به نام خدا
جزوه آموزشی موجودی نقد
سرفصل کتاب اصول حسابداری() 2
تهیه کننده  :جواد عابدی صدقیانی
سرگروه حسابداری استان آذربایجان غربی

تعریف موجودی نقد :عبارت است از وجوهی که بدون هیچ گونه شرط و محدودیت قابل دسترسی بوده و در مبادالت
اقتصادی به منظور تحصیل داراییها و خدمات و پرداخت بدهیها و تعهدات و اجرای سایر برنامه ها بکار گرفته میشود.
اتواع موجودی نقد:
ا -صندوق

 -2تنخواه گردان

 -3بانک

ویزگیهای وجوه نقد
 -1وسیله معامله باشد
 -2به سهولت قابل استفاده و دریافت و برداشت باشد
 -3در بازپرداخت دیون و استفاده از آن در ایفای هرگونه تعهدی محدودیت نداشته باشد
منابع ورودی وجه نقد شامل  -1 :فروش کاال و دارایی  -2دریافت مطالبات  -3دریافت وام و منابع
مصارف وجوه نقد  -1 :خرید کاال و دارایی  -2پرداخت بدهی و تعهدات  -3پرداخت وام و سرمایه گذاری
نکته  :وج وه بلوکه شده یا مسدود شده بانکی جز وجه نقد محسوب نمیشود بلکه تحت عنوان سایر داراییها در ترازنامه ذکر
میشود.
اهداف نظارت و کنترل بر موجودی نقد
 -1از رکود و بالاستفاده ماندن وجه نقد جلوگیری شود
 -2از دسترسی به موقع و کافی به وجه نقد اطمینان حاصل شود
 -3از سرقت و اختالس وجه نقد جلوگیری شود
شیوه های کنترل و مراقبت وجوه نقد
 -1برنامه مشخص و مطمئنی برای دریافتها و پرداختهای نقدی تدوین و اجرا گردد.
 -2تفکیک مسولیتها و ایجاد سیستم کنترل داخلی متناسب به نحوی که مسئولیت دریافت و پرداخت پول از عمل ثبت و
نگهداری مدا رک مجزا شود و هیچ فردی به تنهایی عهده دار انجام تمام مراحل یه معامله نباشد.

 -3تمام دریافتهای نقدی در دایره صندوق متمرکز و برای هر دریافت رسید صادر شود.
 -4کلیه پرداختها باید با تایید و امضای مسئولین مربوطه و مبنی بر اسناد مثبته به وسیله صدور چک انجام شود.
 -5تمام دریافتها و پرداختهای نقدی بی درنگ در دفاتر ثبت شود و موجودی صندوق در پایان هر روز به بانک واریز شود.
 -6حسابهای وجوه نقد با موجودی واقعی آن تطبیق داده شود و هرگونه مغایرت پیگیری و معلوم و بررسی گردد.
 -7رسیدهای دریافت نقد و چکهای صادره باید داره شماره مسلسل و نسخه باطله آنها باید بایگانی شود.
(عملیات حسابداری صندوق)

عملیات حسابداری صندوق:
گاهی موجودی واقعی صندوق با حساب صندوق در دفاتر کل شرکت اختالف یا مغایرت دارد بدین معنی که بعضی مواقع
موجودی واقعی صندوق بیشتر از مانده حساب صندوق در دفتر کل شرکت است که به این حالت اضافی صندوق گفته می
شود و برخی از مواقع موجودی واقعی صندوق کمتر از حساب صندوق در دفاتر کل شرکت می باشد که به این حالت کسری
صندوق گفته می شود کسری یا اضافی صندوق را در حسابی به نام کسر یا اضافی صندوق در دفاتر ثبت می نماییم که این
حساب یک نوع حساب موقت می باشد و در پایان دوره مالی باید بسته شود.
الف)هرگاه موجودی واقعی صندوق بیشتر از حساب صندوق باشد(اضافی صندوق) ثبت آن به صورت زیر است

صندوق ****
کسر یا اضافی صندوق****

ب) هر گاه موجودی واقعی صندوق کمتر از حساب صندوق باشد(کسری صندوق)ثبت آن به صورت زیر است

کسر یا اضافی صندوق ****
صندوق ****

در پایان دوره مالی حساب کسر یا اضافی صندوق باید بسته شود در صورتی که مانده ی آن بدهکار باشد و کسری صندوق
بر عهده موسسه باشد ثبت زیر در دفاتر زده می شود.

هزینه های متفرقه ****
کسری یا اضافی صندوق

****

کسر یا اضافی صندوق

X X

هزینه

X X

درآمد

و در صورتی که مانده حساب کسر یا اضافی صندوق در پایان دوره مالی بستانکار باشد و این مبلغ متعلق به موسسه باشد
ثبت زیر در دفاتر زده می شود

کسر یا اضافی صندوق****
سایر درآمدها ) درآمد متفرقه) ****

مثال  :1در تاریخ  33/7/1موجودی واقعی صندوق  161111ریال در حالی که در همان روز مانده حساب صندوق در دفتر
شرکت  121111ریال است و در تاریخ  33/7/16موجودی واقعی صندوق  251111ریال در حالی که مانده حساب صندوق
 265111ریال است مطلوب است ثبت رویدادهای فوق و بستن حساب کسری یا اضافی صندوق.

موجودی واقعی صندوق

حساب صندوق

161111

121111

اضافی صندوق 41111

صندوق 41111
کسر یا اضافی صندوق 41111

کسر صندوق 15111

موجودی واقعی صندوق

حساب صندوق

251111

265111

کسر یا اضافی صندوق 15111
صندوق 15111
کسر یا اضافی صندوق 25111

15111

سایر در آمدها 25111

41111
25111
در آمد

مثال  :2مانده حساب کسر یا اضافه صندوق در ابتدای دوره مالی  01111ریال بدهکار است در تاریخ  33/7/31موجودی
واقعی صندوق  341111ریال در حالی که حساب صندوق  315111ریال است مطلوب است ثبت رویداد فوق و بستن
حساب کسر یا اضافی صندوق.

