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خودکارسازی 
فرایند تهیه و بهنگام سازی

کاربرگهای اصلی حسابرسی

همراهان و همپیشگان گرامی سالم؛
در موسم گل وبلبل و اوج طراوت طبیعت، خوب، خوش، سرحال و 
قبراق هستید؟ عجب سئوالی! پوزش می خواهم، داغ دلتان را تازه 
کردم. ایام بهار، ایام پرمشغله ای برای ما حسابداران و حسابرسان 
اســت. ماههای اردیبهشــت و خرداد را که نگو و نپرس؛ غوغایی 

است که فقط باید دعا کرد سر سالمت به در ببریم.
گشته ام در جهان و آخـــر کار

دلبـری برگزیده ام که مپرس     
همچو حافظ غریب در ره عشق 

به مقامی رسیده ام که مپرس     

دیدگاهتان  و  پرسش 

را در رابطه با سلسله مطالب ستون

 »حسابرسان و فناوری اطالعات« 

از طریق آدرس زیر با ما درمیان بگذارید: 

hajian@hesabras.org

 حسن حاجیان
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صحبت از مشــغله شد؛ قبول دارید که بخش درخورتوجهی 
از مشــغله های ما را کارهای تکراری و گاهی خارج از کنترلمان 
تشکیل می دهد؟ برای مثال، یک حسابدار در طول سال مالی 
به دلیل وجود نداشتن برخی گزارشهای از پیش طراحی شده در 
نرم افزار کاربردی مورد استفاده، گزارشهای دوره ای متعددی را 
بر پایه اطالعات حسابداری تهیه می کند که از نظر شکل ارائه و 
رویه تهیه به طور تقریبی از دوره ای به دوره دیگر تغییری ندارد 
و یا یک حسابرس به طور معمول کاربرگهای پرونده حسابرسی 
را به طور مکرر متناســب با تغییرات در اطالعات حســابداری 
واحد مورد رســیدگی بهنگام می کند که این بهنگام سازی وقت 
کمی هم از وی نمی گیرد. از این گونه مثالها کم نیست و به دلیل 

تکراری بودن، حتی ذکر آنها هم زجرآور است.
در این مطلب براساس ایده ای از مقاله منتشرشده در شماره 
 (Journal of اول آوریــل ســال 2014 ژورنال آو اکانتنسی
 (Functions) بــا معرفی یکــی از توابع Accountancy)

جالب اکســل (EXCEL) و امکانات جــدول (Table) در 
اکسل، راهکاری به شــما معرفی می شود که می تواند به میزان 
درخــور توجهی انجام کارهــای تکراری مانند موارد یادشــده 
را کاهش داده و حتی به پایان برســاند. این راهکار به وســیله 
اعالم ســه راهنمایی مختصر به اکســل پیاده سازی می شود و 
شامل اعالم نقشه مســیر، ذکر معیار دستچین کردن داده های 
دلخواه و ســرانجام تعیین محل نگاشت جمع جبری داده های 
دستچین شده است. این راهنمایی ها اکسل را در موقعیتی قرار 
می دهد که با در اختیار داشــتن اطالعات تراز آزمایشی در یک 
جدول و فرم خام گــزارش موردنظر در یک برگه (Sheet) که 
می توانــد فرم یکــی از صورتهای مالی اساســی و یا فرم یک 

کاربرگ اصلی پرونده حسابرســی و یا هر فرم دیگری باشد، در 
کســری از ثانیه اطالعات فرم خام مذکور را برای شما تکمیل 

و یا بهنگام کند.
شــاید بفرمایید ایــن همه شــرح و تفصیــل نمی خواهد! اگر 
تراز آزمایشــی را در یک برگه داشــته باشــم و فرم گزارش را در 
برگه ای دیگر، به راحتی می توانم با اســتفاده از عملگر مســاوی 
و آدرس دهی مســتقیم از طریق ذکر شناســه سلولهای موردنظر 
از برگه تراز آزمایشــی، در عبارت ریاضی مناســب )برای مثال 
A1+A2=( به نتیجه موردنظر برســم! ولی باید توجه بفرمایید 

