پاسخنامه پودمان اول کتاب تهیه و تنظیم صورتهای مالی  ...................................................هیوا بلکامه

بنام خدا
پاسخنامه فعالیتها و کارهای عملی پودمان اول کتاب تهیه و تنظیم صورتهای مالی

هیوا بلکامه

فعالیت:
 -1آیا منظور از دوره مالی ،همان دوره حسابداری است؟
پاسخ:
دوره مالی یا دوره حسابداری ممکن است به صورت سه ماهه ،شش ماهه و یا یکساله(دوازده ماهه) باشد
که معموالً این دوره یکساله است .سال مالی میتواند با تقویم رسمی(اول فروردین تا پایان اسفند) منطبق
باشد ،که این امر الزامی نیست و به اساسنامه واحد تجاری بستگی دارد .بهتر است پایان دوره مالی به
نحوی انتخاب شود که شرکتها کمترین حجم فعالیت را در آن زمان داشته باشند.
 -2آیا ممکن است در ایران سال مالی شرکتها با سال تقویمی مغایر باشد؟
پاسخ:
بله برای بعضی از واحدهای تجاری ممکن است سال مالی با سال تقویمی مغایر باشد.
 -3دوره مالی اشخاص حقیقی(مشاغل) از چه زمانی شروع و به چه زمانی ختم میشود؟
پاسخ:
دوره مالی اشخاص حقیقی از  13××/11/11شروع و به  13××/12/22ختم میشود
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فعالیت:
 -1مراحلی را که از چرخه حسابداری قبالً فرا گرفتهاید ،به ترتیب فهرست کنید.
پاسخ:
مرحله یک -مرحله دو– مرحله سه
 -2دفاتر قانونی را نام ببرید و در چه مراحلی از چرخه حسابداری تهیه میشوند؟
پاسخ:
دفترروزنامه در مرحله  – 3دفترکل در مرحله 4
 -3در چرخه حسابداری ،چند ترازآزمایشی تهیه میشود؟
پاسخ:
ترازآزمایشی اصالح نشده – ترازآزمایشی اصالح شده
 -4چرخه حسابداری با جمع آوری اطالعات از روی اسناد و مدارک مثبته شروع و با تهیه ترازآزمایشی
اختتامی و بستن حسابهای دائمی پایان مییابد.

فعالیت:
دفترکل حسابهای دریافتنی و حسابهای پرداختنی فروشگاه «مازندران» که به صورت زیر در اختیار
میباشد ،ماندهگیری نمایید.
پاسخ:
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کار عملی1
مؤسسه خدماتی «کرمان» در تاریخ  1320/10/11جهت ارائه خدمات تبلیغاتی تأسیس شد .رویدادهای مالی
این مؤسسه تا  1320/10/31به شرح زیر در دفترروزنامه ثبت شده است ،شما به حسابدار این مؤسسه کمک
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نمایید تا ثبتهای دفتر روزنامه را به دفترکل(به شکل  )Tمنتقل نماید (ثبت مالیات بر ارزش افزوده نادیده
گرفته شده است).
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پاسخ:
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موجودی نقد

سرمایه

سایر حسابهای پرداختنی

41.111.111 211.111.111

211.111.111

55.711.111 45.111.111

.1.011.111 125.311.111

55.111.111

121.111.111 21.111.111
1.7.111.111

21..11.111

3.451.111

55.111.111

2.451.111

4.7.1.111

30.511.111

2.451.111

243.111

01.111.111

1.471.111

30..423.111 05.111.111

1..23.111

313.423.111

255.111.111

21.111.111
.02.111
5.111.111
.3.712.111
37.411.111
322..37.111 427.011.111
174.703.111
اثاثه

ملزومات

.4.511.111

11.211.111

121.111.111

243.111

37.411.111

5.111.111

241.211.111

17.143.111

هزینه تبلیغات

پیش پرداخت اجاره

.1.011.111

.1.011.111

درآمد ارائه خدمات

3.451.111

125.311.111

4.7.1.111

.7.311.111

حسابهای دریافتنی

30.511.111 .7.311.111

121..11.111
333.411.111

..231.111
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هزینه ایاب و ذهاب

451.111

هزینه پذیرایی

1.711.111

هزینه نظافت

311.111

هزینه حقوق

47.111.111

نرم افزار حسابداری

1.471.111

وسایل نقلیه

1.7.111.111

352.111
2.152.111
هزینه تعمیرات

711.111

هزینه سوخت

.24.111

هزینه برق

712.111

اسناد دریافتنی

111.111.111

هزینه اجاره

پیش دریافت درآمد

01.111.111

30.111.111

هزینه تلفن

.02.111

فعالیت:
اهداف تهیه ترازآزمایشی چیست؟ توضیح دهید.
پاسخ:
-1کنترل اثبات تساوی ارقام مانده بدهکار و بستانکار حسابهای دفترکل
 -2در دسترس قرارگرفتن اطالعات الزم برای تهیه صورتهای مالی
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کار عملی 2
با توجه به مانده حسابهای دفترکل که در کار عملی  1تهیه نمودید ،ترازآزمایشی دو ستونی را تهیه نمایید.
موسسه خدماتی کرمان
ترازآزمایشی
به تاریخ 6030/30/03
نام حساب

مانده حسابها
بدهکار

موجودی نقد

630,300,333

حسابهای دریافتنی

03,,33,333

اسناد دریافتنی

633,333,333

ملزومات

63,600,333

پیش پرداخت اجاره

,6,033,333

نرم افزار حسابداری

6,033,333

اثاثه

006,333,333

وسایل نقلیه

6,3,333,333

بستانکار

سایر حسابهای پرداختنی

030,000,333

پیش دریافت درآمد

03,333,333

سرمایه

000,333,333

درآمد ارائه خدمات

000,033,333

هزینه تبلیغات

,,003,333

هزینه حقوق

03,333,333

هزینه پذیرایی

0,303,333

هزینه نظافت

033,333

هزینه تعمیرات

363,333

هزینه برق

360,333

هزینه تلفن

,00,333

هزینه اجاره

00,333,333

هزینه ایاب و ذهاب

003,333

هزینه سوخت

,00,333

جمع

001,323,999

001,323,999
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فعالیت:
 -1ستونهای گردش حسابهای ترازآزمایشی چهارستونی از روی کدام یک از ستونهای دفترکل نوشته
میشود؟
پاسخ:
جمع ستون بدهکار و بستانکار هر کدام از حسابها
 -2آیا در ترازآزمایشی چهار ستونی ،میتوان ستون ماندهحسابها را از طریق اطالعات ستون گردش
حسابها محاسبه نمود؟ توضیح دهید.
پاسخ:
بله از طریق تفاضل مانده بدهکار و بستانکار هر حساب.

کار عملی 3
با توجه به مانده حسابهای دفترکل که در کار عملی  1تهیه نمودید ،اوالً ترازآزمایشی چهار ستونی را تهیه
نمایید .ثانیاً جمع گردش عملیات ترازآزمایشی را با جمع گردش عملیات دفترروزنامه در تاریخ تهیه
ترازآزمایشی مقایسه کنید ،چه نتیجهای میگیرد؟ توضیح دهید.
پاسخ:
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موسسه خدماتی کرمان
ترازآزمایشی
به تاریخ 1030/30/03
نام حساب

مانده حسابها

گردش حسابها
بدهکار

بستانکار

بدهکار

موجودی نقد

033,033,333

000,,03,333

630,300,333

حسابهای دریافتنی

,3,033,333

00,033,333

03,,33,333

اسناد دریافتنی

633,333,333

633,333,333

ملزومات

63,600,333

63,600,333

پیش پرداخت اجاره

,6,033,333

,6,033,333

نرم افزار حسابداری

6,033,333

6,033,333

اثاثه

006,333,333

006,333,333

وسایل نقلیه

6,3,333,333

6,3,333,333

سایر حسابهای پرداختنی

00,333,333

بستانکار

00,,000,333

030,000,333

پیش دریافت درآمد

03,333,333

03,333,333

سرمایه

000,333,333

000,333,333

درآمد ارائه خدمات

000,033,333

000,033,333

هزینه تبلیغات

,,003,333

,,003,333

هزینه حقوق

03,333,333

03,333,333

هزینه پذیرایی

0,303,333

0,303,333

هزینه نظافت

033,333

033,333

هزینه تعمیرات

363,333

363,333

هزینه برق

360,333

360,333

هزینه تلفن

,00,333

,00,333

هزینه اجاره

00,333,333

00,333,333

هزینه ایاب و ذهاب

003,333

003,333

هزینه سوخت

,00,333

,00,333

جمع

1,3,,,1,9,999

1,3,,,1,9,999

001,323,999

001,323,999

همانطور که مالحظه میشود ،جمع گردش عملیات ترازآزمایشی را با جمع گردش عملیات دفترروزنامه برابر
است.
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کار عملی4
مانده حسابهای زیر از مؤسسه حسابداری «ارومیه» در پایان شهریورماه سال  )1320/10/31(1320در اختیار
میباشد:
ریال

ریال
بانک

20.211.111

درآمد خدمات حسابداری

21..311.111

حسابهای پرداختنی

17.211.111

ملزومات

7.411.111

صندوق

4.751.111

سود انباشته

هزینه اجاره

12.111.111

حسابهای دریافتنی

74.0.1.111

سایر حسابهای پرداختنی

5.311.111

هزینه برق

74..111

سرمایه

171.111.111

استهالک انباشته اثاثه

22.511.111

سایر حسابهای دریافتنی

..251.111

اسناد دریافتنی

12.311.111

هزینه حقوق و دستمزد

43.071.111

اثاثه

251.111.111

هزینه تلفن

215.111

هزینه تبلیغات

1.121.111

درآمد خدمات مشاوره

7..511.111

سایر هزینهها

112.111

*

11.345.111

* مانده سود انباشته بستانکار میباشد و در فصول بعدی با مفهوم آن آشنا خواهید شد.
مطلوب است:
تهیه ترازآزمایشی به تاریخ  1320/10/31با توجه ماندههای فوق.