موجودی واقعی صندوق

حساب صندوق

341111

315111

اضافی صندوق 25111
صندوق 25111
کسر یا اضافی صندوق 25111
کسر یا اضافی صندوق
هزینه های متفرقه 55111
کسر یا اضافی صندوق 55111

01111
55111

25111

مثال  :3مانده حساب کسر یا اضافی صندوق در ابتدای دوره مالی  121111ریال بدهکار است در تاریخ  33/6/11حساب
صندوق در دفتر کل شرکت  561111ریال در حالی که موجودی واقعی صندوق  635111ریال است و در تاریخ 33/6/31
موجودی واقعی صندوق  701111ریال در حالی که حساب صندوق  034111ریال است مطلوب است انجام ثبت های الزم
و بستن حساب کسر یا اضافی صندوق.
موجودی واقعی صندوق

حساب صندوق

موجودی واقعی صندوق

حساب صندوق

071111

034111

635111

561111

اضافی صندوق 36111
صندوق 36111

اضافی صندوق 75111
صندوق 75111

کسر یا اضافی صندوق36111

کسر یا اضافی صندوق 75111
کسر یا اضافی صندوق

هزینه های متفرقه 3111
کسر یا اضافی صندوق 3111

121111

36111
75111

3111

مثال  : 4در پایان یک روز مانده حساب صندوق  14211ریال و شمارش عینی صندوق  14311ریال میباشد در بررسی
مشخص گردید که مبلغ  1211ریال بابت خرید ملزومات پرداخت شده اما در دفاتر ثبت نشده مطلوبست انجام ثبتهای الزم؟
ملزومات 1211
صندوق 1211

موجودی واقعی صندوق

حساب صندوق

14311

14211
()1211

 1311ریال اضافی صندوق
صندوق 1311
کسر و اضافی صندوق 1311

مثال  : 5در پایان روز موجودی واقعی صندوق  71111ریال بیشتر از حساب صندوق در دفتر کل شرکت میباشد اگر
مشخص شود مبلغ  40111بابت حمل کاال پرداخت شده ولی در دفاتر ثبت نشده مطلوبست انجام ثبت های الزم؟
در اینگونه مسایل بهتر است از اعداد فرضی جهت راحت تر پاسخ دادن به مسله استفاده شود در اینجا مثال از اعداد
فرضی 171111و  111111استفاده شده
موجودی واقعی صندوق
171111
 000111مابه التفاوت

هزینه حمل خرید کاال 00111
صندوق 00111
صندوق 000111
کسریا اضافی صندوق 000111

حساب صندوق
111111
()40111

مثال  : 6در پایان ماه حساب صندوق  00511ریال و شمارش عینی موجودی صندوق  00211ریال
می باشد در بررسی مشخص شد که پرداخت هزینه آگهی به مبلغ  2011ریال دوبار در دفاتر ثبت
شده مطلوبست انجام ثبت های الزم

صندوق 2311

موجودی واقعی صندوق

حساب صندوق

00211

00511
2011

هزینه آگهی 2311

کسز یا اضافی صندوق 1611
صندوق 1611

تعریف چک  :نوشته ای است که به موجب آن صادرکننده وجوهی را که نزد محال علیه (بانک) دارد کال یا بعضاً مسترد یا
به دیگری واگذار نماید.

محاسن استفاده از حساب بانکی
 -1اعمال کنترل در مورد دریافتها و پرداختها

 -2استفاده از خدمات بانکی  -3ایمن بودن وجه نقد  -4ایجاد

تسهیالت در خریدهای خارجی  -5کسب اعتبار برای مشتریان
(حسابداری عملیات چک های دریافتنی از مشتریان)
 )1خرید کاال یا دارایی صدور چک در مقابل آن
خرید کاال /دارایی ***
بانک ***
 )2فروش کاال و دارایی و دریافت چک مدت دار بابت آن

چک های دریافتنی ***
فروش کاال  /دارایی ***

)2-1

دریافت وجه چک مدت دار در سر رسید
بانک ***
چک های دریافتنی ***

 )2-2عدم دریافت مبلغ چک مدت دار در سررسیبد توسط شخص
حسابهای دریافتنی ***
چک های دریافتنی ***
چنانچه چک های مدت دار جهت وصول به ب انک گذاشته شود در این صورت از حسابی به نام چک های در جریان وصول
استفاده میشود عملیات حسابداری آن بشرح زیر است:
 )1ارائه چک به بانک جهت وصول
چک های در جریان وصول ***
چک های دریافتنی ***
 )2-1دریافت مبلغ چک ارائه شده با بانک جهت وصول
بانک ***
چک های در جریان وصول ***
 )2-2عدم دریافت چک ارائه شده با بانک جهت وصول(برگشت چک یا نکول چک)
حسابهای دریافتنی ***
چک های در جریان وصول ***

مثال)رویداد های زی را در دفتر روزنامه عمومی ثبت نمایید:
 )1خرید کاال به مبلغ  0111111و صودور چک بابت آن
 )2فروش ملزومات به مبلغ 2111111و دریافت چک بابت آن
 )3فروش کاال به مبلغ  5111111ریال و دریافت چک بابت آن
 )4در یافت مبلغ چک موضوع بند 4
 )5فروش کاال به مبلغ  7111111ریال و دریافت چک بابت آن
 )6ارائه چک موضوع بند  5به بانک جهت وصول
 )7عدم وصول وجه چک موضوع بند  3در سر رسید
 )0وصول وجه چک ارائه شده موضوع بند  6به بانک جهت وصول در سررسید
 )3فروش اثاثیه به مبلغ  2311111ریال و دریافت چک بابت آن
 )11ارائه چک موضوع بند  3به بانک جهت وصول
 )11عدم وصول وجه چک یا برگشت وجه چک موضوع بند  11در سررسید
 1خرید کاال 0111111
بانک 0111111
 2چک های دریافتنی 2111111
ملزومات 2111111
 3چک های دریافتنی 5111111
فروش کاال 5111111
 4بانک 2111111
چک های دریافتنی 2111111

 5چک های دریافتنی 7111111
فروش کاال 7111111

 6چک های در جریان وصول 7111111
چک های دریافتنی 7111111
 7حسابهای دریافتنی 5111111
چک های دریافتنی 5111111
 0بانک 7111111
چک های درجریان وصول 7111111
 3چک های دریافتنی 2311111
اثاثیه 2311111
 11چک های در جریان وصول 2311111
چک های دریافتنی 2311111
 11حسابهای دریافتنی 2311111
چک های در جریان وصول 2311111
نکته)در صورت عدم وصول وجه چک دریافتنی توسط خود شخص یا عدم وصول چک واگذار شده به بانک جهت وصول
این گونه چک های تبدیل به حسابهای دریافتنی میشود.
مثال) رویداد های زیر را در دفتر روزنامه عمومی ثبت نمایید:
 )1فروش کاال به مبلغ  3111111ریال به تجارت خانه امین و دریافت چک شماره  21بابت آن
 )2فروش اثاثیه به شرکت پگاه به مبلغ  5111111ریال و دریافت چک شماره  21بابت آن
 )3خرید کاال به مبلغ  2411111و صدور چک بابت آن

 )4وصول وجه چک شماره  21در سررسید
 )5واگذاری چک شماره  21به بانک جهت وصول
 )6عدم وصول وجه چک شماره  21در سررسید
 )7فروش کاال یه مبلغ  4111111ریال و دریافت چک شماره  22بابت آن
 )0ارائه چک شماره  23به بانک جهت وصول
 )3دریافت مبلغ چک شماره  23در سررسید
 1چک های دریافتنی 3111111
فروش کاال 3111111
 2چک های دریافتنی 5111111
اثاثه 5111111
 3خرید کاال 2411111
بانک 2411111
 4بانک 3111111
چک های دریافتنی 3111111
 5چک های در جریان وصول 5111111
چک های دریافتنی 5111111
 6حسابهای دریافتنی 5111111
چک های در جریان وصول 5111111
 7چک های دریافتنی 4111111
فروش کاال 4111111