که این روش مشروط به آنکه ساختار برگه تراز آزمایشی همواره 
ثابت باشــد و تغییری در تعداد حسابهای مندرج در آن از دوره ای 
به دوره دیگر متصور نباشــد و همچنین جابه جایی در ردیف و یا 
ستون محل درج اطالعات حســابها که منجر به تغییر شناسه ها 
می شــود پیــش نیایــد، می توانــد نتیجه بخش باشــد و در غیر 

این صورت نمی دانم چه بر سرتان بیاید!
به شکل 1 که بخشی از یک برگه حاوی تراز آزمایشی است، 
توجــه فرمایید. آیا می توانید مطمئن باشــید کــه در دوره های 
مختلف تعداد حســابهای تراز آزمایشــی  همواره ثابت باشد و 
یــا جابه جایی در ردیف نمایش حســابها )برای مثال ناشــی از 
تغییر در ترتیب ارائه( پیش نیاید؟ آیا می توان مطمئن بود مبلغ 
منعکس در سلول »C3« همواره بیانگر مانده حساب موجودی 
نزد بانکها اســت؟ اگر تراز آزمایشی در دوره بعد به جای شروع 
از ســتون »A« از ستون دیگری آغاز شــود، چه اتفاقی خواهد 

افتاد؟ 
آدرس دهی مستقیم سلولها کاربردهای بسیاری در برگه های 
اکســل دارد، ولی به دالیل یادشــده در مســئله پیش روی ما 

ABC

مانده بد)بس(نام حسابکد حساب معین1

000ر686ر11تنخواه گردانها211201

000ر000ر453حسابهای جاری نزد بانکها311203

000ر555ر399ر1حسابهای دریافتنی تجاری از شرکتها411501

000ر986ر44پیش پرداخت خرید کاال511421

شکل 1
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از کارایی درخور اتکایی برخوردار نیســت. پــس اجازه دهید 
بــه بحث خودمــان برگردیم. بیشــتر کاربران اکســل به طور 
معمول از فضای برگه اکســل که در آن کل گســتره به عنوان 
یک محدوده (Range) در نظر گرفته می شــود، برای کار با 
داده ها اســتفاده می کنند. ولی باید در نظر داشت که این کار، 
ما را از بسیاری از امکانات داده پردازی اکسل محروم می کند. 
 )Table( اکســل از نسخه 2007 خود، مفهومی به نام جدول
را برای قطعه بندی گســتره وســیع محدوده برگه معرفی نمود 
که کار با داده ها را بســیار ســاده کرده اســت. راهکاری که در 
این مطلب ارائه خواهد شد متکی به امکانات جدول در محیط 

اکسل است.
لطفًا توجه فرمایید که ســادگی مثال ارائه شده به دلیل پرهیز 
از طوالنی شــدن بحث است و این موضوع مانع از ذکر تمامی 

جزئیات راهکار نمی باشد.
اگــر در رابطه با نحــوه تغییر نام برگه هــا و یا نامگذاری 
ســلولها به مشــکلی برخورد کردید، لطفًا به مطلب شماره 
68 مجله حســابرس با عنوان »مستندسازی در کاربرگهای 
اکســل« مراجعه کنید. توجه داشــته باشــید نمای تمامی 

برگه ها راســت به چپ در نظر گرفته شــده است، لذا قبل 
از هر کاری از طریق منــوی »Page Layout« و انتخاب 
گزینــه »Sheet Right-to-Left« ایــن تنظیــم را انجام 

