
   
 

 1محمدزاده زیرمانلو        :گردآوری و تنظیم                   49پاسخ نامه  مسایل  رایانه کار مالی چاپ 

 بسمه تعالی 

  حل المسایل 

 مالی  حسابداررایانه کار 

 

 براساس استاندارد سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

 در مجموعه هشتم

 1-5/1/11/11کد استاندارد: با  

 

   49با اندکی تغییرات نسبت به سال   49چاپ 

 قابل استفاده:

 هنرآموزان ومربیان آموزشی -  

 امامعلی محمدزاده :مولف

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 2محمدزاده زیرمانلو        :گردآوری و تنظیم                   49پاسخ نامه  مسایل  رایانه کار مالی چاپ 

 چهارگزینه ای فصل دوم

 کدام مبلغ است؟ سرمایهریال باشد، جمع  411.111دارایی که جمع  های آن است. در صورتیبدهی م پنجای یك سرمایه مؤسسه -1

 ريال  055.555د(  ريال005.555ج(                       ريال    055.555ب(  ريال 05.555الف( 

                 →    411.111   =
6
0

 𝑥    →   411.111  =𝒙 +  
0
0

 𝑥                      دارايی = بدهی  + سرمايه 

 =     151.111سرمایه          
0
0
=      051.111بدهی                            051.111×   

055,555 
6
0

  = 𝑥 

. سرمایه مالك این واحد کمتر از سرمایه آن است ریال 9.111.111های آن  یریال و بده 15.111.111های یك واحد اقتصادی  دارایی -2

 ریال اقتصادی برابر است با  . . . 

 01.555.555د(  6.555.555ج( 01.555.555ب(   0.555.555الف( 

 سرمايهدارايی = بدهی  + + سرمایه + سرمایه(           9.111.111=) 15.111.111                             

 1× = سرمايه  00.555.555 – 0.555.555            

 سرمایه   12.111.111÷   2=  0.111.111                        

ای سرمایه مؤسسه -0
0
4

 است؟ریال دارایی چند ،باشد ریال 411.111که بدهی  دارایی آن است در صورتی  

 0.155.555د(                                0.155.555ج(                    055.555ب(            055.555الف( 

                            0 −
0
4

=  
0
4

 دارايی = بدهی  + سرمايه  نسبت بدهی به دارايی             

𝟑,𝟔𝟎𝟎,𝟎𝟎𝟎

𝟑
= 𝟏, 𝟐𝟎𝟎, 𝟎𝟎𝟎 = 𝟗𝟎𝟎,𝟎𝟎𝟎

𝟑

𝟒

 دارایی  1 دارایی  =  

411.111 0
4

 
 بدهی 

ریال و مبالغ موجودی صندوق و اثاثه نامشخص  411.111ریال باشد و سرمایه  021.111ریال و آپارتمان  111.111و موجودی بانك  ریال 911.111بدهی ها اگر جمع  -4

 باشد؟ها چند ریال می جمع دارایی .باشد

 0.465.555( د ريال 0.115.555ج(  ريال 055.555ب(  ريال 0.555.555الف( 

 411.111+  911.111=  1.211.111ول باشد بهتر است از جمع بدهی و سرمایه استفاده شود  هاگر یکی از دارایی های مج

 ریال 211.111ریال مانده بستانکار دارد. در طول مهرماه پرداخت  9.911.111مبلغ  49های پرداختنی در آخر مهرماه  شرق حساب طبق دفترکل تعمیرگاه -11

  برابر است با . . .  ریال 49های پرداختنی در پایان مهرماه  شده است. مانده صحیح حساب ثبتهای پرداختنی  حساببستانکار به یکی از طلبکاران اشتباهاً در 

 0.155.555د(  0.655.555ج(  0.155.555ب(  0.555.555الف( 
 

 های پرداختنی حساب

 مانده اشتباه     9.911.111 911.111اصالح           

  مانده واقعی     9.111.111 

 های پرداختنی حساب

 پرداخت بدهی      211.111 

  مانده اشتباه     9.911.111 
 برای جبران اشتباه ثبت مواردی که جابجایی )مبلغ بدهکار در بستانکار ثبت شده باشد( باید دو برابر مبلغ اشتباه در سمت صحیح

 211.111×  2=  911.111ثبت شود.                      لغ ثبت می شد()سمتی که باید مب

یابد، افزایش یا کاهش سرمایة مؤسسه کاهش  ریال 121.111و ریال افزایش  211.111ای طی یك دوره مالی به ترتیب در صورتی که دارایی و بدهی مؤسسه -19

 یك از مبالغ زیر است؟ کدام

 ريال كاهش 15.555د(                   ريال افزايش 15.555ج(                افزايش ريال 015.555ب(  ريال كاهش  015.555الف( 
 



   
 

 3محمدزاده زیرمانلو        :گردآوری و تنظیم                   49پاسخ نامه  مسایل  رایانه کار مالی چاپ 

 دارایی 
= 

 سرمایه  بدهی 

211.111 + 121.111 -  921.111  =211.111 +121.111  

 دارایی = سرمایه   -بدهی                = سرمایه            211.111  -(  -121.111= ) 921.111                                 

 ،فروخته شود یریال 91.111ریال وجه نقد و یك فقره سفته  11.111با دریافت  050555اگر ماشین حسابی به قیمت تمام شده  -22

 .................. می یابد.

 افزايش 05.555افزايش و جمع سرمايه   45.555دارايی ب( جمع  افزايش                 05.555و جمع سرمايه   05.555الف( جمع دارايی 

 كاهش   05.555افزايش  و جمع دارايی    05.555د( جمع دارايی  كاهش  45.555افزايش و جمع بدهی 05.555ج( جمع دارايی 
 

 دارایی

 اثاثه موجودی نقد اسناد دریافتنی

91.111 + 11.111 + 51.111 - 

در صورتی که سرمایه  ،سرمایه آن می باشد ریال بیشتر از 12.111.111 دارایی های موسسه نگاره -91
0
4

 .بدهی های شرکت باشد  

 سرمایه این موسسه عبارتست از:

 01.555.555د(           05.555.555ج(         0.555.555ب(  0.555.555الف( 

 ی = بدهی  + سرمايهداراي=  )بدهی + سرمایه(                12.111.111سرمایه +      

                9.111.111  =
0
4

 = بدهی  12.111.111                                           سرمایه   = 12.111.111×   

 ؟مانده حساب چند ریال است و کدام گزینه صحیح است ،با توجه به حساب موجودی بانك -92

 موجودی بانك

451.111 011.111 

111.111 151.111 

 

 ريال بدهكار 155.555  د( ريال بستانكار 155.555  ج( ريال بستانكار 105.555  ب( ريال بدهكار 0.505.555  الف(
 

 

 موجودی بانك

451.111 011.111 

111.111 151.111 

 جمع بستانکار               151.111 جمع بدهکار          1.151.111

   مانده            211.111 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 4محمدزاده زیرمانلو        :گردآوری و تنظیم                   49پاسخ نامه  مسایل  رایانه کار مالی چاپ 

 مسائل فصل دوم

  غرب آقای محمدی مؤسسه كاوش رايانه -1مسئله 

 ...........1شماره سند ...

 1949/  0/  1تاریخ :  
 غرب كاوش رايانهمؤسسه 

 سند حسابداری

 .....1شماره صفحه روزنامه ...

 ......0تعداد پیوست              ...

 شرح  کل معین
 مبلغ جزء یا

 بستانکار/ ریال دهکار /ریالب معین / ریال

  455.555.555   موجودی نقدحساب  050 

   455.555.555 جاری ....  

  65.555.555  رایانه   

   65.555.555 رايانه   

  0.555.555  لوازم و قطعات كامپیوتری   

  615.555.555  ساختمان   

 1.195.111.111   سرمايه                                            

   0.040.555.555 سرمايه آقای محمدی                                       
    توسط  محمدی  غرب كاوش رايانهموسسه تاسیس   
    با اختصاص وجه نقد، رايانه، قطعات كامپیوتری و  
     خدمات كامپیوتری ارايه جهتساختمان   

 0.040.555.555 0.040.555.555 ون ریالمیلیدو یکصدوچهل و پنج یك میلیارجمع به حروف:    

 امضاءتنظیم کننده                                    مسئول حسابداری                               مدیر مالی      

 0صفحه                                                   دفتر روزنامه عمومی                                                                 

ف
ردي

 

شماره  تاریخ

 شرح کل

  
ف

عط
 

 بستانکار بدهکار
 ماه روز   

    11111منقول از صفحه    

  455.555.555  موجودی نقدحساب   7 0 0

  65.555.555  رايانه     

  0.555.555  لوازم و قطعات كامپیوتری     

  615.555.555  ساختمان     

 0.040.555.555   محمدی سرمايه آقای                             

     توسط آقای محمدی بابت سرمايه گذاری اولیهثبت       

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 5محمدزاده زیرمانلو        :گردآوری و تنظیم                   49پاسخ نامه  مسایل  رایانه کار مالی چاپ 

 های موسسه خدماتی ساحل  با استفاده از مانده حساب -2مسئله 

 ...........1شماره سند ...

 1949/  0/  1تاریخ :  
 خدماتی ساحلمؤسسه 

 سند حسابداری
 .....1شماره صفحه روزنامه ...

  5تعداد پیوست              

 بستانکار/ ریال بدهکار /ریال معین / /مبلغ جزء  شرح  کل معین

  05.555.555   موجودی نقدحساب  050 
   05.555.555 بانک  
  05.555.555  حسابهای دريافتنی    
  05.555.555  تجهیزات   
  0.555.555  وسايل نقلیه   
   0.555.555 اتومبیل   
  15.555.555  ساختمان   
  07.555.555  زمین  
 00.555.555   های پرداختنی حساب  
 07.555.555   مالیات پرداختنی  
 00.555.555   اسناد پرداختنی  
 6.555.555   وام پرداختنی بلندمدت  
 40.555.555   ايه سرم          

   40.555.555 سرمايه ........                           
    ثبت افتتاح حساب ها در اول دوره مالی   

 01.555.555 01.555.555 میلیون ریالنود و دو جمع به حروف:    

 مدیر مالی                          امضاءتنظیم کننده                                    مسئول حسابداری           
 

  سالمتتعمیرگاه ثبت رویدادهای مالی فوق در سند حسابداری و دفتر روزنامه عمومی   -1  مطلوبست: - 9مسئله 

 Tتهیه دفاترکل به شکل  -2

 ...........1شماره سند ...

 /  1/  0تاریخ :  
  سالمتتعمیرگاه 

 سند حسابداری
 .....1..شماره صفحه روزنامه .

 ......0تعداد پیوست              ...

 شرح  کل معین
 مبلغ جزء یا

 بستانکار/ ریال بدهکار /ریال معین / ریال

  29.111.111  حساب موجودی نقد  111 

   10.555.555 16155جاری   

   1.555.555 صندوق شماره يک   

 29.111.111   سرمایه                                            

   10.555.555 اسالمیسرمايه آقای                                        
سالمت توسط آقای اسالمی تعمیرگاه تاسیس   

 محمدی اسالمی

   

    وجه نقد، با اختصاص   

 29.111.111 29.111.111 جمع به حروف:  بیست و سه میلیون ریال  

 مسئول حسابداری                               مدیر مالی                                 امضاءتنظیم کننده         

 

 



   
 

 6محمدزاده زیرمانلو        :گردآوری و تنظیم                   49پاسخ نامه  مسایل  رایانه کار مالی چاپ 

 خرید اثاثه اداری به   /1/1

 بستانکار بدهکار معین شرح کد
 کل معین

  1.155.555  اثاثه اداری   

 1.155.555    موجودی نقد                                

   1.155.555 16155جاری                                      

 107105خريد اثاثه اداری ازمؤسسه البرز وصدور چک شماره   

 وجه مؤسسه مذكور. در

   

 مالیمدیر                         مسئول حسابداری                                      امضاءتنظیم کننده                              
 

  

   /04/0سند حسابداری                         
 بستانکار بدهکار معین شرح کد

 کل معین

  0.155.555  وسايل نقلیه 0 04

   0.155.555 وانت  

 0.015.555   موجودی نقد   0.155.555×  45%= 0.015.555      

   0.015.555 16155جاری                                      

 1.115.555   حسابهای پرداختنی    0.155.555×  65%= 1.115.555      

   1.115.555 بنگاه شكوه                                                            

آن  91بنگاه شکوه که معادل % از وسیله نقلیه خرید یك دستگاه  

ماه  9 در( ومابقی 150212وجه بنگاه صادر )چك شماره  چکی در

 دیگر پرداخت گردد.

   

 مدیر مالی                        مسئول حسابداری                                      امضاءتنظیم کننده                              
15/1/   

 بستانکار بدهکار معین شرح کد
 کل معین

  055.555  پیش پرداخت اجاره   
 055.555    موجودی نقد                                
   055.555 16155جاری                                     
 وصدورچكی در جاریماهه ابتدای سال  6بابت اجاره  پرداخت  

 (107115اسماعیلی)چک شماره آقای وجه 
   

 خريد تجهیزات  /15/0
 بستانکار بدهکار معین شرح کد

 کل عینم

  605.555  تجهیزات  
   60.555 تعمیرگاه تجهیزات  
 605.555    حسابهای پرداختنی                                 
   605.555 شركت ستايش                                               
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 پر  /25/1

 ........... شماره سند ...

 /  1/  25تاریخ :  
  سالمتمیرگاه تعمؤسسه 

 سند حسابداری
 ..... شماره صفحه روزنامه ...

 ...... تعداد پیوست              ...

 بستانکار بدهکار معین  شرح کد
 کل معین

  10.555  هزينه حقوق   
 10.555    موجودی نقد                                  
   10.555 صندوق                                   
تعمیركاران به عنوان حقوق فروردين  داخت به يكی ازپر  

 050حواله صندوق شماره طی  ماه از صندوق
   

      
 

-- 

 ........... شماره سند ...

 /  1/  25تاریخ :  
  سالمتتعمیرگاه مؤسسه 

 سند حسابداری
 ..... شماره صفحه روزنامه ...

 ...... تعداد پیوست              ...
 بستانکار بدهکار معین شرح کد

 کل معین

  455.555  حساب های دريافتنی   

   455.555 آقای كافیان  

 455.555    اثاثه اداری                                   

به آقای كافیان به  ه قیمت تمام شدهب مازاد فروش اثاثه اداری  

 .0071طی فاكتور  صورت نسیه

   

       مالی مدير                               حسابداری مسئول                                    كننده ضاءتنظیمام

 تسويه حساب با بنگاه شكوه به   / 11/0

 ...........1شماره سند ...

 /  1/  21تاریخ :  
  سالمتتعمیرگاه مؤسسه 

 سند حسابداری
 ..... شماره صفحه روزنامه ...

 ...... تعداد پیوست              ...

 شرح  کل معین
 مبلغ جزء یا

 بستانکار/ ریال بدهکار /ریال معین / ریال

  1.115.555  حسابهای پرداختنی   

   1.115.555 بنگاه شكوه   

 1.115.555    موجودی نقدحساب  050 

   0.715.555 16155جاری   

   055.555 صندوق شماره يک   

      

 1.115.555 1.115.555 جمع به حروف:  دو میلیون و دویست و هشتاد هزار ریال  

 امضاءتنظیم کننده                                    مسئول حسابداری                               مدیر مالی      
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  سالمتتعمیرگاه  دفتر روزنامه عمومی
 بستانکار بدهکار شرح تاریخ

 ماه روز

 موجودی نقد  0 6

 سرمايه                               

 سرمايه گذاری اولیه به صورت نقدی 

10.555.555 

 

 

10.555.555 

 اثاثه اداری  0 1

  موجودی نقد                              

 خريد نقدی اثاثه اداری 

1.155.555 

 

 

1.155.555 

 وسايل نقلیه 0 04

 موجودی نقد   0.155.555×  45%= 0.015.555    

 حسابهای پرداختنی    0.155.555×  65%= 1.115.555    

0.155.555 

 

 

0.015.555 

1.115.555 

 پیش پرداخت اجاره  0 00

  موجودی نقد                              

 پرداخت اجاره شش ماهه

055.555 

 

 

055.555 

 تجهیزات 0 15

  حسابهای پرداختنی                               

 خريد نسیه تجهیزات 

605.555 

 

 

605.555 

 هزينه حقوق  0 10

  موجودی نقد                                

 پرداخت حقوق فروردين

10.555 

 

 

10.555 

 حساب های دريافتنی  0 10

  اثاثه اداری                                 

  ه اثاثه ادارییفروش نس

455.555 

 

 

455.555 

 حسابهای پرداختنی  0 11

  موجودی نقد                                

 پرداخت بدهی بنگاه شكوه

1.115.555 

 

 

1.115.555 

 99.415.111 99.415.111 جمع   
 

 تجهیزات  حساب موجودی نقد

 0/1       )29.111.111 

 

1/1   )2.111.111 

19/1   )1.521.111 

15/1 )  411.111 

25/1 )15.111 

21/1 )2.211.111 

 21/1   )051.111  

  

          29.111.111       0.515.111     
  15.915.111م(      
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 وسایل نقلیه حساب  حساب های دریافتنی

25/1   )911.111   19/1   )9.111.111  

    
 حساب حساب های پرداختنی  پیش پرداخت اجاره 

15/1  )411.111   21/1   )2.211.111 19/1   )2.211.111 

21/1 )051.111 

  2.211.111 2.491.111 

 051.111م(      
 

 سرمایه حساب   اثاثه اداریحساب 

1/1  )2.111.111 25/1   )911.111   0/1   )29.111.111 

    2.911.111م(    

 
  هزینه حقوق حساب

25/1  )15.111   
  

  تهیه ترازآزمايشی چهار ستونی -0

 /× 91/1ترازآزمایشی چهارستونی                                   صوت وتصویر سالمت                  مؤسسه

 نام حساب ردیف
 مانده حسابها گردش حساب ها

 بستانکار بدهکار بستانکار بدهکار

  550.550222 005.50222 0002220222 موجودی نقد  0
  220222.  220222. حساب های دريافتنی  1
  0220222  0220222 پیش پرداخت اجاره  0
  00.220222 220222. 00.220222 اثاثه 4

  0520222  0520222 تجهیزات  0

  00.220222  00.220222  وسايل نقلیه  6

 0520222  000020222 000.20222 حساب های پرداختنی  7

 0002220222  0002220222  سرمايه 1
  50222.  50222. هزينه حقوق 0

 0000520222 0000520222 0000550222 0000550222 جمع 
 

 (لبه شرح زیر می باشد.)ارقام به هزار ریا 19×9مانده حساب های کودکستان هما در ابتدای دوره مالی  -9مسئله 

 ده از حساب ترازافتتاحی دوره بدون استفا لثبت روزنامه افتتاح حساب ها در او -0

 ثبت عملیات و معامالت فروردين كودكستان هما در دفتر روزنامه عمومی -1

 ها در حساب موجودی نقد ثبت گردد.( ها و پرداخت توجه: )تمامی دريافت

 انتقال حسابها از دفتر روزنامه به دفتر كل سه ستونی  -0

  00×00/0/4تهیه تراز آزمايشی چهار ستونی در  -4



   
 

 11محمدزاده زیرمانلو        :گردآوری و تنظیم                   49پاسخ نامه  مسایل  رایانه کار مالی چاپ 

 1صفحه                                                                            کودکستان هما    دفتر روزنامه عمومی
 بستانکار بدهکار شرح تاریخ

 ماه روز

 موجودی نقد  1 4

 حساب های دریافتنی 

 اثاثه 

 ساختمان 

 زمین 

 حساب های پرداختنی 

 پیش دریافت درآمد

                            سرمایه  

 ثبت افتتاح حسابها 

000220222 

500220222 

002220222 

5502220222 

5002220222 

 

 

 

 

 

.220222 

5.02220222 

0000220222 

 ملزومات  1 7

 حسابهای پرداختنی                           

 خرید ملزومات به طور نسیه از فروشگاه حامد 

0520222  

0520222 

 

 هزینه تعمیرات  1 8

 موجودی نقد                       

 پرداخت بابت تعمیرات ساختمان کودکستان 

.520222  

.520222 

 موجودی نقد  1 11

 سرمایه                    

 واریز وجه نقد توسط صاحب کودکستان به عنوان سرمایه 

50.220222  

50.220222 

 وسایط نقلیه 1 12

 موجودی نقد                        

 حسابهای پرداختنی                       

 خرید یک دستگاه  مینی بوس به طور نصف نقدو نصف نسیه 

000220222  

500220222 

500220222 

 برداشت 1 15

 موجودی نقد                                

 برداشت نقدی توسط صاحب موسسه جهت مصارف شخصی. 

