
1

فصل اول 
عملكرد مالی مؤسسات 

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

1 ـ حسابداری را تعریف كند. 
2 ـ اصطالحات اصلی حسابداری را بيان نماید. 

3 ـ انواع واحدهای اقتصادی را طبقه بندی نماید. 
4 ـ انواع رشته های تخصصی حسابداری را ذكركند. 
5 ـ استفاده كنندگان اطالعات حسابداری را نام ببرد. 

6 ـ دورۀ مالی را تعریف كند.
٧ـ فعاليت مالی را بيان نماید.

٨ ـ چرخه حسابداری )دورۀ عمل حسابداری( را ذكركند. 
٩ ـ اسناد و دفاتر حسابداری را تعریف كند. 

10 ـ اصول و مفاهيم اوليۀ حسابداری را بيان نماید. 

         تصميم گيري صحيح و به موقع، رمز موفقيت مؤسســات اســت. این مهم دســت یافتني نيست مگر زماني كه اطالعات 
صحيح و به موقع در اختيار مدیران مؤسسات قرار گيرد. از طرف دیگر سرمایه گذاران در صورتي مي توانند در بازارهاي سرمایه 
حضور شایسته داشته باشند كه اطالعات حسابداري درست و به موقع در اختيار آنها قرار گيرد. حسابداري، به عنوان یك سيستم 
اطالعاتي، نه تنها در حصول این موارد نقش اصلي و اساســي را ایفا مي كند، بلكه با شفافيت بخشيدن به فضاي اقتصادي و مالي 
هر كشــور )و كل جهان( عاملي تعيين كننده در موفقيت سياســت هایي است كه به منظور ایجاد عدالت اجتماعي، وضع و اجرا 

مي شوند.
      در این فصل، ابتدا با مفهوم و تعریف حسابداری آشنا مي شوید. سپس برخی از اصطالحات مهم حسابداری توضيح داده 
خواهد شد و در ادامه، انواع مؤسسات موجود در جامعه تشریح و طبقه بندی مي شوند. آنگاه انواع استفاده كنندگان از اطالعات 

حسابداری معرفی مي شوند و در نهایت، فعاليتها و رویدادهای مالی تبيين و تشریح مي گردد. 

 مفهوم و تعريف حسابداري  
      از حســابداري تعاریف مختلفي ارائه شــده است. در گذشته عموماً حسابداري را فن شناسایي، ثبت،  طبقه بندي، تلخيص 
و گزارشــگري رویدادهاي مالي مي دانســتند. تعاریف جدید، حســابداري را یك سيســتم اطالعاتي مي داننــد. از این دیدگاه 

حسابداري را مي توان چنين تعریف نمود:
»حسابداري عبارت است از یك سيستم اطالعاتي كه از طریق شناسائي، ثبت، طبقه بندي،  تلخيص و گزارشگري رویدادهاي 

مالي، اطالعات الزم را در اختيار استفاده كنندگان از اطالعات حسابداري قرار مي دهد.«
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       از این دیدگاه مطابق شكل 1ـ 1، حسابداري یك سيستم اطالعاتي، كليۀ اجزاي ضروري یك سيستم را دارد.

نمودار 1 ـ 1 ـ سيستم اطالعاتي حسابداري

ورودي1 سيســتم اطالعاتي حســابداري، رویدادهاي مالي اســت كه با انجام عمليات حســابداري بر روي آنها )پردازش2( 
گزارش هاي مالي مورد نياز به عنوان خروجي سيستم3 تهيه مي شود و در اختيار استفاده كنندگان قرار مي گيرد. 

گزارش های مالی: محصول نهایی سيســتم اطالعاتی حســابداری، گزارش های مالی می باشــد. در مفهوم عام هرگونه 
گزارشــی كه از سيستم اطالعاتی حسابداری استخراج شــود، گزارش مالی ناميده می شود. مهم ترین قسمت گزارش های مالی 
صورت های مالی می باشــند كه در پایان هر ســال مالی تهيه می شود. در مورد صورت های مالی در فصل سوم توضيح داده شده 

است. 

حسابداري 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 اطالعات 

حسابداري قرار مي دهد.

 اصطالحات حسابداری 
حســابداری نيز مانند ســایر دانش های بشــری حاوی اصطالحات ویژه ای است. آشــنائی با این اصطالحات، شرط اساسی 
یادگيری صحيح حســابداری اســت. درک عميق و درست اصطالحات حسابداری مســتلزم تحصيالت تخّصصی در این رشته 
است اما در ابتدای امر آگاهی مختصر از این اصطالحات خالی از فایده نيست. لذا در ادامه این مبحث، چند مورد از اصطالحات 

اصلی حسابداری معرفی مي گردد. 
 معادلۀ اساسي حسابداري

فــرض كنيد قصد شــروع فعاليتي را داریــد. براي این منظور2,000,000ریــال وجه نقد متعلق به خودتــان را براي این كار 
اختصاص مي دهيد. چون فكر مي كنيد كه مبلغ فوق براي انجام فعاليت مورد نظر كافي نيست، مبلغ 600,000 ریال نيز به صورت 
قرض دریافت مي كنيد. اگر فعاليت هاي فوق را در قالب یك مؤسسه یا شركت ارائه كرده باشيد، اكنون كل وجه نقدي كه در 

اختيار شركت شماست برابر است با:

2.000.000 + 600.000 = 2.600.000

.Input ـ1

.Process ـ٢

.Output ـ3

گزارش هاي ماليرويدادهاي مالي
پردازش 

)عمليات حسابداري(
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در حسابداري، 2,600,000 ریال فوق را اصطالحاً دارایي، 600,000 ریال را بدهي و 2,000,000ریال را سرمایه مي گویند. 
چنانچه به معادله فوق دقت كنيد خواهيد دید كه رابطۀ زیر برقرار است:

دارايي ها = بدهي ها + سرمايه

در حســابداري، این معادله همواره برقرار اســت و به آن »معادلۀ اساسي حســابداري« مي گویند. معادلۀ اساسي حسابداري، 
مبنا و شالودۀ سيستم حسابداري دو طرفه را تشكيل مي دهد. بر اساس این معادله مي توان هر یك از معامالت و عمليات مالي و 

رویدادهاي داراي اثر مالي را تجزیه و تحليل و آثار آن را بر عناصر معادله تعيين كرد.
همان طور كه مالحظه مي شــود، دارايي ها، بدهي ها و ســرمايه، عناصر اصلي معادلۀ اساســي حســابداري را تشكيل 

مي دهند. این اصطالحات در زیر توضيح داده مي شوند. 

        دارايي ها: دارایي ها منابع اقتصادي مؤسسه هستند، كه فعاليت هاي اقتصادي با استفاده از آنها انجام مي گيرد. اموال، 
مطالبات و ســایر منابع اقتصادِي متعلق به یك مؤسســه، كه در نتيجۀ معامالت، عمليات مالي یا سایر رویدادها ایجاد شده و قابل 
تقویم به پول و داراي منافع آتي اســت » دارایي« ناميده مي شود. مؤسسات بر حسب نوع و حجم فعاليتشان، دارایي هاي مختلفي 

دارند.  

اموال، مطالبات و ساير منابع اقتصادي متعلق به يك مؤسسه، كه در نتيجۀ 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 بانك ها و مؤسسات مالی، اعم از ریالی و ارزی. 
چنانچه وجه نقد در مؤسسه نگهداری شود، آن را در قالب حساب صندوق و چنانچه نزد بانك ها نگهداری شود، آن را در قالب 

حساب بانك گزارش مي نمایند. 
حساب های دريافتنی1: حساب های دریافتنی شامل مطالبات مؤسسه از دیگران مي باشد كه برای آن سفته، چك یا برات 

دریافت نشده است. 
اسناد دريافتنی: اسناد دریافتنی شامل مطالبات مؤسسه از دیگران است كه بابت آن سفته، چك یا برات از شخص بدهكار 
دریافت شــده اســت. چنانچه سررســيد اسناد دریافتنی یك ســال یا كمتر باشد به عنوان اســناد دریافتنی كوتاه مدت و چنانچه 

سررسيد آنها بيشتر از یك سال باشد به عنوان اسناد دریافتی بلند مدت طبقه بندی می شود. 
موجودي های مواد و كاال: موجودي های مواد و كاال به دارایی هائی اطالق می شــود كه به منظور فروش یا اســتفاده از 
آن در ســاخت محصول یا مصرف آن برای ارائۀ خدمات، نگهداری مي شــود.2 موجودی هایــی كه به منظور فروش نگهداری 
می شــوند، موجودی كاال و موجودی هایی را كه به منظور اســتفاده در ســاخت محصول و یا ارائۀ خدمات نگهداری می شوند 

موجودی مواد می گویند. اقالم مصرفی نيز غالباً تحت عنوان» ملزومات «گزارش می شوند. 

1 ـ بدهكاران: در برخی از كتب از عبارت »بدهكاران« به جای »حساب های دریافتنی« استفاده می شود . 
2 ـ سازمان حسابرسی، استانداردهای حسابداری، استاندارد شمارۀ ٨ . 
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اموال، ماشين آالت و تجهيزات: دارایی هایی كه برای انجام عمليات مؤسسه مورد استفاده قرار می گيرند و عمر بيشتر 
از یك ســال  دارند و جنبۀ مصرفی نداشــته باشند تحت عنوان اموال، ماشين آالت و تجهيزات طبقه بندی می شوند. این دارایي ها 
را اغلب »دارایی ثابت« نيز می گویند. زمين، ساختمان، ماشين آالت توليد، وسایل نقليه و اثاثه اداري نمونه هایی از این دارایی ها 

هستند. 
پيش پرداخت: هرگاه مؤسسه قبل از تحویل گرفتن دارایی و یا خدمات، وجهی را به دیگران پرداخت كند، پيش پرداخت 

ناميده می شود. 
        بدهي ها: تعهداتي كه یك مؤسســه در مقابل اشــخاص و مؤسســات دیگر دارد و از معامالت و رویدادهاي گذشته 
ناشي شده است و باید از طریق پرداخت پول، تحویل كاال، انجام دادن خدمت یا انتقال سایر اقالم دارایي تسویه شوند،» بدهي« 
ناميده مي شــود. بدهي ها معموالً از خرید نســيۀ دارایي ها، اخذ وام ها، برقراري ماليات و ایراد خسارت به دیگران ناشي مي شود. 

درحقيقت بدهی، طلب دیگران از مؤسسه می باشد. 

تعهداتي كه يك مؤسسه 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  پرداختني1: بدهی های مؤسسه به دیگران را كه بابت آن چك، سفته یا برات تحویل نشده است ،حساب های 

پرداختنی می گویند. 
اســناد پرداختني: بدهی هایی را كه مؤسسه بابت آن چك، ســفته یا برات تحویل طلبكاران داده است ، اسناد پرداختنی 
می گویند. چنانچه سررسيد اسناد پرداختنی از تاریخ تنظيم ترازنامه یك سال یا كمتر باشد به عنوان اسناد پرداختنی كوتاه مدت 

و چنانچه سررسيد آنها بيشتر از یك سال باشد به عنوان اسناد پرداختنی بلند مدت طبقه بندی می شود. 
وام پرداختني: مبالغی را كه مؤسسه از بانك ها و مؤسسات اعتباری و یا سایر اشخاص دریافت كرده است و باید آن را، 

ظرف مهلت مشخصی به صورت اقساط  یا یك جا بازپرداخت كند، وام پرداختنی مي گویند. 
پيش دريافت: هرگاه مؤسســه قبل از تحویــل دادن كاال یا ارائۀ خدمات به دیگران وجهي از آنهــا دریافت كند، به آن 

پيش دریافت مي گویند.
سرمايه: حق مالي مالك یا مالكان یك مؤسسه نسبت به دارایي هاي آن، » سرمایه « ناميده مي شود. در هر زمان با كسر 

كردن بدهي هاي یك 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.

ســرمایه مؤسســه عمدتاً ناشــی از آوردۀ نقدی و یا غيرنقدی مالك )یا مالكان( در زمان تشكيل مؤسسه و پس از آن است.  
آوردۀ نقدی مالك شــامل وجه نقدی اســت كه مالك )یا مالكان( در مؤسسه سرمایه گذاری می كند و آورده غير نقدی شامل 

دارایي هایی غير از وجه نقد است كه مالك )یا مالكان( به عنوان سرمایه وارد مؤسسه مي نماید. 

1 ـ در برخی از كتب از عبارت »بستانكاران« به جای »حساب های پرداختنی« استفاده می شود . 
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سرمايه گذاری مجدد:  اگر مالكان پس از تشكيل مؤسسه مبالغی را به صورت نقد و یا غيرنقد در مؤسسه سرمایه گذاری 
كنند، به آن سرمایه گذاری مجدد می گویند. 

حساب: اطالعات مربوط به هر كدام از عناصر معادلۀ اساسی حسابداری در یك »حساب« ثبت مي شود. لذا حساب همانند 
ظرفی است كه اطالعات مربوط به هركدام از دارایي ها، بدهی ها و سرمایه در آن نگهداری مي شود. 

حســاب، همانند ظرفی اســت که اطالعات مربوط به هرکدام از دارايي ها، بدهی ها و 
سرمايه در آن نگهداری می شود. 

 رويدادهاي مالي: رویدادهاي مالي، فعاليت هایی هســتند كه اثر مالي داشــته باشــند. به طور دقيق تر مي توان گفت 
رویدادهاي مالي، رویدادهایي هستند كه حداقل بر یكي از عناصر معادلۀ اساسي حسابداري )دارایي ها، بدهي ها و سرمایه( تأثير بگذارند. 

تأثير رویدادهای مالی بر روی حساب ها در اواخر این فصل به تفصيل تشریح می گردد. 

رويدادهاي مالي، رويدادهايي هســتند كه حداقل بر يكي از عناصر معادله اساسي 
حسابداري )دارايي ها، بدهي ها و سرمايه( تأثير بگذارند.

 ماهيت حساب ها:  از عناصر معادلۀ اساسي حسابداري، حساب های مربوط به دارایي ها ماهيت بدهكار و  حساب های 
مربوط به بدهي ها و سرمایه، ماهيت بستانكار دارند. حساب های  درآمد نيز از این نظر، مشابه حساب سرمایه، ماندۀ بستانكار و هزینه ها 

برعكس حساب سرمایه، مانده بدهكار دارند. 

رشته های تخصصی حسابداري
حسابداری دارای چندین رشته تخصصی است، كه تمام آنها را می توان در قالب سه رشتۀ كلی زیر تقسيم بندی نمود: 

1 ـ حسابداری مالی
2 ـ حسابداری بهای تمام شده )صنعتی(

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

حســابداری بهای تمام شــده با اندازه گيری بهای تمام شــده كاالها و خدمات ســر و كار دارد. در ایران به این رشــته از 
حسابداری، »حسابداری صنعتی« نيز مي گویند. 