دهید.
بــرای شــروع لطفًا وارد محیط اکســل شــوید. کار پوشه 
)Workbook( جدیــدی به نــام »AutoMapping« ایجاد 
کرده و بدون آنکه از محیط اکســل خارج شــوید آن را ذخیره 
)Save( کنید. برگه اول کارپوشــه تان را به »Info« تغییر نام 
دهید. از این برگه برای ثبت و نگهداری اطالعات واحد مورد 
رسیدگی و عنوان سالهای مالی و تاریخ پایان سال مالی مورد 
رســیدگی اســتفاده خواهیم کرد. در برگه »Info« در ســلول 
»A2« نــام واحد مورد رســیدگی را وارد کنید. در ســلولهای 
»A4« و »A8« به ترتیب با قلم ضخیم عبارتهای »تنظیمها« 
و »ســالهای مالــی« را وارد نمایید. در ســلول »B5« عبارت 
»تاریخ پایان ســال مالی« و در سلول »C5« تاریخ پایان سال 
مورد رســیدگی ، برای مثال »1394/12/29« را وارد کنید. در 
 »B10« عبارت »سال مورد رسیدگی« و در سلول »B9« سلول
عبارت »ســال قبل« را درج کــرده و در مقابل هر یک، یعنی 
در ســلولهای »C9« و »C10« مشــخصه هر یک از ســالها، 
برای مثال »1394« و »1393« را منعکس کنید. نام سلولهای 
»A2«، »B5« ، »C9« و »C10« را بــه تـــرتیب بـــــــــه 
»client« ،»date_ye« ،»date_cy« و »date_py« تغییــر 

دهید.
اکنــون به اطالعــات تراز آزمایشــی واحد مورد رســیدگی 
در سطح حســابهای معین برای ســال مورد رسیدگی و سال 
ماقبل آن در قالب قابل خواندن برای اکسل نیاز داریم. بیشتر 
نرم افزارهای حسابداری قابلیت ارســال گزارشها را به محیط 
اکســل دارند. پس از دریافت فایل اکسل تراز آزمایشی، الزم 
اســت تغییرهایی جهت تبدیل کردن آن به شــکل 2 انجام 
دهید. دقت کنید در شــکل 2  که قطعاتی از تراز آزمایشی دو 
ســال متوالی است، ابتدا اطالعات سال مالی مورد رسیدگی و 
ســپس اطالعات ســال مالی قبل در ردیفها ارائه شده است. 
اگرچــه رعایت نکردن ایــن ترتیب محدودیتی برای اکســل 
در ادامــه کار ایجاد نمی کند، ولی رعایــت آن برای کنترلهای 
چشمی به وسیله کاربر و انتخاب سریع عنوانهای حسابها برای 

یک حسابرس به طور  معمول

کاربرگهای پرونده حسابرسی را

به طور مکرر متناسب با تغییرات

در اطالعات حسابداری

 واحد مورد رسیدگی

به هنگام می کند که

این به هنگام سازی

وقت کمی هم از او نمی گیرد
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انتقال به برگه دیگر که در ادامه شــرح داده خواهد شد، کمک 
مؤثری خواهد بود.

نکته بعد در شــکل 2 درج مشــخصه ســال مالی )1393 یا 
1394( در هر ردیف و نکته آخر ارائه مبالغ بســتانکار با عالمت 
منفی اســت. لطفًا نکته های یادشده را رعایت کنید. در ضمن بد 
نیســت برای اطمینان از موازنه بودن تراز آزمایشی، جمع ستون 
مبلغ را از اکسل بخواهید و اگر برابر صفر بود به ادامه کار بپردازید.