0220222  

0220222 

 موجودی نقد  1 17

 درآمد                     

دریافت وجه نقد بابت شهریه از والدین و واریز به حساب 

 موسسه 

502220222  

502220222 

 حسابهای پرداختنی  1 19

 موجودی نقد                         

 به طور نقد. 7/1پرداخت بابت بدهی معامله 

0520222  

0520222 

 05520222.. 05520222.. 2ه صفحه جمع نقل ب  



   
 

 11محمدزاده زیرمانلو        :گردآوری و تنظیم                   49پاسخ نامه  مسایل  رایانه کار مالی چاپ 

 2صفحه       دفتر روزنامه عمومی  

 بستانکار بدهکار شرح تاریخ
 ماه روز

 05520222.. 05520222.. 1جمع منقول از صفحه   

 پیش دریافت درآمد 1 22

 درآمد                           

بخشی از پیش دریافت درآمد بابت خدمات انجام شده تحقق 

 افته ی

002220222  

002220222 

 هزینه حقوق  1 24

 موجودی نقد                       

 پرداخت حقوق کلیه کارکنان کودکستان به طور نقد طی چک 

505220222  

505220222 

 هزینه های متفرقه 1 27

 موجودی نقد                           

 پرداخت بابت هزینه های متفرقه

0.50222  

0.50222 

 حساب های دریافتنی  1 29

 درآمد                          

 ارسال صورت حساب بابت شهریه تحقق یافته به والدین 

50.020222  

50.020222 

 

 هزینه تعمیر ات 1 31

 حسابهای پرداختنی                            

 دریافت صورتحساب بابت تعمیر مینی بوس 

.220222  

.220222 

 حسابهای پرداختنی 1 31

 موجودی نقد                                       

 طی چک  445پرداخت وجه صورت حساب شماره 

.220222  

.220222 

 موجودی نقد  1 31

 حسابهای دریافتنی                     

 دریافت وجه صورت حساب های ارسالی  و واریز به حساب

50.020222  

50.020222 

 5000550222 5000550222 جمع   

                      
 

 

 

 

 

 

 



   
 

 12محمدزاده زیرمانلو        :گردآوری و تنظیم                   49پاسخ نامه  مسایل  رایانه کار مالی چاپ 

 دفاتر کل 

                                                          1شماره حساب                               دفترکل                                    شماره صفحه                         موجودی نقد حساب 

 بستانکار /ریال بدهکار/ ریال تاریخ تاریخ روزنامه ش.
  

ص
خی

تش
 

 باقیمانده/ ریال
 ماه روز

     منقول از صفحه    

 000220222 بد  000220222 مانده اول دوره  1 9 
 000520222 بد 520222.  هزینه تعمیرات ساختمان  1 8 
 000520222 بد  50.220222 سرمایه گذاری مجدد 1 11 
 005520222 بد 500220222  خرید وسایل نقلیه  1 11 
 500520222 بد 0220222  برداشت جهت مصارف شخصی  1 11 
 000520222 بد  502220222 دریافت بات خدمات انجام شده 1 11 
 000220222 بد 0520222  پرداخت بدهی  1 14 
 500220222 بد 505220222  هزینه حقوق 1 19 
 550222. بد 0.50222  ینه های متفرقه هز 1 11 
 550222. بد 220222.  پرداخت وجه صورتحساب  1 11 
 000550222 بد  50.020222 دریافت وجه صورتحساب های ارسالی  1 11 
        
 000550222 ب 505.50222 00.020222 جمع    

     نقل به صفحه   

....................... 

 /× 91/1ترازآزمایشی چهارستونی                                                    هما کودکستان مؤسسه

 نام حساب ردیف
 مانده حسابها گردش حساب ها

 بستانکار بدهکار بستانکار بدهکار

  1.000.555 0.040.555 5557.465. موجودی نقد  0

  0.155.555 0.165.555 0.565.555 حساب های دريافتنی  1

  105.555  105.555 ملزومات 0

  6.555.555  6.555.555 اثاثه 4

  0.155.555  0.155.555  وسايل نقلیه  0

  00.555.555  00.555.555 ساختمان 6

  01.555.555  01.555.555 زمین  7

 1.455.555  0.505.555 605.555 حساب های پرداختنی  1

 7.555.555  04.555.555 7.555.555 پیش دريافت درآمد 0

 14.555.555  14.555.555  سرمايه 05

  155.555  155.555 برداشت 00

 0.165.555  0.165.555  درآمد  01

  0.055.555  0.055.555 هزينه حقوق  00

  0.105.555  0.105.555 هزينه تعمیرات  04

  040.555  040.555 هزينه های متفرقه  00

 9191019111 9191019111 1911111941 1194119111 جمع 

 



   
 

 13محمدزاده زیرمانلو        :گردآوری و تنظیم                   49پاسخ نامه  مسایل  رایانه کار مالی چاپ 

 فصل سوم  خرید و فروش کاال

 چهارگزینه ای سواالت 

  511.111معادل  12/2ریال خریداری و درتاریخ  9.511.111( به مبلغ5/11 -91مقداری کاال با شرط )ن/ 11/2فروشگاه آیدا درتاریخ -4

 ، گزینه درست مربوط به بستانکار ثبت کدام است؟ 21/2خ ریال آن را به فروشنده برگشت داد. در صورت پرداخت بدهی درتاری

         4.055.555    پرداختنی حساب هایب(  155.555 تخفیفات نقدی خريد  - 0.155.555  نقد وبانکالف( 

 4.555.555                    نقد وبانک د(  110.555 تخفیفات نقدی خريد  - 4.170.555    نقد وبانک  ج(

 

 21/2اریخ ت 12/2اریخ ت 11/2تاریخ

 خرید کاال

 4.055.55    پرداختنی حساب های      

 حسابهای پرداختنی    

 511.111برگشت از خرید                  

 9.111.111      حسابهای پرداختنی    

 9.111.111               موجودی نقد                        

 211.111               ید تخفیفات نقدی خر            

             
 9.111.111×  %5= 211.111تخفیف  پرداخت بدهی در دوره تخفیف

نماید. حسابدار مؤسسه به می بطور نسیه خریداری 1/11-91تخفیف با شرط ن/ %11ریال با توافق 11.111.111مؤسسه مدبرکاالیی به ارزش  -12

 نماید و به چه مبلغ:بی را بستانکار میترتیب چه حسابی را بدهکار و چه حسا

 ريال 05.555.555  های پرداختنی، حساب ب( خريدكاال،                         ريال     0.555.555  های پرداختنی، حساب الف( خريدكاال،

 ريال 0.555.555        های پرداختنی، صندوق، حساب (د                              ريال  0.555.555                         ج( خريدكاال، صندوق،
 

 محاسبات  ثبت 

 4.111.111                               خرید کاال

 0.555.555                             پرداختنی حساب های      

 11.111.111×  %11= 1.111.111تخفیف توافقی  

4.111.111  =1.111.111 – 11.111.111 

 تخفیف توافق شده، کدام است؟ %11است و بابت آن ریال  011.111ها  قیمت خرید یك کاال که نرخ آن طبق فهرست قیمت -19

 675.555د(  605.555ج(   75.555ب(  755.555الف( 

 

091.111  =11% - 011.111 

 

 

 مسایل فصل سوم

 مطلوبست: مساله یك 

 تر روزنامهدف -ثبت افتتاح حسابها در سند حسابداری -0

 ی و دفتر روزنامهرثبت معامالت و رويدادهای فروردين ماه در اسناد حسابدا -1

 تهیه كنید. Tتهیه دفاتر كل: برای موجودی نقد از دفتر كل سه ستونی  و برای بقیه حسابها دفتركل به شكل  -0

 تهیه ترازآزمايشی چهار ستونی  -4



   
 

 14محمدزاده زیرمانلو        :گردآوری و تنظیم                   49پاسخ نامه  مسایل  رایانه کار مالی چاپ 

 1صفحه                                                          دفتر روزنامه عمومی                      

 بستانکار بدهکار شرح تاریخ
 ماه روز

 موجودی نقد  1 4

 حساب های دریافتنی 

 موجودی کاال

 وسایل نقلیه 

 زمین

 استهالک انباشته وسایل نقلیه  

 حساب های پرداختنی 

 اسناد پرداختنی 

 وام بلندمدت پرداختنی 

 رمایه                             س

 ثبت افتتاح حسابها 

500520222 

0520222 

0520222 

.520222 

502220222 

 

 

 

 

 

0220222 

.520222 

0520222 

505220222 

50.220222 

 خرید کاال 1 4

 حسابهای پرداختنی                           

 خرید کاال به طور نسیه از شرکت ساسان مهر 

0.20222  

0.20222 

 

 موجودی نقد  1 7

 پیش دریافت فروش                        

 پیش دریافت از فروشگاه شکوفه 

500020222  

500020222 

 اثاثه اداری  1 11

 اسناد پرداختنی                    

 صدور سفته بابت خرید اثاثه اداری  

0500222  

0500222 

 00.000222 00.000222 2جمع نقل به صفحه   

 



   
 

 15محمدزاده زیرمانلو        :گردآوری و تنظیم                   49پاسخ نامه  مسایل  رایانه کار مالی چاپ 

 2صفحه              دفتر روزنامه عمومی 

 تاریخ

 بستانکار بدهکار شرح
 ماه روز

 00.000222 00.000222 1جمع منقول از صفحه    

 حسابهای دریافتنی  1 11

 فروش کاال                         

 فروش نسیه کاال به فروشگاه جهان 

0220222  

0220222 

 اثاثه اداری  1 11

 موجودی نقد  

 اسناد پرداختنی 

 خرید کامپیوتر برای بازرگانی . 

500220222  

.020222 

0.20222 

 حسابهای پرداختنی  1 22

 موجودی نقد      

  0..فاکتور  5/.صدور چک بابت تسویه بدهی 

0.20222  

0.20222 

 پیش دریافت فروش  1 21

 فروش                            

واحد، فروش  0.2افت فروش با تحویل بخشی از پیش دری

 قطعی شد. 

05.0222  

05.0222 

 هزینه حقوق  1 11

 موجودی نقد                       

 پرداخت حقوق کلیه کارکنان به طور نقد طی چک 

0220222  

0220222 

 5002.00222 5002.00222 جمع   
                      

 

 



   
 

 16محمدزاده زیرمانلو        :گردآوری و تنظیم                   49پاسخ نامه  مسایل  رایانه کار مالی چاپ 

 دفاتر کل 

                                                          1شماره حساب                               دفترکل                                    شماره صفحه                      حساب موجودی نقد    

 بستانکار /ریال بدهکار/ ریال تاریخ تاریخ ش. روزنامه
  

ص
خی

تش
 

 باقیمانده/ ریال
 ماه روز

     منقول از صفحه    
 191119111 بد  191119111 مانده اول دوره  1 9 

 191119111 بد  191019111 پیش دریافت  1 1 

 191419111 بد 8119111  خرید کامپیوتر  1 14 

 191119111 بد 4819111  891تسویه بدهی فاکتور  1 18 

 0119111 بد 0119111  هزینه حقوق  1 11 

        

 0520222 بد  00.220222 002520222 نقل به صفحه   

 

 /× 91/1ترازآزمایشی چهارستونی                                                    کودکستان هما

 نام حساب ردیف
 مانده حسابها گردش حساب ها

 بستانکار بدهکار بستانکار بدهکار

  0520222 00.220222 002520222 موجودی نقد  0
  502520222  502520222 حساب های دریافتنی  1
  0520222  0520222 موجودی کاال 0
  000500222  000500222 اثاثه اداری 4

  520222.  520222. وسایل نقلیه   0

 0220222  0220222  استهالک انباشته وسایل نقلیه  6
  502220222  502220222 زمین  7

 520222.  50.020222 0.20222 پرداختنی حساب های  1
 500.00222  500.00222  اسناد پرداختنی  0

 5.00222  500020222 05.0222 پیش دریافت فروش 05
 505220222  505220222  وام بلندمدت پرداختنی  00
 50.220222  50.220222  سرمایه 01
 50.5.0222  50.5.0222  فروش  00
  0.20222  0.20222 خرید کاال  04
  0220222  0220222 هزینه حقوق   00

      

 000000222 000000222 5002.00222 5002.00222 جمع 
 

 



   
 

 17محمدزاده زیرمانلو        :گردآوری و تنظیم                   49پاسخ نامه  مسایل  رایانه کار مالی چاپ 

 ثبت معامالت و عملیات مالی در دفاتر حسابداری و تهیه ترازآزمايشی:  -2 مسئله

 : Tافتتاح حساب های زیر در دفتر کل به شکل-الف

 22. فروش 522 موجودی نقد

 20. برگشت از فروش و  تخفیفات 552 د دریافتنیاسنا

 20. تخفیفات نقدی فروش 502 حساب های دریافتنی

 52. خرید 502 موجودی کاال 

 50. برگشت از خرید و تخفیفات 5.2 اثاثه

 50. تخفیفات نقدی خرید 5.5 اثاثه -استهالک انباشته

 50. هزینه حمل کاالی خریداری شده 052 اسناد پرداختنی

 552 هزینه اجاره 002 حساب های پرداختنی

 502 هزینه حقوق کارکنان فروش 022 سرمایه آقای ماد

 502 هزینه حقوق کارکنان اداری  

 Tافتتاح حساب های الزم در دفاتر معین حساب های دریافتنی و حساب های پرداختنی به شکل -ب

 روزنامه عمومی. ثبت معامالت و عملیات مالی در سند حسابداری و دفتر-ج

 نقل ثبت های سند حسابداری و دفاتر روزنامه به دفاتر معین وکل -د

 19×0اردیبهشت ماه سال  91تهیه تراز آزمایشی چهار ستونی در تاریخ -ه

 تهیه صورت ریز حساب های دریافتنی و حساب های پرداختنی و مقابله آن با حساب های کل مربوط در دفتر کل.-و

 سند حسابداری
 بستانکار بدهکار مبلغ جز   شرح  شماره حساب ها 

 کل  جز 

  0500522  موجودی نقد  

  020222.  اسناد دريافتنی  

  5020222  حسابهای دریافتنی   

   550222 بازرگانی آيدا   550

   050222 بازرگانی دلتا  551

   20222. بازرگانی دريا  550

  5.20222  موجودی كاال  

  0.0522    اثاثه  

  550222   اثاثه -استهالک انباشته      

  0520222   حساب های پرداختنی     

   020222 بازرگانی روشن   550

   5520222 بازرگانی آبشار   551

   5520222 بازرگانی موج  550

  0.00222   سرمایه آقای ماد  

    ثبت افتتاح حساب ها در اول دوره مالی   



   
 

 18محمدزاده زیرمانلو        :گردآوری و تنظیم                   49پاسخ نامه  مسایل  رایانه کار مالی چاپ 

 1صفحه                                 دفتر روزنامه عمومی
 بستانکار بدهکار عطف  شرح  تاریخ

 ماه روز

    جمع منقول از صفحه  

  0500522  موجودی نقد 2 1

  020222.  اسناد دریافتنی  

  5020222  حسابهای دریافتنی   

  5.20222  موجودی کاال  

  0.0522    اثاثه  

  550222   اثاثه -استهالک انباشته      

  0520222   حساب های پرداختنی     

  0.00222   سرمایه آقای ماد  

    ثبت افتتاح حساب ها در اول دوره مالی   

  500222  بازرگانی نگین  –حسابهای دریافتنی  2 9

 500222   وش کاال فر                                                      

طی  2/11-91با شرط ن/ "بازرگانی نگین "فروش نسیه  کاال به   

 121فاکتور 

   

  020222  خرید کاال  2 5

 020222   بازرگانی الوان -حساب های پرداختنی                         

طبق فاکتور  2/11-91با شرط ن/ "بازرگانی الوان"خرید نسیه کاال از   

259 

   

  020222  موجودی نقد  2 0

 020222   بازرگانی نگین –حسابهای دریافتنی                          

دریافت یك فقره چك به تاریخ روز از بازرگانی دریا بابت مطالبات   

 قبلی.

   

  50052  هزینه حمل کاالی خریداری شده 2 11

 50052   دی نقدموجو                                        

ریال برای پرداخت  1.051صدور یك فقره چك به تاریخ روز به مبلغ   

 هزینه حمل کاالی خریداری شده.

   

  00222  هزینه اجاره  2 12

 00222   موجودی نقد                                

    صدور یك فقره چك به تاریخ روز برای پرداخت اجاره اردیبهشت ماه  

  550002  موجودی نقد  2 19

  0.2  تخفیفات نقدی فروش   

 500222   بازرگانی نگین –حسابهای دریافتنی                              

    9/2بابت تسویه حساب معامله مورخ  "بازرگانی نگین"دریافت چك از  

 500000052 500000052  1جمع نقل به صفحه          

 



   
 

 19محمدزاده زیرمانلو        :گردآوری و تنظیم                   49پاسخ نامه  مسایل  رایانه کار مالی چاپ 

 

 1صفحه                                 عمومی دفتر روزنامه
 بستانکار بدهکار عطف  شرح  تاریخ

 ماه روز

 500000052 500000052  1 جمع منقول از صفحه  

  0222.  برگشت از فروش و تخفیفات  2 19

 0222.   بازرگانی آیدا –حساب های دریافتنی                                 

     "ی آیدابازرگان"اعالمیه بستانکاری بابت تخفیف داده شده به صدور   

  5520222  بازرگانی موج  –حسابهای پرداختنی  2 15

 52.0022   موجودی نقد                                   

 50522   تخفیفات نقدی خرید                                  

    خفیفبا استفاده از ت "بازرگانی موج"با صدور  چك برای تسویه حساب   

  500222  خرید کاال  2 10

 500222   حساب های پرداختنی                              

    450طبق فاکتور  2/11-91با شرط ن/ "بازرگانی پدیده"خرید نسیه از   

  000522  کارکنان اداری هزینه حقوق  2 11

 000522   موجودی نقد                                          

    پرداخت حقوق نیمه اول اردیبهشت فروشنده و دفتردار با صدور چك  

  5520222  بازرگانی آبشار  –حسابهای پرداختنی  2 21

 5520222   اسناد پرداختنی                                                  

    یکی از بستانکاران شرکت. "بازرگانی آبشار"به روزه   01تسلیم سفته   

  000222  بازرگانی دلتا–حساب های دریافتنی  2 29

 000222   فروش کاال                                   

    121طی فاکتور  2/11-91فروش نسیه کاال به بازرگانی دلتابا شرط ن/  

  50222.  نبازرگانی الوا –حسابهای پرداختنی  2 20

 50222.   موجودی نقد                                               

    اردیبهشت ماه. 5صدور چك در وجه بازرگانی الوان بابت معامله   

  000222  اسناد دریافتنی  2 24

 000222   فروش کاال                                

    . 122بابت فروش نسیه طبق فاکتور  "فبازرگانی صد"دریافت سفته از   

  00022  پدیده -حساب های پرداختنی 2 91

 00022   برگشت از خرید و تخفیفات                               

    10صدور اعالمیه بدهکاری بابت برگشت ازکاالهای خریداری شده در   

 500.20.52 500.20.52  9جمع نقل به صفحه   

 



   
 

 21محمدزاده زیرمانلو        :گردآوری و تنظیم                   49پاسخ نامه  مسایل  رایانه کار مالی چاپ 

 

 1صفحه                                 روزنامه عمومی دفتر
 بستانکار بدهکار عطف  شرح  تاریخ

 ماه روز

 500.20.52 500.20.52  2  جمع منقول از صفحه  

  020222  موجودی نقد  2 91

 020222   فروش کاال                                

    .255900ی اردیبهشت ماه  طی فیش واریز به بانك بابت فروش های نقد  

  000522  کارکنان فروشهزینه حقوق  2 91

 000522   موجودی نقد                                            

    پرداخت حقوق نیمه دوم اردیبهشت ماه فروشنده و دفتردار فروشگاه   

    50.000052 50.000052 

 دفاتر کل 

                                                          1شماره حساب                               دفترکل                                    شماره صفحه                          حساب موجودی نقد