حسابداری مدیریت به تجزیه و تحليل اطالعات حسابداری مربوط مي شود. 
عالوه بر موارد فوق، حســابداری دولتی و حسابرســی را نيز مي توان از رشــته های تخصصی حسابداری نام برد. حسابداری 
دولتی با عمليات حســابداری در مؤسســات دولتی و غيرانتفاعی سر و كار دارد. حسابرســی نيز به بررسی و اظهار نظر در مورد 

گزارش هاي به دست آمده از سيستم های حسابداری مربوط مي شود. 
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 استفاده كنندگان اطالعات حسابداري   
      اســتفاده كنندگان از اطالعات حســابداري كســانی هســتند كه برای تصميــم گيری و قضاوت آگاهانــه عالقه مندند 
گزارشــهای حسابداری را دریافت كنند و مورد استفاده قرار دهند. اســتفاده كنندگان از اطالعات حسابداري، طيف وسيعي را 
تشــكيل مي دهند و به طور كلي آنها را مي توان به دو دســتۀ استفاده كنندگان درون سازماني و  استفاده كنندگان برون سازماني، 

تقسيم نمود. 
استفاده كنندگان درون سازمانی:

استفاده كنندگان درون سازماني شامل مدیران اجرایي است كه اطالعات حسابداري را براي برنامه ریزي، كنترل، هماهنگي 
و تصميم گيري هاي الزم درباره عمليات مؤسسه، مورد استفاده قرار مي دهند. با بزرگ شدن مؤسسات، نظارت مستقيم مدیران 
بر فعاليت زیر مجموعه هاي ســازماني، مشــكل و حتي غيرممكن گردیده اســت. از این رو مدیران ناچار هســتند به منظور 
ارزیابي نتایج عمليات و  وضعيت مالي به گزارشــهاي مالي اتكا نمایند. گزارش هایي كه استفاده كنندگان یا تصميم گيرندگان 
درون ســازماني مورد اســتفاده قرار مي دهند، معموالً تفصيلي و دربرگيرنده جزئيات مســائل مي باشــد. این گزارش ها به طور 

معمول، محصول سيستم هاي حسابداري بهاي تمام شده و حسابداري مدیریت است.
  استفاده كنندگان برون سازمانی:

اســتفاده كنندگان برون سازماني شامل طيف گسترده اي اســت كه از جملۀ آنها مي توان سهامداران، سرمایه گذاران بالقوه، 
بستانكاران، بانك ها و مؤسسات اعتباري، تحليلگران مالي و اقتصادي، اتحادیه هاي كارگري و مراجع مالي و اقتصادي دولتي را 
نام برد. هر كدام از تصميم گيرندگان برون سازماني، اطالعات حسابداري را براي مقاصد خاصي مورد استفاده قرار مي دهند. 

نيازهاي اطالعاتي این دســته را گزارشهاي برون سازماني كه توسط سيستم حســابداري مالي تهيه مي شود، تأمين مي نماید. 
از آنجا كه این دســته از اســتفاده كنندگان به اطالعات حسابداري دسترسي مستقيم ندارند، نهادهاي قانوني و انجمن هاي حرفۀ 
حســابداري جهــت حمایت از منافع آنها، ضوابط و مقررات حســابداري مالي را با دقت فراوان وضــع مي نمایند. این ضوابط و 

مقررات معموالً در قالب استانداردهاي حسابداري و سایر قوانين و مقررات مالي ارائه مي گردد. 

اســتفاده كنندگان از اطالعات حسابداري كسانی هســتند كه برای تصميم گيری و قضاوت 
آگاهانه عالقه مندند گزارش های حسابداری را دريافت كنند و مورد استفاده قرار دهند.

 دورۀ مالی 
نتایج واقعي عمليات مؤسســه را ، به طور دقيق و قطعي، فقط مي توان در پایان اجراي عمليات آن و پس از وصول مطالبات، 
فــروش دارایي ها و اجــراي تعهدات و پرداخت بدهي ها، تعيين كرد. اما اســتفاده كنندگان از اطالعــات مالي نمي توانند براي 
دریافت اطالعات تا آن زمان تأمل كنند. بنابراین عمر طوالني یك مؤسسه به دوره هاي زماني مساوي كوتاه تر )معموالً یكساله( 
تقســيم مي شــود و براي هر دوره گزارشــهاي مالي جداگانه اي ارائه مي گردد. به این دوره هاي زماني اصطالحاً »دورۀ مالي یا 

حسابداري« مي گویند. هر دورۀ مالي را كه برابر یك سال كامل رسمی هر كشور باشد »سال مالي« مي گویند.
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دوره هاي زماني مساوي 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.

 فعاليت مالی )رويداد مالی( 
همانطور كه قباًل بيان گردید، فعاليت های مالی یا رویدادهای مالی، فعاليت ها یا رویداهایي هستند كه دارای اثر مالي باشند. 
بــه بيان دقيق تر مي توان گفت رویدادهاي مالي، رویدادهایي هســتند كه حداقل بر یكي از عناصر معادله اساســي حســابداري 

)دارایي ها، بدهي ها و سرمایه( تأثير بگذارند.
       در حســابداري، تبحر در شناسایي رویدادهاي مالي از سایر رویدادها وهمچنين تعيين اثرات رویدادهای مالی بر عناصر 
معادله اساسی حسابداری، یعنی دارایي ها، بدهی ها و سرمایه، از اهميت ویژه اي برخوردار است. لذا در ادامۀ بحث به چند رویداد  
اشــاره مي شــود و مالي یا غير مالي بودن آنها و همچنين اثر آنها بر معادلۀ اساسی حسابداری مورد تجزیه و تحليل قرار مي گيرد. 
ضمناً با توجه به این كه شناخت رویدادهای مالی مستلزم درک درست مفاهيم دارایی، بدهی و سرمایه است، لطفاً قبل از مطالعۀ 

مثال زیر، تعریف این اصطالحات را ، كه در قسمت های قبلی این فصل ارائه گردید، مجدداً مرور نمائيد. 

رويدادهاي مالي رويدادهايي هســتند كه حداقل بر يكي از عناصر معادلۀ اساســي 
حسابداري )دارايي ها، بدهي ها و سرمايه( تأثير بگذارند.

 مثال : آقاي احســاني در اسفندماه سال 13٨٩ مؤسسۀ احســاني را تاسيس نمود. رویدادهای زیر طی  اسفندماه     
سال 13٨٩ در مؤسسۀ احسانی اتفاق افتاده است. تعيين كنيد كه آیا رویدادهای ذكر شده، مالی هستند یا خير؟ 

1 ـ آقای احسانی مبلغ ٩00,000 ریال به عنوان سرمایه اوليه وارد مؤسسه نمود. 
جواب : رویداد فوق یك رویداد مالي اســت، زیرا در اثر آن هم دارایي هاي مؤسســه )صندوق یا  وجه نقد ( و هم ســرمایه 

مؤسسه افزایش یافته است. 
2 ـ یك دستگاه خودرو به مبلغ 120,000 ریال به صورت نقد خریداري شد.

جواب : رویداد مالي اســت، زیرا در اثر آن یكي از دارایي ها تحت عنوان وســایل نقليه )خودرو( افزایش یافته و یكی دیگر 
از دارایي ها تحت عنوان وجه نقد )صندوق( كاهش یافته است.

3 ـ مبلغ ٨0,000  ریال به صورت قرض از شركت الف دریافت شد.
جواب : رویداد مالي است، زیرا در اثر آن یكي از دارایي ها ) صندوق یا وجه نقد ( افزایش یافته و همچنين  بدهي شركت 

)حساب های پرداختني( افزایش پيدا كرده است.
4 ـ مبلغ 60,000  ریال به صورت قرض به شركت  ب پرداخت شد.

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

5 ـ مبلغ 40,000 ریال از وجه قرض داده شده به شركت ب دریافت شد.
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جواب : رویداد مالي است، زیرا در اثر آن یكي از دارایی ها )صندوق یا وجه نقد( افزایش و در مقابل یكي دیگر از دارایي ها 
)حساب هاي دریافتني ( كاهش یافته است.

6 ـ مدیر عامل مؤسسه عوض شد.
جواب: رویداد مالي نيست، زیرا هيچكدام از عناصر معادلۀ اساسي حسابداري )دارایي ها، بدهي ها و سرمایه( تحت تأثير قرار 

نگرفته و تغيير نكرده است.
٧ ـ آقای احســانی مبلغ 22,000 ریال وجه نقد و مقداری اثاثه اداری به مبلغ 36,000 ریال  به عنوان ســرمایه گذاری مجدد 

وارد مؤسسه نمود. 
جواب : رویداد فوق یك رویداد مالي اســت، زیرا در اثر آن هم دارایي هاي مؤسســه )صندوق و اثاثۀ اداری( و هم سرمایه 

مؤسسه افزایش یافته است. 
اثر رویدادهای فوق بر معادله اساسی حسابداری را مي توان در جدول زیر خالصه نمود:

شـــرح رويدادرديف
تأثير 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 مي 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 

کاهش پيدا می کند.

ــ

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

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

ـ

4
مبلغ 60,000  ريال به صورت 

قرض به شرکت  ب داده شد.
يک دارائی به نام حساب های دريافتنی 

60,000 ريال افزايش مي يابد ولی وجه 
نقد 60,000 ريال کاهش پيدا می کند.

ــ

5
مبلغ 40,000 ريال از وجه 

قرض داده شده به شرکت ب 
دريافت شد.

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

کاهش پيدا مي کند. 

ــ

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

معادله 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 اثاثــۀ اداری 36,000 ريال افزايش 
می يابد. 

سرمايه 58,000 ـ
ريال افزايش 

می يابد.
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چرخه حسابداري )دورۀ عمل حسابداری( 
   سيســتم حســابداري باید كليۀ اطالعات مالي مؤسسه را شناســائي، اندازه گيري، ثبت،  طبقه بندي و در قالب صورت هاي 
مالي تلخيص كند تا اطالعات مفيدي را براي استفاده كنندگان اطالعات حسابداري فراهم نماید. فرایند عمليات حسابداري 
شــامل یك ســري عمليات است كه به طور پياپي در هر دورۀ مالي تكرار مي شــوند. این عمليات پياپي را چرخۀ حسابداري 

)Accounting Cycle ( مي گویند.

عمليات حسابداری را كه به طور پياپي در هر دورۀ مالي تكرار مي شوند، چرخه حسابداري مي گویند.

 عمليات حسابداري كه از ابتدای دورۀ مالي تا پايان دوره انجام می شود عبارتند از: 
1 ـ جمع آوری اطالعات مربوط به رویدادهای مالی )گردآوری شواهد مدارک مثبته(

2 ـ تجزیه و تحليل رویدادهای مالی و ثبت آنها در سند حسابداری
3 ـ ثبت رویدادهای مالی در دفتر روزنامه 

4 ـ انتقال اطالعات از دفتر روزنامه به دفتر كل 
5 ـ تهيۀ تراز آزمایشی )اصالح  نشده( 

6 ـ اصالح و تعدیل حساب ها
٧ ـ تهيۀ تراز آزمایشی اصالح شده 

٨ ـ تهيۀ صورت سود و زیان
٩ـ بستن حساب های موقت 

10ـ تهيۀ تراز آزمایشی اختتامی  
11 ـ تهيۀ ترازنامه و صورت جریان وجوه نقد

12ـ بستن حساب های دائمی )اختياری(

 اسناد و دفاتر حسابداري
براي هر رویداد مالي كه در مؤسسه اتفاق مي افتد یك سند حسابداري یا برگۀ حسابداري تهيه مي شود. بنابراین سند 

حسابداري یا برگه حسابداري نوشته اي است كه در آن هر كدام از رویدادهاي مالي نوشته مي شود. 
پس از این كه رویدادهاي مالي در ســند حســابداري ثبت شــد، باید در دفتر روزنامه ثبت گردد. دفتر روزنامه انواع 
مختلفي دارد. دفتر روزنامه اي را كه كليه معامالت و عمليات مالي مؤسســه به ترتيب تاریخ در آن ثبت مي شــود را دفتر 

روزنامۀ عمومي مي نامند. 
دفتر كل دفتري است كه حساب هاي یك مؤسسه به تفكيك در آن نگهداري مي شود. در دفتر كل براي هر كدام از 
حساب ها صفحه یا صفحات جداگانه اي در نظر گرفته مي شود و تمام اقالم بدهكار و بستانكار هر حساب از دفتر روزنامه 

استخراج و در صفحۀ مربوطه در دفتر كل نوشته مي شود.

مطالعه آزاد
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  اســناد و مدارک مثبته: اسناد و مدارک مثبته، اســناد و مداركی هستند كه بر وقوع معامله یا رویداد مالی مشخصی 
داللت دارند. این مدارک نشان دهنده تاریخ، مبلغ، ماهيت معامله و سایر اطالعات مورد نياز هستند و جهت ثبت رویدادهای مالی 
در سيستم حسابداری به كار مي روند. اسناد مثبته درحسابداری از اهميت خاصی برخوردارند به دليل آنكه اوالً آنها مبنای تجزیه 
و تحليل و ثبت رویدادهای مالی در مدارک و دفاتر حســابداری هســتند،  ثانياً برای پيگيری و رسيدگی های بعدی و همچنين در 
مواقع لزوم جهت احقاق حقوق مؤسسه و دفاع از عملكرد مدیران و كاركنان مؤسسه مورد استفاده قرار می گيرند. نكتۀ قابل توجه 
این است كه اسناد مثبته باید واضح، معتبر و مكفی باشند تا حسابداران و سایر اشخاص بتوانند به آنها استناد نمایند. فاكتور خرید، 
فاكتور فروش، رسيد بانكی، قبض انبار، رسيد صندوق و قبض آب و برق نمونه هایی از اسناد و مدارک مثبته محسوب مي شوند. 

 اســناد و مدارک مثبته اسناد و مداركی هســتند كه بر وقوع معامله يا رويداد مالی 
مشخصی داللت دارند. 

 اصول و مفاهيم اوليه حسابداري
دانش حســابداری بر اصول و مفروضاتی مبتنی ست كه همواره باید مورد توجه حسابداران قرارگيرد. از ابتدای شكل گيری 
حســابداری به شكل نوین، یك سری مفاهيم بنيانی برای حســابداری در نظر گرفته اند كه آنها را در قالب )1( مفروضات، )2( 

اصول و )3( ميثاق ها یا اصول محدود كننده تبيين می كنند. این مفاهيم در فصل های بعد تشریح خواهد شد. 

به مفروضات، اصــول و ميثاق هايی كه قواعد انجام عمليات حســابداری را تعيين 
می نمايند و همواره بايد مورد توجه حسابداران قرار گيرند، مفاهيم اساسی حسابداری 

می گويند. 

     انواع واحد هاي اقتصادي
         واحدهاي اقتصادي را از جهات مختلفی مي توان طبقه بندي كرد. در زیر، چهار نمونه از این طبقه بندی ها ارائه شده است. 