پس از آماده کردن تراز آزمایشــی به شرح یادشده، برگه دوم 
در کــارپــوشــــه »AutoMapping« را بــه »TB« مخفف 
»Trial Balance« تغییر نام دهید. در سلول »A4« این برگه،  
با قلم ضخیم عبارت »ترازهای آزمایشــی سال مورد رسیدگی 
و ســال قبــل« را درج کنید. حاال با اســتفاده از موش کامپیوتر 
ســلولهای حاوی اطالعات تراز آزمایشی آماده شده را انتخاب 
کــرده و پس از کپی محدوده انتخابی در حافظه، روی ســلول 
»C8« برگه »TB« کلیــک نمایید و پس از آن با زدن همزمان 
کلیدهــای »Ctrl+V«، محتــوای حافظــه را بــه آنجا وصله 
)Paste( بزنید. عناوین ستونهای تراز آزمایشی منتقل شده که 
باید در ســلولهای »C8«، »D8« و »E8« قرار داشــته باشد را 
بــه تــرتیب به »Account«، »Period« و »Amount« تغییر 
دهید. روی یکی از ســلولهای حاوی داده های تراز آزمایشــی 
کلیک کنید و ســپس از منــوی »Insert«، گزینه »Table« در 

بـــخش »Tables« را انتخاب کنید.

اکســل اکنون محدوده حاوی داده های تراز آزمایشی را هم 
به صورت خط چین و هم در پنجره ای کوچک به شــما نشــان 
می دهد. روی عبارت »My table has headers« در پنجره 
کوچک کلیک کنید تا تیک زده شــود و ســپس دکمه »Ok« را 
بزنید. جدول ایجادی توســط اکســل با رنگ آمیزی جالب در 
معرض دید شــما قرار می گیرد. نام تخصیصی اکســل به این 
 »Properties« جدول در گوشــه باال ســمت چپ در بخــش
منعکس شــده اســت. حتمًا آن را بــه »tbl_tb« تغییر دهید. 
اگــر فراموش کردیــد در این مرحله نام جــدول را تغییر دهید، 
نگران نباشــید. شما همواره می توانید با کلیک روی هر سلولی 
از جــدول، منوی »Design« را فعال کــرده و از طریق آن به 

بخش »Properties« دسترسی پیدا کنید.
خسته که نشــدید؟ کم کم داریم به جاهای خوب می رسیم. 
آنچه در برگه سوم از کارپوشــه انجام خواهیم داد، اصل ماجرا 
اســت. ابتدا تا یادمان نرفته نام این برگــه را از »Sheet3« به 
»Map« تغییر دهید. در ســلول »A4« بــا قلم ضخیم عبارت 
»راهنمــای طبقه بندی داده های تراز آزمایشــی« را وارد کنید. 
جدولی که در این برگه خواهیم ســاخت متشکل از چهار ستون 
حاوی عنوان حســابها طبق تراز آزمایشی، طبقه ای که حساب 
از نظر حســابرس به آن تعلق دارد، مانده ســال جاری حساب 
و مانده ســال قبل حســاب خواهد بود. پس لطفــًا عنوانهای 
را   »PriorYr« و   »PerTB«،»PerAudit«،»CurrentYr«

مبلغ - ریالسال مالیعنوان حساب

667ر545ر1394344تنخواه گردان کارخانه

000ر877ر546ر13943حساب جاری شماره؟؟؟؟؟؟؟ نزد بانک الف

000ر000ر767ر13941حساب جاری شماره؟؟؟؟؟؟؟ نزد بانک ب

166ر556ر332ر870-1393فروش داخلی

666ر590ر454ر23-1393فروش صادراتی

شکل 2



82

13
94

یر 
  ت

77
ره 

ما
ش

بــه ترتیب در ســلولهای »B9«، »C9«، »D9« و »E9« درج 
کنید. عنوانهای حســابهای منعکس در تراز آزمایشــی ســال 
مورد رســیدگی را از جــدول »tbl_tb«  انتخاب کرده و پس از 
 ،»Map« به بعِد برگه »B10« کپی در حافظه، آنها را از سلول
وصله بزنید. دقت فرمایید تنها عنوانهای حسابهای سال مورد 
رســیدگی )در مثال ما سال 1394( را منتقل کنید؛ در غیر این 
صــورت، عنوانهایی تکراری خواهید داشــت که دردسرســاز 
 »B9« می شوند. حاال پیش از هر اقدام دیگر، ابتدا روی سلول
 ،»Insert« کلیک کرده و ســپس از منــوی »Map« در برگــه
گـــزینه »Table« در بخش »Tables« را انتخــاب کنید. در 
عبــــــارت  روی  بــازشــــده،  کـــوچــــک  پنجــــره 
»My table has headers« کلیــک کنیــد تــا تیــک 
زده شــود. با کلیک روی دکمه »OK«، پنجره کوچک بسته 
می شــود. حتمًا همین حاال نام جــدول را به گونه ای که در باال 

