
خالصه درس
حسابدارى براى مدیران



فهرست فصل  ها

 مفاهیم اساسی و حیطه حسابداری: فصل اول
 تجزیه وتحلیل معامالت وعملیات مالی  : فصل دوم
 جمع آوری اطالعات مالی  : فصل سوم
 مدارک اساسی حسابداری  : فصل چهارم
 بسط معادله حسابداری  : فصل پنجم
 چرخه حسابداری: فصل ششم
 اربرگ  تکمیل چرخه حسابداری با استفاده از ک: فصل هفتم
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فصل اول

مفاهیم اساسی و حیطه حسابداری
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تاریخ حسابداری  

ازنسفالیهایلوحهجهان،درحسابداریشدهکشفمدارکنخستین
میالدازقبلسال3600بهآنقدمتواستبابلدرسومرتمدن

.برمیگردد

دانندمیحسابداریپدرراپاچیولی.
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تعریف حسابرسی

تقلبشفکلحاظازحسابهابهرسیدگییعنیعاممعنایبهحسابرسی
عینوهمیشهتاریخطولدروداردطوالنیایسابقهسوءاستفادهو

امااست،داشتهوجوددولتیوخصوصیموسساتدرحسابرسی
بهنسبتنظراظهارورسیدگییعنینوینمعنایبهحسابرسی
آندرکهسهامیهایشرکترشدوپیدایشدنبالبهمالیصورتهای
تشرکدرکهبودایسرمایهمقداربهمحدودسهامدارانمسئولیت
.استانگلستانآنمنشاوآمدبوجودبودندگذاشته
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دولت و حسابداری

نقش استفاده کننده از خدمات حسابداری1.

نقش استفاده کننده از اطالعات مالی2.

نقش نظارت و هدایت3.

دولت بزرگترین استفاده کننده از اطالعات حسابداری است.
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موضوع حسابداری

یینهامحصولطریقاززیرا.شودمینامیدهتجارتزبانحسابداری
واحدهردربارهالزماطالعاتاست،مالیگزارشهایهمانکهآن

یران،مد:شامل)ذیعالقهوذینفعافرادوموسساتاختیاردراقتصادی
.گیردمیقرار(دهندگان،دولتاعتبارسرمایه،صاحبان

تاسحسابداراناستفادهمورداطالعاتاصلیمنبعروزمره،معامالت.
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تعریف حسابداری 
باکهاستهاییروشوقواعدمجموعهازعبارتحسابداری

طبقه،گردآوریموسسهیکاقتصادیومالیاطالعاتآنها،بکارگیری
یبراوشودمیتلخیصحسابداریهایگزارششکلبهوبندی

.ردگیمیقرارذینفعوذیعالقهاشخاصاختیاردرگیریتصمیم

آناحلمرکهاستخدماتیایحرفهفعالیتیکحسابداریبنابراین
شکلبهشدهبندیطبقهاطالعاتتلخیصوبندیطبقهثبت،شامل

ابواستغیرانتفاعیوانتفاعیواحدهایبرایمالیهایگزارش
ویمالآگاهانهگیریتصمیمدرراآنهاآنها،بهاطالعاتاینرساندن
.کندمیکمکتجاری
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ضرورت هایی که حسابداری به آن پاسخ می دهد

معینتاریخیکدراقتصادیواحدیکمالیوضعیتکردنخالصه-الف

،زمانازایدورهطیاقتصادیواحدیکعملکردنتیجهدادننشان-ب
.زیانیاسودتعیینیعنی

آتیهایسیاستاتخاذوگیریتصمیمبرایالزممبنایآوردنفراهم-ج
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سیستم حسابداری

طریقازتاشودمیمستقرسازمانیکدرحسابداریسیستم
گروهبهمعامالتاینبندیطبقه(بروزمره،معامالتکردنثبت(الف
هایگزارشدراطالعاتاینکردنخالصه(جوهمگنهای

رارقگیرندگانتصمیماختیاردررانیازمورداطالعاتحسابداری،
.دهد

درالیمعملیاتومعامالتنتایجحسابداریسیستماستقرارازپس
اولیهاسنادیامثبتهاسناد.شودمیثبتحسابداریمدارکوهافرم

رداختپدستورفروش،یاخریدفاکتورمانندمالیعملیاتومعامالت
ابتداهکاستحسابداریسیستمهراصلیپایهوجه،دریافترسیدیا
.شودمینقلکلدفتربهسپسوثبتروزنامهدفتردر
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سیستم حسابداری

شودمیانجامزیرطرقبهحسابداریاطالعاتثبت:

مدادوقلمبا:دستی1.

مکانیکیابزارازاستفادهبا:مکانیکی2.

کامپیوترازاستفادهبا:الکترونیکی3.

میامانجخودخاصطریقبهرادستیهایروشهمانصرفاکامپیوتر
.دهد
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(بیالن)ترازنامه 

عددیمتمالیصورتهایکل،دفتربهشدهوارداطالعاتازاستفادهبا
یتوضعصورت،نخستین.شودمیارائهوتهیهمختلفهایدورهدر

تاسایخالصهودهدمینشانمعینتاریخیدرراسازمانیکمالی
بههموسسکهدیونیو(هادارایی)موسسهبهمتعلقگوناگوناموالاز

اساسربیاجدولیانمودارشکلبهمیتواندکه(هابدهی)دارددیگران
میهنامیدبیالنیاترازنامهکهگرددتهیهحسابداریرسمیقواعد
.شود

11



گزارش سود و زیان

ازمعینیدورهدرراسازمانیکعملیاتکارآییمیزانگزارش،این
.دهدمینشانزمان

وندناممیزیانوسودصورتراآنبازرگانیوتولیدیموسساتدر
نههزیودرآمدصورتآننامانتفاعیغیرموسساتوهاباشگاهدر

.است
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انواع گزارش های حسابداری

صورتهای مالی

اظهارنامه مالیاتی

گزارش های خاص مدیریت

گزارش های خاص به سازمانهای دولتی

14



15



ویژگی های اساسی اطالعات حسابداری

کهبودخواهدمفیدگیریتصمیمبرایصورتیدرحسابداریاطالعات
زیرهاییویژگبودناعتمادقابلورسیدگیقابلیت،مستندبرعالوه

:باشدداشتهنیزرا

بودنمربوط1.

بودنموقعبه2.

بودنصحیح3.

بودنمقایسهقابل4.
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مربوط بودن

واقعموثرهمسالیکبهنسبتگیریتصمیمدرکهرااطالعاتیکلیه
درونهایبررسیدرآناهمیت.نامندمیمربوطاطالعاتشود،

.استبیشترسازمانی
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به موقع بودن

رسدستدرمناسبزماندرحسابداریاطالعاتکهاستمعنیبدین
ویژههباطالعاتانواعازبسیاریزیرا.گیردقرارکنندگاناستفاده

میدستازراخودارزشسرعتبهزمانگذشتبامالیاطالعات
.دهند

اهمیتازمراتببهسازمانیدرونهایگزارشمورددرویژگیاین
وترلکنبرایاغلباطالعاتگونهاینزیرااست،برخورداربیشتری
.رودمیکاربهروزانهعملیاتبرنظارتاعمال
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صحیح بودن

دقتابگیریاندازهقابلهایکمیتقالبدرواقعیاتارائهمعنایبه
.استکافی

19



قابل مقایسه بودن

قایسهمهمچنینواقتصادیواحدیکمختلفسنواتعملکردمقایسه
مشابه،زمانیهایدورهبرایمختلفاقتصادیواحدهایعملکرد
مبنایبرشدهارائهاطالعاتکهبودخواهدمفهوموعملیهنگامی
یریگاندازهیکنواختطوربهومشابههایتکنیکوهاروشاصول،
.باشدشده
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استفاده کنندگان از اطالعات حسابداری

د،کننمیدریافتراحسابداریهایگزارشواطالعاتکهاشخاصی
بههکگویند،میحسابداریاطالعاتازکنندگاناستفادهاصطالحا
:شودمیتقسیمزیرکلیدوگروه

تصمیم گیرندگان داخلی یا درون سازمانی1.

تصمیم گیرندگان خارجی یا برون سازمانی2.
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برون سازمانی-تفاوتهای گزارش های درون سازمانی

ومدیراناطالعاتینیازهایتامینبرایسازمانیدرونهایگزارش1.
هبتواندمیرواینازشود،میریزیطرحسازمانیدرونمسئوالن
هایزارشگآنکهحالشود،ریزیطرحکنندگاناستفادهنیازتناسب
.هستنداستانداردمعموالسازمانیبرون

.گرددمیتهیهتفصیلیطوربهسازمانیدرونهایگزارش2.

زمانیدورهیکدرسازمانیدرونهایگزارشتهیهدفعاتتعداد3.
هایگزارشکهدرصورتی،(روزانههفتگی،،ماهانه)استزیادنسبتا
.گرددمیتهیهمالیدورهپایاندرمعموالسازمانیبرون
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تصمیم گیرندگان درون سازمانی

که،هستنداجراییمدیرانعمدتاسازمانیدرونگیرندگانتصمیم
یریگتصمیموهماهنگیکنترل،ریزی،برنامهبرایرامالیاطالعات

میقراراستفادهموردسازمانروزانهعملیاتدربارهشماربیهای
.دهند

نآ.استسازمانهرموفقیترمزموقعبهودرستگیریتصمیم
میمتصبرایالزماطالعاتارائهبهکهراحسابداریفرایندازقسمت
حسابداریمیگردد،منجراقتصادیواحدهایاجراییمدیرانگیری

.شودمینامیدهمدیریت
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یموارد کاربرد اطالعات مالی توسط مدیران اجرای

برنامه ریزی

تهیه بودجه

کنترل

تصمیم گیری در مورد قیمت های فروش

مدیریت موجودی ها

بودجه بندی سرمایه ای
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برنامه ریزی

استسازمانهرمدیرانوظیفهمهمترین.

منابعازهاستفادنحوهبهنسبتگیریتصمیمفرآیندریزیبرنامه
.استموجود
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تهیه بودجه

استریزبرنامههروظیفهازبخشمهمترین.

ورهددرسازمانمنابعازاستفادهمنظوربهکاملومشروحمقداریطرحیکبودجه
.استآتیدورهمالیبرنامهسادهزبانبهواستمعینای

آنازمالیمنابعخروجیجریانواقتصادیواحدبههادرآمدورودجریانبرمشتمل
.باشدمی

جاریسالحسابداریمدارکواسنادآناساسواستسالهیکمعموالبودجهدوره
.استآتیعملیاتبینیپیشوقبلسالهایو

نترلکبرایآنازاجراجریاندر.کندمیتعیینراسازمانهدفوفعالیتمشیخط
.شودمیاستفاده
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کنترل

هروزمرعملیاتوارسیباکهاستمدیریتوظایفازدیگریکی
ریزیهبرنامعملیاتازغیراصولیانحرافاتازجلوگیریبرایسازمان

اجراجهتدرعملیاتدادنسوقبرایضروریاقداماتانجاموشده
.گیردمیصورتهاپروژهانجامو

استسازمانشدهتعیینهایهدفبهدستیابیبرایابزارمهمترین.

باودجهبارقاممقایسه)خاصیهایگزارشکنترلفراینداولیهعنصر
.ودشمیتهیهحسابداریسیستمطریقازکهاست(واقعینتایج
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استبرنامهاجرایطریقهدرتغییرمستلزماصالحیاقدامات.
استریزیبرنامهدرنظرتجدیدمستلزمتعدیلیاقدامات.
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تصمیم گیری در مورد قیمت های فروش

توجهابکهاستمدیریتهایفعالیتترینجالبومهمترینازیکی
.شودمیتعیینتولیدیمحصوالتشدهتمامبهایبه

والتمحصشدهتمامبهایمحاسبهفرایندشده،تمامبهایحسابداری
.است

وزیابیارموردمداومطوربهبایدواستپویافعالیتیکگزینه،این
بازارتوضعیجاری،شدهتمامبهایبهتوجهبا).گیردقرارنظرتجدید

(تجاریرقبایفعالیتو
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مدیریت موجودی ها

صرفگردش،درسرمایهازایعمدهبخشموسساتازبسیاریدر
ارآمدکوموثرمصرفازاطمینانحصولبنابراین.شودمیهاموجودی
.استضروریاتازاولیهموادیاشدهساختهکاالیازاعمها،موجودی
فارشسمقدارترینصرفهباها،موجودیانواعمورددرگیریتصمیم

درداولمتتصمیماتانواعازهایینمونهسفارش،تجدیدحدتعیینو
زیریطرحبهکهناگزیرندمدیراناینهابرعالوه.موجودیهاستمورد
اینمصرفوجابجاییوداریانبارموثرهایروشتدوینبرای

.بپردازندموجودیها
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مدیریت موجودی ها

فعالیتهماهنگومنظمتداومحفظهاموجودیمدیریتازمنظور
ودکمبعلتبهعملیاتتوقفازجلوگیریوفروشوتولیدیهای

.موجودیهاست

سفارشمقدارترینصرفهبا(EOQ)ازمعینقلمیکسفارشمقدار
میمالیدورهطیدرهزینهکمترینتحملموجبکهموجودیهاست

.گردد
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بودجه بندی سرمایه ای

عمدههایپروژهپشتیبانیوریزیطرحارزیابی،تشخیص،فرایند
.استبزرگاقتصادیواحدهایکلیهدرگذاریسرمایه

آالتاشینمخریدتولیدی،تسهیالتتوسعهبهمربوطتصمیماتمانند
.اموالمرمتونوسازیواساسیتعمیراتجدید،
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تصمیم گیرندگان برون سازمانی

ازکهباشدمیایگستردهطیفشاملسازمانیبرونکنندگاناستفاده
بانکهان،بستانکارابالقوه،گذارانسرمایهسهامداران،توانمیآنهاجمله

هایاتحادیهاقتصادی،ومالیگرانتحلیلاعتباری،موسساتو
.بردنامرادولتیاقتصادیومالیمراجعوکارگری
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سرمایه گذاران

بتوانندآناتکایبهکههستنداطالعاتیکسبپیدرگذارانسرمایه
رارقارزیابیموردرااقتصادیواحدهایسودآوریتواناییومالیتوان
مه،بیشرکتهایداران،سرمایهگذاری،سرمایهبانکهایمانند.دهند

زمالوجوهبرتامینعالوهکهسازمانهاییسایریاآموزشیموسسات
.دارنداختیاردراضافینقدوجوهخودروزمرهمخارجبرای

دهایواحدرگذاریسرمایهمورددرگیریتصمیمبرایاساسیمبنای
.استمزبورواحدهایمالیهایگزارشدرمندرجاطالعاتتجاری،
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اعتبار دهندگان

تمعامالیاواماعطایطریقازکههستنداشخاصیدهندگاناعتبار
.ندکنمیتامینراتجاریواحدهایمالینیازهایازبخشیاعتباری،

(میگیرندقراربستانکارانجزودهندگاناعتبار)

واحدهباعتباروواماعطایمورددرگیریتصمیمبرایاساسیمبنای
.تاسمزبورواحدمالیهایگزارشتحلیلوتجزیهوبررسیتجاری،
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تامینانبستانکاروسرمایهصاحبانتوسطتجاریواحدیکهایداراییمنابع
.گرددمی
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دولت

میرارقاستفادهموردرامالیهایگزارشدولتیسازمانهایازبسیاری
ردهکعملخودقانونیتعهداتبهموسساتکهشوندمطمئنتادهند

.اند

سلیمتبوسیلهسالهرتاسازندمیملزمراموسساتمالیاتیمراجع
از.ندکنتعیینراخودمالیاتمشمولدرآمدمبلغمالیاتی،اظهارنامه

.شودمیتامیندولتبرایالزممالیمنابعطریقاین
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اصول پذیرفته شده حسابداری

میمنتشرساالنهصورتبهراخودمالیهایگزارشموسساتغالبا
وودشمیگذشتهبهمربوطمالیصورتهایدرمندرجاطالعات.کنند

ورتهایصدرمندرجاقالممقایسهکهاینبرای.نماستگذشتهدرواقع،
سایرمشابهاقالمیاواحدهمانقبلهایدورهمشابهاقالمبامالی

باشد،پذیرامکانکنندمیفعالیترشتهآندرکهواحدهایی
هکخاصیاستانداردهاییااصولمطابقبایدمزبورمالیصورتهای

.گرددتهیهشود،مینامیدهحسابداریشدهپذیرفتهاصول
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اصول پذیرفته شده حسابداری

تاسهاییرویهوقواعدمیثاقها،ازعبارتحسابداریاصولومفاهیم
بهبشریجوامعنیازهایبهپاسخدروزمانطولدربشر،توسطکه

.استتهیافتکاملوتحولتغییر،تدریجبهوشدهبنامالیاطالعات

برتیکنواخسیستمیایجادحسابداری،اصولتدوینازاصلیهدف
اینازتااستمالیهایگزارشتهیهوحسابداریهایروشاعمال
مختلفاقتصادیواحدهایمالیهایدرگزارشکهاطالعاتیطریق
.باشدمقایسهقابلومفهوممقیاس،همشود،میارائه

ولقبمورداصولحسابداری،استانداردهای:معناهماصطالحاتسایر
حسابداریمتداولاصولوحسابداری
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اصول پذیرفته شده حسابداری

ولاصاجرایکهاستانداردهاییانتشاروتدویناختیارومسئولیت
مراجععهدهبهمعموالسازدمیهماهنگکشورهردرراحسابداری

.باشدمیکشورهاحسابداریایحرفه
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طبقه بندی اصول پذیرفته شده حسابداری

اصولیتمفروضا:(فراگیراصول)حسابداریمفاهیمیابنیادیمفاهیم1.
سایرشالودهومنشاواقتصادیواحدهایمالیصورتهایزیربنایکه