 بستانکار /ریال بدهکار/ ریال تاریخ تاریخ ش. روزنامه

  
ص

خی
تش

 

 باقیمانده/ ریال
 ماه روز

     منقول از صفحه    
 0500522 بد  0500522 مانده اول دوره  1 1 
 0.00522 بد  020222 دریافت مطالبات 1 1 
 0.50052 بد 50052  هزینه حمل  1 11 
 0000052 بد 00222  هزینه اجاره  1 11 
 0552..0 بد  550002 دریافت طلب پس از تخفیف 1 11 
 0000052 بد 52.0022  عد از تخفیفپرداخت ب 1 11 
 

 

 0.00552 بد 000522  پرداخت حقوق نیمه اول 1 18
 

 

 5000552 بد 50222.  پرداخت بدهی  1 11
 0500552 بد  020222 دریافت طلب  1 11 
 0500052 بد 000522  پرداخت حقوق نیمه دوم  1 11 
  1      

  بد  204.051 914.201 نقل به صفحه   
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 بازرگانی ماد

 تراز آزمایشی چهار ستونی

11/1/××11 

 مانده حسابها  گردش حسابها  شماره عنوان حساب ها

 بس بد بس بد
  0500052 204.051 914.201 522 موجودی نقد

  500222.  500222. 552 اسناد دریافتنی

  5550222 520222 0250222 502 حساب های دریافتنی

  5.20222  5.20222 502 موجودی کاال 

  0.0522  0.0522 5.2 اثاثه

 550222  550222  5.5 اثاثه -استهالک انباشته

 5520222  5520222  052 اسناد پرداختنی

 000.22  0.00222 0022..0 002 حساب های پرداختنی

  0.00222   0.00222  022 سرمایه آقای ماد

 0250222  0250222  22. کاال فروش

  0222.  0222. 20. گشت از فروش و  تخفیفاتبر

  0.2  0.2 20. تخفیفات نقدی فروش

  000222  000222 52. کاال خرید

 00022  00022  50. برگشت از خرید و تخفیفات

 50522  50522  50. تخفیفات نقدی خرید

  50052  50052 50. هزینه حمل کاالی خریداری شده

  00222  00222 552 هزینه اجاره

  000522  000522 502 هزینه حقوق کارکنان فروش

  000522  000522 502 هزینه حقوق کارکنان اداری

 505050522 505050522 50.000052 50.000052  جمع 
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 فصل چهارمسواالت چهارگزینه ای 
 اطالعات زیر از دفاتر تجارتخانه احمدی استخراج گردیده است: ! @@

 ×1کاال در اول سال  موجودی

 خرید اول

 ریال 51  واحد، بهای هر واحد 21

 ریال 95  واحد، بهای هر واحد 51

 خرید دوم

 خرید سوم

 ریال 51     واحد، بهای هر واحد 91

 ریال 01     واحد، بهای هر واحد 11

 از اولین وارده چند ریال است؟یا اولین صادره  FIFOبه روش  واحد موجودی، 91با  موجودی کاالی پایان دورهارزش  -9

 ريال 0.400د(  ريال 0.405ج(  ريال 0.655ب(                          ريال 0.555الف( 

 جواب 

 مبلغ قیمت واحد )ریال( مقدارــ تعداد شرح

 سومخريد 

 دومخريد 

05 
15 

65 
05 

655 
0.555 

 0.655 ---- (05) موجودی کاال در پایان دوره

 

 چند ریال است؟موزون یك واحد موجودی کاال به روش میانگین م شده تما قیمت  -9

 ريال 05د(  ريال 05ج(  ريال 60/41ب(  ريال 415الف( 

 = 60/41     ريال
0,005
005

 = بهای میانگین موزون هر واحد     
 باشد؟کدام گزینه می واحد موجودی پایان دوره، 91با های فروش رفته کاالتعداد -5

 عدد 055د(  عدد 15ج(  عدد 005ب(  عدد 05الف( 

                              11  =91 –  (11  +91  +51  +21) 

( کدام گزینه خواهد LIFOوارده) نیآخرروش اولین صادره از براساس  کاال شده موجودیبهای تمام ؛برمبنای اطالعات زیر -11

 شد؟
 موجودی آخر دوره یددومین خر اولین خرید موجودی اول دوره شرح

 5.111 9.111 0.511 5.111 تعداد

 - 20 29 22 نرخ
 

 ريال 015.555د(      ريال 011.555( ج                 ريال 005.555ب(  ريال 005.555الف( 
 جواب 

 مبلغ قیمت واحد )ریال( مقدارــ تعداد شرح

 005.555 11 0.555 موجودی اول دوره 

 111.111  0.555 ن دورهموجودی کاال در پایا

 

 کدام است؟ اولین صادره از آخرین وارده LIFOمت تمام شده کاالی فروش رفته در روش یق 11با توجه به اطالعات سوال  -12

 101.555د(  004.555ج(  114.555ب(  166.555الف( 

 جواب 

 مبلغ قیمت واحد )ریال( مقدارــ تعداد شرح

 دومخريد 

 اولخريد 

4.555 
7.055 

16 
14 

054.555 
015.555 

 114.555 ---- (00.055) موجودی کاال در پایان دوره

 

 کدام گزینه خواهد شد؟ LIFOروش ه ارزیابی ب ابکاالی آماده برای فروش شده بر مبنای اطالعات زیر بهای تمام -10
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 موجودی آخر دوره دومین خرید اولین خرید موجودی اول دوره شرح

 تعداد

 نرخ

451 

221 

1.051 

291 

2.911 

201 

511 

 ــــ
 

 0.100.555د( 0.040.555ج(  005.555ب(  150.555الف( 
 جواب 

  دومین خرید اولین خرید موجودی اول دوره شرح

 تعداد

 نرخ

451 

221 

1.051 

291 

2.911 

201 

کاالی شده بهای تمام

 آماده برای فروش

 1.259.111 029.111 921.111 214.111 مبلغ

 

عدد باشد، قیمت تمام شده موجودی کاال بر اساس روش  101کاال در پایان دوره  ساس جدول زیر چنانچه تعداد موجودیبر ا -11

 کدام است؟ موزونمیانگین 

 خرید سوم خرید دوم خرید اول 1 /1موجودی  شرح

 تعداد )واحد(

 قیمت واحد )نرخ(

111 

295 

101 

295 

951 

291 

191 

251 
 

 04.105د(   00.055ج(  00.055ب( 45.155الف( 
 

 

  خرید سوم خرید دوم خرید اول 1 /1موجودی  شرح

 تعداد )واحد(

 قیمت واحد )نرخ(

111 

295 

101 

295 

951 

291 

191 

251 

091 

 100.011 92.511 19.111 90.011 29.511 مبلغ 

91.111  =101 ×𝟏𝟕𝟕,𝟔𝟎𝟎

𝟕𝟒𝟎
 قیمت تمام شده موجودی کاال =  

دستگاه  0، خرید دوم   411دستگاه با نرخ  1، خرید اول   111دستگاه بانرخ  9اهی نوعی اتومبیل: موجودی اول دوره در فروشگ -14

معادل  lifoریال( بوده و موجودی کاالی پایان دوره به روش  111.111)برحسب  1.151دستگاه با نرخ  0و خرید سوم  1.111با نرخ 

 ستگاه اتومبیل طی دوره فروش رفته است؟ واحد پولی ارزیابی شده؛ چند د 0.111

    00د(                                          06ج(                                           07ب(                                           01الف( 
 

  خرید سوم خرید دوم خرید اول 1 /1موجودی  شرح

 تعداد )واحد(

 حد )نرخ(قیمت وا

9 

111 

1 

411 

0 

1.111 

0 

1.151 

 

  09.911 0.111 0.211 2.911 مبلغ 

    9.011 2.911 مبلغ موجودی  –الیفو 

    9 9 تعداد موجودی  –الیفو 

 10 11 0 9  تعداد فروش رفته   –الیفو 

 

 ده نزولی چند درصد است؟ نرخ استهالک آپارتمان با هشت سال عمر مفید براساس مان؛ باتوجه به اطالعات زیر -22

 1.025.111استهالک سال اول                       0.511.111قیمت تمام شده آپارتمان  

 0/11د(%                                     %10ج(                               70/01ب( %                     0/01%الف( 
 

                 𝟐×𝟏𝟎𝟎

𝒏
=  

𝟐×𝟏𝟎𝟎

𝟖
= 𝟐𝟓%  

ریال باشد، ارزش  19.111ریال و  22.511ترتیب در صورتی که مانده حساب اثاثه اداری و مانده حساب استهالک انباشته اثاثه به -29

 دفتری اثاثه کدام یك از مبالغ زیر است؟
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 ريال 06.055د(  ريال 11.055ج(  ريال 04.555ب(                ريال  1.055الف( 

 22.511 – 19.111=  1.511ارزش دفتری  

سال  11ریال و عمر مفید آن  211.111ریال، ارزش فرسوده آن در پایان عمر مفید  1.111.111قیمت یك دستگاه تراکتور  -24

 برابر است با: در روش خط مستقیم باشد. استهالک سالیانه آنمی

 ريال 45.555د(  يالر 15.555ج(  ريال 155.555ب(  ريال 055.555الف( 

       11.111  =
0,555,555−155,555 

05
 = استهالک سالیانه 

 ارزش دفتری در هر سال، چقدر است؟ %21بر مبنای  و ریال 051.111شدة قیمت تمام ااستهالک سال دوم دارایی ثابتی ب -99

 175.555د(  415.555ج(  015.555ب(  005.555الف( 

  051.111×  %21 = 151.111سال اول     

 (051.111 -151.111)   %21=   121.111سال دوم   

سال و ارزش اسقاط آن  5خریداری نمود. در صورتی که عمر مفیدآن ریال  9.111.111را به مبلغ  تخته فرششرکتی یك  -90

 ؟بوداول چقدر خواهد  در پایان سال استهالک انباشتهمانده روش خط مستقیم  . درباشد ریال 211.111درپایان عمر مفید 

 155.555د(  765.555ج(   145.555ب(  745.555الف( 

𝟐𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎−𝟒.𝟎𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎=  001.111استهالک ساالنه  و مانده استهالک انباشته در سال اول به روش خط مستقیم   

𝟓
  = 

 

، استهالک سال داردسال  5ریال و عمر مفید  25.111ریال و ارزش اسقاط  1.111.111شده قیمت تمامای به اثاثه فروشگاهی  -90

 است؟ریال چند  مستقیم خط روش چهارم بهسال و مجموع سنوات  روشراساس بسوم 

 005.555 – 010.555د(  165.555 – 010.555ج(  000.555 – 000.555ب(  010.555 – 000.555الف( 

𝟐𝟓.𝟎𝟎𝟎−𝟏.𝟎𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎=  145.111استهالک ساالنه روش خط مستقیم  در طول عمر مفید     

𝟓
  = 

00 =0(0+0)

1
 =  𝑛(𝑛+0)

1
 = مجموع سنوات 

000.555  =0  ×
0,555,555−10,555

00
    سوماستهالک سال =  

005.555  =1  ×
0,555,555−10,555

00
    چهارماستهالک سال =  

 است کدام گزینه است؟ سال 0مجموع سنوات دارایی ثابتی که عمر مفید آن  -91

 10د(  7ج(  11ب(  سال 00الف( 

                           21  =𝟕(𝟕+𝟏)

𝟐
 = مجوع سنوات عمر مفید  

ریال است.  2.111.111و استهالک انباشته آن  ریال1.111.111، ارزش قراضه   ریال 5.111.111ثابتی دفتری دارایی ارزش -94

 ل است؟چند ریا آنشده قیمت تمام

 ريال  1.555.555د(        ريال 7.555.555ج(     ريال  0.555.555ب(  ريال 0.555.555الف( 

                      0.111.111  =2.111.111    +5.111.111 
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 مسائل فصل چهارم

 اطالعات زير مربوط به يک نوع ديس بلور در فروشگاه يوسفی می باشد. -1مسئله 

 بهای تمام شده هر واحد )ریال( دادتع شـرح تاریخ

 فروردين  0
 فروردين  0
 فروردين 1

 فروردين 00
 فروردين 00
 فروردين 11
 فروردين 11
 فروردين 00

 موجودی ابتدای ماه
 خريد

 فروش تا اين تاريخ
 خريد

 فروش تا اين تاريخ
 خريد

 فروش تا اين تاريخ
 خريد

105 
155 
105 
455 
405 
055 
015 
155 

60.555 
60.055 
---- 

60.155 
----- 
60.155 
----- 
60.055 

 مطلوب است:
 ــ محاسبة تعداد موجودی کاالی پایان ماه1

 ـ محاسبة بهای تمام شده موجودی کاالی پایان ماه با استفاده از روش اولین صادره از اولین وارده.2

 ین صادره از اولین واردهــ محاسبة بهای تمام شده کاالی فروش رفته طی ماه با استفاده از روش اول 9

 25ص  1مساله 

 بهای تمام شده نرخ تعـداد شــــرح

 موجودی ابتدای ماه
 فروردين  0خريد
 فروردين 00خريد
 فروردين 11خريد
 فروردين 00خريد

105 
155 
455 
055 
155 

60.555  
60.055  
60.155 
60.155 
60.055 

06.105.555 
00.515.555 
16.515.555 
01.655.555 
00.565.555 

  050.505.555  0.005 كاالی آماده برای فروش  

 211+  951+   521=   1.111                         (         تعداد کاالی فروش رفته 1

 1.551 – 1.111=  901تعداد موجودی کاالی پایان دوره                          

2 )FIFO   

 مبلغ نرخ تعـداد شــرح

 نفروردي 00خريد
 فروردين  11خريد

155 
075 

60.055 
60.155 

00.565.555 
00.514.555 

 14.044.555  075 جمع 

      111.111.111 – 29.199.111=  00.100.111(       بهای تمام شده کاالی فروش رفته       2
 

در فروشگاهی در دست  00×0ل اطالعات زير از موجودی كاالی ابتدای دوره، خريدها و فروش های طی سه ماهه او  -2مسئله 

 است:

 واحد كاال به فروش رسیده باشد.  75.555بافرض اين كه طی سه ماهۀ فوق، 
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 مطلوب است: قیمت واحدریال( تعداد ـ واحد شرح
 ــ محاسبه تعداد موجودی کاال پایان سه ماهه 1

ــ محاسبة بهای تمام شدة موجودی کاالی پایان دوره 2

 :براساس هریك از روش های

 الف( اولین صادره از آخرین وارده          

 ب( اولین صادره از اولین وارده       

  ج( میانگین موزون

 موجودی كاالی ابتدای دوره
1.555 
1.555 

0.555 
0.505 

 0.515 10.555 (4/0خريد اول  )
 0.515 01.555 (11/0خريد دوم  )
 0.505 00.555 (00/1خريد سوم )

 0.505 04.555 (10/0)خريد چهارم 
 0.500 6.555 (05/0خريد پنجم ) 

 

 بهای تمام شده قیمت واحد ) ریال ( تعداد ــ واحد شـــــرح

 موجودی كاالی ابتدای دوره
1.555 
1.555 

0.555 
0.505 

1.555.555 
1.515.555 

 10.465.555  0.515 10.555 (4/0خريد اول  )
 01.645.555 0.515 01.555 (11/0خريد دوم  )
 00.405.555 0.505 00.555 (00/1خريد سوم )

 04.415.555 0.505 04.555 (10/0خريد چهارم )
 6.105.555 0.500 6.555 (05/0خريد پنجم ) 

 112.201.111  111.111 کاالی آماده برای فروش  

 111.111  -  01.111=  91.111ــ محاسبه تعداد موجودی کاال پایان دوره سه ماهه               1

 ــ 2

 الف( اولین صادره از آخرین وارده   

تعداد ــ  شــــــــرح

 واحد

 قیمت كل قیمت واحد ) ریال (

 1.555 موجودی كاالی ابتدای دوره
1.555 

0.555 
0.505 

1.555.555 
1.515.555 

 21.911.111 0.515 15.555 (4/0خريد اول  )

 91.911.111  91.111 جمع

 112.201.111 – 91.911.111=  01.011.111روش رفته    بهای کاالی ف 

 ب( اولین صادره از اولین وارده       

 0.211.111 0.500 6.555 (05/0خريد پنجم ) 

 19.921.111 0.505 04.555 (10/0خريد چهارم )

 11.911.111 0.505 05.555 (00/1خريد سوم )

 91.491.111  05.555 جمع 

 112.201.111 – 91.491.111=  01.991.111ته    بهای کاالی فروش رف 

×   91.111=  91.001.111                                                   ج( میانگین موزون 
051,165,555

055,555
  = 
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 112.201.111 – 91.001.111=  01.512.111بهای کاالی فروش رفته    

 

 می باشد:00×0طـی شش ماهۀ ابتدای سال« پوريای ولی»ع توپ ورزشی در فروشگاه اطالعات زير مربوط به نو  -9مسئله 
 ــ محاسبة تعداد موجودی کاالی پایان دوره1

 ــ محاسبة بهای تمام شدة موجودی کاالی پایان دوره با استفاده از روش اولین صادره از آخرین وارده 2

 :ــ تنظیم صورت سود و زیان شش ماهه با فرض این که9
 

 (  تعداد موجودی پایان دوره           1

 تعداد كاالی آماده برای فروش  41+  150=  147
 موجودی  15+   00+  7=  41

 خريدها  00+  15+  05+  15+  45=   150

 فروش ها  65+   00+    00+  05= 115 تعداد موجودی پایان دوره   290 – 221=  20

 ای فروش  بهای تمام شده کاالی آماده بر

  قیمت هر عدد )ریال(   تعداد ــ عدد      شـرح         تـاریـخ          

 موجودی اول دوره 00×1/0/0
15 
00 
7 

05.555 
01.555 
04.555 

0.555.555 
715.555 
071.555 

 1.505.555 01.555 00 خريد 15/0
 4.155.555 65.555 15 خريد 00/1

 0.165.555 61.555 05 خريد 15/0

 0.015.555 66.555 15 خريد 10/4
 1.615.555 67.555 45 خريد 15/6

 04.141.555  147 آماده برای فروش  

 

 ( بهای تـمام شـدة موجودی کاالی پایان دوره با استفـاده از روش اولـین صادره از آخرین وارده  2

 قیمت کل قیمت هر عدد )ریال(   تعـداد شــــرح        تـاریـخ          

 موجودی اول دوره 00×1/0/0
15 
7 

05.555 
01.555 

0.555.555 
064.555 

 0.064.555  17 جمع  

 19.191.111 – 1.909.111=  19.919.111بهای کاالی فروش رفته    

 ( بهای فروش  9

 قیمت کل قیمت هر عدد )ریال(   تعـداد شــرح        تـاریخ          
 0.055.555 60.555 65 فروش تا اين تاريخ 11/0
 6.605.555 75.555 00 11/0فروش تا اين تاريخ از 01/4

 1.705.555 71.555 00 01/4فروش تا اين تاريخ از 05/0

 1.005.555 10.555 05 05/0فروش تا اين تاريخ از 00/6

 15.191.111  115 فروش 
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 ـوریای ولیپ فـروشگـاه 

 صـورت سـود و زیـان

 /91/0به  برای دوره مالی منتهی 

 فروش 

 کسر می شود قیمت تمام شده کاالی فروش رفته:

 قیمت تمام شده کاالی آماده  برای فروش

 کسر می شود موجودی کاالی پایان دوره 

 بهای تمام شده کاالی فروش رفته

 سود ناویژه 

 کسر می شود هزینه های عملیاتی:

 هزینه آب، برق و تلفن

 هزینه ملزومات فروشگاه

 متفرقه هزینه های

 هزینه تبلیغات

 جمع هزینه های عملیاتی

 زیان ویژه عملیات

 

 

19.191.111 

1.909.111 

 

 

 

511.111 

911.111 

2.111.111 

151.111 

15.191.111 

 

 

 

19.919.111 

2.990.111 

 

 

 

 

 

9.051.111 

(1.919.111) 
 

 

  -9مسئله  
 :های سال به روش 5استهالک دارایی برای مدت مطلوبست: محاسبه 

 درصد ارزش دفتری 91ج(                 روش مجموع سنوات -روش خط مستقیم                        ب -لفا