پاسخ:
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موسسه حسابداری ارومیه
ترازآزمایشی
به تاریخ 6030/30/06
نام حساب

مانده حسابها
بدهکار

موجودی نقد

20،211،111

صندوق

4،751،111

اسناد دریافتنی

12،311،111

حسابهای دریافتنی

74،0.1،111

سایر حسابهای دریافتنی

.،251،111

ملزومات

7،411،111

اثاثه

بستانکار

251،111،111

استهالک انباشته اثاثه

22,511،111

حسابهای پرداختنی

17،211،111

سایر حسابهای پرداختنی

5،311،111

سرمایه

171،111،111

سود انباشته

11،345،111

درآمد خدمات حسابداری

21.،311،111

درآمد خدمات مشاوره

7.،511،111

هزینه حقوق

43،071،111

هزینه اجاره

12،111،111

هزینه برق

74.،111

هزینه تبلیغات

1،121،111

هزینه تلفن

215،111

سایر هزینه ها

112،111

جمع

012,340,999

012,340,999

کار عملی 0
مؤسسه بازرگانی «آذرشهر» ترازآزمایشی صفحه بعد را در اختیار شما قرار میدهد ،با استفاده از ستون گردش
عملیات ،ستون مانده حسابها را محاسبه نمایید.
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پاسخ:
نام حساب

مانده حسابها

گردش حسابها
بدهکار

بستانکار

بدهکار

663,330,333

30,633,333

00,030,333

بانک

0,0,3,333,333

660,000,333

0,00,,000,333

حسابهای دریافتنی

6,000,00,,333

000,003,333

6,306,30,,333

سایر حسابهای دریافتنی

30,003,333

00,,00,333

03,03,,333

اسناد دریافتنی

630,333,333

00,333,333

03,333,333

موجودی کاال

,,300,333,333

صندوق

,,300,333,333

ملزومات

,0,006,333

پیش پرداخت اجاره

00,033,333

00,033,333

پیش پرداخت بیمه

06,033,333

06,033,333

اثاثه

630,333,333

وسایل نقلیه

03,333,333

003,333,333

,0,333,333
03,033,333
003,333,333

30,333,333

استهالک انباشته وسایل نقلیه
ساختمان

00,600,333

00,003,333

03,033,333

استهالک انباشته اثاثه

0,333,333,333

30,333,333
0,333,333,333

,33,333,333

استهالک انباشته ساختمان
زمین

633,333,333

بستانکار

,33,333,333
633,333,333

حسابهای پرداختنی

060,303,333

6,30,,033,333

300,003,333

سایر حسابهای پرداختنی

633,003,333

6,0,00,,333

30,636,333

اسناد پرداختنی

30,033,333

003,333,333

630,033,333

پیش دریافت فروش

03,333,333

003,,33,333

033,633,333

وام پرداختنی بلند مدت

033,333,333

,33,333,333

033,333,333

60,333,333,333

60,333,333,333

سود انباشته

003,006,333

003,006,333

فروش کاال

0,000,033,333

0,000,033,333

سرمایه

برگشت از فروش و تخفیفات

00,033,333

00,033,333

تخفیفات نقدی فروش

0,000,333

0,000,333

0,,33,333,333

0,,33,333,333

خرید کاال
برگشت از خرید و تخفیفات

000,003,333

000,003,333

تخفیفات نقدی خرید

30,000,333

30,000,333

هزینه حمل کاالی خریداری شده

,00,333,333

,00,333,333

هزینه تبلیغات

00,003,333

00,003,333
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هزینه حقوق

300,333,333

300,333,333

هزینه تلفن

00,633,333

00,633,333

سایر هزینه ها

00,600,333

00,600,333

جمع

00,300,000,333

00,300,000,333

00,003,300,333

00,003,300,333

کار عملی ,
مانده حسابهای زیر در پایان تیرماه سال  1327از دفاتر فروشگاه «پیرانشهر» استخراج شده است:
ریال

ریال
درآمد فروش کاال

415،111،111

حسابهای دریافتنی

211.211.111

استهالک انباشته اثاثه

03،211،111

خرید کاال

22.،711،111

هزینه آب و برق

14..12.111

پیش پرداخت بیمه

0،211،111

موجودی کاال

.10،111،111

سایر حسابهای پرداختنی

2،451،111

صندوق

14.411.111

امتیاز خدمات عمومی

27.411.111

ملزومات

1..211.111

نرم افزار حسابداری

12،111،111

تخفیفات نقدی خرید

2.011.111

ساختمان

351،111،111

اثاثه

15.،111،111

برگشت از خرید و تخفیفات

34.211.111

سایر حسابهای دریافتنی

11.111.111

حسابهای پرداختنی

30،111،111

هزینه تعمیرات

23،711،111

پیش دریافت درآمد

15،011،111

اسناد دریافتنی

45،111،111

سود انباشته

150.202.111

سرمایه

1.411.111.111

استهالک انباشته ساختمان

.7،511،111

برگشت از فروش و تخفیفات

14،271،111

بانک

25.111.111

هزینه حمل کاالی خریداری شده

57،111،111

هزینه حقوق

5.،211،111

استهالک انباشته نرم افزار حسابداری

4.111.111

تخفیفات نقدی فروش

3،041،111

(منظور از امتیاز خدمات عمومی ،امتیازات آب و برق و تلفن و گاز میباشد)
مطلوب است:
تهیه ترازآزمایشی به تاریخ  1327/14/31با توجه به ماندههای فوق.

پاسخ:
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فروشگاه پیرانشهر
ترازآزمایشی
به تاریخ 1030/30/01
نام حساب

مانده حسابها
بدهکار

صندوق

6040334333

بانک

30,333,333

حسابهای دریافتنی

036,333,333

سایر حسابهای دریافتنی

63,633,333

اسناد دریافتنی

00,333,333

موجودی کاال

,60,333,333

ملزومات

6,,033,333

پیش پرداخت بیمه

0,033,333

امتیاز خدمات عمومی

03,033,333

نرم افزار حسابداری

60,333,333

بستانکار

استهالک انباشته نرم افزار حسابداری
اثاثه

0,333,333
60,,333,333

استهالک انباشته اثاثه
ساختمان

00,033,333
003,333,333

استهالک انباشته ساختمان

,3,033,333

حسابهای پرداختنی

0043334333

سایر حسابهای پرداختنی

0,003,333

پیش دریافت درآمد

60,033,333
6,033,333,333

سرمایه
سود انباشته

600,300,333

درآمد فروش کاال

060,333,333

برگشت از فروش و تخفیفات

60,033,333

تخفیفات نقدی فروش

0,003,333

خرید کاال

03,,333,333

تخفیفات نقدی خرید

3,033,333

برگشت از خرید و تخفیفات

00,033,333

هزینه حمل کاالی خریداری شده

03,333,333

هزینه حقوق

0,,033,333

هزینه تعمیرات

00,333,333
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60,,30,333

هزینه آب و برق و گاز

2,224,012,999 2,224,012,999

جمع

فعالیت:
 -1در مؤسسهای به جای بدهکار کردن حساب هزینه تعمیرات ،اشتباهاً حساب هزینه نظافت بدهکار شده
است ،با فرض عدم وجود اشتباهی دیگر ،آیا ترازآزمایشی توازن خواهد داشت؟ توضیح دهید.
پاسخ:
بله .از آنجا که هر دو حساب دارایی ماهیت یکسان(بدهکار) هستند ,با این اشتباه باز هم ترازآزمایشی
توازن خواهد داشت
 -2مواردی از اشتباهات را نام ببرید که از طریق ترازآزمایشی آشکار نمیشوند؟
پاسخ:
ردیف

مثال

اشتباهات

1

تجزیه و تحلیل غلط یک رویداد

2

ثبت نکردن یک یا چند معامله در دفترروزنامه مثالً ثبت خرید کاال به علت گم شدن

مثالً هنگام خرید اثاثه به جای بدهکار
کردن حساب اثاثه ,حساب وسایل نقلیه
بدهکار شده باشد.
اسناد یا به هر دلیل دیگر در دفترروزنامه
ثبت نمیشود.

3

ثبت کردن معامله به مبلغی کمتر یا بیشتر از مثالً خرید ملزومات در دفاتر به مبلغ
 400999ریال به مبلغ  4090999ریال ثبت

واقع در دفتر روزنامه

میشود.
4

مثالً خرید ملزومات دوبار به طور کامل

وجود ثبتهای تکراری

ثبت شده است.
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فعالیت:
کاالیی به مبلغ  12.752.111ریال به صورت نقد خریداری شد .هر یک از حالتهای اشتباه زیر را در نظر
گرفته و بحث کنید که در کدام حالت ،ترازآزمایشی توازن دارد و در کدام حالت خیر؟
پاسخ:
ردیف

ترازآزمایشی

ثبت

توازن دارد
1.272.511

1

خرید کاال

2

خرید کاال 12.752.111

موجودی نقد
حسابهای پرداختنی

3

خرید کاال

4

هزینه تعمیرات 12.752.111



12.725.111



12.752.111

12.752.111
موجودی نقد
موجودی نقد

توازن ندارد



12.725.111



12.752.111

5

عدم ثبت در دفاتر



0

دوبار ثبت در دفاتر به همان مبلغ صحیح



1.
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کارعملی,
گردش حسابهای دفترکل تعمیرگاه «آستانه» از تاریخ  1327/11/11تا  1327/12/31به شرح زیر است:
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مانده سایر حسابهای این تعمیرگاه به شرح زیر است:
ریال

ریال
حسابهای دریافتنی

511.171.111

استهالک انباشته نرم افزار حسابداری

2.211.111

ملزومات

15.201.111

استهالک انباشته تجهیزات

05.751.111

نرم افزار حسابداری

..711.111

استهالک انباشته ساختمان

4..111.111

حسابهای پرداختنی

277.311.111

تجهیزات
ساختمان

203.111.111

 1.211.111.111پیش دریافت درآمد
وام پرداختنی

15.111.111
321.111.111

هزینه سوخت

211.111

هزینه حقوق

40.311.111

سرمایه

هزینه تبلیغات

7.111.111

سود انباشته

.2.233.111

هزینه آبدارخانه

211.111

درآمد ارائه خدمات

3...311.111

1.711.111.111

ترازآزمایشی ماندههای فوق توازن ندارد و در بررسی مشخص شد که اشتباهات زیر در دفترکل انجام گرفته
است:
 -1حساب موجودی نقد به صورت اشتباه ماندهگیری شده است.
 -2در دفترکل سایر حسابهای پرداختنی ،مبلغ  1.111.111ریال به جای انتقال به طرف بدهکار ،اشتباهاً
به طرف بستانکار این حساب منتقل شده است.
 -3مبلغ صحیح هزینه تلفن 152.111 ،ریال میباشد که در انتقال به دفترکل اشتباهاً  125.111ریال درج
شده است.
مطلوب است:
 )1تهیه ترازآزمایشی دوستونی ماندههای دفترکل به تاریخ  1327/12/31قبل از بررسی و رفع اشتباهات
صورت گرفته و همچنین محاسبه اختالف ستون بدهکار با ستون بستانکار ترازآزمایشی.
 )2تهیه ترازآزمایشی دوستونی ماندههای دفترکل به تاریخ  1327/12/31پس از بررسی و رفع اشتباهات
صورت گرفته.
 )3مقایسه مبلغ اختالف محاسبه شده در بند  1با مبلغ اشتباهات صورت گرفته.
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پاسخ:
بند  (:1ترازآزمایشی قبل از بررسی و رفع اشتباهات)
تعمیرگاه آستانه
ترازآزمایشی
به تاریخ 130,/92/31
نام حساب