 0چک های در جریان وصول 4111111
چک های دریافتنی 4111111
 3بانک 4111111
چک های در جریان وصول 4111111
(تنخواه گردان)
تنخواه گردان:
برای تامین پرداخت های جزئی مبلغی را تحت عنوان تنخواه گردان در اختیار یکی از کارکنان مالی قرار میدهند تا با رعایت
مقررات و آئین نامه های داخلی موسسه نسبت به پرداخت های جزئی اقدام نماید.
روش های نگهداری حساب تنخواه گردان:
(1روش ثابت :مبلغ تنخواه گردان طی دوره مالی ثابت است.
(2روش متغیر:مبلغ تنخواه گردان طی دوره مالی متغیر است.
تنخواه گردان روش ثابت:
در این روش مبلغ تنخواه گردان در طی یک دوره مالی ثابت است مگر اینکه براساس تصمیمات جدید نسبت به افزایش یا
کاهش آن اقدام شود ثبت های آن بصورت زیر است:
(1ایجاد تنخواه گردان:
تنخواه گردان ***
بانک ***
(2تحمل هزینه ها و صدور چک معادل مبلغ تنخواه گردان:
هزینه ها ***
بانک ***
در پایان دوره مالی در صورت تسویه حساب با تنخواه گردان این حساب باید بسته شود  3حالت پیش می آید:

-3الف)تمامی مبلغ تنخواه گردتن هزینه شده باشد:
هزینه ***
تنخواه گردان ***
-3ب)تمامی مبلغ تنخواه گردان هزینه نشده باشد:
بانک ***
تنخواه گردان ***
-3ج)قسمتی از مبلغ تنخواه گردان هزینه شده باشد:
بانک

***

هزینه ها ***
تنخواه گردان ***
مثال)در تاریخ 33/2/1مبلغ  511111ریال به عنوان تنخواه گردان در اختیار آقای کریمی قرار گرفت در تاریخ 33/3/11
آقای کریمی با ارائه اسناد هزینه شامل:هزینه های متفرقه  1211111و هزینه ایا ب و ذهاب  241111و هزینه ملزومات
 61111به دایره حسابداری تسلیم نمود دایره حسابداری پس از تایید موارد فوق چکی معادل هزینه های فوق صادر نمود در
تاریخ  33/3/31آقای کریمی با شرکت تسویه حساب نمود و اسناد هزینه به شرح زیر را تسلیم شرکت نمود.هزینه آگهی
 01111و هزینه تلفن  121111مطلوب است انجام ثبت های الزم.
تنخواه گردان 511111

33/2/1

بانک 511111

 33/3/1هزینه های متفرقه

121111

هزینه ایا ب و ذهاب 241111
ملزومات

61111
بانک 421111

33/3/1

هزینه آگهی 01111
هزینه تلفن

121111

بانک

311111
تنخواه گردان

511111

مثال)در تاریخ  33/4/1مبلغ  311111ریال به عنوان تنخواه گردان در اختیار تنخواه گردان در اختیار آقای محمدی قرار
گرفت آقای محمدی در تاریخ  33/4/15با ارائه اسناد هزینه به شرح زیر:
هزینه های متفرقه  151111و ملزومات  31111تسلیم دایره حسابداری نمود و شرکت معادل هزینه های فوق چکی صادر
نمود آقای محمدی در تاریخ  33/4/31با شرکت تسویه حساب نمود.
33/4/1

تنخواه گردان 311111
بانک 311111

 33/4/15هزینه های متفرقه 151111
ملزومات

31111
بانک 101111

33/4/31

بانک 311111
تنخواه گردان 311111

مثال)مبلغ تنخواه گردان در یک شرکت  111111ریال است مسئول تنخواه گردان در پایان دوره مالی با شرکت تسویه
حساب نمود مطلوب است ثبت رویداد فوق در هر یک از حاالت مستقل زیر:
الف)تمامی مبلغ تنخواه گردان هزیزنه نشده باشد
بانک 111111
تنخواه گردان 111111

ب)مسئول تنخواه گردان با ارائه هزینه های متفرقه به مبلغ  111111با شرکت تسویه حساب نمود
هزینه های متفرقه 111111
تنخواه گردان 111111
ج)مسئول تنخواه گردان با ارائه هزینه های متفرقه به مبلغ  65111ریال با شرکت تسویه حساب نمود
هزینه های متفرقه 65111
بانک

35111
تنخواه گردان 111111

تنخواه گردان روش متغیر:
مثال)در تاریخ  33/5/1مبلغ  211111در اختیار آقای احمدی مسئول تنخواه گردان قرار گرفت آفای احمدی در تاریخ
 33/51/21اسناد هزینه بشرح زیر را تسلیم دایره حسابداری نمود که مورد تایید قرار گرفت :
هزینه های متفرقه  61111ریال و هزینه های آب و برق  31111ریال و هزینه نظافت  21111ریال آقای احمدی در تاریخ
 33/5/31با شرکت تسویه حساب کرد مطلوب است انجام ثبت های الزم.
 33/5/1تنخواه گردان 211111
بانک 211111
 33/5/21هزینه های متفرقه 61111
هزینه آب و برق

31111

هزینه نظافت

21111
تنخواه گردان 111111

تنخواه گردان

بانک 31111
تنخواه گردان 31111

211111

111111

31111

مثال)در تاریخ  311111 33/6/1ریال در اختیار آقای احمدی به عنوان مسئول تنخواه گردان قرار گرفت آقای احمدی در
تاریخ  33/6/21اسناد هزینه بشرح زیر را تسلیم دایره حسابداری نمود که مورد تایید قرار گرفت :
هزینه های نتفرفه  131111و هزینه آب و برق  51111و هزینه غذا خوری  61111آقای احمدی در تاریخ  33/6/31با ارائه
سند هزینه ملزومات به مبلغ  21111ریال با شرکت تسویه نمود.
 33/6/1تنخواه گردان 311111
بانک 311111
 33/6/21هزینه های متفرقه 131111
51111

هزینه آب و برق

هزینه غذا خوری 61111
تنخواه گردان 241111

تنخواه گردان
هزینه ملزومات 21111
بانک

41111
تنخواه گردان 241111

311111
61111

241111

نکته)تمامی ثبت های مربوط به تنخواه گردان در روش ثابت و متغیر مانند هم است بجز تحمل هزینه ها که در روش ثابت
معادل هزینه ها مبلغ از طریق صدور چک توسط شرکت صورت می پذیرد ولی در روش متغیر تمامی مبالغ هزینه از حساب
تنخواه گردان پرداخت میشود.
چنانچه در طی دوره مالی حساب تنخواه گردان تجدید شود ثبت زیر در دفاتر زده میشود.
تنخواه گردان ****
بانک ****
حساب تنخواه گردان یک حساب دایمی است که در ترازنامه جز موجودی نقد محسوب میشود.