.استحسابداریاصول

کهکلیقواعد:(عملیاتیکلیاصول)حسابداریاصولیامبانی2.
وتمعامالنتایجگزارشوبندیطبقهثبت،گیری،اندازهرهنمود
.استاقتصادیواحدهایمالیعملیات

مشخصهایرویه:(تفصیلیاصول)حسابداریهایروشیاهارویه3.
شرایطببرحساقتصادیواحدیککهاستعملیاتیاصولبرمبتنی
ده،داتشخیصمناسبخودمطلوبگزارشوحسابداریکاربرای

.کندمیپیرویآنازوانتخاب
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فرض تفکیک شخصیت . 1

مستقلتیشخصیموسسههربرایشخصیت،تفکیکفرضاساسبر
ردموجودموسساتسایرازمستقلهمچنینوآن(مالکان)مالکاز

.مندنامیتجاریشخصیتیکراآنومیشودگرفتهنظردرجامعه
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فرض واحد اندازه گیری.2

یهکلنتایجوآثارکهاستمعنیبدینگیریاندازهواحدفرض
یریگاندازهپول،واحدحسببربایدموسسهمالیعملیاتومعامالت

.شودگزارشو
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فرض دوره مالی.3

آنلیاتعماجرایپایاندرمیتوانفقطراموسسهعملیاتواقعینتایج
پرداختوتعهداتاجرایودارائیهافروشمطالبات،وصولازپسو

ارائهبرای)روایناز.کردتعیینقطعیودقیقطوربهبدهیها،
واحدیکعمر(مالیهایگزارشازکنندگاناستفادهبهاطالعات
کهدمیکننتقسیممساویزمانیهایدورهسرییکبهرااقتصادی
تواندمیدوره.گویندمیحسابداریدورهرا،دورههراصطالحا

متوالیماهدوازدهکهراحسابداریدورههرو...وماههسهماهه،یک
.مینامندمالیسالاصطالحابکشدطول

اینیمساوپیاپیهایدورهبهاقتصادیواحدعمرتقسیممزیتیک
.میکندفراهمرامقایسهقابلیتکهاست
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فرض تداوم فعالیت .4

یندهآدرموسسهعملیاتکهاستمعنیبدینفعالیتتداومفرض
آنعالیتفتوقفیاانحاللقصدویافتخواهدتداومبینیپیشقابل
الکموسسهیکدرشدهانجاممخارجفرضایناساسبر.نداردوجود

دورهبهکاالموجودیمثلاقالمبرخیونشدهمنظورهزینهحساببه
.شودمیمنتقلبعد

داومتفرضبرجاریارزشجایبهشدهتمامبهایبههاداراییثبت
.استمبتنیفعالیت

ضفراینبرمدتبلندوجاریبههابدهیوهاداراییبندیطبقه
.استمبتنی
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(تاریخی)اصل بهای تمام شده .5

تمامبهایبهمالیرویدادهایتمامشده،تمامبهایاصلموجببه
وشودمیمنعکسمالیصورتهایدروثبتوقوعتاریخدرشده

ثبتویشناسایافزایشاینیابد،افزایشآنهاپولیارزشبعداچنانچه
.شودنمی

نقدمتقیبراساسدارائیهاشدهتمامبهایاصل،اینگیریکاربهدر
.شودمیگیریاندازهنقد،قیمتمعادلیا
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نارسایی های بهای تمام شده

تغییرطوالنینسبتامدتیگذشتازپسموسسههرهایداراییارزش
مقیاسیکعنوانبهتاریخیشدهتمامبهایترتیباینبهوکندمی

.دهدمیدستازراخوداعتبارموجودمنابعگیریاندازهکمی

ایبهوشودمیتحصیلزمانطیدرمعموالموسسهیکهایدارایی
یمتقآنکهحالاست،تحصیلزمانقیمتهایمبنایبرآنشدهتمام
مهترازنادرموجودارقاملذا.یابدمیتغییرزمانجریاندرمعموالها
رادقیقیرتفسیکهارقامیعنوانبهتواندنمیمقیاس،تغییرعلتبه

.شودتلقیسازدمیممکن
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دالیل استفاده از بهای تمام شده تاریخی

هعادلارزشمعرفدارایی،تحصیلزماندرتاریخیشدهتمامبهای
.استدارایی(متعارف)

واقعینتیجهدرونیستمبتنیفرضیمبادلهبرتاریخیشدهتمامبهای
.باشدمیتاییدوگیریاندازهقابلو

اییشناسفروشتاریخدربایدداراییواگذاریازحاصلزیانیاسود
.باشدمبتنیبینیپیشوفرضبرتواندنمیوشود
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اصل حاکمیت قانون

یهمگنهایروشحسابداریشدهپذیرفتهاصولکهحالیعیندر
برناظرمقرراتوقوانینآورده،فراهممالیاطالعاتثبتبرای

مامتدرحسابداریفرآیندبرنیزکشورهراقتصادیهایفعالیت
ووضعکشورگذاریقانونمراجعکهقوانینی.داردحاکمیتمراحل

کهنامند،میموضوعهقوانیناند،کردهآنرعایتبهملزمرااشخاص
.دشونمیبندیدستهآمرهقوانینوارشادیقوانیندستهدوبه

الزاماحکاموحسابداریشدهپذیرفتهاصولبینمغایرتصورتدر
.استقانوناجرایاولویتبراصلکشور،یکقانونیآور
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مانجامنعیاانجاممورددرکهاستمقرراتیوقواعد:آمرهقوانین1.
.استالزامیآنهارعایتووضعافعالی،یافعل

اصاشخهدایتمنظوربهکهاستمقرراتیوقواعد:ارشادیقوانین2.
اموردرراآنهاروابطوشدهوضعاعمالشانوافعالانجاممورددر

.کندمیمعین
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انواع احکام در قوانین شرکت ها

بهتنهاایمنع،مقرر،راافعالییافعلانجامکهقانونیاحکام:عاماحکام
زامیالعامطوربهراآنهارعایتوشناختهمجازقانوندرمقررترتیب
.استکرده

رایاجمحدودهدرراافعالییافعلانجامکهقانونیاحکام:خاصاحکام
.استکردهآورالزامومقررمعینقانونی

دراشخاصارشادوهدایتمنظوربهکهقانونیاحکام:ارشادیاحکام
بازرگانیواقتصادیواجتماعیروابطبرناظرووضعآناناعمال

.آنهاست
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قلمرو حسابداری

.شودمیهدیدچشمگیرپیشرفتزمینهدوحسابداریتکاملسیردر1.

برایننویابزارهایوفنونکاربردودیگرعلومازبیشتراستفاده2.
.بیشترسرعتودقتبامالیاطالعاتارائهوتهیه

.حسابداریقلمروگسترشوموضوعاتتنوع3.
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موضوعات تخصصی حسابداری

وزارشگتلخیص،بندی،طبقهثبت،تشخیص،به:مالیحسابداری1.
میادیاقتصواحدهایعملیاتنتایجومالیوضعیتتحلیلوتجزیه
.پردازد

برنامهبرایرامدیریتنیازمورداطالعات:مدیریتحسابداری2.
.آوردمیفراهمسازمانیکعملیاتکنترلوادارهریزی،

ثبت،،تشخیصبه:(صنعتیحسابداری)شدهتمامبهایحسابداری3.
هایتفعالییامحصوالتشدهتمامبهایگزارشوتحلیلوتجزیه
.پردازدمیمعین
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موضوعات تخصصی حسابداری

وحلیلتوتجزیهثبت،تشخیص،اصول،شرحبه:دولتیحسابداری4.
هایسازماندولت،بهمربوطعملیاتنتایجومالیوضعیتگزارش
یحصحبینیپیشبرایبعدیعملیاتانجاموشهرداریهادولی،

.پردازدمیکشوربودجهدراعتبارات

عملیاتهبنسبتگزارشارائهوارزیابیرسیدگی،:داخلیحسابرسی5.
واحدیکهایفعالیتبهمربوطهایکنترلسایروحسابداری
میدهنامیداخلیحسابرسیمزبور،واحدکارکنانتوسطاقتصادی

.شود
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موضوعات تخصصی حسابداری

شدهپذیرفتههایرویهواصولچارچوبدرالزمهایرسیدگی6.
اسنادر،دفاتمدارک،بهنسبتقانونیالزاماترعایتباوحسابرسی

حسابداریتوسطکهاستاقتصادیواحدیکمالیصورتهایو
رمنظوبهمستقلوایحرفهصالحیتومهارتدارایودرستکار

موردمالیصورتهایقبولقابلیتودرستیدربارهنظراظهار
طبقمزبورمالیصورتهایآنکهشرطبهگیردمیانجامرسیدگی

تهیهشورکقانونیالزاماترعایتباوحسابداریشدهپذیرفتهاصول
.باشدشدهارائهو
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طبقه بندی واحدهای اقتصادی

کردبندیطبقهمیتوانکلیدستهدودررااقتصادیواحدهای:

انتفاعیموسسات1.
.Aانتفاعیتجاریواحدهای

.Bانتفاعیتجاریغیرواحدهای

غیرانتفاعیموسسات2.
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لطبقه بندی واحدهای انتفاعی از لحاظ طرز تشکی

(ورانپیشهوصنفیواحدهایتجار،)انفرادیموسسات1.

(مختلطونسبیتضامنی،شرکتهای)ضمانتیهایشرکت2.

(لتیدوومحدودمسئولیتباسهامیشرکتهای)سرمایهشرکتهای3.

ورسیحسابموسساتحقوقی،دفاتر)تجاریغیرانتفاعیموسسات4.
(پزشکیکلینیکهای

57



برخی ویژگی های عمده واحدهای انتفاعی
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فصل دوم

تجزیه و تحلیل معامالت وعملیات مالی
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اهمیت حسابداری

سوبمحسازمانیهرموفقیترمزموقعبهودرستگیریهایتصمیم
.شودمی

هایخروجیازحاصلمالیاطالعاتبراساسمدیرانگیریتصمیم
.پذیردمیصورتحسابداری
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معادله حسابداری

سرمایه  +  بدهیها  =  دارائیها  

زیراد،گوینمیترازنامهمعادلهیاحسابداریاصلیمعادلهرارابطهاین
نامهترازآناساسبرواستحسابداریسیستمشالودهمعادلهاین
.گرددمیتنظیموتهیه
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دارائیها

بهرزیابیاقابلکههستندموسسهیکاقتصادیمنابعیااموالدارائیها
.هستندپول

ورتصدروباشدآتیمنافعدارایکهاستاقتصادیوقتیمنبع
:استآتیمنافعدارایزیرشرایط

.باشدنقدبهتبدیلقابلیانقد1.

.باشدفروشقابلکاالی2.

.باشدآتیفعالیتهایدراستفادهقابلمالیحقوقیااموال3.
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دارائیها

بایدآیدحساببهداراییبتواندقلمیکاینکهبرای:

.باشداقتصادیمنبع1.

.باشدموسسهمالکانهتسلطدر2.

.باشدپولبهتقویمقابل3.
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بدهیها

تهگذشمعامالتازکهگویندبدهیراموسسهیکتعهداتیادیون
طریقزابایدکهاستتعهداتیبیانگروشودمیناشیموسسهیک

کهتیموسسایااشخاص.گرددتسویهخدماتانجامیاهاداراییانتقال
.نامندمیبستانکارانشودپرداختآنهاطلبباید

،هایاراییدکلبهنسبتبستانکارانمالیحقیاادعابدهی،بنابراین
.نیستمعینیداراییبهنسبتواستموسسهیک
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سرمایه

مایهسرآن،دارایهایبهنسبتموسسهیکمالکانیامالکمالیحق
.ارددرجحانسرمایهصاحبحقبربستانکارانحق.شودمینامیده

ازیعنیهابدهیبرهاداراییمازادمحلازسرمایهصاحبمالیحق
.شودمیتامینموسسهخالصهایدارایی

یاسهامصاحبانمالیحقراسهامدارانمالیحقسهامیشرکتهایدر
.گویندمیویژهارزش

آنصاحببرایپولبهتقویمقابلمنافعکهاستحقیمالی،حق
.کندایجاد
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تجزیه و تحلیل معامالت و عملیات مالی

شودیمسرمایهوبدهیدارایی،درتغییرباعثکهرارویدادهاییانواع
.گویندمالیعملیاتومعامالترا

ازمالیرویدادهایاغلب:(سازمانیبرون)خارجیمالیرویدادهای
درهکشودمیناشیموسسهازخارجاشخاصباموسسهبینمعامالت

.استمنعکسمعاملهاولیهاسنادیامثبتهاسناد

یکداخلیعملیاتازمالیرویدادهایبرخی:داخلیمالیرویدادهای
سمنعکداخلیاسناددرآنبهمربوطاسنادوشودمیناشیسازمان

(...وانبارازکاالتحویلبرگمانند).شودمی
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وشودمیتهیهمعاملهیکبرایکهاستمدرکیاولینمثبتهسند
یاریدخفاکتور:ماننداست،معاملهماهیتومبلغتاریخ،دهندهنشان

وارنووجهدریافترسیدجاری،حساببهواریزفیشچک،فروش،
.فروشصندوق

داخلیاسنادومثبتهاسناداهمیتدالیل:
درثبتومالیعملیاتومعامالتتحلیلوتجزیهبرایراالزماطالعات

.کنندمیفراهمدفاتر

کنندمیفراهمآیندهدررامالیعملیاتومعامالتاثباتامکان.

ستفادهاقابلدفاعیادعویمقامدرکهاینوشتهازعبارتستسند
.باشد
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آثار معامالت و عملیات مالی بر معادله حسابداری

مالیتعملیاومعامالتگزارشوثبتتحلیل،وتجزیهکاملفرایند
غییراتتوجودباحسابداریمعادله.استمبتنیحسابداریمعادلهبر

.داردتوازنهموارهمعاملههرازناشی
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نامیممیبستانکارانکتابایندرراپرداختنیحسابهای.

نامیممیبدهکارانکتابایندررادریافتنیحسابهای.
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حسابهای پرداختنی

دماتخنسیهدریافتیاداراییهانسیهخریداثردرکهبدهیهاییبه
حسابهای،باشدنشدهتسلیمتجاریسندآنقبالدروباشدشدهایجاد

.گویندمیپرداختنی
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مثال

یستاسخاوریآقایتوسطکهخاورموسسهمالیعملیاتمثالایندر
.دهیممینشانراحسابداریاساسیمعادلهبرآنتاثیروشده
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تهیه ترازنامه یا صورت وضعیت مالی

ودهیبدارائی،وضعیتدادننشانبرایمعینفواصلدرکهگزارشی
گردد،میتهیهحسابداریقواعداساسبرموسسهیکسرمایه

.شودمیگفتهمالیوضعیتصورتیابیالنترازنامه،

شدهآوردهذیلدرشدتشریحقبلمثالدرکهخاورموسسهترازنامه
.است
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ضرورت طبقه بندی اقالم ترازنامه

خالصهارائهوتنظیمترازنامه،اقالمبندیطبقهازاصلیهدف
یبندطبقه.باشدمفیدومفهومکهطوریبهاستمالیاطالعات

هتجاینازترازنامهدرمشابهاقالمبندیگروهوهابدهیوهادارایی
گزارشازکنندگاناستفادهبرایراالزماطالعاتکهداردضرورت

ازاستعبارتبندیطبقهخالصه،طوربه.سازدفراهممالیهای
ردیامتجانسومشابههایگروهدرمالیهایگزارشاقالمتنظیم
.دارندمشترکمبنایکههاییگروه
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طبقه بندی عناصر اصلی ترازنامه

(گردشدردارایییاگرداندارایی)جاریدارایی1.

ثابتدارایی2.

جاریبدهی3.

مدتبلندبدهی4.

گردشدرسرمایه5.
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دارایی جاری.1

جریاندرکهشودمیگفتهداراییاقالمسایرونقدموجودیبه
شوند،تبدیلنقدبهترازنامهتاریخازسالیکمدتدرعادیعملیات

ذاریگسرمایهنقد،موجودی:شاملکه.برسندمصرفبهیافروشبه
اسناد،(دریافتنیحسابهای)بدهکاران،(مدتکوتاه)موقتهای

ماقال.باشدمیهزینههایپرداختپیشوکاالموجودیدریافتنی،
بندیقهطبترازنامهدرنقدینگیکاهشترتیببهمعموالجاریدارایی

.شوندمی

قد،نبهمدتکوتاهغیرنقدیهایداراییتبدیلبرایالزمدورهاگر
واندهخعملیاتگردشدورهکهدورهاینباشد،سالیکازترطوالنی

.یردگمیقرارجاریداراییگروهدراقالمبندیطبقهمالکشود،می
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مبلغیشرطوقیدبدونپرداختکههستنداسنادیدریافتنی،اسناد
املشایراندرواستشدهتصریحآندرمتعهدشخصتوسطمعین
.استبراتوسفته

استالانتققابل(نویسیپشت)ظهرنویسیطریقازتجارتیاسناد.
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دارایی ثابت.2

ستفادهاونگهداریقصدموسسهکهشودمیگفتهداراییازاقالمیبه
.ریادااثاثهساختمان،زمین،مانند.داردمتمادیسالهایبرایراآناز

وآالتماشیناموال،یامدت،بلندمشهودداراییراثابتدارایی
.گویندمینیزتجهیزات

دادقلمثابتداراییموسسهیکبرایکهدارایییکاستممکن
.بالعکسوباشدجاریداراییدیگرایموسسهبرایشود،می
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بدهی جاری.3

از(بعدلسا)یکسالطیرودمیانتظارکهشودمیگفتهتعهداتیبه
بازپرداختیاتسویهدیگرجاریبدهیایجادیاجاریداراییمحل
پیشی،پرداختناسناد،(بستانکاران)پرداختنیحسابهایمانند.شود

.پرداختنیمالیاتوپرداختنیدستمزددریافتها،

ازایدرکهگرددمیاطالقهابدهیازگروهآنبهپرداختنیاسناد
درارمبلغیتااستشدهمتعهدتجاریاسنادامضایباموسسهآن،

ازایردکهاسنادیبه.نمایدپرداختبستانکارانبهمعینتاریخی
.گویندمیتجاریپرداختنیاسناداصطالحاشود،میصادرنسیهخرید
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بدهی بلندمدت.4

از(بعدالس)یکسالطیرودنمیانتظارکهشودمیگفتهتعهداتیبه
قرضهاوراقمانند.شودبازپرداختیاتسویهجاریداراییمحل

.مدتبلندپرداختنیاسنادپرداختنی،
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سرمایه در گردش.5

درسرمایهراجاریبدهیمبلغجمعوجاریداراییمبلغجمعتفاوت
مالیوانتیعنینقدینگی،میزانگردش،درسرمایه.گویندمیگردش
گردشدرسرمایهمثال.دهدمینشانراتعداتواریزدرموسسه
:بابرابراستقبلمثالدرخاورموسسه

1680000......................دارایی جاری

200000..........................بدهی جاری

1280000............سرمایه در گردش
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سایر روش های ارائه ترازنامه

دهندهلتشکیارقامازکلیتصویرارائهکهمواقعیدر:ایدایرهنمودار
.استمفیدبسیارباشدنظرموردترازنامه

جمعبرتقسیمترازنامهطرفیندرمندرجاقالمازیکهرترسیم،برای
بهحاصلعددوشدهضربدرجه360درسپسوشدهترازنامهکل

.میشودگردسرراستدرجهنزدیکترین
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سایر روش های ارائه ترازنامه

ستونهاترسیمبرایعمودیمحوریکوافقیمحوریک:ستونینمودار
رداقالمسطحکهاستاینبرایمحوردوانتخاب.شودمیاتخاب
.شدباترازنامهکلجمعبهشدهانتخاباقالمبامتناسبستونها

باشدمساویبایدستونهاعرضوطول.