مانده حسابها
بدهکار

موجودی نقد

.73،011،111

حسابهای دریافتنی

511،171،111

ملزومات

15،201،111

نرم افزار حسابداری

.،711،111

تجهیزات

203،111،111

ساختمان

1،211،111،111

بستانکار

استهالک انباشته نرم افزار

2،211،111

استهالک انباشته تجهیزات

05،751،111

استهالک انباشته ساختمان

4.،111،111

حسابهای پرداختنی

277،311،111

سایر حسابهای پرداختنی

43،111،111

پیش دریافت درآمد

15،111،111

وام پرداختنی

321،111،111
1،711،111،111

سرمایه
سود انباشته

.2،233،111

درآمد خدمات

3..،311،111

هزینه تلفن

125،111

هزینه سوخت

211،111

هزینه حقوق

40،311،111

هزینه تبلیغات

7،111،111

هزینه آبدارخانه

211،111
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جمع

2,020,20,,999

2,043,233,999

مبلغ اختالف:
20020020,0999 –2004302330999 = 13092,0999
بند :2
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ترازآزمایشی بعد از بررسی و رفع اشتباهات
تعمیرگاه آستانه
ترازآزمایشی
به تاریخ 130,/92/31
نام حساب

مانده حسابها
بدهکار

موجودی نقد

3300,990999

حسابهای دریافتنی

511،171،111

ملزومات

15،201،111

نرم افزار حسابداری

.،711،111

تجهیزات

203،111،111

ساختمان

1،211،111،111

بستانکار

استهالک انباشته نرم افزار

2،211،111

استهالک انباشته تجهیزات

05،751،111

استهالک انباشته ساختمان

4.،111،111

حسابهای پرداختنی

277،311،111

سایر حسابهای پرداختنی

41,199,999

پیش دریافت درآمد

15،111،111

وام پرداختنی

321،111،111

سرمایه

1،711،111،111

سود انباشته

.2،233،111

درآمد خدمات

3..،311،111
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هزینه تلفن

1020999

هزینه سوخت

211،111

هزینه حقوق

40،311،111

هزینه تبلیغات

7،111،111

هزینه آبدارخانه

211،111

جمع

2004102330999

2004102330999

بند :3
قبل از اصالح

پس از اصالح

اختالف

عنوان حساب
موجودی نقد

3,30,990999

3300,990999

1,09990999

سایر حسابهای پرداختنی

4301990999

4101990999

209990999

1200999

1020999

2,0999

هزینه تلفن

13092,0999

مجموع

تفاضل ستون بدهکار و بستانکار ترازآزمایشی  1..127.111ریال( )2.225.250.111 – 2.243.2.3.111برابر
است با مجموع مبلغ اشتباه شده طبق جدول فوق.

فعالیت:
منظور از «اصل تطابق» چیست؟ توضیح دهید.
پاسخ:
اصل تطابق هزینه با درآمد ,به شناسائی و اندازهگیری درست سود هر دوره مالی توجه دارد .براساس
این اصل ,برای اندازهگیری سود هر دوره ,باید هزینههای هر دوره را با درآمدهای همان دوره مقابله
نمود .به عبارت دیگر ,برای تعیین سود هر دوره ,باید هزینههائی که برای کسب درآمدهای همان دوره
تحمیل شدهاند را مشخص کرده و آنها را از درآمدها کسر نمائیم .بنابراین ,به موجب اصل تطابق
درآمدها و هزینههای هر دوره باید در صورت سود و زیان همان دوره منعکس گردند.
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فعالیت:
 -1هدف از انجام ثبتهای اصالحی چیست؟ توضیح دهید.
پاسخ:
به روز رسانی مانده حسابها برای تطبیق حسابهای ترازنامه و صورت سود و زیان با توجه به فرض
دوره مالی و اصل تطابق.
 -2منظور از حسابداری بر مبنای تعهدی چیست؟ توضیح دهید.
پاسخ:
در مبنا تعهدی ,درآمدها در زمان تحقق ,یعنی در زمان فروش کاال یا ارائه خدمات شناسایی و ثبت
میشوند و هزینهها در زمان تحمل ,یعنی در زمان خرید کاال یا دریافت خدمات شناسایی و ثبت
میشوند .بنابراین طبق این مبنا درآمدها و هزینهها بدون توجه به زمان دریافت و پرداخت شناسایی و
ثبت میشوند.

فعالیت:
 -1اثر عدم ثبت ملزومات مصرف شده بر داراییها ،بدهی و هزینهها چیست؟ توضیح دهید
پاسخ:
تأثیری روی بدهیها ندارد ولی باعث میشود داراییها بیشتر از واقع و هزینهها کمتر از واقع گزارش
شوند.
 -2موجودی ملزومات مؤسسه «ساوه» در ابتدای سال  1320مبلغ  2.101.111ریال میباشد و ملزومات در
طی سال در دو نوبت به ترتیب به مبالغ  5.411.111و  2.0.1.111ریال خریداری شده است .اگر در پایان
سال ملزومات مصرف نشده ،مبلغ  3.111.111ریال باشد ،ملزومات مصرف شده را محاسبه نمایید.
پاسخ:
ملزومات مصرف شده 201,90999 + 004990999 + 20,390999 -301190999 = ,01390999
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کارعملی3
مانده حساب ملزومات مؤسسه تبلیغاتی «تبریز» در تاریخ  1320/11/11مبلغ  1.035.111ریال است .ملزومات
خریداری شده در این سال در سه نوبت به شرح زیر است:
 :3/4مبلغ  3..11.111ریال به صورت نقد.
 :./12مبلغ  2.111.11ریال به صورت نسیه.
 :11/2.به مبلغ  5.031.111ریال در قبال چک دوماهه.
در تاریخ  1320/12/22مبلغ ملزومات باقیمانده  3.731.111ریال است.
مطلوب است:
 )1ثبت خرید ملزومات
 )2اصالح حساب ملزومات با توجه به میزان ملزومات مصرف شده
 )3نمایش حسابهای دفترکل مربوطه به شکلT
پاسخ:
تاریخ

شرح

روز ماه
ملزومات

0

0

60

,

0,

 66ملزومات

بدهکار

بستانکار

ریال

ریال

3..11.111
موجودی نقد

3..11.111

بابت خرید ملزومات به صورت نقد
046334333

ملزومات

046334333

سایر حسابهای پرداختنی
بابت خرید ملزومات به صورت نسیه
040034333

040034333

اسناد پرداختنی
بابت خرید ملزومات به در قبال چک دو ماهه
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ملزومات مصرف شده1.035.111 + 3..11.111 + 2.111.111 + 5.031.111 – 3.731.111 = 2.435.111

تاریخ

شرح

روز ماه
03

 60هزینه ملزومات

بدهکار

بستانکار

ریال

ریال

2.435.111

ملزومات

2.435.111

بابت اصالح ملزومات

هزینه ملزومات

ملزومات

2.435.111

2.435.111 1.035.111
3..11.111
2.111.111
5.031.111
2.435.111 13.105.111
3.731.111

فعالیت:
چند نمونه از پیش پرداختها را فهرست کنید؟
پاسخ:
-1پیش پرداخت بیمه

 -2پیش پرداخت اجاره

 -3پیش پرداخت آگهی

 -4پیش پرداخت خریدکاال
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فعالیت:
مانده حساب سه نوع پیش پرداخت در فروشگاه «آستارا» در سال  ،1320قبل انجام اصالحات به شرح زیر
است .پایان سال مالی این فروشگاه  12/22هر سال است و مدت پیشپرداختها یکسال میباشد .با توجه
به اطالعات داده شده مبلغ هزینه و مانده پیشپرداخت را محاسبه نمایید.
پاسخ:
نوع پیش پرداخت

مبلغ

تاریخ شروع

تاریخ اتمام

مبلغ هزینه

مانده پیش پرداخت

بیمه موجودی کاال

22.511.111

1320/13/11

1327/13/11

130,090999

30,090999

بیمه ساختمان

1..011.111

1320/10/11

1327/10/11

1903090999

,0,090999

اجاره

150.111.111

1320/11/11

1320/12/22

10,09990999

صفر

کار عملی 0
مانده بعضی از حسابهای مؤسسه حسابرسی «یزد» در پایان سال 1325به شرح زیر است:
قبل از اصالحات

بعد از اصالحات

عنوان حساب
ملزومات

1..00.000

1.200.000

پیش پرداخت بیمه

5.400.000

2.200.000

پیش پرداخت اجاره

0..00.000

0

مطلوب است:
انجام ثبتهای اصالحی در دفتر روزنامه
پاسخ:
قبل از اصالحات

بعد از اصالحات

تفاضل

عنوان حساب
ملزومات

1..00.000

1.200.000

000.000

پیش پرداخت بیمه

5.400.000

2.200.000

0.000.000

پیش پرداخت اجاره

0..00.000

0

0.800.000
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تاریخ

شرح

روز ماه
هزینه ملزومات

بدهکار

بستانکار

ریال

ریال

011.111

ملزومات

011.111

بابت اصالح ملزومات
040334333

هزینه بیمه

040334333

پیش پرداخت بیمه
بابت اصالح پیش پرداخت بیمه
04,334333

هزینه اجاره

04,334333

پیش پرداخت اجاره
بابت اصالح پیش پرداخت اجاره

کار عملی 19
مانده حسابهای زیر در تاریخ  1320/12/22قبل از اصالحات از مؤسسه بازرگانی «دهدشت» در اختیار
است:
ریال
ملزومات

2.720.111

پیش پرداخت بیمه

7.211.111

پیش پرداخت اجاره

2.011.111

پیش پرداخت تبلیغات

5.111.111

پیش پرداخت خرید کاال

12.111.111

پیش پرداخت خدمات حسابداری

1..111.111

سایر اطالعات به شرح زیر است:
 -1سال مالی مؤسسه با سال تقویمی منطبق است(از  1/1تا )12/22
 -2ارزش ملزومات موجود در انبار  251.111ریال است.
 -3قرارداد بیمه برای مدت یکسال میباشد که از اول مردادماه  1320شروع شده است.
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 -4پیش پرداخت اجاره از ابتدای اردیبشهتماه  1320برای مدت یکسال صورت گرفته است.
 -5پیش پرداخت تبلیغات مربوط به پخش  11نوبت تبلیغات میباشد که تا پایان سال فقط  7نوبت تبلیغات
پخش شده است.
 -0پیش پرداخت خرید کاال در تاریخ  20بهمن 1320صورت گرفته است که تا پایان اسفند کاالی مربوط به
آن تحویل شده ولی در دفاتر ثبت نشده است (.مانده حساب خرید کاال قبل از اصالحات مبلغ 7..211.111
ریال است و سیستم ثبت و نگهداری موجودی کاال ،ادواری میباشد)
 -7تاریخ انعقاد قرارداد خدمات حسابداری  1320/14/11به مدت یکسال بوده است و خدمات مربوط به
آن در طول دوره به طور یکنواخت دریافت شده است.
مطلوب است:
 )1انجام ثبتهای اصالحی الزم در دفتر روزنامه و انتقال ثبتهای روزنامه به دفترکل
 )2تعیین کنید پس از اصالح ،هر یک از حسابهای فوق به چه مبلغی در ترازنامه و به چه مبلغی در
صورت سود و زیان منعکس میشوند.
پاسخ:
اصالح حساب ملزومات:
ملزومات مصرف شده 2.720.111 – 251.111 = 1.770.111
تاریخ