1 ـ طبقه بندي واحدهاي اقتصادي از نظر نوع فعاليت
واحدهاي اقتصادي را از نظر نوع فعاليت در سه دسته مي توان طبقه بندي كرد:

الف(مؤسسات خدماتي 
       مؤسســاتي نظير بانك ها، تعميرگاه ها، هتل ها،  درمانگاه ها و آموزشــگاه ها را كه خدماتي به مشتریان ارائه مي كنند و از 

این راه كسب درآمد می نمایند، مؤسسات خدماتي مي گویند. 

ب( مؤسسات بازرگاني 
مؤسسات بازرگاني مؤسساتي هستند كه به خرید و فروش كاال اشتغال دارند، بدون آنكه شكل كاالي مورد مبادله را  تغيير 
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دهند. مؤسســات بازرگاني، عمده فروشــان یا بنكداران و خرده فروشان را شامل مي شود. فروشــگاه ها و خوار و بار فروشی ها 
نمونه هایی از مؤسسات بازرگاني هستند. 

ج( مؤسسات توليدي 
مؤسساتي را كه مواد اوليه و كاالهایي را خریداري و آنها را تغيير شكل مي دهند و یا به كاالي دیگري تبدیل مي كنند و به 
فروش مي رســانند، مؤسسات توليدي مي گویند. مانند شــركت های خودروسازی، صنایع شيميایی، كارگاه های تجاری و…  . 

مؤسسات توليدي با استفاده از عوامل توليد به ساخت كاال مي پردازند. 

مؤسساتي كه از طريق ارائۀ خدمات كسب درآمد می كنند، مؤسسات 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. 

مؤسســات توليدي مؤسساتي هستند كه مواد اوليه و كاالهايي را خريداري 
مي كنند و آنها را تغيير شكل مي دهند و يا به كاالي ديگري تبديل می كنند. 

2 ـ طبقه بندي واحدهاي اقتصادي از نظر هدف فعاليت
واحدهاي اقتصادي را از نظر هدف فعاليت به دو دسته زیر مي توان طبقه بندي كرد:

الف( مؤسسات غيردولتی
 مؤسســاتي را كه هدف از تشــكيل آنها كسب منافع مادي )سود( نباشــد، اعم از آن كه در مقابل كاالها یا خدماتي كه ارائه 
مي كنند وجهي دریافت كنند یا نكنند، مؤسســۀ غيردولتی مي گویند، مثل شــهرداري ها، هالل احمر و سازمان تأمين اجتماعي و 
انجمن هاي علمي، ادبي و فرهنگي. مؤسســات غيردولتی روش هاي حسابداري خاصي نياز دارند كه بتواند درآمدها، هزینه ها و 

بودجۀ این گونه مؤسسات را تنظيم كند.

ب( مؤسسات انتفاعي
        مؤسساتي كه با هدف كسب منافع مادي تشكيل شده اند، اعم از آن كه در مالكيت بخش عمومي باشند یا بخش خصوصي 
و یا تعاونی، مؤسســۀ انتفاعي محســوب مي شــوند. مؤسســات انتفاعي معموالً به صورت بازرگاني اداره مي شوند و وجه كاالها و 
خدماتي را كه عرضه مي كنند، دریافت مي دارند. از آن جاكه مؤسســات انتفاعي با هدف كسب سود تأسيس مي شوند، روش هاي 

حسابداري خاصي نياز دارند كه بتواند درآمدها، هزینه ها و سود )زیان( این گونه مؤسسات را در هر دورۀ مالي معين كند.

مؤسسات غيردولتی، مؤسساتي هستند كه هدف از تشكيل آنها كسب سود نباشد، اعم از 
آن كه در مقابل كاالها یا خدماتي كه ارائه مي كنند وجهي دریافت كنند یا نكنند.

مؤسساتي كه با هدف كسب منافع مادي تشكيل شده اند، اعم از آن كه در مالكيت بخش 
عمومي باشند یا بخش خصوصي، مؤسسۀ انتفاعي محسوب مي شوند.
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3 ـ طبقه بندي واحدهاي اقتصادي از نظر نوع مالكيت

          واحدهاي اقتصادي را از نظر نوع مالكيت به سه دسته زیر مي توان طبقه بندي كرد:
الف( مؤسسات بخش عمومي

        مؤسســاتي را كه بطور مســتقيم یا غير مستقيم در مالكيت و مدیریت دولت، نهادها و سازمان هاي دولتي یا شهرداري ها 
هستند »مؤسسات بخش عمومي« مي گویند. 

ب( مؤسسات بخش تعاوني
واحدهائي را كه توســط عده اي از اشــخاص حقيقي یا حقوقي به منظور رفع نيازمندي هاي مشترک و بهبود وضع اقتصادي 
اعضاء از طریق خودیاري، كمك و همكاري متقابل تشــكيل شــده اند و در مالكيت اعضا هســتند »مؤسســات بخش تعاوني« 
مي گویند. از جملۀ این مؤسســات مي توان به شركت های تعاونی روستایی، شــركت های تعاونی مصرف كاركنان سازمان ها و 

شركت ها و همچنين شركت های تعاونی مسكن اشاره نمود. 

ج( مؤسسات بخش خصوصي
كليۀ واحدهایي كه در مالكيت و مدیریت اشــخاص حقيقي و حقوقي خصوصي قرار دارند »مؤسســات بخش خصوصي« 
ناميده مي شوند. از جملۀ این مؤسسات مي توان فروشگاه ها و واحدهای صنفی و توليدی متعلق به افراد جامعه را نام برد كه متعلق 

به بخش عمومی و تعاونی نيستند. 
     قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران نيز بخش های اقتصادی كشور را به سه صورت عمومی، تعاونی و خصوصی تقسيم 

كرده است. 

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

مؤسســات بخش تعاوني مؤسســاتي هستند كه توســط عده اي به منظور رفع 
نيازمندي هاي مشترک و بهبود وضع اقتصادي اعضا تشكيل شده اند و در مالكيت 

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

حقيقي و حقوقي خصوصي قرار دارند. 

4 ـ طبقه بندي واحدهاي اقتصادي از نظر تعداد مالكين
          واحدهاي اقتصادي را از نظر تعداد مالكين به دو دسته زیر مي توان طبقه بندي كرد:

الف( مؤسسات انفرادی 
        مؤسساتي را كه مالكيت آن متعلق به یك نفر باشد مؤسسۀ تك مالكی یا انفرادی مي گویند. برای مثال یك فروشگاه، 

یك كارگاه یا یك چاپخانه كه مالكيت آن متعلق به یك نفر باشد از مصادیق مؤسسات تك مالكی یا انفرادی است. 
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ب( مؤسسات چند مالكی )غيرانفرادی(
        مؤسســاتی را كه مالكيت )ســرمایه( آنها متعلق به بيش از یك نفر باشــد، مؤسسۀ چند مالكی مي گویند. مثل مؤسسات 

حسابرسی و شركت هایی كه در ایران به ثبت مي رسند.1

مؤسساتي را كه مالكيت  آنها متعلق به يك نفر باشد، مؤسسۀ تك مالكی يا انفرادی می گويند. 
مؤسساتی كه مالكيت آنها متعلق به بيش از يك نفر باشد را مؤسسۀ چند مالكی مي گويند.

  

1ـ مطابق مفاد ماده 20 قانون تجارت ایران، شــركت ها به ٧ قســم طبقه بندی مي شوند: 1ـ  شركت سهامی 2ـ  شركت با مسئوليت محدود 3ـ  شركت تضامنی 
4ـ شركت مختلط غير سهامی  5 ـ شركت مختلط سهامی 6 ـ شركت نسبی ٧ ـ شركت تعاونی توليد و مصرف 

انواع واحدهای اقتصادی

 از نظر تعداد مالكيناز نظر نوع مالكيت از نظر هدف فعاليت  از نظر نوع فعاليت   

   مؤسسات خدماتی

      طبقه بندی انواع واحدهای اقتصادی 

  مؤسسات چندمالكیمؤسسات بخش تعاونی

مؤسسات بخش خصوصیمؤسسات توليدی

مؤسسات بازرگانی

مؤسسات انفرادی مؤسسات بخش عمومی

مؤسسات غيردولتی

مؤسسات انتفاعی
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1 ـ حسابداري را تعریف كنيد و سيستم اطالعاتي حسابداري را به صورت یك نمودار نشان دهيد.
2 ـ هركدام از اصطالحات زیر را به طور مختصر توضيح دهيد: 

حســاب ، دارائی ، بدهی ،ســرمایه ، رویدادهای مالی، ماهيت حساب ها، حساب های دریافتنی، حساب های پرداختنی، اسناد 
دریافتنی ، اسناد پرداختنی ، موجودی مواد و كاال ، آوردۀ نقدی و آوردۀ غير نقدی صاحبان سرمایه. 

3 ـ انواع مؤسسات را از نظر نوع فعاليت نام ببرید و هركدام را به طور خالصه توضيح دهيد. 
4 ـ انواع مؤسسات را از نظر هدف فعاليت نام ببرید و هركدام را به طور خالصه توضيح دهيد. 
5 ـ انواع مؤسسات را از نظر نوع مالكيت نام ببرید و هركدام را به طور خالصه توضيح دهيد. 
6 ـ انواع مؤسسات را از نظر تعداد مالكين نام برده و هركدام را به طور خالصه توضيح دهيد. 

٧ ـ رشته های تخصصی حسابداری را بنویسيد و هركدام را به طور مختصر توضيح دهيد. 
٨ ـ استفاده كنندگان از اطالعات حسابداري به چند دسته تقسيم می شوند؟ آنها را نام ببرید.

٩ ـ استفاده كنندگان درون سازماني، اطالعات حسابداري را براي چه اموری مورد استفاده قرار مي دهند؟ 
10 ـ گزارش هایی كه اســتفاده كنندگان درون ســازماني مورد اســتفاده قرار مي دهند به طور معمول محصول كدام یك از 

سيستم هاي حسابداري است؟ 
11 ـ چند نمونه از استفاده كنندگان برون سازماني اطالعات حسابداری را نام ببرید. 

12 ـ نيازهاي اطالعاتي استفاده كنندگان برون سازماني توسط كدام سيستم حسابداري تهيه مي شود؟ 
13 ـ ضوابط و مقرراتی كه در قالب استانداردهاي حسابداري و سایر قوانين و مقررات مالي ارائه مي گردند برای حمایت از 

كدام یك از استفاده كنندگان اطالعات حسابداری است؟ 
14ـ  به چه دليل عمر طوالني یك مؤسســه به دوره هاي زماني مســاوي كوتاه تر )معموالً یكســاله( تقسيم مي شود و براي هر 

دوره گزارش هاي مالي جداگانه اي ارائه مي گردد؟ 
15 ـ مفهوم چرخۀ حسابداري را توضيح دهيد. 

16 ـ سند حسابداري چيست؟ آن را توضيح دهيد. 
1٧ ـ دفتر روزنامه اي كه كليه معامالت و عمليات مالي مؤسسه به ترتيب تاریخ در آن ثبت مي شود، چه نام دارد؟ 

1٨ ـ رویداد مالی را توضيح دهيد و چند نمونه رویداد مالی و همچنين چند نمونه رویداد غيرمالی را بيان كنيد. 
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تمرين 

1 ـ تعيين كنيد كدام یك از رویدادهاي زیر رویداد مالي است؟ ضمناً اثرات هر یك را بر معادله اساسی حسابداری مشخص 
كنيد. 

ـ واریز وجه به صندوق شركت بابت سرمایۀ اوليۀ شركت
ـ خرید زمين به صورت نقد

ـ خرید ساختمان به صورت نسيه
ـ دریافت طلب از بدهكاران و واریز آن به صندوق شركت

ـ معاوضه ساختمان با خودرو
ـ تغيير مدیرعامل شركت

ـ واریز وجه نقد از صندوق شركت به حساب بانكي شركت
ـ پرداخت قرض به یكي از كاركنان شركت

ـ دریافت قرض از یك شركت دیگر
ـ دریافت وام از بانك

ـ دادن قرض به یك شركت دیگر
ـ دریافت وجه )دریافت طلب( قرض داده شده به دیگران

ـ پرداخت قسط وام دریافتي از بانكك
ـ بازپرداخت قرض دریافتي از دیگران

2 ـ در هر یك از موارد مستقل زیر عدد مجهول را پيدا كنيد.

سرمايه بدهي ها دارايي ها مورد

؟ 850,000 2,200,000 1

7,200,000 6,800,000 ؟ 2

14,000,000 ؟ 38,000,000 3
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  مسائل 

1 ـ اثر هر كدام از رویدادهاي زیر را بر معادله اساسي حسابداري تعيين كنيد. از عالمت » + « براي افزایش، از عالمت » - «   براي 
كاهش و از » 0 «  براي بدون اثر استفاده كنيد.

سرمايه بدهي ها دارايي ها دارايي ها

+ 3,500,000 0 + 3,500,000 آقاي رستمي مبلغ 3,500,000  ريال بابت سرمايۀ اوليه مؤسسه 
به صندوق مؤسسه واريز نمود.

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

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

3 دســتگاه خودرو بــه مبلغ هرکدام 75,000 ريــال به طور نقد 
خريداری شد.

مقــداري اثاثــه اداري جمعاً بــه مبلغ 70,000 ريــال بطور نقد 
خريداري شد.

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

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

مبلغ 20,000 ريال به صورت قرض به يكي از کارکنان شــرکت 
پرداخت شد.

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

15,000 ريال از وجه قرض داده شــده به يكي از کارکنان توسط 
نامبرده به صندوق شرکت واريز شد.

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

2 ـ در جدول صفحه بعد، كه هر مورد آن مستقل از بقيه است، در موارد 1 تا 3 رقم دارایي ها، در موارد 4 تا 6 رقم بدهي ها 
و در موارد ٧ تا ٩ رقم ســرمایه اشــتباه اســت. تعيين كنيد  عنصر اشــتباه شــده باید چه مبلغی كم یا اضافه شود تا معادلۀ اساسي 

حسابداري برقرار باشد.
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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 1,200,000 6

300,000 300,000 400,000 7

45,000,000 450,000 1,300,000 8

35,000,000 10,000,000 48,500,000 9

جواب را در قالب جدول زير بنويسيد:

جواب مورد

دارايي ها مبلغ 650,000 ريال کم 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
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سرمايه مبلغ ……… ريال ……… مي شود. 7

سرمايه مبلغ ……… ريال ……… مي شود. 8

سرمايه مبلغ ……… ريال ……… مي شود. 9
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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 ـ رویدادهای مالی را تجزیه و تحليل نماید.
2 ـ دفاتر قانوني را تنظيم نماید.

3 ـ دفتر معين را تنظيم كند. 
4 ـ تراز آزمایشي را تنظيم كند. 

5ـ نحوۀ كدگذاری حساب ها در دفاتر كل و معين را انجام دهد. 
6ـ تنظيم اسناد حسابداری را بيان نماید. 

٧ـ اسناد حسابداري را تنظيم نماید.
٨ ـ اصول ثبت و گزارش حساب ها را انجام دهد. 

