
 

 :به همراه مثال  روش هاي محاسبه مطالبات مشکوك الوصول

  ) روش درصدي از حسابهاي دریافتنی  1

  ) روش درصدي از فروش هاي نسیه 2

  ) روش تجزیه سنی حسابهاي دریافتنی 3

  ) روش بررسی موردي 4

  روش درصدي از حسابهاي دریافتنی :-1 

براساس این روش در پایان دوره مالی معموال درصدي از حسابهاي دریافتنی باتوجه به تجارب سالهاي گذشته به عنوان 

  ذخیره مطالبات مشکوك الوصول اختصاص می یابد.

 ریال است .این موسسه همه ساله 14000000مثال: مانده حسابهاي دریافتنی موسسه بازرگانی ایران درپایان دوره مالی 

درصد مانده حسابهاي دریافتنی خود براي مطالبات مشکوك الوصول ذخیره ذر نظر می گیرد .مطلوب است  5معادل 

  محاسبه وثبت ذخیره الزم براي حسابهاي دریافتنی ؟
700000=5% * 14000000  

   700000هزینه مطالبات مشکوك الوصول 
  700000ذخیره مطالبات مشکوك الوصول 

زینه مطاالبات مشکوك الوصول یک حساب موقت وسود وزیانی است والزم است درپایان دوره مالی به تذکر اول : ه

منظور رعایت اصل تطابق (تخصیص ) باید به سود/زیان بسته شود.این هزینه در دردیف هزینه هاي عمومی واداري به 

  سود وزیان منتقل میشود.

ل داراي مانده بستانکار است وبه منظور رعایت اصل واقعیت می تذکر دوم : حساب ذخیره مطالبات مشکوك الوصو

  بایستی درترازنامه درردیف داراییهاي جاري به صورت کاهنده درزیر حساب هاي دریافتنی نوشته شود.
  

  روش درصدي از فروش هاي نسیه :-2

لبات مشکوك الوصول درنظر گرفته مطابق این روش درپایان دوره مالی درصدي ازفروش هاي نسیه موسسه جهت مطا 

  میشود.

درصد آن نقدومابقی نسیه است .این موسسه 30ریال است که  16000000مثال : مجموع فروش هاي ساالنه موسسه اي 

درصد فروش هاي نسیه خود رابراي مطالبات مشکوك الوصول ذخیره درنظر می گیرد. مطلوب است  3همه ساله معادل 

  الزم ؟محاسبه وثبت ذخیره 

11200000=70% * 16000000  

336000= 3% * 11200000   

   336000هزینه مطالبات مشکوك الوصول 

  336000ذخیره مطالبات مشکوك الوصول 
  

  روش تجزیه سنی حسابهاي دریافتنی : -3

دراین روش عمر حسابهاي دریافتنی مورد بررسی قرار می گیرد .معموال احتمال وصول مطالباتی که مدت زمانطوالنی 

  ازسررسیدشان سپري شده است کم وغالبا ناممکن است.



مثال : موسسه اي جهت درنظر گرفتن ذخیره مطالبات مشکوك الوصول روش تجزیه سنی را مورد استفاده قرار می دهند 

  دول زیر حسابهاي دریافتنی موسسه همچنین مدت سپري شده از سررسید را نشان می دهند..ج

  جواب :
100=5% * 2000  

500=10 % * 5000  

200= 20 % * 1000  

2000=50 % * 4000  

2800= 100 + 500 + 200 + 2000   

  2800هزینه مطالبات مشکوك الوصول 

  2800ذخیره مطالبات مشکوك الوصول 

دیل مانده حساب ذخیره مطالبات مشکوك الوصول در پایان دوره مالی به این شکل است که : این حساب یک حساب تع 

دائمی وترازنامه اي است یعنی مانده حساب ذخیره مطالبات مشکوك الوصول درپایان دوره مالی می بایستی تعدیل وبه 

  روز شود سپس به دوره مالی بعد انتقال یابد.

  روش بررسی موردي :  -4

تقریبا بهترین روش براي محاسبه ذخیره الزم براي مطالبات مشکوك الوصول به این صورت است که حسابهاي دریافتنی 

  موسسه مورد به مورد تجزیه وتحلیل شده وبراي هریک میزان مشخصی جهت مطالبات مشکوك الوصول منظور می گیرد.

فتنی موسسه اي را به تفکیک نشان می دهد .همچنین درصدالزم براي مطالبات مشکوك مثال : جدول زیر حسابهاي دریا

الوصول نیز مطرح شده است .باتوجه به اطالعات مطرح شده مطلوب است محاسبه ذخیره الزم براي مطالبات مشکوك 

  الوصول ؟

  درصد امکان وصول مبلغ طلب نام مشتري 

  موسسه رهنما 1،200،000ریال  100%
  سعیدي 800،000ریال  75%

  حمیدي 500،000ریال  90%

  مرادي 1،000،000ریال  80%

  بازرگانی کاوه 1،500،000ریال  100%

  :  جواب 
200000= 25% * 800000  

50000= 10% * 500000  

200000= 20 % * 1000000  

450000 = 200000 + 50000 + 200000  

  450000هزینه مطالبات مشکوك الوصول 

 450ذخیره مطالبات مشکوك الوصول 