=      2.911.111                        روش خط مستقیم -الف
06,555,555−4,555,555

0
     

  روش مجموع سنوات -ب

 انباشته استهالک هزینه استهالک سال

=  9.111.111 اول
06,555,555−4,555,555

00
 9.111.111 

×   9=  9.211.111 دوم
06,555,555−4,555,555

00
 0.211.111  =9.211.111  +9.111.111 

×   9=  2.911.111 سوم
06,555,555−4,555,555

00
 4.011.111 =2.911.111  +0.211.111 

×   2=  1.011.111 چهارم
06,555,555−4,555,555

00
 11.211.111 

×   1=  111.111 پنجم
06,555,555−4,555,555

00
 12.111.111  = 
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 درصد از ارزش دفتری و تعیین ارزش اسقاط در پایان عمر مفید 91ج( 

 انباشته استهالک هزینه استهالک سال

 𝐶0 9.111.111=  10.111.111×  91= % 9.111.111 اول

 𝐶1 1.101.111 =9.101.111   +9.111.111 ( =10.111.111 - 9.111.111×  ) 91= % 9.901.111 دوم

 𝐶0 11.512.111 =2.952.111   +1.101.111( = 10.111.111 - 1.101.111×  ) 91= % 2.952.111 سوم 

 𝐶4 12.151.911 =1.090.911   +1.090.911( = 10.111.111 - 11.512.111×  ) 91= % 1.090.911 چهارم 

 𝐶0 19.111.111  =1.152.911  +12.151.911( = 10.111.111 - 12.151.911×  ) 91= % 1.152.911 پنجم

 = ارزش اسقاط 10.111.111 – 19.111.111=  2.114.121

  -5مسئله 
 روزنامه ثبت کنید. دفتر در وکرده محاسبه  سوم ماشین را های اول و استهالک سال

10.511.111 % =25  ×01.111.111  =𝐶0 10/01/0× 

 07.055.555                 هزينه استهالک ماشین آالت 

 07.055.555                         استهالک انباشته ماشین آالت              

1191119111 % =11 (  ×1191119111 - 1191119111 = )𝐶1 

1190119111  =1191119111  +1191119111 

498919111 % =11 (  ×1190119111 - 1191119111 = )𝐶1 

 0.140.705        هزينه استهالک ماشین آالت× 10/01/0

 0.140.705             استهالک انباشته ماشین آالت                           

  -0مسئله 
 برای سال های عمر مفید محاسبه استهالک به روش مجموع سنوات: مطلوب است

 انباشته استهالک هزینه استهالک  سال

×  9=  0.111.111 اول
06,555,555−4,555,555

6
  =𝐶0  0.111.111 

×  2=  9.111.111 دوم
06,555,555−4,555,555

6
  =𝐶1 11.111.111  =9.111.111  +0.111.111 

×  1=  2.111.111 سوم
06,555,555−4,555,555

6
  =𝐶0 12.111.111  =2.111.111  +11.111.111 

  نمایید.محاسبه چهارسال  برای استهالک ماشین رامطلوبست:   الف(     -0مسئله 

 انجام دهید.عمومی سال اول روزنامه  دفتر در ثبت الزم راب(                      

 = قیمت تمام شده16.755.555+  0.555.555+   1.055.555=  05.555.555
 هانباشت استهالک هزينه استهالک سال

0=  00.105.555 اول
01

 %( ×05  ×05.555.555 ) 00.105.555 

 00.105.555+  0.070.555= 15.610.555  (  05.555.555 – 00.105.555× ) 05= %  0.070.555 دوم

 15.610.555+  4.617.055=  10.001.055 (  05.555.555 – 15.610.555× ) 05= %  4.617.055 سوم 

 10.001.055+  1.040.705=  17.606.105 (  05.555.555 – 10.001.055× ) 05% =  1.040.705 چهارم

 00.105.555      هزينه استهالک ماشین آالت ×10/01/0 = ارزش اسقاط  05.555.555 – 17.606.105=   1.040.705

 00.105.555             استهالک انباشته ماشین آالت                     
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 ر گزینه ای فصل پنجمسئواالت چها

ریال ملزومات فنی خریداری و به حساب ملزومات فنی بدهکار کرد. حساب 111.111معادل مبلغ  ×5تعمیرگاه پویا در سال  -2

 24ریال مانده داشت. در صورتی که موجودی ملزومات فنی در تاریخ  90.111مبلغ  ×5ملزومات فنی در اول فروردین ماه سال 

 کدام یك از مبالغ زیر است؟ ×5ریال باشد، هزینه ملزومات تعمیرگاه پویا در سال  51.111 معادل ×5اسفندماه 

 ريال 06.555د(  ريال 71.555ج(  ريال 055.555ب(  ريال 006.555الف( 

 

  

 حساب ملزومات (111.111+  90.111) – 51.111= 01.111            

 90.111مانده           

 111.111خرید         

51.111 -190.111 

                 190.111 01.111 

   51.111مانده          
 

شده   داشت. در صورتی که بهای تمامموجودی کاالریال  121.111معادل جاری شرکت بازرگانی نوید در ابتدای دوره مالی  -5

ریال باشد، خرید خالص طی سال  15.111عادل ریال و موجودی کاالی پایان دوره مالی شرکت م 941.111کاالی فروش رفته 

 عبارتست از:

 ريال 000.555د(  ريال 410.555ج(   ريال 000.555ب(  ريال 010.555الف( 

 ( = خرید خالص 941.111+  15.111) – 121.111=   955.111

برابر سود ناویژه باشد،  9فروش  ریال و بهای تمام شده کاالی آماده برای 9.111.111در صورتی که فروش خالص دوره مالی   -0

 ریال باشد. قیمت تمام شده کاالی فروش رفته کدام است؟ 051.111در صورتی که موجودی آخر دوره معادل، سود ناویژه به مبلغ 

         1.455.555د(    0.555.555ج(  705.555ب(  1.105.555الف( 

 051.111×  9=  9.111.111کاالی فروش رفته           آماده برای فروش       9.111.111 – 051.111=    2.251.111                    

پرداخت ریال بابت حق بیمه یك ساله به شرکت بیمه پرداخت و به حساب پیش 121،111مبلغ  ×1/4/5آفتاب در تاریخ  شرکت -0

 ز:ست اعبارت ×5شده در پایان سال اصالح پرداخت بیمه در ترازآزمایشیهای هزینه و پیش بیمه بدهکار کرد. مانده حساب

  45.555پیش پرداخت بیمه    15.555       ب( هزينه بیمه  15.555 پیش پرداخت بیمه    45.555   هزينه بیمه الف( 

  015.555پیش پرداخت بیمه    5       د( هزينه بیمه  5پیش پرداخت بیمه     015.555   هزينه بیمه     ج(

      121.111÷  12=   11.111هانه     حق بیمه ما

 پیش پرداخت مدت منقضی نشده هزینه مدت منقضی شده

                      24/12/5 ×- 

                     11/14/5× 

        9   ≅   21/19 

91.111  =9  ×11.111  

 

  1   =9 – 12 11.111  =1  ×11.111 

  

 قیمت تمام شده کاالی فروش رفته را تعیین کنید؟با توجه به اطالعات زیر  -4

 فروش خالص

 تخفیفات نقدی خرید

 بهای تمام شده کاالی خریداری شده

9.111.111 

111.111 

421.111 

 برگشت از فروش و تخفیفات

 موجودی کاالی اول دوره

 هزینه حمل کاالی خریداری شده

121.111                   

211.111      

111.111 

 موجودی کاالی اول دوره     %11وجودی کاالی پایان دوره   م -

 0.011.555د(      0.501.555ج(    061.555 ب(   116.555 الف(
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 با استفاده از فرمول های مربوط  با استفاده از فرم صورت سودوزیان

 کاالی آماده برای فروش 9.111.111  فروش خالص 

1.191.111  =421.111  +211.111 

 ودی کاالی پایان دوره موج

101.111  =11%  ×211.111 

 بهای تمام شده کاالی فروش رفته

402.111  =101.111 – 1.191.111 

   کسر می شود قیمت تمام شده کاالی فروش رفته:

  211.111 موجودی کاالی اول دوره  

  421.111 بهای تمام شده کاالی خریداری شده 

  1.191.111 ه برای فروش بهای تمام شده کاالی آماد

 موجودی کاالی پایان دوره   کسر می شود 

   101.111  =11%  ×211.111 

101.111  

 402.111  قیمت تمام شده کاالی فروش رفته 
 

ریال بوده است. در صورتی که بهای تمام شده کاالی فروش  991.111معادل  ×5فروش خالص شرکت بازرگانی کیان در سال  -19

 فروش کدام یك از مبالغ زیر است؟ سود ناخالصریال باشد،  101.111ریال و هزینه عملیات شرکت  211.111ته رف

 ريال 75.555د(                                ريال 175.555ج(  ريال 105.555ب(                     ريال 445.555الف( 

   991.111 – 211.111=   291.111سود ناخالص    

و شده استفاده  ،هزینهاز مبلغ  %21یان دوره مالی معادلدر صورتی که تا پا باشد،ریال می 191.111هزینه آگهیمانده حساب  -14

 ............... می شود. ثبت اصالحی در ،بعد قابل استفاده باشد مالی سال دربقیه 

 دهكارب 001.555دريافت آگهی ب( پیش  بستانكار 11.555الف( هزينه آگهی 

 بدهكار 11.555پرداخت آگهی د( پیش بستانكار 001.555ج( هزينه آگهی 

            191.111× %21=  21.111هزینه شده               191.111 – 21.111=  112.111استفاده نشده         

 بستانکار  112.111بدهکار          هزینه آگهی   112.111پیش پرداخت آگهی 

ریال دستمزد  911ریال اثاثه و 11.111ریال ملزومات  511دریافت درآمد ریال پیش 9.511ریال نقد ،  9.111ای مؤسسه -92

 جمع دارایی مؤسسه عبارت است از : .پرداختنی دارد

 04.055د(  07.055ج(  01.555ب(  01.455الف( 

          19.511  =11.111  +511  +9.111 

ریال نسبت به ترازنامه پایان سال  9.511ریال و سرمایه  12.511ها  دهد که جمع داراییای نشان میسهترازنامه پایان سال مؤس -99

 عبارت است از:جاری  میزان تغییر در بدهی طی سال قبل کاهش داشته است.

 فزايشريال ا 06.555د(          ريال افزايش 0.555ج(            ريال كاهش 06.555ب(  ريال كاهش 0.555الف( 

 دارایی =  بدهی  + سرمایه                    

 = بدهی  12.511 – 9.511=  4.111                               9.511= بدهی  +   12.511                   

هش و جمع کاریال  41.111ها  دهدکه جمع بدهیمؤسسه شهین نشان می ×0و  ×0های  مقایسه دو ترازنامه در پایان سال – 99

 چقدر است؟ ×0افزایش یافته تغییر در دارایی طی سال ریال  111.111سرمایه 

 كاهش 005.555د(                                  افزايش 005.555ج(                 افزايش  05.555ب(                 كاهش 05.555الف( 

 دارایی =  بدهی  + سرمایه                    

 =  دارایی   111.111 – 41.111= 11.111چون مثبت است افزایش                 111.111( + -41.111دارایی  = )                   

 های بخش اصالحات کاربرگ مؤسسه الفبا درج شده است: اصالحاتی به شرح زیر در ستون -90

   ریال بابت ثبت بیمه منقضی شده. 9.111الف( مبلغ 

 ریال بابت دستمزد ثبت و پرداخت نشده. 9.111ب( مبلغ 

                          ریال بابت ثبت ملزومات مصرف شده.   5.111ج( مبلغ 

های بخش ترازآزمایشی  ریال باشد، جمع ستون 111.111های بخش ترازآزمایشی کاربرگ  در صورتی که جمع ستون -***

 اصالح شده کاربرگ عبارت است از:

 06.555د(  001.555ج(  ريال 051.555ب(  ريال 054.555الف( 
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 ترازآزمایشی اصالح شده اصالحات ترازآزمایشی 

نتقل می م هزینه بیمهاز بدهکار پیش پرداخت کسر و به  9.111    پیش پرداخت بیمه 

 شود

    9.111   هزینه بیمه 

    9.111   هزینه دستمزد 

   9.111    دستمزد پرداختنی 

ل می منتقهزینه ملزومات از بدهکار ملزومات کسر و به   5.111   مات ملزو

 شود

   5.111    هزینه ملزومات

 111.111 111.111 12.111 12.111 119.111 119.111 

جمع ترازآزمایشی اصالح شده نسبت به ترازآزمایشی اصالح نشده فقط معادل اصالحاتی که در هر دو طرف ستون اصالحات 

 ضافه می شوند افزایش می یابد.کاربرگ ا

ریال بستانکار شده باشد، مانده حساب  11.111ریال بدهکار و  191.111اگر در ستون اصالحات کاربرگ حساب موجودی کاال  -91

 فوق در ستون ترازآزمایشی بعد از اصالحات چند ریال خواهد بود؟

 105.555د(  005.555ج(  05.555ب(  15.555الف( 

 ترازآزمایشی اصالح شده اصالحات یترازآزمایش 

  191.111 11.111 191.111   موجودی کاال 

 همیشه مبلغ مربوط به بدهکار اصالحات موجودی کاال به ترازآزمایشی اصالح شده منتقل می شود.

 011ستهالک، ریال بابت ثبت ا 2.411 عبارتنداز: ستون بخش اصالحات کاربرگ مؤسسه الف درج شدهدو  در اصالحاتی که -51

 یافته که ثبت و دریافت نشده است. در صورتی که جمع ستونریال بابت درآمد تحقق1.911 شده وریال بابت ثبت بیمه منقضی

های بخش ترازآزمایشی اصالح شده کاربرگ عبارت  ستونهریك از ریال باشد، جمع  41.111های بخش ترازآزمایشی کاربرگ 

 خواهد بود از:

 ريال 051.055د(  ريال 051.155ج(  ريال 055.055ب(  لريا 00.755الف( 
 

 ترازآزمایشی اصالح شده اصالحات فرضی ترازآزمایشی 

 2.411  2.411  5.111  استهالک انباشته 

  2.411  2.411   هزینه استهالک 

از بدهکار پیش پرداخت کسر و به هزینه بیمه منتقل می  011   1111 پیش پرداخت بیمه 

  011   هزینه بیمه  شود.

 از بستانکار پیش دریافت کسر و به درآمد منتقل می شود  1.911 2.111  پیش دریافت درآمد 

 1.911  11.111  درآمد  

 41.111 41.111     جمع تراز آزمایشی 

 41.111 41.111 9.411 9.411 111.411 111.411 
 

 شدهترازآزمایشی اصالح  اصالحات فرضی ترازآزمایشی 

 0.411  2.411  5.111  استهالک انباشته 

  2.411  2.411   هزینه استهالک 

  911 011   1111 پیش پرداخت بیمه 

  011  011   هزینه بیمه 

 011   1.911 2.111  پیش دریافت درآمد 

 11.911  1.911  11.111  درآمد  

 11.111 40.111   11.111 40.111 سایر حسابها

 111.411 111.411 9.411 9.411 41.111 41.111 جمع 



   
 

 33محمدزاده زیرمانلو        :گردآوری و تنظیم                   49پاسخ نامه  مسایل  رایانه کار مالی چاپ 

 مسائل فصل پنجم
 مطلوبست: انجام ثبت های اصالحی و تعیین مانده هر یك از حساب های مذکور بعد از انجام اصالحات. -1مسئله 

       10.015.555×  0= % 0.570.555 الف(    برآورد 

       0.570.555 – 040.555=  001.555تعدیل       

 001.555م.م.و                        هزينه

 001.555ذخیره م.م.و                                             

 12 -9=   1ب(  منقضی شده            

=   0.645.555هزينه     
1

01
  ×1.465.555    

 0.645.555هزينه بیمه                         

 0.645.555یمه               پیش پرداخت ب                 

 1.511.111                  هزينه تعمیراتج( 

 1.511.111                         حسابهای پرداختنی            

 1.555.555پیش دريافت فروش              د( 

 1.555.555فروش                                                      

 

 755.555             بهای دريافتنیحسا  -هـ

 755.555                      درآمد                                     

 

 051.111و( هزینه آب و برق              
 051.111آب و برق پرداختنی                               

  2.111.111ز(  هزینه حقوق                
            2.111.111حقوق پرداختنی                                    

 

 مانده حسابها  بعد از اصالحات

 

 پیش پرداخت بیمه

1.465.555 0.645.555 

115.555  
 

 هزینه بیمه

0.645.555  
 

 تراز آزمایشی اصالح شده  اصالحات  تراز آزمایشی نام حساب

 بستانکار بدهکار بستانکار بدهکار بستانکار بدهکار

  11.115.555  755.555  10.015.555 حسابهای دريافتنی
 0.570.555  591.111  040.555  وذخیره م.م.

  115.555 0.645.555   1.465.555 پیش پرداخت بیمه
 01.055.555  1.511.111  07.555.555  حسابهای پرداختنی
 4.555.555   1.555.555 6.555.555  پیش دريافت فروش

 705.555  705.555    آب و برق پرداختنی        
 1.555.555  1.555.555    حقوق پرداختنی 

 40.755.555  755.555  40.555.555  درآمد
105.555.55  فروش

5 
 1.555.555  101.555.555 

  045.555.555    045.555.555 خريد كاال
  1.565.555  1.511.111  065.555 هزينه تعمیرات
  10.145.555  1.555.555  10.145.555 هزينه حقوق

  4.107.555  705.555  0.047.555 هزينه آب و برق

  001.555  591.111   هزينه م.م.و 

  0.645.555  1.091.111   هزينه بیمه 
به همین جهت نیازی به جمع زدن نمی باشد چون جمع حساب ها توازن  مانده برخی از حساب هاتوجه: از آنجا که خود مسئله اشاره کرده که 

 نخواهد داشت.



   
 

 34محمدزاده زیرمانلو        :گردآوری و تنظیم                   49پاسخ نامه  مسایل  رایانه کار مالی چاپ 

 ×24/12/1برگ ده ستونی  در تاریخ  کار-تکمیل چهار ستون آخر  -1مطلوب است:             -2مسئله 

 ×24/12/1تهیه صورت های مالی برای دوره مالی منتهی   -2                                        

 استفاده از نرم افزارکافی است تا اطالعات را دریك سند دوره مالی وارد نماییم. *** برای حل این مسئله با

 ×24/12/1کاربرگ ده ستونی                        در تاریخ               مؤسسه خدماتی نیکو سرشت

ف
دی

ر
 

 عنوان حسابها
 اقالم ترازنامه اقالم سود وزیان ترازآزمایشی اصالح شده

 بستانکار بدهکار بستانکار بدهکار اربستانک بدهکار

  9.140.111    9.140.111 موجودی نقد 1

  21.951.111    21.951.111 حسابهای دریافتنی 2

 011.111    011.111  ذخیره م.م.و 9

  2.011.111    2.011.111 پیش پرداخت بیمه 9

 5.911.111 اثاثه 5

 
   5.911.111 

 
 

  25.121.111    25.121.111 ساختمان 0

 0.111.111    0.111.111  حسابهای پرداختنی 0

 9.121.111    9.121.111  پیش دریافت درآمد 1

 20.121.111    20.121.111  سرمایه 4

  1.211.111    1.211.111 برداشت 11

41.112.111  درآمد 11

 

 41.112.11

1 

  

    20.011.111  20.011.111 هزینه حقوق 12

    9.512.111  9.512.111 هزینه بیمه 19

    2.011.111  2.011.111 هزینه تعمیرات 19

    1.111.111  1.111.111 هزینه آگهی 15

    1.509.111  1.509.111 هزینه آب و برق 10

    10.014.111  10.014.111 هزینه های متفرقه 10

41.112.11 01.155.111 192.122.111 192.122.111 جمع 

1 
00.000.111 90.021.111 

 24.490.111   24.490.111   سود 

41.112.11 41.112.111   موازنه  

1 
00.000.111 00.000.111 

 ×24/12/1برای دوره مالی منتهی  مؤسسه خدماتی نیكو سرشت      صورت سود وزيان       

 41.112.111 درآمد

 کسر می شود هزینه ها 

  20.011.111 هزینه حقوق

  9.512.111 هزینه بیمه

  2.011.111 هزینه تعمیرات

  1.111.111 هزینه آگهی

  1.509.111 هزینه آب و برق

  10.014.111 هزینه های متفرقه

 01.155.111  جمع هزینه ها 

  24.490.111 



   
 

 35محمدزاده زیرمانلو        :گردآوری و تنظیم                   49پاسخ نامه  مسایل  رایانه کار مالی چاپ 

 ×24/12/1برای دوره مالی منتهی  صورت سرمايه             مؤسسه خدماتی نیكو سرشت

 16.515.555  سرمايه اول دوره 
  10.047.555 اضافه می شود سود ويژه 

  0.155.555 كسر می شود برداشت
 11.747.555  افزايش در سرمايه 

 04.767.555   به ترازنامهسرمايه پايان دوره             
 ×24/12/1تاریخ   سرشت                               ترازنامه                               مؤسسه خدماتی نیکو 

  بدهی ها و سرمایه   دارایی ها 
 0.111.111 حسابهای پرداختنی 9.140.111 موجودی نقد

 حسابهای دریافتنی

 کسر می شود ذخیره م.م.و 

 خالص حسابهای دریافتنی 

21.951.111 

011.111 

                       20.001.111 

 9.121.111 پیش دریافت درآمد

 00.515.555 جمع بدهی ها 

 04.767.555 سرمایه پایان دوره 

   2.011.111 پیش پرداخت بیمه

   5.911.111 اثاثه

   25.121.111 ساختمان

 05.010.111 جمع بدهی ها و سرمایه 05.010.111 جمع دارایی ها 

 بهمن ماه )پايان سال مالی شركت(دارای حساب های زير است. 05ترازآزمايشی مركز خدمات برنا در  -9مسئله 
 )ارقام به هزار ریال(19×2بهمن   91مرکز خدمات برنا       ترازآزمایشی                

 مطلوبست: 

 الف( ترازآزمایشی را در کاربرگ نوشته و کاربرگ را تکمیل کنید.
یك ترازنامه طبقه بندی شده 19×2بهمن  91سال یك صورت سود و زیان چند مرحله ای و صورت حقوق صاحبان سرمایه و نیز در ب( برای این 

 تهیه کنید.