85



فصل سوم

جمع آوری اطالعات مالی

مالیاتعملیومعامالتتحلیلوتجزیهباحسابداریفرایند#
.شودمیشروع
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افتتاح حساب

وثبتحسابداریمدارکدررامالیعملیاتومعامالتحسابداران
.کنندمیتهیهمدارکاینرویازمالیدورهپایاندرراترازنامه

هبترازنامهقلمهرهایکاهشوهاافزایشثبتبرایکهرامدرکی
سیستمهراصلیپایهحساب،.گویندمیحسابرود،میکار

ازکیهرتغییراتبهمربوطاطالعاتکهاستایوسیلهوحسابداری
.شودمیآوریجمعآندرسرمایهوبدهیدارایی،اقالم
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Tحساب

وامالتمعثبتوتحلیلوتجزیهبرایحسابدارانکهحسابنوعیک
دارایحساباین.استTحساببرند،میبکارمالیعملیات

Tحرفشبیهکهافقیخطیکوعمودیخطیکدوخطاست،

.داردقسمتسهحساباین.استانگلیسی

حسابعنوان1.

بدهکارطرفیاراستطرف2.

طرف راست یابستانکارطرفیاچپطرف3.
بدهکار

طرف چپ یا 
بستانکار

عنوان حساب
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ثبت های بدهکار و بستانکار

میناستفادهچپطرفیاراستطرفاصالحازاطالعاتثبتبرای
اقالمبهطمربوثبتوقتیبدهکارثبتیابدهکارگوییممی.کنیم
ثبتوقتیاربستانکثبتیابستانکارگوییممیواستراستسمت
راتانکاربسوبدرابدهکاراختصاربه.استچپسمتاقالمبهمربوط

.گوییممیبس

طرف)راستسمتدرقلمیکثبتمعنیبهکردنبدهکاراصطالح
سمتردقلمیکثبتمعنیبهکردنبستانکاراصطالحو(بدهکار

.است(بستانکارطرف)چپ
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قواعد بدهکار و بستانکار کردن

سابهاحدرترازنامهوحسابداریمعادلهبرآناثربهتوجهبامعاملههر
.شودمیثبت

درکاهشو(بدهکار)راستسمتدرداراییحسابدرافزایش
.شودمیثبت(بستانکار)چپسمتدردارایی

درکاهشو(بستانکار)چپسمتدرسرمایهوبدهیدرافزایش
.شودمیثبت(بدهکار)راستسمتدرسرمایهوبدهی
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ارتباط قواعد بدهکار و بستانکار کردن با 
معادله حسابداری و ترازنامه

کاهش در 
سرمایه 
بدهکار  
.میشود

افزایش در 
سرمایه 
بستانکار  

.میشود

سرمایه
ت  حق مالی صاحب سرمایه نسب)

(به دارایی موسسه

کاهش در 
بدهی بدهکار

.میشود

افزایش در 
ار  بدهی بستانک

.میشود

بدهی
به حق مالی بستانکاران نسبت)

(دارایی موسسه

افزایش در 
ر  دارایی بدهکا

.میشود

کاهش در 
کار  دارایی بستان

.میشود

دارایی
(اموال متعلق به یک موسسه)
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92(مثال فصل قبل)حسابهای ترازنامه موسسه خاوری 



سیستم ثبت دو طرفه

وبدهکارعنوانبهحسابیکدرحداقلمعاملههرسیستمایندر
.گرددمیثبتبستانکارعنوانبهدیگرحسابیک

بایدبدهکاراقالمجمعمعامله،هربرایکه)حسابداریقانوناین
سابداریحشالودهواقعدر(باشدمساویبستانکاراقالمجمعباهمیشه
.است
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ثبت معامالت در حسابها

مالیمعامالتحسابها،درمعامالتثبتنحوهباشدنآشنابرای
.کنیممیثبتیکبهیکراخاورموسسه

شودمطالعهدقتبهمعامالتثبتدرستدرکبرایبخشاین.
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اول آبان-سرمایه گذاری آقای خاوری در حساب بانک(الف

ثبت قاعده تجزیه و تحلیل

ریال5000000بانک، : بدهکار .افزایش در دارائی، بدهکار می شود .ت، افزایش یافته اس(موجودی بانک)دارائی

ریال5000000سرمایه، : بستانکار .افزایش در سرمایه، بستانکار می شود .سرمایه افزایش یافته است

سرمایه آقای خاوری

5000000( الف)8/1

بانک

5000000( الف)8/1
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خرید ساختمان در پنجم آبان ماه( ب

ثبت قاعده تجزیه و تحلیل

ریال2000000زمین، : بدهکار .شودافزایش در دارایی بدهکار می
ده  دارائی جدیدی به شکل زمین تحصیل ش

.است

ریال1000000ساختمان، : بدهکار
.شودافزایش در دارایی بدهکار می یل دارائی جدیدی به شکل ساختمان تحص

.شده است

ریال3000000بانک، : بستانکار .کاهش دردارایی بستانکار می شود .کاهش یافته است( موجودی بانک)دارایی 

8/15000000

بانک

3000000( ب)8/5

ساختمان

1000000( ب)8/5

زمین

2000000( ب)8/5
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یازدهم آبان-خرید اثاثه اداری به طور نسیه ( ج

ثبت قاعده تجزیه و تحلیل

ریال800000اثاثه، : بدهکار .افزایش در دارائی، بدهکار می شود
یل دارائی جدیدی به شکل اثاثه اداری تحص

.شده است

ریال800000بستانکاران، : بستانکار .افزایش در بدهی، بستانکار می شود
اب حس)بدهی جدیدی به شکل بستانکاران 

.بوجود آمده است( پرداختنی

بستانکاران

800000( ج)8/11

اثاثه اداری

800000( ج)8/11
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م آبانبیست-پرداخت بخشی از بدهی به شرکت سپید( د

ثبت قاعده تجزیه و تحلیل

ریال500000بستانکاران، : بدهکار .کاهش در بدهی، بدهکار می شود .تبدهی به بستانکاران کاهش یافته اس

ریال500000بانک، : بستانکار .کاهش در دارائی، بستانکار می شود .است، کاهش یافته(موجودی بانک)دارائی 

بستانکاران

8/15000000

بانک

8/11800000

500000(     د)8/20

500000(   د)8/20 8/53000000
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بانبیست و پنجم آ–فروش مازاد اثاثه اداری به طور نسیه ( ه

ثبت قاعده تجزیه و تحلیل

ریال180000بدهکاران، : بدهکار .افزایش در دارائی، بدهکار می شود
حساب)دارائی جدیدی به شکل بدهکاران

.به وجود آمده است( دریافتنی

ریال180000اثاثه اداری، : بستانکار .، بستانکار می شوددر دارائیکاهش .کاهش یافته است،(اثاثه اداری)دارائی 

بدهکاران

8/11800000

اثاثه اداری

180000( ه)8/25 180000( ه)8/25

100



سی ام آبان-دریافت بخشی از طلب از شرکت تابان( و

ثبت قاعده تجزیه و تحلیل

ریال100000بانک، : بدهکار .افزایش در دارائی، بدهکار می شود .ت، افزایش یافته اس(موجودی بانک)دارائی

ریال100000بدهکاران، : بستانکار .کاهش در دارائی، بستانکار می شود .است، کاهش یافته(بدهکاران)دارائی 

بدهکاران

8/15000000

بانک

100000(     و)8/30

8/20500000

8/25500000 8/53000000

100000(     و)8/30
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مانده گیری حسابها

ستونهایربزرگتجمعازکوچکترجمعتفریقازحسابنتیجهیامانده
.آیدمیدستبهحساببستانکاروبدهکار

سرمایهوبدهیحسابماندهوراستطرفدرداراییحسابمانده
.گرددمیمنعکسحسابچپطرفدر

بهاربیک)یابدمیانتقالحسابدوبهحداقلمعاملههرمبلغچون
سابهاحماندهجبریجمع،(بستانکارعنوانبهیکباروبدهکارعنوان
سابهاحکهشودمیگفتهاصطالحاصورتایندرکهبودخواهدصفر
.دارندتوازن
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انواع مانده

ارقامازبزرگترحسابیکبدهکارطرفارقامجمعاگر:بدهکارمانده
بودهدخوابدهکارنتیجهیاماندهدارایحسابباشد،بستانکارطرف

میوشتهنبدهکارستونیعنیاستبزرگترآنجمعکهستونیدرکه
.هستندبدهکارماندهدارایمعموالداراییحسابهای.شود

اززرگتربحسابیکبستانکارطرفارقامجمعاگر:بستانکارمانده
خواهداربستانکنتیجهیاماندهدارایحسابباشد،بدهکارطرفارقام
نوشتهتانکاربسستونیعنیاستبزرگترآنجمعکهستونیدرکهبود
.ندهستبدهکارماندهدارایمعموالسرمایهوبدهیحسابهای.شودمی

راآنشد،بامساویحسابیکبستانکاروبدهکارارقامکهصورتیدر
.گویندمیماندهبدونحساب
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ابهاوضعیت مالی موسسه خاور بعد از مانده گیری حس

سرمایه+     بدهی  =     دارایی                                      

سرمایه+     بستانکاران =بدهکاران + اثاثه اداری + ساختمان+  زمین +    بانک 

آقای خاوری

1600000+2000000+1000000   +620000 +80000 =300000+5000000
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ثبت های ساده و مرکب

سادهثبتباشدبستانکارداشتهقلمیکوبدهکارقلمیککهراثبتیهر:سادهثبت
در.سرمایهعنوانبهمالکطرفازصندوقحساببهپولواریزمثل.گویندمی
.گرددمیبستانکارسرمایهوبدهکارصندوقحالتاین

ستانکارداشتهبقلمیکازبیشیابدهکارقلمیکازبیشکهثبتیهر:مرکبثبت
کهنسیهونقدصورتبهاتومبیلیکخریدمانندنامندمیمرکبثبتباشد،
(رداختنیپاسناد)بستانکارانوبستانکار(صندوق)داراییبدهکار،(خودرو)دارایی

:شوندمیتقسیمزیردستهسهبهوشودمیبستانکار

.بستانکاررقمچندوبدهکاررقمیک1.

.بدهکاررقمچندوبستانکاررقمیک2.

.بستانکاررقمچندوبدهکاررقمچند3.

باشدمساویبایدبستانکاروبدهکارارقامجمعمذکورمواردازیکهردر.

106



فصل چهارم

مدارک اساسی حسابداری
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یجریان اطالعات در یک سیستم حسابدار
108

وقوع یک 
معامله

اد تهیه اسن
مثبته

درج  
اطالعات در  
دفتر روزنامه

انتقال اقالم 
کار بدهکار و بستان

ه از دفتر روزنامه ب
دفتر کل

تهیه  
صورتهای  
لمالی دفتر ک



دفتر روزنامه

مالیدورهطولدرمداومطوربهموسساتمالیعملیاتومعامالت
روزنامهردفتنامبهاولیهثبتدفتریکدرسپسوتحلیلوتجزیه
اسنادزامعامالتثبتوتجزیهبرایالزماطالعاتتمام.شودمیثبت

.شودمیاستخراجمثبتهمدارکو

آنهبگرددثبتمالیعملیاتومعامالتکلیهروزنامهدفتردراگر
اتعملیومعامالتازخاصنوعیکفقطاگروعمومی،روزنامهدفتر
.گویندمیخصوصیروزنامهدفترآنبهگرددثبتآندرمالی
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دفتر روزنامه عمومی

ومعامالتتمامثبتبرایواستروزنامهدفترنوعترینساده
.گیردمیقراراستفادهموردمالیعملیات

برایییکوبدهکاراقالمبراییکی.استمبلغدوستوندارایمعموال
تاریختیبتربهمثبتهاسناددرمندرجاطالعات.بستانکاراقالمثبت
.شودمیثبتعمومیروزنامهدفتردروقوع

چندروزنامهرادفترداردمبلغستوندوازبیشکهایروزنامهدفتر
.نامندمیستونی
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علل استفاده از دفتر روزنامه

محلدریکرامعاملهیکبهمربوطاطالعاتتمامروزنامهدفتر1.
استبتیثکامل،ثبت.گویندمیکاملثبتآنبهکهدهدمینشان

وهکاربدمبلغبستانکار،وبدهکارحسابهاینامتاریخ،دارایکه
.باشدمعاملهدربارهکافیشرحوبستانکار

لیاتعمومعامالتتماموقوعتاریخترتیبازمدرکیدفترروزنامه2.
.کندمیفراهمموسسهیکمالی

ازشرحیثبتبا).دهدمیتقلیلرااشتباهوقوعاحتمالروزنامهدفتر3.
(نامندمیعطفزنجیرهآنبهکهشرحدرقسمتمثبتهسند
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اسلوب تحریر دفتر روزنامه

ه،روزنامنوشتنروزنامه،دفتردررامالیعملیاتومعامالتثبت
.نامندمینویسیروزنامهیاوروزنامهتحریر

تثبیکیاآرتیکلیکراروزنامهدفتردرشدهثبتمعاملههر
داشتهاربستانکیابدهکاریکازبیشمعاملهاگر.گویندمیروزنامه

.نامندمیمرکبآرتیکلیامرکبثبتراآنباشد

عملیاتایازنمونهروزنامه،دردفتراطالعاتثبتنحوهباآشناییبرای
.کنیممیثبتراخاورموسسهماهآبان
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اسلوب تحریر دفتر روزنامه

خاورموسسهدرریال5000000مبلغخاوریآقایماهآباناولدر
بانکنزد268شمارهجاریحسابافتتاح)کردگذاریسرمایه
(تجارت

113

ثبت قاعده تجزیه و تحلیل

ریال5000000بانک، : بدهکار .افزایش در دارائی، بدهکار می شود .ت، افزایش یافته اس(موجودی بانک)دارائی

ریال5000000سرمایه، : بستانکار .افزایش در سرمایه، بستانکار می شود .سرمایه افزایش یافته است



اسلوب تحریر دفتر روزنامه
114

تاریخ
**13

عنوان حسابها و شرح

ف
بستانکاربدهکارعط

5000000بانکآبان1

5000000آقای خاوریسرمایه

بانکنزد268شمارهبهحسابافتتاح
بهریال5000000مبلغواریزیوتجارت
هاولیگذاریسرمایهبابتمزبورحساب

خاورموسسهتاسیسبرایخاوریآقای

1دفتر روزنامه                       صفحه 



اسلوب تحریر دفتر روزنامه
شودمیدرجتاریخستونباالیدرسال.

شودمینوشتهمعاملهانجامماهخط،اولینرویتارخ،ستوندرماه.

،شودمینوشتهمعاملهانجامروزتاریخاولین،رویتاریخ،ستوندرروز.

شودیمنوشتهشرحستونراستسمتحاشیهابتدایدرخطاولینرویبدهکارحسابنام.