در فصل قبل با معادلۀ اساسی حسابداری آشنا شدید. همان طور كه مي دانيد، معادلۀ اساسی حسابداری به صورت زیر است:
 

دارايي ها = بدهي ها + سرمايه 

در این فصل مي آموزید كه رویدادهای مالی چگونه بر عناصر معادلۀ اساســی حســابداری تأثير مي گذارد. همچنين با نحوۀ 
ثبت رویدادهای مالی در ســند حســابداری و دفاتر قانونی آشنا خواهيد شــد. در پایان فصل نيز نحوه تنظيم انواع تراز آزمایشی 

تشریح خواهد شد. 

 تجزيه و تحليل رويدادهای مالی
)بيان اثرات رویدادهای مالی به زبان بدهكار و بستانكار(

همان طور كه در فصل قبل نيز بيان گردید، رویدادهاي مالي، رویدادهایي هستند كه حداقل بر یكي از عناصر معادله اساسي 
حســابداري )دارایي ها، بدهي ها و ســرمایه( تأثير بگذارند. اكنون مثال ارائه شده در فصل قبل را در نظر بگيرید و اثر هر كدام از 

رویدادهای مالی را بر دارایی ها، بدهی ها و سرمایۀ مؤسسۀ احسانی تعيين و آن را به زبان حسابداری بيان نمائيد. 
برای سهولت مراجعه، مثال مذكور مجدداً آورده مي شود. 
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مثال :  آقاي احساني در اسفندماه سال 13٨٩ مؤسسۀ احساني را تأسيس نمود. رویدادهای زیر طی اسفند ماه 
سال 13٨٩ در مؤسسۀ احسانی اتفاق افتاده است. 

1 ـ در 2 اسفندماه آقای احسانی مبلغ ٩00,000 ریال به عنوان سرمایۀ اوليه وارد مؤسسه نمود. 
جواب: همان طور كه در فصل قبل نيز توضيح داده شد، این رویداد، یك رویداد مالي است زیرا در اثر آن، هم دارایي هاي 

مؤسسه )صندوق یا  وجه نقد( و هم سرمایۀ مؤسسه افزایش یافته است.  
برای ثبت رویدادها در سند حسابداری، باید رویدادها به زبان حسابداری بيان شوند. زبان حسابداری، »بدهكار« و »بستانكار« 
است.  مهمترین و اصلی ترین كار حسابدار این است كه بتواند رویدادهای مالی را به زبان حسابداری )یعنی بدهكار و بستانكار( 

بيان كند. برای بيان رویدادهای مالی به زبان حسابداری دو مرحلۀ زیر وجود دارد:

 مرحلۀ اول: تعيين اثرات رویدادهای مالی بر معادله اساسی حسابداری است. 
برای مثال، اثرات رویداد مالی فوق بر معادلۀ اساسی حسابداری به صورت زیر است : 

با آوردن ٩00,000 ریال پول نقد به مؤسســه، وجه نقد یا حســاب صندوق افزایش پيدا مي كند. همچنين با توجه به این كه، 
این مبلغ را مالك به منظور تأمين سرمایۀ مؤسسه وارد نموده است، سرمایۀ مؤسسه به همين ميزان، یعنی ٩00,000 ریال، افزایش 

پيدا مي كند. 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. 

مرحلۀ دوم: بيان اثرات رویدادهای مالی به زبان »بدهكار« و »بستانكار« است.
برای بيان اثرات رویدادهای مالی به زبان »بدهكار« و »بستانكار« یك قاعده بسيار ساده وجود دارد: 

افزایش در سمت راست معادلۀ اساسی حسابداری )دارایی ها( بدهكار و كاهش آن بستانكار مي شود. افزایش در سمت چپ 
معادلۀ اساسی حسابداری )بدهی ها و سرمایه( بستانكار و كاهش آن بدهكار مي شود. 

دارايي ها  =     بدهي ها   +   سـرمايه

 ↑ بستانكار

↓ بدهكار

↑ بدهكار

 ↓ بستانكار

      در شــكل فوق، منظور از عالمت ، »افزایش« و منظور از عالمت ، »كاهش« اســت و به طور مشــابه در ادامۀ بحث مورد 
استفاده قرار مي گيرد. 

بــرای بيان اثرات بدهكار و بســتانكار رویدادها از مفهوم حســاب نيز مي توان كمک گرفت. همانطور كــه در فصل 1 بيان گردید، 
 »حســاب« همانند ظرفی اســت كه اطالعات مربوط به هركدام از دارایی ها، بدهی ها و سرمایه در آن نگه داری مي شود. در حسابداری 
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برای ثبت اثرات رویدادهای مالی بر معادله اساســی حســابداری یک واحد اقتصادی از »حساب« استفاده مي شود. برای مقاصد آموزشی 
حساب را معمواًل به شكل حرف T زبان انگليسی به صورت زیر معرفی مي كنند. 

عنوان حساب

سمت چپسمت راست

افزایش هر دارایی را در سمت راست آن )بدهكار( و كاهش آن را در سمت چپ آن )بستانكار( ثبت مي كنند.
دارايی ها)مثل صندوق( 

کاهش بستانكار ↓ ↑ افزايش بدهكار

افزایش بدهی ها و سرمایه را در سمت چپ آن )بستانكار( و كاهش آن را در سمت راست آن )بدهكار( ثبت مي كنند.
بدهيها )مثل حسابهای     پرداختنی( 

  کاهش
↓ بدهكار

افزايش  
بستانكار ↑ 

سرمايه

  کاهش
↓ بدهكار

افزايش 
بستانكار ↓ 

 

افزايش هر دارايی را در ســمت راست حساب )بدهكار( و كاهش آن را در سمت چپ 
حساب )بستانكار( ثبت مي كنند. ولی افزايش بدهی ها و سرمايه را در سمت چپ آن 

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

اكنون دوباره به مثال صفحه قبل دقت كنيد. با این رویداد، وجه نقد ٩00,000 ریال و سرمایه نيز ٩00,000 ریال افزایش یافته 
اســت. اگر به تعریف دارایی كه در فصل قبل به آن اشــاره شد مراجعه كنيد، متوجه می شوید كه »وجه نقد« یك دارایی است. 
حــال بــا توجه به قاعدۀ فوق می دانيد كه افزایش در دارایی بدهكار می شــود. از طرف دیگر ســرمایه نيز افزایش مي یابد، كه با 
استفاده از قاعدۀ فوق متوجه مي شوید كه باید بستانكار شود. بنابراین رویداد فوق به زبان حسابداری به صورت زیر بيان مي شود: 

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

سرمايه مبلغ 900,000 ريال افزايش يافته است، لذا  بستانكار مي شود. 

اكنون به سایر رویدادهای مربوط به مثال توجه كنيد. 
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2 ـ  در ٨ اسفندماه یك دستگاه خودرو به مبلغ 120,000 ریال به صورت نقد خریداري شد.
جواب : در اثر این رویداد، یكي از دارایي ها تحت عنوان وســایل نقليه )خودرو( مبلغ 120,000 ریال افزایش یافته اســت. 
همچنين یكی دیگر از دارایی ها تحت عنوان وجه نقد )صندوق( مبلغ 120,000 ریال كاهش یافته است. بنابراین رویداد فوق به 

صورت زیر به زبان حسابداری بيان مي شود: 

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

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

3 ـ در ٩ اسفندماه مبلغ ٨0,000  ریال به صورت قرض از شركت الف دریافت شد.
جواب : در اثر این رویداد مالي، یكي از دارایي ها ) صندوق یا وجه نقد ( مبلغ ٨0,000 ریال افزایش یافته و همچنين  بدهي شركت 

)حساب های پرداختني( مبلغ ٨0,000 ریال افزایش پيدا كرده است. این رویداد به زبان حسابداری به صورت زیر بيان مي شود: 

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

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

4 ـ در 1٧ اسفندماه مبلغ 60,000  ریال به صورت قرض به شركت  ب داده شد.
جــواب : در اثــر این رویداد، یكی از دارایي هــا )صندوق یا وجه نقد( مبلغ 60,000 ریال كاهــش و در مقابل، یكي دیگر از 
دارایي ها )حســابهاي دریافتني یا طلب( مبلغ 60,000 ریال افزایش یافته اســت. این رویداد به زبان حسابداری به صورت زیر بيان 

مي شود: 

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

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

5 ـ در 22 اسفندماه مبلغ 40,000 ریال از وجه قرض داده شده به شركت ب دریافت شد.
جــواب : در اثــر این رویداد، یكي از دارایي ها )صندوق یا وجه نقد( مبلــغ 40,000 ریال افزایش و در مقابل، یكي دیگر از 
دارایي ها )حسابهاي دریافتني ( مبلغ 40,000 ریال كاهش یافته است. این رویداد به زبان حسابداری به صورت زیر بيان مي شود: 

وجه نقد )دارايی ها( مبلغ ٤0,000 ريال افزايش يافته است، لذا  بدهكار مي شود.

دارايي ها )حسابهاي دريافتني يا طلب( مبلغ ٤0,000 ريال كاهش يافته است، لذا  بستانكار می شود. 

6ـ   رویداد شــماره 6 )تغيير مدیرعامل( رویداد مالی نيســت لذا نيازی به ثبت ندارد. زیرا هيچ گونه تغييری در معادله اساسی 
حسابداری به وجود نيامده است.

٧ ـ در 24 اســفندماه آقــای احســانی مبلغ 22,000 ریال وجــه نقد و مقداری اثاثــه اداری به مبلغ 36,000 ریــال  به عنوان 
سرمایه گذاری مجدد وارد مؤسسه نمود. 
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جواب : رویداد فوق یك رویداد مالي اســت زیرا در اثر آن هم دارایي هاي مؤسســه )صندوق و اثاثه اداری( و هم ســرمایه 
مؤسسه افزایش یافته است. این رویداد به زبان حسابداری به صورت زیر بيان مي شود: 

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

سرمايه مبلغ 58,000 ريال افزايش يافته است لذا  بستانكار مي شود. 

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

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

افزايش عناصر سمت چپ معادله اساسي حســابداري يعني بدهي ها و سرمايه را با 
بستانكار و كاهش آنها را با بدهكار نشان مي دهند.

اكنون كه توانستيد رویدادهای مالی را به زبان حسابداری بيان نمائيد، مي توانيد رویدادهای مالی را در سند حسابداری ثبت 
كنيد. 

 اصول و نحوۀ تنظيم سند حسابداری )ثبت رويدادهای مالی در سند حسابداری(
      براي یک یا چند رویداد مالي كه در مؤسســه اتفاق مي افتد یک ســند حسابداري یا برگه حسابداري تهيه مي شود. بنابراین سند 
حسابداري یا برگۀ حسابداري، نوشته اي است كه در آن آثار مالي یک یا چند رویداد مالي نوشته مي شود. ماده 9 »آئين نامۀ نحوۀ تنظيم 
و تحریر و نگاه داري دفاتر موضوع تبصرۀ یک مادۀ 95 قانون ماليات هاي مســتقيم« ســند حسابداري را چنين تعریف مي كند: »برگه یا 
مدرك حساب یا سند حسابداري عبارت از نوشته اي است كه در آن یک یا چند مورد از عمليات مالي و پولي و محاسباتي انجام شده به 
حساب هایي كه حسب مورد بدهكار یا بستانكار گردیده تجزیه مي شوند و چنين مدركي پس از امضاي مرجع ذي صالح و صدور آن قابل 

ثبت در دفاتر معين و روزنامه و كل است.«
ضمنًا همان گونه كه در فصل 1 بيان گردید، سند حسابداری با توجه به اسناد مثبته صادر مي شود. 

ســند حسابداري نوشته اي است كه در آن آثار مالي يك يا چند رويداد مالي 
نوشته مي شود.

سند حسابداري به طرق مختلفي طراحي مي شود كه یك نمونه از آن در شكل 1ـ 2 ارائه شده است.
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 شركت  ………………
سند حسابداري

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

بسـتانكار بدهـكار مبلغ جزء شــــــــرح كد حساب

جمع:
شرح: 

تهيه كننده:                        تأیيد كننده:                          تصویب كننده:
شكل 1 ـ 2ـ يك نمونه سند حسابداري

اينك به توضيح قسمت هاي مختلف سند حسابداري و نحوۀ تنظيم آن مي پردازيم:
ـ شمارۀ سند حسابداري نشان دهنده این است كه از ابتداي سال مالي تا كنون چند سند حسابداري صادر شده است. شماره 
ســند حسابداری به صورت مسلسل )سریال( می باشــد. معموالً براي هر رویداد مالي یك سند حسابداري صادر مي شود. اما در 

بعضي شرایط مي توان براي چند رویداد مالي یك سند حسابداري صادر كرد. 
ـ در محل »تاریخ« تاریخ وقوع رویداد، كه همان تاریخ صدور سند حسابداري است، نوشته مي شود.

ـ در ستون »كد حساب« ، كد حسابي كه بدهكار یا بستانكار شده است نوشته مي شود. 
ـ در اولين ســطر و در ابتداي حاشــيۀ سمت راست ســتون »شرح«  نام حساب یا حســاب هایي كه بدهكار شده است نوشته 

مي شود. 
ـ پس از نوشــتن نام حســابی كه بدهكار شده است، نام حساب یا حساب هایی كه بستانكار شده در زیر آن در ستون »شرح« 

نوشته مي شود. نام حساب بستانكار باید حدود 2 سانتي متر از حاشيۀ سمت راست ستون شرح فاصله داشته باشد.
هميشه اول حسابي را كه بدهكار شده است مي نویسند و بعد ازآن حسابي كه بستانكار شده است نوشته می شود. 

ـ در ستون »بدهكار« مبلغ بدهكار حسابي كه بدهكار شده است نوشته مي شود. 
ـ مبلغ بستانكار نيز در همان سطر كه نام حساب بستانكار درج شده است در ستون بستانكار نوشته مي شود. 

ـ بعد از تنظيم موارد فوق، شــرح مختصري از رویداد مربوطه نوشــته مي شــود. سپس سند حســابداري به امضاي مسئولين 
ذي ربط مي رسد. )نحوۀ تكميل قسمت »كد حساب« و »مبلغ جزء« در قسمت های بعد توضيح داده خواهد شد.( 

نحوه ثبت رویدادهای فوق در سند حسابداري به صورت صفحه بعد است:
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 شماره  :   1
  تاریخ     12/2/13٨٩

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 سرمایۀ اوليۀ شركت

تهيه كننده: ………………   تأیيد كننده:  ………………   تصویب كننده: ……………..

  
شماره  :   2

  تاریخ     ٨/12/13٨٩

بسـتانكار بدهـكار مبلغ جزء شــــــــرح كد حساب

120,000
120,000 وسایل نقليه 

 صندوق 

120,000 120,000 جمع :  یكصد و بيست هزار ریال
شرح:  بابت خرید یك دستگاه خودروی سواری به صورت نقد 

تهيه كننده: ………………   تأیيد كننده:  ………………   تصویب كننده: ……………..