شی ك ترازآزمای)ث(ی   .)ت(ثبت های بستن حسابها را به دفترکل انتقال دهید                 )پ(ثبت های بستن حساب هارا در دفتر روزنامه ارایه دهید.

 اختتامی پس از بستن حساب ها تهیه کنید.

 )ارقام به هزار ریال(19×2بهمن 91مرکز خدمات برنا       ترازآزمایشی              



   
 

 36محمدزاده زیرمانلو        :گردآوری و تنظیم                   49پاسخ نامه  مسایل  رایانه کار مالی چاپ 

 )ارقام به هزار ریال(19×2بهمن 91  برای دوره مالی منتهی به              کاربرگ ده ستونی مرکز خدمات برنا       

 ترازنامه  اقالم سود وزیان  ترازآزمایشی اصالح شده اصالحات  ترازآزمایشی   عنوان حسابها

 بستانکار  بدهکار بستانکار  بدهکار بستانکار بدهکار بستانکار بدهکار بستانکار بدهکار

  287711    287711    287711 موجودی نقد 

  337711    337711    337711 حساب های دریافتنی

  447411    447411 611   ( 4   457111 موجودی کاال

  37511    37511 27111   (1   57511 ملزومات فروشگاه

  1137111    1137111    1137111 تجهیزات فروشگاه

 97111    97111    97111   ( 2    استهالک انباشته تجهیزات

  547111    547111    547111 وسیله نقلیه

 77111    77111  77111    ( 2    استهالک انباشته وسیله نقلیه 

 757111    757111    757111  اسناد پرداختنی

 487511    487511    487511  حساب های پرداختنی

 17111    17111  17111   ( 3    حقوق پرداختنی 

 1117111    1117111    1117111  سرمایه برنا

  127111    127111    127111 برداشت برنا

   7837211  7837211    7837211  وشفر

    47211  47211    47211 برگشت از فروش وتخفیفات  

    4987111  4987111  611     ( 4  4977411 بهای تمام شده کاالی فروش رفته

    1417111  1417111  17111    (3  1417111 هزینه حقوق

    267411  267411    267411 هزینه تبلیغات

    147111  147111    147111 هزینه آب و برق

    127111  127111    127111 هزینه تعمیرات

    167711  167711    167711 هزینه حمل

    247111  247111    247111 هزینه اجاره

    27111  27111  27111    ( 1   هزینه ملزومات 

    97111  97111  97111   (2   هزینه استهالک تجهیزات فروشگاه

    77111  77111  77111   (2   هزینه استهالک وسیله نقلیه

 2517511 2797311 7837211 7547411 171337711 171337711 197611 197611 171167711 171167711 جمع

 287811   287811       / زیان  سود

 2797311 2797311 7837211 7837211       موازنه/ تراز 

 

 

 

 

 



   
 

 37محمدزاده زیرمانلو        :گردآوری و تنظیم                   49پاسخ نامه  مسایل  رایانه کار مالی چاپ 

 اطالعات زیر از دفترکل  -9مسئله 

 فروشگاه یاس قبل از انجام اصالحات استخراج گردیده است:



   
 

 38محمدزاده زیرمانلو        :گردآوری و تنظیم                   49پاسخ نامه  مسایل  رایانه کار مالی چاپ 

 /××24/12کاربرگ ده ستونی                        در تاریخ  فروشگاه یاس                     

ر د ی  اقالم ترازنامه  زیاناقالم سود و تراز آزمایشی اصالح شده اصالحات تراز آزمایشی  عنوان حسابها ف
 بستانکار بدهکار بستانکار بدهکار بستانکار بدهکار بستانکار بدهکار بستانکار بدهکار

  2874517111    2874517111    2874517111                                                                                                                                                                                                                    وجوه نقد                                                                                                                      1

  2177847111    2177847111    2177847111 حسابهای دریافتنی 2

 173857621    173857621  171357621  2517111  ذخیره م.م.و 9

  1472867111    1472867111 1277917111 1472867111  1277917111 موجودی کاال 9

  371117111    371117111 371117111   671117111 پیش پرداخت اجاره 5

  375117111    375117111    375117111 اثاثه 0

 172617111    172617111  5617111  7117111  استهالک انباشته اثاثه 0

 675417111    675417111    675417111  حسابهای پرداختنی 1

 472117111    472117111   278117111 771117111  پیش دریافت فروش 4

 4171117111    4171117111    4171117111  سرمایه یاسین 11

  171417111    171417111  4117111  6417111 برداشت یاسین 11

 278117111  11178627111  فروش کاال 12

4117111 

 11471627111  11471627111   

    3517111  3517111    3517111 برگشت از فروش و تخفیفات  19

    1517111  1517111    1517111 تخفیفات نقدی فروش  19

    5971117111  5971117111    5971117111 خرید کاال 15

   271117111  271117111    271117111  برگشت از خرید و تخفیفات  10

   8217111  8217111    8217111  تخفیفات نقدی خرید  10

    171117111  171117111    171117111 هزینه حمل کاالی خریداری شده 11

    2671117111  2671117111  271117111  2471117111 حقوق هزینه  14

    174287111  174287111  1487111  172817111 هزینه آب و برق وتلفن 21

    577317111  577317111    577317111 هزینه آگهی و تبلیغات 21

    374977111  374977111    374977111 هزینه های متفرقه 22

   1472867111 1277917111 1472867111 1277917111 1472867111 1277917111   د و زیان خالصه سو 29

    371117111  371117111  371117111   هزینه اجاره  29

    171357621  171357621  171357621   هزینه م.م.و  25

    5617111  5617111  5617111   هزینه استهالک اثاثه  20

 1487111    1487111  1487111    پرداختنی  آب و برق 20

 271117111    271117111  271117111    حقوق پرداختنی  21

 5575337621 7271617111 13171687111 11476417621 110.011.021 110.011.021 90.114.021 90.114.021 101.102.111 101.102.111 جمع  

        1675267381   1675267381 

        13171687111 13171687111 7271617111 7271617111 



   
 

 39محمدزاده زیرمانلو        :گردآوری و تنظیم                   49پاسخ نامه  مسایل  رایانه کار مالی چاپ 

 الف(

 01.705.555حساب خالصه سود وزيان          × 10/01/4
                   01.705.555موجودی كاال                                                               

 04.116.555موجودی كاال                    × 10/01/4
 04.116.555حساب خالصه سود وزيان                                                

 می باشد.× 0/0/1ماهه ای است كه تاريخ شروع قرارداد  1ب( پیش پرداخت اجاره مربوط به قرارداد 

 0.555.555هزينه اجاره                                

 0.555.555خت اجاره                    پیش پردا                  
0.555.555    =4

1
 =  هزينه اجاره 6.555.555×   

ريال كاال جهت مصارف شخصی برداشت نموده )توجه: برای ثبت قسمت بستانكار از  455.555ج( آقای ياسین از فروشگاه معادل 

 حساب فروش استفاده شود(.

 455.555              برداشت                             

 455.555فروش كاال                                                              

 

 ارزش دفتری صورت می گیرد. %15د( استهالک اثاثه طبق تصمیمات اتخاذ شده براساس 

 065.555هزينه استهالک اثاثه                                    

 065.555استهالک  انباشته اثاثه                                                   

065.555 % =15 ( ×755.555 – 0.055.555  = ) 

 آن تحويل داده شده كه هنوز ثبتی از اين بابت به عمل نیامده است.  %45از مانده پیش دريافت فروش معادل ه ( 

 1.155.555پیش دريافت فروش                

 1.155.555فروش                                                              

 1.155.555 % =45  ×7.555.555  = 

 فروش خالص به عنوان ذخیره م.م.و در نظرگرفته می شود. %0و( ساالنه معادل 

 0.000.615هزينه م.م.و                            

 0.000.615                    ذخیره م.م.و                     

 = فروش خالص   004.561.555 –( 005.555+  005.555= ) 000.061.555

 =  برآورد ذخیره م.م.و  000.061.555×  0= %   0.000.615

 

كه تاكنون ريال می باشد   041.555 – 10/01ز( با توجه به برآوردهای فنی انجام شده هزينه های آب و برق و تلفن تحقق يافته تا 

 صورتحساب های مربوطه به فروشگاه نرسیده است.

 041.555هزينه آب و برق و تلفن                                                

هزينه های پرداختنی /آب و برق و تلفن پرداختنی                           

041.555 

 

 ال تاكنون پرداخت و ثبت نشده است.  ري 1.555.555ک( حقوق اسفندماه فروشندگان معادل 

 1.555.555هزينه حقوق                                 

 1.555.555حقوق پرداختنی                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 41محمدزاده زیرمانلو        :گردآوری و تنظیم                   49پاسخ نامه  مسایل  رایانه کار مالی چاپ 

 بستن حسابهای مو قت

 004.561.555حساب فروش كاال                                   
 1.555.555برگشت از خريد و تخفیفات         حساب

    115.555حساب تخفیفات نقدی خريد                  
      006.111.555حساب خالصه سود زيان                                         

 حساب خالصه سود زیان

01.705.555 

050.100.615 

 

04.116.555 

006.111.555 

 

004.640.615 000.061.555 

 سود       10.520.911 
 

 050.100.615حساب خالصه سود زيان                     
                              00.555.555حساب خريد كاال                                                 

                             005.555حساب برگشت از فروش و تخفیفات                          
                              005.555حساب تخفیفات نقدی فروش                                   

                          0.555.555حساب هزينه حمل كاالی خريدای شده                    
                                              16.555.555                      هزينه حقوق                                            

                                                  0.411.555هزينه آب و برق                                                            
 5.091.111                        هزینه آگهی و تبلیغات                         

                                                                                        0.555.555هزينه اجاره                                                                 
 065.555                    هزينه استهالک اثاثه                              

 0.000.615هزينه م.م.و                                                              
                                                                          0.407.555هزينه های متفرقه                                                    

  
 سرمایه

0.545.555 45.555.555 
06.016.015 

0.545.555 06.016.015 

 55.910.911 
 

       10.520.911حساب خالصه سود و زيان            

       10.520.911سرمايه                                                             
 0.545.555           سرمايه                            

 0.545.555برداشت                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 41محمدزاده زیرمانلو        :گردآوری و تنظیم                   49پاسخ نامه  مسایل  رایانه کار مالی چاپ 

 صورتهای مالی 

 فروشگاه یاس 

 صورت سود و زیان

 ×24/12/1برای سال مالی منتهی به 
 فروش كاال 

 كسر می شود برگشت از فروش و تخفیفات 
 تخفیفات نقدی فروش                   

 خالص فروش
 موجودی كاالی اول دوره 

 خريد كاال 
 كسر می شود:

 برگشت از خرید و تخفیفات 

 تخفیفات نقدی خرید 

 خرید خالص 
 + هزینه حمل کاالی خریداری شده

 بهای تمام شده كاالی خريداری شده 
 بهای تمام شده كاالی آماده برای فروش 

 پايان دوره كسر می شود موجودی كاالی 
 كسر میشود: بهای تمام شده كاالی فروش رفته

 سود)زيان( ناخالص

 
005.555 
005.555 

 
 

00.555.555 

 
1.555.555 
115.555 

06.015.555 
0.555.555 

 

 

 

 

004.561.555 

 

055.555 

 
01.705.555 

 

 

 

 

 

07.015.555 
60.075.555 
04.116.555 

 

 

 
000.061.555 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
00.614.555 
07.171.555 

 

 

 

 

 

 

   كسر میشود هزينه های عملیاتی: 

 هزينه حقوق 

 هزينه آب و برق وتلفن

 هزينه آگهی و تبلیغات

 هزينه های متفرقه

 هزينه اجاره 

 هزينه استهالک اثاثه 

 هزينه م.م.و 

 16.555.555 

0.411.555 

0.700.555 

0.407.555 

0.555.555 

065.555 

0.000.615 

 40.000.615   اتیجمع هزینه های عملی  

 06.016.015   به صورت سرمایهسـود)زیان( عملیات     

 

 ×24/12/1برای دوره مالی منتهی  فروشگاه یاس       صورت سرمایه       

 45.555.555  سرمايه اول دوره 

  06.016.015 اضافه می شود سود ويژه 

  0.545.555 كسر می شود برداشت

 00.416.015  افزايش در سرمايه 

 00.416.015   به ترازنامهسرمايه پايان دوره             

 



   
 

 42محمدزاده زیرمانلو        :گردآوری و تنظیم                   49پاسخ نامه  مسایل  رایانه کار مالی چاپ 

 ×24/12/1تاریخ   فروشگاه یاس                                ترازنامه                               

  بدهی ها و سرمایه   داراییها 
 0.591.111 حسابهای پرداختنی 21.951.111 موجودی نقد

 افتنیحسابهای دری

 کسر می شود ذخیره م.م.و 

 خالص حسابهای دریافتنی 

21.019.111 

1.915.021 
21.941.911 

 4.155.555 پیش دریافت درآمد

 1.555.555 حقوق پرداختنی

 041.555 آب و برق پرداختنی 

 01.111.555 جمع بدهی ها  19.210.111 موجودی کاال

   9.111.111 پیش پرداخت اجاره

   00.919.911 یی های جاری جمع دارا

 00.416.015 از صورت سرمایهسرمایه پایان دوره   دارایی های ثابت 

 اثاثه

 کسر می شود استهالک انباشته اثاثه

9.511.111 

1.201.111 
  

   2.291.111 ارزش دفتری اثاثه

   2.291.111 جمع دارایی های ثابت 

 01.909.911 سرمایهجمع بدهی ها و  01.909.911 جمع دارایی ها 

 در تیر ماه  Tبستن حسابهای موقت در یك حساب دفتر کل به شکل  -2                     

 حساب خالصه سود زیان

01.705.555 

050.100.615 

04.116.555 

006.111.555 

004.640.615 000.061.555 

 سود       10.520.911 

 ×24/12/1تاریخ                      تراز آزمايشی اختتامی    فروشگاه یاس                            

 بستانکار بدهکار عنوان حسابها ردیف

  21.951.111 موجودی نقد 1
  21.019.111 حسابهای دریافتنی 2
 1.915.021  ذخیره م.م.و 9
  19.210.111 موجودی کاال 9
  9.111.111 پیش پرداخت اجاره 5
  9.511.111 اثاثه 0
 1.201.111  استهالک انباشته اثاثه 0
 0.591.111  حسابهای پرداختنی 1
 9.211.111  پیش دریافت درآمد 4

 2.111.111  حقوق پرداختنی 11
 191.111  آب و برق پرداختنی 00
 55.910.911  سرمایه 01

 01.121.111 01.121.111 جمع  



   
 

 43محمدزاده زیرمانلو        :گردآوری و تنظیم                   49پاسخ نامه  مسایل  رایانه کار مالی چاپ 

 بستن حسابهای دائمی 

 دومروش  روش اول  

24/12 

 01.121.111                     تراز اختتامیه 
 21.951.111                                     موجودی نقد        

 21.019.111                             حسابهای دریافتنی        

 19.210.111                                   موجودی کاال         
 9.511.111                         رداخت اجارهپیش پ         

 9.111.111                                                    اثاثه        

       

24/12 
 21.951.111                               موجودی نقد

 21.019.111                     حسابهای دریافتنی

 19.210.111                           موجودی کاال
 9.511.111                 پیش پرداخت اجاره

 9.111.111                                          اثاثه

 1.915.021                                   ذخیره م.م.و                   

 1.201.111                        استهالک انباشته اثاثه                  
 0.591.111حسابهای پرداختنی                                            

 9.211.111                          پیش دریافت درآمد                 

 2.111.111                               حقوق پرداختنی                 

 191.111                           داختنیآب و برق پر                

 55.910.911                                              سرمایه                 

         

 1.915.021                             ذخیره م.م.و  

 1.201.111                استهالک انباشته اثاثه  
 0.591.111            حسابهای پرداختنی        

 9.211.111                پیش دریافت درآمد  

 2.111.111                       حقوق پرداختنی

 191.111                  آب و برق پرداختنی

 55.910.911                                     سرمایه

 01.121.111                        تراز اختتامیه                  

 افتتاح حسابهای دائمی      

  

 روش دوم روش اول

9/1 
 21.951.111                               موجودی نقد

 21.019.111                     حسابهای دریافتنی

 19.210.111                           موجودی کاال

 9.111.111                                          اثاثه

 9.511.111                  پیش پرداخت اجاره

 01.121.111                          تراز افتتاحیه                       

9/1 
 21.951.111                               موجودی نقد

 21.019.111                     حسابهای دریافتنی

 19.210.111                           موجودی کاال

 9.111.111                                          اثاثه

 9.511.111                  پیش پرداخت اجاره

 1.915.021                                   ذخیره م.م.و                   

 1.201.111                        استهالک انباشته اثاثه                  
 0.591.111حسابهای پرداختنی                                            

 9.211.111                          پیش دریافت درآمد                 

 2.111.111                               حقوق پرداختنی                 

 191.111                           و برق پرداختنی آب                

 55.910.911                                              سرمایه                 

         

 01.121.111                            تراز افتتاحیه
 1.915.021                                         ذخیره م.م.و             

 1.201.111                       استهالک انباشته اثاثه                  
 0.591.111حسابهای پرداختنی                                           

 9.211.111                        پیش دریافت درآمد                 

 2.111.111                             حقوق پرداختنی                 

 191.111                          آب و برق پرداختنی              

 55.910.911                                               سرمایه              

 

 



   
 

 44محمدزاده زیرمانلو        :گردآوری و تنظیم                   49پاسخ نامه  مسایل  رایانه کار مالی چاپ 

 ادهای مالی زیر در کارگاه انجام شد.آقای کبیر در اول خرداد یك کارگاه فرش شویی افتتاح نمود. طی خرداد روید -5مسئله 

 کبیر                          صفحه یك  دفتر روزنامه
 بستانکار بدهکار شرح تاریخ

   جمع منقول از 

  11.111.111 موجودی نقد   1/9

  91.111.111 ساختمان   

 51.111.111  سرمایه                     

   سرمایه گذاری اولیه  

  0.111.111 ایل نقلیه وس 1/9

 9.111.111  موجودی نقد                     

 2.111.111  حساب های پرداختنی                       

   خرید کامیون که بخشی از آن طی چك پرداخت گردید و بقیه نسیه است 

  1.211.111 ملزومات شوینده 9/9

 1.211.111  حساب های پرداختنی                       

   ملزومات شوینده به طور نسیه خریداری شد. 