وشتهنبدهکارستوندراستشدهدرجبدهکارحسابنامکهخطیهمانرویبدهکارمبلغ
.شودمی

حاشیهازمترسانتی2فاصلهبابدهکارحسابزیرینخطرویهمیشهبستانکارحسابنام
.شودمینوشتهراستسمت

مینوشتهانکاربستستوندرشدهدرجبستانکارحسابنامکهخطیهمانرویبستانکارمبلغ
.شود

وجامعرتصوبهراستسمتحاشیهازابتدایبستانکارحسابنامزیرمعاملهمختصرشرح
.شودمینوشتهموجز

ازپس).شودمینوشتهنظرموردحساببهمربوطکلدفترحسابشمارهعطف،ستوندر
(کلدفتربهنقل
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گردش عملیات دفتر روزنامه

درآنمهاداوصفحهیکدرثبتیکازبخشینبایدروزنامهدفتردر
وشودیمنوشتهصفحهیکدرالزاماثبتهر.شودنوشتهبعدصفحه

این.اشدبمساویبستانکاروبدهکارارقامجمعبایدصفحهپاییندر
ستونجمعپیاپیانتقال.سالآخرتاشودمیمنتقلبعدصفحهبهجمع

پایاندرر،دیگصفحهبهایصفحهازروزنامهدفتربستانکاروبدهکار
گردشموسسه،مالیعملیاتومعامالتتمامثبتازپسسال،

ارقاماینجمع.دهدمینشانسالیکدرراروزنامهدفترعملیات
.باشداویمسکلدفتربستانکاروبدهکارستونهایارقامباجمعباید
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دفتر کل

بهاصطالحدرکهداردوجودحسابشدهچاپهایفرمحاویدفاتریمعموال
یاکارتشکلبهکلدفترازخارجتوانمیراحسابها.گویندمیکلدفترآن

کلدفترحکمدرکهکردنگهداریمخصوصیجعبهیادانجزوهدرآزاداوراق
.است

چنداییکحسابهربهوشدهشروعیکازکلدفترصفحاتگذاریشماره
.دهندمیاختصاص(همسرپشت)صفحه

مرتبشدخواهندمنعکسمالیصورتهایدرکهترتیبیبهکلدفترحسابهای
(هاهزینهوهادرآمدبدهیها،ها،دارایی).شوندمی

ردفتازیکبارایهفتهحداقلبایدمالیاطالعاتتجارتقانون8مادهطبق
بعدماهپانزدهمتاحداکثرباریکماهییا).یابدانتقالکلدفتربهروزنامه

(اجرایینامهآیین4و3موادطبق
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اسلوب تحریر دفتر کل

سابهایحبهروزنامهدفترازبستانکاروبدهکاراقالمانتقالفرایند
.نامندمیهاحساببهنقلیاهاحساببهانتقالراکلدردفترمربوط

(اولیهفترد=روزنامهدفتر).نامندمینیزنهاییثبتدفترراکلدفتر

بندیهطبقستونیسهوستونیدوشیوهبهمعموالراکلحسابهای
.آیدمیادامهدرکنندکهمی
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طرز ثبت دفتر کل دو ستونی
حسابهمانواقعدرستونیدوحسابTلکدفتربهزیرترتیببهروزنامهدفتراقالم.است

.شودمیمنتقل

.کنندمیپیداکلدفتردراستشدهبدهکارروزنامهدفتردرکهحسابینام1.

منتقلابحساینراستسمتدرتاریخستونبهروزنامهدفترستونازمعاملهثبتتاریخ2.
.شودمی

نقلکلردفتدرمربوطحساببدهکارستونبهروزنامهدفتربدهکارستونازرابدهکاررقم3.
.شودمی

میلکدفتردرمربوطحساببدهکارسمتعطفستوندرراروزنامهدفترصفحهشماره4.
.نویسند

سطررویروزنامهدفترعطفستوندراست،شدهبدهکارکلدفتردرکهراحسابیشماره5.
.نویسندمیمعاملهبدهکارطرف

.میدهندانجامروزنامهدفترثبتبستانکارطرفانتقالبرایرافوقمراحل6.

ذکرامهروزندفترشرحبهیاحسابطرفعباراتیاشودنمینوشتهچیزیشرحستوندر7.
.شودمی
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طرز ثبت دفتر کل دو ستونی

ودهکاربنقلازپسکل،دفتروروزنامهدفتربینارتباطبرقراریبرای
عطفتونسدرروزنامهدفترصفحهشمارهکلدفتربهمعاملههربستانکار

دفترعطفستوندرکلدفترحسابشمارهوکل،دفترحسابهر
:داردمزیتدوکهشودمینوشتهروزنامه

لکدفتربهآنندادنانتقالاصالیاثبتیکدادنانتقالدوبارهاز
دردفترکلهبثبتانتقالازپیشنبایددلیلهمینبه).کندمیجلوگیری

(نوشتچیزیروزنامهدفترعطفستون

وتمعامالاثباتومجددبررسیوهاثبتردیابیامکان:متقابلعطف
(عطفزنجیره).کندمیفراهمرامالیعملیات
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طرز ثبت دفتر کل دو ستونی

وهکاربدستونهایبایدابتداستونیدوحسابماندهتعیینبرای
هایجمعتفاوتازحسابماندهسپسوشودزدهجمعبستانکار
شرحستونردباشدبدهکارکهصورتیدروتعیینبستانکاروبدهکار
سمتحشرستوندرباشدبستانکارکهصورتیدروبدهکارسمت

.شودمینوشتهبستانکار

نشانراکلدفتربهخاورموسسهروزنامهدفترثبتاولینمثالبرای
.دهیممی
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طرز ثبت دفتر کل سه ستونی

ختاریهردرراحسابماندهکهاستایندرستونیدوحسابایراد
ادهاستفموردحسابازدیگریشکلعملدرروایناز.نمیدهدنشان
و(ماندهوبستانکاربدهکار،)مبلغستونسهدارایکهگیردمیقرار
وبدهکارمخفف)بسیابدکلمهدرجباکهاستتشخیصستونیک

فرمازادهاستف.شودمیمشخصستونایندرحسابمانده(بستانکار
ابهاحسماندهبهمراجعهدفعاتکههنگامیمانده،ستوندارایحساب

.استمفیدبسیارباشدزیاد

زیرشرحبهستونهسهکلدفتربهروزنامهدفترهایثبتنقلترتیب
:است
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طرز ثبت دفتر کل سه ستونی
.نندکمیپیداکلدفتردراستشدهبدهکارروزنامهدفتردرکهحسابینام1.

کلدفترردمربوطحسابتاریخستونبهروزنامهدفترستونازمعاملهثبتتاریخ2.
.شودمیمنتقل

نقلکلدفتردرمربوطحساببدهکارستونبهروزنامهدفترازرابدهکاررقم3.
.شودمی

میکلدفتردرمربوطحسابعطفستوندرراروزنامهدفترصفحهشماره4.
.نویسند

.نویسندمیماندهستوندروتعیینراحسابمانده5.

.کنندیممشخص«بس»یا«بد»نوشتنباتشخیصستوندرراحسابماندهنوع6.

وزنامهردفترعطفستوندراست،شدهبدهکارکلدفتردرکهراحسابیشماره7.
.نویسندمیمعاملهبدهکارطرفسطرروی

.دمیدهنانجامروزنامهدفترثبتبستانکارطرفانتقالبرایرافوقمراحل8.
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دفتر معین

ت،اسمتعددیجداگانهحسابهایشاملکهکلدفترحسابهربرای
دهدارایموسسهیکاگرمثالبرای.شودمینگهداریمعیندفتر

استفادهبانکمعیندفترازاستممکنباشد،بانکدرجاریحساب
نترلکحسبیککلدفتردربانکحسابصورت،ایندرکهکند

.بودخواهد

بههمراجعدرتسریعبرایونیستقانونیدفاترجزومعیندفتر
دفتراینردالفباحروفترتیببهحسابهامعموالمعین،دفترصفحات
.شودمینگهداری
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دفتر معین بدهکاران و بستانکاران

مورددرلیتفصیاطالعاتاینکهبرای.دارندمتعددیمشتریانموسساتمعموال
ابیحسبایدمشتریهربرایشود،استخراجسرعتبهمشتریهرمعامالت
هکارانبدکنترلنامبهحسابیکلدفتردرروایناز.شودنگهداریجداگانه
هرابحسوثبتآندرمشتریانحسابهایدرکاهشوافزایشجمعوافتتاح

.شودیمنگهداریبدهکارانمعیندفترنامبهجداگانهدفتریدرنیزمشتری

میگرددایجادنیزبستانکارانمعیندفترشکلهمینبه.

شودمیادهدنشانموسسهبستانکارییابدهکاریکلمبلغمیزانکلدفتردر
بستانکارحسابمانده.استبدهکاریاطلبکارچقدرمشتریهرنمیکندمعلومو
یالبطمیزانبودنمعلومبرای.استمشتریانمجموعبرایبدهکارحسابیا

میتفادهاسبستانکارانوبدهکارانمعیندفاترازمجزاطوربهمشتریهربدهی
.شود
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ینارتباط حسابهای کنترل و حسابهای دفتر مع
129



تراز آزمایشی

وبدهکارمبلغبهمعاملههرطرفه،دوحسابداریسیستمدر
گیریماندهدرستحسابهااگرومیشودثبتدفاتردربستانکارمساوی

برای.شدبامساویبستانکاروبدهکارهایماندهجمعبایدباشندشده
.شودمیاستفادهآزمایشیترازازمدارکصحتآزمون

عموالدرمکهاستکلدفترحسابهایماندهازفهرستیآزمایشیتراز
.شودمیتهیهماههرپایان

کندمیتامینرازیرهدفدوآزمایشیتراز:

کلدفتربستانکاروبدهکاراقالمتساویاثبات1.

.مالیهایگزارشتهیهبرایالزماطالعاتآوردنفراهم2.
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تراز آزمایشی

ردبدهکارهایماندهکهاستستونیدوجدولیکآزمایشیتراز
نوشتهآنچپسمتستوندربستانکارهایماندهوسمتراستستون

.شودمی

مایشیآزترازدراندشدهمرتبکلدردفترکهترتیبیبهحسابها
دوجمعد،باشنداشتهتوازنکلدفترحسابهایاگر.یابندمیانعکاس
.بودخواهدمساویآزمایشیترازبستانکاروبدهکارستون

تاسمبلغی،(کلدفتر)حسابهرماندهستوندرمندرجرقمآخرین
.شودمینوشتهآزمایشیترازدرکه
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یک نمونه تراز آزمایشی
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تراز آزمایشی چهار ستونی

کهودشمیتهیهچهارستونیشکلبهآزمایشیترازمعموالایراندر
دوردوحسابهربستانکاروبدهکاراقالمگردشجمعاول،ستوندر

نوشتهکلدفترحسابهربستانکاریابدهکارهایماندهآخر،ستون
.شودمی

فتردعملیاتگردشجمعباآزمایشیترازاولستوندودراقالمجمع
.استبرابرشدهتهیهآزمایشیترازکهمدتیهماندرروزنامه
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تراز آزمایشی چهار ستونی
134



.شوداشتباهاتی که از طریق تراز آزمایشی آشکار می

وهکاربداقالمجمعتساوی.کندمیاثباتراکلدفترتوازنآزمایشیتراز
:کهآوردمیفراهمرااطمیناناینآزمایشیترازبستانکار

کلنقلتردفبهروزنامهدفترازکهمعامالتیتمامبستانکاروبدهکارهایطرف1.
.استمساویشده

.استشدهمحاسبهصحیحطوربهحسابهربستانکاریابدهکارمانده2.

.استشدهجمعدرستآزمایشیدرترازحسابهامانده3.

رخبیانگریآزمایشترازبستانکاروبدهکارستونجمعتساویعدماستبدیهی
.استاشتباهاتییااشتباهدادن

ماندهتعییندر(2)مالی،عملیاتومعامالتثبتدر(1):استممکناشتباه
هایستوندرزدنجمع(4)وآزمایشیترازبههاماندهانتقالدر(3)حسابها،

.باشدآزمایشیتراز
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.شوداشتباهاتی که از طریق تراز آزمایشی آشکار می

حیحصثبتومعامالتتحلیلوتجزیهصحتآزمایشی،ترازتوازن
غلطبهصندوقجایبهنقدیدریافتاگرمثال.کندنمیاثباتراآنها

ینهمچن.داشتخواهدتوازنآزمایشیترازباشد،شدهبدهکارزمین
نشدهقلنکلدفتربهکالمعاملهیکبستانکاروبدهکاراقالماگر

.شدنخواهدآشکارآزمایشیترازطریقازاشتباهباشد،

بدهکاراقالمتساویازغیربهستونیدوآزمایشیترازخالصه،طوربه
.کندنمیثباترادیگریچیزبستانکارو
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.شوداشتباهاتی که باعث عدم توازن تراز آزمایشی می

جمع زدن غلط ارقام تراز آزمایشی1.

انتقال دادن تنها یک طرف ثبت دفتر روزنامه به دفتر کل2.

ا س تون  انتقال دادن هر دو طرف ثبت دفتر روزنامه به ستون بدهکار ی  3.
رف هر معامله حداقل یک طرف بدهکار و ی ک ط   )بستانکار دفتر کل 

(بستانکار دارد

انتقال مبلغ غلط به دفتر کل4.

فتر روزنامهثبت کردن بدهکار و بستانکار نامساوی برای یکمعامله درد5.

اشتباه در محاسبات مربوط به تعیین مانده حسابها6.
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روشهای حسابداران برای کشف اشتباه

هاستونمجددزدنجمعطریقازآزمایشیترازمحاسباتبررسی1.
.(باالبهپایین)عکسترتیببه

رازتبهکلدفترازصحیحطوربهحسابهاماندهاینکهبررسی2.
.اندیافتهانتقالآزمایشی

کاربهلکدفترحسابهایماندهتعیینبرایکهمحاسباتیبررسی3.
.رفته

ریقطازکلدفتربهروزنامهدفترازاقالمانتقالصحتبررسی4.
هایثبتهببرگشتوکلدفترحسابهایدرشدهثبتمبالغردیابی
.(واخوانییاکردنواخوان)روزنامهدفتر
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روشهای خاص حسابداران برای کشف اشتباه

تعیینگتربزرکوچکترازجمعکسربارااختالفمبلغابتداحسابداران
:میدهندانجامرازیرآزمونهایوکرده

لوبمقازناشیاستممکناشتباهباشدپذیربخش9برحاصلاگر
در2157صورتبه2175رقممثال.استارقامشدن(پیشوپس)

.استشدهنوشتهآزمایشیتراز

ایجبهبدهکارمبلغاستممکنباشد،پذیربخش2برحاصلاگر
.باشدشدهثبتبالعکسیابستانکارمبلغ

رکسیاجمعازناشیاستممکن..وریال1،10،100مبلغبهاشتباهاتی
.باشدارقامغلطکردن
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.ی شوداشتباهاتی که از طریق تراز آزمایشی آشکار نم

.معاملهیکغلطتحلیلوتجزیه1.

.روزنامهدفتردرمعاملهچندیایکنکردنثبت2.

.کلدفترغلطحسابهایبهروزنامهدفترهایثبتانتقال3.

.وزنامهردفتردرواقعازبیشتریاکمترمبلغیبهمعاملهیککردنثبت4.

.کلدفتربهروزنامهدفترثبتیکطرفدونکردننقل5.

.حسابهادر(کنندهخنثی)متقابلمحاسباتیاشتباهاتوجود6.

ترازستونهایزدنجمعدر(کنندهخنثی)متقابلمحاسباتیاشتباهاتوجود7.
.آزمایشی

مقایسهطریقاز7و6و5اشتباهاتستونی4آزمایشیترازتهیهصورتدر
آزمایشیترازاولستوندودرمندرجرقمباروزنامهدفترعملیاتگردش
.شودمیآشکار
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اصالح اشتباهات دفتر داری

روزنامهدفترثبتدراشتباه1.
.Iکلردفتبهنقلازقبلروزنامهدفترثبتدراشتباهکشف.

.IIکلردفتبهنقلازبعدروزنامهدفترثبتدراشتباهکشف.

کلدفتربهروزنامهدفترازاقالمنقلدراشتباه2.
.Iشودمیآزمایشیترازتوازنعدمموجبکهاشتباهاتی.

.IIشودنمیآزمایشیترازتوازنعدمموجبکهاشتباهاتی.
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اشتباه در ثبت دفتر روزنامه1.

وبدهکاردنکرثبتنظیراشتباهاتیاستممکنروزنامهدفترثبتدر
یاکمترلغیمببهمعاملهیکثبتمعامله،یکبراینامساویبستانکار

.دهدرخمعاملهیکنادرستتحلیلوتجزیهوواقعازبیشتر

مطالعهموردادامهدرمختلفمراحلدرخطاهاایناصالحهایروش
.گیردمیقرار
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.Iه دفتر کلکشف اشتباه در ثبت دفتر روزنامه قبل از نقل ب

یامبلغنوشتنوغلطحسابیامبلغرویخطکشیدنباهنگامایندر
راارکاینکهحسابداری.شودمیاصالحآنباالیدرصحیححساب
.کندمیپارافرادفترحاشیهمعموالدهدمیانجام

اشتباهامشتریانازریال735مبلغدریافتماهمهر14تاریخدر:مثال
.استشدهثبتروزنامهدفتردرریال375مبلغبه
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بستانکار بدهکار شرح تاریخ

375 بانک مهرماه14

375 بدهکاران

دریافت از مشتری

735

735

1صفحه دفتر روزنامه



.IIلکشف اشتباه در ثبت دفتر روزنامه قبل از نقل به دفتر ک

سندهیهتباشود،میکشفکلدفتربهنقلازبعدکهاشتباهاتی
ندستهیهبرای.شودمیاصالحروزنامهدفتردرآنثبتواصالحی
باثبتیناسپسوشودمشخصصحیحاولیهثبتبایدابتدااصالحی

ارائهتیثبسرانجامومقایسهروزنامهدفتردرشدهانجامنادرستثبت
.گرددتصحیحقبلینادرستثبتآن،انجامباکهشود
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.IIلکشف اشتباه در ثبت دفتر روزنامه قبل از نقل به دفتر ک

حساببهاداریاثاثهحسابجایبهکابینتفایلعددیکخریدخرداد15تاریخدر:مثال
.استودهبزیرصورتبه(اشتباه)اولیهثبت.استشدهبدهکارروزنامهدفتردراداریملزومات

ملزومات،ثبتیکبااولروشدرشود،کشفدفترکلبهنقلازپساشتباهاینتیر7دراگر
روزنامهردفتدرثبتیکباحالتایندر.کنیممیبدهکاررااداریاثاثهوبستانکاررااداری
.شودمیانجاماصالح
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اربستانک بدهکار شرح تاریخ

25000 ملزومات اداری خرداد15

25000 بانک

خرید نقدی یک عدد فایل کابینت فلزی

اربستانک بدهکار شرح تاریخ

25000 اثاثه اداری تیر7

25000 ملزومات اداری

خرداد15تصحیح ثبت اشتباه مورخ 



.IIلکشف اشتباه در ثبت دفتر روزنامه قبل از نقل به دفتر ک

نوشتنوغلطاولیهثبتبرگرداندنقبل،صفحهمثالاشتباهاصالحدیگرراه
استزیرطریقبهصحیحثبت
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کاربستان بدهکار شرح تاریخ

25000 بانک تیر7

25000 ملزومات اداری

خرداد که طبق آن خرید یک عدد 15مورخ 342برگشت دادن سند شماره 
استفایل کابینت فلزی اشتباها به حساب ملزومات اداری منظور شده

اربستانک بدهکار شرح تاریخ

25000 اثاثه اداری تیر7

25000 بانک

خرداد15صحیح خرید یک عدد فایل کابینت فلزی در تاریخ ثبت



.IIلکشف اشتباه در ثبت دفتر روزنامه قبل از نقل به دفتر ک

ثبتیبلغمبدهکار،حساباشتباهثبتجایبهکنیدفرضقبلمثالدر:مثال
شدهثبتریال2500رقمریال،25000رقمثبتجایبهمثال.باشداشتباه
ماندهمبلغمیتوانقبلمثالاولحالتمانندنیزموردایندر.باشد

حالتماننداینکهیاو.کردثبتاصالحیثبتیکبامجددرا(ریال22500)
رابانک)دادهبرگشتراریال2500مبلغثبت،یکباابتداقبلمثالدوم

25000لغمببهصحیحثبتسپسوکرده(بستانکاررااداریاثاثهوبدهکار
.کنیممیثبترا(بستانکاررابانکوبدهکاررااداریاثاثه)ریال
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.تر کلاشتباه در نقل اقالم از دفتر روزنامه به دف2.