شماره  :   3
  تاریخ     ٩/12/13٨٩

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 شركت الف.  
تهيه كننده: ………………   تأیيد كننده:  ………………   تصویب كننده: ……………..
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شماره  : 4 
تاریخ     12/1٧/13٨٩

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 شركت ب. 
تهيه كننده: ………………   تأیيد كننده:  ………………   تصویب كننده: ……………..

 
شماره  :   5

  تاریخ     12/22/13٨٩

بسـتانكار بدهـكار مبلغ جزء شــــــــرح كد حساب

40,000
40,000 صندوق 

 حساب های دریافتنی 

40,000 40,000 جمع :  چهل هزار ریال
شرح:  بابت دریافت بخشی از وجه قرض داده شده به شركت ب

تهيه كننده: ………………   تأیيد كننده:  ………………   تصویب كننده: ……………..

  شماره  :   6
  تاریخ     12/24/13٨٩

بسـتانكار بدهـكار مبلغ جزء شــــــــرح كد حساب

58,000
22,000
36,000

صندوق
اثاثۀ اداری 

سرمایۀ آقاي احسانی

58,000 58,000 جمع :  پنجاه و هشت هزار ریال
شرح: تحویل اثاثه اداری و واریز 22,000 ریال به حساب صندوق بابت سرمایه گذاری مجدد توسط مالك 

تهيه كننده: ………………   تأیيد كننده:  ………………   تصویب كننده: ……………..
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 دفاتر قانونی
پس از این كه رویدادهای مالی در ســند حســابداری به ثبت رسيدند، باید در دفتر روزنامه ثبت مي شوند. در حقيقت زمانی 
كه سند حسابداری برای رویداد مالی تنظيم و به امضای مقام ذی صالح رسيد، مجوز ثبت آن در دفاتر شركت داده شده است. 

دفاتر حسابداری را مي توان به دو گروه تقسيم كرد: 
1ـ دفاتر رسمی یا قانونی: دفاتری هستند كه از نظر قوانين و مقررات تهيه آنها اجباری است. دفاتر قانونی شامل دفتر روزنامه 

و دفتر كل می باشد. 
2ـ دفاتر غيررســمی یا كمكی: دفاتری هســتند كه تهيه آن اجباری نيســت اما به منظور ایجاد ســهولت و دقت در نگهداری 

حساب ها تهيه می شوند، مانند دفتر معين.  

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

2(دفاتر غير رسمی يا كمكی كه مهم ترين آنها دفتر معين است. 

در مادۀ 6 قانون تجارت، عالوه بر دفتر روزنامه و دفتر كل، از دفتر دارایی1 و دفتر كپيه2 نيز اسم برده شده است كه در حال 
حاضر مورد استفاده قرار نمی گيرند. 

 دفتر روزنامه 
       پس  از این كه رویدادهاي مالي در ســند حســابداري ثبت شــد باید در دفتر روزنامه نيز ثبت گردد. دفتر روزنامه انواع 
مختلفــي دارد. دفتر روزنامه اي را كه كليۀ معامالت و عمليات مالي در آن ثبت مي شــود، دفتــر روزنامه عمومي مي نامند. دفتر 
روزنامه اي كه در آن فقط یك نوع خاص از رویدادهاي مالي ثبت مي شود، دفتر روزنامۀ اختصاصي خوانده مي شود، مثل دفتر 
روزنامــۀ خرید، دفتر روزنامۀ فروش، دفتر روزنامۀ پرداخت هاي نقدي و دفتر روزنامۀ دریافت هاي نقدي. در این كتاب فقط در 

مورد دفتر روزنامه عمومي بحث خواهد شد.
       در دفتر روزنامه عمومي3، كليۀ معامالت و عمليات مالي مؤسســه به ترتيب تاریخ ثبت مي شــود. بر اســاس ماده ٧ قانون 
تجــارت، دفتر روزنامه دفتري اســت كه تاجر باید همه روزه مطالبات، دیون و داد و ســتد تجارتــي و معامالت راجع به اوراق 
تجارتي )از قبيل خرید و فروش و ظهر نویسي( و به طور كلي تمام  واردات و صادرات تجارتي خود را به هر اسم و رسمي كه 

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

1ـ  به موجب مادۀ ٩ قانون تجارت، دفتر دارائی دفتری اســت كه تاجر هر ســال باید صورت جامعی از دارائی منقول و غير منقول و دیون و مطالبات سال گذشتۀ خود 
را در آن ثبت نماید. 

2 ـ به موجب مادۀ 10 قانون تجارت، دفتر كپيه دفتری است كه تاجر باید مراسالت و مخابرات و صورت حساب های صادرۀ خود را در آن به ترتيب تاریخ ثبت نماید.
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4ـ طبق مادۀ 3 آئين نامه اجرائي تبصرۀ یك ماده ٩5 قانون ماليات هاي مســتقيم، دفتر روزنامه دفتري اســت كه اشــخاص حقيقي یا حقوقي كليۀ معامالت مالي و پولي 
خود را )اعم از خرید و فروش و دیون و مطالبات و ظهر نویســي و هرگونه فعاليتي كه ایجاد دین یا طلب كند و نيز عمليات محاســباتي تاریخ وقوع و سایر عمليات(، 

طبق اصول حسابداري و عرف متداول دفترداري در پایان دورۀ مالي براي تنظيم حساب سود و زیان و ترازنامه ، بالاستثناء به ترتيب در آن ثبت مي كنند.
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دفتر روزنامه، دفتری است كه كليه رويـــدادهای مالی به ترتيب تاريخ وقوع در آن 
ثبت مي شود. 

       دفتر روزنامه باید داراي ستون هاي مناسب براي انتقال اطالعات سند حسابداري به آن باشد. بنابراین، دفتر روزنامه باید 
حداقل داراي ســتون هایي براي درج شمارۀ سند حسابداري ، تاریخ ، شرح، مبلغ بدهكار و مبلغ بستانكار هر رویداد باشد. یكي 

از شكل هاي رایج دفتر روزنامه به صــــورت شكل 2 ـ 2  است.

       دفــتر روزنامه                                           صفحه:  
بستانكار بدهكار

ف
عط

شــــــرح تاريخ شماره سند 
حسابداري

منقول ازصفحهٔ قبل

جمع 

شكل 2ـ2ـ نمونۀ دفتر روزنامه

بالفاصله پس از ثبت هر ســند، باید اســناد حسابداري بعدي، به ترتيب شــماره، در دفتر روزنامه ثبت شوند. پس از اتمام هر 
صفحه دفتر روزنامه، باید جمع ستون بدهكار و جمع ستون بستانكار در محل تعيين شده در پائين صفحه نوشته شود.

نحوه انتقال اطالعات سند حسابداری به دفتر روزنامه به صورت زیر است: 
ـ در ستون »شماره سند حسابداری« شماره سند رویداد مالی مربوطه نوشته می شود. 

ـ در ستون »تاریخ« باید تاریخ وقوع رویداد مالی مربوطه نوشته شود. 
ـ در ســتون »شــرح« نام حساب یا حساب هایی كه بدهكار و یا بستانكار شــده اند به همراه شرح مختصری از رویداد مربوطه 

نوشته می شود. 
ـ در ستون »عطف« شماره صفحه دفتر كل كه مبلغ مربوطه به آن صفحه منتقل شده است نوشته می شود. 

ـ مبلغ بدهكار و بستانكار مربوطه نيز از سند حسابداری به ستون »بدهكار« یا »بستانكار« دفتر روزنامه منتقل می شود. 
      براي مثال، نحوه ثبت رویدادهاي مذكور در بخش قبلي )كه اســناد حســابداري آنها از شــماره 1 تا 5 تنظيم گردید( در 

دفتر روزنامه آورده مي شود:

نقل به صفحهٔ بعد
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دفــتر روزنامه         صفحه:  1
بستانكار بدهكار

ف
عط شــــــرح تاريخ شماره سند 

حسابداري

900,000
900,000 صندوق

 سرمايۀ آقاي احسانی 
واریز به حساب صندوق بابت سرمایۀ اوليۀ 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 حساب های پرداختنی  صندوق 

بابت دريافت قرض از شرکت الف 

89/12/9 3

60,000
60,000 حساب های دريافتني

  صندوق 
بابت پرداخت قرض به شرکت ب 

89/12/17 4

40,000
40,000 صندوق 

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

89/12/22 5

58,000
22,000
36,000

صندوق 
اثاثۀ اداری 

 سرمايه 
بابت سرمايه گذاری مجدد مالک در مؤسسه 

89/12/24 6

1,258,000 1,258,000 جمع 

      اگرچه در عمل براي تمام رویدادهاي مالي ابتدا ســند حســابداري صادر و ســپس سند حسابداري در دفتر روزنامه ثبت 
مي شود ، اما معموالً در كتب آموزشي، براي صرفه جوئي در وقت، رویدادها را مستقيماً در دفتر روزنامه ثبت مي كنند. 

 دفتر كل 
اطالعات ثبت شده در دفتر روزنامه به نحوي طبقه بندي نشده اند كه بتوان از روي آن اطالعاتي مثل ماندۀ هر یک از حساب ها را 
در هر مقطع تعيين كرد. لذا امكان تهيۀ صورت هاي مالي از روي دفتر روزنامه امكان پذیر نيست. از این رو دفتر دیگري به نام دفتر كل 
تهيه مي شود. تمامي اطالعات دفتر روزنامه باید به دفتر كل منتقل شوند. در دفتر كل براي هر حساب صفحه )صفحات( جداگانه اي در 

نظر گرفته مي شود و تمام اقالم بدهكار و بستانكار هر حساب در صفحۀ مربوط به خود نوشته مي شود. 
      بنابراین، دفتر كل دفتري اســت كه حســاب هاي یك مؤسســه به تفكيك در آن نگه داري مي شــود. در دفتر كل براي هر كدام از 
حســاب ها )مثاًل صندوق ، موجودي كاال، زمين، ساختمان ، حساب هاي پرداختني و سرمایه( صفحه یا صفحات جداگانه اي در نظر گرفته 

مي شود و تمام اقالم بدهكار و بستانكار هر حساب از دفتر روزنامه استخراج و در صفحۀ مربوطه در دفتر كل نوشته مي شود. 
         بر اســاس مادۀ ٨ قانون تجارت ، دفتر كل، دفتري اســت كه تاجر باید كليۀ معامالت را الاقل هفته اي یك مرتبه از دفتر روزنامه 

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

دفتر كل دفتري اســت كه حســاب هاي یك مؤسسه به تفكيك در آن نگهداري مي شود. در دفتر 
كل براي هر كدام از حســاب ها صفحات جداگانه اي در نظر گرفته مي شــود و تمام اقالم بدهكار و 

بستانكار هر حساب از دفتر روزنامه استخراج و در صفحۀ مربوطه در دفتر كل نوشته مي شود.
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      كليۀ معامالت ثبت شده در دفتر روزنامه در هر ماه باید حداكثر تا پانزدهم ماه بعد به دفتر كل منتقل شود.
         دفتر كل باید داراي ســتون هاي مناســب براي انتقال اطالعات دفتر روزنامه به آن باشــد. بنابراین دفتر كل باید حداقل 
داراي ســتون هایي براي درج شــماره سند حسابداري، تاریخ ، شرح ، مبلغ بدهكار، مبلغ بســتانكار و مانده حساب در هر مقطع 

زماني باشد. یكي از شكل هاي رایج دفتر كل بصورت زیر است:
دفــتر كل

نام حساب :   …………                                   صفحه:  …

شماره سند 
حسابداری

شــــــرحتاريخ

ف
ماندهتشخيصبستانكاربدهكارعط

جمع 
شكل 3 ـ 2 : نمونه دفتر كل

نحوۀ انتقال اطالعات دفتر روزنامه به دفتر کل به صورت زير است: 
ـ در ستون » شماره سند حسابداري« باید شمارۀ سند حسابداري، كه رویداد مربوطه در آن ثبت شده است، نوشته شود. 

ـ در ستون » تاریخ « باید تاریخ سند حسابداري، كه رویداد مربوطه در آن ثبت شده است، نوشته شود. 
ـ در ستون » شرح « شرح مختصري از رویداد مربوطه )مطابق با همان شرح نوشته شده در سند حسابداري( نوشته مي شود.

ـ در ستون »عطف« شمارۀ صفحه دفتر روزنامه، كه مبلغ مربوطه از آن صفحه انتقال مي یابد، نوشته مي شود. 
ـ مبلغ بدهكار یا بستانكار مربوطه نيز از دفتر روزنامه به ستون »بدهكار« یا »بستانكار« منتقل مي شود.

ـ در ســتون »مانده« ماندۀ حساب نوشته مي شــود. معمواًل قبل از ستون مانده، ستوني هم براي تشخيص نوع مانده در نظر گرفته 
مي شود كه در آن مشخص مي گردد كه ماندۀ حساب بدهكار است یا بستانكار.

شماره گذاري صفحات دفتر كل از 1 شروع مي شود و به ترتيب ادامه مي یابد. براي هر حساب، بسته به حجم عمليات مربوط به آن 
حساب، صفحات الزم در دفتر كل در نظر گرفته مي شود. مثاًل ممكن است براي صندوق صفحات 1 تا 10 ، براي بانک صفحات 11 تا 
25 ، برای حســاب هاي دریافتني صفحات 26 تا 35 ، برای وســایل نقليه صفحات 61 تا 70 ، برای حساب های پرداختنی صفحات 101 

تا 110 و براي سرمایه صفحات 191 تا 200 در نظر گرفته شود.
براي نمونه رویدادهاي 1 تا 6 كه در دفتر روزنامۀ مؤسسه احسانی ثبت شد، اكنون به دفتر كل منتقل مي گردد.  
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دفتر روزنامه                   صفحه:  1 
شماره سند 
حسابداري

شــــــرحتاريخ

ف
بستانكاربدهكارعط

صندوق189/12/2
  سرمايۀ آقاي احسانی 

واريز به حســاب صنــدوق بابت ســرمايه اوليه 
مؤسسه 

900,000
900,000

دفــتر كل
نام حساب :   صندوق                                                                                      صفحه:  1

شماره سند 
حسابداري

شــــــرحتاريخ
ف

بستانكاربدهكارعط

ص
خي

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 سرمايۀ اوليه 
بابت خريد يک  دستگاه خودرو 

بابت دريافت قرض از شرکت الف 
بابت پرداخت قرض به شرکت 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 
حسابداري

شــــــرحتاريخ

ف
بستانكاربدهكارعط

ص
خي

ماندهتش

4
5

89/12/17

89/12/22

بابــت پرداخــت قــرض به 
شرکت 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 
حسابداري

شــــــرحتاريخ

ف
ماندهتشخيصبستانكاربدهكارعط

بابــت خريد يک  دســتگاه ٨/12/2٨٩
خودرو 

120,000بد1120,000

جمع 
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دفــتر كل
نام حساب :   حساب های پرداختنی                                                             صفحه:  101

شماره سند 
حسابداري

شــــــرحتاريخ

ف
ماندهتشخيصبستانكاربدهكارعط

80,000بس1٨0,000بابت دريافت قرض از شرکت الف 389/12/9

جمع 
دفــتر كل

نام حساب :   سرمايه                                                                               صفحه:  191
شماره سند 
حسابداري

شــــــرحتاريخ
ف

ماندهتشخيصبستانكاربدهكارعط

1
6

89/12/2
89/12/24

 بابت سرمايه اوليه مؤسسه 
بابت ســرمايه گــذاری مجدد 

مالک در مؤسسه 

1
1

900,000
58,000

بس
بس

900,000
958,000

جمع 

دفــتر كل
نام حساب :   اثاثۀ اداری                                                                    صفحه:  71

شماره سند 
حسابداري

شــــــرحتاريخ

ف
ماندهتشخيصبستانكاربدهكارعط

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

36,000بد136,000

جمع 

 مانده گيري حساب هاي دفتر كل
       براي مانده گيري هر حساب دفتر كل كافي است كه مابه التفاوت جمع اقالم بدهكار و بستانكار ثبت شدۀ در آن حساب 
را تا آن مقطع محاسبه نمود، این مابه التفاوت، ماندۀ حساب ناميده مي شود. اگر جمع اقالم بدهكار از جمع اقالم بستانكار ثبت 
شــده در آن حساب بيشتر باشــد، ماندۀ حاصله »بدهكار « و بر عكس اگر جمع اقالم بســتانكار از جمع اقالم بدهكار ثبت شده 
در آن حســاب بيشتر باشد، ماندۀ حاصله » بســتانكار« خواهد بود. معموالً براي مشخص كردن ماهيت بدهكار یا بستانكار مانده 
حســابهاي دفتر كل، ســتوني به نام ستون »تشخيص« در نظر گرفته مي شــود. اگر ماندۀ حاصله بدهكار باشد، در ستون تشخيص 
كلمه »بدهكار« و اگر ماندۀ حاصله بستانكار باشد در ستون تشخيص كلمۀ »بستانكار« نوشته مي شود. البته در عمل معموالً به جاي 

لفظ بدهكار از مخفف آن،  یعني »بد«  و به جاي لفظ بستانكار 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، ماندۀ 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.