شرح

روز ماه
03

 60هزینه ملزومات

بدهکار

بستانکار

ریال

ریال

1.770.111

ملزومات

1.770.111

بابت اصالح ملزومات

هزینه ملزومات

ملزومات

1.770.111

1.770.111 2.720.111
251.111
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ملزومات به مبلغ  251.111ریال در ترازنامه و هزینه ملزومات به مبلغ  1.770.111ریال در سود و زیان
گزارش میشود.
اصالح حساب پیش پرداخت بیمه:
= 4..11.111
تاریخ

شرح

روز ماه
03

 60هزینه بیمه

.
12

× 7.211.111

بدهکار

بستانکار

ریال

ریال

4..11.111
پیش پرداخت بیمه

4..11.111

بابت اصالح پیش پرداخت بیمه

هزینه بیمه

پیش پرداخت بیمه

4..11.111

4..11.111 7.211.111
2.411.111

پیش پرداخت بیمه به مبلغ 2.411.111ریال در ترازنامه و هزینه بیمه به مبلغ  4..11.111ریال در سود و زیان
گزارش میشود.
اصالح حساب پیش پرداخت اجاره:
هزینه اجاره = ...11.111
تاریخ

شرح

روز ماه
03

 60هزینه اجاره

11
12

× 2.011.111

بدهکار

بستانکار

ریال

ریال

...11.111

پیش پرداخت اجاره

...11.111

بابت اصالح پیش پرداخت اجاره
هزینه اجاره

پیش پرداخت اجاره

...11.111

...11.111 2.011.111
.11.111
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پیش پرداخت اجاره به مبلغ .11.111ریال در ترازنامه و هزینه اجاره به مبلغ  ...11.111ریال در سود و زیان
گزارش میشود.
اصالح حساب پیش پرداخت تبلیغات:
7

هزینه تبلیغات5.111.111 × = 3.511.111
11

تاریخ

شرح

روز ماه
03

 60هزینه تبلیغات

بدهکار

بستانکار

ریال

ریال

3.511.111

پیش پرداخت تبلیغات

3.511.111

بابت اصالح پیش پرداخت تبلیغات

پیش پرداخت تبلیغات

هزینه تبلیغات
3.511.111

3.511.111 5.111.111
1.511.111

پیش پرداخت تبلیغات به مبلغ  1.511.111ریال در ترازنامه و هزینه تبلیغات به مبلغ  3.511.111ریال در سود
و زیان گزارش میشود.
اصالح حساب پیش پرداخت خرید کاال:
تاریخ

شرح

روز ماه
03

 60خرید کاال

بدهکار

بستانکار

ریال

ریال

12.111.111
پیش پرداخت خرید کاال

12.111.111

بابت اصالح پیش پرداخت خرید کاال

خرید کاال

پیش پرداخت خرید کاال

7..211.11

12.111.111 12.111.111

12.111.111
21.211.111
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چون مانده پیش پرداخت خرید کاال صفر میشود دیگر در ترازنامه گزارش نمیشود و خرید کاال به مبلغ
 21.211.111ریال در سود و زیان گزارش میشود.

اصالح حساب پیش پرداخت خدمات حسابداری:
هزینه خدمات حسابداری= 13.511.111
تاریخ

شرح

روز ماه
03

 60هزینه خدمات حسابداری

2
12

× 1..111.111

بدهکار

بستانکار

ریال

ریال

13.511.111

پیش پرداخت خدمات حسابداری

13.511.111

بابت اصالح پیش پرداخت خدمات حسابداری

هزینه خدمات حسابداری

پیش پرداخت خدمات حسابداری

13.511.111

13.511.111 1..111.111
4.511.111

پیش پرداخت خدمات حسابداری به مبلغ  4.511.111ریال در ترازنامه و هزینه خدمات حسابداری به مبلغ
 13.511.111ریال در سود و زیان گزارش میشود.
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فعالیت:
منظور از «اصل تحقّق درآمد» چیست؟ توضیح دهید.
پاسخ:
اصل تحقق درآمد ,زمان شناسایی درآمد و ثبت آن در حسابها و صورتهای مالی را تعیین
مینماید .طبق این اصل ,درآمد زمانی شناسایی میگردد که دو شرط زیر برقرار باشد :
)1مبادله یا داد و ستدی صورت گرفته باشد.
)2فرایند کسب سودکامل شده باشد.
تکمیل فرایند کسب سود شامل تکمیل فروش یا انجام خدمت ,انتقال مالکیت از فروشنده به خریدار,
دریافت وجه نقد یا اطمینان از دریافت وجه نقد در آینده است .طبق اصل تحقق درآمد ,درآمد ناشی
از فروش کاال باید در زمان فروش و مطابق «روش فروش» شناسایی گردد .زیرا در تاریخ فروش,
فرایند کسب سود ,کامل میگردد .طبق اصل تحقق درآمد ,درآمد ناشی از خدمات بر اساس میزان
انجام خدمات شناسایی میگردد .زیرا میزان انجام خدمات ,مبنایی جهت تشخیص تکمیل فرایند کسب
سود است .مطابق اصل تحقق درآمد ,مبالغ پیش دریافت مشتریان نباید به عنوان درآمد دوره محسوب
گردد .زیرا فرایند کسب سود در مورد این مبادله هنوز تکمیل نشده است.

کار عملی 11
در تاریخ  1320/14/15مبلغ  12.111.111ریال بابت ارائه خدمات درآینده دریافت شد که تا پایان سال به
میزان  ..511.111ریال خدمات مربوط به آن ارائه گردیده است.
مطلوب است:
 )1ثبت رویدادهای فوق در تاریخهای  4/5و  1320/12/22در دفتر روزنامه و دفتر کل(فرض کنید مانده
حساب درآمد ارائه خدمات قبل از انجام اصالحات ،مبلغ  42.111.111ریال است)
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 )2پس از اصالح فوق ،حساب پیش دریافت درآمد به چه مبلغی در ترازنامه و درآمد ارائه خدمات به
چه مبلغی در سود و زیان گزارش میشود؟
پاسخ:
تاریخ

شرح

روز ماه
0

0

03

 60پیش دریافت درآمد

موجودی نقد

بدهکار

بستانکار

ریال

ریال

12.111.111

پیش دریافت درآمد

12.111.111

بابت پیش دریافت درآمد
..511.111

درآمد ارائه خدمات

..511.111

بابت اصالح پیش دریافت درآمد

درآمد ارائه خدمات

پیش دریافت درآمد

42.111.111

12.111.111 ..511.111

..511.111
51.511.111

3.511.111

پیش دریافت درآمد به مبلغ  3.511.111ریال در ترازنامه و درآمد ارائه خدمات به مبلغ  51.511.111ریال
در سود و زیان گزارش میشود.

فعالیت:
 -2هزینه آب و برق مؤسسهای به مبلغ  2.073.111ریال در تاریخ  1320/11/14پرداخت شد ولی در دفاتر
ثبت نشده است .ثبت این رویداد در پایان دوره مالی بر کدام حسابها تاثیر دارد؟
پاسخ:
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با ثبت آن ,هزینه آب و برق بدهکار و موجودی نقد بستانکار میشود .بنابراین هزینهها(هزینه آب و
برق) افزایش و داراییها (موجودی نقد) کاهش مییابد.

کار عملی 12
رویدادهای زیر تا پایان سال  1320در فروشگاه «بوشهر» در دفاتر ثبت نشده است:
 -1صورتحسابی به مبلغ  ..511.111ریال در تاریخ  1320/10/21بابت خدمات ارائه شده به آقای
امینی ارسال شد که تا پایان سال هنوز دریافت نشده است
 -2پرداخت نقدی هزینه تلفن به مبلغ  1.024.111ریال در تاریخ .1320/11/31
 -3هزینه بهره (سود تضمین شده) به مبلغ  4.311.111ریال هنوز پرداخت نشده است.
 -4هزینه حقوق اسفندماه کارکنان به مبلغ  15.211.111ریال هنوز پرداخت نشده است.
مطلوب است:
انجام ثبتهای الزم در ارتباط با رویدادهای فوق در 1320/12/22
پاسخ:
تاریخ

شرح

روز ماه
03

 60حسابهای دریافتنی

بدهکار

بستانکار

ریال

ریال

..511.111

درآمد ارائه خدمات

..511.111

بابت ثبت خدمات ارائه شده
03

 60هزینه تلفن

1.024.111
موجودی نقد

1.024.111

بابت پرداخت هزینه تلفن
03

 60هزینه بهره

4.311.111

سایر حسابهای پرداختنی( بهره پرداختنی

4.311.111

بابت بهره تحقق یافته
03

 60هزینه حقوق و دستمزد

15.211.111

سایر حسابهای پرداختنی(حقوق پرداختنی)
30

15.211.111
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بابت هزینه حقوق و دستمزد تحقق یافته

فعالیت:
 -1در پایان یک دوره مالی بهای تمام شده ساختمان مؤسسهای  .51.111.111ریال و مانده استهالک
انباشته آن  144.111.111ریال است .ساختمان به چه مبلغی در ترازنامه گزارش میشود؟
پاسخ:
استهالک انباشته – بهای تمام شده = ارزش دفتری
710.111.111 = .51.111.111 – 144.111.111
 -2فروشگاه «اهر» در اول دیماه سال  1323ماشین آالتی به بهای تمام شده 321.111.111ریال خریداری
نمود .ارزش اسقاط این ماشینآالت پس از  11سال عمر مفید صفر است و روش استهالک خط مستقیم
میباشد .هزینه استهالک سال  1320را محاسبه نمایید و ماشینآالت در ترازنامه پایان سال  1320به چه
مبلغی گزارش میشود؟
پاسخ:
= 32.111.111

321.111.111−1
11

=هزینه استهالک ساالنه به روش خط مستقیم
3

استهالک انباشته تا پایان سال (32.111.111 × ) + (32.111.111× 3) = 115.011.111 20
11

ماشین آالت به ارزش دفتری در ترازنامه گزارش میشود:
321.111.111 – 115.011.111 = 214.411.111

کار عملی 13
مؤسسه «البرز» اطالعات برخی از داراییهای خود را در سال 1320به شرح زیر در اختیار میگذارد:
عنوان دارایی

تاریخ خرید یا نصب

بهای تمام شده

روش استهالک

ارزش اسقاط

دستگاه فتوکپی

1325/14/21

134.111.111

خط مستقیم با  5سال عمر مفید

صفر

آسانسور

1325/17/11

5.5.111.111

مانده نزولی با نرخ %15

صفر

ساختمان

1324/12/10

3..01.111.111

خط مستقیم با  25سال عمر مفید

صفر
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زمان شروع استفاده از داراییهای فوق ،تاریخهای ذکر شده میباشد.
مطلوب است:
 )1محاسبه هزینه استهالک هر یک از داراییهای فوق در پایان سال  1320و صدور سند حسابداری آن.
 )2در صورت سود و زیان سال  ،1320مجموعاً هزینه استهالک چند ریال گزارش میشود؟
پاسخ:
)1
= 004,334333
= 0040004033