دفتررددرستیبهمالیعملیاتومعامالتاولیهثبتصورتیکهدر
طرفبه،غلطمبلغبهقلمیکاستممکنباشد،گرفتهانجامروزنامه
سیاریب.باشدشدهنقل(نامربوط)غلطحساببهیاوحسابنادرست

گیریهماندجریاندرکلدفتربهکلاقالمنقلازناشیاشتباهاتاز
نهاآازبرخیاماشود،میکشفماهانهآزمایشیترازتهیهوحسابها
اینازپسحتیاستممکننادرستحسابهایبهمبالغنقلمانند

یماصالحاتاینبررسیبهدستهدودر.نشودآشکارنیزمرحله
.پردازیم
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.Iاشتباهاتی که موجب عدم توازن تراز آزمایشی می شود.

طرفبهایغلطمبلغبهروزنامهدفترازقلمیکانتقالنظیراشتباهاتی
گونهاین.شودمیآزمایشیترازتوازنعدمموجیحسابنادرست
:کرداصالحزیرطریقدوبهتوانمیرااشتباهات

درآنباالیدرصحیحمبلغنوشتنوغلطمبلغرویخطکشیدنبااشتباه
.شودمیاصالحکلدفتر

دفترمربوطحسابدرآنصحیحمبلغوغلطمبلغتفاوتتعیینبااشتباه
.گرددمیاصالحشودخنثیاولیهاشتباهاثرکهنحویبهکل

شرحستوندردهدمیانجامرااصالحاینکهحسابداریجهتهربه
.کندمیپارافآنحاشیهدریاکلدفتر
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.Iاشتباهاتی که موجب عدم توازن تراز آزمایشی می شود.

امهروزندفتردرصحیحطوربهافزارنوشتریال3200نقدیخرید:مثال
بهریال2300مبلغاشتباهاریال3200مبلغجایبهامااستشدهثبت
مبلغرویاولطریقبهاشتباهایناصالحبرای.استشدهمنتقلکلدفتر

مبلغآنباالیدروکشیدهخطاداریملزوماتحسابدرریال2300
میتهنوشمختصریتوضیحکلدفترشرحستوندرودرجریال3200
صحیحلغمبتفاوتشودمیپیدااشتباهکهتاریخیدردومطریقدر.شود

ستوندرودرجملزوماتحساببدهکارستوندرریال900یعنیغلطو
کلشهمینبه.شودمینوشتهگویاومختصرشرحیکلدفترشرح

.شودمیبستانکاراصالحیثبتیکباریال900مبلغبهنیزبانکحساب
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.Iاشتباهاتی که موجب عدم توازن تراز آزمایشی می شود.

وتباهاشکهداردرامزیتایناولطریقبهاشتباهاتاینگونهاصالح
ایشبهههیچگونهموجبوشودمیدادهنشانوضوحبهآناصالح

دهشنقلمبلغرویبایدکهداردراایراداینمقابلدراما.گرددنمی
خطاستهشدگرفتهغلطمبلغنقلازپسکههاییماندهکلیهواولیه

الحاصخوردگیخطبدوناشتباهاگرچهدوم،طریقهدر.شودکشیده
قهسابومبهمراآناصالحواشتباهکهداردراایرادایناماشودمی
وعوقفاصلهدرکههاییماندهاینبرعالوه.سازدمیدشواررایابی

باقیتنادرسهمچنانشودمیگرفتهحسابازاشتباهکشفواشتباه
.ماندمی
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.IIاشتباهاتی که موجب عدم توازن تراز آزمایشی نمی شود.

        از اشتباهاتی نظیر نقل یک قل م ب ه حس اب نادرس ت موج ب ع دم ت وازن ت ر
ق حس ابها  این گونه اشتباهات در صورتی که در جریان تطبی  .آزمایشی نمی شود

:کشف شود، می تواند به دو روش زیر اصالح شود

اس ت و  اشتباه با خط کشیدن روی مبلغی که در حساب نادرست ثب ت ش ده  1.
ج ام  حسابداری که این اصالح را ان. نوشتن آن در حساب مربوطه اصالح شود

.می دهد دفتر را پاراف می کند

ب ه دفت ر   اشتباه با تهیه سند اصالحی و ثبت آن در دفتر روزنامه و انتق ال آن 2.
.کل اصالح می شود
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.IIاشتباهاتی که موجب عدم توازن تراز آزمایشی نمی شود.

ریال بابت خری د قطع ات ب رای تعمی ر     10000دی ماه مبلغ15در تاریخ : مثال
ا در نق ل  ام  . وسایل نقلیه پرداخت و به درستی در دفتر روزنامه ثبت شده است

وس ایل  این معامله به دفتر کل به جای تعمیرات وسایل نقلی ه اش تباها حس اب   
سی حس ابها  این اشتباه در پایان اسفند ماه در جریان برر. نقلیه بدهکار شده است

ری ق اول  برای اصالح این اشتباه به ط. برای تهیه صورتهای مالی کشف می شود
یده و ریال که به حساب وسایل نقلیه نقل شده است خط کش  10000روی مبلغ 

ایل سپس همان مبلغ در حس اب تعمی رات وس    . شرح مختصری پاراف می شود
ته م ی  نقلیه ثبت و در آنجا هم توضیح الزم در ستون شرح دفتر روزنام ه نوش   

در اصالح به این روش نوشتن ش رح ض رورت دارد زی را معم وال ت داوم      . شود
. زمانی ثبت ها به هم می خورد
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بهسپسوثبتروزنامهدفتردروتهیهاصالحیسنددومروشدر
.شودمینقلکلدفتر
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اربستانک بدهکار شرح تاریخ

10000 تعمیرات وسایل نقلیه اسفند29

10000 وسایل نقلیه

دی ماه 15به خرید قطعاتی که در تاریخ تصحیح نقل مربوط
ده  برای تعمیر وسایل نقلیه خریداری ش822طبق سند شماره 

شتباها و به درستی در دفتر روزنامه ثبت شده اما در نقل اقالم ا
.به حساب وسایل نقلیه برده شده است

.IIاشتباهاتی که موجب عدم توازن تراز آزمایشی نمی شود.



تهیه ترازنامه

درراسرمایهوبدهیدارایی،حسابهایماندهکهاستصورتیترازنامه
ندآیمینامهترازدرکهحسابهایی.دهدنینشانمعینتاریخیک

.شوندمیاستخراجآزمایشیترازازمستقیمامعموال

شکلبههمو(157اسالید)حسابشکلصورت،دوبهترازنامه
حساب،شکلبهنامهترازدر.شودمینوشته(158اسالید)گزارش
مینوشتهچپسمتدرسرمایهوبدهیوراستسمتدرهادارایی
.شودمینوشتهداراییزیرسرمایهوبدهیگزارششکلدراما.شوند
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تهیه ترازنامه

کلتردفیاروزنامهدفتردرپولواحدکهاستضرورینکتهاینذکر
ویسندنمیآزمایشیترازدرراآنحسابدارانبرخی.شودنمینوشته

وسودصورتترازنامه،مانندمالیصورتهایتهیهدراما.نهبرخیو
ستونهرباالیدربایدپولواحدرسمی،هایگزارشسایروزیان
.شودنوشتهمبلغ
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ترازنامه به شکل حساب
157



ترازنامه به شکل گزارش
158



بررسی کلی سیستم حسابداری
159

اسناد و 
مدارک مثبته

دفتر روزنامه  
(هدفتر ثبت اولی)

دفتر کل
دفتر ثبت نهایی

تراز  
آزمایشی

صورتهای مالی

پردازش اطالعات ستاده هاداده ها

دفاتر معین

انبستانکاربدهکاران

12356

4
سیستم ساده 
حسابداری



جریان اطالعات در یک سیستم ساده حسابداری

قبلاسالیدنموداربهتوجهبا

اسناداین.اشدبمثبتهمدارکواسنادبهمتکیبایدحسابداریسیستمدرثبتهر1.
.شوندمیگذاریشمارهپیاپیطوربهنوعبرحسبمعموال

وهکاربدبرحسبوتحلیلوتجزیهمثبته،مدارکواسناددرمنعکساطالعات2.
.شودمیثبتروزنامهدفتردربستانکار

.شودنقلکلدفتربهبایدروزنامهدفترهایثبتتمام3.

.داردکلدفتردرکنترلحسابیکمعیندفترهر4.

ثبتصحتتاییدبرای.استحسابداریسیستمهایکنترلازیکیآزمایشیتراز5.
.شودمیتهیهکلدفترحسابهایماندهازماههرپایاندرمعموالمعامالتانتقالو

.استمالیصورتهایحسابداریسیستمهرنهاییمحصول6.
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برگه حسابداری یا سند روزنامه

ازیمامستقمالیعملیاتومعامالتحسابداریهایسیستمبرخیدر
بربلکه.شودنمیثبتحسابداریدفاتردرمثبتهمدارکواسنادروی

تهیهامهروزنسندیاحسابداریبرگهابتدامزبورمدارکواسناداساس
.گرددمی

استیانوشتهازعبارتحسابداریسندیاحسابداریمدرکیابرگه
نجامامحاسباتیوپولیومالیعملیاتازموردچندیایکآندرکه

تجزیهده،گردیبستانکاریابدهکارموردحسبکهحسابهاییبهشده
آنصدوروذیصالحمراجعامضایازپسمدرکیچنینوشودمی

ثبتامهنگبرگهاین.استکلوروزنامهومعیندفاتردرثبتقابل
.شودمیگذاریشمارهپیاپیطوربهدفتردر
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برگه حسابداری یا سند روزنامه
162



ین مقررات راجع به دفاتر حسابداری در قوان
ایران

مربوطاطالعاتکهاستمدارکییادفاترحسابداری،دفاترازمقصود
بقهطوثبتآوری،جمعآنهادرموسساتمالیعملیاتومعامالتبه

.گیردمیقرارمالیهایگزارشتهیهمبنایوشودمیبندی

ازعبارتندقوانیناین:

تجارتقانون1.

مدنیقانون2.

مستقیممالیاتهایقانون3.
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قانون تجارت-1

فاتردیاذیلدفاتراستمکلفجزءکسبهاستثناءبهتاجریهر
ینامقامقائماینظامنامهموجببهدادگستریوزارتکهرادیگری
(6ماده):باشداشتهدهدمیقراردفاتر

دارائیدفتر-3روزنامهدفتر-1

کپیهدفتر-4کلدفتر-2

نوشتهآندرچیزیآنکهازقبلکپیهدفتراستثناءبهمذکوردفاتر
عداداکلیهاستالزم.شدخواهدامضاثبتادارهنمایندهتوسطشود
.شودنوشتهحروفباتماماتاریخحتی

حاتصفدرتاریخترتیببهبایدمذکوردفاتردرمعامالتکلیه
السهرختمازرادفاتراینتمامبایدتاجروشودنوشتهمخصوص

(13ماده).داردنگهسالدهالاقل
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قانون مدنی-2

زیررایطشبایدشودمحسوبسنددعاویدرتجارتیدفاتراینکهبرای
:باشدداشتهرا

.باشدشدهتنظیمتجارتقانونمطابقدفاتر1.

.باشدتجاربیندعوا2.

.باشدتجارتیاموربهمربوطدعوا3.
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دفاتر تجارتی

کهشودمیمحسوبدلیلصورتیدرتجارتیدفاتر:

.باشدشدهتنظیمقانونمطابق1.

.باشدشدهحاصلتجارتیمطالباتومحاسباتازدعوی2.

دفتریااندنکردهداخلدفتربهجدیدیاوراقکهشودمدلل3.
.نداردتراشیدگی

دفتراحبصنفعبهکهنشودکشفاغتشاشوترتیبیبیدفتردر4.
.باشد

شدهنمدللمحکمهدرجهاتازجهتیبهسابقادفتراعتباریبی5.
.باشد
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قانون آئین دادرسی مدنی

کهاریحسابددفاتردربارهمدنیدادرسیآیینقانونمقرراتازبرخی
:استزیرشرحبهشودمیخواندهبازرگانیدفاترعنوانبه

ایند،کناشارهدیگرطرفبازرگانیدفاتربهطرفینازیکیهرگاه
.ودشارائهکسبمحلدردادگاهنمایندهبهیادادگاه،دردفاترباید

ونمایدناعامتدفاترابرازازشدهاستناداودفاتربهکهبازرگانیهرگاه
آنتواندمیدادگاهکند،ثابتنتواندراآنبهدسترسیعدموتلفیا
.دهدقرارطرفاظهارمثبتهادلهازرا
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قانون مالیاتهای مستقیم-3

داریحسابدفاتردربارهمستقیممالیاتهایقانونمقرراتازبرخی:

وقیحقاشخاصکلیههمچنینوخدماتیوتجاریموسساتصاحبان1.
قانونحاظلازقانونیدفاتر.هستندقانونیدفاترنگاهداریبهمکلف

:ازعبارتند1366سالمستقیممالیاتهای

.تجارتقانونموضوعکلدفتروروزنامهدفتر2.

اتردفعنوانبهداراییواقتصادیاموروزارتکهبخصوصیدفاتر3.
میقرارمودیاندسترسدروتهیه(هزینهودرآمددفتر)مشاغل

.دهد

وردممودیقبلیتقاضایبهکهحسابنگاهداریوسایلودفاتر4.
.گیردمیقرارداراییواقتصادیاموروزارتموافقت
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قوانین ثبتی

شوندلمبپوثبتبایدداراییوکلروزنامه،دفاترتجارت،قانونبنابر.
اتتاجرهایبدهیوهاداراییریزبایدکهداراییدفترعمل،دراما

نمیینگهداروپلمبشود،ثبتآندربعدسالماهفروردینپانزدهم
.داردوجودمالیصورتهایوکلدفتردرمزبوراطالعاتزیراشود؛

ارهادعهدهبهتهراندرهاشرکتثبتاصالحی،نامهآیینموجببه
دایرهره،اداعهدهبهشهرستانهادروصنعتیمالکیتوهاشرکتثبت

.استثبتکلادارهثبتشعبهیا
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فصل پنجم

بسط معادله حسابداری
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معامالت موثر بر سرمایه

نداردرمایهسبرتاثیریگیردنمیانجامانتفاعقصدبهکهمعامالتی.
ردمودهندمیتغییرراموسسهسرمایهکهعملیاتیفصلایندر

:هستندزیرشرحبهکهگیرندمیقرارمطالعه

171

تاثیر بر سرمایه

افزایش گذاری مجدد صاحب موسسهسرمایه-1

افزایش درآمد-2

کاهش هزینه-3

کاهش برداشته صاحب موسسه-4



ارتباط حسابهای درآمد، هزینه و برداشت با معادله اساسی حسابداری
172

سرمایه
(13*1سال )

بدهی=         دارایی         
(13*1سال (          )13*1سال )

بدهی=         دارایی         
(13*2سال (          )13*2سال )

سال)مالیعملیاتومعامالت
رابدهیهاوهاداراییکه(13*2

.دهدمیتغییر

(13*2سال)مجددگذاریسرمایه+

(13*2سال)درآمد+
(13*2سال)هزینه-
(13*2سال)برداشت-

سرمایه
(13*2سال )



معامالت موثر بر سرمایه

سرمایهبرموثرحسابهایکردنبستانکاروبدهکارقواعد:

ثبتاربستانکعنوانبهافزایش.سرمایهمانندمجددگذاریسرمایه1.
.گرددمی

میثبتبستانکارعنوانبهدرآمدافزایش.سرمایهماننددرآمد2.
.گردد

نوانعبهبرداشتوهزینهافزایش.سرمایهعکسبرداشتوهزینه3.
.گرددمیثبتبدهکار

دهکاربماندههمیشهبرداشتوهزینهوبستانکارماندههمیشهدرآمد
.دارند
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معامالت موثر بر سرمایه
174