اشاره شد به »tbl_map« تغییر دهید.
در جدول »tbl_map« دو کار اصلی باید انجام دهیم. ابتدا 
عنوانهای اقالمی که می خواهیم یک حســاب یا چند حساب 
منعکس در تراز آزمایشــی به آنها منتســب شود، یا به عبارت 
دیگر قصد طبقه بندی حسابها را بر حسب آنها داریم، مشخص 
می کنیم و سپس از اکســل می خواهیم مانده های منعکس در 
تراز آزمایشی ســال جاری و سال قبل را از ترازهای آزمایشی 
اولیه که در جدول »tbl_tb« جا خوش کرده اند در قالب شکل 
3 به جدول »tbl_map« منتقل کند. از این طریق زمینه الزم 
برای طبقه بندی حســابهای تراز آزمایشی به گونه ای برخوردار 
از اطالعات مقایســه ای در قالب اقالم منعکس در کاربرگهای 

اصلی حسابرسی و یا هر فرم گزارشگری دیگری )برای مثال 
صــورت داراییها یا صورت بدهیها و یا حتی ترازنامه یا صورت 

سود و زیان(، فراهم می شود.
 همان طور که اشــاره شد، ســتون »PerTB« دربرگیرنده 
عنوانهای حســابها طبق تراز آزمایشــی اســت. عنوانهای 
موردنظر خودمان برای طبقه بندی داده های تراز آزمایشــی 
را بایــد در ســتون »PerAudit« وارد کنیم. ایــن عنوانها، 
برچســب )Tag( تخصیصی ما به حســابهای واحد مورد 
رســیدگی اســت و برای راهنمایــی اکســل در طبقه بندی 
داده هــا مورد اســتفاده قــرار می گیرد. پس لطفًا برچســب 
»تنخواه گردانها« را برای حســاب »تنخواه گــردان کارخانه« 
در ســلول »C10« وارد کنید. برای دو حساب جاری بانکی 
منعکس در جدول نیز برچسب »موجودی نزد بانکها« و برای 
»سپرده کوتاه مدت«  برچسب »سرمایه گذاری کوتاه مدت نزد 

بانکها« را تخصیص دهید.
یک پرســش؛ اصطالح برچســب زنی شــما را بــه یاد این 
موضــوع در زبــان گزارشــگری تجاری توســعه پذیر 
)XBRL( نمی اندازد؟ بله همان مفهوم است. توصیه می کنم 
سر فرصت نگاهی به ســتون حسابرسان و فناوری اطالعات 
شــماره های 68 و 69 مجلــه حســابرس در رابطــه بــا زبان 

ایکس بی آر ال بیاندازید.
 »SUMIFS()« از اینجا به بعد با اســتفاده از تابع زیبای
که وظیفه مشــارکت دادن مشــروط داده ها در محاسبات را 
بــه عهده دارد، کار را دنبال خواهیــم کرد. ابتدا اجازه دهید 
مروری بــر نحو )Syntax( این تابع داشــته باشــیم. به 

ABCDEF

راهنمای طبقه بندی داده های تراز آزمایشی4

8

9PerTBPerAuditCurrentYrPriorYr

تنخواه گردان کارخانه10

حساب جاری شماره؟؟؟؟؟؟؟ نزد بانک الف11

حساب جاری شماره؟؟؟؟؟؟؟ نزد بانک ب12

سپرده کوتاه مدت شماره؟؟؟؟؟ نزد بانک ب13

شکل 3
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عبارت زیر توجه کنید:
=SUMIFS(sum_range,criteria_

range1,criteria1,criteria_range2,criteria2,…)

