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  فصل اول
  

  سیستم حسابداری عملیاتی غیر متمرکز
  

در . شودگردان انجام میهای جزئی توسط تنخواهشود و هزینهدر این سیستم رویدادهای مالی در دفتر مرکزی ثبت می
  :گیردروش مورد مطالعه قرار می 3این سیستم 

  
 ).سیاهه(ارسال کاالها از مرکز به شعبه به بهای تمام شده  -1

 .کاال از مرکز به شعبه به بهای تمام شده بعالوه متجاوز از بهای تمام شدهارسال  -2

  .ارسال کاال از مرکز به شعبه به بهای فروش -3
  

  .در روش اول حساب موجودی کاالی شعبه را داریم
  )سود تحقق نیافته کاالی شعبه. (در روش دوم حساب تعدیل کاال را خواهیم داشت

در اینجا سود و (در روش سوم دو حساب محوری داریم اول حساب کاالی شعبه و دوم حساب کاالی ارسالی به شعبه 
  .)آیدها بدست میقبل از اعمال هزینه ویژه نازیان 

  
  ارسال کاال از مرکز به شعبه

  
  :باشدذیل می های سرفصلاین بخش دارای 

  
 شعب -1

 شعب خارجی) های ارزیخرید و فروش(مبادالت ارزی  -2

 فروش اقساطی و کاالی امانی -3

 تضامنیهای شرکت -4

  )هاگری قسمتگزارش(ها سگمنت -5
  

  سیستم حسابداری غیر متمرکز
  

ها ثبت و روزنامه باشد و رویدادها و فعالیتباشد و دفتر آن متصل میدر این سیستم شعبه جزء اقمار دفتر مرکزی می
  .شودبرای شعب نیز تهیه شده و دقیقاً عین واحد تجاری عمل می شوددفاتری که برای مرکز تهیه می. گرددمی

  .ادواری و دائمی موجودی کاال سیستم دودر این سیستم سه روش وجود دارد و در 
  .شود میگذاری در شعبه افتتاح شود حسابی در دفاتر مرکزی به نام حساب سرمایهای تأسیس میوقتی شعبه
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  :حالت کلی ثبت
  دفاتر شعبه دفاتر مرکز

  
    

  حساب شعبه
1×× ×× 5  
2××   
   ××××م

   

 وجوه نقد
 1×× ×××م
5× ×2 
  
  
 عملیاتی.ه
3××× ×4 

  
  

  های مستقلحساب
 ××× 3  
   
   

    

  حساب اداره مرکزی
 ×× 1  
 × 2  

× 4  
  ××××م  
   

  وجوه نقد
1 ××  × 5  

    
    
    
  عملیاتی. ه
2 ××    
4 ×    

    

  وجه نقد ارسالی به شعبه 1
  انجام خدمات یا هزینه برای شعبه 2
  هاهای عملیاتی مربوط به شعبهآگهی تبلیغات و هزینه 3
  های عملیاتی شعبهسهم هزینه 4
  ارسال وجه نقد از شعبه به مرکز 5
  
  

  های ثابتنظام کنترل دارایی
  . پذیرددر این نظام کنترل یا در مرکز و یا در شعبه انجام می

  
  ثبت حساب دارایی ثابت در دفاتر مرکز و شعبه

  دفاتر شعبه دفاتر مرکز
 :های ثابت در مرکزکنترل دارایی:الف

 خرید دارایی ثابت توسط مرکز -1

  :ثبت
 ××××دارایی ثابت شعبه    -1

  ××××ها     سایر حساب/وجه نقد                    
  :محاسبه و ثبت استهالک در پایان دوره

 ××××حساب شعبه  -1/1      

  ××××استهالک انباشته                                            

  :های ثابت در مرکزکنترل دارایی:الف
 خرید دارایی ثابت توسط مرکز -1

  :ثبت
  ثبت ندارد       -1

  
  :محاسبه و ثبت استهالک در پایان دوره

 ×××× هزینه استهالک       -1/1          

  ××××حساب اداره مرکزی                                      
  
  



 1حسابداری پیشرفته  منصور نوری: دانشجو                                                               محمد حسن ربیعی     :استاد
 

3 

 

  دفاتر شعبه دفاتر مرکز
 خرید دارایی ثابت توسط شعبه -2

  :ثبت
 ××××       دارایی ثابت -1/2     

  ××××حساب شعبه                                 
  :محاسبه و ثبت استهالک در پایان دوره

 ×××× استهالکهزینه  -2/2      

  ××××حساب اداره مرکزی                                      

 خرید دارایی ثابت توسط شعبه -2

  :ثبت
 ××××   حساب اداره مرکزی -1/2     

  ××××ها     سایر حساب/وجه نقد                    
  :محاسبه و ثبت استهالک در پایان دوره

 ×××× حساب شعبه         -2/2      

  ××××استهالک انباشته                                          
  

  دفاتر شعبه دفاتر مرکز
 :های ثابت در شعبهکنترل دارایی:ب

 خرید دارایی ثابت توسط مرکز -1

  :ثبت
 ××××شعبه    حساب  -1

  ××××ها     سایر حساب/وجه نقد                    
  :دورهمحاسبه و ثبت استهالک در پایان 

  ثبت ندارد                  -1/1      

  :های ثابت در شعبهکنترل دارایی:ب
 خرید دارایی ثابت توسط مرکز -1

  :ثبت
 ××××دارایی ثابت       -1

  ××××حساب اداره مرکزی                                 
  :محاسبه و ثبت استهالک در پایان دوره

 ×××× هزینه استهالک         -1/1      

  ××××استهالک انباشته                                          
  

  دفاتر شعبه دفاتر مرکز
 خرید دارایی ثابت توسط شعبه -2

  :ثبت
  ثبت ندارد             -1/2     

  
  :محاسبه و ثبت استهالک در پایان دوره

  ثبت ندارد             -2/2     

 خرید دارایی ثابت توسط شعبه -2

  :ثبت
 ××××دارایی ثابت       -1/2      

  ××××ها     سایر حساب/وجه نقد                    
  :محاسبه و ثبت استهالک در پایان دوره

 ×××× هزینه استهالک         -2/2      

  ××××استهالک انباشته                                          
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  )سیاهه(شعبه به بهای تمام شده در سیستم کنترل ادواری موجودی کاال روش ارسال کاال از مرکز به 
  دفاتر شعبه دفاتر مرکز

  
  
  
  
  
  ارسال کاال از مرکز به شعبه به بهای تمام شده 1
  برگشت کاال از شعبه به مرکز 2

  :سود و زیان
 ××××حساب  شعبه            

  ××××درآمد شعبه                         
  :سود در دفاتر مرکزی

  :ثبت
  ××××خالصه سود و زیان     

  ××××سود انباشته                         

  حساب شعبه
1××× ×× 2  

××××   

  حساب کاالی ارسالی به شعبه
2×× ××1 

 ×××× 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :سود در شعبه
  :ثبت

  ××××خالصه سود و زیان     
  ××××حساب اداره مرکزی                         

  حساب اداره مرکزی
2× ×× 1  
 ××××  

  از مرکزحساب کاالی ارسالی 
1 ××  × 2  

××××    

  

  :کتاب 11  شماره مسئله
بین اداره افتتاح و مبادالت زیر طی خرداد ماه  13×5ای در بابل در اول خرداد ماه شرکت سهامی پردیسان شعبه

  )کندشعبه دفاتر مستقل نگهداری می. (مرکزی و شعبه آن به شرح زیر انجام گردیده است
  .وجه نقد به شعبه ارسال داشت 200.000اداره مرکزی معادل  -1/3
  )بهای تمام شده. (داردریال کاال به شعبه ارسال می 500.000مرکز مبلغ  -2/3
  .ل توسط شعبهریا 50.000خرید نسیه کاال معادل  -5/3
  .معیوب بودن علت بهریال  10.000برگشتی کاال به مرکز معادل  -7/3
  )توسط شعبه. (نقد و بقیه نسیه  ریال  180.000فروش کاال به مبلغ  -9/3

آالت در دفاتر شعبه های اموال و ماشینحساب دارایی(نقد توسط شعبه  طور بهریال  70.000خرید اثاثه معادل  - 10/3
  ).شودنگهداری می

  .داردریال کاال به بهای تمام شده به شعبه ارسال می 50.000مرکز مبلغ  - 12/3
  .ریال توسط شعبه 320.000کاال بالغ بر فروش نسیه  - 15/3
  .ریال 10.000برگشتی کاال توسط مشتری به مبلغ  -16/3
  .ریال 85.000وصول مطالبات شعبه  - 19/3
  .داردمرکزی ارسال می ادارهل وجه نقد به ریا 80.000شعبه مبلغ  - 20/3

 حساب متقابل حساب متقابل



 1حسابداری پیشرفته  منصور نوری: دانشجو                                                               محمد حسن ربیعی     :استاد
 

5 

 

  .پرداخت بدهی توسط شعبه - 25/3
ریال آن مربوط به شعبه  15.000ریال توسط اداره مرکزی که  50.000های تبلیغاتی بالغ بر پرداخت هزینه -26/3

  .باشدمی
  .ریال 48.000های عملیاتی شعبه به مبلغ پرداخت هزینه - 27/3
  .ریال 12.000معوق شعبه به مبلغ های ثبت هزینه - 31/3
  .گردید یابیارز الیر 80.000موجودی کاال پایان دوره به مبلغ  - 31/3

  : مطلوب است
 .های موقت شعبهشعبه و بستن حساب : شعبه ب  ثبت رویدادهای فوق در دفاتر مرکز و: الف

  ثبت رویدادها در دفاتر مرکز و شعبه :الف -11 مسئله شماره  پاسخ
  دفاتر شعبه مرکزدفاتر 

    200.000 وجه نقد  200.000  حساب شعبه-1/3
  200.000  حساب اداره مرکزی  200.000  وجه نقد 

    500.000  ارسالی از مرکز.ک  500.000  حساب شعبه-4/3
  500.000  حساب اداره مرکزی  500.000 ارسالی به شعبه. ک 

    50.000 خرید  ثبتی ندارد                                 -5/3
  50.000  حساب پرداختنی 

    10.000 حساب اداره مرکزی  10.000  ارسالی به شعبه. ک-7/3
  10.000  ارسالی از مرکز. ک  10.000 حساب شعبه 

  ثبتی ندارد                                 -9/3
    90.000 وجه نقد
    90.000  دریافتنیحساب

  180.000  فروش 
    70.000 اثاثه  ثبتی ندارد                                 -9/3

  70.000  وجه نقد 
    50.000  ارسالی از مرکز.ک  50.000  حساب شعبه-12/3

  50.000  حساب اداره مرکزی  50.000 ارسالی به شعبه. ک 
    320.000  حساب دریافتنی  ثبتی ندارد                                 - 15/3

  320.000  فروش 
    10.000  برگشت از فروش  ثبتی ندارد                                 - 16/3

  10.000  حساب دریافتنی 
    85.000 وجه نقد  ثبتی ندارد                                 - 19/3

  85.000  حساب دریافتنی 
    80.000 حساب اداره مرکزی  80.000  وجه نقد-20/3

  80.000  وجه نقد  80.000 حساب شعبه 
    50.000  حساب پرداختنی  ثبتی ندارد                                 - 25/3

  50.000  وجه نقد 
    15.000 تبلیغات.ه  350.000  عملیاتی.ه-26/3

  15.000  حساب اداره مرکزی   15.000 حساب شعبه
     50.000  وجه نقد 

    48.000 عملیاتی.ه  ثبتی ندارد                                 - 27/3
  48.000  وجه نقد 

    12.000 عملیاتی.ه  ثبتی ندارد                                 - 27/3
  12.000   پرداختیمصرفی  های هزینه 
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 هابستن حساب: ب -11پاسخ

  ثبتی ندارد                                 - 31/3

    500.000  فروش
    80.000  کاالی پایان دوره. م

    81.800  خالصه سود و زیان
  540.000  ارسالی از مرکز. ک  
  50.000  خرید  
  64.200  عملیاتی. ه  
  10.000  برگشت از فروش  

    84.200 حساب اداره مرکزی    84.200  زیان شعبه
  84.200  خالصه سود و زیان    84.200  حساب شعبه  
  :کتاب 12  شماره مسئله
زیر  شرح بهخالصه  طور به 13×5مبادالت شعبه طی سال . ای در سبزوار داردایران زمین واقع در تهران، شعبه شرکت

  :است
 .ریال 400.000ارسال وجه نقد از دفتر مرکزی به شعبه به مبلغ  -1
 .ریال 1.000.000ارسال کاال از دفتر مرکزی به شعبه به بهای تمام شده  -2
 .نسیه خریداری نمود طور بهرا  ریال کاال 100.000 مبلغشعبه  -3
 .ریال 1.800.000فروش نسیه شعبه به مبلغ  -4
 .ریال 50.000کاالی برگشتی به دفاتر مرکزی به مبلغ  -5
 .ریال 1.600.000وصول مطالبات از مشتریان  -6
 .3ریال بابت خرید کاالی نسیه ردیف  80.000پرداختی مبلغ  -7
 :های عملیاتی زیرپرداخت هزینه -8

  ریال 200.000    حقوق کارکنان فروش –الف 
  ریال 100.000      اجاره فروشگاه –ب 
  ریال 50.000    های مصرفی فروشگاههزینه –ج 
  ریال 150.000    های عملیاتیسایر هزینه –د 

 :ها به شعبه به شرح زیردریافت یادداشتی از دفتر مرکزی مبنی بر تخصیص هزینه -9
  ریال 30.000  استهالکهزینه  –الف 
  ریال 40.000  هزینه تبلیغات –ب 
  ریال 20.000    هزینه بیمه  –ج 

 .ریال 950.000ارسال وجه نقد به دفتر مرکزی به مبلغ  -10
 .ریال مستقیماً به دفتر مرکز پرداخت نمود 50.000یکی از مشتریان که به شعبه بدهی داشت مبلغ  -11
 )دریافتی از مرکز(. ریال ارزیابی شده است 200.000موجودی کاالی آخر دوره به مبلغ  -12

  :مطلوب است
  .ثبت رویدادهای فوق در دفاتر روزنامه شعبه و مرکز: الف
  .های شعبهبستن حساب: ب
سیاهه شود، رویدادهای % 10کلیه کاالی ارسالی از تهران به شعبه به قیمت تمام شده بعالوه  که صورتیدر : ج

  .فوق را با فرض جدید در دفاتر شعبه و مرکز ثبت نمایید
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  :ثبت رویدادها در دفاتر مرکز و شعبه :الف-12مسئله شماره پاسخ 
  دفاتر شعبه دفاتر مرکز

    400.000 وجه نقد  400.000  حساب شعبه-1
  400.000  حساب اداره مرکزی  400.000  وجه نقد 

    1.000.000  ارسالی از مرکز.ک  1.000.000  حساب شعبه-2
  1.000.000  حساب اداره مرکزی  1.000.000 ارسالی به شعبه. ک 

    100.000 کاالخرید  ثبتی ندارد                                 -3
  100.000  حساب پرداختنی 

    1.800.000  حساب دریافتنی  ثبتی ندارد                                 -4
  1.800.000 فروش کاال 

    50.000 مرکزیحساب اداره  50.000  ارسالی به شعبه. ک-5
  50.000  ارسالی از مرکز. ک  50.000 حساب شعبه 

    1.600.000 وجه نقد  ثبتی ندارد                                 -6
  1.600.000  حساب دریافتنی 

    80.000  حساب پرداختنی  ثبتی ندارد                                 -7
  80.000  وجه نقد 

    500.000 عملیاتی.ه  ثبتی ندارد                                 -8
  500.000  وجه نقد 

    30.000 تبلیغات.ه  90.000  حساب شعبه-9
    40.000 استهالک.ه 30.000  تبلیغات. ه 
    20.000 بیمه.ه 40.000 استهالک انباشته. ه 
  90.000  حساب اداره مرکزی  20.000  بیمه. ه 

    950.000 حساب اداره مرکزی  950.000 وجه نقد-10
  950.000  وجه نقد  950.000 حساب شعبه 

    50.000 حساب اداره مرکزی  50.000 وجه نقد-11
  50.000  حساب دریافتنی  50.000 حساب شعبه 

  ثبتی ندارد                                 -12

    1.800.000 فروش
    200.000 موجودی کاال

  360.000  زیانخالصه سود و  
  950.000  ارسالی از مرکز. ک 
  100.000 خرید کاال 
  590.000 عملیاتی. ه 

    360.000  خالصه سود و زیان  360.000 حساب شعبه
  360.000  حساب شعبه  360.000 درآمد شعبه 
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  ب-12 های مالی تلفیقیتهیه کاربرگ صورت
  های مالی تلفیقیکاربرگ صورت

  اقالم ترکیبی  حذف و تعدیالت شعبه اداره مرکزی  عنوان حساب
  بس  بد  بس  بد بس بد بس  بد

 سود و زیان
  388.000       78.000  310.000   فروش

    35.000      10.000   25.000 1/1کاال.م
    300.000         300.000  خرید طی دوره

        80.000   80.000    ارسالی به شعبه. ک
      80.000    80.000     ارسالی از مرکز. ک
  100.000       40.000  60.000    کاالی پایان دوره. م
    60.000      10.000   50.000 عملیاتی.ه
 375.000  450.000 100.000 118.000     395.000  488.000  

    93.000      18.000   750.000  سود خالص نقل به زیر
 450.000  450.000 118.000 118.000     488.000  488.000  

گردش سود و زیان 
  80.000            80.000    1/1انباشته 

  93.000       18.000  750.000    از باالسود خالص نقل 
  سود انباشته نقل 

  173.000        18.000    155.000    به ترازنامه
 ترازنامه
    24.000      4.000   20.000 صندوق

    46.000      16.000   30.000  حساب دریافتنی
    100.000      40.000   60.000  موجودی کاال

    50.000         50.000 اثاثه
      40.000       40.000 حساب شعبه

  17.000       2.000  15.000    حساب پرداختنی
        40.000 40.000     حساب اداره مرکزی

  30.000         30.000   سهام عادی
  173.000       18.000  155.000    سود انباشته نقل از باال

  220.000  220.000  120.000  120.000 60.000 60.000 200.000  200.000 جمع
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  هابستن حساب: ج-12پاسخ 
  دفاتر شعبه دفاتر مرکز

  بس  بد  جمع  بس  بد  جمع
  ×××  ×××    ×××  ×××  

    78.000  فروش    310.000  فروش
    40.000 کاالی پایان دوره. م    60.000  کاالی پایان دوره. م

  80.000  ارسالی از مرکز. ک      80.000  شعبهارسالی به . ک
  10.000  عملیاتی. ه    310.000  خرید  
  18.000  خالصه سود و زیان    50.000  عملیاتی. ه  
  10.000  کاالی ابتدای دوره. م    75.000  خالصه سود و زیان  
        25.000  کاالی ابتدای دوره. م  

  
          18.000  حساب شعبه
        18.000  درآمد شعبه  

    18.000  خالصه سود و زیان    18.000  درآمد شعبه
  93.000  حساب اداره مرکزی      75.000  خالصه سود و زیان

        93.000  سود انباشته  
 

  اضافی %10ارسال کاال از مرکز به شعبه به قیمت تمام شده بعالوه : د-12پاسخ 
  دفاتر شعبه دفاتر مرکز

    400.000 وجه نقد  400.000  حساب شعبه-1
  400.000  حساب اداره مرکزی  400.000  وجه نقد 

    1.100.000  ارسالی از مرکز.ک  1.000.000  حساب شعبه-2
      1.000.000 ارسالی به شعبه. ک 

  1.100.000  حساب اداره مرکزی  100.000 شعبه.سود تحقق نیافته ک 
    100.000 خرید کاال  ثبتی ندارد                                 -3

  100.000  حساب پرداختنی 
    1.800.000  حساب دریافتنی  ثبتی ندارد                                 -4

  1.800.000 فروش کاال 
    55.000 حساب اداره مرکزی  50.000  ارسالی به شعبه.ک-5

      5.000 شعبه. سود تحقق نیافته ک
  55.000  ارسالی از مرکز. ک  50.000 حساب شعبه 

    1.600.000 وجه نقد  ثبتی ندارد                                 -6
  1.600.000  حساب دریافتنی 

    80.000  حساب پرداختنی  ثبتی ندارد                                 -7
  80.000  وجه نقد 

    500.000 عملیاتی.ه  ثبتی ندارد                                 -8
  500.000  نقدوجه  

    30.000 تبلیغات.ه  90.000  حساب شعبه-9
    40.000 استهالک.ه 30.000  تبلیغات. ه 
    20.000 بیمه.ه 40.000 استهالک انباشته. ه 
  90.000  حساب اداره مرکزی  20.000  بیمه. ه 

    950.000 حساب اداره مرکزی  950.000 وجه نقد-10
  950.000  وجه نقد  950.000 حساب شعبه 
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    50.000 حساب اداره مرکزی  50.000 وجه نقد-11
  50.000  حساب دریافتنی  50.000 حساب شعبه 

  ثبتی ندارد                                 -12

    1.800.000 فروش
  )200.000×%10(  220.000 موجودی کاال

  285.000  خالصه سود و زیان 
  1.045.000  ارسالی از مرکز. ک 
  100.000 خرید کاال 
  590.000 عملیاتی. ه 

    285.000  خالصه سود و زیان  285.000  حساب شعبه-13
  285.000  حساب شعبه  285.000 درآمد شعبه 

     75.000  سود تحقق نیافته کاالی شعبه-14
    محاسبه سود تحقق نیافته کاالی شعبه 75.000 شعبهخالصدرآمد  

  سود تحقق نیافته کاالی شعبه   360.000  درآمد شعبه-15
  95.000    360.000 خالصه سود و زیان  )75.000+285.000(

     75.000    
       20.000  

      20.000  =110/1  ×220.000 → 220.0000  =10 % ×200.000 

  :کتاب 13  شماره مسئله
زیر  شرح به 13×29/12/3های شعبه و اداره مرکزی در ای در شهریار دارد، مانده حسابن شعبهپیروزاتجاری شرکت 

  :است

  شعبه  اداره مرکزی  شرح
  بس  بد   بس  بد 

    4.000    20.000  صندوق
    16.000    30.000  های دریافتنیحساب

    10.000    25.000  موجودی کاال اول دوره
        40.000  حساب شعبه

        50.000  )خالص(اثاثه 
        300.000  خرید

    80.000      ارسالی از مرکزکاالی 
    10.000    50.000  های عملیاتیهزینه
  2.000    15.000    های پرداختنیحساب
  40.000        های اداره مرکزیحساب

      30.000    سهام عادی
      80.000    1/1سود انباشته 

  78.000    310.000    فروش
      80.000    کاالی ارسالی به شعبه

  : مطلوب است. ریال ارزیابی شده است 40.000ریال و شعبه  60.000مرکز  :13×3موجودی کاال در پایان سال 
  .های شعبه و مرکزثبت بستن حساب: الف
  .13×29/12/3تهیه کاربرگ ترکیبی شرکت تجاری پیروزان و شعبه آن در تاریخ : ب
  .تجاری پیروزان و شعبه شهریار شرکت) ترازنامهسود و زیان، سود و زیان انباشته و (های مالی ترکیبی تهیه صورت: ج
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  :کتاب 13  شماره مسئلهپاسخ 
  شرکت پیروزان

  صورت سود و زیان
 29/12/93برای سال مالی منتهی به 

  شرکت پیروزان
  گردش سود انباشته

  29/12/93برای سال مالی منتهی به 
  80.000    سود انباشته  388.000    فروش

  93.000    سود خالص دوره مالی      :ف. ک. ت. ب
  173.000    29/12سود انباشته     35.000  کاالی ابتدای دوره. م

          300.000  خرید طی دوره
  شرکت پیروزان    335.000  بهای آماده برای فروش

  گردش سود انباشته
  29/12/93برای سال مالی منتهی به 

    )100.000(  موجودی پایان دوره:  -
  235.000    ف. ک. ت. ب

  :هادارایی  :هادارایی  153.000    سود ناخالص
  17.000پرداختنی   /ح  24.000وجه نقد                  )60.000(    عملیاتی. ه:  -

  17.000ها           جمع بدهی 24.000دریافتنی             /ح  93.000    سود خالص
  س.ص.ح  24.000موجودی کاال                
  30.000سهام عادی    24.000اثاثه                           
  173.000سود انباشته          
 20.300:        س. ص. جمع ح        
  230.000جمع                    230.000جمع                        

  
   )سیستم کنترل ادواری موجودی کاال(چند درصد + روش ارسال کاال از مرکز به شعبه به بهای تمام شده  

  دفاتر شعبه دفاتر مرکز

  ارسال کاال به شعبه به بهای سیاهه –) 1(
  ارسال کاال به شعبه به بهای تمام شده –) 1/1(
  به مابه تفاوت بهای سیاهه و بهای تمام شده –) 2/1(

  :و زیان در مرکزسود 
 ××××حساب  شعبه            

  ××××درآمد شعبه                         
  ××××سود تحقق نیافته            

  ××××درآمد شعبه                         
 ××××درآمد  شعبه            

  ××××خالصه سود و زیان مرکز             

  حساب شعبه
)1(×××    

    

  )تعدیل کاال(سود تحقق نیافته 
  ×× )2/1(  
    

  حساب کاالی ارسالی به شعبه
  ×× )1/1(  
    

  
  ارسال کاال از مرکز به شعبه به بهای سیاهه –) 1(
  ارسال کاال از مرکز به شعبه به بهای سیاهه –) 1/1(

  
  
  

  :سود در شعبه
  :ثبت

  ××××خالصه سود و زیان     
  ××××حساب اداره مرکزی                         

  
  ××××خالصه سود و زیان مرکز    

  ××××سود انباشته                                  

  حساب اداره مرکزی
  ×× )1/1(  
    

  حساب کاالی ارسالی از مرکز
)1 (××    
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  های محاسبه سود تحقق یافتهروش 
  

  :روش اول
.م ک. اول دوره شعبه کاالی ارسال به شعبه م. ک. پایان دوره شعبه

.م ک. اول دوره شعبه کاالی ارسال به شعبه
  سود تحقق یافته کاالی شعبه = سود تحقق نیافته کاالی شعبه ×   

  
  :دومروش 

  .سود تحقق یافته را بدست آورد توان میباشد با تناسب زیر % 20فرض اگر درصد اضافه شده به بهای تمام شده 
10.000  =  ×60.000  
  سود تحقق یافته 59.000

  
  

   :کتاب 14  شماره مسئله
قیمت تمام شده % 120ارسال کاال از دفتر مرکزی به شعبه بر مبنای . ای در سمنان داردسهامی نوآوران شعبهشرکت 

  :باشدتراز آزمایشی شرکت سهامی نوآوران و شعبه آن در سمنان به شرح زیر می. باشدمی
  شعبه اداره مرکزی  شرح

  بس بد بس بد
  - 16.000 - 20.000 وجوه نقد
  - 15.000 - 80.000  دریافتنیهایحساب

  - 12.000 - 25.000  )1/1(موجودی کاال
  - - - 34.000 حساب شعبه

  - 16.000 - 160.000  )خالص(تجهیزات
  5.000 - 40.000 -  های پرداختنیحساب

  - - 17.000 -  سود تحقق نیافته کاالی شعبه
  34.000 - - -  حساب اداره مرکزی

  - - 50.000 - سهام عادی
  - - 33.000 - سود انباشته

  160.000 - 400.000 - فروش
  - 90.000 - -  کاالی ارسالی از مرکز

  - - - 200.000 خرید
  - - 75.000 -  کاالی ارسالی به شعبه

  - 3.000 - 40.000 هزینه تبلیغات
  - 47.000 - 56.000  هزینه عملیاتی

  199.000 199.000 615.000 615.000 جمع
    15.000و موجودی آخر دوره مرکز  9.000موجودی کاال آخر دوره شعبه به قمت سیاهه : اضافیاطالعات 

  :مطلوب است
  13×3های مالی ترکیبی مرکز و شعبه در پایان سال تهیه کاربرگ صورت: الف
  13×3های مالی ترکیبی اداره مرکزی و شعبه در پایان تهیه صورت: ب
 

  )تعدیل کاال(سود تحقق نیافته  کاالی شعبه
  60.000  

59.000   
  10.000  
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  :کتاب 14  شماره مسئلهپاسخ 
  اقالم ترکیبی  و تعدیالت حذف  شعبه  اداره مرکزی  عنوان حساب

  بس  بد   بس  بد   بس  بد   بس  بد 
                  صورت سود و زیان

  560.000        160.000    400.000    فروش
    35.000  1 2.000      12.000    25.000 موجودی کاال اول دوره

    200.000            200.000  خرید

  2 75.000      90.000      کاالی ارسالی از مرکز
15.000 2      

        2 75.000      75.000    کاالی ارسالی به شعبه
  22.500      3 1500  9.000    15.000    موجودی کاال آخر دوره

    146.000        50.000    96.000  های عملیاتیهزینه
  321.000  490.000  152.000  169.000  76.500  92.000  381.000  582.500  

    201.500        17.000    169.000  انباشته سود ویژه نقل به سود
  490.000  490.000  169.000  169.000      582.500  582.500  

                  :گردش سود و زیان انباشته
  33.000            33.000    سود انباشته

  201.500    92.000  76.500  17.000    169.000    نقل از باال ویژه ناسود 
  234.500    92.000  76.500  17.000    202.000    سود انباشته نقل به ترازنامه

                 ترازنامه
    36.000        16.000    20.000  وجوه نقد
    95.000        15.000    80.000  های دریافتنیحساب