  1.111.111 پیش پرداخت بیمه  5/9

 1.111.111  موجودی نقد                      

   قرارداد بیمه برای یك سال بسته شد طی چك پرداخت گردید 

  1.111.111 حساب های دریافتنی   19/9

 1.111.111  درآمد                       

   بابت خدمات فرش شویی انجام شده، صورت حساب برای مشتریان فرستاد. 

  2.111.111 حسابهای پرداختنی    11/9

 2.111.111  موجودی نقد                       

   پرداخت کرد125999مؤسسه بدهی کامیون و ملزومات  را طی چك  

  1.511.111 هزینه حقوق     21/9

 1.511.111  موجودی نقد                       

   بابت حقوق کارکنان طی چك به طور نقد پرداخت شد. 

  1.011.111 موجودی نقد  21/9

 1.011.111  حساب های دریافتنی                       

   خرداد، وصول وبه بانك واریز شد.19بخشی از وجه صورت حساب های  

  2.511.111 موجودی نقد  21/9

 2.511.111  درآمد                       

   دریافت از مشتریان و واریز به بانك  

  211.111 هزینه سوخت     91/9

 211.111  موجودی نقد                       

   پرداخت کرد. 125995بابت سوخت کامیون طی چك  

  011.111 برداشت     91/9

 011.111  موجودی نقد                       

   برای مصرف شخصی برداشت کرد.125990مالك مؤسسه طی چك  

   جمع نقل به  



   
 

 45محمدزاده زیرمانلو        :گردآوری و تنظیم                   49پاسخ نامه  مسایل  رایانه کار مالی چاپ 

 چهار ستون  اول كاربرگ

 /××24/12کاربرگ ده ستونی                        در تاریخ  فرش شویی کبیر                     

ف
دی

ر
 عنوان حسابها 

    اصالحات  تراز آزمایشی 

 بستانکار بدهکار بستانکار بدهکار بستانکار بدهکار بستانکار بدهکار بستانکار  بدهکار

  9.411.111    9.411.111    379117111                                                                                                                                                                                                                      موجودی نقد                                                                                                                    1

  1.111.111    1.111.111  6117111  172117111 حساب های دریافتنی 2

  911.111    911.111 8117111   172117111 ملزومات  شوینده 3

  1.051.111    1.051.111 1517111   178117111 پیش پرداخت بیمه 4

  0.111.111    0.111.111    671117111 وسایل نقلیه 5

 111.111    111.111  1117111    استهالک انباشته وسایل نقلیه 6

  91.111.111    91.111.111    4171117111 مانساخت 7

 251.111    251.111  2517111    استهالک انباشته ساختمان 8

 1.211.111    1.211.111    172117111  حساب های پرداختنی 9

 511.111    511.111  5117111    حقوق پرداختنی 11

 51.111.111    51.111.111    5171117111  سرمایه کبیر 11

  011.111    011.111    7117111 برداشت کبیر 12

   5.411.111  5.411.111  6117111  573117111  درآمد خدمات 13

    2.111.111  2.111.111  5117111  175117111 هزینه حقوق 14

    211.111  211.111    2117111 هزینه سوخت خودرو 15

    151.111  151.111  1517111   هزینه بیمه  16

    111.111  111.111  8117111   هزینه ملزومات شوینده 17

    251.111  251.111  2517111   ساختمان هزینه استهالک 18

    111.111  111.111  1117111   هزینه استهالک وسایل نقلیه  19

 52.151.111 59.951.111 5.411.111 9.511.111 451.111.50 50.451.111 274117111 274117111 5675117111 5675117111 جمع  

 2.911.111   2.911.111       سود  

 59.951.111 59.951.111 5.411.111 5.411.111       تراز 

            



   
 

 46محمدزاده زیرمانلو        :گردآوری و تنظیم                   49پاسخ نامه  مسایل  رایانه کار مالی چاپ 

 فصل ششم

دی شمارش شده صندوق . در صورتی که موجودهدریال کسری نشان می 95.111 گلچینموجودی صندوق فروشگاه  ×10/4/4در تاریخ  -9

 چند ریال است؟قبل از تعدیل  ریال باشد. مانده حساب صندوق  1.951.111

   0.404.055د(    0.410.555ج(  0.400.555 ب(                        0.401.555الف( 

 صندوق  + موجودی شمارش شده صندوق = مانده حساب صندوق قبل از تعدیل یکسر

 ی شمارش شده صندوق = مانده حساب صندوق قبل از تعدیلموجود -اضافی صندوق  

                1.949.111  =95.111  +1.951.111 

انکی به ریال دریافت کند و پس از پرداخت حقوق کارکنان لیست حقوق را به همراه فیش ب 251.111.111اگرآقای شمس بابت پرداخت هزینه حقوق کارکنان از دایره حسابداری چکی به مبلغ  -1

 ریال بابت حقوق پرداخت نشده تحویل حسابداری داده و تسویه حساب نماید آرتیکل درست مربوط به تسویه حساب آقای شمس کدام است؟ 9.511.111مبلغ 

   4.055.555بانک                                 (الف
 105.555.555هزينه حقوق                              

 104.055.555حقوق پرداختنی                                                   

   4.055.555بانک                             (ب
 105.555.555هزينه حقوق                          

 104.055.555تنخواه گردان                                                     

   4.055.555                        بانک            (ج
 105.555.555هزينه حقوق                             

     105.555.555تنخواگردان                                                           
   4.055.555حقوق پرداختنی                                                    

   4.055.555ک                               بان  (د
     105.555.555هزينه حقوق                           

   4.055.555تنخواگردان                                                         
 105.555.555حقوق پرداختنی                                                    

 

 ابت فیش بانکی ب
 9.511.111بانك                                       

 9.511.111حقوق پرداختنی                                                   

 ثبت هزینه حقوق 
 251.111.111هزینه حقوق                          

 251.111.111                  تنخواه گردان                                     

 هنگام تنظیم صورت مغایرات بانکی:  .ریال ثبت کرده است 041.111باشد اشتباهاً ریال می 401.111ای چك خرید اثاثه که قیمت آن حسابدار مؤسسه -10

 شود.دفتر كل كسر میبانک در ساب حمانده  از 015.555ب(        شود.     حساب ارسالی بانک كسر می از مانده صورت  015.555الف( 

 شودريال به موجودی بانک در دفاتر اضافه می015.555 د(                     گردد       بانک اضافه می حساب به مانده صورت015.555ج( 
 

 حساب بانك

 مبلغ اشتباه     041.111 

 اصالح     111.111 

  صحیح    401.111 

 صورت مغایرت بانکی

 اضافه می شود بستانکار صورتحساب  اضافه می شود بدهکار حساب بانك 

  

 کسر می شود بدهکار صورتحساب  کسر می شود بستانکار حساب بانك 

   111.111اشتباه ثبت     
و واریزی  19.111، برداشت بابت دسته چك 952.111چك های معوق »و اقالم باز شامل 511.111درجریان تهیه صورت مغایرات: مانده بانك طبق صورتحساب دریافتی -21

 بوده؛ مانده بانك دفترکل مؤسسه چقدر بوده است؟« ریال 291.111پایان وقت

 605.555د(    401.555ج( 000.555ب(    016.555الف( 

 

 صورت مغایرت بانکی

     511.111                                                                               طبق صورتحساب دریافتیده بانك نما

  اضافه می شود: 

    291.111واریزی بعد از دریافت صورتحساب          

  19.111هزینه دسته چك                                      

  259.111جمع                                                                      

  کسر می شود چکهای معوق         

  952.111چکهای معوق                                                         

 44.111 کاهش در مانده 

 912.111 مانده طبق دفاتر                                      



   
 

 47محمدزاده زیرمانلو        :گردآوری و تنظیم                   49پاسخ نامه  مسایل  رایانه کار مالی چاپ 

ریال به اشتباه توسط حسابدار  9.211.111ره بابت خرید کاال به مبلغ برای ثبت اصالحی مربوط به صورت مغایرات بانکی که چك صاد -29

 ریال ثبت شده، کدام حساب و به چه مبلغی بستانکار می گردد؟  2.911.111

 055.555د( بانک      1.055.555ج( بانک     1.055.555ب( خريدكاال  0.155.555الف( خريد كاال  

 9.211.111  - 2.911.111=    411.111اختالف  

 411.111بانك بستانکار                     411.111ثبت خرید کاال بدهکار     

عدم وصول چك ، ریال 511.111 دهشباشد. هزینه کارمزد بانکی در دفاتر عمل نریال می 12.111.111مانده حساب بانك در دفاتر  -99

ریال به علت  2.111.111)صادره(  های پرداختنی از چك. منظور شده بود که به بدهکار حساب بانك ریال 1.511.111دریافتنی از مشتریان 

بانك  رسالیا حساب . با توجه به اطالعات فوق مانده حساب بانك طبق صورت.عدم مراجعه گیرنده چك در صورتحساب منعکس نشده است

 چند ریال است؟

 00.055.555د( 1.555.555ج( 05.555.555ب( 01.555.555الف(

 
 ایرت بانکیصورت مغ

     12.111.111 دفاتر طبق مانده بانك 

  اضافه می شود: 

  1112.111.چکهای معوق                                                         

  جمع                                                                      

  کسر می شود :

  511.111                          هزینه کارمزد بانکی

  1.511.111چکهای برگشتی                                

  2.111.111جمع                                                                         

 . افزایش یا کاهش در مانده 

 12.111.111         مانده طبق صورتحساب                               

 

 

 

 مسائل فصل ششم
 رویداد های مالی زیر را در ارتباط با حساب صندوق مؤسسه بازرگانی شاهین می باشد. -1مسئله 

 ريال نسبت به مانده دفتر كل كسری دارد. 051.055در اين تاريخ موجودی صندوق مبلغ  01/1

 بت به مانده دفتركل اضافی دارد.ريال نس 01.555در اين تاريخ موجودی صندوق مبلغ  00/0

ريال نسبت به مانده دفتركل كسری دارد. با توجه به اين كه يک قلم پرداختی به مبلغ  610.555در اين تاريخ موجودی صندوق مبلغ  01/0

 ريال بابت خريد ملزومات در دفاتر ثبت نشده است. 705.555

نسبت به مانده دفتر كل اضافی دارد. با توجه به اين كه يک مورد دريافتی از  ريال 076.055در اين تاريخ موجودی صندوق مبلغ  15/05

 ريال در دفاتر ثبت و عمل نشده است. 0.555.555مشتريان بابت مطالبات قبلی به مبلغ 

شتريان د دريافتی از مريال نسبت به مانده دفتركل اضافی دارد. با توجه به اين كه يک مور 014.555در اين تاريخ موجودی صندوق مبلغ  4/00

 ريال در دفاتر ثبت و عمل نشده است. 415.555بابت خدمات انجام شده به مبلغ 

ريال نسبت به مانده دفتركل كسری دارد. با توجه به اين كه يک قلم پرداختی به مبلغ  111.555در اين تاريخ موجودی صندوق مبلغ 15/01

 تر ثبت و عمل نشده است.ريال بابت تعمیر وسايل نقلیه در دفا 105.555
 

 مطلوب است: ثبت رويدادهای فوق در دفتر روزنامه عمومی و بستن حساب كسر و اضافی صندوق.

 



   
 

 48محمدزاده زیرمانلو        :گردآوری و تنظیم                   49پاسخ نامه  مسایل  رایانه کار مالی چاپ 

 111.511کسر و اضافی صندوق                 12/1
 111.511صندوق                                                              

 41.111              صندوق                15/4   

        41.111کسر و اضافی صندوق                                                  

 051.111ملزومات                                11/4

 051.111           صندوق                                                        

 01.111                          صندوق                 

        01.111          کسر و اضافی صندوق                                       

 051.111ملزومات                                11/4

 014.111                صندوق                                                   

        01.111                کسر و اضافی صندوق                              

 روش دوم

     1.111.111صندوق                             15/11

 1.111.111حساب های دریافتنی                                               

 29.511کسر و اضافی صندوق                   

 29.511صندوق                                                                    

  400.511صندو ق                                21/11

 29.511     کسر و اضافی صندوق                    

 1.111.111                حسابهای دریافتنی                                       
 روش دوم        

     911.111              صندوق                    9/11

 911.111             درآمد                                                       

 99.111     صندوق                                   

        99.111      کسر و اضافی صندوق                                        

 529.111صندوق                             9/11

 911.111              درآمد                                                     

        99.111              کسر و اضافی صندوق                               

 روش دوم
 251.111               هزینه تعمیرات       21/12

 251.111                   صندوق                                                

 92.111                کسر و اضافی صندوق         

 92.111                 صندوق                                                  

 251.111                 هزینه تعمیرات       21/12

 92.111کسر و اضافی صندوق                       

 212.111                       صندوق                                                
 روش دوم

  94.111       کسر و اضافی صندوق        24/12

 94.111                        سایر درآمدها                                  

 ثبت بستن حساب کسر و اضافی صندوق             

 کسر و اضافی صندوق

111.511            12/1 

29.511             21/11 

92.111              21/12  

41.111             15/4 

01.111             11/4    

99.111             9/11     

109.111 219.111        

  مانده              94.111 
 رویداد های مالی زیر را در ارتباط با حساب تنخواه گردان مؤسسه بازرگانی نیلوفر می باشد. -2مسئله 

 

       5.111.111تنخواه گردان             0/1

 5.111.111بانك                                                    

 ت افتتاح حساب تنخواه گردان ثب

 011.111                                  ملزومات 

 411.111           هزینه آب و برق و تلفن 

 1.121.111  هزینه تعمیرات ساختمان         

                 091.111هزینه های پذیرایی                   

 9.951.111اه گردان                     تنخو                               

 ثبت پرداخت هزینه های جزئی 
 

 رویدادهای مالی زیر در ارتباط با حساب تنخواه گردان مؤسسه بازرگانی شاهین می باشد. ثبت روزنامه آنها رابنویسید. -9مسئله
 

 

 

       11.111.111تنخواه گردان         0/0

 11.111.111                          بانك                        

 ثبت افتتاح حساب تنخواه گردان 

 2.159.111/  بانك                                       1/0

 291.111                                  ملزومات        

 101.111اثاثه اداری                                        

 1.111.111و تبلیغات                   هزینه آگهی    

 2.591.111  هزینه تعمیرات وسایل نقلیه              

 091.111هزینه سوخت                                             

 1.059.111                                هزینه های متفرقه    

 دانتنخواه گر                                 

 

 

 

 

11.111.111 

 ثبت پرداخت هزینه های جزئی و دریافت فیش بانکی 
 

 فروشگاه قدس شعبه ولیعصر -9مسئله 

 مطلوبست: ثبت های الزم در دفتر روزنامه عمومی
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       129.111.111تنخواه گردان         21/0

 129.111.111بانك                                               

صدور چک افتتاح حساب تنخواه گردان ثبت 

به همراه لیست حقوق به آقای شیرازی   010700

 جهت پرداخت حقوق مهر .
 

 2.111.111بانك                           / 0/1

 129.111.111هزینه حقوق                        

         129.111.111تنخواه گردان                                                 

 2.111.111حقوق پرداختنی                                             
آقای شیرازی لیست حقوق را همراه با یك فیش بانکی بابت حقوق یکی از 

 کارکنان که در مرخصی بودند تحویل حسابداری داده و تسویه حساب نمود

 سه شلماش نزد بانك ملت مؤس 21111عملیات مربوط به حساب جاری  -5مسئله 

 شلماش      دفتر روزنامه عمومی            0-5مساله  

 بستانكار بدهكار شرح تاریخ
 ماه روز

 موجودی نقد  4 0

 سرمايه                     

 واریزبابت سرمایه اول دوره به حساب جاری مؤسسه

61.555.555  

61.555.555 

 پیش پرداخت اجاره 4 0

 موجودی نقد                      

 صدور چك بابت اجاره چهار ماهه محل مؤسسه

6.655.555  

6.655.555 

 خريدكاال 4 0

 موجودی نقد                     

 تخفیف توافقی  %5خرید کاال به طور نقد پس از کسر 

0.155.555  

0.155.555 

 موجودی نقد  4 0

 فروش كاال             

 نقد وواریز وجه آن به حساب جاری  فروش کاال به طور

01.055.555  

01.055.555 

 حسابهای دريافتنی  4 6

 فروش كاال                         
  اه محسنی گفروش کاال به طور نسیه به فروش

6.055.555  

6.055.555 

 خريد كاال  4 7

 حسابهای پرداختنی                     

  ازرگانی تیماج خرید کاال به طور نسیه از ب

1.105.555  

1.105.555 

 وسايل نقلیه  4 1

 موجودی نقد                    

 صدور چك بابت خرید وسایل نقلیه 

7.555.555  

7.555.555 

 اثاثه  4 05

 موجودی نقد                     

 صدور چك بابت خرید اثاثه 

0.555.555  

0.555.555 

 حسابهای دريافتنی  4 00

 فروش كاال                   

 فروش نسیه کاال به فروشگاه ساغر 

1.155.555  

1.155.555 

 موجودی نقد  4 00

 حسابهای دريافتنی                 

1.055.555  

1.055.555 
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 دریافت بابت بخشی از مطالبات فروشگاه محسنی 

 هزينه های مالی  4 00

 موجودی نقد                            
 پرداخت بابت هزینه های مالی 

41.555  

41.555 

 خريد كاال    4 06

  اسناد پرداختنی                 
 خرید کاال به صورت نسیه از فروشگاه تیماج 

0.055.555  

0.055.555 

 تنخواه گردان  4 06

 موجودی نقد                          

 م فیروزی صدور چك بابت افتتاح حساب تنخواه گردان خان 

0.055.555  

0.055.555 

 موجودی نقد  4 01

 حسابهای دريافتنی                   

 دريافت بخشی ازمطالبات ساغر

155.555  

155.555 

 اسناد دريافتنی 4 01

 حسابهای دريافتنی                    

 دریافت سفته بیست روزه بابت بخشی از مطالبات فروشگاه محسنی 

1.555.555  

1.555.555 

 موجودی نقد  4 15

 فروش كاال                  

 واریز وجه آن به حساب مؤسسه  فروش نقدی کاال و

0.055.555  

0.055.555 

 موجودی نقد 4 10

 وام پرداختنی                 

 دریافت وام قرض الحسنه از بانك وواریز به بانك 

0.015.555  

0.015.555 

 ی خريداری شده حمل كاالهزينه  4 17

 هزينه تعمیر وسايل نقلیه 

 هزينه آب وبرق 

 هزينه سوخت 

 هزينه ملزومات 

 موجودی نقد                  

 ه های مؤسسه پرداخت نقدی بابت هزین

105.555 

015.655 

015.555 

045.155 

65.555 

 

 

 

 

 

0.005.155 

 چكهای دريافتی 4 11

 حسابهای دريافتنی                 

 افت چك بابت مطالبات قبلیدری

1.405.555  

1.405.555 

 چكهای در جريان وصول  4 10

 چكهای دريافتی                      

 واگذاری چك دریافتی از ساغر به بانك جهت وصول 

1.405.555  

1.405.555 

 تنخواه گردان  4 05

 موجودی نقد                     
 حقوقوجه آقای غالمی جهت پرداخت صدور چك بابت حقوق تیر ماه در 

4.055.555  

4.055.555 
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 هزينه حقوق  4 00

 تنخواه گردان                

 موجودی نقد 

  حقوق پرداختنی                
 تحویل لیست حقوق پرداختی به حسابداری 

4.055.555 

 

055.555 

 

4.055.555 

 