صورت مغایرت بانکی

برای درک صورت مغایرت بانکی ابتدا باید مفاهیم زیر را به هنرجویان توضیح دهیم
اعالمیه بدهکار  :گاهی اوقات بانک مب الغی را از حساب مشتری مانند هزینه کارمزد ،هزینه واخواست و ...
برداشت میکند و اعالمیه ای به مشتری ارسال میکند که به اعالمیه بدهکار مشهور است.
اعالمیه بستانکار  :گاهی اوقات بانک مبالغی مانند واریزی مشتریان به حساب موسسه و .......را به حساب
موسسه واریز مینماید و اعالمیه ای به موسسه ارسال میکند که به اعالمیه بستانکار مشهور است.
در مرحله دوم باید به هنرجویان این نکته تفهیم شود که:
 موسسه یا شرکت طبق اصول حسابداری چنانچه بخواهد مبلغی را به حساب شرکت یا موسسه اضافه
نماید باید آن را بدهکار و درصورتیکه بخواهد آن را کسر نماید باید آن را بستانکار نماید به خاطر اینکه
موجودی نقد (بانک) که یک دارایی است افزایش آن بدهکار و کاهش آن بستانکار میشود.

 بانک چنانچه بخواهد مبلغی را به حساب شرکت یا موسسه واریز یا اضافه نماید باید آن را در ستون
بسانکار حساب خود و بر عکس چنانچه مبا لغی را از حساب شرکت یا موسسه برداشت نماید باید آن را
در ستون بدهکار خود وارد نماید علت این امر آن است که مبالغی که به حساب شرکت یا موسسه واریز
می شود برای شرکت به عنوان دارایی و برای بانک سپرده محسوب میشود که نوعی بدهی تلقی میشود
و افزایش بدهی را طبق اصول حسابداری بستانکار و کاهش آن را بدهکار مینماییم.

مغایرت در اصطالح به معنای اختالف میباشد و تهیه صورت مغایرت بانکی به این دلیل است که گاهی بین
صورتحساب بانک با صورت حساب بانک در دفتر کل شرکت اختالف پیش میآید این اختالف میتواند ناشی از
عوامل زیر باشد.
هنرآموزان عزیز توجه فرمایند که یک جلسه یا بیشتر به ذکر عوامل مغایرت بپردازند و در جلسه بعدی از دانش
آموزان
این عوامل پرسیده شود زیرا مبنای تهیه صورت مغایرت بانکی را همین عوامل تشکیل میدهد.

عوامل مغایرت بین صورتحساب بانک با مانده حساب بانک دفاتر موسسه
این اختالف را میتوان به دو دسته تقسیم کرد:

 -1عملیاتی که در دفاتر موسسه انجام گرفته ولی هنوز در دفاتر بانک ثبت نشده:

الف) چک معوق(چکهای صادره که برای وصول به بانک ارایه نشده،چکهای بین راهی):

یعنی چکی که دارنده حساب آن را صادر نموده(در وجه بستانکاران) و در دفتر خود ثبت نموده
ولی دارنده چک به بانک جهت وصول مراجعه نکرده ،بنابراین  ،این چکها از حساب بانک دفتر
موسسه کم شده اما در بانک ثبت کاهش انجام نشده است و در نتیجه مانده بانک بیشتر از مانده
موسسه خواهد بود.

ب) سپرده بین راهی ( واریزیهای موسسه) :
شامل وجوهی است که در ساعات پایانی روز توسط موسسه به حساب بانک واریز شده یا مبالغی
که به منظور واریز به حساب جاری بانک ارسال میگردد ،این مبالغ به محض واریز در دفاتر شرکت
ثبت میگردد ولی ممکن است در دفاتر بانک ثبت نشود .در نتیجه در دفتر کل موسسه به حساب
بانک اضافه شده ولی بانک به تاریخ چند روز بعد حساب موسسه را اضافه میکند.در نتیجه در
صورتحساب بانک مبلغ واریزی به حساب اضافه نشده است و مبلغ صورتحساب بانک کمتر از مانده
حساب بانک دفتر کل موسسه است.

ج) چک الوصول :گاهی موسسات چکهای خود را جهت وصول نزد بانکی که در آن حساب
جاری دارند می سپارند تا بانک اقدام به وصول وجه چک نماید حال واحد تجاری چنانچه به محض
ارسال چک به بانک جهت وصول حساب بانک را در دفاتر خود بدهکار نماید اگر وجه آن توسط
بانک دریاقت نشود(چک برگشت داده شود)یا مثال موجودی نداشته باشد بانک طی اعالمیه ای به

موسسه باید اطالع دهد که این مبلغ را در حساب خود بستانکار نماید(حساب بانک را در دفاتر
کاهش دهد)در نتیجه این چکها به حساب بانک اضافه نشده و بین صورتحساب بانک و مانده
حساب بانک در دفاتر اختالف وجود دارد.
د) اشتباهات :هنگام ثبت عملیات در دفاتر موسسه ممکن است اشتباه در ثبت بدهکار و بستانکار
حساب یا در جابجایی ارقام و یا صفر کم یا زیاد گذاشتن توسط حسابدار شرکت انجام شود.
 -2عملیاتی که در دفاتر بانک ثبت شده ولی هنوز در دفاتر واحد تجاری ثبت نشده:
الف) برداشت های بانک از حساب موسسه :بانک مبالغی بابت کارمزد خود در قبال وصول
وجه چک-برات،سفته-کارمزد دیرکرد و هزینه واخواست(تنزیل)از حساب موسسه برداشت
میکند(کم)میکند و جهت اطالع موسسه اعالمیه بدهکار ارسال مینماید حال اگر اعالمیه بدهکار تا
تاریخ تهیه صورتحساب به موسسه نرسیده باشد موسسه این کاهش را ثبت نکرده زیرا موسسه بعد
از دریافت اعالمیه ثبت الزم را انجام میدهد.در نتیجه بین دو صورتحساب مغایرت وجود دارد.
ب) وجوه دریافتی توسط بانک به حساب موسسه:گاهی بانک مبالغی را به حساب موسسه
واریز میکند و جهت اطالع موسسه اعالمیه بستانکار ارسال میکند از این نوع مبالغ میتوان وجوهی
که مشتریان موسسه به حساب جاری بانک واریز میکنند یا وصول وجه سفته هایی که توسط
موسسه جهت وصول در اختیار بانک قرار گرفته نام برد به این دلیل که اعالمیه بستانکار به
موسسه نرسیده در نتیجه در دفاتر موسسه ثبت الزم انجام نشده

ج) اشتباهات :همانند دفاتر موسسه حسابدار بانک نیز ممکن است طی عملیات ثبت اشتباهی
نظیر اعداد و ارقام و یا اشتباه در برداشت از حساب و ثبت در حساب دیگر را انجام دهد این نوع
اشتباهات بایستی توسط بانک اصالح شود.