براي مثال ماندۀ حساب دفتر كل صندوق را، كه قبالً  ارائه شد، در نظر بگيرید. ماندۀ آن به صورت زیر محاسبه مي شود:
دفــتر كل

نام حساب :   صندوق                                                                              صفحه:  1
شمارۀ سند 
حسابداري

شــــــرحتاريخ
ف

عط
بستانكاربدهكار

ص
خي

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 شرکت الف 
بابت پرداخت قرض به شرکت 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  ٩00,000 ریال مندرج در اولين ردیف ستون مانده برابر رقم مربوط به سند شمارۀ 1 است. 
برای به دســت آوردن مانده در ردیف دوم، باید 120,000 ریال مربوط به ســند شــمارۀ 2 را از ٩00,000 ریال كسر نمائيد. 
چون ٩00,000 ریال دارای ماهيت بدهكار اســت ولی  120,000 ریال در ســتون بســتانكار آمده است )دارای ماهيت بستانكار 

است(، بنابراین 120,000 ریال از ٩00,000 ریال كسر مي شود و مانده جدید به ٧٨0,000 ریال می رسد. 
برای به دست آوردن مانده در ردیف سوم، باید ٨0,000 ریال را به ماندۀ قبلی )یعنی ٧٨0,000 ریال( اضافه نمائيد. زیرا مانده 
قبلی ٧٨0,000 ریال دارای ماهيت بدهكار اســت و ٨0,000 ریال مربوط به ســند شماره 3 نيز بدهكار مي باشد. لذا اگر ٨0,000 

ریال به ٧٨0000 ریال اضافه شود، مانده در ردیف سوم به ٨60,000 ریال مي رسد كه ماهيت آن نيز بدهكار است. 
برای به دست آوردن مانده در ردیف چهارم، باید 60,000 ریال مربوط به سند شمارۀ 4 را از ماندۀ قبلی كه ٨60,000 ریال 
اســت، كســر نمائيد. چون ٨60,000 ریال دارای ماهيت بدهكار است ولی  60,000 ریال بستانكار است. با كسر كردن60,000 

ریال از ٨60,000 ریال، مانده به ٨00,000 ریال مي رسد. 
بــرای به دســت آوردن مانده در ردیف پنجم، باید 40,000 ریال را به مانده قبلــی )یعنی ٨00,000 ریال( اضافه نمائيد. زیرا 
مانده قبلی، یعنی ٨00,000 ریال دارای ماهيت بدهكار اســت و 40,000 ریال مربوط به ســند شــماره 5 نيز بدهكار مي باشد. لذا 
اگر 40,000 ریال به ٨00,000 ریال اضافه شود، مانده در ردیف پنجم به ٨40000 ریال مي رسد كه ماهيت آن نيز بدهكار است. 
نهایتاً طی ســند 6 ، مبلغ 22,000 ریال به حســاب صندوق واریز شــده ، كه موجب افزایش حســاب مزبور گردیده و ماندۀ 

صندوق را به ٨62,000 ریال رسانده است. 
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      هر چند شــكل رســمي و متداول دفتر كل، به صورتي اســت كه در باال آورده شد، اما در جایي كه هدف آموزش باشد 
 T معروف است. در حقيقت، حساب T در زبان انگليسي نوشت كه به حساب  T  مي توان حســاب دفتر كل را به شــكل حرف
همان دوســتون بدهكار و بســتانكار دفتر است كه مبالغ بدهكار و بستانكار در آن نوشــته شده است. مثاًل  اگر حساب دفتر كل 

صندوق را بخواهيم در دفتر كل به شكل   T  وارد كنيم به صورت زیر است:
حساب صندوق

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

120,000
60,000

1,042,000180,000

862,000

برای مانده گيری حساب دفتر كل به شكل T ، ابتدا باید هر طرف حساب را جداگانه جمع بزنيد و حاصل را زیر آن بنویسيد. 
سپس اعداد به دست آمده را از هم كسر نمایيد و حاصل آن را در زیر عدد بزرگتر بنویسيد. در حساب T فوق، جمع مبالغ ثبت 
شــده در قسمت بدهكار حساب، 1,042,000 ریال و جمع مبالغ ثبت شده در ستون بستانكار حساب، 1٨0,000 ریال است. اگر 
1٨0,000 ریال، از 1,042,000 ریال كسر كنيد، حاصل آن ٨62,000 ریال مي شود كه باید زیر عدد بزرگتر، یعنی 1,042,000 

ریال، نوشته شود. 
در نهایت اگر مانده در ســمت راســت قرار بگيرد، دارای ماهيت بدهكار و اگر در ســمت چپ قرار بگيرد، دارای ماهيت 
بســتانكار اســت. در حساب فوق، چون مبلغ ٨62,000 ریال در سمت راســت قرار گرفته است، دارای ماهيت بدهكار می باشد. 
بدیهی اســت با توجه به اینكه دارایی ها دارای مانده بدهكار می باشــد، حســاب صندوق نيز به عنوان یك دارایی، دارای مانده 

بدهكار است. 

 تراز آزمايشی 
       در سيســتم حســابداري دو طرفه، هر معامله به مبلغ بدهكار و بستانكار مســاوي در دفاتر ثبت مي شود. اگر حساب ها به 
صورت صحيح ثبت و مانده گيري شــده باشــند، جمع مانده هاي بدهكار حســاب هاي دفتر كل باید با جمع مانده هاي بستانكار 
حســاب ها مساوي باشــد. یكي از وسایلي كه حسابداران براي آزمون صحت مدارک حســابداري مورد استفاده قرار مي دهند، 
تراز آزمایشــي است. تراز آزمایشي فهرستي اســت از ماندۀ حساب هاي دفتر كل، كه معموالً در پایان هر ماه تهيه  مي شود. تهيه 
تراز مزبور به حسابداران امكان مي دهد كه از تساوي جمع مانده هاي بدهكار با جمع مانده هاي  بستانكار اطمينان حاصل نمایند.
        تراز آزمایشــي، جدولی اســت كه ماندۀ حســابهاي دفتر كل در آن نوشته مي شود. حساب ها به ترتيبي كه در دفتر كل 
مرتب شده اند، در تراز آزمایشي درج مي شوند. یعنی با توجه به مثال فوق، ابتدا حساب دارایی ها )صندوق، حسابهای دریافتنی، 
وســایل نقليه و اثاثۀ اداری( بعد حساب بدهی ها )حســاب های پرداختنی( و سپس سرمایه و درآمدها و هزینه ها نوشته می شوند. 
در صورتي كه حسابهاي دفتر كل توازن داشته باشند، جمع مانده هاي بدهكار و بستانكار مساوي خواهد بود. تراز آزمایشي دو 

هدف كلي زیر را تأمين مي كند:
الف ( اثبات تساوي اقالم بدهكار و بستانكار دفتر كل

ب ( فراهم آوردن اطالعات الزم براي تهيۀ گزارش هاي مالي پایان دوره
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تراز آزمايشي، جدولی است كه فهرستی از نام و مانده حسابهاي دفتر كل در يك 
تاريخ مشخص در آن نوشته مي شود. 

با توجه به مثال ارائه شده در مورد مؤسسۀ احسانی، تراز آزمایشي ماندۀ حساب هاي دفتر كل مؤسسه در پایان اسفندماه 13٨٩ 
به صورت زیر است:

مؤسسۀ احسانی
تراز آزمايشي

در تاريخ 1389/12/29
ماندۀ بستانكارماندۀ بدهكارنام حساب

صندوق
حسابهاي دريافتني

وسايل نقليه
اثاثۀ اداری 

حسابهاي پرداختني
سرمايه 

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

80,000
958,000

1,038,0001,038,000جمع

  تراز آزمایشــي فوق را تراز آزمایشــي دو ســتوني مي گویند. زیرا داراي یك ســتون بدهكار و یك ستون بستانكار است. 
تراز آزمایشــي چهار ســتوني نيز مي توان تهيه كرد. در تراز آزمایشي كه به شــكل چهار ستوني تهيه مي شود، در دو ستون اول، 
جمع گردش بدهكار و بســتانكار هر حساب و در دو ســتون آخر، مانده هاي بدهكار یا بستانكار هر حساب نوشته مي شود. تراز 

آزمایشي چهار ستوني مؤسسۀ احسانی در پایان سال 13٨٩ به صورت زیر است:

مؤسسۀ احسانی
تراز آزمايشي

در تاريخ 1389/12/29

مانده بستانكارمانده بدهكارگردش بستانكارگردش بدهكارنام حساب

صندوق
حساب هاي دريافتني

وسايل نقليه
اثاثۀ اداری 

حساب هاي پرداختني
سرمايه 

1,042,000
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

1,258,0001,258,0001,038,0001,038,000جمع
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به طوري كه مالحظه مي شود، جمع اقالم در دو ستون اول تراز آزمایشي با جمع گردش عمليات دفتر روزنامه مساوي است. 
بطور كلي، تهيۀ تراز آزمایشــي مي تواند در كشــف برخي اشتباهات مؤثر باشد. تراز آزمایشي مي تواند توازن مانده حساب هاي 

دفتر كل را اثبات كند. تساوي مجموع اقالم بدهكار و بستانكار تراز آزمایشي این اطمينان را فراهم مي سازد كه:
الف( طرف هاي بدهكار و بستانكار تمام معامالتي كه از دفتر روزنامه به دفتر كل نقل شده، مساوي است،

ب( مانده بدهكار یا بستانكار هر حساب بطور صحيح محاسبه شده،
ج(و ماندۀ حساب ها در تراز آزمایشي درست جمع زده شده است.

اگر در تراز آزمایشي جمع ستون بدهكار با جمع ستون بستانكار مساوي نباشد، بدیهي است كه اشتباه یا اشتباهاتي رخ داده است.
اشتباه مذكور می تواند ناشی از عوامل مختلفی از جمله، اشتباه در تنظيم سند حسابداری، ثبت دفتر روزنامه، انتقال اقالم از دفتر 

روزنامه به دفتركل، مانده گيری نادرست دفتر كل و انتقال اقالم از دفتر كل به تراز آزمایشی باشد. 

 دفتر معين 
       در مثال مؤسســه، مبلغ ٨0,000  ریال از شــركت الف قرض گرفته شده كه در »حساب هاي پرداختني« ثبت شده است. 
اگر مؤسسه احسانی از چند شخص دیگر هم قرض بگيرد، اطالعات آنها نيز در دفتر كل »حسابهاي پرداختني« ثبت مي شود. در 
این حالت اگر بخواهيم مبلغ بدهي شركت به هركدام از طلبكاران را بدانيم، باید تك تك اقالم ثبت شده در حساب دفتر كل 

»حسابهاي پرداختني« را بررسي كنيم تا مشخص شود كه هر كدام از اقالم ثبت شده مربوط به چه شخصي است.
 در صورتي كه تعداد اقالم ثبت شــده در حســاب »حســاب هاي پرداختني« زیاد باشــند، این كار خيلي وقت گير مي شود و 
احتمال اشتباه در تعيين بدهي به هر كدام از طلبكاران نيز باال خواهد بود. براي جلوگيري از این مشكل و ایجاد سهولت و دقت 
در نگهداري حســاب ها، در كنار دفتر كل، دفتر دیگري نگهداري مي شــود كه به آن دفتر معين مي گویند. مثاًل براي حســاب 
»حســابهاي پرداختني« در دفتر كل ، دفتر جداگانه دیگري به نام »دفتر معين حســابهاي پرداختني« نگه داري مي كنيم كه در این 
دفتر، براي هركدام از طلبكاران شــركت صفحه خاصي در نظر  گرفته مي شود و رویدادهاي مالي مربوط به آن را عالوه بر دفتر 

كل، در این دفتر نيز ثبت مي كنيم.
 این كار كمك مي كند كه هر وقت الزم بود وضعيت بدهي شــركت به شــخص خاصي را بدانيم مستقيماً به حساب آن در 
دفتر معين مراجعه و ســریعاً اطالعات مورد نياز را اســتخراج نمائيم. شــماي كلي و نحوۀ نوشتن دفتر معين تقریباً مشابه دفتر كل 

است. لذا، برای پرهيز از طوالنی شدن بحث، به ذكر یك مثال كوتاه در این زمينه مي پردازیم. 

حساب دفتركل
حساب های دریافتنی

حسابهای معين

شركت ج
آقای حسينی

خانم رحيمی
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مثال: رویداد زیر را در سند حسابداری، دفتر روزنامه، دفتر كل به شكل T و دفتر معين ثبت نمایيد. 
در تاریخ 13٨٨/11/2 مبلغ 42,000 ریال به شركت ج، 1٧,000 ریال به آقای حسينی و 14,000 ریال به خانم رحيمی قرض 

داده شد.          
سند حسابداری

بسـتانكار بدهـكار مبلغ جزء شــــــــرح كد حساب

73,000

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

حسابهای دريافتنی  
شرکت ج 

آقای حسينی 
خانم رحيمی 

صندوق  

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

شرح:  بابت پرداخت قرض به شركت ج، آقای حسينی و خانم رحيمی. 