سرمایه گذاری مجدد صاحب موسسه

هآوردکند،میگذاریسرمایهخودموسسهدرشخصیکههنگامی
کهدگردمیثبتسرمایهنامبهحسابیدروینقدیغیریانقدی
یدیگرکاهشوافزایشهرگونهومجدداولیه،گذاریسرمایهشامل

.شودمیآیدبوجودسرمایهدرکههم

راموسسهزیانوسودوگرددنمیمحسوبدرآمدگذاریسرمایه
.شودمیمنعکسدرترازنامهفقطودهدنمیتغییر
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درآمد

،درکهاستشدهانجامخدماتیاورفتهفروشکاالیبهایدرآمد
استربرابدرآمدمبلغ.شودمیدریافتدیگرییاداراییپولآنازای

.مشتریانازمطالباتودریافتیوجودجمعحاصلبا

مطالباتایجادیاپولورود.شودمیسرمایهافزایشموجبدرآمد
رد.دهدمیافزایشراموسسهیکداراییجمعخدمات،انجامازناشی
راهسرمایامادهدنمیتغییررابدهیحسابداری،معادلهدیگرطرف

.بردمیباالداراییدرجمعحاصلافزایشمعادلمبلغیبه
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درآمد

ناخالصکاهشیاهاداراییناخالصافزایشازاستعبارتدرآمد
تواندمیوشودمیانجامانتفاعقصدبهکهفعالیتهاییاثربرهابدهی

.شودمنتجسرمایهصاحبانمالیحقدرتغییربه

تتاحافکلدفتردرجداگانهحسابیبایددرآمدازمنابعهریکبرای
.شود

هکشودمیثبتحسابداریمدارکدروشناساییهنگامیدرآمد
انجامآنانبرایخدماتییاوتحویلمشتریانبهرفتهفروشکاالی
.شود
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فروش نقدی
178

تاریخ
5*13

عنوان حسابها و شرح

ف
بستانکاربدهکارعط

50000بانکدی2

50000حق الزحمهدرآمد

الزحمهحقبابتمشتریانازدریافت

1دفتر روزنامه                       صفحه 

ازیکیبرایکهخدماتیبابت13*5/10/2تاریخدرنیروتعمیرگاه
استمطلوب.کرددریافتریال50000مبلغبوددادهانجاممشتریان

.فعالیتاینروزنامهثبت



پیش دریافت درآمد
179

خودنمشتریاازآتیخدماتبابترامبالغیمعموالموسساتبرخی
اشد،ببعدمالیدورهدرخدماتبرایمبلغایناگر.کنندمیدریافت
عنوانهبدریافتیپولبنابراین.استمربوطبعدمالیدورهبهدرآمد

امهترازندربدهیعنوانبهبلکهشود،نمیثبتجاریسالآمددر
.گرددمیمنعکسسالپایان



فروش نسیه

مواردبرخیدر.استدرآمددریافتپیشحالتمعکوسنسیهفروش
انمشتریازآنبهایخدماتانجامیاکاالفروشبابتاستممکن

و(بستانکار)افزایشدرآمدحسابحالتایندر.نشوددریافت
.شودمی(بدهکار)افزایشنیز(داراییاقالمازیکی)بدهکارانحساب

بهانآنطلبنکند،پرداختسالپایانتاراخودبدهیمشتریاگر
درنیدریافتحسابهاییابدهکارانعنوانبهداراییازبخشیصورت
.گرددمیمنعکسمالیدورهپایانترازنامه

کاهشبدهکارانحسابمشتریانازبدهیمبلغدریافتازپس
عنوانهبدیگروشودمی(بدهکار)افزایشبانکحسابو(بستانکار)

دادهافزایشرادرآمدباالمرحلهدرچون.گرددنمیثبتدرآمد
عدباسالیدجدولدرنقدیهایدریافتودرآمدبینتمایز.بودیم
.استشدهارائه
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فروش نسیه
181

تاریخ
5*13

عنوان حسابها و شرح

ف
بستانکاربدهکارعط

100000(حساب های دریافتنی)بدهکاراندی2

100000حق الزحمه حسابرسیدرآمد

رسیحسابخدماتانجامبابتصورتحسابارسال
بشرکت

1دفتر روزنامه                       صفحه 

برایحسابرسیالزحمهحقبابت13*5/10/2تاریخدرالفشرکت
ارسالبشرکتبرایریال100000مبلغبهصورتحسابیبشرکت

.فعالیتاینروزنامهثبتاستمطوب.کرد



وجه تمایز بین درآمد و دریافتهای نقدی

سال جاری          
درآمد حاصل 

از فروش
دریافت های  

نقدی
مبلغ  

ریال ریال ریال   

20000 20000 20000 فروش نقدی سال جاری

0 30000 30000 جاریسالدرنقدیدریافت-قبلسالنسیهفروش

40000 40000 40000
سالدرنقدیدریافت-جاریسالنسیهفروش
جاری

10000 0 10000 بعدسالدرنقدیدریافت-جاریسالنسیهفروش

70000 90000
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درآمد

نقدیدریافتهایجمعجاریسالدردیدیم،قبلاسالیددرطوریکهبه
دریافتهایوفروشجمع.نیستمساویفروشازحاصلدرآمدبا

:کهبودخواهدمساویزمانیآنبابتنقدی

.دهدانجامنقدطوربهراخودهایفروشتمامموسسه1.

مالیدورهیکدرنسیه،فروشبابتمشتریانازنقدیدریافتیمبلغ2.
.باشدمساویدورههماندرنسیهفروشمبلغباتصادفا
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درآمدهای دریافتنی

ماقالازیکیعنوانبهنشوددریافتولیشودمحققدرآمدیاگر
حسابمشابهآنماهیتکه)دریافتنیدرآمدعنوانتحتدارایی

.یابدمیانعکاسترازنامهدر،(استبدهکاران

است(179اسالید)درآمددریافتپیشعکسدریافتنیدرآمد.
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هزینه

،رآمددکسبمنظوربهکهاستخدماتیوکاالشدهتمامبهایهزینه
کاالیشدهتمامبهایمانند.استشدهانجامیاورسیدهفروشبه

(لاموااستهالکوروشناییوسوختکارکنان،حقوقرفته،فروش
مانندکند،بیانراحسابآنماهیتبایدهزینهحسابهرعنوان
سرمایههاهزینهچون....وحقوقهزینهحساباجازه،هزینهحساب

.شودمیبدهکارتحققمحضبهدهد،میکاهشرا
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هزینه

بابتریال60000مبلغبهنامموسسه13*5/9/30تاریخدر:مثال
وتجزیهاستمطلوب.استپرداختخودکارمندانآذرماهحقوق
.معاملهاینروزنامهدفترثبتوتحلیل
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187

تاریخ
5*13

عنوان حسابها و شرح

ف
بستانکاربدهکارعط

60000هزینه حقوقآذر30

60000بانک

کارکنانآذرماهحقوقپرداخت

1دفتر روزنامه                       صفحه 

ثبت قاعده تجزیه و تحلیل

ریال60000هزینه حقوق، : بدهکار
هزینه سرمایه را کاهش می دهد، بنابراین

.بدهکار می شود
.حقوق کارکنان هزینه است

ریال60000بانک، : بستانکار .، بستانکار می شوددر داراییکاهش .کاهش یافته است( موجودی بانک)دارایی



اصل تطابق یا مقابله هزینه ها با درآمد

کیدرشدهانجامهایهزینهبایدخالصزیانیاسودتعیینبرای
.شودکسردورههماندریافتهتحققدرآمدازمالیدوره

ورهدیکهایهزینهوضعاصلیا)درآمدباهاهزینهمقابلهاصلطبق
همودرآمدبرهممعینرویدادیککههنگامی(دورههماندرآمداز
دورههماندربایدرویداداینجنبهدوهرگذارد،میاثرهزینهبر

یریبکارگدرمعموال.شودثبتوشناسایی(مالیدورهیکدر)مالی
درآمددهندهتشکیلاقالمابتدادرآمد،باهاهزینهمقابلهاصل

.رددگمیکسرشدهکسبدرآمدازمربوطاقالمسپسوشناسایی

مالیدورهیکدرمخارجیچهکهاینمورددرگیریتصمیمبرای
:ازعبارتندکهداردوجودضابطهسهآیدمیحساببههزینهجزء
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مقابله مستقیم هزینه با درآمد1.

علولیموعلتمستقیمرابطهیکدرآمدباهزینهاقالمازبرخیبین
لتحصیواستهمزمانهزینهوقوعبادرآمدتحققیعنی.داردوجود

عنوانبهاقالمگونهاینشناخت.استهزینهانجاممعلولدرآمد
ردقبالآنبهمربوطدرآمدکهاستآنمستلزممالی،دورههزینه
جنبه(1:داردجنبهدوکاالفروشمثال.باشدشدهشناساییدورههمان

جنبه(2وفروشمعادلمبلغیبهسرمایهافزایشباعثکهدرآمد
بلغمبهکارمزدیاگرمثال.گرددمیسرمایهکاهشباعثکههزینه

رفتهگمشتریازکهسفارشیبابتکامیارآقایبه1سالدرریال20
دادهتحویلمشتریبه2سالدرکاالسفارشوشود،پرداختبود

.آیدمیحساببه2سالهزینهریال20مبلغشود،
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ارتباط مخارج با عملیات یک دوره2.

ابچونامانداردمستقیمارتباطدرآمدباآنکهبامخارجازبرخی
.شودورمنظهزینهحساببهبایداستمرتبطمعیندورهیکعملیات

یمنطقومنظمطوربهوزمانگذشتمبنایبرهاهزینهگونهاین
درگانفروشندماهانهحقوقپرداختمثال.شوندمیثبتوشناسایی

کند،نمیتغییرفروشمیزانبرحسباگرچهبازرگانیموسسهیک
طوربچوناماندارد،وجودهزینهودرآمدبینمستقیمیارتباطیعنی
اتعملیهایهزینهجزءاست،مرتبطفروشدرآمدبامستقیمغیر

.آیدمیحساببهموسسه
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عدم ارتباط مخارج با دوره آتی3.

نتوانحالعیندرولینباشدمرتبطدورهیکعملیاتبامخارجیاگر
بهدانست،مربوطنیزآیندهمالیهایدورهیادورهدرآمدباراآن

میثبتحسابداریمدارکدروشناساییجاریدورههزینهعنوان
.شود
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دارایی و هزینه

لمتحمرامخارجیخدمات،دریافتیاکاالخریدازایدرموسسهیک
اریواگذنقد،وجهپرداختصورتبهاستممکنمخارجاین.شودمی
در.اشدبعواملاینازترکیبییابدهیایجاددارایی،اقالمازقلمیک
دراماشودمیتبدیلهزینهبهمخارجهمهموسسهیکعمرطول

پیداهزینهیاداراییجنبهمخارجاستممکنکوتاهترزمانیفواصل
افزارنوشتریال50مبلغ1سالاسفنددرالفموسسهمثال.کند

ازکهاست1سالمخارججزءپرداختاین.کندمیخریداری
بالپومعاوضه).استشدهناشیدیگرداراییبادارایییکمعاوضه
ازیننرسد،مصرفبه1سالدرافزارنوشتایناگر(افزارنوشت
بهافزارنوشتموجودیوشدنخواهدواقع1سالدرایهزینهبابت
.شدخواهدمنعکسترازنامهدرداراییعنوان
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تشخیص و تمایز دارایی و هزینه

بهایدبکهمخارجازمبالغیتعیینوهزینهوداراییتمایزوتشخیصدر
:آیدمیپیشزیرحالتچهارشودمنظورمالیدورهیکهزینهحساب

.باشدنیزدورههمینهزینهجاری،دورهدرشدهانجاممخارج1.

هزینهبهجاریدورهدرقبل،هایدورهیادورهدرشدهانجاممخارج2.
اراییدعنوانبهقبلمالیدورهپایانترازنامهدراقالماین.شودتبدیل

.استشدهمنعکس

هزینهبهبعدمالیهایدورهیادورهدرجاری،دورهدرشدهانجاممخارج3.
سمنعکداراییعنوانبهجاریدورهترازنامهدراقالماین.گرددتبدیل

.شودمی

.شودپرداختبعدمالیهایدورهیادورهدرکهجاریدورههایهزینه4.
.ودشمیمنعکسبدهیعنوانبهجاریدورهپایاندرترازنامهاقالماین
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.مخارجی که هزینه دوره جاری محسوب می شوند1.

کهزیچیواستمخارجنوعمتداولترینوترینسادهمخارجگونهاین
هبدورههماندرچنانچهشودمیتحصیلجاریدورهمخارجنتیجهدر

به»حسابداریدر.آیدمیحساببهجاریدورههزینهبرسد،مصرف
شدهامانجمخارجازموردانتظارمنافعتامینمعنایبه«رسیدنمصرف

تاهشدتبدیلفروشبرایآمادهکاالیبهکهخامیموادمثال.است
بهاالکوقتی.آیندنمیحساببههزینهکاالنرسیدنفروشبهزمان
ازشیبخعنوانبهوتبدیلهزینهبهموادشدهتمامبهایرسیدفرو

.شودمیمنظوررفتهفروشکاالیشدهتمامبهای
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.دارایی هایی که به هزینه تبدیل می شوند2.

ام دارایی های منعکس در ترازنامه سال اول یک موسسه معرف مخارج انج
ه شده در دوره های قبل است که بخشی از آنها در دوره جاری مصرف وب

:دازسه نوع اصلی این گونه دارایی ها عبارتن. هزینه تبدیل می شوند

که در زمان فروش کاال به هزینه )موجودی کاالی آماده برای فروش 1.
.(تبدیل میشوند

ا یا  این اقالم معرف دارایی ه. پیش پرداخت های هزینه و مخارج انتقالی2.
ل جاری خدماتی است که قبل از دوره جاری تحصیل شده اما تا ابتدای سا

پرداخت  این. مانند پیش پرداخت بیمه. مورد استفاده قرار نگرفته است
ر پایان د. به یک حساب دارایی به نام پیش پرداخت بیمه منظور می شود
ی از  هر دوره مالی بر اساس مدت منقضی شده بیمه نامه، مبلغ متناسب

.حساب دارایی خارج و به حساب هزینه بیمه منظور می گردد
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.دارایی هایی که به هزینه تبدیل می شوند2.

اجارهبابتریال120مبلغ1سالماهدیاولتاریخدرشرکتی:مثال
ریال30مبلغ1سالدراجارههزینه.کردپرداختموجربهیکساله

پیش)داراییعنوانبهباقیماندهریال90واست(ریال10ماهانه)
این.شودمیدادهنشان1سالاسفند29ترازنامهدر(اجارهپرداخت

.شودمیتبدیلهزینهبه2سالدربعدیماه9طیمبلغ

عمرارایدثابتهایداراییسایرزمیناستثنایبه:ثابتهایدارایی3.
عملیاتدراستفادهمنظوربههاداراییاین.هستندمحدودی
بلغمحالتایندر.شوندمیتبدیلهزینهبهتدریجبهوخریداری

بهالنهسارامبلغآنوکردهتقسیمآنمفیدعمربرراداراییاولیه
دهشتمامبهایتبدیلمکانیسم.کنندمیمحسوبهزینهعنوان
.نامندمیاستهالکراهزینهبهثابتهایدارایی
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.مخارجی که در دوره جاری به هزینه تبدیل نمی شوند3.

هاداراییتحصیلبرایجاریدورهدرموسسهکهمخارجیازبرخی
زیراآیدنمیحساببهدورههمانهایهزینهجزءشودمیمتحمل

اراییدخریدبهمخارجنوعاین.استنگرفتهقراراستفادهموردهنوز
درکهیکاالهایبرایشدهانجاممخارجبلکهنیست،منحصرثابتهای
.ودشمیشاملنیزرارسیدخواهندفروشبهوتولیدآتیمالیدوره

لید،تومخارجسایروکارگراندستمزدشده،خریداریموادبنابراین
تاوآیدمیحساببهشدهتولیدکاالیشدهتمامبهایازبخشی
میبندیطبقهداراییهاجزءاستنرسیدهفروشبهکاالکهزمانی
.شود
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.هزینه های دوره جاری که پرداخت نشده اند4.