    7.500  3 1.500      9.000    15.000 موجودی کاال اول دوره
    176.000        16.000    160.000  تجهیزات

      4 34.000          34.000  حساب شعبه
  45.000        5.000    40.000    های پرداختنیحساب

        4 34.000  4 34.000        حساب اداره مرکزی

  1 2.000      17.000    سود تحقق نیافته کاالی شعبه
15.000 2    15.000    

  50.000            50.000    سهام عادی
  234.500    92.000  76.500  17.000    202.000   سود انباشته نقل از باال

  329.500  329.500  127.500  127.500  56.000  56.000  309.000  309.000  جمع
  
  12.000×  =  2.000     حذف سود تحقق نیافته کاالی اول دوره 1
  90.000×  =  15.000های کاالی ارسالی از مرکز به شعبه و سود تحقق نیافته شعبه     حسابحذف  2
  9.000×  =  1.500     شعبه دوره پایانحذف سود تحقق نیافته کاالی  3
  حساب متقابل شعبه و مرکزحذف  4
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  :کتاب 15  شماره مسئله
مستقل  دفاترای در شهمیرزاد دارد، اداره مرکزی و شعبه هر کدام دارای شرکت تجاری گل آرا واقع در سمنان شعبه

ارسال کاال از اداره مرکزی به شعبه بر . نمایدبوده و هر دو در ثبت و نگهداری کاال از سیستم کنترل ادواری استفاده می
  :باشدرویدادهای شعبه طی سال جاری به قرار زیر می. باشدمی% 20مبنای قیمت تمام شده به عالوه 

 .داردارسال میریال وجه نقد به شعبه  250.000اداره مرکزی مبلغ  -1

 )قیمت سیاهه. (داردریال کاال به شعبه ارسال می 600.000اداره مرکزی مبلغ  -2

های ثابت شعبه در دفاتر مرکز ثبت و نگهداری حساب دارایی(ریال توسط شعبه  120.000خرید تجهیزات به مبلغ  -3
 )شودمی

 .ریال 400.000خرید نسیه شعبه معادل  -4

 )توسط شعبه. (ریال 850.000و نسیه  ریال 350.000نقدی : فروش کاال -5

 .ریال توسط شعبه از مشتریان 660.000وصول مطالبات به مبلغ  -6

 .ریال 250.000های شعبه بالغ بر بدهی پرداخت -7

های اداری    ریال و هزینه 50.000های فروش هزینه. (ریال 170.000های شعبه به مبلغ پرداخت هزینه -8
 ).ریال 120.000

 .ریال 10.000تجهیزات استهالک ساالنه  -9

 .داردریال وجه نقد به اداره مرکزی ارسال می 450.000شعبه مبلغ  -10

 .دهدریال هزینه بیمه را به شعبه تخصیص می 20.000اداره مرکزی مبلغ  -11

) نرخ سیاهه(ریال آن مربوط به کاالی دریافتی از مرکز  240.000(ریال  300.000موجودی کاال پایان دوره شعبه  -12
 )باشدربوط به شعبه میو بقیه م

  :مطلوب است
  .های شعبه و نقل به اداره مرکزثبت رویدادهای فوق در دفتر روزنامه مرکز و شعبه و بستن حساب

  :کتاب 15  شماره مسئلهپاسخ 
  دفاتر شعبه دفاتر مرکز

    250.000 وجه نقد  250.000  حساب شعبه-1
  250.000  حساب اداره مرکزی  250.000  وجه نقد 

    600.000  ارسالی از مرکز.ک  600.000  حساب شعبه-2
      500.000 ارسالی به شعبه. ک 

  600.000  حساب اداره مرکزی  100.000 شعبه.سود تحقق نیافته ک 
    120.000 حساب اداره مرکزی  120.000 تجهیزات-3

  120.000  وجه نقد  250.000 حساب شعبه 
    400.000 خرید کاال  ثبتی ندارد                                 -4

  400.000  حساب پرداختنی 

  ثبتی ندارد                                 -5
    350.000 وجه نقد
    850.000  های پرداختنیحساب

  1.200.000  فروش کاال 
    660.000 وجه نقد  ثبتی ندارد                                 -6

  660.000  حساب دریافتنی 
    25.000  حساب پرداختنی  ثبتی ندارد                                 -7

  80.000  وجه نقد 
    170.000  فروش و اداری.ه  ثبتی ندارد                                 -8

  170.000  وجه نقد 
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    10.000 استهالک.ه  10.000  حساب شعبه-9
  10.000  حساب اداره مرکزی  10.000 استهالک انباشته 

    450.000 حساب اداره مرکزی  450.000 وجه نقد-10
  450.000  وجه نقد  450.000 حساب شعبه 

    20.000 هزینه بیمه  20.000  حساب شعبه-11
  20.000  حساب اداره مرکزی  20.000 هزینه بیمه 

  ثبتی ندارد                                 -12

    1.200.000 فروش
  )به قیمت سیاهه(  300.000 موجودی کاال

  300.000  خالصه سود و زیان 
  600.000  ارسالی از مرکز. ک 
  400.000 خرید کاال 
  200.000 عملیاتی. ه 

    300.000  خالصه سود و زیان  300.000  حساب شعبه-13
  300.000  حساب شعبه  300.000 درآمد شعبه 

     60.000  کاالی شعبه سود تحقق نیافته-14
    محاسبه سود تحقق نیافته کاالی شعبه 60.000 شعبهخالصدرآمد  

  سود تحقق نیافته کاالی شعبه   360.000  شعبهخالص درآمد-15
  100.000    360.000 خالصه سود و زیان  )60.000+300.000(

     60.000    
       .00040  

      40.000  =120/20  ×240.000 

  :کتاب 16  شماره مسئله
  :زیر انجام داده است شرح به 13×6ای در کرج افتتاح و مبادالت طی سال شرکت تجاری تابان واقع در تهران شعبه

 .داردریال وجه نقد به شعبه ارسال می 600.000اداره مرکزی مبلغ  -1
سود و زیان تحقق نیافته ) لریا 300.000بهای تمام شده مرکز (ریال  400.000ارسال کاال به شعبه به نرخ سیاهه  -2

 .شوددر اداره مرکزی در یک حساب جداگانه نگهداری می
 .ریال توسط شعبه 400.000خرید نسیه به مبلغ  -3
ریال، ارزش  500.000آالت در اداره مرکزی دارد، بهای اولیه ماشینآالت به شعبه ارسال میاداره مرکزی ماشین -4

ارزش جاری ماشین ) سال، بدون ارزش اسقاط 10آالت مفید ماشینعمر (ریال،  400.000دفتری آن بالغ بر 
 .ریال که توسط دفتر مرکزی پرداخت شده است 20.000آالت ریال، هزینه حمل ماشین 560.000

 .ریال 450.000فروش نقدی شعبه  -5
ریال، توسط اداره مرکزی که صورتحساب آن به شعبه ارسال  35.000 مبلغ بههای تبلیغاتی شعبه پرداخت هزینه -6

 .شده است
 .ریال 40.000آالت توسط شعبه معادل های استهالک ماشینثبت هزینه -7
 .ریال 150.000های عملیاتی شعبه ثبت هزینه -8
 .ریال 350.000ارسال وجه نقد به اداره مرکزی معادل  -9

 .ریال توسط شعبه 30.000فروش کاال به طور نسیه بالغ بر  -10
 .ریال و بقیه غیرقابل وصول اعالم گردید 28.000وصول مطالبات شعبه  -11
  ریال آن مربوط به اداره مرکزی 2.000ریال هزینه عملیاتی پرداخت نموده که از این مبلغ  8.000شعبه مبلغ  -12

 .باشدمی
آن مربوط به کاالی دریافتی از  ریال 100.000ریال، که از این مبلغ  250.000موجودی کاال آخر دوره شعبه  -13

 .باشدمرکز می
 :مطلوب است

   .ثبت فعالیت فوق در دفاتر شعبه و مرکز ، بستن حساب و نقل آن به مرکز
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  :کتاب 16  شماره مسئلهپاسخ 
  دفاتر شعبه دفاتر مرکز

    600.000 وجه نقد  600.000  حساب شعبه-1
  600.000  حساب اداره مرکزی  600.000  وجه نقد 

    400.000  ارسالی از مرکز.ک  400.000  حساب شعبه-2
      300.000 ارسالی به شعبه. ک 

  400.000  حساب اداره مرکزی  100.000 شعبه.سود تحقق نیافته ک 
    400.000 خرید کاال  ثبتی ندارد                                 -3

  400.000  حساب پرداختنی 
    500.000 آالتماشین  420.000  حساب شعبه-4

    20.000 هزینه حمل  100.000  استهالک انباشته
  420.000  حساب اداره مرکزی  500.000 آالتماشین 
  100.000  استهالک انباشته  20.000 وجه نقد 

    450.000 وجه نقد  ثبتی ندارد                                 -  5
  450.000  کاالفروش 

    35.000  هزینه عملیاتی  35.000  حساب شعبه-6
  35.000  حساب اداره مرکزی  35.000 وجه نقد 

    40.000  هزینه استهالک  ثبتی ندارد                                 -7
  40.000 استهالک 

    150.000  هزینه عملیاتی  ثبتی ندارد                                 -8
  150.000  حساب پرداختنی 

    350.000 حساب اداره مرکزی  350.000 وجه نقد-9
  350.000  وجه نقد  350.000 حساب شعبه 

    30.000  حساب دریافتنی  ثبتی ندارد                                 -10
  30.000  فروش 

  ثبتی ندارد                                 -11
    28.000 وجه نقد

    20.000 مطالبات سوخت شده.ه
  30.000  حساب دریافتنی 

    2.000 حساب اداره مرکزی  2.000  هزینه عملیاتی-12
    6.000  هزینه عملیاتی   

  8.000  وجه نقد  20.000 حساب شعبه 

  ثبتی ندارد                                 -13

    480.000 فروش
    250.000  کاال پایان دوره.م

    323.000  خالصه سود و زیان
  400.000  ارسالی از مرکز. ک 
  400.000 خرید کاال 
  35.000 تبلیغات. ه 
  40.000  استهالک. ه 
  156.000  عملیاتی. سایر ه 
  2.000  سوخت شده. م. ه 
  20.000  حمل. ه 

    323.000 حساب اداره مرکزی  323.000  زیان شعبه-14
  323.000  خالصه سود و زیان  323.000 حساب شعبه 

    محاسبه سود تحقق نیافته کاالی شعبه  75.000  سود تحقق نیافته کاالی شعبه-14
    75.000 سود تحقق یافته کاالی شعبه 

 300.000×  %25=  75.000  75.000  سود تحقق یافته کاالی شعبه-15
      248.000  خالصه سود و زیان

      323.000 زیان شعبه 
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  سود تحقق نیافته سیاهه شدهبهای تمام  تعدیل
 0 0 0  موجودی ابتدای دوره

  100.000 400.000 300.000  ارسالی از مرکز.ک
  100.000 400.000 300.000  کاالی آماده برای فروش

  )250.000( )100.000( )75.000(  موجودی پایان دوره
 225.000 300.000  
   75.000  

  :کتاب 17  شماره مسئله
بهای تمام شده  %  125ای در گرمسار دایر نموده است، کاالی ارسالی به شعبه بر مبنای الفباء شعبهشرکت تجاری 

نماید نیمی از موجودی کاال آخر دوره باشد، شعبه عالوه بر دریافت کاال از مرکز، از فروشندگان محلی هم خریداری میمی
  .باشدشعبه به نرخ سیاهه دریافتی از مرکز می

  :ذیالً گزارش شده است 13×29/12/1در ) شعبه و اداره مرکزی(رکت تجاری الفباء ترازنامه ش
  ترازنامه ترکیبی شعبه و مرکز–شرکت تجاری الفباء

29/12/1×13 
  شعبه اداره مرکزی 

     :هادارایی
 110.000 250.000 صندوق
 230.000 420.000 )خالص(های دریافتنی حساب

 160.000 200.000  موجودی کاال
  - 700.000 )خالص(آالت اموال و ماشین

  - 430.000  حساب شعبه گرمسار
 500.000 2.000.000  :هاجمع دارایی

    :بدهی و حقوق صاحبان سهام
  50.000 140.000  های پرداختنیحساب

  20.000 100.000  هاسایر بدهی
  - 16.000 کاالی شعبه نیافتهسود تحقق 

 430.000 -  حساب اداره مرکزی
  - 1.500.000  سهام عادی

  - 244.000  انباشته) زیان(سود
 500.000 2.000.000 جمع

شود، شعبه از دفاتر مستقل مالی آالت در دفاتر اداره مرکزی نگهداری میهای اموال و ماشینحساب کلیه دارایی
  :باشدبه شرح زیر می 13×2خالصه مبادالت شرکت تجاری الفباء و شعبه آن طی سال . نمایداستفاده می

ریال آن مربوط به اداره مرکزی و بقیه مربوط به  2.000.000ریال که  2.816.500فروش کاال به طور نسیه معادل  -1
 .باشدشعبه گرمسار می

 ریال 200.000ریال، شعبه  2.050.000اداره مرکزی : نسیه  طور بهخرید کاال  -2
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 )ریال 400.000بهای تمام شده کاال . (نرخ سیاهه به شعبه ارسال داشتریال کاال به  500.000اداره مرکزی مبلغ  -3

 ریال 797.500ریال، شعبه گرمسار  1.950.000اداره مرکزی : طالباتوصول م -4

 .ریال 550.000ارسال وجه نقد از شعبه به مرکز معادل  -5

 .ریال 210.000ریال، شعبه گرمسار  2.100.000اداره مرکزی : پرداخت بدهی -6

 20.000های عملیاتی شعبه به مبلغ ریال، پرداخت هزینه 200.000های عملیاتی، توسط مرکز زینهپرداخت ه -7
 .باشدریال آن، مربوط به شعبه می 10.000های عملیاتی پرداختی توسط اراده مرکزی مبلغ ریال، از هزینه

ریال آن مربوط به شعبه  15.000باشد که ریال می 80.000آالت مجموع استهالک ساالنه دارایی اموال و ماشین -8
 .باشدمی

ریال که نصف موجودی کاال آخر  100.000ریال، شعبه گرمسار  250.000موجودی کاال آخر دوره اداره مرکزی  -9
شرکت تجاری باشد، بنابراین مجموع موجودی کاالی آخر دوره دوره شعبه مربوط به کاالی دریافتی از مرکز می

 :زیر ارزیابی گردیده است شرح بهریال  340.000ه الفباء بر مبنای بهای تمام شد

  ریال 250.000          موجودی کاال آخر دوره مرکز
  ریال 50.000    موجودی کاال آخر دوره شعبه خریداری از فروشندگان محلی

  ریال 40.000    )50.000: 25/1(موجودی کاال آخر دوره شعبه دریافتی از مرکز 
  ریال 340.000          جمع موجودی کاال آخر دوره

  .ریال 44.000پرداخت سود سهام توسط شرکت سهامی به مبلغ  -10
  :مطلوب است

 . های سال گذشته در دفاتر کل شعبه و مرکزافتتاح مانده -1

 .ثبت رویدادهای فوق در دفاتر روزنامه مرکز و شعبه و نقل آن به دفتر کل -2

 .13×2تهیه کاربرگ ترکیبی برای پایان سال  -3

  
  :کتاب 17  شماره مسئلهپاسخ 

  شعبه مرکز
    110.000 صندوق  250.000 صندوق
    230.000  حساب دریافتنی  420.000  دریافتنیحساب

    160.000  موجودی کاال  200.000 موجودی کاال
  500.000  تراز افتتاحیه   700.000  آالتاموال و ماشین
      430.000 حساب شعبه

     2.000.000 تراز افتتاحیه 
    500.000  تراز افتتاحیه  2.000.000  افتتاحیهتراز

  20.000  هاسایر بدهی  1.000.000 هاسایر بدهی 
  430.000 حساب اداره مرکزی  16.000  سود تحقق نیافته شعبه 
  50.000  حساب پرداختنی  244.000 سهام عادی 
     140.000 حساب پرداختنی 
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  دفاتر شعبه دفاتر مرکز
    816.500  حساب دریافتنی  2.000.000  حساب دریافتنی-1

  816.500 فروش کاال  2.000.000 فروش کاال 
    200.000 خرید کاال  2.050.000 خرید کاال-2

  200.000 حساب پرداختنی  2.050.000 حساب پرداختنی 
    500.000 کاالی ارسالی از مرکز  500.000  حساب شعبه-3

      400.000 کاالی ارسالی به شعبه 
  500.000  حساب اداره مرکزی  100.000 سود تحقق نیافته شعبه 

    797.500 وجه نقد  1.950.000 وجه نقد-4
  797.500  حساب دریافتنی  1.950.000 حساب دریافتنی 

    550.000 حساب اداره مرکزی  550.000 وجه نقد-5
  550.000  وجه نقد  550.000 حساب شعبه 

    210.000  حساب پرداختنی  2.100.000  حساب پرداختنی-6
  210.000  وجه نقد  2.100.000 وجه نقد 

    30.000  هزینه عملیاتی  190.000  هزینه عملیاتی-7
  10.000  حساب اداره مرکزی   10.000  حساب شعبه  

  20.000  وجه نقد  200.000  وجه نقد 
    15.000  هزینه استهالک  65.000  هزینه استهالک-8
       15.000  حساب شعبه  

  15.000  حساب اداره مرکزی  80.000 استهالک انباشته 
 44.000 وجه نقد   ثبتی ندارد                                   44.000  سود سهام پرداختی-9

    816.500 فروش  2.000.000 فروش-10
    100.000  کاال پایان دوره.م  250.000  کاال پایان دوره.م

  11.500  خالصه سود و زیان   400.000  به شعبهارسالی.ک
  500.000  ارسالی از مرکز. ک  145.000 خالصه سود و زیان 
  200.000 خرید کاال  2.050.000  خرید کاال 
  160.000  ابتدای دوره. م  200.000 ابتدای دوره. م 
  45.000 عملیاتی. ه  255.000  عملیاتی. ه 

    11.500  سود و زیانخالصه  11.500  حساب شعبه-11
  11.500  حساب اداره مرکزی  11.500 درآمد شعبه 

       106.000  سود تحقق نیافته-12
  106.000 سود تحقق یافته 

    محاسبه سود تحقق نیافته کاالی شعبه  11.500  درآمد شعبه-13
       106.000  سود تحقق یافته 

  کاالی شعبهسود تحقق نیافته   117.500 خالصه سود و زیان 
  16.000     262.500  خالصه سود و زیان-14

)117.500+145.000(  106.000 100.000  
  00010.    262.500 سود انباشته 

       44.000  سود انباشته-15
  50.000×  125/25=  10.000 44.000 سود سهام پرداختی 
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  :ثبت دفتر کل و مانده گیری -17
  دفاتر شعبه دفاتر مرکز

          
  )وجه نقد(صندوق    حساب دریافتنی  حساب دریافتنی   )وجه نقد(صندوق 

  550.0005  110.000م   797.5004  230.000م 1.950.0004  420.000م  2.100.0006  250.000م
1.950.0004 200.0007   2.000.0001    816.5001    797.5004 210.0006  
  20.0007       000249.م    000704.م   44.0008  550.0005

    127.500م              406.000م
                  

  کاالی ارسالی از مرکز   حساب پرداختنی  کاالی ارسالی به شعبه   حساب پرداختنی
 500.00010 500.0003   م50.000 210.0006  400.0003 400.00010   م140.000 2.100.0006

    صفر م   200.0002    صفر م    2.050.0002  
       00040.م         00090.م  
                  

  هاسایر بدهی   حساب اداره مرکزی  آالتاموال و ماشین   حساب شعبه
  م20.000     م430.000 500.0003    م700.000   550.0003  م430.000
500.0003           550.0003       
10.0007           10.0007       
15.0008         15.0008     

       000505.م           000405.م
                

  خرید کاال   فروش کاال  فروش کاال   خرید کاال
2.050.0002      2.000.0001   816.0001   200.0002   

                  
                  
       موجودی کاال اول دوره  سود تحقق نیافته شعبه     

         م160.000  م16.000     هاسایر بدهی
           100.0003       م100.000

                  
           سهام عادی   جودی پایان دورهمو

           م1.500.000       م25.000
                  

           اول دوره موجودی کاال   سود انباشته
             م200.000   م244.000  
  100.0003                
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  تهیه کاربرگ -17

  اقالم ترکیبی  و تعدیالت حذف شعبه اداره مرکزی  عنوان حساب
  بس  بد   بس  بد  بس بد بس  بد 

                  صورت سود و زیان
 2.816.500       816.500  2.000.000   فروش

    344.000 1 16.000    160.000   200.000  موجودی کاال اول دوره
   2.225.000      200.00  2.050.000 خرید

  2 400.000      500.000      کاالی ارسالی از مرکز
100.000 2      

        2 400.000   400.000    کاالی ارسالی به شعبه
  340.000 ←) 250+50+40(  3 10.000 100.000  250.000    موجودی کاال آخر دوره

    220.000      30.000   190.000 های عملیاتیهزینه
    80.000      15.000   65.000 هزینه استهالک

 2.505.000 2.650.000 905.000 916.500 410.000  516.000  2.894.000 3.156.500 
    262.500      115.000   145.000  سود ویژه نقل به سود انباشته

 2.650.000 2.650.000 916.500 916.500     3.156.500 3.156.500 
               :گردش سود و زیان انباشته

  244.000         244.000   سود انباشته
  262.500    516.000  410.000 115.000  145.000    ویژه نقل از باالسود نا

    44.000         44.000  سود سهام پرداختی
  462.500    516.000  410.000 115.000  345.000    سود انباشته نقل به ترازنامه

                 ترازنامه
    533.500      127.500   406.000 وجوه نقد
    719.000      249.000   470.000  های دریافتنیحساب

    340.000  3 10.00    100.000   250.000  موجودی کاال اول دوره
    620.000      16.000   620.000  آالتاموال و ماشین
      4 405.000       405.000 حساب شعبه

  130.000       40.000  90.000    های پرداختنیحساب
  120.000       20.000  100.000   هاسایر بدهی

        4 405.000  4 405.000      حساب اداره مرکزی
  1 16.000      116.000    شعبهسود تحقق نیافته کاالی 

100.000 2        
  1.500.000         1.500.000   سهام عادی

  462.500    516.000  76.500 115.000  345.000    سود انباشته نقل از باال
  2.212.000 2.212.000  931.000  931.000 476.500 476.500 0002.151. 0002.151. جمع

  160.000 ×% 50 × =  16.000حذف سود تحقق نیافته کاالی اول دوره      1
  و سود تحقق نیافته شعبه  با حساب کاالی ارسالی از مرکز های کاالی ارسالی شعبهحذف حساب 2

  500.000×  =  400.000و    500.000×  =  100.000 
  50.000×  =  40.000و  100.000 ×% 50× =  10.000حذف سود تحقق نیافته کاالی پایان دوره شعبه       3
  حذف حساب متقابل شعبه و مرکز 4
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  های متقابلهزینه حمل و حساب
  .باشدهزینه حمل به عنوان هزینه مستقل است و بر عهده شعبه می

  
  )روش کنترل ادواری(کاالی ارسالی به شعب تشریحی در خصوص هزینه حمل  1مثال 

هزینه حمل کاالی ارسالی توسط شعبه الف به مبلغ . داردریال کاال برای شعبه الف ارسال می 500.000 اداره مرکزی
از کاالی دریافتی از مرکز را به شعبه ب % 40مطابق دستور مدیریت اداره مرکزی شعبه الف . گرددریال پرداخت می 50.000

کاالی ارسالی که  که صورتیدر . نمایدپرداخت می) هزینه حمل(ریال  250.000دارد و شعبه ب از این بابت مبلغ ال میارس
هزینه حمل کاالی ارسالی از مرکز به شعبه . گرددریال بود مستقیماً به شعبه ب ارسال می 200.000بهای تمام شده آن 

  .بت عملیات حسابداری در دفاتر مرکزی، شعبه الف و شعبه بث: مطلوب است. ریال بالغ گردید 35.000معادل 
  دفاتر شعبه ب  دفاتر شعبه الف  دفاتر مرکز

         500.000 از مرکز.ا.ک   500.000 شعبه الف/ح-1
         50.000 هزینه حمل 500.000  به شعبه الف. ا.ک 
        500.000 اداره مرکزی/ح     
        50.000 وجه نقد     

    200.000  از مرکز. ا.ک   220.000 اداره مرکزی/ح   200.000  شعبه الفبه.ا.ک-2
    35.000  هزینه حمل  200.000 از مرکز.ا.ک  200.000  ببه شعبه . ا.ک 

  25.000  وجه نقد    200.000 هزینه حمل )50.000×%40(   210.000 شعبه ب/ح
  210.000  اداره مرکزی/ح         10.000 اضافیهزینه حمل

          220.000  الفشعبه / ح 
  50.000+  25.000=  75.000کل هزینه پرداختی شعبه الف و ب 
  75.000 – 30.000=  45.000سهم هزینه شعبه الف 

  )هزینه حمل اضافی( 45.000 – 35.000=  10.000سهم هزینه شعبه ب 
  )روش کنترل ادواری(تشریحی در خصوص هزینه حمل کاالی ارسالی به شعب  2مثال 

  :بهای تمام شده باشد% 120ه الف بر مبنای بکه کاالی ارسالی به شع فرض کنید
 60.000ریال و هزینه حمل آن  1.000.000در صورتی که کاالی ارسالی از مرکز به شعبه به بهای تمام شده : الف 

  :ریال توسط اداره مرکزی پرداخت شده باشد ثبت رویداد فوق در دفاتر مرکزی و شعبه به شرح زیر
  دفاتر شعبه مرکز دفاتر

    1.200.000  ارسالی از مرکز. ک/ ح  1.260.000  حساب شعبه
    60.000  هزینه حمل 1.000.000 ارسالی به شعبه. ک 
  1.260.000  اداره مرکزی/ ح  200.000  شعبه. نیافته ک. ت. س 
     60.000 وجه نقد 
ریال  30.000شعبه به مرکز برگشت کرده و مبلغ کاالی مذکور را % 50در صورتی که طبق تصمیم اداره مرکزی : ب

  :باشدتوسط شعبه بابت هزینه حمل کاالی برگشتی پرداخت شده باشد ثبت آن در دفاتر مرکز و شعبه به شرح زیر می
  دفاتر شعبه دفاتر مرکز

    660.000  اداره مرکزی/ح  )1.000.000×%50( 500.000 ارسالی به شعبه.ک
  600.000  ارسالی از مرکز. ک/ ح  )1.200.000×%50(  )200.000×%50( 100.000  شعبه. نیافته ک. ت. س
  30.000  هزینه حمل  )60.000×%50(  60.000  حمل اضافی.ه

  30.000  وجه نقد  )حمل کاالی برگشتی. ه( 660.000 حساب شعبه 
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  های متقابلرفع اختالف حساب
بایست با هم در دفاتر اداره مرکزی و شعبه می) و مرکز های شعبهحساب(متقابل  هایدر شرایط عادی مانده حساب

آن  در صورت عدم تساوی مانده حساب شعبه در دفاتر مرکز و حساب اداره مرکزی در دفاتر شعبه اختالف. برابر باشند
  :به مثال زیر توجه شود. باشدمعموالً ناشی از وجوه بین راهی، کاالی بین راهی و یا اشتباه می

  :مثال
ریال بستانکار و مانده  132.000در دفاتر شعبه به مبلغ × 2مانده حساب اداره مرکزی شرکت آلفا در پایان اسفند 

های به عمل آمده موارد زیر مشخص پس از بررسی. باشدریال بدهکار می 321.000حساب شعبه در دفاتر مرکزی به مبلغ 
  :گردید

برای مرکز حواله نمود که تا تاریخ از طریق بانک × 27/12/2ریال وجه نقد در تاریخ  100.000شعبه مبلغ  -1
  .به اداره مرکزی نرسیده است) سال بعد(× 4/1/3

برای شعبه خود ارسال نمود که تا × 27/12/2ریال کاال به بهای تمام شده در تاریخ  80.000اداره مرکزی  -2
  .به شعبه واصل نشد× 3/1/3تاریخ 

ریال بابت هزینه تبلیغات به شعبه تخصیص داده که شعبه  21.000مبلغ × 2اداره مرکزی در اسفند ماه  -3
  .ریال ثبت نموده است 12.000در دفاتر خود آن را به مبلغ اشتباهاً 
  .های متقابل و ثبت تعدیالت در دفاتر اداره مرکزی و شعبهتهیه صورت مغایرت حساب :مطلوب است

 شرکت آلفا
  های متقابل مرکز و شعبهمغایرت حسابصورت 

 13×2پایان سال منتهی به 
  حساب شعبه در دفاتر مرکز حساب اداره مرکزی در شعبه  قبل از تعدیلمانده

  321.000 132.000 وجوه بین راهی شعبه به مرکز1
 )100.000(  کاالی بین راهی مرکز به شعبه2
   80.000 )21.000- 12.000(اصالح اشتباه  3

  221.000 221.000 مانده اصالح شده
  :تعدیالت

  دفاتر شعبه دفاتر مرکز
    80.000  ارسالی از مرکز.ک/ح)1  100.000  وجه نقد29/12)1

  80.000  اداره مرکزی/ ح  100.000 شعبه/ ح 
  بابت ثبت کاالی بین راهی    
    9.000  هزینه تبلیغات)2    
  9.000  اداره مرکزی/ ح  حساب شعبه 
     100.000 ت.ق.م321.000 
  اداره مرکزی/ ح  ارسالی از مرکز.ک/ح  م221.000 
  ت.ق.م132.000    م×××    
  80.0001    80.0001 صندوق 
  9.0002      م××× 
  م221.000   هزینه تبلیغات  100.0001 
      ت.ق.م321.000    