تهيه كننده: ………………   تأیيد كننده:  ………………   تصویب كننده: ……………..

دفــتر روزنامه        

بستانكار بدهكار ف
عط شــــــرح تاريخ

شمارۀ  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 : شركت ج 

شمارۀ سند 
حسابداري

شــــــرحتاريخ

ف
عط

بستانكاربدهكار

ص
خي

ماندهتش

بابــت پرداخــت قــرض به 88/11/2 
شرکت ج 

42,000

جمع 
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دفتر معين حسابهای دريافتنی
          نام حساب : آقای حسينی  

شمارۀ سند 
حسابداري

شــــــرحتاريخ

ف
بستانكاربدهكارعط

ص
خي

ماندهتش

بابت پرداخت قرض به آقای 88/11/2
حسينی 

17,000

جمع 

دفتر معين حسابهای دريافتنی
          نام حساب : خانم رحيمی 

شمارۀ  سند 
حسابداري

شــــــرحتاريخ
ف

عط
بستانكاربدهكار

ص
خي

ماندهتش

بابــت پرداخــت قرض به 11/2/٨٨ 
خانم رحيمی

14,000

جمع 
        مانند آنچه كه براي »حســاب هاي دریافتنی« گفته شــد، براي برخی دیگر از حســاب هاي دفتر كل مثل »حســاب هاي 
پرداختنی« ، »حســاب بانك« و »حساب وسایل نقليه« نيز دفتر معين نگه داري مي كنند. به طور كلي براي آن دسته از حساب هاي 

دفتر كل كه داراي چندین زیر مجموعه هستند، دفتر معين نگه داري مي شود. 

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

مثال جامع 
آقای محمدی در بهمن ماه 1389 مؤسسۀ محمدی را تشكيل داد. رویدادهای زیر طی بهمن ماه در این مؤسسه اتفاق افتاده است. 

1389/11/1 ، مبلغ 980,000 ریال توسط آقای محمدی به عنوان سرمایه مؤسسه به صندوق مؤسسه واریز شد. 
89/11/3 ، یک باب آپارتمان به مبلغ 760,000 ریال برای دفتر مؤسســه خریداری شــد و مبلغ 600,000 ریال آن به صورت نقد 

پرداخت شد. 
89/11/7 ، مقداری اثاثۀ اداری به مبلغ 70,000 ریال به طور نقد خریداری شد. 
89/11/11 ، مبلغ 110,000 ریال به صورت قرض به مؤسسه یكتا پرداخت شد. 
89/11/18 ، مبلغ 40,000 ریال از بدهی مربوط به خرید آپارتمان پرداخت شد. 

89/11/28 ، مبلغ 80,000 ریال از وجه قرض داده شده به مؤسسه یكتا دریافت شد. 
مطلوب است: 

الف( ثبت رویدادها در دفتر روزنامۀ عمومی 
ب( انتقال ثبت ها از دفتر روزنامه به دفتر كل به شكلT و تعيين ماندۀ حساب های دفتر كل

ج( تهيۀ تراز آزمایشی مؤسسه محمدی در پایان بهمن ماه



ثبت و گزارش حساب هافصل دوم

38

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

اثاثۀ اداری 389/11/7
صندوق 

بابت خريد اثاثۀ 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 

بابت دريافت قسمتی از طلب مؤسسه يكتا

 80,000
 80,000

2,040,0002,040,000جمع 

اثاثه اداریساختمانصندوق

980,000
80,000

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

 760,000 70,000

 1060,000 820,000
مانده 240,000 

سرمايه حسابهای پرداختنی حسابهای دريافتنی 
110,00080,00040,000160,000 980,000

120,000 ماندهمانده 30,000
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مؤسسه محمدی
تراز آزمايشی

در تاريخ 1389/11/30
مانده بستانكارمانده بدهكارنام حساب

صندوق 
حساب های دريافتنی

ساختمان 
اثاثه اداری 

حسابهای پرداختنی 
سرمايه 

240,000
30،000

 760,000
 70,000

 120,000
 980,000

1,100,000 1,100,000 جمع 

 فهرست حساب ها و كد گذاری حساب ها 
برای تسهيل طبقه بندی و ثبت رویدادها معموالً در هر مؤسسه فهرستی از حساب های دفتر كل تهيه مي شود. فهرست حسابها 
صورت كاملی از عناوین حساب هایی است كه مؤسسه در نظر دارد آنها را مورد استفاده قرار دهد. معموالً برای هر حساب یك 
شماره مشخص در نظر گرفته مي شود كه به آن كد حساب نيز مي گویند. حساب ها به ترتيبی كه در صورت های مالی انعكاس 
مي یابند شــماره گذاری مي شوند. یعنی ابتدا دارایی ها، ســپس بدهيها و سرمایه و در نهایت درآمدها و هزینه ها آورده می شوند. 

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

وجوه نقد  
حسابها و اسناد دريافتنی 

موجودی کاال 
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

كدگذاری حســابها به شــكل منظم و سيستماتيك و به نحوی انجام مي شود كه شماره حســابها بيانگر طبقات و ارتباط بين 
حسابها باشد. برای مثال همانطور كه در جدول باال مشاهده مي شود، اولين رقم سمت چپ كد برای دارایی های جاری 1 و برای 

دارایی های غيرجاری 2 مي باشد. 
معموالً دو رقم ســمت چپ هر كد مربوط به حســاب كل است و برای حساب های معين نيز بسته به نياز ممكن است دو رقم 
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در نظر گرفته شــود. برای مثال، در جدول فوق كد 11 بيانگر وجوه نقد اســت. این وجوه نقد نيز ممكن است خود شامل چهار 
 حساب معين به صورت زیر باشد:

نام حساب معينكد معينكد كل
11
11
11
11

10
12
13
14

صندوق 
حساب های جاری بانكی

حساب های سپرده کوتاه مدت
تنخواه گردان ها

 ثبت درآمدها و هزينه ها در مؤسسات خدماتی 
هنگامي كه مؤسسه اي، خدماتي را انجام یا كاالیي را به مشتریان تحویل مي دهد، پول یا دارایي دیگري  از آنان دریافت مي كند و 

یا طلبی برای او ایجاد مي شود. ورود پول یا دارایي یا ایجاد طلب بابت ارائۀ خدمات یا فروش كاال را » درآمد « مي گویند. 
بطور كلي، درآمد هنگامي شناســائي و در مدارك حسابداري ثبت مي شــود كه كاالي فروش رفته به مشتریان تحویل داده شود یا 
خدماتي براي آنان انجام شود. چون درآمد موجب افزایش سرمایه مي گردد، نحوه ثبت افزایش و كاهش آن مثل حساب سرمایه 

است، یعني زماني كه درآمد افزایش پيدا مي كند ، حساب درآمد بستانكار مي شود. 

درآمد            )افزايش درآمد مثل افزايش سرمايه(                  بستانكار

برای آشنائی با نحوۀ ثبت درآمد به مثال های زیر توجه نمائيد: 

1ـ شركت الف بابت خدماتي كه به مشتریان ارائه نموده است در تاریخ ٨1/٩/5 صورت حساب شمارۀ یك را به 
مبلغ 200,000 ریال صادر و وجه آن را دریافت كرد. نحوه ثبت آن در دفتر روزنامه به صورت زیر است:

دفــتر روزنامه
شمارۀ سند 
حسابداري

شــــــرحتاريخ

ف
عط

بستانكاربدهكار

صندوق81/9/5
 درآمد خدمات

بابت صدور صورتحساب شماره 1 و دريافت وجه آن. 

200,000
200,000

در ثبــت فوق چون موجودي صندوق افزایــش یافته آن را بدهكار و چون درآمد افزایش یافته آن را بســتانكار مي كنيم. زیرا، 
همان طور كه قباًل بيان گردید، افزایش درآمد مثل افزایش سرمایه بستانكار مي شود. اگر پس از ارائه خدمات، صورت حساب صادر 
شود ولي وجه آن دریافت نشود ، حساب هاي دریافتني را بدهكار مي كنيم. برای توضيح این موضوع به مثال های زیر توجه نمائيد: 

    
             2ـ شركت الف بابت خدماتي كه به مشتریان ارائه داده است، در تاریخ ٨1/٩/15 صورت حساب شمارۀ 2 را به مبلغ 
130,000 ریال صادر كرد ولي وجه آن هنوز دریافت نشده است. نحوۀ ثبت این رویداد در دفتر روزنامه به صورت صفحه بعد است:

درآمد

بستانكار
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دفــتر روزنامه
شمارۀ سند 
حسابداري

شــــــرحتاريخ

ف
عط

بستانكاربدهكار

حسابهاي دريافتني81/9/15
 درآمد خدمات

بابت صدور صورتحساب شماره 2 که هنوز وجه آن 
دريافت نشده است.

130,000
130,000

3ـ شــركت الف بابت خدماتي كه به مشــتریان ارائه داده اســت، در تاریخ ٨1/10/6 صورت حساب شمارۀ 3 را 
به مبلغ 230,000 ریال صادر كرد. مبلغ ٨0,000 ریال از وجه آن دریافت شد ولي مابقي آن هنوز دریافت نشده 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 شمارۀ 3 .

80,000
150,000

230,000

هزینه، بهاي تمام شده كاالي فروش رفته و یا خدمات انجام شده به منظور كسب درآمد است. به عبارت دیگر، هزینه شامل 
مخارجي اســت كه براي كسب درآمد، پرداخت یا واقع شده اســت. حقوق كاركنان، هزینه سوخت و روشنایي و هزینه تلفن. 
عنوان هر حســاب هزینه، باید مفهوم آن حســاب را بيان كند، مثاًل هزینه اجاره، هزینه حقوق و هزینه بيمه. از آنجایی كه هزینه 
موجب كاهش سرمایه مي گردد، نحوه ثبت افزایش و كاهش آن عكس حساب سرمایه است. یعني زماني كه هزینه افزایش پيدا 

مي كند، حساب هزینه بدهكار مي شود. 

هزينه            )افزايش هزينه عكس افزايش سرمايه(                  بدهكار

برای تشریح نحوۀ ثبت هزینه به مثال های زیر توجه نمائيد: 

1ـ شــركت الف در تاریخ ٨1/٩/2 مبلــغ 500,000 ریال بابت هزینه برق پرداخت كــرد. نحوۀ ثبت آن در دفتر 
روزنامه به صورت صفحۀ بعد  است:

هزينه
بدهكار
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دفــتر روزنامه
شماره سند 
فشــــــرحتاريخحسابداري

عط

بستانكاربدهكار

هزينه برق81/9/2
 صندوق

بابت پرداخت هزينه برق مصرفي شرکت.

500,000
500,000

در ثبــت فــوق چون هزینــه افزایش یافته اســت آن را بدهكار و چون صنــدوق كاهش یافته آن را بدهــكار مي كنيم. زیرا 
همان طوري كه قباًل بيان شد، افزایش هزینه عكس افزایش سرمایه است، بنابراین، وقتي كه هزینه افزایش پيدا كند آن را بدهكار 

مي كنند.
اگر خدماتی برای مؤسسه انجام شده باشد ليكن وجه آن را پرداخت نكرده باشد، باید هزینه خدمات دریافت شده در دفاتر 

ثبت شود. برای تشریح این موضوع به مثال زیر توجه نمائيد: 

2ـ شــركت الف در تاریخ ٨1/10/2 صورتحسابي به مبلغ ٨10,000 ریال بابت هزینه تعمير ماشين آالت شركت 
دریافت نمود كه وجه آن هنوز پرداخت نشده است. نحوه ثبت این رویداد در دفتر روزنامه بصورت زیر است:

دفــتر روزنامه
شماره سند 
فشــــــرحتاريخحسابداري

بستانكاربدهكارعط

هزينۀ تعمير ماشين آالت 81/10/2
حسابهاي پرداختني

بابت دريافت صورت حســاب تعمير ماشــين آالت 
شرکت..

810,000
810,000

ممكن اســت بخشــی از وجه هزینه پرداخت شده و بخشی از آن بعداً پرداخت شود؛ در این حالت باید كل هزینه ثبت شود. 
برای تشریح این موضوع به مثال زیر توجه نمائيد: 

3ـ هزینۀ تعمير یكی از خودروهای شركت الف 240,000 ریال است . در تاریخ ٨1/10/30 مبلغ 130,000 ریال آن پرداخت 
شد و بقيۀ آن هنوز پرداخت نشده است. نحوه ثبت این رویداد در دفتر روزنامۀ شركت الف به صورت زیر است:

دفــتر روزنامه
شماره سند 
حسابداري

شــــــرحتاريخ

ف
بستانكاربدهكارعط

هزينۀ تعمير خودرو81/10/30
                    صندوق 

                    حساب هاي پرداختني
بابت هزینه تعمير یكی از خودروهای شركت. 

240,000
130,000
110,000

چنانچه قبل از ارائۀ خدمات وجهی از مشــتریان دریافت شــود، وجه دریافت شــده تحت عنوان پيش دریافت درآمد ثبت 
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مي شــود. برای مثال، اگر مؤسســۀ صبا بابت خدماتی كه قرار است در ماه های آینده به مشتریان ارائه دهد مبلغ 2٨,000 ریال در 
تاریخ 13٨٩/6/4 دریافت كرده باشد، این رویداد به صورت زیر در دفتر روزنامۀ مؤسسۀ صبا ثبت می شود: 

دفــتر روزنامه

شماره سند 
فشــــــرحتاريخحسابداري

بستانكاربدهكارعط

صندوق 89/6/4
  پيش دريافت درآمد

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

28,000
28,000

همچنين زمانی كه وجهی قبل از دریافت كاال یا خدمات پرداخت شود، در دفاتر پرداخت كننده تحت عنوان پيش پرداخت 
ثبت مي شــود. برای مثال، چنانچه مؤسســۀ صبا بابت تعميــر یكی از خودروهای خود مبلغ ٨4,000 ریــال در تاریخ 6/4/13٨٩ 
پرداخت كرده باشد ولی تعميرات خودرو تا آن تاریخ انجام نشده باشد، این رویداد به صورت زیر در دفتر روزنامۀ مؤسسه صبا 

ثبت مي شود: 
دفــتر روزنامه

شماره سند 
فشــــــرحتاريخحسابداري

بستانكاربدهكارعط

پيش پرداخت  89/6/4
 صندوق   

پيش پرداخت بابت تعمير خودرو 

84,000
84,000

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

 برداشت صاحب سرمايه 
      برداشت به معناي آن است كه صاحب یك مؤسسه براي مصارف شخصي پول یا مال دیگري را از دارایي هاي مؤسسۀ 
متعلق به خود بردارد یا مخارج شــخصي خود را از محل وجوه نقد مؤسســه پرداخت كند. از آنجا كه وجه برداشت شده ممكن 
اســت به مؤسسه برگشــت داده شود، برداشت مالك بطور مســتقيم به حساب سرمایه بدهكار نمي شــود، بلكه در حسابي به نام 

»برداشت« ثبت مي شود.  قواعد بدهكار و بستانكار كردن برداشت عكس حساب سرمایه و به صورت زیر است: 