0
60

600.333.333−3
0

=هزینه استهالک دستگاه فتوکپی در سال  30به روش خط مستقیم

×  = 0,043334333 × 601هزینه استهالک آسانسور در سال  30به روش مانده نزولی

 = (0,043334333 – 0040004033) × 601 = ,040004000هزینه استهالک آسانسور در سال  30به روش مانده نزولی

= 60040334333

0.,03.333.333 −3
00

=هزینه استهالک ساختمان در سال  30به روش خط مستقیم

شماره سند:

مؤسسه البرز

شماره صفحه دفتر روزنامه:

تاریخ سند6030/60/03 :

سند حسابداری

تعداد ضمائم:

ردیف کد حساب

مبلغ جزء

شرح
هزینه استهالک

بدهکار(ریال)

بستانکار(ریال)

203.405.025

دستگاه فتوکپی

004,334333

آسانسور

,040004000

ساختمان

60040334333
استهالک انباشته
203.405.025

جمع:

203.405.025 203.405.025

203.405.025

شرح سند :ثبت استهالک داراییهای غیرجاری(دستگاه فتوکپی ,آسانسور و ساختمان)
تنظیم کننده:

تأیید کننده:

تصویب کننده:

 )2هزینه استهالک مجموعاً  203.405.025ریال در صورت سود و زیان  1320نشان داده میشود:
20..11.111 + .2.205.025 + 154.411.111 = 203.405.025
3.
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فعالیت:
 -1چگونه می توان تشخیص داد که سیستم ثبت و نگهداری موجودی کاال ،ادواری است یا دائمی؟ توضیح
دهید.
پاسخ:

در سیستم ادواری ,حسابهایی با عنوان "خرید کاال" " ,هزینه حمل کاالی خریداری شده"  " ,برگشت از
خرید و تخفیفات" و " تخفیفات نقدی خرید" نگهداری میشوند در حالی در سیستم دائمی از این حسابها
برای عملیات مرتبط با خرید استفاده نمیشود و تمام این حساب در حسابی به نام " موجودی کاال" متمرکز
میشوند .همچنین در سیستم دائمی حساب"بهای تمام شده کاالی فروش رفته" نیز نگهداری میشود.
 -2حسابهای مرتبط با خرید و فروش کاال که در سیستمهای ادواری و دائمی از آنها استفاده میشود ،به
صورت جداگانه فهرست کنید.
پاسخ:
سیستم ادواری :خرید کاال – هزینه حمل کاالی خریداری شده – برگشت از خرید و تخفیفات – تخفیفات
نقدی خرید – درآمد فروش کاال – برگشت از فروش و تخفیفات – تخفیفات نقدی فروش
سیستم دائمی :موجودی کاال – بهای تمام شده کاالی فروش رفته  -درآمد فروش کاال – برگشت از فروش
و تخفیفات – تخفیفات نقدی فروش
.

فعالیت:
 -1منظور از اینکه در سیستم ادواری ،حساب موجودی کاال گردش ندارد ،چیست؟ توضیح دهید
پاسخ:
در سیستم ادواری از آنجایی که خریدها در حسابی به نام "خرید کاال" ثبت میشوند از حساب موجودی
کاال استفاده نمیشود بنابراین این حساب تا پایان دوره بدون تغییر باقی میماند.
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 -2در سیستم ادواری ،برای تعدیل موجودی کاال از چه حسابی استفاده میشود؟
پاسخ:
خالصه سود و زیان
 -3موجودی کاالی ابتدای دوره بازرگانی «لرستان»  0..111.111ریال و خرید خالص  212.111.111ریال
است .اگر بهای تمام شده کاالی فروش رفته  123.111.111ریال باشد ،حساب خالصه سود و زیان در
ثبت موجودی کاالی پایان دوره به چه مبلغی بستانکار میشود؟ پس از انجام تعدیالت الزم برای موجودی
کاال ،مانده حساب خالصه سود و زیان چند ریال است؟
پاسخ:
موجودی کاالی پایان دوره مجهول است و از طریق گزارش زیر میتوان آن را بدست آورد:
موجودی کاالی ابتدای دوره

0..111.111

خرید خالص

212.111.111

بهای تمام شده کاالی آماده برای فروش

2.1.111.111

موجودی کاالی پایان دوره

().7.111.111

بهای تمام شده کاالی فروش رفته

123.111.111

تعدیل موجودی کاالی ابتدا و پایان دوره به شرح زیر است:
شماره سند:

بازرگانی لرستان

تاریخ سند6030/60/03 :

شماره صفحه دفتر روزنامه:

سند حسابداری
شرح

ردیف کد حساب

تعداد ضمائم:
مبلغ جزء

خالصه سود و زیان

بدهکار(ریال)

بستانکار(ریال)

0,43334333

موجودی کاال

0,43334333

موجودی کاال

,343334333

خالصه سود و زیان

,343334333

جمع :صد و پنجاه و پنج میلیون ریال

60043334333

60043334333

شرح سند :ثبت تعدیل موجودی کاال ابتدا و پایان دوره
تنظیم کننده:

تصویب کننده:

تأیید کننده:

خالصه سود و زیان
3,09990999

,309990999
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1009990999

کار علمی 14
مؤسسه بازرگانی «خرّم دشت» از سیستم ادواری و روش میانگین موزون برای ثبت و قیمتگذاری کاالهای
خود استفاده مینماید .اطالعات الزم برای تعدیل حساب موجودی کاال این مؤسسه به شرح زیر در اختیار
میباشد:
 موجودی کاالی ابتدای دوره  72.011.111ریال خرید خالص  2.3.111.111ریال. موجودی کاالی پایان دوره  24.351.111ریال.مطلوب است:
صدور سند حسابداری الزم در ارتباط با تعدیالت موجودی کاال در پایان دوره مالی.
پاسخ:
شماره سند:

شماره صفحه دفتر روزنامه:

مؤسسه خرّم دشت

تاریخ سند6030/60/03 :

سند حسابداری
شرح

ردیف کد حساب

تعداد ضمائم:
مبلغ جزء

خالصه سود و زیان

بدهکار(ریال)

بستانکار(ریال)

3040334333

موجودی کاال

3040334333

موجودی کاال

3040034333

خالصه سود و زیان

3040034333

جمع :صد و شصت و شش میلیون و نهصد و پنجاه هزار ریال

60043034333

60043034333

شرح سند :ثبت تعدیل موجودی کاال ابتدا و پایان دوره
تنظیم کننده:

تأیید کننده:
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فعالیت:
 -1منظور از اینکه در سیستم دائمی ،حساب موجودی کاال گردش دارد ،چیست؟ توضیح دهید.
پاسخ:
در سیستم دائمی عملیات مرتبط با خرید در حسابی به نام موجودی کاال متمرکز میشوند .بنابراین در این
سیستم حساب موجودی کاال هر زمان به روز است.
 -2آیا موجودی کاالی ابتدا و پایان دوره در سیستم دائمی همانند سیستم ادواری تعدیل میشوند؟ توضیح
دهید.
پاسخ:
خیر در این سیستم تعدیالتی که در سیستم ادواری در ارتباط با موجودی کاال ابتدا و پایان دوره صورت
میگیرد در این سیستم صورت نمیگیرد.
 -3آیا اصالح حسابها در مؤسسات بازرگانی با مؤسسات خدماتی متفاوت است؟ توضیح دهید.
پاسخ:
خیر .فقط در مؤسسات بازرگانی نیاز به تعدیل موجودی کاال میباشد.

کار عملی 10
در مؤسسه «ماهدشت» مانده ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان در ترازآزمایشی اصالح نشده سال 1320
مبلغ  142.711.111ریال میباشد .مبلغ سنوات پایان خدمت کارکنان و تعدیل مربوط به آن برای سال مالی
 1320معادل 15.211.111ریال محاسبه شده است.
مطلوب است:
 )1ثبت سنوات پایان خدمت کارکنان در 1320/12/22
 )2محاسبه مانده جدید حساب ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان.
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پاسخ:
)6
شماره سند:

شماره صفحه دفتر روزنامه:

مؤسسه خرّم دشت

تاریخ سند6030/60/03 :
ردیف کد حساب

سند حسابداری
شرح

تعداد ضمائم:
مبلغ جزء

هزینه حقوق و دستمزد – سنوات پایان خدمت کارکنان

بدهکار(ریال)
6040334333

ذخیره مزایاى پایان خدمت کارکنان

جمع :پانزده میلیون دویست هزار ریال

بستانکار(ریال)
6040334333

6040334333

6040334333

شرح سند :ثبت ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
تنظیم کننده:

تصویب کننده:

تأیید کننده:

)2
ذخیره مزایاى پایان خدمت کارکنان
142.711.111
15.211.111
157.211.111

فعالیت:
 -1تفاوت ترازآزمایشی اصالح نشده با ترازآزمایشی اصالح شده چیست؟ توضیح دهید.
پاسخ:

43

پاسخنامه پودمان اول کتاب تهیه و تنظیم صورتهای مالی  ...................................................هیوا بلکامه

ترازآزمایشی اصالح نشده یا به اختصار ترازآزمایشی مانده قبل از اصالحات و تعدیالت حسابهای
دفترکل را نشان میدهد .در حالی ترازآزمایشی اصالح شده مانده پس از اصالحات و تعدیالت الزم را
نشان میدهد .از آنجایی که ترازآزمایشی اصالح نشده ماندههای اصالح نشده را نشان میدهد ،نمیتواند
مبنایی برای تهیه و تنظیم صورتهای مالی باشد در حالی ترازآزمایشی اصالح شده مبنایی برای تهیه و
تنظیم صورتهای مالی میباشد.
 -2هزینه حقوق و دستمزد مؤسسهای قبل از انجام اصالحات مبلغ  04.311.111ریال است که پس از
انجام اصالحات الزم این مبلغ  7..11.111ریال افزایش یافت .مانده این حساب در ترازآزمایشی اصالح
شده چند ریال است؟
پاسخ:
مانده پس از اصالحات 04.311.111 + 7..11.111 = 72.111.111
 -3مانده حساب پیش پرداخت اجاره در ترازآزمایشی اصالح نشده مبلغ  30.111.111ریال است .در ثبت
اصالحی ،این حساب  21.111.111ریال بستانکار شده است .مانده این حساب در ترازآزمایشی اصالح
شده چند ریال است؟
پاسخ:
مانده پس از اصالحات 30.111.111 – 21.111.111 = 15.111.111
 -4جمع ستونهای ترازآزمایشی مؤسسه «همدان» قبل از انجام اصالحات مبلغ  174.2.0.111ریال است.
در این مؤسسه ،پیش پرداخت بیمه یکساله که در تاریخ  1320/15/11به مبلغ  27.311.111ریال پرداخت
شده است ،تنها حسابی میباشد که در  1320/12/22نیاز به اصالح دارد .پس از اصالح این حساب ،جمع
ستونهای ترازآزمایشی اصالح شده چند ریال میشود؟
پاسخ:
برای اصالح پیش پرداخت؛ حساب هزینه بیمه  1..211.111ریال بدهکار و حساب پیش پرداخت بیمه
 1..211.111ریال بستانکار میشود .ماهیت هر دو حساب بدهکار میباشد بنابراین مبلغ 1..211.111
ریال از یک حساب بدهکار به نام پیش پرداخت بیمه کسر و به یک حساب بدهکار دیگر به نام هزینه
بیمه اضافه میشود .بنابراین مانده ترازآزمایشی پس از اصالحات هم ،همان مبلغ  174.2.0.111ریال است.
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فعالیت:
-1در سیستم ادواری ،موجودی کاال در ترازآزمایشی اصالح نشده و ترازآزمایشی اصالح شده به ترتیب
بیانگر چیست؟ توضیح دهید.
پاسخ:
موجودی کاال در ترازآزمایشی اصالح نشده بیانگر موجودی کاالی ابتدای دوره است و در ترازآزمایشی
اصالح شده بیانگر موجودی کاالی پایان دوره است.
 -2با توجه به مثال صفحه قبل(ترازآزمایشی فروشگاه مهاباد) ،موجودی کاال به چه مبلغی در ترازنامه
گزارش میشود؟.
پاسخ:
ماندههایی که ترازآزمایشی اصالح شده نشان میدهد مبنایی برای تهیه صورتهای مالی میباشد و این تراز
مانده موجودی کاال را به مبلغ 153.711.111ریال گزارش مینماید .بنابراین موجودی کاال به همین مبلغ
نیز در ترازنامه گزارش میشود.