مبلغموجودی کاالی پایان دوره شعبهبایست به می:نکته
 )کاالی بین راهی+ پایان دوره . ک. م(. ریال اضافه گردد80.000

9.0002      
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  :کتاب 18  شماره مسئله
هزینه . داردشعبه الف ارسال می به بودریال  50.000فرض کنید که شرکت سهامی بهاران کاال که بهای تمام شده آن 

از  طبق یادداشتی» ب«کمبود کاال در شعبه  علت بهریال، بعد از مدتی،  2000حمل پرداختی توسط شرکت بهاران معادل 
ریال توسط شعبه  1200بابت هزینه حمل انتقالی مبلغ . گرددارسال می» ب«کاال به شعبه » الف«اداره مرکزی به شعبه 

  .باشدریال می 1800مستقیماً » ب«ی انتقالی از اداره مرکزی به شعبه هزینه حمل کاال. گرددپرداخت می» ب«
  :کتاب 18  شماره مسئلهپاسخ 

  دفاتر شعبه ب دفاتر شعبه الف  دفاتر مرکز
          50.000  از مرکز .ا .ک    52.000  شعبه الف/ ح) 1

          2.000  هزینه حمل  50.000  به شعبه الف .ا. ک  
        52.000  مرکزیاداره / ح    2.000  وجه نقد  

    50.000  از مرکز .ا .ک    52.000  اداره مرکزی/ ح    50.000  ببه شعبه  .ا. ک
    1.800  هزینه حمل  50.000  از مرکز. ا. ک    50.000  الفبه شعبه . ا. ک  
  50.600  اداره مرکزی/ ح    2.000  هزینه حمل      50.600  بشعبه / ح
  1.200  وجه نقد            1.400  حمل اضافی. ه

              52.000  شعبه الف/ ح  
  

  :کتاب 19  شماره مسئله
  :شامل ارقام زیر است 13×2سال مالی  اول درهای شرکت سهامی الوند و شعبه آن در همدان، های حسابمانده

  شعبه اداره مرکزی 
  20.000 70.000 وجه نقد
  35.000 100.000 )خالص(های دریافتنی حساب

  55.000 150.000  موجودی کاال
 200.000 450.000  )خالص(آالت اموال و ماشین
  - 280.000  حساب شعبه

 310.000 1.050.000 جمع
  25.000 45.000  های پرداختنیحساب

  5.000 30.000  هاسایر بدهی
  - 5.000 سود تحقق نیافته کاالی شعبه

 280.000 -  حساب اداره مرکزی
  - 800.000  سهام عادی

  - 170.000  سود و زیان انباشته
 310.000 0000050.1. جمع

کاالی ارسالی به شعبه به : (باشدبه قرار زیر می 13×2طی سال  اداره مرکزی و شعبه آن در همدان خالصه عملیات
  )باشدمی% 10روش بهای تمام شده، بعالوه 

شعبه همدان ارسال  ریال به 330.000ریال که از این مبلغ  1.000.000فروش کاال توسط اداره مرکزی به مبلغ  -1
 .گردیده است

  .ریال 500.000فروش کاال توسط شعبه به طور نسیه طی سال به مبلغ 
 .ریال 70.000ریال، شعبه  500.000اداره مرکزی : نسیه طور بهخرید کاال  -2
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. باشدریال مربوط به شعبه می 300.000ریال که از این مبلغ  980.000اداره مرکزی : وصول مطالبات طی سال -3
 .ریال 510.000وصولی شعبه از مشتریان 

 .ریال 40.000ریال، شعبه  515.000مرکزی  اداره: هاپرداخت بدهی -4

 .ریال 60.000ریال، شعبه  200.000اداره مرکزی : یهای عملیاتپرداخت هزینه -5

 .ریال 10.000ریال، شعبه  40.000اداره مرکزی : آالتاستهالک اموال و ماشین -6

 .ریال و ارسال صورت حساب بدان شعبه 20.000لیاتی شعبه توسط اداره مرکزی به مبلغ های عمپرداخت هزینه -7

 .ریال توسط شرکت سهامی الوند 70.000سود سهام پرداختی به مبلغ  -8

به  مربوطریال  10.500مبلغ . (ریال 60.000ریال، شعبه  110.000اداره مرکزی : 13×29/12/2موجودی کاال در  -9
 )خریدهای شعبه است

  :وب استمطل
 .های اول دوره در دفاتر کل مرکز و شعبهافتتاح مانده -1

 .ثبت رویدادهای فوق در دفتر روزنامه مرکز و شعبه و نقل آن به دفتر کل -2

 .13×29/12/2در تاریخ ) شعبه و اداره مرکزی(تهیه کاربرگ ترکیبی  -3

 .های موقت شعبه و مرکزبستن حساب -4

  :19مسئله شماره  پاسخ
  شعبه دفاتر دفاتر مرکز

    330.000  ارسالی از مرکز.ک  330.000  شعبهحساب-1
  330.000  اداره مرکزی/ ح   670.000  حساب دریافتنی

      300.000 کاالی ارسالی به شعبه 
    500.000  حساب دریافتنی 30.000 شعبه.ک.ن. ت. س 
  500.000  وجه نقد  670.000  فروش 

    70.000 خرید کاال  500.000 خرید کاال-2
  70.000 حساب پرداختنی  500.000 حساب پرداختنی 

    510.0000 وجه نقد  980.000 وجه نقد-3
    300.000  اداره مرکزی/ح 300.000 شعبهحساب 
  510.000  حساب دریافتنی  680.000 حساب دریافتنی 
  300.000  وجه نقد    

    40.000  پرداختنیحساب  515.000  تنیحساب پرداخ-4
  40.000  وجه نقد  515.000 وجه نقد 

    60.000  هزینه عملیاتی  200.000  هزینه عملیاتی-5
  60.000  وجه نقد  200.000 وجه نقد 

    10.000  استهالکهزینه  40.000  استهالکهزینه-6
  10.000  استهالک انباشته  40.000 استهالک انباشته 

    20.000  عملیاتیهزینه  20.000  حساب شعبه-7
  20.000  حساب اداره مرکزی  20.000  وجه نقد 

 70.000 وجه نقد   ثبتی ندارد                                   70.000  سود سهام پرداختی-8

  ثبتی ندارد                                 -9

    1.170.000 فروش
    1.655.000  کاال پایان دوره.م
  235.500  خالصه سود و زیان 

  50.000  هزینه استهالک 
  200.000  ابتدای دوره. م 
  280.000 عملیاتی. ه 
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  :ثبت دفتر کل و مانده گیری -19
  دفاتر شعبه دفاتر مرکز

          
  )وجه نقد(صندوق    حساب دریافتنی  حساب دریافتنی   )وجه نقد(صندوق 

  40.0004  20.000م   510.0003  35.000م  680.0003  100.000م   515.0004  70.000م
980.0003  200.0005   670.0001    500.0001    510.0003 60.0005  

  300.0003       00025.م    00009.م   20.0007  
    130.000م            20.0008  

                  000245.م
  کاالی ارسالی از مرکز   حساب پرداختنی  کاالی ارسالی به شعبه   حساب پرداختنی

   330.0001   م25.000 400.0004  300.0003     م45.000  515.0004
    صفر م   70.0002         500.0002  
       00055.م    سود سهام پرداختی   00050.م  
     70.0008             

  هاسایر بدهی   حساب اداره مرکزی  آالتاموال و ماشین   حساب شعبه
  م5.000     م280.000 300.0003    م450.000   300.0003  م280.000
330.0001           330.0001       
       20.0007    هزینه استهالک     20.0007

  استهالک انباشته   000330.م      40.0006     000330.م
                10.0006  
                

  خرید کاال   فروش کاال  فروش کاال   خرید کاال
500.0002       6700.0001    500.0001   70.0002    

                  
                استهالک انباشته

  هزینه عملیاتی   موجودی کاال اول دوره  سود تحقق نیافته شعبه   40.0006  
    60.0005     م55.000  م5.000     هاسایر بدهی

    20.0007       30.0001     م30.000  
    م80.000   آالتاموال و ماشین  م 35.000       

         م200.000  سهام عادی   موجودی پایان دوره
           م800.000       
  هزینه استهالک              

    10.0006       اول دوره موجودی کاال   سود انباشته
             م150.000   م170.000  
                  

           هزینه عملیاتی   
     300.0005             
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  تهیه کاربرگ -19

  اقالم ترکیبی  و تعدیالت حذف شعبه اداره مرکزی  عنوان حساب
  بس  بد   بس  بد  بس بد بس  بد 

                  زیانصورت سود و
 1.170.000       500.000  670.000   فروش

    200.000  50001    55.000   150.000  موجودی کاال اول دوره
    570.000      70.000   500.000 خرید

      330.0004    330.000    کاالی ارسالی از مرکز
        30.0002   300.000    کاالی ارسالی به شعبه
  165.500   45003 60.000  110.000    موجودی کاال آخر دوره

    280.000      80.000   200.000 های عملیاتیهزینه
    50.000      10.000   40.000 هزینه استهالک

 890.000  1.080.000 545.000 560.000     1.100.000 1.335.500 
سود ویژه نقل به سود

    235.500        15.000    190.000 انباشته
              

               :زیان انباشتهگردش سود و 
  170.000         170.000   سود انباشته

  235.500       15.000  190.000    ویژه نقل از باال سود نا
    70.000         70.000  سود سهام پرداختی

  70.000  360.000  15.000     70.000  405.500  
    335.500      15.000   290.000  سود انباشته نقل به ترازنامه

                 ترازنامه
    375.000      130.000   245.000 وجوه نقد
    115.000      25.000   90.000  های دریافتنیحساب

    165.500  45003    60.000   110.000  دوره پموجودی کاال 
    600.000      190.000   410.000  آالتاموال و ماشین
     330.0004       330.000 حساب شعبه

  850.000      550.000   300.000   های پرداختنیحساب
  35.000      5.000   30.000   هاسایر بدهی

     330.0004  330.000        حساب اداره مرکزی
  5.0001      35.000    سود تحقق نیافته کاالی شعبه

30.0002        

  800.000         800.000   سهام عادی
  335.500      15.000   290.000    سود انباشته نقل از باال

 1.255.500 1.255.500  669.500  669.500 405.000 405.000 1.185.000 1.185.000 جمع
  500.000×  110/10=  5.000حذف سود تحقق نیافته کاالی اول دوره      1
  330.000×  110/10=  30.000 و سود تحقق نیافته شعبه  با حساب کاالی ارسالی از مرکز های کاالی ارسالی شعبهحذف حساب 2

   60.000×  110/10=  4.500حذف سود تحقق نیافته کاالی پایان دوره شعبه      3 
  حذف حساب متقابل شعبه و مرکز 4
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  سهامی الوندشرکت 
  صورت سود و زیان

 29/12/93برای سال مالی منتهی به 

  سهامی الوندشرکت 
  گردش سود انباشته

  29/12/93برای سال مالی منتهی به 
  170.000    انباشتهسود   1.170.000    فروش

  235.500    سود خالص دوره مالی      :ف. ک. ت. ب
  )70.000(    سود سهام پرداختی    200.000  کاالی ابتدای دوره. م

  500.335    29/12سود انباشته     000570.  خرید طی دوره
  سهامی الوندشرکت     770.000  بهای آماده برای فروش

  گردش سود انباشته
  29/12/93برای سال مالی منتهی به 

    )1.655.000(  موجودی پایان دوره:  -
  )6.045.000(    ف. ک. ت. ب

  :هادارایی  :هادارایی  5.655.000    سود ناخالص
  85.000            پرداختنی /ح 375.000       وجه نقد            )280.000(  عملیاتی. ه:  -
  35.000ها           جمع بدهی  115.000دریافتنی           /ح  )٣٣٠.٠٠٠(  )50.000(  استهالک. ه:  -

  س.ص.ح 165.500موجودی کاال           )58.875(    مالیات
  800.000سهام عادی    600.000 آالتاموال و ماشین  625.176    سود پس از کسر مالیات

  335.500سود انباشته          
   1.135.500:  س. ص. جمع ح        
  500.1.255جمع                  500.1.255جمع                      

  
  :کتاب 20  شماره مسئله

ای در دامغان دارد، کلیه کاالی ارسالی به شعبه به بهای تمام شده بعالوه شرکت سهامی سمن واقع در تهران، شعبه
  :شامل ارقام زیر است 13×1/1/2در تاریخ  های شعبه دامغانشود، مانده حسابارسال می% 25

  14.000      صندوق
  65.000    های دریافتنیحساب

  77.000      موجودی کاال
  100.000    اثاثه و منصوبات

  49.000        استهالک انباشته اثاثه
  8.000        های پرداختنیحساب

  5.000        حقوق پرداختنی
  194.000          اداره مرکزی

 کاالگردد، موجودی و در دفاتر ثبت می استهالک دارایی ثابت شعبه توسط شعبه محاسبه، %10نرخ استهالک اثاثه  -
 :باشدزیر می شرح به 13×2ریال، خالصه رویدادهای شعبه در طی سال  77.000دوره به نرخ سیاهه  اول

  .ریال 300.000کاالی ارسالی به شعبه به بهای تمام شده  -1
ریال آن نقداً توسط مرکز و بقیه  7.000ریال که مبلغ  9.000بر  هزینه حمل کاالی ارسالی به شعبه بالغ -2

  .توسط شعبه پرداخت شد
  .ریال آن نقداً دریافت شد 125.000ریال که  500.000فروش شعبه  -3
  .ریال از مطالبات شعبه دریافت شد 390.000مبلغ  -4
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های ریال، جمع پرداختی بابت هزینه 50.000ریال، هزینه حقوق  35.0000شعبه  عملیاتهای هزینه -5
  .ریال 53.000ریال و پرداختی به کارکنان بابت حقوق  31.000عملیاتی 

  .ریال 390.000وجوه ارسالی از شعبه به مرکز  -6
  .دهدریال هزینه را به شعبه تخصیص می 27.000اداره مرکزی مبلغ  -7
 61.500ریال جمعاً  1500ریال، هزینه حمل  60.000ه شعبه به قیمت سیاهه موجودی کاال آخر دور -8

  .ریال
  .ثبت استهالک اثاثه در دفاتر شعبه -9

  : مطلوب است
  .افتتاح مانده در دفاتر کل: الف
  .ثبت رویدادهای فوق در دفتر روزنامه و نقل آن به دفتر کل: ب

  .های شعبه و نقل آن به اداره مرکزیبستن حساب
  :20مسئله شماره  پاسخ

  دفاتر شعبه دفاتر مرکز
    375.000  ارسالی از مرکز.ک  375.000  حساب شعبه-1
  375.000  اداره مرکزی/ ح  300.000 کاالی ارسالی به شعبه 

      75.000 شعبه.ک.ن. ت. س 
    9.000  هزینه حمل  7.000  حساب شعبه-2
  7.000  اداره مرکزی/ ح    

  2.000  وجه نقد  7.000  وجه نقد 
    125.000 وجه نقد   -3

    375.000  حساب دریافتنی   
  500.000  فروش    

    390.0000 وجه نقد   -4
  390.000  حساب دریافتنی    

    35.000  هزینه عملیاتی   -5
    50.000 هزینه حقوق   
    3.000  حقوق پرداختنی   
  84.0000  وجه نقد    
  4.000  هزینه پرداختنی    

    390.000  اداره مرکزی/ح  390.000 وجه نقد-6
  390.000  وجه نقد  390.000 حساب شعبه 

    27.000  هزینه عملیاتی  27.000  حساب شعبه-7
  27.000  اداره مرکزی/ ح  27.000 وجه نقد 

  )100000- 49000(%10× 5.100  هزینه استهالک   -9
  5.100  استهالک انباشته     

    500.000 فروش    :تعدیالت
    6.000 پایان دوره.م  سود تحقق نیافته کاالی شعبه

    18.100  خالصه سود و زیان   75.000 
  375.000  ارسالی از مرکز. ک      63.00012
  9.000  هزینه حمل    12.000 
  5.100  هزینه استهالک     

  62.000  هزینه عملیاتی  60.000×125/12=12.000 → 75.000 – 12.000=63.000
  50.000  هزینه حقوق     
  77.000  کاالی ابتدای دوره. م     

    18.100  اداره مرکزی/ح  18.100  زیان شعبه-11
  18.100  خالصه سود و زیان  18.100 حساب شعبه 

       63.000  سود تحقق نیافته-12
      63.000 سود تحقق یافته شعبه 
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  :ثبت دفتر کل و مانده گیری - 20
  دفاتر شعبه مرکزدفاتر

          
  )وجه نقد(صندوق    اداره مرکزیحساب   شعبهحساب    )وجه نقد(صندوق 
  2.0002 م14.000   م194.000 390.0006  390.0009 م194.000   390.0007.0002

  27.0007   375.0001     375.0001   125.0003 84.0005  
356.000    7.0002     7.0002   390.0004  390.0006  

       27.0007      27.0007   53.000   
     513.000            

  کاالی ارسالی از مرکز   دریافتنیحساب      کاالی ارسالی به شعبه
   375.0001   390.0004 م65.000       300.0001  
         375.0003    375.000    
       50.000    سود تحقق نیافته شعبه     
  هزینه حمل       75.0001       

   9.0002   اثاثه و منصوبات     
       م100.000         
  کاالی ابتدای دوره. م              
   م77.000   حساب پرداختنی       
  استهالک انباشته   م8.0000           
  م49.000     هزینه پرداختنی         
         40.0005     5.1009  

  54.100     حقوق پرداختنی     
       م5.000 3.0005         
  فروش   2.000           

              500.0003  
  هزینه عملیاتی   هزینه حقوق       

       50.0005    35.0005   
              27.0007   
    62.000   کاالی پایان دوره. م         

  هزینه استهالک    م61.500     
         5.1009   
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  :کتاب 21  شماره مسئله
قیمت تمام شده % 120به شعبه بر مبنای ارسال کاال از دفتر مرکزی . ای در سمنان داردشرکت سهامی نوآوران شعبه

  :به شرح زیر است 13×9است؛ تراز آزمایشی شرکت سهامی نوآوران و شعبه سمنان در پاسان سال 
  شعبه اداره مرکزی  شرح

  بس  بد بس بد
   16.000  20.000 وجوه نقد
   15.000  80.000  های دریافتنیحساب

   12.000  25.000  موجودی کاال اول دوره
   --  34.000 حساب شعبه

   5.000  160.000  )خالص(تجهیزات
  10.000  40.000   های پرداختنیحساب

   -- 19.000   سود تحقق نیافته کاالی شعبه
  18.000  -   حساب اداره مرکزی

  --  50.000  سهام عادی
  --  21.000  سود انباشته

  160.000  400.000  فروش
      کاالی ارسالی از مرکز

    200.000 خرید
   85.000   کاالی ارسالی به شعبه

    40.000 هزینه تبلیغات
    56.000  های عملیاتیهزینه

 615.000 615.000 188.000  188.000  
  :اطالعات اضافی

 .به شعبه نرسیده است 13×9ریال به شعبه ارسال شده تا پایان  12.000کاال به قیمت سیاهه -

 .به مرکز نرسیده است 13×9وجه نقد به مرکز ارسال داشته تا پایان ریال  4.000شعبه مبلغ  -

 .ریال 15.000ریال موجودی کاالی آخر دوره مرکز  9.000موجودی کاال آخر دوره شعبه به قیمت سیاهه  -

  :مطلوب است
 های متقابلتهیه صورت مغایرت حساب -

 .13×9تهیه کاربرگ ترکیبی دفتر مرکزی و شعبه در پایان سال  -

 .13×9های مالی ترکیبی دفتر مرکزی و شعبه در پایان سال تهیه صورت -

  
  :21مسئله شماره  پاسخ

 دفاتر شعبهدفاتر مرکز
  12.000 ارسالی از مرکز.ک-1

 12.000 اداره مرکزی/ ح )کاالی بین راهی(
 )وجوه بین راهی(4.000وجه نقد-2

4.000حساب شعبه
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  نوآورانسهامی شرکت 
  های متقابل مرکز و شعبهصورت مغایرت حساب

  13×5پایان سال منتهی به 
  حساب شعبه در دفاتر مرکز  حساب اداره مرکزی در شعبه  مانده قبل از تعدیل

  18.000  34.000  مانده قبل از تعدیل
  )12.000(  ----   )مرکز به شعبه( کاالی بین راهی
  ------   )4.000(  )شعبه به مرکز(وجوه بین راهی 
  00030.  00030. مانده اصالح شده
  :21مالی ترکیبی مسئله شماره  های صورت

  سهامی نوآورانشرکت 
  صورت سود و زیان

 13×29/12/5برای سال مالی منتهی به 

  سهامی نوآورانشرکت 
  گردش سود انباشته

  13×29/12/5برای سال مالی منتهی به 
  21.000    سود انباشته  560.000    فروش

  500.211    سود خالص دوره مالی      :ف. ک. ت. ب
  500.232    29/12سود انباشته     35.000  کاالی ابتدای دوره. م

          000200.  خرید طی دوره
  سهامی نوآورانشرکت     235.000  بهای آماده برای فروش

  ترازنامه
  13×29/12/5برای سال مالی منتهی به 

    )005.32(  موجودی پایان دوره:  -
  500.202    ف. ک. ت. ب

  :هادارایی  :هادارایی  357.500    سود ناخالص
  50.000پرداختنی   /ح  40.000وجه نقد                  )000146.(    عملیاتی. ه:  -

  50.000ها           جمع بدهی 32.500دریافتنی             /ح  500.211    سود خالص
  س.ص.ح  95.000موجودی کاال                
  50.000سهام عادی    165.000              تجهیزات      
  232.500سود انباشته          
  282.500:      س. ص. جمع ح        
  005.332جمع                    005.332جمع                        
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  :21کاربرگ مسئله شماره 
  اقالم ترکیبی  و تعدیالت حذف شعبه اداره مرکزی  عنوان حساب

  بس  بد   بس  بد  بس بد بس  بد 
               صورت سود و زیان

  560.000       160.000  400.000   فروش
    35.000  2.0001    12.000   25.000  موجودی کاال اول دوره

    200.000         200.000 خرید

      85.0002     102.000    کاالی ارسالی از مرکز
       17.0002      

        85.0002  21.000: الف  85.000    ارسالی به شعبهکاالی 
  33.500    3.5003   15.000    موجودی کاال آخر دوره

    146.000      50.000   96.000 های عملیاتیهزینه
 321.000  500.000 164.000 181.000   104.000  381.000  592.500  

    211.500      17.000   179.000  سود ویژه نقل به سود انباشته
 179.000  179.000 181.000 181.000     592.500  592.500  

               :گردش سود و زیان انباشته
  21.000         21.000   سود انباشته

  211.500       17.000  179.000    ویژه نقل از باال سود نا
  232.500       17.000  200.000    سود انباشته نقل به ترازنامه

              ترازنامه
    40.000      16.000   24.000 نقدوجوه

    95.000      15.000   80.000  های دریافتنیحساب

    33.500  3.5003     21.000   15.000  دوره پموجودی کاال 
    30.0004    

    165.000      5.000   160.000 تجهیزات
  50.000       10.000    40.000 حساب شعبه

سود تحقق نیافته
  کاالی شعبه

  19.000    2.0001        
    17.0002        

        30.0004 30.000      حساب اداره مرکزی
  50.000          50.000   سهام عادی

  232.500    104.000  88.500 17.000  200.000    سود انباشته نقل از باال
  332.500  332.500  137.500  137.500 57.000 57.000 309.000  309.000 جمع

  موجودی پایان دوره 9.000+ وجوه بین راهی  12.000=  21.000: الف
  حذف سود تحقق نیافته موجودی کاالی اول دوره) 1
  ارسالی به شعبه و سود تحقق نیافتهحذف کاالی ) 2
  حذف سود تحقق نیافته موجودی کاالی آخر دوره) 3
  های متقابلحذف حساب) 4
  
  

  ارسالی از مرکز. ک    حساب اداره مرکزی
   م90.000    م18.000  
  12.0001    12.0001   

  حساب شعبه    وجه نقد
  4.0002 م34.000     م20.000

   م30.000     4.0002
         م24.000
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  :کتاب 22  شماره مسئله
قبل از بستن  13×29/12/5ای در شهرک قدس دارد، تراز آزمایشی اداره مرکزی و شعبه آن در شرکت پاییزان شعبه

  )بهای تمام شده روش کاال به شعبه به ارسال: (حساب شامل ارقام زیر است
  شعبه اداره مرکزی  شرح

 بس بد بس بد
    80.000  360.000 صندوق
    120.000  350.000  های دریافتنیحساب

    150.000  700.000 موجودی کاال
     900.000 دارایی ثابت

     200.000 حساب شعبه
  135.000  360.000   های پرداختنیحساب
  25.000  140.000   معوق پرداختنیهایهزینه

  90.000     حساب اداره مرکزی
    500.000  سهام عادی
    450.000   1/1سود انباشته

  950.000  4.400.000  فروش
    240.000  2.900.000 خرید
    160.000  440.000  عملیاتیهزینه

    450.000   خرید از مرکز
  :اطالعات اضافی

ریال اثاثه را نقداً خریداری و اما به اداره مرکزی گزارش ننموده  40.000اسفند، مدیرعامل شعبه  23در مورخ  -1
شود و استهالک آن از طرف اداره های دارایی ثابت در دفاتر اداره مرکزی ثبت و نگهداری میحساب. (است

  .)گرددمرکزی محاسبه، ثبت و به شعبه گزارش می
ریال از بدهی خود را مستقیماً به اداره  20.000اسفند سال جاری، یکی از مشتریان شعبه مبلغ  27در  -2

  .شعبه منظور شده اما به شعبه گزارش نشده است حساب بهمرکزی پرداخت نموده و در دفاتر اداره مرکزی 
زی ارسال شده که اداره ریال وجه نقد از شعبه به اداره مرک 50.000اسفند ماه سال جاری، مبلغ  28در  -3

  .های خود ثبت و منظور ننموده استمرکزی در حساب
ریال  5.000ریال  15.000های تخصیص یافته از مرکز را بجای شعبه اشتباهاً هزینه 13×28/12/5در مورخ  -4

  .ثبت نموده است
به شعبه  13×6/1/6 ریال کاال را به شعبه ارسال داشته تا تاریخ 30.000اداره مرکزی  13×18/12/5در مورخ  -5

  .نرسیده است
به بهای تمام شده و موجودی ) بدون کاالی بین راهی(ریال  550.000آخر دوره اداره مرکزی موجودی کاال  -6

 20.000ریال دریافتی از مرکز و  180.000(بدون کاالی بین راهی،  ریال 200.000کاالی آخر دوره شعبه 
  ).از فروشندگان کاال ریال
  :مطلوب است

  .تعدیالت در دفاتر اداره مرکزی و شعبه ثبت -1
  .های مالی ترکیبیتنظیم کاربرگ صورت -2
 .های شعبه و مرکزبستن حساب -3
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  :22مسئله  پاسخ
  شرکت پاییزان

  های متقابل مرکز و شعبهصورت مغایرت حساب
  13×5پایان سال منتهی به 

  مرکز حساب شعبه در دفاتر  حساب اداره مرکزی در شعبه  مانده قبل از تعدیل
  200.000  90.000  مانده قبل از تعدیل

  )40.000(  ----   خرید توسط شعبه )23/12
  ------   )20.000(  وصول مطالبات از مشتری) 27/12
  )50.000(  ------   وجوه بین راهی شعبه به مرکز) 28/12
    10.000  )10.000- 5.000( اصالح اشتباه) 28/12
    30.000  کاالی بین راهی) 29/12

  110.000  110.000 مانده اصالح شده
  دفاتر شعبه  دفاتر مرکز

            
  حساب اداره مرکزی    حساب دریافتنی  حساب شعبه    )وجه نقد(صندوق 

  م90.000  220.000    20.0002  120.000م  40.0001  200.000م      360.000م
  10.0003        100.000م  50.0003        50.0003

  30.0004            110.000م      410.000م
  110.000م      هزینه عملیاتی          

          م160.000  کاالی ارسالی به شعبه    فروش
  کاالی ارسالی از مرکز      10.0003  5480.000      م4.400.000  480.0005

    30.0003      170.000م        3.920.000م  
  دوره. پ.م 200.000) + بین راهی( 30.000=  230.000          

                اثاثه
                    م900.000
40.0001              

                    410.000م
                    

  دفاتر شعبه  دفاتر مرکز
  40.000  حساب شعبه    ---  1  40.000  اثاثه) 23/12

  2  20.000  اداره مرکزی/ ح) 27/12  ---- 
  20.000  حساب دریافتنی  

  3  10.000  عملیاتی .ه) 28/12 3  50.000  وجه نقد) 28/12
  10.000 اداره مرکزیحساب     50.000  حساب شعبه  

  4  30.0000  از مرکز. ا. ک) 28/12  ----- 
  30.000  اداره مرکزی/ ح  

  5  450.0000  از مرکز. ا. ک) 28/12 5  480.0000  فروش) 28/12
  450.000  اداره مرکزی/ ح  )مرکزخرید از (  480.000  به شعبه. ا. ک  )30.000+450.000(
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  :22کاربرگ مسئله شماره 
  اقالم ترکیبی  و تعدیالت حذف شعبه اداره مرکزی  عنوان حساب