دامنــه ای که قرار اســت جمــع جبری مقادیر آن محاســبه 
شــود در بخــش »sum_range« بــه تابع اعالم می شــود. 
دامنــه دربرگیرنده معیار گزینش و راهنمــای گزینش به ترتیب 
در بخشــهای »criteria_range« و »criteria« مشــخص 
می شــود کــه با توجــه به اینکه این تابــع تا 127 معیــار برای 
گزینش را می پذیرد، معیارها و راهنماهای آنها با پسوند عددی 
شــماره گذاری شده است. در مثال مورد نظر ما، قرار است تابع 
»()SUMIFS« مقادیــر منعکس در ســتون مبلغ جدول تراز 
آزمایشــی را برای هر ردیف جــدول »tbl_map« یکبار برای 
ســال جاری و یکبار برای ســال قبل جمــع زده و نتیجه را در 
مقابل حساب مربوط و برحسب مورد در ستونهای »CurrentYr« و 
 »C9« منعکس کند. در ابتدای این کارگاه، سلولهای »PriorYr«
و »C10« برگه »Info« که به ترتیب حاوی مشخصه سال جاری 
و سال قبل هستند را به »date_cy« و »date_py« نامگذاری 

کردیم. پس اکنون می توانیم از نام آنها استفاده کنیم.
در سلول »C10« عبارت زیر را وارد کنید.

=SUMIFS(tbl_tb[Amount],tbl_

tb[Period],date_cy,tbl_tb[Account],tbl_

map[[#This Row],[PerTB]])

این دســتور که در محدوده جدول »tbl_map« اجرا خواهد 
شد، اکسل را مکلف می کند مقادیر ستون »Amount« از جدول 
»tbl_tb« را مشــروط به آنکه اول، مقدار منعکس در ســتون 

 »date_cy« آن جدول برابر با مقدار تخصیصی به »Period«
باشــد و دوم، مقدار منعکس در ستوِن »Account« آن جدول 
برابر با مقدار ســتون »PerTB« این جدول باشد را جمع بزند و 
در سلول محل درج این تابع که در ستون »CurrentYr« قرار 
دارد بنشــاند. پس از اطمینان از درستی عملکرد دستور، آن را 
در تمامی سلولهای ستون »CurrentYr« جدول تکثیر کنید. 
روشن است که برای گردآوری اطالعات مشابه برای سال قبل 
تنها کافی است در دستور یادشده نام »date_py« را جایگزین 
»date_cy« نماییــد و پس از اطمینان از عملکرد صحیح آن، 
آن را در تمامی سلولهای ستون »PriorYr« تکثیر کنید. نمونه 

نتیجه کار در شکل 4 ارائه شده است.
اکنــون هنگام انعکاس نتایج در قالــب طبقه بندی موردنظر 
شما فرا رسید. فرض بفرمایید کاربرگ اصلی پرونده حسابرسی 
برای بخش »موجودی نقد« به صورت شکل 5 از قبل به وسیله 

شما طراحی و عنوانهای حسابها در آن درج شده باشد.
نکته نیازمند توجه در اینجا ضرورت انطباق کامل عنوانهای 
حسابهای مندرج در این کاربرگ با عنوانهای درج شده در ستون 
»PerAudit« جدول »tbl_map« است که در شکل 4 نمونه 
آن ارائه شد؛ زیرا در صورت نبود انطباق، امکان برقراری رابطه 
بین آنها برای اکســل فراهم نخواهد بود. حاال لطفًا در ســلول 
 »=date_ye« و »=client« به ترتیــب عبارت »D1« و »B1«
را وارد کنیـــد تـا اکســـل نام واحد مورد رسیدگی و تاریخ 
پـایـــان سال مــالـــی را در آنجا منعکس کند. دو عبارت 
زیر را هم بـه تـرتیـــب در سلـولهای »C4« و »D4« وارد 

نمایید.

