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حسابهای دائمی و حسابهای موقت
 -1حسابهای دائمی :حسابهایی هستند که مانده انها به دوره
مالی بعد منتقل میشود .کلیه حسابهای دارایی،بدهی و سرمایه جز
حسابهای دائمی به شمار می روند.
 -2حسابهای موقت :حسابهایی هستند که مانده انها در پایان
دوره مالی بسته میشود .حسابهای درامد ،هزینه و برداشت جز
حسابهای موقت هستند.

اصالح حساب
 -1اصالح حساب پیش دریافت درآمد:
پیش دریافت ها مبالغی است که برای ارائهه دهدماد در آینهده ا
مشتریان دریافت میشود .حساب پهیش دریافهت جهزس حسهابهای
بدهی است و بیانگر تعهد انجام ددماد در آینده است .چنانچه تا
پایان دوره مالی بخشی ا تعهد مرتبط با پیش دریافت انجام شده
باشد ،درآمد مربوطه تحقق یافته تلقی شده و بایسهتی ا حسهاب
پیش دریافت درآمد دارج و به حساب درآمد انتقال یابد.
پیش دریافت**
بانک***
درآمد**
پیش دریافت***
به همان اندازه کهه دهد
ارائه شده اس -پایان سال

اصالح حساب
 -2اصالح حساب پیش پردادتهای هزینه :
پیش پردادتها مبالغی اسهت کهه بهرای انجهام مخهارج در آینهده
پردادت میشود که جزس حساب دارایی است .چنانچه تا پایان دوره
مالی بخشی ا مبهالغی کهه تحهت انهوان پهیش پردادهت بهت
گردیده ،به هزینه تبدیل شده باشد ،باید معادل هزینه تحقق یافته
ا حساب پیش پردادت دارج و به حساب هزینه انتقال یابد.
هزینه**
پیش پردادت**
پیش پردادت**
بانک**
به همان اندازه کهه دهد
دریاف شده اس -پایان سال

اصالح حساب
-3اصالح حساب موجودی ملزوماد:
ملزوماد دریداری شهده در طهی دوره بهه حسهاب ملزومهاد من هور
میشود .بخشی ا ملزوماد دریداری شده به تدریج در طی دوره مالی
مصرف و به هزینه تبهدیل میشهود .در پایهان دوره مهالی و ا طریهق
شمارش موجودیها ،مقدار موجودی ملزوماد تعیین و سپس ملزومهاد
مصرف شده محاسبه گردیده و با انجام یک بت اصالحی ا حسهاب
ملزوماد دارج و به حساب هزینه ملزوماد من ور میشود.
ملزوماد**
بانک/حسابهای پردادتنی**

هزینه ملزوماد**
ملزوماد**
پایان سال

اصالح حساب
 -4بت درآمدهای تحقق یافته بت نشده:
درآمدهای تحقق یافته بت نشده درامدهایی هستند که تا پایهان
دوره مالی تحقق یافته ،اما وصول نگردیده و در حسابها نیز بهت
نشده اند .با انجام یک بت اصالحی در پایان دوره مالی ،درامد و
مطالباد مربوط در حسابها بت میگردد.
حسابهای دریافتنی***
درآمد***
پایان سال

اصالح حساب
 -5بت هزینه های تحقق یافته بت نشده:
هزینه های تحقق یافته بت نشده هزینه ههایی هسهتند کهه تها
پایان دوره مالی قطعیت یافته ،اما پردادت نگردیده و در حسهابها
نیز بت نشده اند .ا جمله این هزینه ها میتوان بهه هزینهه ههای
آب و برق مصرفی در رو های پایهانی سهال و همچنهین حقهوق
پردادت نشده ایام پایان سال اشاره نمود.
هزینه آب-برق و***...
حسابهای پردادتنی***
پایان سال