  بس  بد   بس  بد  بس بد بس  بد 
               صورت سود و زیان

 4.870.000       950.000  3.920.000   فروش
    850.000      150.000   700.000  موجودی کاال اول دوره

    3.140.000      240.000  2.900.000 خرید
      480.0001    480.000    کاالی ارسالی از مرکز
        480.0001   480.000    کاالی ارسالی به شعبه
  780.000     230.000  550.000    موجودی کاال آخر دوره

    610.000      170.000   440.000 های عملیاتیهزینه
 4.040.000 4.950.000 10.40.000  1.180.000      4.600.000  5.650.000 

    1.050.000      140.000   910.000  سود ویژه نقل به سود انباشته
 4.950.000 4.950.000 1.180.000  1.180.000      5.650.000  5.650.000 

               :گردش سود و زیان انباشته
  450.000         450.000   سود انباشته

 1.050.000       140.000  910.000    باالویژه نقل از  سود نا
 1.500.000       140.000  1.360.000    سود انباشته نقل به ترازنامه

              ترازنامه
    490.000      80.000   410.000 وجوه نقد
    450.000      100.000   350.000  های دریافتنیحساب

    780.000      230.000   550.000  دوره پموجودی کاال 
    940.000         940.000 دارایی ثابت

      110.0002       110.000 حساب شعبه
  495.000      135.000   360.000   های پرداختنیحساب

  165.000      25.000   140.000   معوق پرداختنی.ه
      110.0002  110.000        حساب اداره مرکزی

  500.000         500.000   سهام عادی
 1.500.000      140.000   1.260.000    باالسود انباشته نقل از 

 2.660.000  2.660.000  590.000  590.000 410.000 410.000 2.360.000 2.360.000 جمع
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  :کتاب 24  شماره مسئله
ای در کاشان افتتاح و مبادالت زیر طی سال به شرح زیر انجام داده ، شعبه13×8شرکت آبان واقع در کومش، در اول 

  )سیستم کنترل دایم موجودی کاال( .است
 .داردریال وجه نقد به شعبه ارسال می 700.000اداره مرکزی مبلغ  -1

 )شودآالت در اداره مرکز نگهداری میحساب اموال و ماشین(ریال توسط شعبه  400.000خرید اثاثه به مبلغ  -2

 .الری 650.000ریال، شعبه  6.100.000اداره مرکزی : خرید کاال به طور نسیه -3

 800.000بهای تمام شده کاال . (داردریال کاال به نرخ سیاهه به شعبه ارسال می 1.200.000اداره مرکزی مبلغ  -4
 )ریال

 :فروش کاال به طور نسیه -5

  )ریال 2.540.000بهای تمام شده (ریال  4.700.000اداره مرکزی -
ریال آن مربوط به کاالی دریافتی از  990.000ریال که  1.380.000بهای تمام شده (ریال  2.300.000شعبه -

  )باشدمرکز و بقیه مربوط به خریدهای شعبه می
 :پرداخت بدهی بابت خرید نسیه -6

  .تخفیفات منظور شد حساب بهریال بقیه  6.050.000مرکز -
  .ریال بقیه به حساب تخفیفات منظور شد 620.0000شعبه -

ریال بقیه مطالبات شعبه به حساب تخفیفات  2.260.000ریال، شعبه  4.250.000اداره مرکزی : وصول مطالبات -7
 .منظور شد

 .ریال 270.000ریال، شعبه  700.000مرکز : های عملیاتیهزینه -8

 .ریال 40.000هزینه استهالک اثاثه شعبه  -9

 .دهدریال هزینه را به شعبه تخصیص می 34.000اداره مرکزی مبلغ  -10

 .ریال 650.000ارسال وجه نقد شعبه به مرکز به مبلغ  -11

) ریال 140.000بهای تمام شده (ریال  210.000موجودی کاال آخر دوره شعبه، دریافتی از مرکز به قیمت انتقالی  -12
 .باشدریال می 260.000مربوط به خریدهای شعبه 

  : مطلوب است
 .های شعبهثبت مبادالت فوق در دفاتر روزنامه مرکز و شعبه و بستن حساب

  
  :کتاب 24  شماره مسئلهپاسخ 

  دفاتر شعبه دفاتر مرکز
    700.000 وجه نقد  700.000  شعبهحساب-1

  700.000  حساب اداره مرکزی  700.000 وجه نقد 
حساب اداره    400.000  )اثاثه(دارایی ثابت  -2

    400.000 مرکزی
  400.000  وجه نقد  400.000 شعبهحساب 

    6.100.000 موجودی کاال  6.100.000  موجودی کاال-3
  6.100.000  حساب پرداختنی  6.100.000 حساب پرداختنی 

-موجودی کاال    1.200.000  حساب شعبه -4
    1.200.000 مرکز

     800.000 موجودی کاال 
  1.200.000  حساب اداره مرکزی  400.000 شعبه.ک.ن.ت. س 
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حساب)1-5    4.700.000  حساب دریافتنی )5-1
    2.300.000 دریافتنی

  2.300.000  فروش  4.700.000 فروش 
    1.380.000  ف. ک.ت.ب)2-5  2.540.000  ف. ک.ت.ب)5-2

  390.000  موجودی کاال  2.540.000 موجودی کاال 
  990.000  )مرکز(موجودی کاال     

    210.000  حساب پرداختنی  6.100.000  حساب پرداختنی-6
  620.000  وجه نقد  6.050.000 وجه نقد 

  30.000  خرید.ن. ت  50.000 خرید.ن.ت 
    2.260.000 وجه نقد  4.250.000 وجه نقد-7
    40.000 فروش.ن.ت 4.250.000 حساب دریافتنی 

  2.300.000  حساب دریافتنی  200.000 وجه نقد 
    270.000  عملیاتیهزینه  700.000  عملیاتیهزینه-8

  270.000  وجه نقد  700.000 استهالک انباشته 
    40.000  استهالکهزینه  40.000  حساب شعبه-9

  40.000  حساب اداره مرکزی  40.000 استهالک انباشته 
    34.000  عملیاتیهزینه  34.000  حساب شعبه-10

  34.000  حساب اداره مرکزی  34.000 عملیاتیهزینه  
    650.000  حساب اداره مرکزی  650.000 وجه نقد-11

  650.000  وجه نقد  650.000 حساب شعبه 
       330.000  ش. ک. ن.ت.س-12

      330.000 ش.ک.ی.ت. س 
    2.300.000 فروش)1-13  566.000  حساب شعبه)13-1

    30.000 خرید.ن.ت 556.000 درآمد شعبه 
  1.380.00  ف. ک. ت. ب     

  304.000  عملیاتی.ه    
  34.000  استهالک. ه    
  40.000  فروش. ن.ت     

  566.000  خالصه سود و زیان   566.000  درآمد شعبه)13-2
    566.000  خالصه سود و زیان)2-13  330.000  ش. ک.ی.ت.س

  566.000  حساب اداره مرکزی  896.000 خالصه سود و زیان 
        

      سود تحقق نیافته کاالی شعبه
 400.000        

         ی.ت.س330.00
 70.000        

70.000=140.000–210.000      
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  :کتاب 26  شماره مسئله
بهای تمام شده % 125ارسال کاال از دفتر مرکزی به شعبه بر مبنای . ای در سمنان دارداداره مرکزی در تهران شعبه

  :به شرح زیر است 13×29/12/5های مالی اداره مرکزی و شعبه در مانده اقالم صورت. است
 شعبه اداره مرکزی  شرح

 10.103.000 16870.000 فروش
 8.171.000 10.826.000 ف.ک.ت.ب

 1.324.200 2.436.100 هاهزینه
 -- 450.000  سود سهام پرداختی

 -- 1.238.000  13×1/1/5سود انباشته
 595.000 1.085.675  وجوه نقد و مطالبات
 652.200 --  موجودی کاالی مرکز

 47.800 1.870.000 موجودی کاال
 -- 830.300 حساب شعبه
 -- 8.208.200  آالتاموال ماشین

 87.300 2.271.100 هابدهی
 -- 4.000.000 سهام عادی
 599.900 -- اداره مرکزی

 -- 1.323.175  شعبه. سود تحقق نیافته ک
  :اطالعات اضافی

برای اداره مرکزی و شعبه ) فایفو(از اولین وارده روش ارزشیابی موجودی کاالی پایان دوره بر مبنای اولین صادره  -1
 .بوده است

 .ریال 532.000موجودی کاال اول دوره شعبه به قیمت سیاهه دریافتی از مرکز بالغ بر  -2

 ریال 4.867.100کاالی ارسالی از مرکز به شعبه به قیمت تمام شده طی سال بالغ بر  -3

 ).13×29/12/5(ریال  105.400کاالی بین راهی از مرکز به شعبه به قیمت سیاهه  -4

  :کلیه مبالغ ارسالی از شعبه به مرکز مربوط به فروش آخر سال به شرح زیر است -5
  تاریخ در ثبت اداره مرکز تاریخ در ثبت شعبه  مبلغ

60.000  26/12/5×13 28/12/5×13 
125.000  28/12/5×13 1/3/6×13 
63.000  1/3/6×13 1/5/6×13 

  :مطلوب است
 .13×5اسفند  29های مالی ترکیبی اداره مرکزی و شعبه در صورتتهیه کاربرگ 
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  :کتاب 26  شماره مسئلهپاسخ 
 دفاتر شعبهدفاتر مرکز

  105.400 مرکز.موجودی ک-1
 105.400 اداره مرکزی/ ح )کاالی بین راهی(

 )وجوه بین راهی(125.000وجه نقد-2
4.000حساب شعبه

  
  های متقابل مرکز و شعبهمغایرت حسابصورت 

  13×5پایان سال منتهی به 
  حساب شعبه در دفاتر مرکز  حساب اداره مرکزی در شعبه  مانده قبل از تعدیل

  599.900  830.300  مانده قبل از تعدیل
  105.400  ----   )مرکز به شعبه( کاالی بین راهی
  ------   )125.000(  )شعبه به مرکز(وجوه بین راهی 
  003.705  003.705 مانده اصالح شده

  
  دفاتر شعبه  دفاتر مرکز

            
  حساب اداره مرکزی    موجودی کاالی مرکز  حساب شعبه    )وجه نقد(صندوق 
  م599.900       م652.200  125.0002 م830.300      م1.081.175

125.0002          105.4001       105.4001  
         757.600   م705.300      م1.206.675

 م705.300                
            سود تحقق نیافته شعبه    شعبه. سود تحقق یافته ک

         ت.ق.م1.323.175       1.171.655
             ی.ت.س1.171.655      
        151.520    

151.520 =125/25×756.600             

  
 دفاتر شعبهدفاتر مرکز

 1.171.655 شعبه.ک.ن.ت.س
1.171.655شعبه.ک.ی.ت.س
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  :کتاب 26  شماره مسئلهکاربرگ 
  اقالم ترکیبی  و تعدیالت حذف  شعبه  اداره مرکزی  عنوان حساب

  بس  بد   بس  بد   بس  بد   بس  بد 
                  صورت سود و زیان

 26.973.000        10.103.000   16.870.000    فروش
         1.171.6551    1.171.655   ش.ک.ی.ت.س
   17.825.345   1.171.6551    8.171.000   10.826.000  ف.ک.ت.ب

    3.760.300        1.324.200    2.436.100 هاهزینه
  13.262.100 18.041.655 9.495.200  10.103.000      21.585.645 26.973.000 

سود ویژه نقل به سود
    5.387.355        607.800    4.779.555  انباشته

  18.041.655 18.041.655 10.103.000 10.103.000      26.973.000 26.973.000 
گردش سود و زیان

                  :انباشته
  1.238.000            1.238.000    سود انباشته

  5.387.355        607.800    4.779.555    ویژه نقل از باال سود نا
    450.000            450.000  سود سهام پرداختی
  6.175.355        607.800    5.567.555    سود انباشته نقل به ترازنامه

                 ترازنامه
    1.801.675        595.000    1.206.675  و مطالبات وجوه نقد

    606.080 151.5202      757.600      مرکز - کاال . م
    1.917.800        47.800    1.870.000  موجودی کاال 
     705.3003          705.300  حساب شعبه
    8.208.200            8.208.200 آالتاموال و ماشین

  2.358.400        87.300    2.271.100    هابدهی
        705.3003  705.300        حساب اداره مرکزی

        151.5202        151.520  .ش .ک .ن .ت .س
  4.000.000              4.000.000  سهام عادی

  6.175.355        607.800      5.567.555  سود انباشته نقل از باال
 12.533.755 12.533.755  2.028.475  2.028.475  1.400.400  1.400.400 11.990.175 11.990.175  جمع

  
  .یافته اداره مرکزی از بهای تمام شده کاالی فروش رفتهحذف سود تحقق  1
       .و حذف سود تحقق نیافته کاالی شعبه CGSدریافتی شعبه از مرکز به کاهش موجودی آخر دوره  2
       های متقابلحذف حساب 3
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  :کتاب 27  شماره مسئله
در طی سال جاری دفتر مرکزی کاال به بهای . در کرج افتتاح نمود 13×7ای در سال شرکت لوازم خانگی مهدی شعبه

موجودی کاالی پایان دوره شعبه به . ریال به شعبه ارسال نمود 90.000ریال را به بهای سیاهه به مبلغ  60.000تمام شده 
های شعبه و اداره مرکزی در مانده حساب. باشدریال می 12.000 آنریال که بهای تمام شده  18.000نرخ سیاهه 

  :به شرح زیر است 13×29/12/7
  
 

 شعبه اداره مرکزی  عنوان حساب
 55.000 60.000 وجوه نقد
 40.000 70.000  های دریافتنیحساب

 80.000 110.000 موجودی کاال
 40.000 80.000 زمین

 400.000 700.000  ساختمان و تجهیزات
  430.000 حساب شعبه

  20.000  سود سهام پرداختی
 120.000 240.000 ف.ک.ت.ب

 15.000 30.000  هزینه استهالک
 35.000 20.000  های متفرقههزینه

 165.000 350.000  استهالک انباشته
 20.000 90.000  های پرداختنیحساب

  300.000  اوراق قرضه پرداختنی
  200.000 سهام عادی

 400.000  مرکزیاداره
  460.000 سود انباشته

  6.000  شعبه. تحقق نیافته کسود
 200.000 300.000 فروش

  30.000 درآمد شعبه
  24.000  سود تحقق یافته شعبه

  :مطلوب است
  .13×29/12/7تهیه کاربرگ ترکیبی در مورخ  -1
  های مالی ترکیبیتهیه صورت -2
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  :27کاربرگ مسئله شماره 
  اقالم ترکیبی  و تعدیالت حذف شعبه اداره مرکزی  حسابعنوان 

  بس  بد   بس  بد  بس بد بس  بد 
               صورت سود و زیان

  500.000       200.000  300.000   فروش
        30.0003   30.000    درآمد شعبه

        24.0001   24.000   ش.ک.ی.ت.س
    336.000  24.0001    12.000   24.000 ش.ک.ت.ب
    45.000      15.000   30.000  استهالک. ه

    55.000      35.000   20.000 عملیاتی.سایر ه
 290.000  354.000 170.000  200.000      436.000  500.000  

    64.000      30.000   64.000  سود ویژه نقل به سود انباشته
 354.000  354.000 200.000  200.000      500.000  500.000  

               :انباشتهگردش سود و زیان 
  460.000         460.000   1/1سود انباشته

  64.000       30.000  64.000    ویژه نقل از باال سود نا
    20.000         20.000  سود سهام پرداختی

  20.000  524.000  30.000     20.000  524.000  
    504.000      30.000   504.000  سود انباشته نقل به ترازنامه

 524.000  524.000 30.000 30.000     524.000  524.000  
              ترازنامه
    1.150.000      550.000   600.000 وجوه نقد
    110.000      40.000   70.000  های دریافتنیحساب

    184.000  6.0002    80.000   110.000  دوره پموجودی کاال 
    120.000      40.000   80.000 زمین

    1.100.000      400.000   700.000  ساختمان و تجهیزات
  515.000       165.000  350.000   استهالک انباشته

  30.0003          430.000  حساب شعبه
400.0004

    

  110.000       20.000  90.000   حساب پرداختنی
  300.000         300.000   اوراق قرضه

        400.0004        حساب اداره مرکزی
        6.0002   6.000   ش.ک.ن.ت.س

  200.000         200.000   سهام عادی
  504.000      30.000   504.000    سود انباشته نقل از باال

 1.629.000  1.629.000  460.000  460.000 615.000 615.000 1.450.000 1.450.000 جمع
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  :کتاب 30  شماره مسئله
 شرکت الفبا. نمایدخود را بر مبنای سیستم دائم در پایان سال گزارش می مالی های صورتفرض کنید شرکت الفبا 

  :زیر است شرح بهافتتاح و رویدادهای طی سال  13×1ای در نیشابور در اول سال مالی شعبه
  .ریال از اداره مرکزی به شعبه 28.000ارسال وجوه نقد به مبلغ  -1
آالت در دفاتر شعبه ثبت و دارایی اموال و ماشینحساب (ریال توسط شعبه  12.000خرید اثاثه به ارزش  -2

  .)شودنگهداری می
  )سیستم ادواری(ریال  60.000ارسال کاال از مرکز به شعبه به بهای تمام شده  -3
  ).سیستم ادواری)نسیه  طور بهریال  46.000خرید کاال توسط شعبه به مبلغ  -4
  .ریال 85.000ریال، فروش نسیه شعبه  35.000فروش نقدی شعبه  -5
  .ریال 44.000وصول مطالبات شعبه  -6
  .ریال 28.000 شعبه به ارزش های بدهیپرداخت  -7
  .ریال 27.000های شعبه به مبلغ پرداخت هزینه -8
  .ریال به شعبه اختصاص داد 2.000اداره مرکزی هزینه بیمه را به مبلغ  -9

  .ریال 1000شعبه استهالک اثاثیه  -10
  ریال 10.000به مرکز  شعبهارسال وجه از  -11
به دریافتی از  مربوطریال آن  25.000ریال که از این مبلغ  33.000موجودی کاالی آخر دوره شعبه به مبلغ  -12

ریال، خرید  1.350.000، موجودی کاالی اول دوره مرکز ریال 150.000ز کموجودی آخر دوره مر. مرکز است
جداگانه  طور بهتجاری قیمت تمام شده کاالی فروخته شده هر واحد (ریال  2.85.000مرکز طی سال 

ریال، سود  1.140.000ریال، سود انباشته اول دوره مرکز  130.000هزینه عملیاتی مرکز . .)شودمحاسبه می
فروش . سود خالص مرکز و شعبه% 40ریال، مالیات بر درآمد  10.000سهام اعالم و پرداخت شده به مبلغ 

  .ریال 380.000مرکز 
  :شرح زیر استهای دایم مرکز به مانده حساب -

  ریال 100.000  حساب شعبه    ریال  50.000    وجوه نقد
  ریال260.000    هابدهی    ریال   60.000   های دریافتنیحساب

  ریال 100.000    سهام    ریال 140.000  آالتاموال و ماشین
  :مطلوب است

  .تهیه کاربرگ اداره مرکزی و شعبه: الف
  .شعبهمالی ترکیبی اداره مرکزی و  های صورت تهیه: ب

  :30مسئله شماره  پاسخ
  دفاتر شعبه دفاتر مرکز

    28.000 وجه نقد  28.000  شعبهحساب-1
  28.000  اداره مرکزی/ ح  28.000  وجه نقد 
    500.000 اثاثه  ثبتی ندارد                                 -2

  12.000  وجه نقد 
    60.000  کاالی ارسال از مرکز  60.000  حساب شعبه-3

  60.000  حساب اداره مرکزی  60.000 کاالی ارسالی به شعبه 
    43.0000 خرید کاال  ثبتی ندارد                                 -4

  43.000  حساب پرداختنی 
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  ثبتی ندارد                                 -5
    35.000 وجه نقد

    85.000  حساب دریافتنی
  120.000  درآمد فروش 

    44.000 وجه نقد  ثبتی ندارد                                 -6
  44.000  حساب دریافتنی 

    28.000  حساب پرداختنی  ثبتی ندارد                                 -7
  28.000  وجه نقد 

    27.000  عملیاتیهزینه  ثبتی ندارد                                 -8
  27.000  وجه نقد 

    2.000  بیمه شعبههزینه  2.000  حساب شعبه-9
  2.000  حساب اداره مرکزی  2.000 هزینه بیمه 

    1.000  هزینه استهالک  ثبتی ندارد                                 -10
  1.000  استهالک انباشته 

    10.000 حساب اداره مرکزی  10.000 وجه نقد-11
  10.000  نقدوجه   10.000 حساب شعبه 

  CGS) = اول دوره. ک. م+خرید خالص –) پایان دوره.ک.م+کاالی ارسالی به شعبه(:تبدیل سیستم ادواری به سیستم دایمی
    25.000  موجودی کاالی مرکز  150.000  موجودی کاال-12

    8.000 موجودی کاال  60.000 کاالی ارسالی به شعبه
CGS 210.000  CGS 70.000    

  43.000  خرید  285.000 خرید 
  40.000  ارسالی از مرکز. ک  135.000 موجودی کاال 
210.000)=60.000+150.000( -)285.000+135.000= (CGS 70.000)=8.000+25.000(-)40.000+43.000 = (CGS  
 هابستن حساب

  ثبتی ندارد                                 -13

    120.000 فروش
  70.000  ف.ک.ت.ب 
  27.000  عملیاتی. سایر ه 

  2.000 هزینه بیمه 
  1.000  استهالک. ه 
  20.000  خالصه سود و زیان 

    20.000  خ سود و زیان شعبه  20.000  حساب شعبه-14
  20.000  حساب اداره مرکزی  20.000 درآمد شعبه 

      20.000  درآمد شعبه-15
      20.000 سود و زیان مرکز. خ 
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  :کتاب 31  شماره مسئله
. ریال به شعبه ارسال نمود 72.000ریال به مبلغ  60.000در کرمان دارد کاال به بهای تمام شده  ای شعبهشرکت بهمن 

تراز آزمایشی شعبه . باشد میریال  30.000ریال و به بهای سیاهه  25.000موجودی کاال پایان دوره شعبه به بهای تمام شده 
  :به شرح زیر است 13×9مرکزی در پایان سال و اداره 

  شعبه کرمان )شرکت بهمن(اداره مرکزی  
  بس  بد بس بد  شرح

  120.000   380.000  فروش
   77.000  210.000  ف. ک. بهای تمام شده
   30.000  130.000  هزینه عملیاتی

      24.000  هزینه مالیات بر درآمد
     20.000  درآمد شعبه
     114.000   1/1سود انباشته

      10.000  سود سهام پرداختی
   30.000  50.000 وجوه نقد
   41.000  60.000  های دریافتنیحساب

    8.000  150.000  موجودی کاال
   30.000    مرکز –موجودی کاالی 

     5.000   ش. ک. ن. ت. سود 
   11.000  140.000  آالتاموال و ماشین
      105.000  حساب شعبه

  15.000   260.000   های پرداختنیحساب
     100.000   سهام عادی
  92.000      اداره مرکزی

  :مطلوب است
  تهیه کاربرگ اداره مرکزی و شعبه -1
  های مالی ترکیبی اداره مرکزی و شعبهتهیه صورت -2
  
  
  
  
  
  
  
  



 1حسابداری پیشرفته  منصور نوری: دانشجو                                                               محمد حسن ربیعی     :استاد
 

47 

 

  :31کاربرگ مسئله شماره 
  اقالم ترکیبی  و تعدیالت حذف شعبه اداره مرکزی  عنوان حساب

  بس  بد   بس  بد  بس بد بس  بد 
               صورت سود و زیان

  500.000       120.000  380.000   فروش
  7.0001      20.000    درآمد شعبه

13.0003        
    28.000  7.0001    77.000   21.000 ف.ک.ت.ب
    160.000      30.000   130.000 عملیاتی.ه
    24.000        24.000 مالیات بر درآمد.ه
 364.000  400.000 107.000 120.000     464.000  500.000  

    36.000      13.000   36.000  سود ویژه نقل به سود انباشته
 400.000  400.000 120.000 120.000     500.000  500.000  

               :گردش سود و زیان انباشته
  114.000         114.000   1/1سود انباشته

  36.000       13.000  36.000    ویژه نقل از باالسود نا
    10.000         10.000 سود سهام پرداختی

  10.000  150.000  13.000     10.000  150.000  
  140.000         140.000    

  150.000  150.000     13.0000 13.000 150.000  150.000  سود انباشته نقل به ترازنامه
              ترازنامه
    80.000      30.000   50.000 وجوه نقد
    101.000      41.000   60.000  های دریافتنیحساب

    158.000      8.000   150.000  دورهپموجودی کاال
    25.000  5.0002    30.000     مرکز-موجودی کاال

      5.0002   5.000   ش.ک.ن.ت.س
    151.000      110.000   140.000  آالتاموال و ماشین

  13.0003          105.000  شعبه حساب
92.0004      

  275.000      15.000  260.000   حساب پرداختنی
        92.0004 92.000      حساب اداره مرکزی

  100.000         100.000   سهام عادی
  140.000       13.000  140.000    سود انباشته نقل از باال

  515.000  515.000  117.000  117.000 120.000 120.000 505.000  505.000 جمع
13.000 ) =30.000  +77.000 (– 120.000  
  72.000 – 60.000=  12.000. ن. ت. مانده س

  30.000 – 25.000=  5.000پایان دوره  ش.ک.ن.ت.س
  12.000 – 5.000=  7.000ش .ک.ی.ت.س

  7.000ف .ک.ت.کاالی شعبه از بحذف سود تحقق یافته ) 1
  5.000سود تحقق نیافته موجودی کاالی پایان دوره شعبه حذف ) 2
  حذف حساب شعبه و مرکز و درآمد شناسایی شده شعبه در مرکز) 3
  های متقابلحذف حساب) 4

  13.000    حساب شعبه
  13.000  درآمد شعبه    

  

  سود تحقق نیافته   شعبهدرآمد 
  م12.000     7.000  
  13.000    7.0000   
   ش.ک.ی.ت.س    20.000  

      5.000  
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  :31مالی ترکیبی مسئله شماره  های صورت
  صورت سود و زیان

 13×29/12/95برای سال مالی منتهی به 
  گردش سود انباشته

  13×29/12/9برای سال مالی منتهی به 
  114.000    1/1 سود انباشته  500.000    فروش

  36.000    سود ویژه سال جاری  )280.000(    ف. ک. ت. ب
  )10.000(    پرداختیسود سهام   )160.000(    عملیاتی. ه:  -
  140.000    29/12سود انباشته   )00024.(    مالیات بر درآمد. ه:  -

  ترازنامه  36.000  سود ویژه نقل به سود انباشته
        13×29/12/9برای سال مالی منتهی به 

  :هادارایی  :هادارایی      
 275.000           پرداختنی /ح  80.000وجه نقد                      
  س.ص.ح  101.000دریافتنی           /ح      
  100.000سهام عادی   183.000موجودی کاال               
  140.000سود انباشته    151.000   آالتاموال و ماشین      
  240.000:      س. ص. جمع ح        
  000.515جمع                    000.515جمع                        

  
  
  

  :کتاب 33  شماره مسئله
خالصه رویدادهای . افتتاح نمود 13×1ای در گرمسار و فیروزکوه در اول سال تولیدی لوازم ورزشی کاوه  شعبهشرکت 

  :زیر است شرح بهمالی شرکت تولیدی طی ماه خرداد 
ریال وجه نقد به شعبه فیروزکوه  100.000ریال وجه نقد به شعبه گرمسار و  75.000اداره مرکزی مبلغ  -1

  .داشت ارسال
به شعبه گرمسار % 40بعالوه ریال بر مبنای قیمت تمام شده  310.000اراده مرکزی کاال به بهای تمام شده  -2

  .ریال 1400هزینه حمل پرداختی توسط مرکز بالغ بر . ارسال داشت
کوه به شعبه فیروز% 25ریال بر مبنای قیمت تمام شده بعالوه  225.000اداره مرکزی کاال به بهای تمام شده  -3

  .باشدریال می 888هزینه حمل پرداختی توسط شعبه فیروزکوه بالغ بر . ارسال داشت
ریال و توسط شعبه فیروزکوه به مبلغ  400.000آالت توسط شعبه گرمسار به مبلغ دارایی اموال و ماشین -4

  .)شودمیآالت در دفاتر مرکز نگهداری حساب اموال و ماشین. (نسیه خریداری شد طور بهریال  500.000
  :زیر است شرح بهخالصه عملیات نیمه اول خرداد ماه  -5

  شعبه گرمسار شعبه فیروزکوه  شرح
 57.000 42.000  فروش نسیه

 41.000 34.000  وصول مطالبات
 12.000 8.000  شعبهای پرداختی هزینه
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ریال به قیمت سیاهه به  20.000ارسال شده بود  فیروزکوهبنا به دستور اداره مرکزی کاالیی که به شعبه  -6
ریال، هزینه  175هزینه حمل مستقیم از اداره مرکزی به شعبه گرمسار بالغ بر . شعبه گرمسار ارسال گردید

مربوط به کاالی ارسالی . (باشدریال می 147به شعبه فیروزکوه بالغ بر  حمل کاالی ارسالی از اداره مرکزی
  .ریال است 68حمل اضافی پرداختی توسط شعبه گرمسار به مبلغ  هزینه) ریال 20.000

  :دارداداره مرکزی کاال را با شرایط قبل به شعبات خود به شرح زیر ارسال می -7
  .ریال 700، هزینه حمل پرداختی توسط مرکز بالغ بر )بهای تمام شده(ریال  150.000شعبه فیروزکوه  :الف
  .ریال 1150، هزینه حمل پرداختی توسط شعبه بالغ بر )ی تمام شدهبها(ریال  200.000شعبه گرمسار : ب