ودنشپرداختدورهآنپایانتادورهیکهایهزینهازبرخیاستممکن.
ندمان.شودمیمحسوبدورهپایانبدهیجزءنشدهپرداختهایهزینهاین

برمالیاتبابتبدهیونشدهپرداختامایافتهتحققدستمزدبابتبدهی
هیبدپرداختامادهدمیکاهشراسرمایههاییهزینهچنینتحقق.درآمد

ایدورهدرهاهزینهنوعاین.داشتنخواهدسرمایهبراثریبعدسالدر
ناشییمالتعهداتوشناساییمیگیردقراراستفادهموردمربوطخدماتکه
.شودمیمنعکسدورهپایانترازنامهدربدهیجزءآناز

راریال40مبلغبهخودکارگراسفندحقوق1سالپایاندرشرکتی:مثال
همینمعادلومحسوب1سالحقوقهزینهمبلغاین.استنکردهپرداخت

1سالانپایترازنامهدرپرداختنیحقوقعنوانتحتبدهیصورتبهمبلغ
ازبدهیشود،پرداختمزبورکارگرحقوقزمانیکه2سالدر.شودمیدرج
.یابدمیکاهشریال40معادلنقدموجودیورودمیبین
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نتایج عملیات

ودشمیهزینهمتحملسود،تحصیلمنظوربهانتفاعیموسسههر.
نتایجگیریاندازهودرآمدباهاهزینهمقابلهاصلاجرایبرای

یجارسالدرآمدبابایدجاریسالهایهزینهموسسه،یکعملیات
لقبسالفروشباتواننمیراجاریسالهایهزینه.شودمقایسه
.نداردوجوددواینبینمستقیمیارتباطزیراکردمقایسه

ینههزبامالیدورهیکدریافتهتحققدرآمدزیان،وسودصورتدر
زیانوسودصورت.شودمیمقایسهدورههماندرشدهانجامهای

.تاسشدهانجامهایهزینهویافتهتحققدرآمدهایکنندهمنعکس
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مفهوم سود

ربیافتهتحققدرآمدمازادموسسه،یکویژهسودیاخالصسود
.استمالیدورهیکدرشدهواقعهایهزینه

سود خالص=جمع درآمدها –جمع هزینه ها 

لیات،عمنتیجهباشد،داشتهفزونیدرآمدهاجمعبرهاهزینهجمعاگر
.استناویژهزیانیاخالصزیان

زیان خالص=جمع هزینه ها –جمع درآمد ها 
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سایر مفاهیم سود

حسابداریبرمبنایشدبیانکهترتیبیبهسودتعیینوتشخیص
شناختاصلیاتحققاصلبرتعهدیحسابداری.میگیردانجامتعهدی
نکهایچه)احرازمحضبهبایددرآمدآنطبقکهاستمبتنیدرآمد

کهایدورهمالیصورتهایدروثبت(باشدنشدهیاشدهوصولنقدا
همانبرایهاهزینهآنازگس.شودمنعکساست،یافتهتحققآندر

.آیدبدستدورهخالصسودتاشودمیمقابلهبادرآمدوتعییندوره
.دمیگیرانجامدرآمدشناساییمتعاقبهزینهشناختبنابراین

شدهپذیرفتهاصولبرحسبقانون،طبقسود،مواردبرخیدر
قدینحسابداری:ازعبارتندآنهااهمکهشودنمیمحاسبهحسابداری

.مالیاتیحسابداریو
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حسابداری نقدی

استینقدعملکردمبنایبرحسابداریسود،گیریاندازهدیگرروش.
ولپپرداختودریافتتاریخدرهزینهودرآمدنقدیحسابداریدر

نقدیحسابداریاگر.شوندمیثبتحسابداریمدارکدروشناسایی
دورهپایاندرحسابهاازیکهیچاصالحبهگیردقراراستفادهمورد
.بودنخواهدنیازمالی

داریحسابونقدیحسابداریبیناختالفتشریحبهمثالیکبا
مقابلهاصلودرآمد(شناختاصل)تحققاصلهمچنینوتعهدی
.پردازیممیدرآمدباهاهزینه
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مثال

درشرکتاین.استبتاشرکتمحصوالتفروشندهآلفاشرکت
مبلغهببرشماشیندستگاهیکفروشبرایسفارشی1سالفروردین

شرکت1سالاردیبهشتدر.کندمیدریافتگاماشرکتازریال10
بتاشرکتازنسیهطوربهریال8مبلغبهرابرشماشینآلفا

شرکتبهنسیهطوربهراماشین1سالخرداددروکردهخریداری
شرکتبهریال10مبلغگاماشرکت1سالتیردر.فروشدمیگاما
بتاشرکتبهریال8مبلغآلفاشرکت1سالمرداددر.میپردازدآلفا

:استزیرقراربهآلفاشرکتعملیات.کندمیپرداخت
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مثال
204

هدستگایکآلفاشرکت
ریال8مبلغبهبرشماشین

یهنسطوربهبتاشرکتاز
.خرید

ازریال10مبلغآلفاشرکت
.کرددریافتگاماشرکت

بهریال8مبلغآلفاشرکت
.کردپرداختبتاشرکت

هدستگایکآلفاشرکت
10مبلغبهبرشماشین

ورطبهگاماشرکتبهریال
.فروختنسیه

رایبسفارشیآلفاشرکت
نماشیدستگاهیکفروش
ازریال10مبلغبهبرش

.کرددریافتگاماشرکت

فروردین           اردیبهشت                خرداد                     تیر                   مرداد



مثال

مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین

ریال ریال ریال ریال ریال

0 10 0 0 0 درآمد

8 0 0 0 0 هزینه

(8) 10 0 0 0 خالص(زیان)سود
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مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین

ریال ریال ریال ریال ریال

0 0 10 0 0 درآمد

0 0 8 0 0 هزینه

0 0 2 0 0 خالص(زیان)سود

محاسبه سود خالص شرکت آلفا به روش نقدی

محاسبه سود خالص شرکت آلفا به روش تعهدی



مثال
رمنظوهمرانقدوجوهآتیجریانتعهدیحسابداریشودمیمالحظهطوریکهبه

.استداشته

.گردیدقدمنعگاماشرکتبابرشماشیندستگاهیکفروشقراردادماهفروردیندر1.
ردهنکعملخودتعهدبهطرفینهنوزچونآیدنمیحساببهفروشقرارداد،این
.اند

این.استکردهخریداریبرشماشیندستگاهیکماهاردیبهشتدرآلفاشرکت2.
یلتحوگاماشرکتبههنوزچونآید،نمیحساببههزینهتاریخایندرمعامله
.استنشده

شینماتحویلبافروشدرآمد-الفچونشودمیشناساییماهخرداددرفروشسود3.
.گرددمیواقعهزینهرسیدفروشبهماشینکههنگامی-بوشودمیمحرز

.شودمیبدهکارانکاهشونقدموجودیافزایشباعثتیردرریال10دریافت4.

.ودشمیبستانکارانکاهشونقدموجودیکاهشباعثمرداددرریال80پرداخت5.
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مثال
استزیرترتیببهآلفاشرکتروزنامهدفترثبت.

حسابو(بدهکار)افزایشریال8(ماشین)داراییحساباردیبهشتدر1.
.شودمی(بستانکار)افزایشریال8(پرداختنیحسابهای)بستانکاران

(بدهکار)افزایشریال10(دریافتنیهایحساب)بدهکارانحسابخرداددر2.
ریال2درآمدحسابو(بستانکار)کاهشریال8(ماشین)داراییحسابو

.شودمی(بستانکار)افزایش

حسابو(بدهکار)افزایشریال10بانکحسابماهتیردر3.
.شودمی(بستانکار)کاهشریال10(دریافتنیهایحساب)بدهکاران

و(بدهکار)کاهشریال8(پرداختنیحسابهای)بستانکارانحسابمرداددر4.
.شودمی(بستانکار)کاهشریال8بانکحساب
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مثال فوق در معادله اساسی حسابداری

سرمایه بدهی دارایی

0 0 0 فروردین

0 8+ 8+ اردیبهشت

2+ 0
10+
8-

خرداد

0 0
10+
10-

تیر

0 8- 8- مرداد

2+ 0 2+ پایان معامله
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تدققبلاسالیددرشدهمشخصهایرنگوسلولهراعدادرنگبه
یداسالدرمربوطههایحساببرمنطبقخاصرنگهربااعداد.شود
.استرنگهمانباقبل



حسابداری مالیاتی

ربمالیاتپرداختومالیاتمشمولسودمحاسبهبهموظفموسساتازبسیاری
دهدیماجازهکشورهابرخیدرمالیاتیقوانینمثال.هستندمالیاتیمراجعبهدرآمد

نندما)شودمحاسبهنقدیحسابداریمبنایبرمواردیدرمالیاتمشمولدرآمدکه
راملیعچنینحسابداریشدهپذیرفتهاصولحالیکهدر(ایراندرپیمانکاریدرآمد
.داندنمیمجاز

درکهدانستهمجازسودمحاسبهرادرروشدوهرازاستفادهکشورهابسیاریدر
چارچوبدرمالیصورتهایدرشدهگزارشسود-1)مختلف،رقمدوبهسودنتیجه
مقرراتوقوانینبرمبنایمالیاتمشمولدرآمد-2وحسابداریشدهپذیرفتهاصول

شمولمدرآمدمحاسبهبرایمالیاتیمقرراتازعموماموسسات.شودمیارائه(مالیاتی
شدهفتهپذیراصولاساسبرراخودمالیصورتهایدرحالیکهمیکنندپیرویمالیات

.کنندمیتهیهحسابداری

اشخاصهبمتعلقموسساتمالیاتمشمولدرآمدوسودبینرابطهبعداسالیدنمودار
.دهدمینشانراحقیقی
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برداشت صاحب موسسه

سودوودشمیتامیننفریکتوسطکالسرمایهانفرادیموسساتدر
سودازبرداشتبرایقانونیمحدودیتهیچوداشتهتعلقویبهکال

تنیسهزینهموسسهداراییازسرمایهصاحببرداشت.نداردوجود
راسرمایهدوهرکهاینآنوداردمشابهتآنبالحاظیکازاما

یولشودمیانجامسودتحصیلقصدبههزینهاما.دهندمیکاهش
رداشتب.گیردنمیانجاممنظوربدینموسسهصاحبنقدیبرداشت

ودسوصورتبرودارداثرترازنامهبرفقطموسسهصاحبنقدی
.نیستموثرزیان

وتاحافتکلدفتردربرداشتنامبهایجداگانهحسابموارددراین
ابحساینبهکندمیبرداشتموسسهصاحبکهرامبالغیتمام

.کنندمیبدهکار
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برداشت صاحب موسسه

شودمیبردهبرداشتحساببدهکاربهزیرموارد:

.نقدیبرداشت1.

صاحبپوشاک،فروشگاهیکدرمثال.هاداراییسایربرداشت2.
.کندبرداشتکاالاستممکنموسسه

.موسسهمنابعمحلازشخصیهایصورتحسابپرداخت3.
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برداشت صاحب موسسه

مخارجبرایپرتوموسسهصاحبتوسطریال50000برداشتمثال
روزنامهدفتردرزیرشرحبه13*5ماهدی3تاریخدرخودشخصی

.شودمیثبت
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تاریخ
5*13

عنوان حسابها و شرح

ف
بستانکاربدهکارعط

50000برداشتدی3

50000بانک

.موسسهصاحبنقدیبرداشت

1دفتر روزنامه                       صفحه 



حسابهاتعمیم قواعد بدهکار و بستانکار کردن

سرمایه+بدهی=دارایی

(هاهزینه–درآمد(+)برداشت-مجددگذاریسرمایه+دورهاولسرمایه)
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حسابهاتعمیم قواعد بدهکار و بستانکار کردن
بستانکار کردنقواعد قواعد بدهکار کردن

کاربستانداراییهمانحساببهداراییکاهش.1
.شودمی

اربدهکداراییهمانحساببهداراییافزایش.1
.شودمی

کاربستانهزینههمانحساببههزینهکاهش.2
شودمی

اربدهکهزینههمانحساببههزینهافزایش.2
شودمی

کاربستانبرداشتحساببهبرداشتکاهش.3
.شودمی

میاربدهکبرداشتحساببهبرداشتافزایش.3
.شود

نکاربستابدهیهمانحساببهبدهیافزایش.4
.شودمی

بدهکاربدهیهمانحساببهبدهیکاهش.4
.شودمی

انکاربستسرمایهحساببهسرمایهدرافزایش.5
.شودمی

بدهکارسرمایهحساببهسرمایهدرکاهش.5
.شودمی

بدهکاردرآمدهمانحساببهرآمددافزایش.6
.شودمی

درآمدهمانحساببهدرآمدحسابدرکاهش.6
.شودمیبدهکار
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حسابهاتعمیم قواعد بدهکار و بستانکار کردن

وزینههدارایی،هایحسابثبتنحوهکهشویممیمتوجهخالصهطوربهقبلاسالیداز
.استهممانندنیزدرآمدوسرمایهبدهی،هایحسابثبتنحوهوهممثلبرداشت

شودمیثبتبستانکارآنهاکاهشوبدهکاربرداشتوهزینهدارایی،افزایش.

شودمیثبتبدهکارآنهاکاهشوبستانکاردرآمدوبدهیوسرمایهافزایش.

ددرآموبدهیسرمایه،برداشت،هزینه،وحسابداریمعادلهراستسمتهمیشهدارایی
.شوندمینوشتهحسابداریمعادلهچپسمت

ولیتندهسحسابداریمعادلهچپسمتاینکهباهزینهوبرداشتهایحساباینکهدلیل
الحااصطحسابدواینچون.آنهاستماهیتاست،سرمایهحسابعکسآنهاثبتنحوه

.هستندکاهدارایی

وسرمایهبدهی،حسابهایوبدهکاربرداشتوهزینهدارایی،هایحسابماندهمعموال
.استبستانکاردرآمد
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فهرست حساب ها

وردمداردنظردرموسسهکهاستهاییحسابعناوینازکاملیصورتحسابهافهرست
حریرتوتجزیهسهولتبرایوکلدفترهایحساببرایفهرستاین.دهدقراراستفاده

وشدهبندیگروهمشخصیقالبدرهاحسابفهرستایندر.شودمیتهیهروزنامهدفتر
میککمحسابنوعتشخیصبهتنهانهکهیابدمیاختصاصایشمارهحسابهربه

سودورتصیااستنامهترازاقالمبندیطبقهجزوحسابهرکندمیمشخصبلکهکند
.شوندمییگذارشمارهیابندمیانعکاسمالیصورتهایدرکهترتیبیبهحسابها.زیانو

.یانزوسودصورتهایحسابسپسو(سرمایهبدهی،دارایی،)ترازنامههایحسابابتدا

نآنمونهکهاستشاملراکلدفترهایحسابتمامشمارهوعنوانها،حسابفهرست
.شودمیارائهبعداسالیددر
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فهرست حساب ها

(211-299)حساب های بدهی

(211-219)بدهی جاری

(221-229)بدهی بلند مدت

هحسابهای حق مالی صاحب سرمای
(319-311)

(411-499)حساب های درآمد

(511-599)حساب های هزینه

(111-199)حساب های دارایی

(111-119)دارایی جاری

(121-129)دارایی ثابت
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فهرست حساب ها

تاسرقمسهشاملحسابهردیدیم،قبلاسالیدفهرستدرکههمانگونه.
بیانگر1--مثال.دهدمینشانراهاحساباصلیطبقهچپسمترقماولین

سرمایهحسابهایبیانگر3--بدهی،هایحساببیانگر2--دارایی،حسابهای
مثال.استحسابفرعیطبقهکنندهمشخصچپسمترقمدومین.است...و

بیانگر12-وجاریهایداراییبیانگر11-حسابشماره1--اصلیطبقهدر
راریبرقوترتیببرایغالباچپسمترقمسومین.استثابتهایدارایی
ثابتایهداراییگروهدرمثال.میگیردقراراستفادهموردهاحساببینارتباط

وساختمانبهمتعلق122عددزمین،حساببهمتعلق121عدد،12-شمارهبا
.است...
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نکته2

احبصسرمایهکاهشیاافزایش(الف.دهدمیتغییرراسرمایهدوچیزموسسهیکدر1.
.عملیاتازناشیزیانیاسود(بوموسسه

دورهیاحسابداریدورهاصطالحاشود،میمحاسبهخالصسودآنبرایکهراایدوره2.
.گویندمیمالی
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فصل ششم

چرخه حسابداری
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توالی مراحل حسابداری

درکهاستپیاپی(مراحل)اقداماتسرییکشاملحسابداریفرایند
،حسابداریچرخهراپیاپیمراحلاین.شودمیتکرارمالیدورههر

حسابداریاطالعات(فرآوردن)پردازشدورهیاوحسابداریعمل
.گویندمی

بایدکارآمدحسابداریسیستمیکدر:

.باشدصرفهبهمقروناطالعاتپردازش1.

.گرددتهیهسرعتبهمالیهایگزارش2.

.شودحاصلاطمینانزیادیحدودتامالیاطالعاتدقتوصحتاز3.

.یابدکاهشحداقلبهاشتباهوتقلباستفاده،سوءامکان4.
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1مرحله جمع آوری اطالعات مالی•

2مرحله یتجزیه و تحلیل معامالت و عملیات مال•

3مرحله
ورود  )ثبت معامالت و عملیات مالی در دفتر روزنامه •

(اطالعات اولیه

4مرحله لنقل اقالم از دفتر روزنامه به دفتر ک•

5مرحله تهیه تراز آزمایشی•

6مرحله
در ثبت اصالحات)اصالح و تعدیل حسابهای دفتر کل •

(دفتر روزنامه و انتقال آن به دفتر کل

7مرحله
صورت سود و زیان، صورت  )تهیه صورتهای مالی •

(تغییرات سرمایه، ترازنامه

8مرحله
قال آن ثبت در دفتر روزنامه و انت)بستن حسابهای موقت •

(به دفتر کل

9مرحله تهیه تراز آزمایشی اختتامی•
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شروع

پایان دوره مالی

برایمالیدورهپایاندر
مالیصورتهایتهیه

(9تا5مراحل)

برایمالیدورهطولدر
عملیاتومعامالتثبت

(4تا1مراحل)مالی

شروع دوره مالی

.در دوره مالی بعد تکرار می شود



توالی مراحل حسابداری

اتپنجمراحلومالیدورهطولدرمستمرطوربهچهارتایکمراحل
موجزومختصرمالیهایگزارشتهیهبرایمالیدورهپایاندرنه

ایندر.شوندمیگرفتهکاربهترازنامهوزیانوسودصورتیعنی
راریحسابدامراحلتوالیبخش،دودرتشریحیمثالیکبافصل
.دهیممیشرح

مالیدورهطولدرحسابداریمراحلاولبخش1.