اصالح حساب
 -6بت هزینه استهالک دارایی های غیر جاری:
دارایی هایی ن یر سادتمان،وسایل نقلیه،ا ا ه و ..امر مفیهد محهدودی
دارند که طی آن دارایی مورد استفاده قرار میگیرد.بدین من ور در پایان
هر سال بخشی ا بهای تمام شده دارایی بعنهوان هزینهه اسهتهالک در
دفاتر بت میشود.این امل با بدهکار کردن حساب هزینه اسهتهالک و
بستانکار کردن حساب استهالک انباشته انجام میشود.حساب استهالک
انباشته یک حساب کاهنده دارایی است که در ترا نامهه بعهد ا حسهاب
دارایی مربوط منعکس شده و ا بهای تمام شده دارایی کسر میشود تها
ار ش دفتری دارایی بدست آید.
هزینه استهالک**
استهالک انباشته***
بهای تمام شده دارایی
عمر مفید

= هزینه استهالک

مثال
ترا آ مایشی موسسه امو شی مجید در پایان اسفند
 98قبل ا اصالح حسابها به شرح یر است.
مطلوب است انجام بتهای اصالحی در پایان سال
98

موسسه اموزشی مجید
تراز آزمایشی
 29اسفند 98
حساب

بدهکار

بانک

820/000

حسابهای دریافتنی

880/000

ملزومات

150/000

پیش پرداخت اجاره

600/000

اثاثه

200/000

بستانکار

حسابهای پرداختنی

430/000

پیش دریافت درآمد

300/000

سرمایه

1/500/000

برداشت

130/000
950/000

درآمد خدمات اموزشی
هزینه حقوق

320/000

هزینه برق

80/000

جمع

3/180/000

3/180/000

سایر اطالعات:
 -1پیش دریافت درامد مربوط به قهراردادی اسهت کهه امو شهگاه بهرای
امو ش کارکنان بانک ملی در اول بهمن  98منعقد نموده است.مدد این
قرارداد  6ماه بوده و کل مبلغ قرارداد در اول بهمن ماه دریافت شده است.
 98/12/29پیش دریافت درآمد 100/000
درآمد ددماد امو شی 100/000
قرارداد

300/000
 98/11/01لغایت  -99/05/01شش ماه

300/000*2/6=100/000
98/12/29

سایر اطالعات:
 -2پیش پردادت اجاره بابت اجاره یکسال محل امو شگاه است که تاریخ
شروع اجاره اول آذرماه  98میباشد.
 98/12/29هزینه اجاره 200/000
پیش پردادت اجاره200/000

قرارداد

600/000
98/09/01لغایت  -99/09/01یکسال

600/000 *4/12=200/000
98/12/29

سایر اطالعات:
 -3موجودی ملزوماد طبق شمارش در پایان اسهفند 98معهادل 60/000
ریال است.
 98/12/29هزینه ملزوماد 90/000
ملزوماد 90/000

150/000 -60/000 = 90/000

سایر اطالعات:
 -4در اول اسفندماه  98قراردادی بهرای  150سهاات آمهو ش کارکنهان
بانک تجارد ا قرار هر ساات  1000ریال منعقد گردیده که پس ا اتمام
دوره امو ش صورتحساب تن یم و ارسال دواهد شد .تها پایهان اسهفندماه
کارکنان بانک تجارد جمعا  70ساات امو ش دیده اند.
 98/12/29حسابهای دریافتنی70/000
درامد ددماد امو شی 70/000
70* 1000= 70/000

سایر اطالعات:
-5حقوق پردادت نشده آمو گاران در پایان سال  98مبلغ  80/000ریهال
است.
 98/12/29هزینه حقوق 80/000
حقوق پردادتنی 80/000

سایر اطالعات:
 -6امر مفید ا ا ه  5سال برآورد گردیده است.
 98/12/29هزینه استهالک 40/000
استهالک انباشته ا ا ه 40/000
= 40/000

200/000
5

= هزینه استهالک

ضمن تشکر از توجه و مطالعه دوستان در صورت هر گونه مشکل یا سوال با شماره
 09132898557تماس حاصل فرمائید

وحیدرضاییان