  :خالصه عملیات نیمه دوم خرداد ماه به شرح زیر است -8
  شعبه گرمسار شعبه فیروزکوه  شرح

 150.000 122.100  فروش نسیه
 128.100 97.700  وصول مطالبات

 27.000 19.000  های پرداختی شعبهزینه
  :مرکزیارسال وجوه نقد به دفتر  -9

  125.000  شعبه گرمسار: الف
  100.000  کوهشعبه فیروز: ب
  :مطلوب است

های جداگانه برای هر شعبه در نظر گرفته در دفاتر مرکز حساب(ثبت رویدادهای فوق در دفاتر شعب و مرکز  -1
  .)شده است

  :با توجه به اطالعات زیر: هابستن حساب -2
  :تخصیص هزینه حملموجودی کاال در پایان خردادماه بدون : الف

 ریال 560.000  شعبه گرمسار  -

 ریال 360.000  شعبه فیروزکوه -

  :آالت ماهانههزینه استهالک دارایی اموال و ماشین: ب
 ریال 400  اموال شعبه گرمسار -

 ریال 500  اموال شعبه فیروزکوه -
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  :کتاب 33  شماره مسئلهپاسخ 
  فیروزکوهدفاتر شعبه   دفاتر شعبه گرمسار  دفاتر مرکز

شعبه/ح)1
    75.000  وجه نقد   75.000 وجه نقد    75.000 گرمسار

             100.000 فیروزکوهشعبه/ح
  75.000  اداره مرکزی/ ح    75.000 اداره مرکزی/ح  175.000  وجه نقد 

             435.400 شعبه گرمسار/ح)2
         434.400 از مرکز.ا.ک 310.000  گرمسار .شبه . ا. ک 

         1.400 هزینه حمل 124.000  گرمسار. ش. نیافته ک.ت.س 
        435.400 اداره مرکزی/ح  1.400  وجه نقد 

    281.250  از مرکز. ا. ک       281.250 فیروزکوهشعبه/ح)3
    888  هزینه حمل     225.000  فیروزکوه .شبه . ا. ک 

  281.250  مرکزیاداره / ح       56.250  فیروزکوه. ش. نیافته ک.ت.س 
  888  وجه نقد          
              

             900.000 آالتاموال و ماشین)4
    500.000  اداره مرکزی/ح   400.000 اداره مرکزی/ح 400.000  گرمسار .شبه . ا. ک 
  500.000  حساب پرداختنی    400.000 حساب پرداختنی  500.00  فیروزکوه .شبه . ا. ک 

    42.000  دریافتنی /ح)5   57.000 دریافتنی/ح)5    
  42.000  فروش    57.000 فروش     
    34.000  وجه نقد   41.000 وجه نقد    
  34.000  دریافتنی/ ح    41.000 دریافتنی/ح     
    8.000  عملیاتی. ه   12.000 عملیاتی.ه    
  8.000  وجه نقد    12.000 وجه نقد     

.شبه.ا.ک)6
               16.000 فیروزکوه

        )16.000×%140( 22.400 از مرکز.ا.ک 16.000  گرمسار .شبه . ا. ک  )4000-20.000(
    20.147  از مرکز. ا. ک   175 هزینه حمل   22.507 شعبه گرمسار/ح
  20.000  اداره مرکزی/ ح  )16.000×%125(  22.507 اداره مرکزی/ح   )20.000×125/25(  4.000  فیروزکوه. ش. نیافته ک. ت. س

  147  هزینه حمل    68 وجه نقد   )147+68(-175  40 حمل اضافیهزینه
           20.147  فیروزکوهشعبه / ح 

         )22.400×40/140(→  6.400  گرمسار. ش. نیافته ک. ت. س  
             188.200  فیروزکوهشعبه/ح)الف7

  )150.000×%125(  187.500  از مرکز. ا. ک     150.000  فیروزکوه .شبه . ا. ک 

    700  هزینه حمل     37.500  فیروزکوه. ش. نیافته ک. ت .س 
  188.200  اداره مرکزی/ ح       700  وجه نقد 

        )150.000×%125( 280.000 از مرکز.ا.ک )200.000×%140(  280.000 گرمسارشعبه/ح)ب7
         1.150 هزینه حمل 200.000  گرمسار .شبه . ا. ک 

        280.000 اداره مرکزی/ح  80.000  گرمسار. ش. نیافته ک. ت. س 
        1.150 وجه نقد     
    122.100  دریافتنی /ح) 5   150.800 دریافتنی/ح)8    
  122.100  فروش    150.800 فروش     
    97.700  وجه نقد   128.100 وجه نقد    
  97.700  دریافتنی/ ح    128.100 دریافتنی/ح     
    19.000  عملیاتی. ه   27.000 عملیاتی.ه    
  19.000  وجه نقد    27.000 وجه نقد     



 1حسابداری پیشرفته  منصور نوری: دانشجو                                                               محمد حسن ربیعی     :استاد
 

51 

 

               225.000 وجه نقد) 9
    100.000  اداره مرکزی/ح   125.000 اداره مرکزی/ح  125.000  گرمسارشعبه / ح  
  100.000  وجه نقد    125.000 وجه نقد    100.000  فیروزکوهشعبه / ح  

شعبه/ح)10
                400 گرمسار

    500  استهالک. ه    400  استهالک. ه    900 فیروزکوهشعبه / ح
  500  اداره مرکزی/ ح    400 اداره مرکزی/ح    900  استهالک انباشته  
    164.100  فروش    207.800 فروش) 11      
    360.000  پ دوره. ک. م    560.000  پ دوره. ک. م      
  448.750  از مرکز. ا. ک      10.725  سود و زیان. خ      
  28.841  عملیاتی. ه    736.400 از مرکز.ا.ک        
  46.409  سود و زیان. خ    42.125  عملیاتی. ه        
    46.409  سود و زیان. خ   10.725 اداره مرکزی/ح      
  46.409  اداره مرکزی/ ح    10.725  سود و زیان. خ        

                10.725  زیان شعبه گرمسار) 12
              10.725  گرمسارشعبه / ح  

  فیروزکوه. سود تحقق نیافته ش      گرمسار. سود تحقق نیافته ش    46.409  فیروزکوهشعبه / ح) 13
  56.250  40.00      210.400  40.00  46.409  درآمد شعبه فیروزکوه  

  37.500              17.750  فیروزکوه. ش. نیافته ک. ت. س)14
  89.750          **50.400  *17.750  فیروزکوه. ش. یافته ک. ت. س  

    *17.750      160.000      50.400  گرمسار. ش. نیافته ک. ت. س)15
  72.000            50.400  گرمسار. ش. یافته ک. ت. س  

                46.409  درآمد شعبه فیروزکوه)16
 360.000×125/25=72.000  560.000×140/40=160.000  **  50.400  گرمسار. ش. یافته ک. ت. س
                17.750  فیروزکوه. ش. یافته ک. ت. س

              10.725  زیان شعبه گرمسار  
              103.834  سود و زیان مرکز. خ  
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  :کتاب 34  شماره مسئله
مانده حساب شعبه کرج در دفاتر  ،13×29/12/9 مورخ در .سهامی نمونه شعبات متعددی در سراسر ایران داردشرکت 
خالصه حساب . دهدریال نشان می 60.487ریال مانده حساب اداره مرکزی در دفاتر شعبه بالغ بر  93.172مرکز بالغ بر 

  :زیراست شرح بهمرکز و حساب اداره مرکزی در دفاتر شعبه شعبه کرج در دفاتر 
   حساب شعبه کرج

  6.300  وجوه دریافتی-12/12 43.617  مانده حساب-1/12
  11.100  وجوه دریافتی-26/12 16.720  ارسال کاال به شعبه-7/12

     235 هزینه حمل کاال به شعبه-10/12
     27.150  ارسال کاال به شعبه-14/12
     18.800  ارسال کاال به شعبه-28/12
     2.100  تبلیغات-29/12
     1.950  اجاره-29/12

   حساب اداره مرکزی
  43.617 مانده-1/12 6.300  وجوه ارسالی-11/12
  16.720  کاالی ارسالی-10/12 11.100  وجوه ارسالی-23/12
  27.150  کاالی ارسالی-18/12 9.600  وجوه ارسالی-29/12

  :در حسابرسی موارد زیر افشاء گردید
  .کاالی ارسالی به شعبه به بهای تمام شده صورت حساب شده است -1
-اسفند اشتباهاً در حساب شعبه کرج ثبت گردیده که مربوط به شعبه تجریش می 10مورخ مخارج حمل در  -2

  .باشد
های اداره مرکزی قابل اسفند نشانگر تخصیص قسمتی از هزینه 12هزینه تبلیغات و اجاره شعبه کرج در  -3

  .باشدانتقال به عملیات شعبه می
  :رویدادهای زیر ثبت شده است 13×9در سال مالی منتهی به  در حساب شعبه کرج -4

های ریال، هزینه 23.900موجودی کاالی اول دوره  ریال، 311.600ریال، کاالی دریافتی از مرکز  389.100فروش 
  .ریال 32.290دوره مالی  ریال و موجودی کاال آخر 27.395عملیاتی بالغ بر 

  :مطلوب است
  .های شعبه و اداره مرکزیحساب تهیه صورت مغایرت مانده -1
  .ثبت روزنامه اصالحی -2
  .ثبت روزنامه بستن حساب شعبه کرج -3

  :34مسئله شماره  پاسخ
  سهامی نمونهشرکت 

  های متقابل مرکز و شعبهصورت مغایرت حساب
  13×9پایان سال منتهی به 

  شعبهدر دفاتر  اداره مرکزحساب   دفاتر مرکزدر  شعبهحساب   مانده قبل از تعدیل
  60.487  93.172  مانده قبل از تعدیل

  18.800  ----  مرکز به شعبه  کاالی بین راهی
  4.050  ----  )اجاره و تبلیغات(های ثبت نشده هزینه

    )235(  اشتباه ثبت هزینه حمل
    )9.600(  شعبه به مرکز راهی بینوجوه 

  83.337  83.337 مانده اصالح شده
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  :34 - ثبت اصالحات
  دفاتر شعبه  دفاتر مرکز

      1  235  حساب شعبه تجریش
        235  حساب شعبه کرج  

      2  9.600  وجه نقد
        9.600  حساب شعبه کرج  
            
 3  18.800  از مرکز. ا. ک      
  18.800  اداره مرکزی/ ح        
 4  2.100  هزینه تبلیغات      
    1.950  هزینه اجاره      
  4.050  اداره مرکزی/ ح        

  
  کرج دفاتر شعبه

            
  فروش    کاالی ارسالی از مرکز  هزینه عملیاتی    حساب اداره مرکزی

  م379.100  89.1003    311.600  311.600م   27.395    60.487  
  18.800    2.100             
  موجودی کاالی پایان دوره         1.950    4.050  
  32.290      موجودی کاالی اول دوره  31.445  31.445     83.337  

  18.800      23.900  م23.900      
  51.090          خالصه سود و زیان      
      73.245  73.245            
            

  :34 – ها حساببستن 
  دفاتر شعبه  دفاتر مرکز

   389.100  فروش     
   51.090  کاالی پایان دوره. م    
 330.400 کاالی ارسالی از مرکز      
 31.445  هزینه عملیاتی      
 23.900  کاالی اول دوره. م      
 54.445  خالصه سود و زیان      

   54.445  خالصه سود و زیان   54.445  حساب شعبه 
 54.445  اداره مرکزی/ ح   54.445  درآمد شعبه  
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  :کتاب 38  شماره مسئله
 به 13×1اسفند سال  29های ترازنامه شرکت آلفا در مانده حساب. ای در دامغان داردشرکت آلفا واقع در سمنان شعبه

  :شرح زیر است
  30.000  های پرداختنیحساب    160.000    وجوه نقد
  400.000    اوراق قرضه    120.000  های دریافتنیحساب

  200.000    سهام عادی    210.000    موجودی کاال
  70.000    صرف سهام      80.000    زمین

  110.000    سود انباشته    400.000    ساختمان
  )160.000(  استهالک انباشته

  810.000      جمع    810.0000    جمع
  :شعبه و دفتر مرکزی به شرح زیر است 13×2رویدادهای طی سال 

قیمت تمام شده . (ریال موجودی کاال به شعبه ارسال داشت 80.000ریال وجه نقد و  100.000شرکت آلفا مبلغ  -1
  )ریال 56.000موجودی کاالی ارسالی 

. ریال 200.000فروش کاال طی دوره شعبه به مبلغ . ریال به طور نسیه 50.000خرید کاال توسط شعبه به مبلغ  -2
ریال مربوط به  60.000ریال مربوط به خریدهای شعبه و  40.000به مبلغ  شدهقیمت تمام شده کاالی فروخته 

  .ریال 170.000وصولی طی دوره به مبلغ . باشدکاالی دریافتی از مرکز می
ریال، که قیمت تمام شده آن  260.000ال طی دوره مرکز ریال، فروش کا 300.000خرید کاال توسط اداره مرکزی  -3

  .ریال 375.000وصولی طی دوره اداره مرکزی . باشدریال می 320.000به مبلغ 
ریال توسط  15.000سود سهام پرداخت شده به مبلغ . ریال 65.000ارسال وجوه نقد توسط شعبه به مرکز به مبلغ  -4

  .مرکز
  :سط اداره مرکزیهای عملیاتی طی سال توثبت هزینه -5

 ریال 35.000      استهالک -

 ریال 55.000  های عملیاتیسایر هزینه -

  .ریال 76.000های شعبه به مبلغ ثبت هزینه -6
  :است مطلوب
  .هاتهیه رویدادهای فوق در دفاتر اداره مرکزی و شعبه و بستن حساب -1
 .تهیه کاربرگ ترکیبی اداره مرکزی و شعبه -2
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  :کتاب 38  شماره مسئلهپاسخ 
  دفاتر شعبه دفاتر مرکز

    100.000 وجه نقد  180.000  شعبهحساب-1
    80.000  مرکز -موجودی کاال 100.000 وجه نقد 
  180.000  حساب اداره مرکزی  56.000 موجودی کاال 
      24.000 شعبه.ک.ن.ت.س 

    50.000 ودی کاالموج   -2
  50.000  حساب پرداختنی    
    200.000  حساب دریافتنی   
  200.000  فروش    
    100.000 ف.ک.ت.ب   
  40.000  موجودی کاالی مرکز    
    170.000 وجه نقد   

  170.000  حساب دریافتنی    
       300.000  موجودی کاال-3
      300.000 حساب پرداختنی 

       460.000  حساب دریافتنی
      460.000 فروش 

       320.000 ف.ک.ت.ب
      320.000 موجودی کاالی 

        375.000                  وجه نقد
      375.000 حساب دریافتنی 
       65.000 وجه نقد-4

    65.000  حساب اداره مرکزی 65.000 حساب شعبه 
  65.000 وجه نقد   15.000  سود سهام پرداختی

      15.000 وجه نقد 
       35.000 استهالک-5

      55.000 عملیاتی.سایر ه 
       35.000 استهالک.ه
       55.000 عملیاتی.ه

      55.000 وجه نقد 
      35.000 استهالک انباشته 

    76.000 عملیاتی.ه   -6
  76.000  حساب پرداختنی    

  :هابستن حساب
    200.000 فروش  460.000 فروش-7
  100.000  ف.ک.ت.ب  320.000 ف.ک.ت.ب 
  76.000  عملیاتی.ه  35.000 استهالک. ه 
  24.000  سود و زیان. خ  55.000 عملیاتی. ه 

      50.000 سود و زیان. خ 
    24.000  سود و زیان.خ  24.000  حساب شعبه-8

  24.000  حساب اداره مرکزی  24.000 درآمد شعبه 
       24.000  درآمد شعبه-9

       18.000  ش.ک.ی.ت.س
      42.000 سود و زیان. خ 

       92.000  سود و زیان.خ-10
      92.000 انباشتهسود 

       15.000  سود انباشته-10
      15.000 سود سهام پرداختی 
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    80.000 24.000  سود تحقق نیافته کاالی شعبه
 24.000   6.000  =x 20.000    

   80.000 –60.000=   20.000    ی.ت.س18.000
 6.000        
         

  :38کاربرگ مسئله شماره 
  اقالم ترکیبی  و تعدیالت حذف شعبه اداره مرکزی  عنوان حساب

  بس  بد   بس  بد  بس بد بس  بد 
               صورت سود و زیان

  660.000       200.000  460.000   فروش
    402.000  18.0001    100.000   320.000 ف.ک.ت.ب

        18.0001   18.000   سود تحقق یافته
    166.000     76.000   90.000 عملیاتی.ه
 410.000  478.000 176.000 200.000     568.000  660.000  

    92.000      24.000   68.000  سود ویژه نقل به سود انباشته
 478.000  478.000 200.000 200.000     660.000  660.000  

               :گردش سود و زیان انباشته
  110.000         110.000   سود انباشته

  92.000       24.000  68.000    ویژه نقل از باالسود نا
    15.000         15.000 سود سهام پرداختی

  15.000  178.000  24.000     15.000  202.000  
  163.000   24.000      187.000    

  202.000  202.000     24.000 24.000 178.000  178.000  سود انباشته نقل به ترازنامه
              ترازنامه
    690.000      205.000   485.000 وجوه نقد
    235.000      20.000   205.000  های دریافتنیحساب

    144.000      10.000   134.000  دورهپموجودی کاال
    14.000  6.0002    20.000     مرکز-موجودی کاال

    80.000        80.000 زمین
    400.000         400.000 ساختمان

  195.000         195.000   استهالک انباشته
      115.0003       115.000 شعبهحساب

       115.0003 115.000      حساب اداره مرکزی
        6.0002   6.000   سود تحقق نیافته
  511.000       126.000  385.000   حساب پرداختنی

  400.000         400.000   اوراق قرضه
  200.000         200.000   سهام عادی
  70.000         70.000   صرف سهام

  187.000       24.000  163.000    سود انباشته نقل از باال
 1.563.000  1.563.000  139.000  139.000 265.000 265.000 1.419.000 1.419.000 جمع
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  :کتاب 2فصل  5  شماره مسئله
افتتاح و مبادالت زیر طی سال بین اداره مرکزی و شعبه آن به  19×1در تهران در سال  ای شعبهشرکت سونی در ژاپن 
  ).باشدواحد پول شرکت سونی ین ژاپن و شعبه آن در تهران ریال ایران می. (شرح زیر انجام گردیده است

  ).ریال 1.300هر ین معادل (ین  36.400ارسال کاال به شعبه به بهای تمام شده  -1
  .ریال 982.000نسیه توسط شعبه به مبلغ  طور بهکاال خرید  -2
  .ریال 22.648.000فروش نقدی شعبه  -3
  ریال 900.000های شعبه به مبلغ پرداخت بدهی -4
  .ریال 800.000های عملیاتی شعبه پرداخت هزینه -5
  )ریال 1.350هر ین (ین به اداره مرکزی  3.000ارسال حواله ارزی معادل  -6
  )ریال 1400هر ین (ریال به اداره مرکزی  2.000.000مبلغ ارسال  -7
  .ریال 18.000.000 فروش نسیه شعبه  -8
  .ریال 800.000وصول مطالبات شعبه  -9

  .باقی مانده از انتقالی از مرکز به نرخ روز معاملهریال  14.000.000موجودی کاال آخر دوره شعبه  -10
  :های مختلفنرخ ارز در تاریخ: اطالعات اضافی -11

 .ریال 1.300هر ین برابر       19×1اول ژانویه سال  -

 .ریال 1.400هر ین برابر       19×1سال  پایان دسامبر -

 .ریال 1.350هر ین برابر     19×1سال  میانگین نرخ ارز -

  :مطلوب است
  .ثبت رویدادهای فوق در دفاتر اداره مرکزی و شعبه -1
  .های شعبهحساب بستن -2
  19×31/12/1و زیان شعبه به ریال برای سال مالی منتهی به تهیه صورت سود  -3
 19×31/12/1تهیه صورت سود و زیان شعبه به ین برای سال مالی منتهی به  -4

  :کتاب 2فصل  5  شماره مسئلهپاسخ 
  )ریال( دفاتر شعبه )ین(دفاتر مرکز

    47.320.000  کاالی ارسالی از مرکز    36.400  شعبهحساب  -1
  47.320.000  حساب اداره مرکزی  )36.400×  1300(  36.400  ارسالی به شعبهکاالی   

    982.000  خرید کاال      -2
  982.000  حساب پرداختنی        
    22.648.000  وجه نقد      -3
  22.648.000  فروش        
    900.000  حساب پرداختنی      -4
  900.000  وجه نقد        
    800.000  عملیاتی. ه      -5

  800.000  وجه نقد       
    4.050.000  حساب اداره مرکزی    3.000  وجه نقد -6
  4.050.000  وجه نقد  )3.000×  1350(  30.000  شعبهحساب   
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  2.000.000  حساب اداره مرکزی    1429  وجه نقد -7
  2.000.000  وجه نقد    1.429  حساب شعبه  )2.000.000÷1400(
    18.000.000  حساب دریافتنی      -8
  18.000.000  فروش        
    800.000  وجه نقد      -9
  800.000  حساب دریافتنی        

    40.648.000  فروش       - 10
    14.000.000  کاالی پایان دوره. م      
  47.320.000  کاالی ارسالی از مرکز        
  982.000  خرید        
  800.000  عملیاتی. ه        
  5.546.000  سود و زیان. خ        

          2.238  شعبهحساب  -11
        2.238  درآمد شعبه  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  )ریال(صورت سود و زیان 
  40.648.000      درآمد فروش

        :ف. ک. ت. ب 
      47.320.000  کاالی ارسالی از مرکز: + 

      982.000  خرید 
      48.302.000  کاالی آماده برای فروش

      )14.000.000(  دوره. پ. م: -
  )34.302.000(    :ف. ک. ت. ب 

  6.346.000    سود ناخالص
  )800.000(    عملیاتی های هزینه+: 

  5.546.000    سود خالص
  )ین(صورت سود و زیان 

  30.110      درآمد فروش
        :ف. ک. ت. ب 

      36.400  کاالی ارسالی از مرکز+ : 
      727  خرید 

      37.127  کاالی آماده برای فروش
      )10.000(  دوره. پ. م: -
  )358.26(    :ف. ک. ت. ب 

  3.752    سود ناخالص
    539  ها هزینه+: 

    921  زیان تعسیر ارز
    )514.1(  

  2.238    سود خالص
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  )ریالی(تراز آزمایشی 
  بس  بد  نرخ ارز  بس  بد  شرح

    11.213  14001    15.698.000  صندوق
    12.286  14001    17.200.000  حساب دریافتنی

    36.400  متقابل نرخ    47.320.000  کاالی ارسالی از مرکز
    727  13502    982.000  خرید
  30.110    13502  40.648.000    فروش

  59    14001  82.000    حساب پرداختنی
  31.971    متقابل نرخ  41.270.000    حساب اداره مرکزی

    593  13502    800.000  هاهزینه
  62.140  61.219    82.000.000  82.000.000  جمع

    921        ارززیان ناشی از تعسیر 
    10.769  1300    14.000.000  موجودی پایان دوره

 )ترازنامه(مالیهایصورتنرخ ارز در تاریخ تنظیم 1
  نرخ ارز میانگین موزون 2

  :کتاب 2فصل  6  شماره مسئله
در دبی به شرح زیر  بین اداره مرکزی و شعبه آن 13×5افتتاح و مبادالت زیر طی سال  ای شعبهشرکت سهامی خرداد 

نرخ ارز . شودها در دفاتر شعبه با واحد پول درهم دبی و اداره مرکزی با ریال ثبت و نگه داری میحساب. انجام گرفته است
  )ترل دائمروش ثبت کن. (در انجام روز مبادله در داخل پرانتز نشان داده شده است

  ).ریال 400یک درهم برابر (درهم به شعبه توسط اداره مرکزی  10.000ارسال حواله ارزی به مبلغ  -1
آالت در دفاتر اداره مرکزی حساب اموال و ماشین(نسیه توسط شعبه  طور بهدرهم  20.000خرید اثاثه به مبلغ  -2

  ).ریال 410یک درهم برابر ) (.شودنگهداری می
  )ریال 420یک درهم برابر . (ریال 15.750.000اال از اداره مرکزی به شعبه به بهای تمام شده ارسال ک -3
  )درهم 300.000قیمت تمام شده کاالی فروخته شده ( درهم 200.000درهم، نسیه  300.000نقدی : فروش -4
  .درهم 180.000دریافت مطالبات شعبه  -5
  )ریال 430یک درهم برابر . (درهم 325.000مرکزی به مبلغ ارسال حواله ارزی از شعبه به اداره  -6
  .درهم 90.000عملیاتی شعبه معادل های پرداخت هزینه -7
  .ریال شناسایی و به شعبه اعالم نمود 1.640.000اداره مرکزی هزینه استهالک اثاثه را معادل  -8
  )ریال 430یک درهم برابر . (عملیاتی شعبه را پرداخت نمود های هزینهریال  11.180.000اداره مرکزی مبلغ  -9

  :هر درهم دبی در برابر ریال ایران نرخ ارز : سایر اطالعات 10
 ریال 400  13×5اول فروردین ماه  -

 ریال 450  13×5اسفند ماه  29 -

 ریال 425    میانگین سال  -
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  :مطلوب است
  .شعبهثبت رویدادهای فوق در دفاتر اداره مرکزی و  -1
  .های شعبهبستن حساب -2
  13×5تهیه صورت سود و زیان شعبه به ریال برای سال مالی منتهی به  -3
  :کتاب 2فصل  6  شماره مسئلهپاسخ 

   دفاتر شعبه دفاتر مرکز
    10.000  بانک    40.000.000  شعبهحساب  -1

  10.000  حساب اداره مرکزی    40.000.000  بانک  )10.000×  400(
    20.000  حساب اداره مرکزی    8.200.000  اثاثه -2
  20.000  حساب پرداختنی    8.200.000  حساب شعبه  )20.000× 410(
    375.000  موجودی کاال    157.500.000  حساب شعبه -3
  375.000  حساب اداره مرکزی  )157.500.000 ÷ 420( 157.500.000  موجودی کاال  
    300.000  بانک      -4
    200.000  حساب دریافتنی      
  500.000  فروش        
    300.000  ف.ک.ت.ب      
  300.000  موجودی کاال        
    180.000  بانک      -5

  180.000  حساب دریافتنی       
    325.000  حساب اداره مرکزی    139.750.000  بانک -6
  325.000  بانک   139.750.000  حساب شعبه  )325.000×  430(
  90.000  عملیاتی. ه       -7
  90.000  بانک        
    4.000  استهالک. ه    1.640.000  حساب شعبه -8
  4.000  حساب اداره مرکزی  )1.640.000 ÷ 410(  1.640.000  استهالک انباشته. ذ  
    26.000  هزینه عملیاتی    11.180.000  حساب شعبه -9
  26.000  حساب اداره مرکزی  )1.180.000÷430(  11.180.000  بانک  

    500.000  فروش       -10
  116.000  هزینه عملیاتی  )26.000+90.000(      
  4.000  هزینه استهالک        
  300.000  ف.ک.ت.ب        
  80.000  سود و زیان. خ        

          80.000  خالصه سود و زیان -11
        80.000  حساب اداره مرکزی  

          38.880.000  حساب شعبه -12
        38.880.000  درآمد شعبه  
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  )ریالی(تراز آزمایشی 
  ریال    درهم  
  بس  بد  نرخ ارز  بس  بد  شرح

    33.750.000  450    75.000  )بانک( صندوق
    9.000.000  450    20.000  حساب دریافتنی

    31.500.000  20    75.000  موجودی کاال
  9.000.000    450  20.000    حساب پرداختنی

  26.370.000    نرخ واقعی  70.000    حساب اداره مرکزی
  212.500.000    425  500.000    فروش

    126.000.000  420    300.000  ف.ک.ت.ب
    49.300.000  425    116.000  عملیاتی. ه
    1.640.000  410    4.000  استهالک. ه

  247.870.000  251.190.000    590.000  590.000  جمع
  3.320.000          سود حاصل از تعسیر ارز

        251.190.000  251.190.000  
 
 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  :کتاب 2فصل  7  شماره مسئله

بین اداره مرکزی و  13×2مبادالت زیر طی آبان ماه سال . ای در استرالیا افتتاح کرده استشرکت آذر در تهران شعبه
واحد پول حسابداری شرکت آذر ریال و شعبه استرالیا دالر استرالیا . شعبه آن در استرالیا به شرح زیر انجام گرفته است

  .باشد می
  )ریال 280نرخ ارز یک دالر برابر (ریال  3.640.000ارسال کاال به شعبه به بهای تمام شده  -1
  دالر 98.200نسیه توسط شعبه به مبلغ  طور بهخرید کاال  -2
  )ریال 320نرخ ارز یک دالر برابر (ریال توسط اداره مرکزی  16.400.000ارسال وجه نقد به شعبه به مبلغ  -3
  .دالر 80.000نقد  ورط بهفروش کاال  -4
  .دالر 45.000پرداخت بدهی شعبه به مبلغ  -5
  .دالر 8.000شعبه  ماه آبانهای عملیاتی پرداخت هزینه -6
نرخ (های عملیاتی شعبه را پرداخت و طی یادداشتی به شعبه اعالم نمود ریال هزینه 300.000اداره مرکزی مبلغ  -7