کار عملی 1,
مانده حسابهای مؤسسه «اهواز» در  1320/12/22قبل از انجام اصالحات به شرح زیر است:
ریال

ریال
سرمایه

111.111.111

استهالک انباشته اثاثه

31.271.111

بانک

53.721.111

سود انباشته

23.011.111

پیش پرداخت اجاره

1..111.111

درآمد ارائه خدمات

71.311.111

حسابهای پرداختنی

24.011.111

حسابهای دریافتنی

3..211.111

اثاثه

103.111.111

هزینه آب و برق

0.1.1.111
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هزینه حقوق

11.721.111

ملزومات

12.411.111

پیش پرداخت آگهی

15.111.111

صندوق

2.1.1.111

اطالعات مربوط به اصالحات به شرح زیر در دست است:
 -1سال مالی مؤسسه با سال تقویمی منطبق است.
 -2معادل  3.111.111ریال برای یکی از مشتریان خدمات ارائه شده است که تا پایان سال در دفاتر ثبت
نشده است.
 -3مبلغ ملزومات مصرف شده معادل  ..011.111ریال است.
 -4پیش پرداخت اجاره برای مدت یکسال بوده و در اول مردادماه  1320پرداخت شده است.
 -5پیش پرداخت آگهی مربوط به بخش  5نوبت آگهی میباشد که تا پایان دوره فقط  2نوبت آگهی
بخش شده است.
 -0حقوق پرداخت نشده اسفندماه کارکنان معادل  2.711.111ریال در دفاتر ثبت نشده است.
 -7اثاثه با نرخ نزولی  %11مستهلک میشود.
مطلوب است:
 )1انجام ثبتهای اصالحی در دفتر روزنامه و انتقال به دفترکل
 )2تهیه ترازآزمایشی اصالح شده به تاریخ 1320/12/22
پاسخ:
)6
تاریخ

شرح

روز ماه
03

 60حسابهای دریافتنی

بدهکار

بستانکار

ریال

ریال

3.111.111
3.111.111

درآمد ارائه خدمات
ثبت درآمد تحقق یافته
03

 60هزینه ملزومات

..011.111
,40334333

ملزومات
ثبت ملزومات مصرف شده
03

()6

6043334333

 60هزینه اجاره

6043334333

پیش پرداخت اجاره
اصالح پیش پرداخت اجاره
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03

()0

043334333

 60هزینه آگهی

043334333

پیش پرداخت آگهی
اصالح پیش پرداخت آگهی
03

043334333

 60هزینه حقوق و دستمزد

043334333

سایر حسابهای پرداختنی
ثبت هزینه حقوق اسفندماه
03

()0

6040304333

 60هزینه استهالک اثاثه

6040304333

استهالک انباشته اثاثه
ثبت استهالک اثاثه
= 12.111.111

.

× (1) 1..111.111

12
2

(2) 15.111.111 × = 0.111.111
5

(3) (103.111.111 – 31.271.111) × 11% =13.213.111
حسابهای دریافتنی

درآمد ارائه خدمات

3..211.111

71.311.111

3.111.111

3.111.111

41.311.111

74.411.111

ملزومات
..011.111 12.411.11

هزینه اجاره
12.111.111

0.111.111

..011.111

پیش پرداخت اجاره
12.111.111 1..111.111

3..11.111
هزینه آگهی

هزینه ملزومات

0.111.111
پیش پرداخت آگهی
0.111.111 15.111.111

هزینه حقوق و دستمزد
11.721.111
2.711.111

2.111.111
هزینه استهالک اثاثه
13.213.111

14.421.111

استهالک انباشته اثاثه
31.271.111
13.213.111
44.173.111
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)2
موسسه اهواز
ترازآزمایشی اصالح شده
به تاریخ 6030/60/03
نام حساب

مانده حسابها
بدهکار

بانک

00,333,333

صندوق

0,6,3,333

حسابهای دریافتنی

06,033,333

ملزومات

0,,33,333

پیش پرداخت اجاره

0,333,333

پیش پرداخت آگهی

3,333,333

اثاثه

بستانکار

600,333,333

استهالک انباشته اثاثه

00,630,333

حسابهای پرداختنی

00,033,333

سایر حسابهای پرداختنی

043334333

سرمایه

633,333,333

سود انباشته

30,033,333

درآمد ارائه خدمات

30,033,333

هزینه آب و برق

0,6,3,333

هزینه حقوق و دستمزد

60,003,333

هزینه ملزومات

,,033,333

هزینه اجاره

60,333,333

هزینه آگهی

0,333,333

هزینه استهالک

60,030,333

جمع

003,070,333

003,070,333

4.

پاسخنامه پودمان اول کتاب تهیه و تنظیم صورتهای مالی  ...................................................هیوا بلکامه

کار عملی 1,
ترازآزمایشی فروشگاه «قشم» در  1320/12/22به شرح زیر است( :این فروشگاه مؤدی مالیات بر ارزش
افزوده میباشد)

فروشگاه قشم
ترازآزمایشی
(ارقام به ریال)

به تاریخ 1030/12/23

مانده حسابها

نام حساب

بدهکار

صندوق

030,033,333

بانک

00,006,333

حسابهای دریافتنی

033,003,333

سایر حسابهای دریافتنی

,0,003,333

پیش پرداخت بیمه

00,333,333

پیش پرداخت خدمات حسابرسی

03,333,333

ملزومات

03,033,333

موجودی کاال

0,3,030,333

اثاثه

003,333,333

ساختمان

003,333,333

بستانکار

استهالک انباشته اثاثه

03,,03,333

استهالک انباشته ساختمان

00,333,333

حسابهای پرداختنی

000,003,333

سایر حسابهای پرداختنی

663,303,333

وام پرداختنی کوتاه مدت

003,333,333

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

30,000,333

سرمایه

,3343334333

سود انباشته

064,604333

درآمد فروش کاال

330,033,333

برگشت از فروش و تخفیفات

00,333,333

تخفیفات نقدی فروش

60,,33,333

بهای تمام شده کاالی فروش رفته

060,03,,333

هزینه حقوق و دستمزد

6,0,333,333
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هزینه آب و برق

00,003,333

سایر هزینهها

63,,33,333
جمع

043004,004333

043004,004333

سایر اطالعات در پایان دوره برای اصالح حسابها به شرح زیر است(:موارد مربوط به عملیات غیرتجاری
حسب مورد در سایر حسابهای دریافتنی و سایر حسابهای پرداختنی ثبت شوند)
 -1سال مالی فروشگاه با سال تقویمی منطبق است.
 -2مطابق بررسیهای صورت گرفته مشخص شد ،فاکتور خرید کاالیی به مبلغ  15.5.7.111ریال (شامل
 1.2.7.111ریال مالیات بر ارزش افزوده)به صورت نسیه که تاریخ آن  1320/12/11بوده است هنوز
در دفاتر ثبت نشده است.
 -3ارزش موجودی ملزومات مصرف نشده مبلغ  15.011.111ریال است.
 -4تاریخ انعقاد قرارداد بیمه موجودی کاال  1320/13/11میباشد.
 -5هزینه خدمات حسابرسی از محل پیش پرداختها تا پایان سال به طور کامل تحقق پیدا کرد که تا
پایان سال ثبت نشده است.
 -0حقوق اسفندماه حسابدار مؤسسه به مبلغ  2.211.111ریال هنوز پرداخت و ثبت نشده است.
 -7قبض تلفن اسفندماه به مبلغ  440.211ریال (شامل  30.211ریال مالیات بر ارزش افزوده) هنوز
پرداخت و ثبت نشده است.
 -.اثاثه با نرخ نزولی  %11مستهلک میشود
 -2عمر مفید ساختمان  21سال و با خط مستقیم مستهلک میشود
 -11ذخیره مزایاى پایان خدمت کارکنان مبلغ  15.411.111ریال محاسبه شده است.
مطلوب است:
 )3انجام ثبتهای اصالحی در دفتر روزنامه و انتقال به دفترکل
 )4تهیه ترازآزمایشی اصالح شده به تاریخ 1320/12/22
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پاسخ:
)6
تاریخ

شرح

روز ماه
03

 60موجودی کاال

بدهکار

بستانکار

ریال

ریال

14.311.111
1.2.7.111

سایر حسابهای دریافتنی

15.5.7.111

حسابهای پرداختنی
ثبت خرید کاال
03

 60هزینه ملزومات

21.011.111
21.011.111

ملزومات
اصالح ملزومات
03

()6

 60هزینه بیمه

55.111.111
55.111.111

پیش پرداخت بیمه
اصالح پیش پرداخت بیمه
03

0343334333

 60هزینه خدمات حسابرسی

0343334333

پیش پرداخت خدمات حسابرسی
اصالح حساب پیش پرداخت خدمات حسابرسی
03

040334333

 60هزینه حقوق و دستمزد

040334333

سایر حسابهای پرداختنی
ثبت هزینه حقوق و دستمزد
03

0634333

 60هزینه تلفن

004333

سایر حسابهای دریافتنی
سایر حسابهای پرداختنی
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ثبت هزینه تلفن
03

()0

0,43634333

 60هزینه استهالک اثاثه

0,43634333

استهالک انباشته اثاثه
ثبت استهالک اثاثه
03

()0

0043334333

 60هزینه استهالک ساختمان

0043334333

استهالک انباشته ساختمان
ثبت استهالک ساختمان
03

6040334333

 60هزینه حقوق و دستمزد

6040334333

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
11

(1) 00.111.111 × = 55.111.111
12

(2) (357.111.111 – 07..31.111) ×11% = 2..217.111
(3) 401.111.111 ÷ 21 = 23.111.111
موجودی کاال