  شکل 4

ABCDEF

راهنمای طبقه بندی داده های تراز آزمایشی4

8

9PerTB                        PerAuditCurrentYrPriorYr

000ر233ر66721ر545ر344 تنخواه گردانها تنخواه گردان کارخانه10

000ر000ر00050ر877ر546ر3موجودی نزد بانکهاحساب جاری شماره؟؟؟؟؟؟؟ نزد بانک الف11

000ر000220ر000ر767ر1موجودی نزد بانکهاحساب جاری شماره؟؟؟؟؟؟؟ نزد بانک ب12

000ر000ر000900ر000ر000ر8سرمایه گذاری کوتاه مدت نزد بانکهاسپرده کوتاه مدت شماره؟؟؟؟؟ نزد بانک ب13
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=SUMIFS(tbl_map[PriorYr],tbl_

map[PerAudit],C4)

=SUMIFS(tbl_map[CurrentYr],tbl_

map[PerAudit],D4)

بــرای تمامی ردیفهای بعدی نیز که عنوان حســاب در آنها 

درج شده، دو دستور یادشده را در ستونهای »C« و »D« تکثیر 
کنید. اکســل ضمن اصالح خودکار مقدار آخرین متغیر دستور 
)مشخصه ســلول حاوی عنوان حساب در ردیف(، جمع مبالغ 
دارای عنوان متناظر در جدول »tbl_map« را محاســبه و در 
محل درج دو دســتور یادشده می نشاند. شکل 6 نمونه نتیجه 

کار است. مبالغ منعکس در آن را با جدول 4 مقایسه کنید.
بــا اتکا بــه این راهــکار، هر زمــان مانده حســابها در تراز 
آزمایشــی تغییر کند، بهنگام سازی گزارش متصل شده به آن، 

در این مثال کاربرگ حسابرســی،  به طور خودکار انجام خواهد 
شد. چنانچه حسابی به حســابهای تراز آزمایشی اضافه شود، 
فقط کافی اســت نام آن را در جدول »tbl_map« اضافه کنید 
و پس از برچسب زنی، دســتور »()SUMIFS« را به شرحی که 
 »PriorYr« و »CurrentYr« ارائه شد در سلولهای مربوط به

آن تکثیر کنید.
 اگــر به جــای کاربرگ حسابرســی، تهیه و بهنگام ســازی 
خودکار گــزارش دیگری، برای مثــال صورتهای مالی مدنظر 
باشد، تفاوتی در اصل ماجرا نمی کند و با توجه به هوشمندی و 
زیرکی که در حسابداران و حسابرسان سراغ داریم، به طور حتم 

از عهده آن بر خواهید آمد.
موفق باشید

ABCDEF

نام واحد مورد رسیدگی: سجایای قرن)سهامی خاص(        تاریخ پایان سال مالی: 1394/12/29       تهیه کننده:1

موضوع: موجودی های نقد                                                                                                             بررسی کننده: 2

عنوان حسابعطف3
مانده سال قبل طبق

تراز آزمایشی
مانده سال جاری طبق 

........تراز آزمایشی

000ر877ر313ر0005ر220ر50موجودی نزد بانکها4

667ر545ر000344ر233ر21تنخواه گردانها5

00موجودی نزد صندوق ها6

شکل 6

ABCDEF

نام واحد مورد رسیدگی:                                                   تاریخ پایان سال مالی:                                 تهیه کننده:1

موضوع: موجودی های نقد                                                                                                             بررسی کننده: 2

عنوان حسابعطف3
مانده سال قبل طبق

........مانده سال جاریتراز آزمایشی

موجودی نزد بانکها4

تنخواه گردانها5

موجودی نزد صندوق ها6

شکل 5