  )ریال 300ارز یک دالر برابر 

 )یریال(صورت سود و زیان
 212.500.000   درآمد فروش

 )126.000.000(    :ف.ک.ت.ب
 86.500.000    سود ناخالص

  49.300.000  عملیاتیهایهزینه:-
  1.640.000  هزینه استهالک:-

 )50.940.000(  هاجمع هزینه
 35.560.000  سود عملیاتی

 3.320.000   سود تعسیر ارز
 38.880.000  خالصسود
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  )ریال 310دالر برابر (کرون به اداره مرکزی  9000حواله ارزی معادل ارسال  -8
  کرون که تماماً انتقالی از مرکز است 70.000به موجودی کاال آخر آبان ماه شع -9

  :اطالعات اضافی
 ریال 280     13×2بان ماه آاول  -
 ریال 340    13×2آخر آبان ماه  -
 ریال 310  13×2میانگین نرخ ارز آبان ماه  -

  :استمطلوب 
  ثبت رویدادهای فوق در دفاتر روزنامه شعبه و مرکز -1
  شعبه های حساببستن  -2
  .و زیان شعبه سودتهیه صورت  -3

  :کتاب 2فصل  7  شماره مسئلهپاسخ 
   دفاتر شعبه دفاتر مرکز

    13.000  ارسالی از مرکز. ک    3.640.000  شعبهحساب  -1
  13.000  مرکزیحساب اداره     3.640.000  ارسالی به شعبه. ک  

    98.200  خرید       -  2
  98.200  حساب پرداختنی        
    51.250  وجه نقد    16.400.000  حساب شعبه -3
  51.250  حساب اداره مرکزی    16.400.000  وجه نقد  
    80.000  وجه نقد      -4
  80.000  فروش        
    1.000  حساب پرداختنی      -5

  1.000  اداره  مرکزی/ ح       
    8.000  عملیاتی. ه      -6
  8.000  وجه نقد        
  1.000  عملیاتی. ه    300.000  حساب شعبه -7
  1.000  وجه نقد    300.000  وجه نقد  
    9.000  اداره مرکزی/ ح    2.790.000  وجه نقد -8
  9.000  وجه نقد    2.790.000  حساب شعبه  

    80.000  فروش      هابستن حساب  -10
    70.000  موجودی پایان دوره      
  13.000  ارسالی از مرکز. ک        
  98.200  خرید کاال        
  9.000  عملیاتی. ه        
  29.800  سود و زیان. خ        

          29.800  خالصه سود و زیان -11
        29.800  حساب اداره مرکزی  
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  تعسیر شده شعبه تراز آزمایشی 
  )ریال(شعبه     )دالر(شعبه   

  بس  بد  نرخ ارز  بس  بد  عنوان حساب
    23.545.500  340    69.250  نقد وجه

    3.640.000  )ارسالی به ش( 280    13.000  کاالی ارسالی از مرکز
  17.550.000    حساب شعبه  56.250.000    حساب اداره مرکزی

    3.442.000  310    98.200  خرید
  17.088.000    340  53.200    پرداختنیحساب 
  24.800.000    310  80.000    فروش

    2.790.000  310    9.000  عملیاتی. ه
    49.300.000  425    116.000  عملیاتی. ه

  60.438.000  60.417.000    189.450  189.450  جمع
    21.000        از تعسیر ارز ناشی زیان

        60.438.000  60.438.000  
    19.600.000  )زمان ارسال( 280    70.000  کاالی پایان دوره. م
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

 صورت سود و زیان
30/8/2×13 

 24.800.000   فروشدرآمد
 )126.000.000(    :ف.ک.ت.ب

   3.640.000  کاالی ارسالی از مرکز
   30.442.000 خرید

   34.082.000  بهای آماده برای فروش
   )19.600.000(  کاالی پایان دوره.م
 )14.482.000(   ف.ک.ت.ب

 10.318.000    سود ناخالص
 )21.000(   زیان ناشی از تعسیر

 )2.790.000(   هزینه عملیاتی:-
 7.507.000  سود خالص
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  :کتاب 2فصل  8  شماره مسئله
افتتاح کرد، کلیه خریدها توسط اداره مرکزی ) ترکیه(ای در آنکارا شعبه 13×5فرش ایران در اول سال شرکت سهامی 

شعبه از محل تنخواه گردانی  های هزینه. نماید میشعبه کلیه وجوه دریافتی خود را به مرکز حواله . گیرد میدر تهران انجام 
. شود میکه اداره مرکزی در اختیار شعبه قرار داده پرداخت و سند هزینه را به اداره مرکزی ارسال و تنخواه گردان تجدید 

  )ریال است 73نرخ ارز روز ارسال کاال از مرکز به شعبه ( :زیر است شامل ارقام 13×5تراز آزمایشی شعبه در پایان اسفند ماه 
 تراز آزمایشی

  واحد پول لیر 13×29/12/5  
  100  تنخواه گردان

  1900  های دریافتنیحساب
 6600  فروش

  5800  کاالی ارسالی از مرکز
  760 هاهزینه

 1960  اداره مرکزی
 8560 8560 

لیر  2400، موجودی کاال آخر دوره شعبه 70/0ریال، میانگین نرخ ارز  73/0هر لیر معادل  13×29/12/5نرخ ارز در 
  .ارزیابی شده است

  )ریال–واحد پول . (شامل ارقام زیر است 13×5ترازنامه آزمایشی اداره مرکزی در پایان سال 
 تراز آزمایشی

  واحد پول ریال 13×29/12/5  
  2500 وجوه نقد
  3800  های دریافتنیحساب

  2500 موجودی کاال
  3500  آالتدارایی اموال و ماشین

  1500  آالت شعبهاموال و ماشین
 1000   استهالک انباشته

 1800   های پرداختنیحساب
 4070 کاالی ارسالی به شعبه به بهای تمام شده

 14.130  فروش
  10.000  قیمت تمام شده کاالی فروخته شده

  1500  های عملیاتیهزینه
 5000  سهام عادی
 700  سود انباشته
  1400 حساب شعبه

 26.700 26.700 
  :مطلوب است

  تهیه تراز آزمایشی تسعیر شده به ریال ایران -1
  های مالی ترکیبی اداره مرکزی و شعبهتکمیل کاربرگ صورت -2

  .های مالی ترکیبی اداره مرکزی و شعبهتهیه صورت -3



 1حسابداری پیشرفته  منصور نوری: دانشجو                                                               محمد حسن ربیعی     :استاد
 

65 

 

  :کتاب 2فصل  8  پاسخ مسئله شماره
  

  تعسیر شده شعبه آنکارتراز آزمایشی 
  )ریال(شعبه     )لیر(شعبه   

  بس  بد  نرخ ارز  بس  بد  عنوان حساب
    73  73/0    100  گردانتنخواه

    1.387  73/0    1.900  دریافتنی/ ح
  4.620    70/0  6.600    فروش

    4.070  ارسالی به شعبه    5.800  کاالی ارسالی از مرکز
    532  70/0    760  هاهزینه

  1.400    حساب شعبه  1.960    اداره مرکزی/ ح
  6.020  6.062    8.560  8.560  جمع

    42        زیان ناشی از تعسیر ارز
        6.020  6.020  
    1.752  73/0    2.400  کاالی پایان دوره. م

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

 صورت سود و زیان
30/8/2×13 

 4.620   درآمد فروش
     :ف.ک.ت.ب

   4.070  مرکزکاالی ارسالی از 
   4.070  بهای آماده برای فروش

   )1.752(  کاالی پایان دوره.م
 )2.318(   ف.ک.ت.ب

 2.302    سود ناخالص
 )532(   هزینه عملیاتی:-

 1.770  سود خالص
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  :2فصل  8کاربرگ مسئله شماره 
  ترکیبیاقالم   و تعدیالت حذف شعبه اداره مرکزی  عنوان حساب

  بس  بد   بس  بد  بس بد بس  بد 
               صورت سود و زیان

  18.750       4.620  14.130   فروش
    10.000         10.000 ف.ک.ت.ب
      4.0701    4.070    ارسالی از مرکز.ک
        4.0701   4.070    ارسالی به شعبه.ک
    2.032      532   1.500 عملیاتی.ه
  1.752       1.752     پایان دوره.م

  42      42     تعدیل ارز
 11.500  18.200 4.602 6.414     12.032  20.544  

    8.512      1.812   6.700  سود ویژه نقل به سود انباشته
 18.200  18.200 6.414 6.414     20.544  20.544  

               :گردش سود و زیان انباشته
  700         700   سود انباشته

  8.512       1.812  6.700    ویژه نقل از باالسود نا
  9.212       1.182  7.400    سود انباشته نقل به ترازنامه

              ترازنامه
    2.573      73   2.500 وجوه نقد
    5.187      1.387   3.800  های دریافتنیحساب

    4.452      1.752   2.500  دورهپموجودی کاال
    5.000        5.000  آالتاموال و ماشین

  1.000         1.000   انباشتهاستهالک
  1.800        1.800   پرداختنیحساب

        1.4002 1.400      حساب اداره مرکزی
      1.4003       1.400 حساب شعبه
  5.000         5.000   سهام عادی

  9.212       1.812  7.400    سود انباشته نقل از باال
  17.012  17.012  5.470  5.470 3.212 3.212 15.200  15.200 جمع
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  :کتاب 2فصل  9  شماره مسئله
ترازنامه شرکت الف قبل از . در کراچی جهت فروش کاال افتتاح نمود ای شعبهفرض کنید شرکت الف واقع در تهران 

  :افتتاح بشرح زیر است
 شرکت الف
  ترازنامه

29/12/1×13 
  160.000  های پرداختنیحساب 65.000 وجوه نقد
  200.000 سهام عادی 160.000  دریافتنیهایحساب

  105.000 سود انباشته 185.000 موجودی کاال
    85.000  آالتاموال و ماشین

    )30.000(  استهالک انباشته
 465.000  465.000  

  :به شرح زیر است 13×2مبادالت اداره مرکزی و شعبه طی سال 
  )ریال 81/2نرخ ارز ( روپیه به شعبه 10.000ارسال حواله ارزی به مبلغ  -1
  )ریال 80/2نرخ ارز (ریال به شعبه  14.000ارسال حواله به مبلغ  -2
  )ریال 80/2نرخ ارز (ریال  70.000ارسال کاال به شعبه به بهای تمام شده  -3
  )ریال 80/2نرخ ارز در روز خرید (روپیه  3500خرید اثاثه توسط شعبه به مبلغ  -4
  روپیه 12.000ریال و شعبه  200.000اداره مرکزی : نسیه  طور بهخرید کاال  -5
  روپیه 30.000ریال و شعبه  360.000اداره مرکزی : فروش نسیه -6
  روپیه 25.000ریال و شعبه  345.000اداره مرکزی : وصول مطالبات -7
  روپیه 9.500ریال و شعبه  245.000اداره مرکزی : پرداخت بدهی -8
  روپیه 9.000ریال و شعبه  75.000مرکزی  اداره: عملیاتیهای پرداخت هزینه -9

  )ریال 80/2نرخ ارز در زان ارسال (ریال  28.000ارسال حواله ارزی از شعبه به مرکز به مبلغ  -10
  )ریال 78/2نرخ ارز در زمان ارسال (روپیه  1.000ارسال حواله ارزی توسط شعبه به مرکز  -11
  روپیه 350ریال و شعبه  8.500رکزی اداره م: استهالک سال جاری -12
  :موجودی کاال آخر دوره -13

 ریال 100.000        اداره مرکزی -

 روپیه 12.000    )دریافتی از مرکز(شعبه  -

 روپیه 6.500  )خرید از فروشندگان کاال(شعبه  -

  :اطالعات اضافی
  .ریال 78/2ریال و میانگین نرخ ارز  77/2تنظیم ترازنامه خرید کاال و نرخ ارز در تاریخ 

  :مطلوب است
  ثبت رویدادهای فوق در دفاتر شعبه و مرکز -1
  هابستن حساب -2
  13×29/12/2تهیه کاربرگ اداره مرکزی و شعبه در  -3
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  :کتاب 2فصل  9  پاسخ مسئله شماره
   دفاتر شعبه دفاتر مرکز

    10.000  وجه نقد    28.100  شعبهحساب  -1
  10.000  حساب اداره مرکزی    28.100  وجه نقد  

    5.000  وجه نقد    14.000  حساب شعبه – 2
  5.000  حساب اداره مرکزی    14.000  وجه نقد  
    25.000  ارسالی از مرکز. ک    70.000  حساب شعبه -3
  25.000  حساب اداره مرکزی    70.000  ارسالی به شعبه. ک  
    3.500  اثاثه      -4
  3.500  وجه نقد        
    12.000  خرید    200.000  خرید -5

  12.000  حساب پرداختنی    200.000  حساب پرداختنی  
    30.000  حساب دریافتنی    360.000  حساب دریافتنی -6
  30.000  فروش    360.000  فروش  
  25.000  وجه نقد    345.000  وجه نقد -7
  25.000  حساب دریافتنی    345.000  حساب دریافتنی  
    9.500  حساب پرداختنی    245.000  حساب پرداختنی -8
  9.500  وجه نقد    245.000  وجه نقد  
    9.000  عملیاتی. ه    75.000  عملیاتی. ه -9
  9.000  وجه نقد    75.000  وجه نقد  

    10.000  حساب اداره مرکزی    28.000  وجه نقد -10
      10.000  وجه نقد    28.000  حساب شعبه  

    1.000  مرکزیحساب اداره     2.780  وجه نقد -11
  1.000  وجه نقد    2.780  حساب شعبه  

    350  استهالک. ه    8.500  استهالک. ه -12
  350  استهالک انباشته    8.500  استهالک انباشته  

    30.000  فروش    360.000  فروش  -13
    18.500  موجودی پایان دوره    100.000  کاالی پایان دوره. م

  25.000  ارسالی از مرکز. ک      70.000  کاالی ارسالی به شعبه
  12.000  خرید کاال    185.000  کاالی اول دوره. م  
  9.000  عملیاتی. ه    200.000  خرید  
  350  استهالک. ه    75.000  عملیاتی. ه  
  2.150  سود و زیان. خ    8.500  استهالک. ه  
        61.500  سود و زیان. خ  
    2.150  سود و زیان .خ -14      
  2.150  حساب اداره مرکزی        
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  ثبت بعد از تهیه کاربرگ
    5.420  درآمد شعبه    5.420  حساب شعبه

  5.420  سود انباشته    5.420  درآمد شعبه  
  

  تعسیر شده شعبه تراز آزمایشی 
  )ریال(شعبه     )روپیه(شعبه   

  بس  بد  نرخ ارز  بس  بد  عنوان حساب
    19.390  77/2    7.000  وجه نقد

  81.320    شعبه/ح  29.000    حساب اداره مرکزی
    70.000  ارسالی به شعبه    25.000  کاالی ارسالی از مرکز

    9.800  80/2    3.500  اثاثه
    33.360  78/2    12.000  خرید

  6.925    77/2  2.500    حساب پرداختنی
    13.850  77/2    5.000  حساب دریافتنی

    13/850  78/2  30.000    فروش
    25.020  80/2    9.000  عملیاتی. ه
    980  80/2    350  استهالک. ه

  980    80/2  350    استهالک انباشته
  172.625  172.400    61.850  61.850  جمع

    225        زیان ناشی از تعسیر ارز
        172.625  172.625  

    33.600  )ارسال( 80/2    12.000  موجودی پایان دوره
    18.005  )خرید( 77/2    6.500  خرید شعبه
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  :2فصل  9کاربرگ مسئله شماره 
  اقالم ترکیبی  و تعدیالت حذف شعبه اداره مرکزی  عنوان حساب

  بس  بد   بس  بد  بس بد بس  بد 
               صورت سود و زیان

  443.400       83.400  360.000   فروش
    185.000         185.000 اول دوره.م

      70.0001    70.000    ارسالی از مرکز.ک
        70.0001   70.000    ارسالی به شعبه.ک

    233.360      33.360   200.000 خرید
    109.500      26.000   83.500 عملیاتی.ه

    225     225    تعدیل ارز
 468.500  530.000 129.585 135.005     528.085  595.005  

    66.920      5.420   61.500  سود ویژه نقل به سود انباشته
 530.000  530.000 135.005 135.005     595.005  595.005  

               :گردش سود و زیان انباشته
  105.000         105.000   سود انباشته

  66.920       5.420  61.500    ویژه نقل از باالسود نا
  171.920       5.420  166.500    سود انباشته نقل به ترازنامه

              ترازنامه
    98.070      19.390   78.680 وجوه نقد
    188.850      13.850   175.000  های دریافتنیحساب

    151.605      51.605   100.000  دورهپموجودی کاال
    85.000        85.000  آالتاموال و ماشین

    9.800      9.800    اثاثه
  39.480       980  38.500   استهالک انباشته
  121.925      6.925  115.000   حساب پرداختنی

        81.3202 81.320      حساب اداره مرکزی
      81.3202       81.320 حساب شعبه
  200.000         200.000   سهام عادی

  171.920       5.420  166.500    سود انباشته نقل از باال
  533.325  533.325  151.320  151.320 94.645 94.645 520.000  520.000 جمع
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  :کتاب 3فصل  1  شماره مسئله
بهای فروش اقساطی، بهای تمام شده فروش اقساطی . فروشدمیاران کاالی خود را با شرایط زیر به مشتری میهشرکت 

  :به شرح زیر است 13×3، و 13×2، 13×1های برای سال ها وصولیو 
          1×13       2×13      3×13  

  12.000    15.000    10.000      بهای فروش اقساطی
  9.840  11.250     8.000    شده فروش اقساطیبهای تمام 

  2.160    3.750    2.000        سود ناخالص
  %18      %25      %20        درصد سود ناخالص

  :جدول وصولی
  1.000    3.000    4.000      13×1از فروش سال 
  5.500    6.500    -      13×2از فروش سال 
  6.200    -    -      13×3از فروش سال 
  :مطلوب است

و شناسایی سود ناخالص هر  13×3و  13×2، 13×1های در دفاتر به روش اقساطی طی سالثبت رویدادهای فوق  -1
 .دوره مالی

  .ثبت رویدادهای فوق به روش بازیافت بهای تمام شده -2
  

  :کتاب 3فصل  1  پاسخ مسئله شماره
  روش بازیافت بهای تمام شده روش اقساطی

      ×1سال       ×1سال 
    10.000  دریافتنی اقساطی/ح )1    10.000  دریافتنی اقساطی/ح) 1
  10.000  فروش اقساطی    10.000  فروش اقساطی  
    8.000  ف اقساطی. ک. ت. ب    4.000  وجوه نقد دریافتنی) 2
  8.000  موجودی کاال    4.000  ×1دریافتنی / ح  
    4.000  وجوه نقد ) 2    8.000  ف. ک. ت. ب
  4.000  دریافتنی اقساطی/ ح    8.000  موجودی کاال  
    10.000  فروش اقساطی) 3    10.000  فروش اقساطی) 3
  8.000  ف. ک. ت. ب    8.000  ف. ک. ت. ب  
  2.000  . ف. ن. ت. س    2.000  اقساطی. ف. ن. ت. س  
       )4000× % 20(  8000  ف. ن. ت. س) 4

        8000  ف. ی. ت. س  
      ×2سال       ×2سال 

    15.000  دریافتنی اقساطی/ح) 1    15.000  دریافتنی اقساطی/ح) 5
  15.000  فروش اقساطی    15.000  فروش اقساطی  
    11.250  ف. ک. ت. ب    9.500  وجوه نقد دریافتنی) 6
  11.250  موجودی کاال    3.000  ×1دریافتنی / ح  
    9.500  وجوه نقد ) 2  6.500  ×2دریافتنی / ح  
  3.000  ×1اقساطی /د/ ح      11.250  ف. ک. ت. ب
  6.500  ×2اقساطی /د/ ح    11.250  موجودی کاال  
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    15.000  فروش اقساطی) 3    15.000  فروش اقساطی) 7
  11.250  ف. ک. ت. ب    11.250  ف. ک. ت. ب  
  3.750  . ف. ن. ت. س    3.750  اقساطی. ف. ن. ت. س  
       )3000× % 20(  6.000  ×1ف . ن. ت. س) 8

       )6.500× % 25(  1.625  ×2ف . ن. ت. س
        2.225  ف. ی. ت. س  

      ×3سال       ×3سال 
    12.000  اقساطی/ د/ح) 1    12.000  دریافتنی اقساطی/ح) 9
  12.000  فروش اقساطی    12.000  فروش اقساطی  

    9.840  ف. ک. ت. ب    12.700  نقد دریافتنیوجوه ) 10
  9.840  موجودی کاال    1.000  ×1دریافتنی / ح  
    12.700  نقد وجوه ) 2  5.500  ×2دریافتنی / ح  
  1.000  ×1اقساطی / د/ ح    6.200  ×3 دریافتنی/ ح  
  5.500  ×2اقساطی / د/ ح      9.840  ف. ک. ت. ب
  6.200  ×3اقساطی / د/ ح    9.840  موجودی کاال  

    12.000  فروش اقساطی) 3    12.000  فروش اقساطی) 11
  9.840  ف. ک. ت. ب    9.840  ف. ک. ت. ب  
  2.160  . ف. ن. ت. س    2.160  اقساطی. ف. ن. ت. س  

    750  ن . ت. س)4 )1000× % 20(  2.000  ×1ف . ن. ت. س) 12
  750  ی . ت. س   )5.500× % 25(  1.375  ×2ف . ن. ت. س
 6.500+  5.500=  12.000 – 11.250=  750 )6.500× % 18(  1.116  ×3ف . ن. ت. س

        2.691  ف. ی. ت. س  
          750  ن . ت. س)13
        750  ی . ت. س  

750  =11.250 – 12.000  =5.500  +6.500       
  

  :کتاب 3فصل  4  شماره مسئله
بهای تمام شده زمین . رساند میبفروش  13×1/1/6ریال در مورخه  1.000.000قطعه زمین به مبلغ شرکت رضا 

ریال بعنوان پیش پرداخت و بقیه بصورت ده برگ سفته  250.000ریال، طبق شرایط پیمان خریدار مبلغ  600.000
اقساط . پردازدهای پرداخت نشده میدر سال برای باقیمانده اصل سفته% 10بعالوه سود تضمین شده با نرخ  ریالی 75.000

  .باشدمی 13×6قابل پرداخت در اول هر فصل سال، و شروع پرداخت اولین قسط اول تابستان 
  :مطلوب است

  .دفاتر شرکت رضاثبت رویدادهای فوق به روش اقساطی و بازیافت بهای تمام شده در 
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  :کتاب 3فصل  4  شماره مسئلهپاسخ 
  روش بازیافت بهای تمام شده روش اقساطی

1/1/6×13      1/1/6×13      
    250.000  وجه نقد    250.000  وجه نقد

    750.000  اقساطی/د/ح    750.000  اقساطی/د/ح
  600.000  اموال غیر منقول. م    600.000  اموال غیر منقول. م  
  400.000  ف. ن. ت. س    400.000  ف .ن. ت. س  

    ثبت ندارد      100.000  ف. ن. ت. س
    ثبت ندارد    100.000  ف. ی. ت. س  )250.000× % 40(
1/4/6×13      1/4/6×13      

    93.750  وجه نقد    93.750  وجه نقد
  75.000  اقساطی/د/ح    75.000  اقساطی/د/ح  
  18.750  ف. ن. ت. س ← 75.000× %10×   18.750  سود تضمین شده  

    ثبت ندارد      30.000  ف. ن. ت. س
    ثبت ندارد    30.000  ف. ی. ت. س ← )75.000× % 40(

1/7/6×13      1/7/6×13      
    91.875  وجه نقد    91.875  وجه نقد

  75.000  اقساطی/د/ح    75.000  اقساطی/د/ح  
  16.875  ف. ن. ت. س   16.875  سود تضمین شده  

  )750.000 – 75.000=  675.000× %10×  = 16.875(    30.000  ف. ن. ت. س
    ثبت ندارد    30.000  ف. ی. ت. س ←) 75.000× % 40(

1/10/6×13      1/10/6×13      
    90.000  وجه نقد    90.000  وجه نقد

  75.000  اقساطی/د/ح    75.000  اقساطی/د/ح  
  15.000  ف. ن. ت. س   15.000  سود تضمین شده  

      )15.000 = ×10% ×600.000  =75.000 – 675.000(  
    88.125  وجه نقد      13×1/1/7

  75.000  اقساطی/د/ح      88.125  وجه نقد
  13.125  سود تضمین شده   75.000  اقساطی/د/ح  
  )600.000 – 75.000=  525.000× %10× = 13.125(  13.125  سود تضمین شده  

    625  ف. ن. ت. س    30.000  ف. ن. ت. س
  625  ف. ی. ت. س   30.000  ف. ی. ت. س ←) 75.000× % 40(

      613.750  =88.125  +90.000 +91.875+93.750+250.000  
  613.750- 600.000=13.750مازاد دریافتی  13.750 – 13.125=625      
1/4/7×13      1/4/7×13      

    86.250  وجه نقد    86.250  وجه نقد
  75.000  اقساطی/د/ح    75.000  اقساطی/د/ح  
  11.250  سود تضمین شده    11.250  شدهسود تضمین   
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  )525.000 – 75.000=  450.000× %10× = 11.250(    30.000  ف. ن. ت. س
    75.000  ف. ن. ت. س  30.000  ف. ی. ت. س ←) 75.000× % 40(

  75.000  ف. ی. ت. س        
1/7/7×13      1/7/7×13  

    84.375  وجه نقد    84.375  وجه نقد
  75.000  اقساطی/د/ح    75.000  اقساطی/د/ح  
  9.375  سود تضمین شده    9.375  سود تضمین شده  

  )450.000 – 75.000=  375.000× %10× = 9.375(    30.000  ف. ن. ت. س
    75.000  ف. ن. ت. س  30.000  ف. ی. ت. س ←) 75.000× % 40(

  75.000  ف. ی. ت. س        
1/10/7×13      1/10/7×13      

    82.500  وجه نقد    82.500  وجه نقد
  75.000  اقساطی/د/ح    75.000  اقساطی/د/ح  
  7.500  سود تضمین شده    7.500  سود تضمین شده  

  )375.000 – 75.000=  300.000× %10× = 7.500(    30.000  ف. ن. ت. س
    75.000  ف. ن. ت. س  30.000  ف. ی. ت. س ←) 75.000× % 40(

  75.000  ف. ی. ت. س       
1/1/8×13      1/1/8×13      

    80.625  وجه نقد    80.625  وجه نقد
  75.000  اقساطی/د/ح    75.000  اقساطی/د/ح  
  5.625  سود تضمین شده    5.625  سود تضمین شده  

  )300.000 – 75.000=  225.000× %10× = 5.625(    30.000  ف. ن. ت. س
    75.000  ف. ن. ت. س  30.000  ف. ی. ت. س ←) 75.000× % 40(

  75.000  ف. ی. ت. س        
1/4/8×13    1/4/8×13     

    78.750 وجه نقد  78.750 وجه نقد
  75.000  اقساطی/د/ح  75.000 اقساطی/د/ح 
  3.750  سود تضمین شده  3.750 سود تضمین شده 

  )225.000 – 75.000=  150.000× %10× = 3.750(    30.000  ف. ن. ت. س
    75.000  ف .ن.ت.س 30.000 ف.ی.ت. س ←) 75.000×40%(

  75.000  ف. ی. ت.س     
1/7/8×13    1/7/8×13     

    76.875 وجه نقد  76.875 وجه نقد
  75.000  اقساطی/د/ح  75.000 اقساطی/د/ح 
  1.875  سود تضمین شده  1.875 سود تضمین شده 

  )150.000 – 75.000=  75.000× %10× = 1.875(    30.000  ف. ن. ت. س
    75.000  ف. ن.ت.س 30.000 ف.ی.ت. س ←) 75.000×40%(

  75.000  ف. ی. ت.س     
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  :کتاب 3فصل  5 شماره مسئله
اطالعات در ارتباط با . زمین به صورت تقسیطی با خریدار منعقد نمود شرکت احمد و شرکا قراردادی برای فروش

  :به شرح زیر است 13×1/1/5 تاریخفروش زمین در 
  390.000      بهای فروش زمین

  240.000      بهای تمام شده زمین
  110.000    در مقطع فروش دریافت پیش

  ؟  اقساط ساالنه قابل دریافت در اول سال مالی
  در سال% 12نرخ سود تضمین شده قابل دریافت در اول سال مالی 

  قسط 5: تعداد اقساط
  :مطلوب است

  .ثبت روزنامه فروش زمین به روش بازیافت بهای تمام شده و اقساطی
  

  :کتاب 3فصل  5  شماره مسئلهسخ پا

PVIFa = (
 

)  PVIFa = (
 %%  وقتی اقساط مساوی باشد:  3/605 = (

390.000 – 110.000 = 280.000  ..   77.670اقساط ساالنه    = 

. = نرخ سود ناخالص ..   100 = %38/4 

  
  بازیافت بهای تمام شدهروش  روش اقساطی

1/1/5×13      1/1/5×13      
    110.000  وجه نقد    110.000  وجه نقد

    280.000  اقساطی/د/ح    280.000  اقساطی/د/ح
  240.000  زمین    240.000  زمین  
  150.000  ف. ن. ت. س    150.000  ف. ن. ت. س  
1/1/6×13      1/1/6×13      

    77.670  وجه نقد    77.670  وجه نقد
  44.070  اقساطی/د/ح    44.070  اقساطی/د/ح  

  ----  سود تضمین شده )280.000× % 4/38(  33.600  سود تضمین شده )280.000× % 4/38(
  33.600  ف. ن. ت. س    ---  ف. ن. ت. س  13×29/12/6
    ثبت ندارد      58.547  ف. ن. ت. س