حسابهای پرداختنی

2.2.010.111

304.231.111

14.311.111

15.5.7.111

313.210.111

372..17.111

ملزومات
21.011.111 37.211.111

هزینه بیمه
55.111.111

31.111.111

21.011.11

پیش پرداخت بیمه
55.111.111 00.111.111

15.011.111
هزینه خدمات حسابرسی

هزینه ملزومات

11.111.111
پیش پرداخت خدمات حسابرسی

31.111.111 31.111.111

هزینه حقوق و دستمزد
1.3.711.111
2.211.111
15.411.111
211.311.111

هزینه استهالک اثاثه
2..217.111

استهالک انباشته اثاثه
07..31.111
2..217.111
20.747.111
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هزینه استهالک ساختمان

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

استهالک انباشته اثاثه

23.111.111

40.111.111

20.422.111

23.111.111

15.411.111

02.111.111

111..22.111

سایر حسابهای پرداختنی

سایر حسابهای دریافتنی

111.127.111

.0.221.111

2.211.111

1.2.7.111

440.211

30.211

112.073.211

.7.543.211

)2
فروشگاه قشم
ترازآزمایشی اصالح شده
به تاریخ 1030/12/23

نام حساب

مانده حساب
بدهکار

صندوق

030,033,333

بانک

00,006,333

حسابهای دریافتنی

033,003,333

سایر حسابهای دریافتنی

,3,000,333

پیش پرداخت بیمه

66,333,333

ملزومات

60,033,333

موجودی کاال

030,330,333

اثاثه

003,333,333

ساختمان

003,333,333

بستانکار

استهالک انباشته اثاثه

30,303,333

استهالک انباشته ساختمان

03,333,333
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حسابهای پرداختنی

033,,63,333

سایر حسابهای پرداختنی

660,030,333

وام پرداختنی کوتاه مدت

003,333,333

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

666,,00,333

سرمایه

,33,333,333

سود انباشته

06,,60,333

درآمد فروش کاال

330,033,333

برگشت از فروش و تخفیفات

00,333,333

تخفیفات نقدی فروش

60,,33,333

بهای تمام شده کاالی فروش رفته

060,03,,333

هزینه حقوق و دستمزد

036,033,333

هزینه آب و برق

00,003,333

هزینه ملزومات

06,033,333

هزینه بیمه

00,333,333

هزینه خدمات حسابرسی

03,333,333
063,333

هزینه تلفن
هزینه استهالک اثاثه

0,,363,333

هزینه استهالک ساختمان

00,333,333

سایر هزینه ها

63,,33,333

جمع

2,505,078,333 2,505,078,333
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کارعملی 13
ترازآزمایشی مؤسسه خدماتی «شیراز» به تاریخ  1325/12/31قبل از انجام اصالحات به شرح زیر است:
مؤسسه خدماتی شیراز
ترازآزمایشی
به تاریخ 1300/12/39
نام حساب

گردش حسابها

(ارقام به ریال)
مانده حسابها

بدهکار

بستانکار

بدهکار

صندوق

00,633,333

00,633,333

60,333,333

بانک

003,,33,333

630,033,333

600,033,333

حسابهای دریافتنی

036,033,333

000,333,333

63,,033,333

سایر حسابهای دریافتنی

00,003,333

63,06,,333

03,600,333

اسناد دریافتنی

30,333,333

06,333,333

00,333,333

ملزومات

03,033,333

03,033,333

پیش پرداخت بیمه

00,333,333

00,333,333

نرم افزار حسابداری

00,033,333

00,033,333

تجهیزات

0,0,333,333

0,0,333,333

ساختمان

3,3,333,333

3,3,333,333

بستانکار

استهالک انباشته نرم افزار

,4,334333

,4,334333

استهالک انباشته تجهیزات

30,0,3,333

30,0,3,333

استهالک انباشته ساختمان

3,,333,333

3,,333,333

حسابهای پرداختنی

600,,33,333

00,,603,333

660,003,333

سایر حسابهای پرداختنی

00,033,333

,3,033,333

00,633,333

پیش دریافت درآمد

66,033,333

00,033,333

00,633,333

وام پرداختنی بلند مدت

603,333,333

603,333,333

سرمایه

,3343334333

,3343334333

سود انباشته

3340004333

3340004333

درآمد ارائه خدمات

000,033,333

000,033,333

هزینه حقوق و دستمزد

600,033,333

600,033,333

هزینه آب و برق

66,,03,333

66,,03,333
55

پاسخنامه پودمان اول کتاب تهیه و تنظیم صورتهای مالی  ...................................................هیوا بلکامه
هزینه تعمیر و نگهداری

3,000,333

3,000,333

هزینه حسابرسی

66,30,,333

66,30,,333

سایر هزینهها

3,003,333

3,003,333

043004,064333

جمع

043004,064333

043,040004333

043,040004333

اطالعات الزم برای اصالح حسابها به شرح زیر است(:موارد مربوط به عملیات غیرتجاری حسب مورد در
سایر حسابهای دریافتنی و سایر حسابهای پرداختنی ثبت شوند)
 -1سال مالی مؤسسه با سال تقویمی منطبق میباشد
 -2بیمه ساختمان مؤسسه در تاریخ  1325/12/11برای مدت یکسال منعقد شده است.
 -3مبلغ ملزومات مصرف شده  22.511.111ریال میباشد.
 -4درآمد تحقق یافته از محل پیش دریافتها به مبلغ  11.111.111ریال در دفاتر ثبت نشده است.
 -5درآمد تحقق یافته به مبلغ  4.011.111ریال هنوز دریافت و در دفاتر ثبت نشده است.
 -0قبوض آب و برق برای دورههای مهر و آبان به مبلغ  1.304.111ریال هنوز پرداخت و در دفاتر ثبت
نشده است.
 -7هزینه حقوق آبانماه به مبلغ  11.311.111ریال هنوز پرداخت و در دفاتر ثبت نشده است.
 -.هزینه استهالک داراییها به شرح زیر محاسبه و منظور شود:
روش و نرخ استهالک
نزولی

مستقیم

داراییها

-

 3سال

تجهیزات

%11

-

ساختمان

-

 21سال

نرم افزار حسابداری

 -2هزینه بهره (سود تضمین شده) تحقق یافته وام بلند مدت که در تاریخ  1325/11/11دریافت شده بود
برای سه ماهه منتهی به  1325/12/31مبلغ  4.511.111ریال میباشد که هنوز پرداخت و ثبت نشده
است.
مطلوب است:
 )1ثبت اصالحات و تعدیالت الزم در دفتر روزنامه و انتقال به دفتر کل.
 )2تهیه ترازآزمایشی اصالح شده به به 1325/12/31
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پاسخ:
)6
تاریخ

شرح

روز ماه
03

()6

 60هزینه بیمه

بدهکار

بستانکار

ریال

ریال

1..111.111

پیش پرداخت بیمه

1..111.111

اصالح پیش پرداخت بیمه
03

 60هزینه ملزومات

22.511.111

ملزومات

22.511.111

اصالح ملزومات
پیش دریافت درآمد

6343334333

درآمد ارائه خدمات

6343334333

اصالح پیش دریافت درآمد
هزینه آب و برق

640004333

سایر حسابهای پرداختنی

640004333

ثبت هزینه آب و برق
حسابهای دریافتنی

040334333

درآمد ارائه خدمات

040334333

ثبت درآمد تحقق یافته
03

()0

 60هزینه استهالک نرم افزار حسابداری

,4,334333

استهالک انباشته نرم افزار حسابداری

,4,334333

ثبت استهالک نرم افزار حسابداری
()0

هزینه استهالک تجهیزات

0343004333

استهالک انباشته تجهیزات

0343004333

ثبت استهالک تجهیزات
03

()0

 60هزینه استهالک ساختمان

0343334333
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استهالک انباشته ساختمان

0343334333

ثبت استهالک ساختمان
03

 60هزینه بهره

040334333

سایر حسابهای پرداختنی

040334333

ثبت بهره تحقق یافته وام
4

(1) 54.111.111 × = 1..111.111
12

(2) 20.411.111 ÷ 3= ...11.111
(3) (3.2.111.111 – 72.5.1.111) × 11% = 31.242.111
(4) 2.1.111.111 ÷21= 42.111.111
هزینه بیمه
1..111.111

پیش پرداخت بیمه
1..111.111 54.111.111

هزینه ملزومات
22.511.111

30.111.111
ملزومات
22.511.111 32.311.111

پیش دریافت درآمد
11.111.111

25.111.111

هزینه آب و برق
11..51.111
1.304.111

15.111.111

10..11.111
حسابهای دریافتنی

درآمد ارائه خدمات

002.311.111

17..011.111
4.011.111

13.214.111

هزینه استهالک نرمافزار حسابداری

...11.111

11.111.111
4.011.111
070.211.111

1.3.211.111
استهالک انباشته نرمافزار حسابداری

...11.111

72.5.1.111

31.242.111

...11.111

31.242.111

17.011.111

113.522.111

هزینه استهالک ساختمان
42.111.111

هزینه استهالک تجهیزات

استهالک انباشته تجهیزات

استهالک انباشته ساختمان
2..111.111
42.111.111
5.

هزینه بهره

4.511.111
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147.111.111
سایر حسابهای پرداختنی
04.111.111
1.304.111
4.511.111
02.204.111

)2
مؤسسه خدماتی شیراز
ترازآزمایشی اصالح شده
به تاریخ 1038/12/03
نام حساب

مانده حسابها
بستانکار

بدهکار

صندوق

60,333,333

بانک

600,033,333

حسابهای دریافتنی

6,0,033,333

سایر حسابهای دریافتنی

03,600,333

اسناد دریافتنی

00,333,333

ملزومات

60,,33,333

پیش پرداخت بیمه

00,333,333

نرم افزار حسابداری

00,033,333

تجهیزات

0,0,333,333

ساختمان

3,3,333,333

استهالک انباشته نرم افزار

-

63,033,333

استهالک انباشته تجهیزات

-

630,000,333

استهالک انباشته ساختمان

-

603,333,333

حسابهای پرداختنی

-

660,003,333

سایر حسابهای پرداختنی

-

03,300,333

پیش دریافت درآمد

-

60,633,333

وام پرداختنی بلند مدت

-

603,333,333

سرمایه

-

,33,333,333
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سود انباشته

-

33,000,333

درآمد ارائه خدمات

-

030,333,333

هزینه حقوق و دستمزد

600,033,333

هزینه آب و برق

60,060,333

هزینه تعمیر و نگهداری

3,000,333

هزینه حسابرسی

66,30,,333

هزینه بیمه

6,,333,333

هزینه ملزومات

00,033,333

هزینه استهالک نرم افزار حسابداری

,,,33,333

هزینه استهالک تجهیزات

03,300,333

هزینه استهالک ساختمان

03,333,333

هزینه بهره

0,033,333

سایر هزینه ها

3,003,333
جمع

2,150,003,333

01

2,150,003,333
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کار عملی 10
ترازآزمایشی اصالح نشده فروشگاه «کردستان» به تاریخ  1320/12/22به شرح زیر است:

فروشگاه کردستان
ترازآزمایشی
130,/12/20
مانده حساب

نام حساب

بدهکار

موجودی نقد

302,525,111

حسابهای دریافتنی

542.37..111

سایر حسابهای دریافتنی

110.231.111

پیش پرداخت تبلیغات

42,011,111

پیش پرداخت اجاره

72.111.111

ملزومات

..,105,111

موجودی کاال

212,111,111

حق استفاده از خدمات عمومی

4..011.111

نرم افزار حسابداری

31.111.111

اثاثه

271,111,111

وسایل نقلیه

451,111,111

ساختمان

(ارقام به ریال)
بستانکار

2,411,111,111

استهالک انباشته اثاثه

01,212,111

استهالک انباشته وسایل نقلیه

.5,511,111

استهالک انباشته ساختمان

122,111,111

حسابهای پرداختنی

47...71.111

سایر حسابهای پرداختنی

1.3.211.111

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

27,411,111

سرمایه

2.511.111.111

سود انباشته

013.170.111

درآمد فروش کاال
تخفیفات نقدی فروش

1,502,111,111
31,.11,111
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برگشت از فروش و تخفیفات

00,511,111

خرید کاال

714,241,111

تخفیفات نقدی خرید

24,311,111

برگشت از خرید و تخفیفات

50,711,111

هزینه حمل کاالی خریداری شده

1.4,151,111

هزینه حقوق و دستمزد

121.031.111

هزینه آب و برق و گاز

22..21.111

هزینه تعمیرات

..711.111

سایر هزینهها

7.751.111
جمع

5.7.1.10..111

5.7.1.10..111

اطالعات زیر برای اصالح و تعدیل حسابها در اختیار میباشد:
 -1سال مالی فروشگاه منطبق با سال تقویمی است.
 -2با بررسی اسناد و مدارک مشخص شد صورتحسابی به مبلغ  22..21.111ریال(شامل 1..21.111
ریال مالیات بر ارزش افزوده) مربوط به فروش نقدی کاال که تاریخ آن 1320/11/27بوده است هنوز
در دفاتر ثبت نشده است.
 -3پیش پرداخت تبلیغات در تاریخ  1320/11/12برای پخش  11نوبت آگهی در تلویزیون انجام شده
است که تا پایان سال فقط  0نوبت آگهی پخش شده است.
 -4مبلغ پیش پرداخت اجاره مربوط به اجاره یک انبار برای نگهداری کاالها میباشد که در اول تیرماه
سال  1320برای مدت یکسال پرداخت شده است.
 -5بهای مقدار ملزومات موجود ،مبلغ 17.151.111ریال است.
 -0کاالهای شمارش شده در انبار به روش میانگین موزون ،مبلغ 122.341.111ریال ارزیابی شدند.
 -7قبوض آب ،برق و گاز برای دو دوره بهمن و اسفند جمعاً به مبلغ  2.32..111ریال(شامل
12..111ریال مالیات بر ارزش افزوده) هنوز پرداخت و در دفاتر ثبت نشده است.
 -.هزینه استهالک داراییها به شرح زیر محاسبه و منظور شود:
روش و نرخ استهالک
نزولی

مستقیم

داراییها

-

 3سال

اثاثه

%11

-

وسایل نقلیه

%12

-

*

نرم افزار حسابداری

ساختمان

 25سال
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*تاریخ خرید و استفاده از نرم افزار حسابداری اول فرودینماه  1320میباشد.
 -2هزینه سنوات پایان خدمت کارکنان در پایان سال  1320مبلغ  14.0.2.111ریال محاسبه شد.
 -11فروشگاه «کردستان» برای اولین بار در سال  1320کاالهای خود را با  12ماه ضمانت به فروش رساند
و برای این منظور نسبت به فروش خالص  %2تضمین محاسبه و در حسابها ثبت مینماید.
مطلوب است:
 )1ثبت اصالحات و تعدیالت الزم در دفتر روزنامه و انتقال به دفترکل
 )2تهیه ترازآزمایشی اصالح شده به تاریخ 1320/12/22

پاسخ:
)6
تاریخ

شرح

روز ماه
03

 60موجودی نقد

بدهکار

بستانکار

ریال

ریال

22..21.111

درآمد فروش کاال

21.111.111

سایر حسابهای پرداختنی

1..21.111

ثبت درآمد فروش کاال
03

()6

 60هزینه تبلیغات

25.501.1111

پیش پرداخت تبلیغات

25.501.111

اصالح پیش پرداخت تبلیغات
03

()0

 60هزینه اجاره

54.111.111

پیش پرداخت اجاره

54.111.111

اصالح پیش پرداخت اجاره
03

()0

 60هزینه ملزومات

71.115.111

ملزومات

71.115.111

اصالح ملزومات
03

 60خالصه سود و زیان

0304633433

موجودی کاال

03046334333
03
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تعدیل موجودی کاالی ابتدای دوره
03

 60موجودی کاال

63340034333

خالصه سود و زیان

63340034333

تعدیل موجودی کاالی پایان دوره
03

 60هزینه آب و برق و گاز

040334333

سایر حسابهای دریافتنی

63,4333

سایر حسابهای پرداختنی

0403,4333

ثبت هزینه آب و برق و گاز
03

()0

 60هزینه استهالک نرم افزار حسابداری

6343334333

استهالک انباشته نرم افزار حسابداری

6343334333

ثبت استهالک نرم افزار حسابداری
03

()0

 60هزینه استهالک اثاثه

03433,4,33

استهالک انباشته اثاثه

03433,4,33

ثبت استهالک اثاثه
03

()0

 60هزینه استهالک وسایل نقلیه

0043034333

استهالک انباشته وسایل نقلیه

0043034333

ثبت استهالک وسایل نقلیه
03

()3

 60هزینه استهالک ساختمان

3043334333

استهالک انباشته ساختمان

3043334333

ثبت استهالک ساختمان
03

 60هزینه حقوق و دستمزد

6040,34333

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

6040,34333

ثبت ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
03

(),

 60هزینه تضمین محصول

034,004333

ذخیره تضمین محصول

034,004333

ثبت ذخیره تضمین محصول
هزینه تبلیغات
هزینه اجاره

= 25.501.111

0
11
2

× (1) 42.011.111

(2) 72.111.111 × = 54.111.111
12

هزینه ملزومات (3) ...105.111 – 17.151.111 = 71.115.111
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(4) 31.111.111 ÷ 3 = 11.111.111

هزینه استهالک نرم افزار حسابداری
هزینه استهالک اثاثه

(5) (271.111.111 – 01.212.111) × 11% = 21.21...11

هزینه استهالک وسایل نقلیه (0) (451.111.111 – .5.511.111)× 12% = 43.741.111
(7) 2.411.111.111 ÷ 25 = 20.111.111

هزینه استهالک ساختمان

فروش خالص (.) 1.502.111.111+ 21.111.111 –( 31..11.111+ 00.511.111) = 1.421..11.111
هزینه تضمین محصول1.421..11.111 × 2% = 22..30.111

موجودی نقد

درآمد فروش کاال
1.502.111.111

302.525.111
22..21.111

25.501.111

21.111.111

3.5.415.111

1.521.111.111

پیش پرداخت تبلیغات
25.501.111 42.011.111

هزینه اجاره
54.111.111

پیش پرداخت اجاره
54.111.111 72.111.111

17.141.111

1..111.111

هزینه ملزومات
71.115.111

ملزومات
71.115.111 ...105.111
17.151.111

موجودی کاال
212.111.111

هزینه تبلیغات

212.111.111

22..21.111

122.341.111
122.341.111

25.121.111

استهالک انباشته نرم افزار حسابداری

11.111.111

122.341.111 212.111.111
2.701.111

هزینه آب و برق و گاز
2.211.111

خالصه سود و زیان

هزینه استهالک نرم افزار حسابداری

11.111.111

هزینه استهالک اثاثه
21.21...11

استهالک انباشته اثاثه
01.212.111
21.21...11
.1..21..11

05

پاسخنامه پودمان اول کتاب تهیه و تنظیم صورتهای مالی  ...................................................هیوا بلکامه
استهالک انباشته وسایل نقلیه

هزینه استهالک وسایل نقلیه

.5.511.111

43.741.111

هزینه استهالک ساختمان

20.111.111

43.741.111
122.241.111
هزینه حقوق و دستمزد

استهالک انباشته ساختمان

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

122.111.111

121.031.111

27.411.111

20.111.111

14.0.2.111

14.0.2.111

2...111.111

42.1.2.111

135.312.111
ذخیره تضمین محصول
22..30.111

)2
فروشگاه کردستان
ترازآزمایشی اصالح شده
به تاریخ 6030/60/03
نام حساب

مانده حساب
بدهکار

موجودی نقد

0,0,060,333

حسابهای دریافتنی

000,03,,333

سایر حسابهای دریافتنی

660,00,,333

پیش پرداخت تبلیغات

63,303,333

پیش پرداخت اجاره

6,,333,333

ملزومات

63,603,333

موجودی کاال

633,003,333

حق امتیاز خدمات عمومی

0,,033,333

نرم افزار حسابداری

03,333,333

اثاثه

033,333,333

وسائل نقلیه

003,333,333

ساختمان

بستانکار

0,033,333,333

استهالک انباشته نرم افزار حسابداری

63,333,333

استهالک انباشته -اثاثه

,6,,03,,33
00

هزینه تضمین محصول

22..30.111
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استهالک انباشته -وسائل نقلیه

603,003,333

استهالک انباشته -ساختمان

0,,,333,333

حسابهای پرداختنی

03,,,33,333

سایر حسابهای پرداختنی

6,3,0,,,333

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

00,3,3,333

سرمایه

0,033,333,333

سود انباشته

030,630,333

فروش کاال

6,033,633,333

تخفیفات نقدی فروش

06,,33,333

برگشت از فروش و تخفیفات

00,033,333

خرید

360,003,333

تخفیفات نقدی خرید

00,033,333

برگشت از خرید و تخفیفات

00,363,333

هزینه حمل کاالی خریداری شده

6,0,303,333

هزینه حقوق و دستمزد

600,063,333

هزینه اب و برق و گاز

00,333,333

هزینه تعمیرات

,,363,333

هزینه تبلیغات

00,003,333

هزینه اجاره

00,333,333

هزینه ملزومات

36,360,333

خالصه سود و زیان

0,303,333

هزینه استهالک نرم افزار حسابداری

63,333,333

هزینه استهالک اثاثه

03,33,,,33

هزینه استهالک وسایل نقلیه

00,303,333

هزینه استهالک ساختمان

30,333,333

هزینه تضمین محصول

03,,00,333

ذخیره تضمین محصول
سایر هزینهها

03,,00,333
3,303,333

جمع

0,321,023,533

0,321,023,533

باتشکر
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هیوا بلکامه

0.