055.555 

 حسابهای پرداختنی  4 00

 موجودی نقد                           
 صدور چك بابت بخشی از بدهی 

0.105.555  

0.105.555 

   جمع   

 دفتركلحساب:موجودی نقد)بانک(                                                   

 تاریخ

تر
دف

ه 
ار

شم
 

 بستانکار بدهکار شـــــــــــــــــــــــــــــرح

ص
خی

تش
 

 مانده
 ماه روز

 61.555.555 بد  61.555.555 سرمايه گذاری اولیه   4 0

 60.455.555 بد 6.655.555  صدور چک بابت اجاره شش ماهه محل مؤسسه   4 0

 00.655.555 بد 0.155.555  صدور چک بابت خريد كاال به طور نقد   4 0

 61.055.555 بد  01.055.555 فروش كاال به طور نقد وواريز وجه آن به حسا جاری   4 0

 60.055.555 بد 7.555.555  صدور چک بابت خريد يک دستگاه وسیله نقلیه   4 1

 65.055.555 بد 0.555.555  صدور چک بابت خريد مقداری اثاثه   4 05

 61.655.555 بد  1.055.555 دريافت اعالمیه بستانكار بابت بخشی از مطالبات   4 00

 61.001.555 بد 41.555  ت هزينه دسته چک دريافت اعالمیه بدهكار باب  4 00

 60.501.555 بد 0.055.555  صدور چک بابت افتتاح حساب تنخواه گردان   4 06

 60.101.555 بد  155.555 مبلغی بابت مطالبات از فروشگاه ساغردريافت شد   4 01

 67.001.555 بد  0.055.555 فروش كاال به طور نقد وواريز وجه آن به حساب جاری   4 15

 60.001.555 بد  0.015.555 دريافت وام قرض الحسنه از بانک   4 10

 67.010.155 بد 0.005.155  دريافت اسناد هزينه ای جهت تامین تنخواه گردان   4 17

 60.410.155 بد 4.055.555  صدور چک بابت حقوق تیر ماه   4 05

 60.710.155 بد  055.555 تحويل لیست حقوق پرداختنی به حسابداری   4 00

 60.000.155 بد 0.105.555  صدور چک بابت بخشی از بدهی   4 00

 01.491.211  24.091.111 41.511.111 جمـــــــــــــــع   

 دفاتر كل
 حسابهای دریافتنی تنخواه گردان

0.055.555 

4.055.555 

4.055.555 6.055.555 

1.155.555 

1.055.555 

155.555 

1.555.555 

1.405.555 

6.555.555 4.055.555 00.755.555 7.755.555 

0.055.555  7.005.555  

 دفاتر كل 
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 پیش پرداخت اجاره اسناد دریافتنی

1.555.555  6.655.555  

1.555.555  6.655.555  

 دفاتر كل 

 

 
 اثاثه وسایل نقلیه

7.555.555  0.555.555  

7.555.555  0.555.555  

 دفاتر كل 
 چکهای در جریان وصول ای دریافتیچکه

1.405.555 1.405.555 1.405.555  

 دفاتر كل 
 اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی

0.105.555 1.105.555  0.055.555 

 0.555.555  0.055.555 

 دفاتر كل 
 وام پرداختنی حقوق پرداختنی

 055.555  0.015.555 

 055.555  0.015.555 

 

 دفاتر كل 
 فروش کاال ایهسرم

 61.555.555  01.055.555 

6.055.555 

1.155.555 

0.055.555 

 61.555.555  00.755.555 

 دفاتر كل 
 هزینه حقوق خرید کاال

0.155.555  4.055.555  
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1.105.555 

0.055.555 

04.005.555  4.055.555  

 دفاتر كل 
 هزینه دسته چك هزینه ملزو مات

65.555  41.555  

65.555  41.555  

 دفاتر كل 
 هزینه آب وبرق هزینه حمل کاالی خریداری شده

105.555  015.555  

105.555  015.555  

 دفاتر كل 
 هزینه سوخت هزینه تعمیر

015.655  045.155  

015.655  045.155  

 

  



   
 

 54محمدزاده زیرمانلو        :گردآوری و تنظیم                   49پاسخ نامه  مسایل  رایانه کار مالی چاپ 

 19/××24/12ی چهار ستونی                                     مؤسسه شلماش                                                        تراز آزمایش

ف
دی

ر
 

 عنوان حسابها
 مانده حسابها گردش حسابها

 بستانكار بدهكار بستانكار بدهكار

  01.491.211 24.091.111 41.511.111 موجودی نقد 1

  0.055.555 4.055.555 6.555.555 تنخواه گردان  1

  0.451.111 0.051.111 15.011.111 حسابهای دریافتنی 9

  1.555.555  1.555.555 اسناد دريافتنی 4

   2.951.111 2.951.111 چك های دریافتنی 5

  1.405.555  1.405.555 چک های درجريان وصول 6

  0.011.111  0.011.111 پیش پرداخت اجاره 0

  0.555.555  0.555.555 اثاثه 1

  0.111.111  0.111.111 وسایل نقلیه 4

 0.555.555  1.105.555 0.105.555 حسابهای پرداختنی 05

 5.411.111  5.411.111  اسنادپرداختنی 11

 0.015.555  0.015555  وام پرداختنی 01

 911.111  911.111  حقوق پرداختنی 19

 61.555.555  61.555.555  سرمايه 04

 99.011.111  99.011.111  فروش کاال 15

  04.005.555  04.005.555 د كاالخري 06

  9.511.111  9.511.111 هزینه حقوق 10

  65.555  65.555 هزينه ملزومات 01

  91.111  91.111 هزینه دسته چك  14

  105.555  105.555 هزينه حمل كاالی خريداری شده 15

  111.111  111.111 هزینه آب وبرق  21

  015.655  015.655 هزينه تعمیر 11

  991.211  991.211 هزینه سوخت 29

 111.111.111 111.111.111 150.101.111 150.101.111 جمــــــــــع      

 

 

 

 بشرح زیر می باشد.×  5مانده حساب های دایمی شرکت پویان درپایان سال-0مسئله 

 ثبت سند افتتاحیه و عملیات فروردين ماه در سند حسابداری     -0مطلوبست:      

 تنظیم صورت مغايرت بانكی و ثبت اصالحات الزم -1                    

 ** اشتباهات ثبتی در صورت وجود، مربوط به حسابدار موسسه می باشد.()                    

  40.555   موجودی ملزومات           155.555اطالعات اصالحی پايان دوره:     موجودی كاالی      - 0                     

   تهیه صورت سرمايه و سود/ زيان -4                     
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 شرکت پویان

 بستانکار بدهکار معین شرح تاریخ
 صندوق   5/1

 بانک

 345بانک صادرات شعبه ولیعصر جاری 

 حسابهای دریافتنی متفرقه

 موجودی کاال  

 ملزومات   

 اثاثه 

 استهالک انباشته اثاثه                 

 حسابهای پرداختنی                  

 شرکت مهران                    

 پیش دریافت فروش                    

 سرمایه                  

 سرمایه پویان                   

 

 

774517111 

 

 

 

 

 

 

675117111 

 

 

1778117111 

473517111 

774517111 

 

276117111 

7117111 

2117111 

1571117111 

 

 

 

 

 

 

 

 

271117111 

675117111 

 

471117111 

1778117111 

 خرید کاال  5/1

 بانک            

 345بانک صادرات شعبه ولیعصر جاری          

 923111خرید کاال طی چک شماره  

 

 

371117111 

371117111  

371117111 

 هزینه حمل کاالی خریداری شده 5/1

 صندوق                                                

 پرداخت بابت حمل کاالی خریداری شده از صندوق 

 1117111  

1117111 

 صندوق   7/1

 فروش کاال                              

 فروش کاال به صورت نقدی و واریز به صندوق

 675117111  

675117111 

 پیش دریافت فروش 9/1

 فروش کاال                       

 ل کاال جهت مشتریان از محل پیش دریافتها ارسا

 371117111  

371117111 

 حسابهای پرداختنی   12/1

 شرکت مهران  

 صندوق                     

 پرداخت بدهی شرکت مهران بطور نقد از صندوق.

 

675117111 

675117111  

 

675117111 

 هزینه آگهی 15/1

 هزینه ایاب و ذهاب

 کبان                

 345بانک صادرات شعبه ولیعصر جاری          

  923112پرداخت هزینه ها طی چک 

 

 

 

1517111 

1117111 

517111 

 

 

1517111 

 هزینه حقوق  21/1

 بانک                       

 345بانک صادرات شعبه ولیعصر جاری              

 923113پرداخت حقوق کارکنان طی چک 

 

 

175117111 

175117111  

175117111 

     

 



   
 

 56محمدزاده زیرمانلو        :گردآوری و تنظیم                   49پاسخ نامه  مسایل  رایانه کار مالی چاپ 

 040دفتر معین بانک صادرات شعبه ولیعصر جاری 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مانده بستانکار بدهکار شرح تاریخ ردیف

 7.405.555   مانده  /0/0 0

 4.405.555 0.555.555  010050چک شماره  /0/0 1

 4.055.555 005.555  010051چک شماره  /00/0 0

 1.155.555 0.055.555  010051چک شماره  15/0 4

      



   
 

 57محمدزاده زیرمانلو        :گردآوری و تنظیم                   49پاسخ نامه  مسایل  رایانه کار مالی چاپ 

 بارم       0با نرم افزار رافع  –مساله برای آزمون عملی رایانه کار حسابدار مالی 

 به شرح زير است: 04مانده حسابهای دايمی موسسه خدماتی مرادی در ابتدای سال  -0

 10.555.555      پیش پرداخت اجاره       40.555.555    حساب های دريافتنی           05.555.555   موجودی نقد

 14.555.555پیش دريافت درآمد             00.555.555   حساب های پرداختنی           05.555.555     اثاثه           

       00.555.555      سرمايه      

 به شرح زير می باشد: 04خالصه رويدادهای مالی فروردين ماه سال

 ريال به طور نقد   1.055.555خريد مقداری ملزومات به ارزش  11/0

  61.555.555ارسال صورتحساب به مشتريان بابت خدمات انجام شده به مبلغ  10/0

  10.555.555دريافت صورتحساب بابت تعمیر اثاثه به مبلغ  05/0

  4.555.555پرداخت حقوق فروردين ماه كاركنان به مبلغ   05/0

 ت:مطلوب اس

 

  0      برای موسسه خدماتی مرادی 04الف( ايجاددوره مالی 

   05               ب( ثبت سند افتتاحیه                                     

   15           ج(ثبت اسناد حسابداری رويدادهای فوق          

    05           د( انتقال اسناد موقت به اسناددايم                    

 15  ( بر اساس اطالعات زير :   F4های اصالحی از طريق منوی كاربرگ و سند اختتامیه در پنجره اصلی حسابداری ) هـ( انجام ثبت

  .می باشدريال  4.555.555اجاره منقضی شده فروردين ماه  -0

 به درآمد قطعی تبديل شده است. ريال 15.555.555از پیش دريافت درآمد   -1

 ريال می باشد.  0.555.555حقوق معوق كاركنان در فروردين ماه  -0

 ريال باقی مانده است.  155،555ملزومات  از -4

 

 

 

 

 00 اسناداصالحی و اسناد بستن حساب های موقت و دايم( بعد از بستن حساب های دايمی    -اسناد عادی -)افتتاحیه و( نمايش اسناد حسابداری

 05                              و كاربرگ ده ستونی  ز( نمايش ترازنامه

 05  دردسک تاپ MORADI-0ح( ايجاد نسخه پشتیبان با نام 

 055 جمع بارم

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 58محمدزاده زیرمانلو        :گردآوری و تنظیم                   49پاسخ نامه  مسایل  رایانه کار مالی چاپ 

  یك: پروژه

 به شرح زیر می باشد: 24/12/1949مانده حساب های دایمی موسسه بازرگانی گلساء در 

 نمایش گزارش های  

 زيان /صورت سودكاربرگ                          ترازآزمايشی چهارستونی                  دفتر روزنامه عمومی    

 دفتر روزنامه عمومی 

 بستانکار بدهکار شرح تاریخ
 ماه       روز         

 ـ با نکموجودی نقد  1 1

 ـ صندوقموجودی نقد 

 سامان -حساب های دریافتنی 

 موجودی کاال 

 ملزومات 

2179517111 

971117111 

972517111 

1274117111 

174117111 

 

 

 

 
 

 یاوری -حسابهای پرداختنی                             

 حقوق پرداختنی                              

 پرداختنی  اسناد                             

 سرمایه                              

 ثبت سند افتتاحیه 

 876117111 

8117111 

278117111 

4178117111 

 خریدکاال 1 5

  بانک -موجودی نقد                     

  تخفیف تجاری %2خریدنقدی کاال با 

  973117111  =2% - 975117111 

973117111  

973117111 

 ماشین آالت 1 7

 بانک -موجودی نقد                     

 ختنیاسنادپردا                      

=  475117111ماهه   2خرید ماشین آالت نصف به طور نقدو بقیه سفته 

2   ÷971117111 

971117111  

475117111 

475117111 

 بانک -موجودی نقد 1 8

  برگشت از خرید و تخفیفات                

  برگشت کاالی خریداری شده به علت معیوب بودن

275117111  

275117111 

  هزینه حقوق 1 31

 حقوق پرداختنی 

 صندوق                           

 78111111      پرداخت حقوق کارکنان

275117111 

8117111 

 

 

373117111 

 ابزار و وسایل کار 2 12

 صندوق                    

 حسابهای پرداختنی                    

  آن نقد وبقیه نسیه %31خرید ابزارو وسایل کار که 

471117111  

172117111 

278117111 



   
 

 59محمدزاده زیرمانلو        :گردآوری و تنظیم                   49پاسخ نامه  مسایل  رایانه کار مالی چاپ 

 بانک -موجودی نقد 2 15

 کاالفروش                    

 تخفیف توافقی%3فروش نقدی کاال با 

972157111   =3% - 975117111 

972157111  

972157111 

 برداشت  2 18

 فروش کاال                     

 برداشت مقداری کاال جهت مصارف شخصی 

8117111  

8117111 

 بانک -موجودی نقد 2 21

 وام پرداختنی                   

 دریافت وام بانکی و واریز به حساب بانک

1671117111  

1671117111 

 کاال  خرید 2 25

 بانک -موجودی نقد                          

 تخفیف تجاری %2 کاال پس از کسر خرید نقدی 

1671717111  

1671717111 

 االی خریداری شدههزینه حمل ک 2 31

 صندوق                                  

 پرداخت بابت هزینه حمل کاالی خریداری شده از صندوق 

271117111  

271117111 

 حقوق هزینه   2 31

 بانک -موجودی نقد               

 هزینه حقوق کارکنان پرداخت بابت 

275117111  

275117111 

 نیلوفر -حسابهای دریافتنی  3 11

 فروش کاال                          

( به مؤسسه نیلوفر     3/11ـ 31فروش نسیه کاال با شرط )ن/ 

143795111 

1571117111  

1571117111 

 برگشت از فروش و تخفیفات  3 12

 نیلوفر -حسابهای دریافتنی                   

 11/3برگشت مقداری از کاالی فروخته شده در 

275117111  

275117111 

 اسناد پرداختنی  3 14

 بانک  -موجودی نقد                   

 7/1پرداخت وجه سفته صادره در تاریخ 

475117111  

475117111 

 صندوق  3 17

 بانک  -موجودی نقد                 

 صدور چک بابت واریز مبلغی به صندوق   

375117111  

375117111 

21 
 

3 
 

 1275117111 -  %3=   1271257111انکب -موجودی نقد

 1275117111×  %3=          3757111   تخفیفات نقدی فروش

 حسابهای دریافتنی                   

 11/3دریافت مطالبات مربوط به فروش نسیه 

 1275117111×  %3=          3757111یا             

      1271257111    =3757111 – 1275117111 

1271257111 

3757111 

 

 

1275117111 

 حقوق هزینه  3 31

  بانک  – موجودی نقد                 

 حقوق کارکنان بابت هزینه  طی چک  پرداخت نقدی

271117111 

 

 

271117111 

 16877957111 16877957111 جمع    

 



   
 

 61محمدزاده زیرمانلو        :گردآوری و تنظیم                   49پاسخ نامه  مسایل  رایانه کار مالی چاپ 

دفترکل   حساب: موجودی نقد)بانك(                                                  

 تاريخ

فتر
ه د

مار
ش

 

 بستانكار بدهكار شــــــرح

ص
خی

تش
 

 مانده

 ماه روز

 10.005.555 بد  10.005.555 مانده                                

 01.645.555 بد 0.005.555  خريد نقدی كاال   0 0

 1.045.555 بد 4.055.555  خريد ماشین آالت  0 7

 05.645.555 بد  1.055.555 برگشت كاال  0 1

 00.100.555 بد  0.100.555 فروش نقدی  1 00

 00.100.555 بد  06.555.555 دريافت وام  1 15

 00.610.555 بد 06.075.555  خريد نقدی  1 10

 07.010.555 بد 1.055.555  حقوق كاركنان   1 05

پرداخت سفته موعد   0 04

 رسیده

 01.610.555 بد 4.055.555 

 0.010.555 بد 0.055.555  واريزبه صندوق  0 07

 10.005.555 بد  01.010.555 دريافت مطالبات  0 15

 00.005.555 بد 1.555.555  پرداخت حقوق  0 05

 00.005.555  41.415.555 60.705.555 جمـــــــــــــــع   

دفترکل              حساب:صندوق                                                       

 تاریخ

تر
دف

ه 
ار

شم
 

 بستانکار بدهکار شــــــــــــــــــــــرح

ص
خی

تش
 

 مانده

 ماه روز

مانده                               0 0  0.555.555 بد  0.555.555 

 0.755.555 بد 0.055.555  حقوق كاركنان  0 05

55.5554.0 بد 0.155.555  خريد ابزار آالت  1 01  

 1.055.555 بد 1.555.555  بابت حمل كاالی خريداری شده  1 05

 6.555.555 بد  0.055.555 واريز به صندوق  0 07

 6.555.555  6.055.555 01.055.555 جــــــــــــمع   

 

 

 

 



   
 

 61محمدزاده زیرمانلو        :گردآوری و تنظیم                   49پاسخ نامه  مسایل  رایانه کار مالی چاپ 

 دفاتر کل 

 حساب های دریافتنی موجودی کاال

12.911.111  4.251.111 2.511.111 

15.111.111 2.511.1111  

12.911.111  29.251.111 15.111.111 

4.251.111  

 دفاتر کل 

 ابزار و وسایل کار  ماشین آالت

4.111.111  9.111.111  

4.111.111  9.111.111  

 دفاتر کل 

 حسابهای پرداختنی  ملزومات

1.911.111   1.011.111 

 2.111.111 

1.911.111   11.911.111 

 دفاتر کل 

سناد پرداختنی ا  حقوق پرداختنی  

4.055.555 1.155.555               155.555 155.555 

 4.055.555 

4.055.555 7.055.555   

 1.155.555 

 دفاتر کل 

 سرمايه  وام پرداختنی 

 06.555.555  40.155.555 

 06.555.555  40.155.555 

 دفاتر کل 



   
 

 62محمدزاده زیرمانلو        :گردآوری و تنظیم                   49پاسخ نامه  مسایل  رایانه کار مالی چاپ 

یفات برگشت از فروش و تخف خرید کاال   

4.911.111  9.111.111  

10.101.111  

25.911.111  9.111.111  

 دفاتر کل 

 فروش كاال تخفیفات نقدی فروش

070.555   0.100.555 

   155.555 

   00.555.555 

070.555   10.500.555 

 دفاتر کل 

 برداشت  برگشت از خرید و تخفیفات 

 2.511.111 111.111  

 2.511.111 1.11111   

 دفاتر کل 

 هزينه حمل كاالی خريداری شده  هزينه حقوق 

1.055.555  1.555.555  

1.055.555    

1.555.555    

7.555.555  1.555.555  

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 63محمدزاده زیرمانلو        :گردآوری و تنظیم                   49پاسخ نامه  مسایل  رایانه کار مالی چاپ 

چهار ستونی یترازآزمایش  

 عنوان حسابها رديف

 مانده حسابها گردش حسابها

 بستانكار بدهكار بستانكار بدهكار

  0.111.111 0.511.111 12.511.111 صندوق  1

  14.911.111 92.911.111 01.041.111 بانك  –موجودی نقد  2

  4.251.111 15.111.111 29.251.111 حساب های دریافتنی  9

  12.911.111  12.911.111 موجودی کاال  9

  1.911.111  1.911.111 ملزومات  5

  9.111.111  9.111.111 ابزار و وسایل کار  0

  4.111.111  4.111.111 ماشین آالت 0

 11.911.111  11.911.111  حسابهای پرداختنی  1

 2.111.111  0.911.111 9.511.111 اسناد پرداختنی  4

   111.111 111.111 حقوق پرداختنی  11

 10.111.111  10.111.111  وام پرداختنی  11

 91.111.111  91.111.111  سرمایه  12

  111.111  111.111 شت بردا 19

 25.115.111  25.115.111  فروش کاال  19

  2.511.111  2.511.111 برگشت از فروش و تخفیفات  15

  905.111  905.111 تخفیفات نقدی فروش  10

  25.911.111  25.911.111 خرید کاال  10

 2.511.111  2.511.111  برگشت از خرید و تخفیفات  11

  2.111.111  2.111.111 کاالی خریداری شده  هزینه حمل 14

  0.111.111  0.111.111 هزینه حقوق  21

 44.515.111 44.515.111 101.045.111 101.045.111 جمــــــــــــــــــــــــع                

 