    ثبت ندارد    58.547  ف. ی. ت. س 
1/1/7×13      1/1/7×13      

    77.670  وجه نقد    77.670  وجه نقد
  49.358  اقساطی/د/ح    49.358  اقساطی/د/ح  
  25.350  سود تضمین شده    28.312  سود تضمین شده  
  2.961  ف. ن. ت. س    ---  ف. ن. ت. س  

      265.350  )=77.670×2 (+ 110.000( 
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     2.961=25.350 – 28.312 →35.350=240.000-265.350 
29/12/7×13       

  ثبت ندارد    18.756  ف. ن. ت. س
  ثبت ندارد  18.756  ف. ی. ت. س 

1/1/8×13      1/1/8×13      
    77.670  وجه نقد    77.670  وجه نقد

  55.281  اقساطی/د/ح    55.281  اقساطی/د/ح  
  22.389  سود تضمین شده    22.389  سود تضمین شده  

    ---  ف. ن. ت. س  
29/12/8×13  29/12/8×13  

    21.007  ف. ن. ت. س
    21.007  ف. ی .ت. س  

    55.281  ف. ن. ت. س
   55.281  ف. ی. ت. س  

1/1/9×13      1/1/9×13      
    77.670  وجه نقد    77.670  وجه نقد

  61.915  اقساطی/د/ح    61.915  اقساطی/د/ح  
  15.755  سود تضمین شده    15.755  سود تضمین شده  
        ---  ف. ن. ت. س  

29/12/9×13      29/12/9×13      
    61.915  ف. ن. ت. س    23.527  ف. ن. ت. س

  61.915  ف. ی. ت. س    23.527  ف. ی. ت. س  
1/1/10×13      1/1/10×13      

    77.670  وجه نقد    77.670  وجه نقد
  69.345  اقساطی/د/ح    *69.345  اقساطی/د/ح  
  8.325  سود تضمین شده    8.325  سود تضمین شده  
        ---  ف. ن. ت. س  

29/12/9×13      29/12/9×13      
    69.345  ف. ن. ت. س    26.351  ف. ن. ت. س

  69.345  ف. ی. ت. س    26.351  ف. ی. ت. س  
        .اقساطی رند خواهد شد/د/د صفر گردد ح/برای این که مانده ح* 
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  :کتاب 3فصل  7  شماره مسئله
مبنای وصولی طی دوره  فروشد، در پایان هر سال سود ناخالص را برکاالی خود را به صورت اقساطی می) الف(شرکت 

  . نمایدمحاسبه و ثبت می
های دریافتنی اقساطی در اول و پایان مانده کنترل حساب. باشدهر وصولی شامل بهای تمام شده و سود ناخالص می

  :باشدبه شرح زیر می 13×3سال 
        1/1/3×13  29/12/3×13  

      0           24.020       13×1از فروش سال 
      67.440     344.460      13×2از فروش سال 
  410.090    -          13×3از فروش سال 

به علت عدم توانایی  13×2در سال . شودهای دریافتنی اقساطی بستانکار میوصول هر قسط، وجوه نقد بدهکار و حساب
ودی کاالی موج. ریال 1.400برآورد ارزش کاالی تملیک شده . کاالی خود را تملیک نمود) الف(در پرداخت اقساط، شرکت 

 3.200ریال بوده، که تا زمان تملیک از مبلغ فوق  5.400به مبلغ  13×2تملیک شده مربوط به فروش اقساطی طی سال 
  :شودفروش اقساطی واحد تجاری و بهای تمام شده سه سال متوالی به شرح زیر خالصه می. ریال وصول گردیده است

             1×13       2×13       3×13  
  602.000  432.000  380.000          فروش اقساطی

  379.260  285.120  247.000    بهای تمام شده کاالی فروخته شده
  :مطلوب است

  .برای شناسایی درآمد 13×29/12/3های الزم در ثبت -1
  ).الف(تعدیالت الزم با توجه به اطالعات فوق در دفاتر شرکت  -2

  :کتاب 3فصل  7  شماره مسئلهپاسخ 
×1نرخ سود ناخالص سال   = 

.. .  = %35 

×2نرخ سود ناخالص سال   = 
.. .  = %34 

×3نرخ سود ناخالص سال   = 
.. .  = %37 

 
    اقساطی/ د/ح      24.020  وجه نقد) 1
   24.020 24.020    24.020  اقساطی/د/ح  
            8.407  ×1ف . ن. ت. س

        8.407  ×1ف . ی. ت. س  ←)24.020× % 35(
  )5.400-3.200=2.200(      1.400  تملیک شده. ک. م) 2

  اقساطی/ د/ح      748  ف. ن. ت. س
  تأمین شده/د/ح 2.200 م 344.460     52  زیان ناشی از تملیک

  ا/د/ح 274.820     2.200  اقساطی/د/ح  
 دوره/پ*  67.400       274.820  وجه نقد

  344.460 344.460    274.820  اقساطی/د/ح  
          93.439  ×2ف . ن. ت. س

        93.439   ×2 ف. ی. ت. س  ←)274.820× % 34(
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          602.000  اقساطی/د/ح) 3
  اقساطی/ د/ح    602.000  فروش اقساطی   

   191.910 602.000     191.910  وجه نقد
  ×3وصولی       191.910  اقساطی/د/ح  
          71.007  ×3ف . ن. ت. س

 602.000 – 410.090=  191.910  71.007  × 2ف . ی. ت. س  ←)191.910× % 37(
  ×3اقساطی / ف= × 3/د/مانده=  ×3اقساطی  /ف/بابت /د/وجه نقد     

  
  :کتاب 3فصل  8  شماره مسئله

  :به شرح زیر است 13×29/12/3تراز آزمایشی شرکت فرید در 
  1.000.000          وجوه نقد
  400.000  13×2های دریافتنی اقساطی سال حساب
  600.000  13×3های دریافتنی اقساطی سال حساب

  1.000.000              فروش اقساطی
  700.000    قیمت تمام شده کاالی فروخته شده

  300.000          13×2سود تحقق نیافته سال 
  800.000              سهام عادی
  00.0006              سود انباشته

          2.700.00  2.700.000  
  :مطلوب است

 % 25معادل  13×2نرخ سود ناخالص فروش در سال . و بستن حساب 13×3ثبت سود ناخالص تحقق یافته در سال  -1
  .باشدمی

توسط شرکت فرید تملیک  یکی از مشتریان، اقساط را نکول و پرداخت ننموده و کاال 13×4در اردیبهشت ماه سال  -2
  :ثبت روزنامه تملیک را با اطالعات زیر نشان دهید. شد

 ریال 5.000        فروش -

 13×2سال فروش خرداد ماه سال  -

 ریال 3.000  وجوه دریافتی تا تاریخ تملیک -

 ریال 1.000  ارزش متعارف کاالی تملیک شده -

  
  :کتاب 3فصل  8  مسئله شمارهپاسخ 

  
.% = 30    400.000  وجه نقد) 1 . ..  ×3نرخ سود ناخالص =  .

   
   400.000  اقساطی/د/ح  
 1.000.000 – 600.000=  400.000    1.000.000  فروش اقساطی) 2
 ×3کل فروش  -× 3اقساطی / د/ح= × 3دریافتی از فروش   700.000  ف اقساطی.ک.ت.ب  

        300.000  ×3ف . ن. ت. س  
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 400.000× % 30=  120.000    120.000  ×3ف . ن. ت. س) 3
 600.000× % 30=  180.000اقساطی . ف. ن. ت. س  120.000  ×3ف . ی. ت. س  
      120.000  =180.000 – 300.000 
          200.000  ×3ف . ن. ت. س) 4
 400.000× % 25=  100.000باقی مانده اقساطی . ف. ن. ت. س  200.000  ×3ف . ی. ت. س  

      100.000  =200.000 – 300.000 
  تراز آزمایشی. ن. ت. س –ف . ی. ت. س       

          320.000  ف. ن. ت. س) 4
    )200.0000+120.000=  320.00(  320.000  خالصه سود و زیان  
          1.000  کاالی تملیک شده. م

    2.000× % 25=  500ف . ن. ت. س    500  ف. ن. ت. س
   2.000 – 500 – 1.000=  500زیان ناشی از تملیک     500  زیان ناشی از تملیک

  کل فروش 5.000 – 3.000=  2.000باقی مانده اقساط  2.000  اقساطی/د/ح  
  
  

  :کتاب 3فصل  11  شماره مسئله
  :به شرح زیر است 13×3و  13×2های بعضی از رویدادهای شرکت تجاری رهرو طی سال

             2×13       3×13      
    112.000  100.000        )نسیه(عادی فروش 

    50.000    60.000          فروش اقساطی
    24.000    23.000          هزینه فروش

              :وصول مطالبات
     96.000    83.000          عادی

    12.000    42.000        13×2سال  اقساطی
    30.000       -           13×3اقساطی سال 

  :قیمت تمام شده کاالی فروخته شده
    47.300    42.000          عادی

    21.000     24.600          اقساطی
  :مطلوب است

  .13×3و  13×2ثبت رویدادهای فوق در دفاتر شرکت رهرو به روش اقساطی و بازیافت بهای تمام شده طی سال  -1
  .های موقت در دفاتر شرکتبستن حساب -2
  .درآمد خالص، سود ناخالص تحقق نیافته، سود تحقق یافته فروش اقساطی، تهای مطالباتهیه مانده -3
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  :کتاب 3فصل  11  پاسخ مسئله شماره
  روش بازیافت بهای تمام شده روش اقساطی

     ×2سال   ×2سال
    100.000 عادی/د/ح  100.000 عادی/د/ح)1
    60.000  اقساطی/د/ح 100.000 حساب فروش 

    42.000  ف عادی.ک.ت.ب  42.000 ف.ک.ت.ب
  100.000  فروش عادی  42.000 موجودی کاال 
  60.000  فروش اقساطی   60.000  اقساطی/د/ح)2
  66.600  موجودی کاال  60.000 فروش اقساطی 

    23.000 فروش.ه  24.600 ف.ک.ت.ب
  23.000  پرداختنی/ح  24.600 موجودی کاال 
    125.000 وجه نقد  23.000  هزینه فروش)3
  83.000  عادی/ د/ح  23.000 وجه نقد 
  42.000  اقساطی/د/ح   83.000 وجه نقد)4
    60.000  فروش اقساطی 83.000 عادی/د/ح 
  24.600 اقساطی. ف.ک.ت.ب   42.000 وجه نقد)5
  35.400  ف. ن.ت. س  42.000 عادی/د/ح 
    17.400  ف.ن.ت.س  60.000  فروش اقساطی)6
  17.400  ف. ی. ت.س  24.600 ف.ک.ت. ب 

 42.000 – 24.600=  17.400 35.400 ف.ن.ت. س 
59 = %100  ×.     100.000  فروش عادی نرخ سود ناخالص=  ..

    17.400  ف.ن.ت.س  24.780  ×2ف .ن.ت.س)7
  42.000  ف عادی. ک.ت. ب  24.780 ×2.ف.ی.ت. س 

  23.000  هزینه عملیاتی  42.000×59%=24.780
  52.400  سود و زیان. خ   100.000  فروش عادی)8

    52.400  ه سود و زیانصخال  24.780 ف.ن.ت.س
  52.400  سود و زیان انباشته  42.000 ف.ک.ت. ب 
      23.000 هزینه فروش 
      59.780 سود و زیان. خ 

       59.780  خالصه سود و زیان)9
      59.780 سود انباشته 

     ×3سال   ×3سال
    112.000 عادی/د/ح  112.000 عادی/د/ح)1
    50.000  اقساطی/د/ح 112.000 فروش عادی 
    47.300  ف عادی.ک.ت.ب   

    21.000  ف اقساطی.ک.ت.ب  47.300 ف.ک.ت.ب
  112.000  فروش عادی  47.300 موجودی کاال 
  50.000  فروش اقساطی   50.000  اقساطی/د/ح)2
  68.300  موجودی کاال  50.000 فروش اقساطی 

    24.000 فروش.ه  21.000 ف.ک.ت.ب
  24.000  پرداختنی/ح  21.000 موجودی کاال 
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    111.000 وجه نقد  24.000  هزینه فروش)3
  69.000  عادی/ د/ح  24.000 وجه نقد 
  12.000  ×2 اقساطی/د/ح   42.000 وجه نقد)4
  30.000  ×3اقساطی /د/ح  12.000 ×2عادی/ د/ح 
    50.000  فروش اقساطی 30.000 ×3اقساطی/ د/ح 
  21.000 اقساطی. ف.ک.ت.ب   50.000  فروش اقساطی)6
  29.000  ف. ن.ت. س  21.000 ف.ک.ت. ب 

    12.000  ×2ف.ن.ت.س 29.000 ف.ن.ت. س 
    9.000  ×3ف.ن.ت.س )12.000×%59( 7.080  ×2ف.ن.ت.س
  21.000  ف. ی.ت. س  )30.000×%59( 17.400  ×3ف.ن.ت.س

    112.000 فروش عادی 24.480 ف.ی.ت.س 
    21.000  ف.ن.ت.س  112.000 فروش عادی

  47.300  ف عادی. ک.ت. ب   24.480 ف.ن.ت.س
  24.000  هزینه عملیاتی  47.300 ف عادی. ک. ت. ب 

  61.700  سود و زیان. خ  24.000 هزینه عملیاتی 
    61.700  ه سود و زیانصخال 65.180 زیانسود و. خ 

  61.700  سود و زیان انباشته    
  
  
  :صورت سود و زیان 

  
  صورت سود و زیان روش اقساطی

  × 3منتهی به سال 
  جمع  عادی اقساطی  شرح

  162.000  112.000 50.000 فروش
  )300.68(  )300.47( )21.000(  ف.ک.ت.ب:-

  93.700  64.700 29.000 سود ناخالص
  )11.600(  )------- ( )11.600(  سود تحقق نیافته فروش
  82.100  64.700 17.400  ×2سود تحقق یافته فروش 
  7.080  --------  7.080  ×3سود تحقق یافته فروش 

  89.180  64.700 24.480  جمع سود ناخالص
  )24.000(  )24.000( --------  هزینه عملیاتی:-

  65.180  40.700 24.480  سود خالص قبل از کسر مالیات
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  صورت سود و زیان روش بازیافت
  ×3منتهی به سال 

  جمع  عادی اقساطی  شرح
  162.000  112.000 50.000 فروش

  )300.68(  )300.47( )21.000(  ف.ک.ت.ب:-
  93.700  64.700 29.000 سود ناخالص

  )20.000(  )------- ( )000.20(  سود تحقق نیافته فروش
  73.700  64.700 9.000  ×2تحقق یافته فروش سود

  12.000  --------  12.000  ×3سود تحقق یافته فروش 
  85.700  64.700 21.000  جمع سود ناخالص

  )24.000(  )24.000( --------  هزینه عملیاتی:-
  61.700  40.700 21.000  سود خالص قبل از کسر مالیات

 

  :کتاب 3فصل  12 شماره مسئله
  :از دفاتر شرکت تجاری امیر فرخ استخراج گردیده است 13×4فروردین ماه  اول درهای زیر مانده

  300.000      های پرداختنیحساب  200.000        وجوه نقد
  120.000    ×2سود تحقق نیافته فروش اقساطی   1.200.000        موجودی کاال

  294.000    ×3سود تحقق نیافته فروش اقساطی   110.000    )عادی(های دریافتنی حساب
  2.030.000        سهام عادی  )10.000(        و. م. م. ذ

  756.000        سود انباشته  300.000  ×2های دریافتنی اقساطی حساب
  700.000  ×3های دریافتنی اقساطی حساب

  1.000.000        هاسایر دارایی
  3.500.000          جمع  3.500.000        جمع

  :باشدبه شرح زیر می 13×4خالصه مبادالت طی سال 
  3.000.000        فروش عادی

  1.000.000        فروش اقساطی
  2.380.000        خرید نقدی کاال

  1.300.000    )ادواری(موجودی کاال 
  570.000    بهای تمام شده فروش اقساطی

  1.050.000        های فروشهزینه
  یک درصد فروش عادی   الوصولذخیره مطالبات مشکوک

  :وصول اقساط
  200.000     13×2های سال حساب
  440.000     13×3های سال حساب
  550.000     13×4های سال حساب
  2.800.000    های دریافتنی عادیحساب

  :مطلوب است
  .13×4و  13×3، 13×2نرخ سود ناخالص برای فروش سالی  -1
  .13×29/12/4ها در ، شامل تعدیالت و بستن حساب13×4ثبت رویدادهای فوق در دفتر روزنامه شرکت برای سال  -2
  13×4تهیه صورت سود و زیان برای سال  -3
    13×29/12/4 مورخه درتهیه ترازنامه  -4
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  :کتاب 3فصل  12  شماره مسئلهپاسخ 
 3.000.000    های دریافتنی عادیبحسا )1

  1.000.000  دریافتنی اقساطی هایحساب
  3.000.000    فروش عادی    
  1.000.000    فروش اقساطی    

 2.380.000    خرید نقدی کاالی )2

  2.380.000      وجه نقد    
 570.000    اقساطی. ف. ک. ت. ب )3

  570.000    موجودی کاال    
 1.710.000    عادی. ف. ک. ت. ب )4

  1.710.000    موجودی کاال    
  :ف. ک. ت. ب
  2.380.000      خرید+: 
  1.200.000  ابتدای دوره. ک. م+: 

  3.580.000  بهای آماده برای فروش
  )570.000(  اقساطی. پ. ک. م: -
  )1.300.000(  عادی. پ. ک. م: -

  1.710.000      سود 
 1.050.000      های فروشهزینه )5

  1.050.000      وجه نقد    
   )3.000.000×  × % 1=  7.500 → 10.000 – 7.500=  2.500(   2.500      و. م. م. ذ )6

  2.500  سایر درآمدها    
 1.000.000    فروش اقساطی )7

  570.000    ف. ک. ت. ب      
  430.000    ×3اقساطی . ف. ن. ت. س    

 3.590.000      وجه نقد )8

  2.800.000    های دریافتنی عادیحساب    
  200.000  ×2های دریافتنی اقساطی حساب    
  400.000  ×3های دریافتنی اقساطی حساب    
  550.000  ×4های دریافتنی اقساطی حساب    

 )نرخ سود ..×  100% = 40 →% 40×  200.000=  80.000( ←    80.000    2×ن . ت. س )9

  )..×  100% = 42 →% 42×  400.000=  168.000( ←    168.000    3×ن . ت. س
.×  100%= 43→%43×550.000=  236.500( ←    236.500    4×ن . ت. س . .. .(  

  484.500    ف. ی. ت. س    
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 484.500      ن. ت. س )10

  484.500  خالصه سود و زیان    
 3.000.000      فروش عادی )11

  2.500    سایر درآمدها
  1.710.000    ف. ک. ت. ب    
  1.050.000    های فروشهزینه    
  242.500  خالصه سود و زیان    

 )242.500 + 484.500(   727.000  خالصه سود و زیان )12

  727.000  سود و زیان انباشته    
  
  

 شرکت امیر فرخ
  صورت سود و زیان 

   13×4برای منتهی به سال 
  جمع  عادی اقساطی  شرح

  4.000.000  3.000.000 1.000.000 فروش
  )2.280.000(  )1.710.000( )570.000(  ف.ک.ت.ب:-

  1.720.000  1.290.000 430.000 سود ناخالص
  )193.500(  ---------  )193.500(  نیافته فروشسود تحقق

  80.000  -------  80.000  ×2سود تحقق یافته فروش 
  168.000  ------  168.000  ×3سود تحقق یافته فروش 

  1.774.500  1.290.000 484.500  جمع سود ناخالص
  2.500  2.500 ----  سایر درآمدها+:
  )1.050.000(  )1.050.000( -------  های فروشهزینه:-

  727.000  242.500 484.500 سود خالص
      

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  وجه نقد
 2.380.000 م200.000

3.950.000   
1.770.000   

  ن. ت. س
236.500 430.000  

   
 م 193.500 
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 شرکت امیر فرخ
  ترازنامه

   13×4برای منتهی به سال 
  1.350.000  های پرداختنیحساب 1.770.000 وجوه نقد
  40.000  ×2.ن.ت.س 310.000های دریافتنی     حساب

  126.000  ×3.ن.ت.س )7.500(و                   .م.م.ذ
  193.500  ×4.ن.ت.س 302.500  های دریافتنیخالص حساب

    100.000  ×2های دریافتنی حساب
    300.000  ×3های دریافتنی حساب
   س.ص.ح 450.000  ×4های دریافتنی حساب

  2.030.000 سهام عادی 1.300.000 موجودی کاال
  1.483.000  سود و زیان انباشته 1.000.000  هاسایر دارایی
  5.222.500  س. ص. ها و حجمع بدهی 5.222.500  هاجمع دارایی

  
  

  
  
  
  :کتاب 3فصل  14 شماره مسئله

واحد کاالی ب  6.250، شرکت تعداد 13×9در طی سال . رساندشرکت هدی کاالی خود را بر مبنای امانی به فروش می
ریال، مخارج  5.000ریال، بهای فروش  1.500هر واحد  بهای تمام شده. العمل کاری هادی ارسال نمودرا به شرکت حق

    کارمزد در مقابل فروش هر واحد دریافت % 10شرکت هادی . ریال 250.000حمل کاالی ارسالی پرداختی توسط آمر 
ور واحد آن را به ط 1.000نقد و  طور بهواحد از کاالی ب  4.100العمل کاری هادی ، شرکت حق13×9در طی سال . داردمی

  )العمل کار فروش نسیه را تضمین نموده استحق. (فروشدنسیه می
العمل کار درآمد حاصل از فروش ریال و حق 117.500العمل کار مخارج در ارتباط با کاالی امانی پرداختی توسط حق

  %.5فروش نسیه التضمین بابت حق. داردمیها و کمیسیون به شرکت ارسال نقدی کاالی امانی را پس از کسر هزینه
  :مطلوب است

  .العمل کار و تهیه صورت حساب فروشمبادالت فوق در دفاتر حقثبت  -1
  .به روش سیستم کنترل دائمیو محاسبه سود فروش کاالی امانی فوق در دفاتر آمر  مبادالتثبت  -2
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  :کتاب 3فصل  14  شماره مسئلهپاسخ 
  العمل کار و سیستم دائمیدفاتر حق

 و بهای واحد کاالی ب 6.250دریافت : یادداشت )1

    %10با کارمزد  ریال 5.000فروش هر دستگاه 
 117.500    هزینه/کاالی امانی دریافتی )2

  117.500      وجوه نقد    
 )4.100×5.000(  20.500.000  نقدوجوه  )3

 )1.000×5.000(  5.000.000  دریافتنی/ ح

  25.500.000  کاالی دریافتی امانی    
 250.000  کاالی دریافتی امانی )4

  )5.000.000×%5( 250.000 250.000  التضمینحقدرآمد 
 )25.500.000×%10(    2.550.000  کاالی دریافتی امانی )5

  2.550.000    وجوه نقد
     17.582.500  دریافتی امانیکاالی  )6

  17.582.500    وجوه نقد
 صورت حساب فروش )7

   مبلغ         تعداد        شرح
  6.250    کاالی امانی دریافتی

  20.500.000    )4100(      فروش نقد
  5.000.000    )1.000(      فروش نسیه
  25.500.000    )5.100(      :جمع فروش

  :هاهزینه: -
  117.500  یامان .کمخارج 
  2.550.000  کارمزدهزینه 

  )5002.917.(      000250.  التضمینحق
  22.582.500          طلب آمر

  )500.17.582(          وجه ارسالی
  000.5.000    1150      مانده طلب آمر

  
  
  
  
  
  

  کاالی امانی دریافتی
117.500 25.500.000  
250.000   
2.550.000   
17.582.000 22.528.500  

 5.000.000  
  طلب آمر 
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  دفاتر آمر و سیستم دائمی
   9.375.000  کاالی امانی ارسالی )1

  )6.250×1.500( 9.375.000    موجودی کاال  
 250.000  کاالی امانی ارسالی )2

  250.000      وجوه نقد  
  بابت مخارج حمل

 فروش حساب صورتثبت  )3

 17.582.500    وجوه نقد

  2.917.500  کاالی امانی ارسالی
  5.000.000  های دریافتنیحساب

  )درآمد فروش(   25.500.000  کاالی امانی ارسالی
  نرفته. ف.ک.ت.ب: 117.500+250.000+9.375.000=  9.742.500 → 9.742.500×  =  1.792.620

 14.750.120  کاالی امانی ارسالی )4

  14.750.120    درآمد کاالی امانی    
 14.750.120  ک امانی ارسالی.درآمد  )5

  14.750.120  خالصه سود و زیان    
 14.750.120  خالصه سود و زیان )6

  14.750.120  سود و زیان انباشته
  
  :کتاب 3فصل  15 شماره مسئله

  :به قرار زیر است 13×1العمل کار طی تیرماه مبادالت زیر بین شرکت آمر و حق
  ریال 900.000      واحد به بهای تمام شده 100کاالی امانی ارسالی  -1
  ریال 25.000    واحد تحت پوشش بیمه 2دیده در بین راه  کاالی زیان -2
  ریال 880.000        )واحد 60(فروش کاالی امانی نقدی  -3
  ریال 200.000        )واحد 20(فروش کاالی امانی نسیه  -4
  ریال 60.00            های آمرهزینه -5
 21.000التضمین و ریال حق 4.000ریال کارمزد و  50.000ریال هزینه فروش،  20.000شامل (العمل کار های حقهزینه -6

  ریال 95.000    .)ریال آن مربوط به کاالی برگشتی است 5.000ریال مخارج حمل، که از این مبلغ 
  ؟            )واحد 2(کاالی برگشتی به آمر  -7

  :مطلوب است
  .فروش به روش سیستم کنترل دائمی صورت حساب  تهیهالعمل کار و حقثبت مبادالت فوق در دفاتر آمر و  -1
  
  
  
  
  
  

  کاالی امانی ارسالی
9.375.000 25.500.000 

250.000  
2.917.500  
12.515.500 25.500.000 

14.750.120 
  12.957.500 درآمد ف

1.792.620 
   ن.ف
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  :کتاب 3فصل  15  شماره مسئلهپاسخ 
  العمل کار و سیستم دائمیدفاتر حق

 فروش بهای بهواحد کاالی  98دریافت : یادداشت )1

    ریال 50.000ریال با کارمزد  900.000هر دستگاه 
   880.000  وجوه نقد )2

  200.000  دریافتنی/ ح

  1.080.000  کاالی دریافتی امانی    
 95.000  کاالی دریافتی امانی )3

   50.000    درآمد کارمزد
   4.000  التضمیندرآمد حق
  )حمل. ف و ه. ه(  41.000      وجه نقد

 صورت حساب فروش )4

   مبلغ         تعداد        شرح
  100    کاالی امانی دریافتی

  )2(      زیان دیده
  )98(        مانده

  880.000    )60(      فروش نقد
  0.00020    )20(      فروش نسیه
  1.080.000    )80(      :جمع فروش

  )2(    کاالی برگشتی به آمر
  :هاهزینه: -

  50.000    کارمزد
  20.000  فروشهزینه 

  21.000  مخارج حمل
  )95.000(        0004.  التضمینحق

  000.985    16      مانده طلب آمر
  دفاتر آمر و سیستم دائمی

   900.000  کاالی امانی ارسالی )1

   900.000    موجودی کاال  
 )هزینه آمر(  60.000  کاالی امانی ارسالی )2

  60.000      وجوه نقد  
   25.000    حساب بیمه )3

  25.000  امانی ارسالیکاالی   
  
  

  کاالی امانی دریافتی
95.000 1.080.000  

 985.000  
  طلب آمر 

  کاالی امانی ارسالی
900.000 25.000 

60.000 1.098.000 

95.000  
1.055.000 1.123.000 

224.160 
  ت.ق.م68.000 ف.درآمد

156.160 
   امانی. ک.م
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 ). →زیان 2×9000(  18.000    موجودی کاال )4

  95.000  کاالی امانی ارسالی
  985.000  دریافتیهای حساب

  1.098.000  کاالی امانی ارسالی    
  نرفته.ف.ک.ت.ب: 900.000+60.000)+ 21.000–برگشتی 5.000= ( 976.000 → 976.000×  = 156.160

     224.160  ارسالیکاالی امانی  )5

 224.160    درآمد فروش

 224.160  ک امانی ارسالی.درآمد  )6

  224.160  خالصه سود و زیان    
 224.160  خالصه سود و زیان )7

  224.160  سود و زیان انباشته
  
  :کتاب 3فصل  16 شماره مسئله

ارتباط با  اطالعات در: رساندالعمل کار به فروش میکارخانه تولید دوچرخه، تولیدات خود را به صورت امانی نزد حق
  :به شرح زیر است 13×5کاالی امانی طی سال 

 .ریال 12.000ریال و بهای فروش هر واحد  8.000دستگاه دوچرخه، بهای تمام شده هر واحد  100حمل  -

 .ریال 18.000مخارج حمل کاالی ارسالی پرداختی توسط آمر به مبلغ  -

 :در پایان دوره مالیالعمل کار دریافت صورت حساب فروش از حق -

  واحد 100    دوچرخه دریافتنی
  )40(      فروخته نشده
  ریال 720.000    60    )60×12.000(فروخته شده 