برای تهیه صورت مغایرت بانکی دو روش وجود دارد
 -1روش رسیدن از یک مانده به مانده دیگر
 -2روش رسیدن به مانده واقعی

روش رسیدن از یک مانده به مانده دیگر
برای رسیدن از یک مانده یک صورتحساب به مانده صورتحساب دیگر به روش زیر عمل مینماییم:
اقالم مندرج در ستون بدهکار در دفاتر واحد تجاری با اقالم مندرج در ستون بستانکار صورتحساب
بانک و اقالم مندرج در ستون بستانکار حساب بانک در دفاتر با اقالم مندرج در ستون بدهکار
صورتحساب بانک مطابقت داده میشود اقالمی که مورد اختالف می باشند خط کشیده به این
اقالم ،اقالم باز گفته میشود.

مثالً برای رسیدن از مانده دفاتر به مانده صورتحساب بانک:
 -1اثر عک س اقالم باز دفتر بر مانده آن:یعنی چنانچه اقالم باز موجب افزایش موجودی بانک
شده از مانده دفتر کسر و هر گاه اقالم باز موجب کاهش موجودی بانک شده به مانده دفاتر
اضافه می شود
 -2اثر مستقیم اقالم باز بانک:یعنی هر گاه اقالم باز بانک موجب افزایش موجودی بانک شده
به م انده دفاتر اضافه شده و اگر اقالم باز بانک موجب کاهش موجودی بانک شده از مانده
دفاتر کسر می شود

برای رسیدن از مانده دفاتر شرکت به مانده بانک برای رسیدن از مانده صورتحساب بانک به مانده
دفاتر شرکت
دفاتر شرکت هر آنچه کرده اثر عکس آن و بانک

هر آنچه بانک انجام داده عکس آن انجام
میدهیم و هر انچه دفاتر شرکت انجام داده ما هم

هر آنچه کرده طبق آن انجام میدهیم

مثال به دو صورتحساب زیر توجه کنید :

آن را انجام میدهیم

برای تشخیص اینکه از کجا بفهمیم کدام صورتحساب به دفاتر شرکت تعلق دارد و کدام صورتحساب
به دفاتر بانک میتوانیم از ستون تشخیص به این نکته پی ببریم چنانچه بدهکار باشد مربوط به دفاتر
شرکت و چنانچه بستانکار باشد مربوط به صورتحساب بانک است .سمت راست مربوط به
صورتحساب بانک و سمت چپ مربوط به دفاتر کل شرکت هست.

A

بدهکار

B

بستانکار

C

تاریخ

شرح

½

مانده

2/2

واریزوجه نقد

2/0

چک صادره 21

206666

2/0

برداشت قسط وام

100666

2/16

واریزوجه نقد

2/12

چک صادره 020

066666

2/10

کارمزد

20666

بس

2/10

چک صادره 23

026666

بس

306666

2/10

چک صادره 20

206666

بس

136666

2/10

2/26

واریزی

00666

بس

100666

2/10

چک صادره 20

2/22

واریزوجه نقد

106666

بس

310666

2/26

واریزوجه نقد

2/23

چک صادره20

226666

بس

00666

2/21

چک صادره 20

316666

2/20

آبونمان مجالت

36666

بس

00666

2/20

چک صادره 20

100666

2/20

واریزی

بس

236666

2/36

واریزی مشتری

2/36

چک صادره 20

بس

166666

006666

006666

100666
136666

بدهکار

D

بستانکار

ت

مانده

تاریخ

شرح

بس

066666

2/1

مانده

بس

1606666

2/2

واریزوجه نقد

بس

016666

2/3

چک صادره 26

106666

بس

030666

2/0

چک صادره 21

206666

بس

1020666

2/0

واریزوجه نقد

بس

020666

2/0

چک صادره 22

206666

066666

2/12

چک صادره 23

026666

بد

2/10

چک صادره 20

206666

بد

066666

واریزوجه نقد

بد

006666

بد

026666

بد

026666

بد

016666

بد

220666

بد

306666

006666

006666

106666
226666
266666

100666

ت

مانده

بد

066666

بد

1606666

بد

006666

بد

006666

بد

1036666

بد

1206666
006666

صورتحساب بانک

دفتر کل شرکت

سایر اطالعات :
 -1مبلغ چک شماره  20که بابت خرید ملزومات صادر کردیده است  136666صحیح است .
 -2چک شماره  020مربوط به شرکت دیگری است که بانک اشتباها" از حساب فروشگاه
برداشت کرده است.

مطلوبست :تهیه صورت مغایرت بانکی به روش رسیدن از یک ماند ه به مانده دیگر

برای حل این مسئله ما ستونهای مربوط به دو صورتحساب را با حروف التین نامگذاری کردیم و اقالمی که با
رنگ قرمز مشخص شده اقالم باز دو صورتحساب هستند.
ستون  Aستون بدهکار صورتحساب بانک می باشد یعنی ستونی است که بانک این مبالغ رو از حساب
موسسه کسر یا برداشت نموده است و ستون  Bستون بستانکار صورتحساب بانک میباشد یعنی ستونی است که
بانک این مبالغ رو به حساب موسسه اضافه یا واریز نموده است.
ستون  Cستون بدهکار دفاتر کل شرکت است یعنی ستونی است که شرکت این مبالغ رو به حساب موسسه
اضافه یا واریز نموده است و ستون  Dستون بستانکار دفاتر کل شرکت است یعنی ستونی است که شرکت این
مبالغ رو از حساب موسسه کسر یا برداشت نموده است.
طبق توضیحاتی که در باال ذکر شد حاال به حل مسئله میپردازیم:

صورت مغایرت بانکی به تاریخ......
شرکت
306/666

مانده طبق دفاتر شرکت
اضافه میشود:

166/666

مانده طبق صورت حساب بانک
واریز وجه نقد

266/666

چک صادره 26

106/666

برداشت قسط وام

100/666

چک صادره22

206/666

چک صادره 020

066/666

چک صادره20

316/666

کارمزد

20/666

چک صادره20

100/666

آبونمان مجالت

36/666

واریز وجه نقد

00/666

چک صادره20

136/666

006/666
1/206/666
کسر میشود:

کسر میشود:
واریز وجه نقد

266/666

برداشت قسط وام

100/666

چک صادره 26

106/666

چک صادره 020

066/666

چک صادره22

206/666

کارمزد

20/666

چک صادره20

316/666

آبونمان مجالت

36/666

چک صادره20

100/666

چک صادره20

136/666

واریز وجه نقد

00/666

()1/206/666
مانده
بانک

طبق

صورتحساب

166/666

()006/666
مانده طبق دفاتر شرکت

306/666

همانطور که گفتیم برای حل مسئله مثالَ برای رسیدن از مانده دفاتر شرکت به صورتحساب بانک هر آنچه دفاتر
شرکت انجام داده عکس آن انجام میدهیم ( افزایش داده باشد کاهش و بالعکس) و هر آنچه بانک انجام داده
مثل آن رفتار میکنیم یعنی اگر بستانکار کرده به عبارتی افزایش داده باشد ما هم اضافه میکنیم و اگر کاهش یا
برداشت کرده ( حساب بانک را بدهکار نموده) ما هم کاهش میدهیم.
چنانچه طرف راست صورت مغایرت را تهیه نمودیم طرف چپ آن راحت و آسان خواهد بود هر آنچه را در سمت
راست اضافه نموده ایم در سمت چپ در قسمت کسر شود و بالعکس یعنی هر آنچه را درسمت راست در قسمت
کسر شود نوشته ایم در قسمت اضافه شود به مانده طبق صورتحساب بانک اضافه مینماییم.

روش رسیدن به مانده واقعی
در این روش برای رسیدن به مانده واقعی بانک ماهیت اقالم به شرح زیر تعیین میشود:

الف :اقالم باز دفتر وجوه بین راهی بوده که به مانده صورتحساب بانک اضافه میشود.
ب :اقالم باز بستانکار دفتر چک معوق بوده که از مانده صورتحساب بانک کسر میشود.
ج :اقالم باز بستانکار صورتحساب بانک وصولی بانک بوده که به مانده دفتر اضافه میشود.
د :اقالم باز بدهکار صورتحساب بانک برداشت های بانک بوده که به مانده دفتر اضافه میشود.
ه :هر گونه اشتباه در دفاتر واحد تجاری و یا صورتحساب بانک بر حسب مورد به مانده دفتر یا
صورتحساب بانک اضافه یا کسر میشود.
به طور کلی صورت مغایرت بانکی برای رسیدن به مانده واقعی به شکل زیر تهیه میشود:

صورت مغایرت بانکی به روش مانده واقعی

مانده طبق دفاتر شرکت :

*** مانده طبق صورتحساب بانک:

اضافه میشود:
 -1وجوه واریزی به حساب بانکی که در دفاتر
ثبت نشده یا وجوهی که در بستانکار
صورتحساب بانک هست ( واریزی های
مشتریان)
 -2واریزیهای نامشخص
 -3واریز سود سهام و یا مبلغ سفته وصولی
 -4مبالغی که اشتباهاً در موسسه در بستانکار
حساب بانک ثبت شده است.
 -5اشتباه در ثبت چک صادره موسسه که بیشتر
از مبلغ اصلی است.
 -6اشتباه موسسه درثبت واریزی که کمتر از
مبلغ اصلی است.
کسر میشود:
 -1مبالغی که توسط بانک کسر شده ولی در
موسسه ثبت نشده است ( برداشتهای بانک).
 -2مبالغی که در موسسه اشتباهاً در بدهکار
-3
-4
-5
-6

حساب ثبت شده است.
اشتباه موسسه در ثبت چک صادره که کمتر
از مبلغ اصلی است.
اشتباه موسسه در ثبت واریزی که بیشتر از
مبلغ اصلی است.
چک الوصول
برداشت بانک بابت سفته تنزیلی واخواست
شده

مانده واقعی

***

***

اضافه میشود:

 -1سپرده بین راهی یا مبالغ واریز شده که
در صورتحساب بانک ثبت نشده است.
 -2مبالغی که توسط بانک اشتباهاً از حساب
موسسه کسر ( بدهکار) شده است.
 -3واریزی پایان وقت

کسر میشود:

 -1چکهای معوق
 -2مبالغی که توسط بانک اشتباهاً به
حساب موسسه اضافه ( بستانکار) شده
است.

مانده واقعی

***

موارد فوق برای هنرجویان با ذکر دلیل قابل فهم و آسان است .اکثر دانش آموزان تنها در موارد مربوط به
اشتباهات به مشکل برمیخورند که در ذیل با مثال توضیح داده میشود.

اشتباهات حسابدار شرکت.
چنانچه حسابدار شرکت در ثبت چک صادره یا مبلغ واریزی چک و  ......اشتباه نماید این اشتباهات باید رفع
گردیده و به خاطر اینکه حسابدار شرکت آن را انجام داده در سمت راست صورت مغایرت بانکی به مانده دفتر
حسب مورد اضافه یا کسر میشود.

اشتباهات حسابدار شرکت را میتوان به چهار گروه تقسیم کرد.
-1
-2
-3
-4

اشتباه در ثبت چک صادره
اشتباه در ثبت مبلغ واریزی چک
اشتباه حسابدار شرکت ناشی از بدهکار نمودن حساب بانک و بالعکس
اشتباه حسابدار شرکت ناشی از واریز یا برداشت نمودن مبالغی از حساب شرکت

اشتباه در ثبت چک صادره
 مثال اول :حسابدار شرکت در ثبت چک صادره به جای مبلغ  190/000اشتباهاً مبلغ  109/000در
دفاتر ثبت نموده است.
برای رفع این اشتباه مبلغ  ( 11/000مابه التفاوت) از مانده دفتر کسر میشود به خاطر اینکه با اشتباه
حسابدار شرکت ،مبلغ  11/000مانده بانک در دفتر کل شرکت اضافی میباشد که باید کسر شود.

 مثال دوم  :حسابدار شرکت در ثبت چک صادره به جای مبلغ  24/000اشتباهاً مبلغ  240/000در
دفاتر ثبت نموده است.
برای رفع این اشتباه مبلغ  ( 216/000مابه التفاوت) به مانده دفتر اضافه میشود به خاطر اینکه با این
اشتباه حسابدار شرکت ،مبلغ  216/000مانده بانک در دفتر کل شرکت کاهش یافته که باید به مانده فوق
اضافه شود.
 مثال سوم  : :حسابدار شرکت در ثبت چک صادره به جای مبلغ  10/000اشتباهاً مبلغ  100/000در
دفاتر ثبت نموده است.
برای رفع این اشتباه مبلغ  ( 90 /000مابه التفاوت) به مانده دفتر اضافه میشود به خاطر اینکه با این اشتباه
حسابدار شرکت ،مبلغ  90/000مانده بانک در دفتر کل شرکت کاهش یافته که باید به مانده فوق اضافه شود.
 مثال چهارم :حسابدار شرکت در ثبت چک صادره به جای مبلغ  11/000اشتباهاً مبلغ  11/000در
دفاتر ثبت نموده است.
برای رفع این اشتباه مبلغ  ( 63/000مابه التفاوت) از مانده دفتر کسر میشود به خاطر اینکه با اشتباه
حسابدار شرکت  ،مبلغ  63/000مانده بانک در دفتر کل شرکت اضافی میباشد که باید کسر شود.