افزايش برداشت            بدهکار 
کاهش برداشت             بستانکار 

مثال : آقاي پيمان در 26 اسفند ماه 13٨6 مبلغ 42,000 ریال وجه نقد جهت مصارف شخصي از صندوق مؤسسۀ 
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پيمان برداشت نمود. نحوۀ ثبت این رویداد در دفتر روزنامۀ مؤسسۀ پيمان 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

كشف سريع اشتباه ها در ترازنامه
برخی معتقدند برای این كه حســابداران بتوانند اشــتباهات را سریع تر پيدا كنند، مي توانند از چند تكنيك استفاده نمایند. در 
اینجا به دو نمونه از این تكنيك ها اشــاره مي شــود. تكنيك اول: اگر اختالف جمع دو ســتون بدهكار و بستانكار تراز آزمایشی 
قابل تقســيم بر عدد 2 باشــد، در این صورت احتماالً یك عدد بدهكار در سمت بستانكار ثبت شده یا بالعكس. برای مثال، اگر 
در انتقال ارقام از دفتر روزنامه به دفتر كل 250 ریال بدهكار حساب دریافتنی را اشتباهاً به بستانكار حساب دریافتنی در دفتر كل 
منتقل كرده باشيم، در این صورت وقتی تراز آزمایشی را از روی مانده ارقام دفتر كل تهيه مي كنيم، بين ستون بدهكار و بستانكار 
جمعاً 500 ریال اختالف وجود دارد كه 500 عددی قابل تقسيم بر 2 است. از تقسيم 500 بر عدد 2 عدد 250 بدست مي آید. به 
این ترتيب حسابدار متوجه مي شود كه برای رفع اشتباه موجود باید عدد 250 را در دفتر روزنامه و دفتر كل ردیابی كند. تكنيك 
دوم: اگر اختالف ســتون بدهكار  و ســتون  بستانكار تراز آزمایشی قابل تقسيم بر عدد ٩ باشد، در این صورت اختالف موجود 
مي تواند ناشــی از جا انداختن یا اضافه نوشــتن یك صفر آخر اعداد یا ثبت مقلوب )مثاًل 32 را اشتباهاً 23 بنویسيم( باشد. برای 
مثــال اگر یك ثبــت مربوط به وجه نقد در دفتر روزنامه را به جای 21000 اشــتباهاً 2100 ریال به دفتر كل منتقل كنيم، در این 
صورت در تراز آزمایشــی جمع ستونهای بدهكار و بستانكار 1٨٩00 ریال )1٨٩00 = 2100 – 21000( اختالف خواهد داشت. 
از آن جا كه 1٨٩00 عددی قابل تقســيم بر ٩ و حاصل این تقســيم برابر 2100 اســت، بنابر این حسابدار به این موضوع رهنمون 

مي شود كه به احتمال زیاد اشتباه مربوط به موردی بوده كه عدد آن 2100 است و این عدد را ردیابی مي كند. 
همانطور كه مالحظه شد، استفاده از این تكنيكها در بسياری از موارد مي تواند به حسابداران كمك كند كه اشتباهاتشان را 
ســریع تر پيدا كنند. اما نكته ای كه باید به آن دقت كنيد این اســت كه عملكرد این تكنيك ها هميشــه درست نيست. برای نمونه 
ممكن اســت جمع دو ستون بدهكار و بستانكار تراز آزمایشی قابل تقسيم بر عدد 2 باشد ليكن اشتباه ناشی از ثبت عدد بدهكار 
در ســمت بســتانكار یا بالعكس نباشد. برای مثال اگر حســابدار شــركت الف مبلغ 1٨0 ریال را در بدهكار یا بستانكار یكی از 
حساب ها ثبت نكرده باشد، دو ستون تراز آزمایشی به همين ميزان )یعنی 1٨0 ریال ( اختالف دارد كه هم بر 2 قابل تقسيم است 
و هم بر ٩ ولی هيچ بدهكاری در بستانكار یا بالعكس ثبت نشده است و اختالف مزبور ناشی از جا انداختن یا اضافه نوشتن صفر 

در آخر عدد و یا ثبت مقلوب نيز نيست. 
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1 ـ سند حسابداري چيست؟ آن را توضيح دهيد. 
2 ـ آیا مي توان براي چند رویداد مالي یك سند حسابداري صادر كرد؟ توضيح دهيد. 

3 ـ در ستون »شرح« سند حسابداری چه چيز نوشته مي شود؟ 
4 ـ دفاتر حسابداری به چند گروه تقسيم مي شود؟ نام ببرید. 

5 ـ دفتر روزنامۀ عمومی را توضيح دهيد. 
6 ـ دفتر كل را توضيح دهيد. 

٧ ـ توضيح دهيد كه ماندۀ یك حساب دفتر كل چگونه تعيين مي شود.  
٨ ـ تراز آزمایشی چيست و معموالً چه زمانی تهيه مي شود؟ 

٩ ـ اهداف تهيه تراز آزمایشي را بنویسيد. 
10 ـ توضيح دهيد كه دفتر معين برای چه منظوری تهيه مي شود. 
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1 ـ در 2 بهمن ماه 13٨٩ آقای حميدی مؤسسۀ حميدی را تشكيل داد و مبلغ ٨20,000 ریال به عنوان سرمایۀ اوليۀ مؤسسه به 
حساب صندوق مؤسسه واریز كرد. این رویداد را در سند حسابداری و دفتر روزنامه و دفتر كل به شكل T ثبت كنيد. 

2ـ  مؤسسۀ ندا یك دستگاه خودرو به مبلغ ٨٧0,000 ریال را به صورت نقد خریداری كرد. این رویداد را در سند حسابداری 
و دفتر روزنامه و دفتر كل به شكل T ثبت كنيد. 

3ـ  مؤسســۀ توانگر مبلغ 1٧0,000 ریال از مؤسســۀ توانا به صورت قرض دریافت كرد. این رویداد را در مؤسسه توانگر، در 
سند حسابداری و دفتر روزنامه و دفتر كل به شكل T ثبت كنيد. 

4 ـ رویداد مذكور در سؤال 3 را در سند حسابداری، دفتر روزنامه و دفتر كل به شكل T مؤسسه توانا ثبت كنيد. 
5 ـ با توجه به اطالعات سؤال 3 فوق، مؤسسۀ توانگر مبلغ 130,000 ریال از قرض دریافتی از مؤسسه توانا را پرداخت كرد. 

این رویداد را در مؤسسه توانگر، در سند حسابداری و دفتر روزنامه و دفتر كل به شكل T ثبت كنيد. 
6 ـ رویداد مذكور در سؤال 5 را در سند حسابداری، دفتر روزنامه و دفتر كل به شكل T مؤسسه توانا ثبت كنيد. 

٧ـ  مؤسســۀ مهتــاب مقداری اثاثه اداری به مبلغ 240,000 ریال خریداری كــرد و مبلغ 1٨0,000 ریال آن را به صورت نقد 
پرداخت كرد. این رویداد را در سند حسابداری و دفتر روزنامه و دفتر كل به شكل T ثبت كنيد. 

٨ ـ با توجه به اطالعات ســؤال ٧ ، در صورتی كه مؤسســۀ مهتاب مبلغ 60,000 ریال بابت بدهی مربوط به خرید اثاثۀاداری 
پرداخت كرده باشد، این رویداد را در دفتر روزنامۀ مؤسسه مهتاب ثبت كنيد. 

٩ ـ مؤسســۀ مهران مبلغ 120,000 ریال به آقای محمدی، ٨0,000 ریال به خانم اميری و 230,000 ریال به مؤسســه شــهاب 
به صورت قرض پرداخت كرد. این رویداد را در سند حسابداری، دفتر روزنامه و دفتر معين و دفتر كل به شكل T ثبت كنيد. 

10 ـ با توجه به اطالعات ســؤال ٨ ، در صورتی كه آقای محمدی 60,000 ریال، خانم اميری مبلغ 30,000 ریال و مؤسســه 
شــهاب مبلغ 1٩0,000 ریال بابت بدهی خود به مؤسســۀ مهران پرداخت كرده باشــند، این رویداد را در ســند حسابداری، دفتر 

روزنامه و دفتر معين و دفتر كل به شكل T در مؤسسۀ مهران ثبت كنيد.
11ـ  آقاي بهروز در 4 اسفند ماه 13٨٨ مبلغ 24,600 ریال وجه نقد جهت مصارف شخصي از صندوق مؤسسۀ بهروز برداشت 

نمود. مطلوب است ثبت رویداد مزبور در دفتر روزنامۀ مؤسسه بهروز. 

تمرين
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مسائل    

1 ـ رویدادهای زیر را در سند حسابداری و دفتر روزنامه ثبت كنيد: 
در تاریخ 13٨٩/11/2 آقای حســينی مؤسسه حسينی را تأســيس كرد و مبلغ ٧٨0,000 ریال بابت سرمایه مؤسسه به صندوق 

مؤسسه واریز نمود. 
در تاریخ ٨٩/11/6 یك دســتگاه خودرو به مبلغ 460,000 ریال برای دفتر مؤسســه خریداری شد و مبلغ 310,000 ریال آن 

به صورت نقد پرداخت شد. 
در تاریخ ٨٩/11/٧ مبلغ ٩0,000 ریال به صورت قرض به مؤسسه یگانه پرداخت شد. 

در تاریخ ٨٩/11/16 مقداری اثاثه اداری به مبلغ 40,000 ریال به طور نقد خریداری شد. 
در تاریخ ٨٩/11/1٩ مبلغ 30,000 ریال از بدهی مربوط به خرید خودرو پرداخت شد. 

در تاریخ ٨٩/11/2٨ مبلغ ٧0,000 ریال از وجه قرض داده شده به مؤسسه یكتا دریافت شد. 
2 ـ با توجه به اطالعات سؤال قبل، ثبت ها را از دفتر روزنامه به دفتر كل انتقال دهيد و تراز آزمایشی مؤسسه را در پایان بهمن 

ماه ٨٩ تهيه كنيد )دفتر كل حساب صندوق را به صورت فرم رسمی و بقيه را به شكل T تنظيم نمایيد(.
3 ـ خانم شــكوفه در آذر ماه سال 13٨٩ مؤسسه شكوفه را تأسيس كرد. رویدادهای زیر طی آذر ماه در مؤسسه اتفاق افتاده 

است. 
در تاریخ ٨٩/٩/2 خانم شكوفه مبلغ ٨20,000 ریال بابت سرمایه مؤسسه به صندوق مؤسسه واریز نمود. 

در تاریخ ٨٩/٩/6 یك دســتگاه خودرو به مبلغ 4٨0,000 ریال خریداری شــد و 420,000 ریال آن به صورت نقد پرداخت 
شد. 

در تاریخ ٨٩/٩/٩ مبلغ 1٨0,000 ریال به صورت قرض از مؤسسه تابان دریافت شد. 
در تاریخ ٨٩/٩/11 مبلغ 60,000 ریال از بدهی مربوط به خرید خودرو پرداخت شد. 

در تاریخ ٨٩/٩/14 مقداری اثاثۀ اداری به مبلغ 160,000 ریال خریداری شد و مبلغ ٩0,000 ریال آن به صورت نقد پرداخت 
شد. 

 در تاریخ ٨٩/٩/1٨ مبلغ 120,000 ریال از بدهی به مؤسسۀ تابان پرداخت شد. 
مطلوبست: 

الف( ثبت رویدادهای فوق در دفتر روزنامۀ مؤسسۀ شكوفه
ب( انتقال ثبت ها از دفتر روزنامه به دفتر كل به شكل T و تعيين مانده حساب های دفتر كل

ج( تنظيم تراز آزمایشی در پایان آذر ماه 13٨٩ برای مؤسسۀ شكوفه 
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4 ـ آقاي احمدي مؤسسه »ب« را در تاریخ 13٨1/2/1 تأسيس نمود و به ترتيب رویدادهاي زیر در آن اتفاق افتاده است. 
ـ در تاریخ ٨1/2/1 مبلغ  4,٧60,000 ریال بابت سرمایۀ اوليه به صندوق مؤسسه واریز شد.

ـ  در تاریــخ ٨1/2/٨ ســه دســتگاه خودرو به مبلغ هركــدام  ٨00,000 ریال )جمعــاً  2,400,000 ریــال( خریداري و مبلغ  
1,٧50,000 ریال آن به طور نقد پرداخت شد.

ـ  در تاریخ ٨1/2/21 مبلغ  410,000 ریال به صورت قرض به یكي از كاركنان شركت داده شد.
ـ در تاریخ ٨1/2/25 مبلغ ٨٩0,000 ریال به صورت قرض از شركت »الف« دریافت شد.

ـ در تاریخ ٨1/2/26 یكي از خودروها به همان مبلغ خریداری شــده به فروش رســيد و مبلغ ٧60,000 ریال آن به صورت 
نقد دریافت شد. 

ـ  در تاریخ ٨1/2/2٧ یك دستگاه ساختمان به مبلغ 2,٧٨0,000 ریال خریداري و مبلغ ٨10,000 ,1ریال آن بطور نقد پرداخت 
شد.

ـ  در تاریخ ٨1/2/2٨ مبلغ 300,000 ریال از قرض داده شده )موضوع بند ج  فوق ( به صندوق شركت واریز شد.
ـ مبلغ 650,000 ریال از بدهي به شركت »الف« پرداخت شد.

ـ  آقاي احمدي مبلغ 18,400 ریال جهت مصارف شخصی از صندوق مؤسسه برداشت نمود. 
مطلوب است:

1( ثبت رویدادها در دفتر روزنامه
T 2( انتقال اقالم از دفتر روزنامه به دفتر كل به شكل
3( تهيۀ تراز آزمایشي در پایان اردیبهشت ماه 1381  

5ـ  اطالعات زیر در پایان ســال 1382 از دفتر كل شــركت كوهسار استخراج شده است. مطلوب است محاسبه مبلغ سرمایه و تهيۀ 
تراز آزمایشي در تاریخ 1382/12/29 شركت:

زمين 920,000 ریال ، حســاب هاي دریافتني 80,000 ریال ، ســرمایه ؟ ریال ، وسایل نقليه 140,000 ریال ، حساب هاي پرداختني 
120,000 ریال ، ساختمان  210,000 ریال ، اسناد پرداختني  70,000 ریال ، اثاثۀ اداري 850,000 ریال.

6 ـ رویدادهای زیر را در سند حسابداری، دفتر روزنامه، دفتر كل به شكل T و دفتر معين به شكل T ثبت كنيد: 
الف( مؤسســۀ ج مبلغ 210,000 ریال به شركت الف، 230,000 ریال به شــركت ب و 140,000 ریال به خانم سجادی به صورت 

قرض پرداخت كرد. 
ب( شــركت الف مبلغ 180,000 ریال، شركت ب مبلغ 170,000 ریال و خانم سجادی مبلغ 80,000 ریال از بدهی خود به مؤسسۀ 

»ج« را پرداخت كردند. 