  :شودکسر می
  108.000    )قابل انتقال(کارمزد 

  5.000    )قابل انتقال(تبلیغات 
  113.000            جمع

  607.000            بدهی به آمر
  500.000            وجه ارسالی
  107.000      )واحد 40فروش نرفته (مانده بدهی 
  :مطلوب است

  .العمل کارثبت رویدادهای فوق در دفاتر حق
  ثبت رویدادهای فوق در دفاتر آمر به روش سیستم کنترل دائمی
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  :کتاب 3فصل  16  شماره مسئلهپاسخ 
  العمل کار و سیستم دائمیدفاتر حق

 دستگاه دوچرخه  1000دریافت : یادداشت )1

 ریال 12.000بهای فروش هر دستگاه 

 )60×12.000(  720.000  وجوه نقد )2

    720.000  کاالی دریافتی امانی    
 5.000  تبلیغات/کاالی امانی دریافتی )3

  108.000  کارمزد/ کاالی امانی دریافتی
  5.000      وجوه نقد    
  108.000    درآمد کارمزد    

 500.000    کاالی دریافتی امانی )4

  500.000      وجوه نقد
  دفاتر آمر و سیستم دائمی

   800.000  کاالی امانی ارسالی )1

800.000    موجودی کاال    
 18.000  کاالی امانی ارسالی  

  18.000      وجوه نقد    
  بابت مخارج حمل

 فروش حساب صورتثبت  )2

 500.000    وجوه نقد

  113.000  کاالی امانی ارسالی
  107.000  های دریافتنیحساب

  )فروشدرآمد (   720.000  کاالی امانی ارسالی
 116.200  کاالی امانی ارسالی )3

  116.200  درآمد فروش کاالی امانی
 116.200  درآمد فروش کاالی امانی )4

  116.200  خالصه سود و زیان
  :محاسبات  

  بهای تمام شده موجودی کاال → 800.000+  18.000=  818.000  
  )امانی(کاالی فروش نرفته  → 818.000×   =  327.200  

  درآمد فروش کاالی امانی → 327.200 – 211.000=  116.200
  
  
  

  کاالی امانی دریافتی
108.0002 720.0002 
5.0003   

113.000 720.000  
500.0004 607.000  

  طلب آمر 
 107.000  

  کاالی امانی ارسالی  
 800.0001 720.0003 
 18.0002   
 113.0003   
 931.000 720.000  

   211.000  قبل از تعدیل. م
   116.200  امانی. ک. درآمد ف

 327.200   
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  بر اساس سیستم ادواری 16نکات قابل توجه حل مسئله 
به حساب ) شودمی(العمل کار پرداخت شده در روش ادواری آنچه در ارتباط با مخارج قابل انتقال توسط آمر یا حق -1

طور جداگانه تحت عنوان هزینه مربوطه ثبت و با خالصه سود  ها بهگردد و بقیه هزینهکاالی امانی ارسالی ثبت می
 .شودو زیان کاالی امانی بسته می

در حالی که در . شوددرآمد فروش کاالی امانی نیز تحت همین عنوان با خالصه سود و زیان کاالی امانی بسته می -2
تمام شده به حساب کاالی امانی ارسالی سیستم دائمی کلیه مخارج اعم از قابل انتقال و غیر قابل انتقال به بهای 

  .گرددمنظور و هنگام تعیین بهای موجودی کاالی فروش نرفته از طریق تجزیه و تحلیل اعمال حساب می
  ادواریدفاتر آمر و سیستم 

   800.000  کاالی امانی ارسالی )1

  800.000    موجودی کاال    
 18.000  کاالی امانی ارسالی )2

  18.000      وجوه نقد    
  بابت مخارج حمل

 فروش حساب صورتثبت  )3

 500.000    وجوه نقد

  107.000  کاالی امانی ارسالی
  108.000    هزینه کارمزد
  5.000    هزینه تبلیغات

   720.000    فروش کاالی امانی
 )امانی(کاالی فروش نرفته  → 818.000×   =  327.200            327.200  کاالی امانی. پ. م )4

  327.200  کاالی امانی ارسالی
 هابستن حساب )5

 720.000  فروش کاالی امانی

  720.000  خالصه سود و زیان
 603.800  زیان خالصه سود و )6

  108.000    هزینه کارمزد
  5.000    هزینه تبلیغات

  490.800  کاالی امانی ارسالی
 116.200  خالصه سود و زیان )7

  116.200  سود و زیان انباشته
  

  
  
  
  

  کاالی امانی ارسالی 
  العمل کارتوسط حق

800.0001 327.2004 
18.0002   

818.000 327.200  
490.800 490.8006 

  خالصه سود و زیان
603.8006 720.0005 
  م116.200 116.2007

  امانی. سود ک 
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  :کتاب 3فصل  18 شماره مسئله
حمید العمل کاری واحد کاالی الف را به شرکت حق 500تعداد  13×4شرکت فرشید در اول خرداد ماه سال 

  .توسط آمر پرداختیریال  30ریال، مخارج حمل هر واحد  2.000بهای تمام شده هر واحد . دارسال نمو
-العمل کار ارسال، که حاوی اطالعات زیر می، گزارش صورت حساب فروش توسط حق13×4در آخر خرداد ماه 

  :باشد
 ریال 3.500    واحد، هر واحد 45فروش نقدی  -

 ریال 3.700    واحدواحد، هر 30فروش نسیه  -

 کل فروش% 15حق کارمزد  -

 %5التضمین مبادالت نسیه حق -

 :العمل کارپرداختی توسط حق های هزینه -

  ریال 4.000      تعمیر
  ریال 9.500      تبلیغات

  .ها و کارمزد مبلغ بدهی را به آمر ارسال نمودالعمل کار از مجموع درآمد حاصل از فروش پس از کسر هزینهحق
  :مطلوب است

  .العمل کاردر دفاتر حق فوق رویدادهایبت ث -1
ثبت مبادالت کاالی امانی جدا از (ثبت رویدادهای فوق در دفاتر آمر به روش سیستم کنترل دائم با دو فرض  -2

  )های عادیهای عادی و همراه با حسابسایر حساب
  .محاسبه ارزش کاالی فروخته نشده در پایان خرداد ماه -3
  .شدهمحاسبه سود کاالی فروخته  -4

  
  
  
  

  :کتاب 3فصل  18  شماره مسئلهپاسخ 
    العمل کار و سیستم دائمیدفاتر حق

 )4.000+9.500(    13.500  کاالی امانی دریافتی )1

  13.500      وجه نقد    
 )45×3.500(  157.500      وجه نقد )2

 )30×3.700(  111.000    دریافتنی حساب

   268.500  کاالی امانی دریافتی
   45.825  کاالی امانی دریافتی )3

  )268.500×%15( 40.275    درآمد کارمزد
  )111.000× % 5( 5.550  التضمیندرآمد حق

   98.175  کاالی امانی دریافتی )4

   157.500-)13.500+45.825( 98.175      وجه نقد

  کاالی امانی دریافتی
13.500 268.500  
45.825   
98.175   
157.500 268.500  

 111.000  
  طلب آمر 
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 فروشصورت حساب  )5

   مبلغ         تعداد        شرح
      کاالی امانی دریافتی

  157.500    )65(      فروش نقد
  11.000    )30(      فروش نسیه 

    268.500          :جمع فروش
  :هاهزینه: -

  40.275  کارمزدهزینه 
  5.550  التضمینحق .ه

  4.000  هزینه تعمیر
  )225.59(        500.9  هزینه تبلیغات

    209.175          طلب آمر
  )175.98(        وجه ارسالی به آمر

  000.111    524      مانده طلب آمر 
  دفاتر آمر و سیستم دائمی 

 )500×2.000(  1.000.000  کاالی امانی ارسالی )1

   1.000.000    موجودی کاال  
 )حمل. ه 500×30(  15.000  امانی ارسالی کاالی )2

  15.000      وجوه نقد  
 :ثبت دریافت صورت حساب )3

  )40.275+5.550+4.000+09.500   59.325  کاالی امانی ارسالی
  111.000    حساب دریافتنی

  98.175    وجوه نقد
   268.500  کاالی امانی ارسالی    

 56.925  کاالی امانی ارسالی )4

 56.925    امانیکاالی درآمد 

 56.925  امانی کاالیدرآمد  )5

  56.925  خالصه سود و زیان    
 56.925  خالصه سود و زیان )6

  56.925  سود و زیان انباشته
  1.000.000+  15.000=  1.015.000×  =  862.750 → 862.750 – 805.825ت.ق.م =  56.925درآمد فروش 

  
  
  
  

  کاالی امانی ارسالی
1.000.000 268.500 

15.000  
59.325  
1.074.325 268.500 

   ت.ق.م805.825
   ف.درآمد 56.925

862.750   
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  :کتاب 3فصل  19 شماره مسئله
کارخانه  13×8طی سال مالی . رساندخانگی امید قسمتی از تولیدات خود را به صورت امانی به فروش میکارخانه لوازم 

  :شرایط قرارداد به شرح زیر است.داردالعمل کاری آرزو ارسال میلوازم خانگی کاالی الف را به شرکت حق
  واحد 140          العمل کارارسال کاالی الف به حق -1
  ریال 18.000              بهای فروش هر واحد -2
  ریال 12.000            بهای تمام شده هر واحد -3
  واحد 60         تعداد 13×29/12/8کاالی فروش نرفته در  -4
  ریال 8.400    العمل کارهزینه حمل و بارگیری به حساب آمر پرداختی توسط حق -5
  ریال 2.300        العمل کارهزینه حمل پرداختی توسط حق -6
پرداخت ریال به عنوان پیش   400.000مبلغ ) الف(واحد کاالی  100قطع دریافت اولین العمل کار، در محق -7

 داردارسال می

 ریال 597.000          العمل کاروجوه ارسالی به آمر توسط حق -8

 واحد 5            دیدگی کاالی الفتعداد آسیب -9

 واحد 10            تعداد برگشت کاال به آمر -10

  واحد 120    کار العمل حقهزینه حمل برگشتی کاال به آمر پرداختی توسط  -11
  :مطلوب است

  .به روش سیستم کنترل دائمی 13×8طی سال العمل کار فوق در دفاتر آمر و حق رویدادهایثبت  -1
  

  :کتاب 3فصل  19  شماره مسئلهپاسخ 
  العمل کار و سیستم دائمیدفاتر حق

 )140×18.000( 2.520.000  حساب انتظامی کاالی امانی )1

      2.520.000  طرف حساب انتظامی کاالی امانی
 )8.400+2.300(    10.700  کاالی امانی دریافتی )2

  10.700      وجه نقد    
 )پ.بابت پ(  400.000    دریافتی آمر )3

   400.000      وجه نقد
 )140- 60=80→80×18.000(  1.440.000      وجه نقد )4

   1.440.000  کاالی امانی دریافتی
   997.000  کاالی امانی دریافتی )5

   597.000      وجه نقد
  400.000  های دریافتنیحساب

 )حمل برگشتی. ه(  120  کاالی امانی دریافتی )6

   120      وجه نقد
   288.000  کاالی امانی دریافتی )7

   288.000    درآمد کارمزد

  کاالی امانی دریافتی
  ف 1.440.000 10.700
997.000   
120.000   
288.000   
1.295.820 1.240.000  

 144.180  
  آمرطلب  
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 )45×18.000→2.520.000-810.000= 1.710.000(   1.710.000    انتظامی کاالی امانی طرف حساب )8

   1.710.000      حساب انتظامی کاالی امانی
 صورت حساب فروش )9

   مبلغ         تعداد        شرح
  1.440.000    140    کاالی امانی دریافتی

  )5(      زیان دیده
  )135(        مانده

      )80(      فروش نقد 
      )10(      کاالی برگشتی

  :هاهزینه: -
  2.300  هزینه حمل

  8.400  بارگیریهزینه 
  120.000  برگشتی حمل

  )820.298(      000288.    کارمزد
    1.141.180          طلب آمر

  )400.000(        پرداخت به آمرپیش
  )597.000(        وجه ارسالی به آمر

  180.144    45      مانده طلب آمر 
  دفاتر آمر و سیستم دائمی 

 )140×2.000(  1.680.000  کاالی امانی ارسالی )1

   1.680.000    موجودی کاال  
 )پ.دریافت پ(  400.000      وجه نقد )2

  400.000  العمل کارحساب پرداختی حق  
   60.300    ضایعات غیرعادی )3

  )5×12.000و  8.400×=300→60.000+300=60.300( 60.300  کاالی امانی ارسالی  
 )برگشت کاال 10×12.00(  120.000    موجودی کاال )4

  120.000  کاالی امانی ارسالی    
  نرفته. ف. ک. ت. ب: 1.680.000+  107.000=  1.690.700 → 1.690.700×  =  543.440

 597.000      وجه نقد )5

  298.820  کاالی امانی ارسالی
  400.000    پرداختپیش

     144.180    حساب دریافتنی

 1.440.000  کاالی امانی ارسالی به آمر

 184.920  حساب کاالی امانی ارسالی )6

  184.920  کاالی امانی درآمد فروش    

  کاالی امانی ارسالی
 60.300 ارسال 1.680.00

 120.000 هزینه 298.820

 1.440.000 

1.978.820 1.620.300 

358.520   
184.920 

   ا.ک.ف.درآمد

543.440   
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 184.920  امانی ارسالی. ک. درآمد ف )7

  184.920  خالصه سود و زیان    
 60.300  سود و زیان خالصه )8

  60.300    ضایعات غیرعادی
 )184.920+60.300(  124.620  خالصه سود و زیان )9

  124.620  سود و زیان انباشته    
  

  :کتاب 3فصل  27 شماره مسئله
شرکت در ثبت رویدادها . باشدمی 13×2و  13×1های آرزو در سال شرکتبه فروش اقساطی  مربوط زیراطالعات 

  .نمایداستفاده میاز روش اقساطی 
  13×2         13×1            شرح  

  450.000    400.000          فروش اقساطی
  315.000    300.000    بهای تمام شده کاالی فروخته شده اقساطی

  55.000      35.000        عملیاتیهای هزینه
  :یوجوه دریافت
  100.000    300.000      13×1فروش سال   
  400.000      ------       13×2فروش سال   
  :مطلوب است

  .13×2و  13×1های مبادالت فوق در دفاتر شرکت تجاری آرزو در سالثبت  -1
باشد می 13×1یکی از مشتریان اقساط خود را که مربوط به فروش سال  13×3در صورتی که در سال  -2

کاالی خود را تملیک نموده ارزش جایگزینی کاال در  طبق شرایط پیمان پرداخت ننماید، شرکت به ناچار
ثبت مجدد کاال را در زمان . باشدریال می 6.000ریال، مانده پرداخت نشده اقساط  3.500زمان تملیک 

  .تملیک در دفاتر شرکت نشان دهید
  :کتاب 3فصل  27  شماره مسئلهپاسخ 

 400.000    اقساطی/د/ح )1

 300.000  اقساطی. ف. ت. ب

    400.000    اقساطیفروش 
    300.000    موجودی کاال

     35.000    هزینه عملیاتی )2

  35.000      وجه نقد  
   300.000      وجه نقد )3

.×100=%25(      300.000    ×1اقساطی /د/ح   )ناخالص ودس نرخ=  ..
   400.000    فروش اقساطی )4

   300.000    ف. ک. ت. ب
  100.000    ف. ن. ت. س
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.×100%+25 → 300.000×%25=75.000( 75.000    ف. ن. ت. س )5  )ناخالص ودس نرخ ..

   75.000    ف. ی. ت. س
   75.000    ف. ی. ت. س )6

   35.000    هزینه عملیاتی
  40.000  سود و زیان اقساطی. خ

 13×2سال 

 450.000    اقساطی/د/ح )1

 315.000  اقساطی. ف. ت. ب

    150.000    فروش اقساطی
    315.000    موجودی کاال

     55.000    هزینه عملیاتی )2

  55.000      وجه نقد  
.×100=%30(                  500.000      وجه نقد )3  )ناخالص ودس نرخ ..

   100.000    ×1اقساطی /د/ح
   400.000    ×2اقساطی /د/ح

   450.000    فروش اقساطی )4

   315.000    ف. ک. ت. ب
  135.000    ف. ن. ت. س

 )100.000× % 25=  25.000(    25.000    ×1 ف. ن. ت. س )5

 )400.000× % 30=  25.000(    120.000    ×2ف . ن. ت. س

   145.000    ف. ی. ت. س
   145.000    ف. ی. ت. س )6

   55.000    هزینه عملیاتی
  90.000  سود و زیان اقساطی. خ

 3.500  تملیک شده . ک. م )7

  )6.000× % 25(  1.500    ف. ن. ت. س
  1.000  از تملیکزیان ناشی 

        6.000    ×1 اقساطی/د/ح  
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  :کتاب 3فصل  امتحانی از مسئلهنمونه 
ریالی بود برای      2000واحد کاالی امانی را که بهای تمام شده هر واحد  500شرکت آمر تعداد  1/4/91در تاریخ 

ریال بود و صورت حساب دریافتی از  30.000هزینه حمل و بارگیری پرداختی توسط آمر . العمل کار خود ارسال نمودحق
  »باشدحاوی اطالعاتی به شرح زیر می 31/4/91العمل کار در تاریخ حق

  واحد 495    تعداد کاالی دریافتی
  واحد 50  تعداد کاالی فروخته نشده
  ریال 3000  قیمت فروش رفته هر واحد

  مبلغ فروش% 10    العمل کارکارمزد حق
  ریال 6.000      هزینه حمل
  ریال 1.000      بندیهزینه بسته

بدهی خود را به آمر ارسال نمود و ضمناً کاالی مفقود شده تحت پوشش % 80العمل کار طی حواله بانکی معادل حق
  . العمل کارثبت رویدادهای فوق در دفاتر آمر و حق: مطلوب است. بیمه قرار نداشت

  

  :کتاب 3امتحانی فصل  مسئلهنمونه پاسخ 
  العمل کار و سیستم دائمیدفاتر حق

 واحد کاالی به بهای 495دریافت : یادداشت )1

 کارمزد% 10ریال با  3.000فروش هر واحد 

 )445×3.000(  1.335.000  وجوه نقد )2

    1.335.000  کاالی دریافتی امانی  )بابت فروش امانی(
 140.500    هزینه/امانی دریافتیکاالی  )3

  133.500    درآمد کارمزد  )1.335.000×10%( 
  7.000      وجوه نقد    )حمل. ه(

 955.600  کاالی دریافتی امانی )4

    955.600      وجوه نقد
 صورت حساب فروش )5

   مبلغ    تعداد        شرح
  495    کاالی امانی دریافتی

  1.335.000    )445(      فروش نقد
  :هاهزینه: -

  132.500    کارمزد
  6.000  هزینه حمل
  )140.500(        1.000  بندیهزینه بسته

  1.194.500          طلب آمر
  )955.600(          وجه ارسالی

  238.900    50      مانده طلب آمر
  

  دریافتیکاالی امانی 
140.500 1.335.000  
955.600 1.194.500  

  م 238.900 
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  دفاتر آمر و سیستم دائمی
   1.000.000  کاالی امانی ارسالی )1

   1.000.000  موجودی کاال  )واحد 500ارسالی (
 30.000  کاالی امانی ارسالی )2

  30.000      وجوه نقد  
  بابت مخارج حمل

 10.300    ضایعات غیرعادی )3

  10.300  کاالی امانی ارسالی
.=  2.000×5-10.000و  30.000×  =  300 → 300+10.000= 10.300   نرفته. ف.ک.ت.ب:  .

 صورت حساب فروش )4

  238.900  های دریافتنیحساب
  140.500  کاالی امانی ارسالی

  955.600      وجه نقد
  1.335.000  کاالی امانی ارسالی      
  1.000.000+  30.000=  1.030.000×  =  103.000و  7.000×  =  707 → 103.000+707= 103.707

  278.507  کاالی امانی ارسالی )5
   278.507    درآمد کاالی امانی

  10.300  کاالی امانی ارسالی )6
   10.300    ضایعات غیرعادی

  267.207  کاالی امانی ارسالی )7
   267.207    درآمد کاالی امانی

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  کاالی امانی ارسالی
1.000.000 10.300 

30.000 1.335.000 

140.500  
1.170.500 1.345.000 

 174.800 ف.درآمد278.507
  تعدیل.ق.م

103.707   
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  :کتاب 5فصل  1 شماره مسئله
  :باشدعملیاتی است، که سود و زیان عملیاتی آن به قرار زیر میقسمت  6دارای ) ب(شرکت 

  درآمد   های عملیاتیقسمت
  هاقسمتبین 

درآمد به مشتریان 
  خارج از واحد تجاری

  جمع درآمد
  هاقسمت

عملیاتی ) زیان(سود 
  مالیات ازقبل 

  هایدارایی
  قابل شناسایی 

  7.000  270  8.000 8.000 - لوازم یدکی
  3.000  900  9.500 6.500 3.000  افزارنرمتولید و فروش

  100  100  200 200 -  افزارسختمشاوره
  12.000  2.300  12.000 10.500 1.500  تولید و فروش الکترونیک

  1.000  100  300 300 -  اجاره تجهیزات الکترونیکی
  600  )150(  400 400 - مشاوره امالک

  300  50  100 100 -  های بلند مدتاجاره
  57.000  500  5.000 5.000 ----- مالیامور
  81.000  4.070  35.500 31.000 4.500 جمع

  :مطلوب است
 75درآمد، سود و زیان عملیاتی، دارایی، (های مختلف بر مبنای آزمون) قابل گزارش(های با اهمیت تعیین قسمت

  )درصد
  :کتاب 5فصل  1 شماره مسئلهپاسخ 

تولید و فروش   لوازم یدکی  آزمون
  افزارنرم

مشاوره 
  افزارسخت

تولید و فروش 
  الکترونیک

اجاره 
  تجهیزات

مشاوره 
  امالک

اجاره 
  جمع  امور مالی  بلندمدت

                    آزمون درآمد) 1
  35.500  5.000  100  400  300  12.000  200  9.500  8.000  جمع درآمد
  %10                  درصد مبنا
  3.550                  مبلغ مبنا

    بلی  خیر  خیر  خیر  بلی  خیر  بلی  بلی  قسمت قابل گزارش
                  آزمون سود و زیان) 2

  4.220  500  50  --   100  2.300  100  900  270  سود گزارش شده
  --   --   --   150  --   --   --   --   --   زیان گزارش شده

  4.220                  قدر مطلق
  %10                  درصد مبنا
  422                  مبلغ مبنا

    بلی  خیر  خیر  خیر  بلی  خیر  بلی  خیر  قسمت قابل گزارش
                  آزمون دارایی) 3

  81.000  57.000  300  600  1.000  12.000  100  3.000  7.000  جمع دارایی
  %10                  درصد مبنا
  8.100                  مبلغ مبنا

    بلی  خیر  خیر  خیر  بلی  خیر  خیر  خیر  قسمت قابل گزارش
    بلی  خیر  خیر  خیر  بلی  خیر  بلی  بلی  نتیجه
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  قسمت بااهمیت  درصد  جمع درآمد وابستهغیردرآمد وابستهدرآمد  عملیاتیقسمت
  بلی  %5/22  8.000 8.000 ---  لوازم یدکی

  بلی  %8/26  9.500 6.500 3.000  افزارتولید و فروش نرم
  خیر  %6/0 200 200 ---  افزارمشاوره سخت

  بلی  %8/33  12.000 1.500 1.500  تولید و فروش الکترونیک
  خیر  %8/0 300 300 ---  تجهیزاتاجاره 

  خیر  %1/1 400 400 ---  مشاوره امالک
  خیر  %3/0 100 100 ---  اجاره بلندمدت

  بلی  %1/14  5.000 5.000 ---  امور مالی
    %100  35.500 31.000 4.500  جمع

  گزارشگری وابسته غیرمجموع درآمد  8.000+  6.500+  10.500+  5.000=  30.000 →) 30.000 – 31.000(×  %100 = 7/96
  
  
  :کتاب 5فصل  5 شماره مسئله

  ):واحد میلیون ریال(قسمت عملیاتی است  6دارای ) ج(شرکت 
  واحد  

  نساجی 
واحد 
  تجهیزات

  واحد
  کتاب درسی 

  واحد
  سینما 

  واحد
  لوازم خانگی 

  واحد
  امور مالی 

              :درآمد
              فروش به مشتریان

  0  1/3  2/22  6/6  9/6  6/32  خارج از واحد تجاری
  0  9/1  0  0  2/1  6/6  هافروش بین قسمت

  7/8  3/0  6/0  2/0  9/0  4/2  غیر وابسته –درآمد بهره 
  6/3  0  0  0  0  0  وابسته –درآمد بهره 
  3/12  3/5  8/22  8/6  0/9  6/41  جمع درآمد

              :هاهزینه
  3/2  6/3  5/24  3/7  6/3  1/17  عملیاتی غیر وابسته. ه
  8/0  8/0  0  0  0/1  8/4  وابستهعملیاتی . ه

  1/6  0  6/4  2/2  0/1  1/2  هزینه بهره
  1/0  4/0  )1/3(  )5/1(  4/1  6/6  مالیات بر درآمد

  3/9  0/4  5/25  0/8  0/7  6/30  هاجمع هزینه
              :هادارایی
  2/9  9/0  9/10  8/0  1/1  9/9  مشهود

  0  1/0  6/3  7/0  2/0  8/1  نامشهود
  4/5  0  0  0  0  0  هاوام بین قسمت

  6/14  0/1  5/14  5/1  3/1  4/11  هاجمع دارایی
  :مطلوب است

ها با اهمیت بوده و های زیر را محاسبه نمایید و مشخص نمایید کدامیک از قسمتبا توجه به اطالعات فوق آزمون
  :باشدها با اهمیت نمیکدامیک از قسمت
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  .درآمد% 10آزمون ) 1
  .سود یا زیان عملیاتی% 10آزمون ) 2
  .دارایی قابل شناسایی% 10آزمون ) 3
  .وابسته غیردرآمدهای % 75آزمون ) 4
  

  :کتاب 5فصل  1 شماره مسئلهپاسخ 
  :هامحاسبه سود و زیان قسمت

  واحد  شرح
  نساجی

واحد 
  تجهیزات

  واحد
  کتاب درسی

  واحد
  سینما

  واحد
  لوازم خانگی

  واحد
  مبلغ مبنا  درصد مبنا  امور مالی

  7/9  %10  3/12  3/5  8/22  8/6  0/9  6/41  جمع درآمد
  *3/17  %10  3/9  0/4  5/25  0/8  0/7  6/30  هاجمع هزینه

  89/3  %10  3  3/1  )7/2(  2/1  2  11  جمع
                )زیان(قدر مطلق سود  ترین بزرگ*

      6/14  1  5/14  5/1  3/1  4/11  هاجمع دارایی
                :های قابل گزارشقسمت

      بلی  خیر  بلی  خیر  خیر  خیر  آزمون درآمد
      بلی  خیر  بلی  خیر  بلی  خیر  و زیان سود آزمون 

      بلی  خیر  بلی  خیر  خیر  خیر  آزمون دارایی
  

  :توجه مهم در مورد آزمون دارایی
های گیرد مانند داراییهای واحد تجاری مورد استفاده قرار نمیهایی که در عملیات هیچ یک از قسمتدارایی -1

دارایی قابل  ها جزءوام پرداختنی بین قسمت و هاپرداختستد، پیشدفتر مرکزی، اوراق بهادار قابل داد و 
  .آیندشناسایی به شمار   نمی

شود فقط در صورتی باید به آن هایی که به طور مشترک توسط دو یا چند قسمت مورد استفاده میدارایی -2
 هانیز به همان قسمتها عملیاتی مربوط به آن داراییهای نهیها تخصیص یابد که درآمدها و هزقسمت

  .اختصاص داده شده
های همچنین دارایی. شودها مطرح میهای قابل شناسایی قسمتسرقفلی پس از کسر استهالک مشمول دارایی -3

ها، م، استهالک انباشته، ذخیره کاهش ارزش موجودی. م. های مختلف پس از کسر ذقابل شناسایی قسمت
  .گردداوراق قابل داد و ستد در گزارش منظور می تغییرات ارزشیابی

درآمد فروش، سود و زیان عملیاتی، دارایی قابل شناسایی % 90چنانچه یک قسمت به تنهایی تأمین کننده  -4
دارا نباشد ارائه گزارش خاص را % 10های واحد تجاری شرایط آزمون باشد در صورتی که هیچ یک از قسمت

  .های مالی تلفیقی ضرورتی نداردصورتمربوط به ان قسمت جدا از 



 

 مادسیج
 

 نینو یریادگیبه  یپنجره ا ،جیمادس

 

مفهوم  اشاره  نیا در باشد. یم رانیدهکده علم و دانش ا یبه معنا یو در مفهوم بوم ییدانا فتهیش یبه معنا madsageمخفف کلمه  جیمادس

 باشد. ی( مرانیاقوام ا نیاز اول یکیکشورمان( و ماد ) یبایز یاز روستاها یکی) جیبه دو کلمه س

در  ،هرچه راحت تر جامعه بزرگ علمی ایران یو دسترس یعلم شرفتیبا هدف بهبود پ( IRESNET) جیمادس یژوهشپ -شیشبکه آموز 

دانش آموخته رشته  یرضا محمود یارشد جناب آقا ینامه کارشناس انیاز طرح پا جیمادس هی.  هسته اولفضای مجازی ایجاد شده است

باشد، بر گرفته  یمهر البرز م یمعاون دانشگاه مجاز یدکتر عباد یاستاد گرانقدر جناب آقا  ییکه با راهنما تهراندانشگاه  یآموزش تیریمد

 . شده است
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