اشتباه در ثبت مبلغ واریزی چک

 مثال اول :حسابدار شرکت در ثبت مبلغ واریزی چک به جای مبلغ  106/000اشتباهاً مبلغ 160/000
در دفاتر ثبت نموده است.
برای رفع این اشتباه مبلغ  ( 54/000مابه التفاوت) از مانده دفترکسر میشود به خاطر اینکه با این اشتباه
حسابدار شرکت ،مبلغ  54000مانده بانک در دفتر کل شرکت بیشتر از مبلغ واقعی است به همین خاطر باید از
مانده دفتر کسر شود.
 مثال دوم :حسابدار شرکت در ثبت مبلغ واریزی چک به جای مبلغ  210/000اشتباهاً مبلغ 120 /000
در دفاتر ثبت نموده است.
برای رفع این اشتباه مبلغ  ( 90/000مابه التفاوت) به مانده دفتراضافه میشود به خاطر اینکه با این اشتباه
حسابدار شرکت ،مبلغ  90/000مانده بانک در دفتر کل شرکت کمتر از مبلغ واقعی است به همین خاطر باید به
مانده دفتر اضافه شود.

اشتباه حسابدار شرکت ناشی از بدهکار نمودن حساب بانک و بالعکس
گاهی اوقات حسابدار شرکت به جای اینکه مبلغی را در دفاتر شرکت به حساب بانک بدهکار نماید( اضافه)
اشتباهاً آن را بستانکار نموده است و بالعکس در این شرایط برای رفع اشتباه فوق مبلغ را در دو برابر آن ضرب
نموده و به مانده دفتر اضافه (کسر) میشود.

 مثال اول :حسابدار شرکت مبلغ  30/000را اشتباهاً به جای اینکه در دفاتر شرکت بدهکار نماید
بستانکار نموده است.

برای رفع این اشتباه مبلغ  ) 30/000×2( = 60/000به مانده دفتر اضافه میشود تا اشتباه فوق رفع گردد.

 مثال دوم :حسابدار شرکت مبلغ  55/000را اشتباهاً به جای اینکه در دفاتر شرکت بستانکار نماید
بدهکار نموده است.
برای رفع این اشتباه مبلغ  ) 55/000×2(=150/000از مانده دفتر کسر میشود تا اشتباه فوق رفع گردد زیرا
مفهوم بستانکار در دفاتر شرکت به معنای کاهش دادن حساب بانک میباشد.

اشتباه حسابدار شرکت ناشی از واریز یا برداشت نمودن مبالغی از حساب شرکت
چنانچه حسابدار شرکت اشتباهاً مبالغی را به حساب شرکت واریز یا (کسر) نماید برای رفع این اشتباهات مبالغ
فوق باید به ترتیب کسر یا اضافه شود .مثالً حسابدار شرکت واریز مبلغ  100/000مربوط به حساب شخصی
صاحب موسسه را اشتباهاً به حساب شرکت واریز نماید که در این صورت مبلغ  100/000برای رفع اشتباه از
مانده دفاتر شرکت باید کسر شود.

اشتباهات حسابدار بانک

چنانچه حسابدار بانک مبالغی را اشتباهاً به حساب شرکت واریز یا برداشت نماید یا ثبت اشتباهی نظیر اعداد
و ارقام و یا اشتباه در برداشت از حساب و ثبت در حساب دیگر را انجام دهد این نوع اشتباهات باید
اصالح گردیده و به خاطر اینکه حسابدار بانک آن را انجام داده در سمت چپ صورت مغایرت بانکی به مانده
صورتحساب بانک حسب مورد اضافه یا کسر میشود.
 مثال اول :حسابدار بانک به جای اینکه مبلغ  10/000اشتباهاً مبلغ  1/000را در ستون بستانکار حساب
خود ثبت نموده است.
برای رفع این اشتباه مبلغ ( 52/000مابه التفاوت) به مانده طبق صورتحساب بانک اضافه میشود.
 مثال دوم :حسابدار بانک به جای اینکه مبلغ  500/000اشتباهاً مبلغ  50/000را در ستون بدهکار
حساب خود ثبت نموده است.
برای رفع این اشتباه مبلغ ( 450/000مابه التفاوت) از مانده طبق صورتحساب بانک کسر میشود.
 مثال سوم :حسابدار بانک به جای واریز مبلغ  450/000به حساب مشتری خود اشتباهاً مبلغ 54 /000
را در ستون بدهکار حساب خود ثبت نموده است.
برای رفع این اشتباه مبلغ ( 504/000مابه التفاوت)به مانده طبق صورتحساب بانک اضافه میشود علت این امر
آنست که اوال حسابدار بانک اشتباهاً مبلغ  54/000را در ستون بدهکار خود ثبت نموده که برای رفع این اشتباه
مبلغ  101000را باید بستانکار ( اضافه) نماید تا اصالح گردد از طرفی مبلغ  450/000ریال را نیز باید بستانکار
نماید( واریزنماید) که روی هم رفته ( )450/000+101/000میشود .504/000

حال برگردیم به حل مسئله صفحه  10به روش مانده واقعی

صورت مغایرت بانکی به تاریخ......
شرکت
306/666

مانده طبق دفاتر شرکت
اضافه میشود:
واریزیمشتریان

00/666

اشتباه ثبت چک20

106/666

مانده طبق صورت حساب بانک
اشتباه چک 020

066/666

سپرده بین راهی

266/666

166/666

220/666
066/666
کسر میشود:

کسر میشود:
برداشت اقساط

100/666

چک معوق 20

100/666

آبونمان

36/666

چک معوق 22

206/666

کارمزد

20/666

چک معوق26

106/666

()236/666
مانده واقعی

مسئله دوم

300/666

()010/666
مانده طبق دفاتر شرکت

300/666

مانده حساب جاری  1000شرکت سرمد در پایان اسفند 1390مبلغ  24/100میباشد ولی مانده آن طبق
صورتحساب بانک  95/100ریال است .عوامل مغایرت پس از بررسی دو صورتحساب به شرح زیر است.
 -1چک  2020شرکت سرمد به مبلغ  40/000که جهت خرید به مشتریان تحویل داده شده بود توسط
بانک در بستانکار جاری 1000ثبت شده است.
 -2چک  2030شرکت سرمد بابت اثاثیه به مبلغ  112/000که توسط بانک به همان مبلغ پرداخت شده در
دفاتر شرکت  121/000ثبت شده.
 -3در تاریخ  30بهمن  349/600ریال به حساب شرکت واریز گردیده که در صورتحساب بانک منعکس
نگردیده.
 -4چک یکی از مشتریان به مبلغ  14/000به دلیل عدم موجودی توسط بانک برگشت داده شد.
 -5تعداد  2فقره چک صادره به مبلغ  442/000تا پایان مهرماه جهت وصول به بانک ارائه نشده است.
 -6بدهکاران شرکت مبلغ  510/000از بدهی خود را به حساب شرکت واریز نمودند که بدلیل نرسیدن
اعالمیه بستانکار در دفاتر ثبت نشده است.
 -5بانک چک آقای سرمد را به مبلغ  240/000اشتباها از حساب شرکت پرداخت نموده است.
 -1سفته یکی از مشتریان به مبلغ  500/500نکول گردیده و بانک مبلغ مذکور را از حساب شرکت
برداشت نموده است.
 -9هزینه های بانک به مبلغ  2/900ریال از حساب شرکت برداشت گردیده که اعالمیه بدهکار آن به
شرکت نرسیده است.
مطلوبست تهیه صورت مغایرت بانکی به روش مانده واقعی

صورت مغایرت بانکی به تاریخ......

