری بنابراين، گزارش سطح باالی سود در سال جاری ممکن است باعث 
گمراهی سرمايه   گذاران شود. درنتيجه، مديريت تمايل دارد تا اين ديدگاه خود را از طريق کاهش سود 
سال جاری به سرمايه   گذاران منتقل کند. دستکاری تعمدی مديريت در گزارشگری مالی تحت عنوان 
مديريت سود شهرت يافته است. همانگونه که از بحث باال قابل استنباط است اهداف مديريت سود را 
می توان در دو دسته مديريت سود آگاهی دهنده و مديريت سود فرصت  طلبانه طبقه  بندی نمود. با اين 
وجود، طرفداری از مديريت سود به بهانه آگاهی دهنده بودن آن از جايگاه چندانی برخوردار نيست و 
اعتقاد بر اين است که مديريت سود با مقاصد فرصت طلبانه و کسب منافع شخصی برای مدير  عمدتاً 

صورت می   گردد.
همانگونه که در بخش اخالق و آيين رفتار حرفه   ای بيان شد، نقش، وظيفه و مسئوليت حسابداران 
حرفه ای در قبال جامعه، صاحبان سرمايه و ديگر اشخاص ذيحق و ذينفع ايجاب می کند که آنان اصول 
عمومی اخال ق حسنه را در همه جنبه ها رعايت و به آئين رفتار حرفه ای مّدون و منسجمی  پايبند باشند 
تا پذيرش، اعتبار و احترام اجتماعی را که ال زمه فعاليت در هر حرفه تخصصی است، بدست آورند. 
رسوايی   های مالی اخير که باعث کاهش اعتماد عمومی به حرفه حسابداری شده است، عمدتاً در قالب 

رويه  های مديريت سود شکل گرفته و پنهان شده   اند. 
نيازهای  تأمين  به  تنها  حرفه   ای  حسابدار  «مسئوليت  حرفه   ای  رفتار  آيين   ۷ بند  اساس  بر 
می گيرد.  بر  در  را  اشخاص  از  وسيعی  طيف  نيازهای  رفع  و  نمی شود  محدود  کارفرما  يا  صاحبکار 
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تدوين  عمومی،  منافع  مالحظات  تأثير  تحت  چشمگيری  به  نحو  حرفه ای  استانداردهای  دليل  همين  به 
می شود.» همچنين بر اساس بند ۱۱ اين آيين نامه حسابداران بايد به اصول بنيادينی مانند درستکاری، 

رفتار حرفه  ای و صالحيت و مراقبت حرفه   ای پايبند باشد. 
در بحث کنيد فوق، انجام خواسته مديريت توسط حسابدار بر خالف اصول بنيادينی است که 
حسابداران موظب به پايبندی به آن هستند. به عبارت دقيق  تر انجام اين عمل خالف نص صريح تبصره 
ج بند ۱۱ آيين رفتار حرفه   ای است که بيان می   کند «حسابدار حرفه ای بايد خدمات حرفه ای را مطابق 
اصول و ضوابط حرفه ای مربوط انجام دهد و همچنين درخواست های صاحبکار يا کارفرمای خود 
را به گونه ای با مهارت و دقت انجام دهد که با الزامات درستکاری، بی  طرفی و درمورد حسابداران 

حرفه ای مستقل با استقالل وی نيز سازگار باشد.»