 به شرح زير می باشد:× 0 دفاتر مؤسسه بازرگانی سهند در ترازآزمايشی اختتامی سال دايمیهای  مانده حساب دو: پروژه

 بازرگانی سهند عبارتست از: ×  0ها و عملیات مالی فروردین ماه سال  فعالیت

      های موقت بستن حسابو  ثبت اسناد اصالحات ،ماه فروردیناسناد حسابداری عملیات مالی  ، ثبت سند افتتاحیه -1مطلوبست:  

 

 

 

 



   
 

 64محمدزاده زیرمانلو        :گردآوری و تنظیم                   49پاسخ نامه  مسایل  رایانه کار مالی چاپ 

 دفتر روزنامه عمومی

 تاريخ
 كاربستان بدهكار شرح

 ماه روز

 موجودی نقد  01 0

 سرمايه                                  

 آقای حجازی مبلغی به عنوان سرمايه به بانک واريز كرد 

05.555.555 
 

 

05.555.555 

 هزينه اجاره 01 0

 موجودی نقد                      

 پرداخت اجاره اسفند ماه طی چک 

455.555  

455.555 

 سايل نقلیه و 01 1

 موجودی نقد                     

 خريد يک دستگاه از آقای خلیلی 

4.155.555  

4.155.555 

 بزار و وسايل كار ا 01 1

  موجودی نقد                 

  خريد نقدی ابزار و وسايل كار 

0.555.555  

0.555.555 

 موجودی نقد  01 1

 پیش دريافت درآمد                 

  م قرارداد چهار ماهه با مجتمع مسكونی صفتنظی

155.555  

155.555 

 ملزومات  01 1

 حسابهای پرداختنی                    

  خريد ملزومات و لوازم مصرفی به طور نصیه 

655.555  

655.555 

 موجودی نقد  01 7

 درآمد                    

 ن دريافت مبلغی بابت خدمات انجام شده از هتل مرجا

005.555  

005.555 

 حسابهای دريافتنی  01 04

 درآمد                     

  0ارسال صورتحساب شماره 

705.555  

705.555 

 هزينه دستمزد  01 04

 موجودی نقد                    

 پرداخت دستمزد نیمه اول 

065.555  

0065.555 

 موجودی نقد  01 00

 مد درآ                           

 انجام خدمات برای ساختمان درمانگاه رازی 

415.555  

415.555 

   جمع نقل به   



   
 

 65محمدزاده زیرمانلو        :گردآوری و تنظیم                   49پاسخ نامه  مسایل  رایانه کار مالی چاپ 

   جمع منقول از   

 هزينه آگهی 01 07

 موجودی نقد                                   

 صدور چک بابت درج آگهی در روزنامه محلی سلدوز  

05.555  

05.555 

 موجودی نقد    01 00

  حسابهای دريافتنی                 

 وصول بخشی از مطالبات از مجتمع فرهنگی  

055.555  

055.555 

 موجودی نقد  01 11

  درآمد               

 دريافت وجه بابت خدمات انجام شده به مخابرات  

015.555  

015.555 

 هزينه سوخت  01 11

 موجودی نقد                    

 ت پرداخت هزينه های سوخت وان

75.555  

75.555 

 حسابهای دريافتنی  01 11

 درآمد                    

 ارسال صورتحساب برای آموزشگاه پارس 

455.555  

455.555 

 هزينه دستمزد  01 11

 موجودی نقد                 

 پرداخت دستمزد نیمه دوم ماه  

065.555  

065.555 

11 

 

01 

 

 برداشت 

 ی نقد  موجود                  

 پرداخت هزينه آب و برق و تلفن منزل خود 

65.555 

 

 

65.555 

 موجودی نقد 01 11

 درآمد                  

 انجام تعمیرات ساختمان برای مشتريان متفرقه 

155.555  

155.555 

   جمع   

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 66محمدزاده زیرمانلو        :گردآوری و تنظیم                   49پاسخ نامه  مسایل  رایانه کار مالی چاپ 

 دفتركلحساب:موجودی نقد)بانک(                                                   

     تاریخ

ره 
ما

ش

فتر
د

 

 بستانكار بدهكار شـــــــــــــــــــــــــــــرح

  

خی
تش ص

 مانده 
 ماه روز

 05.555.555 بد  05.555.555 سرمايه گذاری اول دوره   01 0

 0.655.555 بد 455.555  پرداخت اجاره اسفند ماه   01 0
 4.155.555 بد 4.155.555  خريد يک دستگاه از آقای خلیلی  01 1
 0.155.555 بد 0.555.555  خريد نقدی ابزار و وسايل كار   01 1
 1.655.555 بد  155.555 تنظیم قرارداد چهار ماهه با مجتمع مسكونی صف   01 1
 0.005.555 بد  005.555 دريافت مبلغی بابت خدمات انجام شده از هتل مرجان   01 7

 1.705.555 بد 065.555  اول پرداخت دستمزد نیمه   01 04
 0.175.555 بد  415.555 انجام خدمات برای ساختمان درمانگاه رازی   01 00
 0.115.555 بد 05.555  صدور چک برای درج آگهی   01 07
 0.715.555 بد  055.555 وصول بخشی از مطالبات از مجتمع فرهنگیان   01 00
 4.545.555 بد  015.555 ده به مخابرات دريافت وجه بابت خدمات انجام ش  01 11
 0.075.555 بد 75.555  پرداخت هزينه های سوخت وانت   01 11
 0.605.555 بد 065.555  پرداخت دستمزد نیمه دوم ماه   01 11
 0.005.555 بد 65.555  پرداخت هزينه آب و برق و تلفن منزل خود   01 11
 0.705.555 بد  155.555 شتريان متفرقه انجام تعمیرات ساختمان برای م  01 11

 0.705.555  0.055.555 01.105.555 جمـــــــــــــــع   
 دفاتر کل 

 وسایل نقلیه حسابهای دریافتنی

705.555 055.555 4.155.555  

455.555  

0.005.555 055.555 4.155.555  

605.555  
 دفاتر کل 

 ابزار و وسایل کار ملزومات

655.555  0.555.555  

655.555  0.555.555  
 دفاتر کل

 سرمایه حسابهای پرداختنی

 655.555  05.555.555 

 655.555  05.555.555 
 دفاتر کل

 برداشت درآمد

 705.555 65.555  

 415.555 
 455.555 
 155.555 
 015.555 
 005.555 

 2.011.111 65.555  
 دفاتر کل
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 هزینه اجاره زدهزینه دستم

065.555  455.555  

065.555  

715.555  455.555  
 دفاتر کل

 هزینه سوخت هزینه آگهی

05.555  75.555  

05.555  75.555  
 دفاتر کل 

  پیش دریافت درآمد

 155.555   

 155.555   
 

 00/××10/01ستونی                                   مؤسسه خدماتی مسكن اتاق سرا                          تراز آزمايشی چهار 

   
ف

دی
ر

 

 عنوان حسابها
 مانده حسابها گردش حسابها

 بستانکار بدهکار بستانکار بدهکار

  0.705.555 0.055.555 01.105.555 موجودی نقد  0

  605.555 055.555 0.005.555 حسابهای دريافتنی  1

  4.155.555  4.155.555 وسايل نقلیه  0

  0.555.555  0.555.555 ابزار و وسايل كار  4

  655.555  655.555 ملزومات  0

 655.555  655.555  حسابهای پرداختنی  6

 155.555  155.555  پیش دريافت درآمد  7

 05.555.555  05.555.555  سرمايه  1

 1.755.555  1.755.555  درآمد  0

  65.555  65.555 برداشت  05

  715.555  715.555 هزينه دستمزد  00

  455.555  455.555 هزينه اجاره  01

  05.555  05.555 هزينه آگهی  00

  75.555  75.555 هزينه سوخت   04

 555.055.04 555.055.04 555.755.10 555.755.10 جمــــــــــــــــــــــــع   

                   

 

 



   
 

 68محمدزاده زیرمانلو        :گردآوری و تنظیم                   49پاسخ نامه  مسایل  رایانه کار مالی چاپ 

 به شرح زير می باشد:× 1سال  10/01دفاتر مؤسسه بازرگانی فرش صابر در تراز نامه  دايمی حساب هایمانده  :سه پروژه

 مطلوب است:

 اسناد حسابداری عملیات سه ماهه اول سال و ثبت سند افتتاحیه -1 

 ها  ثبت سند بستن حساب -2

 تهیه، نمایش وچاپ انواع گزارش های موجود درنرم افزار حسابداری  -9
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 دفتر روزنامه عمومی

 تاریخ
 بستانکار بدهکار شرح

 ماه روز

 (111)جاری ی نقد موجود  1 1

 (251موجودی نقد )جاری 

 صندوق 

 موجودی کاال 

 حسابهای دریافتنی 

 پیش پرداختها 

 ملزومات 

 اثاثه 

 ساختمان 

 حسابهای پرداختنی                                  

 سرمایه                                   

 ثبت سند افتتاحیه 

6171117111 

3171117111 

1571117111 

24171117111 

571117111 

4871117111 

371117111 

3171117111 

9171117111 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21171117111 

32171117111 

 خرید کاال  1 5

 251جاری  –موجودی نقد                       

 خرید نقدی دو تخته فرش ماکو  

1471117111  

1471117111 

 صندوق 1 11

 فروش کاال                     

 فروش نقدی کاال و واریز به صندوق  

5171117111 
 

 

5171117111 

 اثاثه 1 15

  صندوق                

  خرید دو دستگاه کامپیوتر و پرداخت وجه آن از صندوق 

2171117111  

2171117111 

 موجودی نقد 1 19

 فروش کاال                           

 (111جاری )فروش  یک تخته فرش ابریشم و واریز به 

2571117111  

2571117111 

 برداشت 1 24

 موجودی تقد                    

  برداشت جهت مصارف شخصی 

571117111  

571117111 

 هزینه حقوق  1 31

 هزینه جاری

 صندوق                      

 پرداخت هزینه حقوق و هزینه های جاری 

2171117111 

4117111 

 

 

2174117111 

 د کاال خری 2 2

 صندوق                    

  (111موجودی نقد جاری )                   

خرید سه تخته فرش ابریشم تکاب پرداخت یک تخته از صندوق و بقیه 

 از بانک  

6171117111  

2171117111 

4171117111 

  571117111  (111موجودی نقد جاری ) 2 9
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 حسابهای دریافتنی                    

  بات و وارز به بانک دریافت مطال

 
 

571117111 

 ( 111نقد جاری )موجودی  2 15

 صندوق 

  فروش کاال                   

فروش دو تخته فرش ابریشم و دو تخته فرش ماشینی وواریز به 

  صندوق وجاری 

5171117111 

2171117111 

 

 

7171117111 

 حسابهای پرداختنی  2 21

 (251جاری )موجودی نقد                             

  صدور چک بابت بدهی های قبلی 

2171117111  

2171117111 

  ملزومات   2 24

  صندوق                 

 خرید مقداری ملزومات پرداخت بهای آن از صندوق 

175117111  

175117111 

 خرید کاال  2 27

  (111موجودی نقد جاری )                         

  صدور چک بابت خرید دو تخته فرش ماشینی نگین مشهد  

2171117111  

2171117111 

 هزینه حقوق  2 31

 هزینه آگهی 

 هزینه متفرقه 

 صندوق                  

  پرداخت هزینه ها از صندوق 

271117111 

5117111 

5117111 

 

 

 

371117111 

 حسابهای پرداختنی  3 4

 صندوق                  

 داخت بدهی فرش تکاب از صندوق پر

1171117111  

1171117111 

 وسایل نقلیه  3 12

  سرمایه                  

 آوردن یک دستگاه وانت مزدا به عنوان سرمایه 

11171117111  

11171117111 

 (111جاری )موجودی نقد  3 17

 ( 251موجودی نقد جاری )

 فروش کاال                          

  یک تخته فرش ابریشم تکاب و پنج تخته فرش ماشینی ماکو  فروش

3171117111 

4571117111 

 

 

7571117111 

 ( 111جاری )موجودی نقد  3 21

  وام پرداختنی                  

  دریافت وام و واریز آن به حساب مؤسسه 

271117111 
 

 

271117111 

 خرید کاال  3 26

 (111اری )جموجودی نقد                  

 بابت خرید نقدی چهار تخته فرش ماشینی ماکو پرداخت 

7217111  

7217111 

 برداشت  3 28

 (111موجودی نقد جاری )                 

1171117111 
 

 

1171117111 
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  برداشت جهت مصارف شخصی 

 هزینه حقوق  3 31

 هزینه جاری 

  صندوق                      

 هزینه های جاری مؤسسه از صندوق پرداخت هزینه حقوق و 

271117111 

5117111 

 

 

275117111 

   دفتر روزنامه جمع   

 

 دفترکل(                                           111حساب:موجودی نقد جاری)

 تاریخ

تر
دف

ه 
ار

شم
 

 بستانکار بدهکار شـــــــــــــــــــــــــــــرح

ص
خی

تش
 

 مانده

 ماه روز

1 

14 

29 

2 

4 

15 

20 

10 

21 

20 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

2 

9 

9 

9 

 مانده                       

 فروش یك تخته فرش ابریشم تکاب 

 برداشت صاحب مؤسسه 

 خرید سه تخته فرش ابریشم تکاب 

 دریافت طلب خانم تقی زاده 

 فروش دو تخته فرش ماشینی ماکو 

 خرید دو تخته فرش ماشینی نگین مشهد 

 اکو اشینی مفروش یك تخته فرش وپنج تخته فرش م

 دریافت وام ازبانك ملی شعبه ولی عصر 

 پرداخت بابت خرید چهار تخته فرش ماشینی ماکو 

01.111.111 

25.111.111 

 

 

5.111.111 

51.111.111 

 

91.111.111 

2.111.111 

 

 

5.111.111 

91.111.111 

 

 

21.111.111 

 

 

21.111.111 

 بد

 بد

 بد

 بد

 بد

 بد

 بد

 بد

 بد

 بد

01.111.111 

15.111.111 

11.111.111 

91.111.111 

95.111.111 

45.111.111 

05.111.111 

115.111.111 

110.111.111 

04.111.111 

 04.111.111  49.111.111 102.111.111 جمـــــــــــــــع   

 دفترکل(                                           251حساب:موجودی نقد جاری)

 تاریخ

تر
دف

ه 
ار

شم
 

 بستانکار بدهکار ـــــــــــــــــــرحشــــــــــ

ص
خی

تش
 

 مانده

 ماه روز

1 

0 

21 

10 

21 

1 

1 

2 

9 

9 

 مانده                              

 خرید دو تخته فرش ماکو 

 صدور چك بابت بدهی های قبلی 

 فروش یك تخته فرش وپنج تخته فرش ماشینی ماکو 

 برداشت جهت مصارف شخصی 

91.111.111 

 

 

95.111.111 

 

 

19.111.111 

21.111.111 

 

11.111.111 

 بد

 بد

 بد

 بد

 بد

91.111.111 

10.111.111 

9.111.111- 

91.111.111 

91.111.111 

 91.111.111    جــــــــــــمع   
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 دفترکلصندوق                                                                  حساب:

 تاریخ

تر
دف

ه 
ار

شم
 

 بستانکار بدهکار ــــــــــــــــــــــــــرحشـــ

ص
خی

تش
 

 مانده

 ماه روز

1 

11 

15 

91 

2 

15 

29 

91 

9 

91 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

2 

9 

9 

 مانده                       

 فروش پنج تخته فرش ماشینی ماکو  

 خرید دو دستگاه کامپیوتر 

 پرداخت هزینه حقوق وهزینه های جاری مؤسسه 

 خته فرش ابریشم تکاب خرید سه ت

 فروش دو تخته فرش ابریشم تکاب 

 خرید مقداری ملزومات فروشگاه 

 پرداخت هزینه حقوق،آگهی، متفرقه به طور نقد 

 پرداخت نقدی بابت بدهیهای قبلی 

 پرداخت هزینه حقوق و هزینه های جاری 

15.111.111 

51.111.111 

 

 

 

21.111.111 

 

 

 

 

 

 

21.111.111 

21.911.111 

21.111.111 

 

1.511.111 

9.111.111 

11.111.111 

2.511.111 

 بد

 بد

 بد

 بد

 بد

 بد

 بد

 بد

 بد

 بد

15.111.111 

05.111.111 

95.111.111 

29.011.111 

9.011.111 

29.011.111 

29.111.111 

21.111.111 

11.111.111 

0.011.111 

 0.011.111  00.911.111 15.111.111 جمـــــــــــــــع   

 دفاتر کل 

 حساب های دریافتنی موجودی کاال

291.111.111  5.111.111 5.111.111 

291.111.111   

 دفاتر کل 

 پیش پرداختها  ملزومات

9.111.111 

1.511.111 

 91.111.111  

9.511.111  91.111.111  

 دفاتر کل 

 اثاثه  وسایل نقلیه

111.111.111  95.111.111 

21.111.111 

 

111.111.111  55.111.111  
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 دفاتر کل 

 ساختمان حسابهای پرداختنی

21.111.111 

11.111.111 

211.111.111  111.111.111 

91.111.111 211.111.111  111.111.111 

 101.111.111 

 دفاتر کل 

 وام پرداختنی سرمایه 

 921.111.111 

111.111.111 

 2.111.111 

 921.111.111  2.111.111 

 دفاتر کل 

 استهالک انباشته ساختمان انباشته اثاثه استهالک

 5.111.111  11.111.111 

 5.111.111  11.111.111 

 دفاتر کل 

 برداشت فروش کاال

 5171117111 

2571117111 

7171117111 

7571117111 

5.111.111 

11.111.111 

 

 221.111.111 15.111.111  

 دفاتر کل 

 خرید کاال هزینه حقوق

2171117111 

271117111 

271117111 

 1471117111 

6171117111 

2171117111 

2871117111 

 

29.111.111  122.111.111  
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 دفاتر کل 

 هزینه آگهی
 

511.111    

511.111    

 دفاتر کل 

 هزینه های جاری هزینه متفرقه

055.555  455.555 

055.555 

 

055.555  055.555  

 

 19/××24/12تراز آزمایشی چهار ستونی                                                                           مؤسسه بازرگانی فرش صابر          

ف
دی

ر
 

 عنوان حسابها

 مانده حسابها گردش حسابها 

 بستانکار بدهکار بستانکار بدهکار

  04.111.111 49.111.111 102.111.111 (111موجودی نقد جاری) 1

  91.111.111 99.111.111 05.111.111 (251نقد جاری) موجودی 2

  0.011.111 00.911.111 15.111.111 صندوق  9

  291.111.111  291.111.111 موجودی کاال  9

   5.111.111 5.111.111 حسابهای دریافتنی  5

  91.111.111  91.111.111 پیش پرداختها 0

  9.511.111  9.511.111 ملزومات 0

  55.111.111  55.111.111 ثهاثا 1

 5.111.111  5.111.111  استهالک انباشته اثاثه 4

  111.111.111  111.111.111 وسایل نقلیه  11

  111.111.111  111.111.111 ساختمان  11

 11.111.111  11.111.111  استهالک انباشته ساختمان  12

 101.111.111  211.111.111 91.111.111 حسابهای پرداختنی  19

 2.111.111  2.111.111  وام پرداختنی  19

 921.111.111  921.111.111  سرمایه  15

  15.111.111  15.111.111 برداشت  10

 221.111.111  221.111.111  فروش کاال  10

  122.111.111  122.111.111 خرید کاال  11

  29.111.111  29.111.111 هزینه حقوق  14

  511.111  511.111 آگهی  هزینه 21

  411.111  411.111 هزینه های جاری 21

  511.111  511.111 هزینه متفرقه   22

 111.111.121 111.111.121 111.911.100.1 111.911.100.1 جمــــــــــــــــــــــــع   

 