شرکت سرمد
20/066

مانده طبق دفاتر شرکت
اضافه میشود:
واریزی بدهکاران

006/666

مانده طبق صورت حساب بانک
اشتباه حسابدار

206/666

سپرده بین راهی

300/066

00/066

006/666
000/066
کسر میشود:
هزینه های بانکی

کسر میشود:
2/066

سفته نکولی

066/066

چک الوصول

00/666

اشتباه در ثبت صدور چک

00/666

چکهای معوق

002/666

اشتباه حسابدار بانک 06/666

()001/066
مانده واقعی

103/066

()022/666
مانده طبق دفاتر شرکت

103/066

توجه شود مبلغ  40/000بند  1باید به بدهکار صورتحساب بانک ثبت میشد که اشتباها حسابدار
بانک به بستانکار آن ثبت کرده به خاطر همین باید مبلغ در دو برابر آن ضرب شده و از
صورتحساب بانک کسر شود.

مثال  : 3اطالعات زیر از دفاتر شرکت خوزستان و از صورت حساب بانکی دریافت شده در مورد حساب جاری  2113بانکِ
صادرات در تاریخ  31آبان ماه در دست است:
 -مانده حساب جاری فوق در دفاتر  12/650/111ریال و در صورت حساب بانکی  11/530/111ریال است.

 چک شماره  ،11صادر شده بابت خرید اثاثیه به مبلغ  2/111/111ریال اشتباهاً در دفاتر شرکت به مبلغ  1/211/111ریالثبت شده است.
 چک شماره  ،17صادر شده به مبلغ  731/111ریال اشتباهاً در صورت حساب بانکی به مبلغ  371/111ریال نوشته شدهاست.
 کارمزد بانکی در صورت حساب بانکی به مبلغ  50/111ریال ،که در دفاتر ثبت نشده است. چکی به مبلغ  611/111ریال که توسط شرکت به حساب بانکی خوابانیده شده بود به علت عدم موجودی برگشت دادهشد.
 چک معوق به مبلغ  121/111ریال که در صورت حساب بانکی دیده نمیشود. مبلغ  311/111ریال واریز شده توسط بدهکارانِ شرکت به حساب بانکی که شرکت از آن بی اطالع بوده است. وجوه ارسال شده در آخرین روز ماه به مبلغ  742/111ریال به حساب بانکی ،که در صورت حساب بانکی دیده نمیشود.مطلوبست :تهیة صورتمغایرت بانکی به روش ماندة واقعی

صورت مغایرت بانکی برای  30آبان
حساب جاری شمارة  2003بانکِ صادرات ایران
12/651/000

مانده طبق دفاتر
اضافه میشود:
واریزی مشتریان

300/000

کسر میشود:
اشتباه چک 11
کارمزد
چک برگشتی

900/000
51/000
600/000

300/000

مانده طبق صورت حساب
بانک
اضافه میشود:
542/000
وجوه در راه
اشتباه چک 15

10/591/000

110/000
922/000

کسر میشود:
چک معوق

120/000

()1/551/000
11/400/000

مانده واقعی

()120/000
11/400/000

مانده واقعی

در ثبتهای حسابداری فقط ثبتهای مربوط به اقالم باز دفتر ثبت میشود
نکته  :در ثبت حسابداری مربوط به اقالم باز توجه داشته باشید که در رویدادهای مربوط به قسمت اضافه میشود در سمت
دفاتر شرکت حساب بانک بدهکار شده و در رویدادهای مربوط به قسمت کسر میشود در سمت دفاتر شرکت حساب بانک
بستانکار میشود.
اثاثیه 311111

بانک 311111
حسابهای دریافتنی 311111
هزینه کارمزد 50111
بانک 50111

چکهای در جریان وصول 611111

بانک 311111
حسابهای دریافتنی 611111
چکهای در جریان وصول 61111

بانک 611111
اگر در برخی مسائل مانند این مسئله روش رسیدن از یک مانده به مانده دیگر خواسته شود برای راحتی کار از این روش
استفاده نمایید.

مانده طبق دفاتر
اضافه میشود:

A

مانده طبق صورت حساب
بانک
اضافه میشود:

C

کسر میشود:
B

کسر میشود:

مانده واقعی

D

مانده واقعی

من مناطق رو به چهار دسته نامگذاری کردم
و حاال به طریق زیر می توان به سوال پاسخ داد

مانده طبق دفاتر
اضافه میشود:

مانده طبق صورت حساب بانک
A
D

اضافه میشود:

B
C

کسر میشود:
B
C
مانده طبق صورتحساب
بانک

کسر میشود:
A
D
مانده طبق دفاتر شرکت

در پایان یادآور میشویم که « رسیدن از یک مانده به مانده دیگر» به عنوان یک روش تهیه صورت مغایرت بانکی پذیرفته
شده نیست بلکه یک مرحله از مراحل تهیه صورت مغایرات بانکی می باشد

زیرا در صورتی می توان آن را به عنوان یک روش در کنار «رسیدن به مانده واقعی »پذیرفت که نتیجه آن مانند نتیجه
حاصل از « رسیدن به مانده واقعی » باشد و مثال مذکور خود شاهد این ادعا است.
ذکر این نکته نیز ضروری است که راهنمای پیشنهادی مذکور با فرض این است که سیستم حسابداری شرکت و بانک
مکانیزه نباشد ( دستی باشد) .در صورتی که سیستم حسابداری بانک مکانیزه باشد ( آنچه که در حال حاضر در بانک ها
انجام می شود).اشتباه در مانده گیری صورت حساب بانک رخ نمی دهد و اگر سیستم حسابداری هم مکانیزه باشد  ،اشتباه
در مانده گیری حساب بانک هم رخ نمی دهد و در مجموع اگر سیستم حسابداری بانک و شرکت هر دو مکانیزه باشد ،
دیگر نیازی به انجام مرحله « رسیدن از یک مانده به مانده دیگر» نخواهد بود و مستقیما به سراغ مرحله « رسیدن به مانده
واقعی»میرویم.