مالیدورهپایاندرحسابداریمراحلدومبخش2.
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مراحل حسابداری در طول دوره مالی

معامالتاولیهمدارکواسنادرویازاطالعاتاین:مالیاطالعاتآوریجمع1.
مدارکواسنادومثبتهمدارکواسناد.گرددمیآوریجمعمالیعملیاتو

.داخلی

عکسمناطالعاتبراساسمرحلهاین:مالیعملیاتومعامالتتحلیلوتجزیه2.
درشودریگیتصمیمبایدآنهابنابروگیردمیصورتاولیهمدارکواسناددر
.گرددبستانکارحسابیچهوبدهکارحسابیچهمعاملههر

اثیریتبرحسبمالیاطالعات:روزنامهدفتردرمالیعملیاتومعامالتثبت3.
.شوندیمثبتروزنامهدردفتروتحلیلوتجزیهدارندحسابداریمعادلهبرکه

دفتربهمهروزنادفترازمبالغانتقال:کلدفتربهروزنامهدفترازاقالمانتقال4.
دفتردرهاحسبثبت.شودمیمنجرحسابهادراطالعاتبندیطبقهبهکل
.گیردصورتهاحسابفهرستبرحسببایدروزنامهدفتربهآنعطفوکل
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مراحل حسابداری در طول دوره مالی

ارقرمورداستفادهمالیمدارکصحتآزمونبرای:آزمایشیترازتهیه5.
واربدهکماندهجمعتساویازدهدمیراامکاناینحسابداربه.گیردمی

الزمشیآزمایترازتهیهبرای.شودمطمئنکلدفتربستانکارماندهجمع
.دباششدهنقلکلدفتربهدورهمالیعملیاتومعامالتکلیهاست
ترازدشومیتهیهسالپایاناصالحیاقالمثبتازقبلکهآزمایشیترازآخرین

تامینرازیرکلیهدفدونشدهاصالحآزمایشیتراز.داردنامنشدهاصالحآزمایشی
:میکند

.Iبستانکاروبدهکاراقالمتساویاثبات.

.IIلساپایاناصالحیهایثبتوکاربرگتهیهبرایالزماطالعاتآوردنفراهم.

ترازاما.استمالیدورهپایانمخصوصنشدهاصالحآزمایشیتراز
توالیدرهمینبرای.شودتهیهاستممکندورهاززمانهردرآزمایشی

.نمودیمبیاناولمرحلهدرراآنحسابداریچرخه
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مثال

ماهنداسفدردقیقتعمیرگاهمالیعملیاتومعامالتبعداسالیددر
بهرامالیدورهدرحسابداریمراحلسپس.ایمآوردهرا13*5

.دهیممیانجامآنبراییکبهیکشدبیانکهترتیبی
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اسناد و مدارک مثبته شرح مختصر
و  معامالت

عملیات مالی

فیش واریز به حساب جاری
صادراتبانکنزد135حسابافتتاحودقیقتعمیرگاهتاسیس

ریال2000000مبلغواریزوآنبرای

اسفند1

اجاره نامه-صادرهچک
یکاجارهبابتریال120000مبلغپرداختومغازهیکاجاره
13*5اسفند1اجارهشروعتاریخ.ساله

تمالکیت وانسند-چک صادره نقدطوربهریال600000مبلغبهوانتیکخرید

چک و سفته-فاکتور خرید
صادره

ریال200000-ریال480000مبلغبهکارابزارمقداریخرید
ماههسفتهمابقی-نقد

صورتحساب های -قرارداد
ارسالی

:ردیدگمنعقدزیرشرحبهتلویزیونسرویسقراردادفقرهدو
وشگاهفر)محلیفروشندگانازیکیباسرویسقرارداد(الف
13*6خرداداولتا13*5اسفندماهاولازماهسهبرای(امید

ریال180000قرارداداینبابت.ریال60000ماههرقراراز
.شددریافتپیش

.ریال600ساعتهرقرارازپیامهتلباسرویسقرارداد(ب
کارساعت50انجامازبعدشدهانجامخدماتصورتحساب

.شدخواهددریافتمربوطهالزحمهحقوارسال

فاکتور خرید
نسیهطوربهریال50000مبلغبهمصرفیقطعاتوملزومات

36شمارهفاکتور.شدخریداریآفتابشرکتاز
اسفند3

نسخه دوم صورتحساب انجام 
تعمیرات

بابتریال75000مبلغبهشدهانجامخدماتصورتحساب
.شدارسالسامآموزشیموسسههایتلویزیونتعمیر

اسفند14
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اسناد و مدارک مثبته شرح مختصر
معامالت و  
عملیات مالی

وقحقودستمزدلیستوصادرهچک
مبلغبهتعمیرگاهکارگراناسفندماهاولنیمهدستمزد
.شدپرداختریال80000

اسفند14

انجامهایصورتحسابدومنسخه
تعمیرات

ماهداسفناولنیمهدرسرویسوتعمیراتانجامبابت
.شددریافتمشتریانازریال320000مبلغ

اسفند15

پرداختصورتحساب-صادرهچک
آگهیهزینه

پرداختجرایددرآگهیهزینهبابتریال20000مبلغ
.شد

اسفند17

بانکرسید-مشتریچک
ازاسفندماه14صورتحساببابتریال50000مبلغ

.شدواریزبانکبهودریافتسامآموزشیموسسه
اسفند19

بنزینتحویلبرگ-صادرهچک .دشپرداختوانتسوختهزینهبابتریال18000مبلغ

اسفند28

وقحقودستمزدلیستوصادرهچک
مبلغهبتعمیرگاهکارگرانماهاسفنددومنیمهدستمزد
.شدپرداختریال90000

صادرهچک
برایبانکحسابازریال50000مبلغدقیقآقای

.کردبرداشتشخصیمصارف

انجامهایصورتحسابدومنسخه
سرویسوتعمیرات

ماهداسفندومنیمهدرسرویسوتعمیراتانجامبابت
.شددریافتمشتریانازریال350000مبلغ
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مثال

دفترهبانتقالها،عملیاتاینروزنامهدفترثبتبعد،اسالیدهایدر
شدهدادهنشانآزمایشیترازوهاحسابفهرست،Tشکلبهکل

.است

ید،اآموختهخوبیبهراقبلهایفصلمطالباینکهازتمرینبرای)
سپسودادهانجامخودتانتمرینصورتبهابتدارافوقمواردتوانیدمی

(.بسنجیدبعدهایاسالیدمطابقراخودپاسخگوییصحت
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مالیدر پایان دوره مراحل حسابداری 

شودمیانجامزیرمراحلمالیدورهپایاندر.

وروزنامهدفتردراصالحاتثبت)کلدفترحسابهایتعدیلواصالح6.
(کلدفتربهآنانتقال

ایه،سرمتغییراتصورتزیان،وسودصورت)مالیصورتهایتهیه7.
(ترازنامه

(کلدفترهبآنانتقالوروزنامهدفتردرثبت)موقتحسابهایبستن8.

اختتامیآزمایشیترازتهیه9.
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انجام اصالحات-مرحله ششم

یآزمایشترازتهیهازپساصالحیهایثبتانجامبهمرحلهدراین
تایمپردازمیشدهاصالحآزمایشیترازتهیهنهایتاونشده،اصالح
.کنیمتهیهرامالیصورتهایبتوانیمآنبوسیله

ودادهشرحرامخلوطهایحسابوموقتودائمهایحسابابتدا
ثبتنایسپس.کنیممیبیانرایکهرنیازمورداصالحیهایثبت
رادهشاصالحآزمایشیترازنهایتاوکردهمنتقلکلدفتربهراها

.دادخواهیمنمایش
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حسابهای دائمی و موقت

کل،دفترحسابهر.استحسابزیادیتعدادشاملکلدفتر
ایدرآمدسرمایه،بدهی،دارایی،ازخاصنوعیکبهمربوطاطالعات

:وندشمیبندیطبقهزیرشرحبهحسابهااین.دهدمینشانراهزینه

بهآنهاماندهچون)دائمیراترازنامهحسابهای:دائمیهایحساب1.
(دارندخارجیوجودچون)واقعیو(شودمیمنتقلبعدمالیدوره
نعکسمترازنامهدرکهبستانکارانوبدهکارانحسابهای.گویندمی
نهاآبهکههستندواقعیهایحسابازخاصیدستهجزءشوند،می

.گویندمیاشخاصهایحساب

هایحسابرازیانوسودصورتهایحساب:موقتهایحساب2.
جودوچون)اسمییا(شوندمیبستهمالیدورهپایاندرچون)موقت
ههزینیادرآمدکاهشوافزایشنشاندهندهصرفاوندارندخارجی
.نامندمی(هستند
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حسابهای دائمی و موقت

شبخودائمیحسابیکماندهازبخشیاستممکنمالیدورهطی
لوطمخیامختلطهایحسابراهاحسابگونهاین.باشدموقتدیگر
بخشدوبهحساباصالحی،هایثبتبامواردایندر.گویندمی

.شودمیتفکیکموقتودائمی

239

:دهمانده بستانکار نشان دهن :مانده بدهکار نشان دهنده

بدهی دارایی حساب های دائمی یا واقعی

درآمد هزینه اسمیحساب های موقت یا



مراحل حسابداری در پایان دوره مالی

بتثحسابداریدفاتردرمالیعملیاتومعامالتتماماینکهازبعد
هیهتبرایراصحیحهایماندهکلدفترهایحسابازبسیاریشد،

کهکندمیایجابتعهدیحسابداری.دهندنمیارائهمالیصورتهای
ورهدفرضبازیانوسودصورتوترازنامههایحسابتطبیقبرای
ماندهدوره،هماندرآمدهایازدورهیکهایهزینهوضعاصلومالی

یحسابها.شوداصالحسالپایاندرکلدفترهایحسابازبرخی
الیمعملیاتومعامالتومختلطهایحسابوجوددلیلبهکلدفتر
برایداابت.شوندمیاصالحمالیدورهپایاندراندنشدهثبتهنوزکه
هبراآنسپسوشدهانجامروزنامهدفتردراصالحیثبتموردهر

.کنندمینقلکلدفتر
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ثبت های اصالحی

استزیرشرحبهاصالحیهایثبتاصلیهایویژگی:

ثبتتاریخوشوندمیثبتدفاتردرمالیدورهپایاندرآنها1.
.استمالیدورهروزآخریناصالحات،

.ندکنمیتفکیکموقتودائمبخشدوبهرامختلطهایحساب2.
انزیوسودصورتبرهموترازنامهبرهماصالحیهایثبتتمام
.گذارندمیاثر

رخمالیدورهیکدرکهشوندمیمربوطعملیاتیومعامالتبه3.
.داردتسریمالیدورهیکازبیشبهآنهااقتصادیآثارامااندداده

.شوندمیمنتقلکلدفتربهسپسوثبتروزنامهدفتردرابتدا4.
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ثبت های اصالحی

شوندمیتقسیمزیرکلیگروهسهبهاصالحیهایثبت:

هادریافتپیشوهاپرداختپیش1.

(aهزینهپرداختپیش

(bدرآمددریافتپیش

نشدهثبتدرآمدهایوهاهزینه2.

(aنشدهثبتهزینه

(bنشدهثبتدرآمد

اصالحاتسایر3.

هنشداصالحآزمایشیترازاساسبررافوقمواردازیکهرادامهدر
.دهیممیتوضیحتفصیلبهدقیقتعمیرگاه
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پیش پرداخت ها و پیش دریافت ها1.

قبلولپدریافتیاپرداختدرآنهاکهشودمیناشیعملیاتیومعامالتاز
.استدرآمدتحققیاهزینهتحملاز

مانند.استهزینهتعلقیاتحملازقبلپولپرداختهزینهپرداختپیش
مبالغاین.اجارهپرداختپیشیاشودمیپرداختبیمهحقبرایکهپولی
ودشمیپرداختمالیدورهیکدرملزوماتخریدیاخدماتدریافتبابت

.رسدنمیمصرفبهیاگیردنمیقراراستفادهموردکاملطوربهاما

کهولیپمانند.استدرآمدتحققازقبلپولدریافتدرآمددریافتپیش
نجامایاکاالفروشبابتمبالغاین.شودمیدریافتپیشمستاجراز

یاکاالآنازایدراماشودمیدریافتازمشتریانمالیدورهیکدرخدمت
صندوقحساببهمعامالتاین.شودنمیارائهمالیدورههماندرخدمتی

پیشسابح.شوندمیبستانکاردریافتپیشحساببهوبدهکاربانکیا
.استبدهیهایحسابجزءدریافت
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(aپیش پرداخت هزینه

رداختپپیشمورددودقیق،تعمیرگاهنشدهاصالحآزمایشیترازمورددر
وملزوماتموجودیدیگریواجارهپرداختپیشیکی.داردوجودهزینه

.قطعات

سالیکبرایمبلغکلاینکهبهتوجهبااجارهپرداختپیشدر1.
اسفندطیدرکهشودمیریال10000ماهانهاجارهاست،ریال120000

استاییدارجزءکهپرداختپیشازبخشیاصالحی،ثبتیکبابایدماه
.شودتبدیلاجارههزینهبه

فمصراسفندماهدرکهملزوماتازبخشیقطعات،وملزوماتموجودیدر2.
انعنوبهملزوماتموجودیحسابازبایدکهاستبودهریال38000شده،

.شودمنتقلملزوماتهزینهحساببهوکسردارایی

استشدهآوردهبعداسالیددودرمورددوایناصالحیثبت.
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(aپیش پرداخت هزینه

بستانکار بدهکار شرح
تاریخ

5*13

10000 هزینه اجاره اسفند29

10000 پیش پرداخت اجاره

اسفند ماهثبت هزینه اجاره

245

هزینهحساببهاجارهپرداختپیشحسابازریال10000مبلغنقلهمچنین
.استشدهدادهنشانکلدفتردراجاره

هزینه
هزینه اجاره

10000اسفند 29

دارایی
پیش پرداخت اجاره

10000اسفند 29 120000اسفند 1

110000مانده 



(aپیش پرداخت هزینه

بستانکار بدهکار شرح
تاریخ

5*13

38000 هزینه ملزومات و قطعات اسفند29

38000 موجودی ملزومات و قطعات

اسفند ماهثبت هزینه ملزومات و قطعات 
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حساببهقطعاتوملزوماتموجودیحسابازریال38000مبلغنقلهمچنین
.استشدهدادهنشانکلدفتردرقطعاتوملزوماتموجودی

هزینه
ملزومات و قطعاتهزینه 

38000اسفند 29

دارایی
موجودی ملزومات و قطعات

38000اسفند 29 50000اسفند 1

12000مانده 



(aپیش پرداخت هزینه

ههزینحسابوداراییحساباجاره،پرداختپیشاصالحیثبتمورددر
حسابملزوماتموجودیاصالحیثبتمورددر.شوندمیاصالحاجاره
.شوندمیاصالحملزوماتهزینهوداراییهای

ریال120000مبلغکلاسفند1تاریخدراگراجارهپرداختپیشمورددر
حالتعکساسفند29اصالحیثبتبود،شدهثبتاجارههزینهحساببه

پیشحساببهوکسراجارههزینهحسابازریال110000یعنی.باالست
.شودمیمنتقلاجارهپرداخت

لغمبکلخرید،زماندراگر.شکلهمینبهنیزملزوماتموجودیمورددر
صالحی،اثبتبرایاسفندآخردربود،شدهثبتملزوماتهزینهحساببه

بهوکسرملزوماتهزینهحسابازریال12000یعنیملزوماتمانده
.شودمیمنتقلملزوماتموجودیحساب
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(bپیش دریافت درآمد

ریافتدپیشموردیکدقیق،تعمیرگاهنشدهاصالحآزمایشیترازمورددر
موردایندر.باشدمیاسفنداولتاریخبهمربوطکهداردوجوددرآمد
باتلویزیونسرویسبرایریال60000ماهیقراربهایماههسهقرارداد
بهروزنامهردفتازثبتانتقالوآناصالحیثبتکهشدامضاامیدفروشگاه

ایننید،کمیمالحظهکههمانگونه.بودخواهدبعداسالیدشرحبهکلدفتر
.بودواهدخگذارتاثیر(درآمددریافتپیش)بدهیودرآمدبراصالحیثبت

248



(bپیش دریافت درآمد

بستانکار بدهکار شرح
تاریخ

5*13

60000 پیش دریافت حق الزحمه خدمات اسفند29

60000 درآمد حق الزحمه خدمات

یافته اسفند ماهثبت درآمد حق الزحمه تحقق

249

بهخدماتالزحمهحقدریافتپیشحسابازریال60000مبلغنقلهمچنین
.استشدهدادهنشانکلدفتردرخدماتالزحمهحقدرآمدحساب

درآمد
الزحمه خدماتدرآمد حق 

75000اسفند 14
320000اسفند15
350000اسفند28
60000اسفند29

805000مانده 

بدهی
پیش دریافت حق الزحمه خدمات

180000اسفند 1

120000مانده 

60000اسفند 29



هزینه ها و درآمدهای ثبت نشده2.

ثبتدفاتردرپرداختتاریخدرمالیدورهطولدرهاهزینهغالب
حملمتراهاییهزینهموسسهمالیدورهپایاندراستممکنامام.شوندمی

باشد،شدهنپرداختوثبتسررسید،تاریخنرسیدندلیلبهکهباشدشده
اصل)درآمدباهاهزینهمقابلهاصلدقیقاجرایبرای.کارکنانحقوقمثال

مالیرهدوپایاندربایدنشدهپرداختوثبتهایهزینهگونهاین(تطابق
رآوردبهاهزینهاینمبلغنباشد،موجودسندیاگر.شوندثبتدفاتردر
.دنامنمینیزنشدهثبتهایبدهیرانشدهثبتهایهزینه.شودمی

درآمدهاییاونشدهوصولدرآمدهایمعموالرانشدهثبتدرآمدهای
استیدرآمدهایشاملاقالماین.گویندمینیزنشدهوصولامایافتهتحقق

ثبتودریافتمالیدورهپایانتاامااندیافتهتحققمالیدورهطولدرکه
مطالباتودرآمداصالحیثبتیکبامالیدورهپایاندربنابراین.اندنشده

.شوددفاترواردبایدمربوط
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(aهزینه های ثبت نشده

بتثهزینهمورددودقیق،تعمیرگاهنشدهاصالحآزمایشیترازمورددر
رداختنیپدستمزددیگروپرداختنیبرقوآبهزینهیکی.داردوجودنشده

.استنشدهپرداختکهکارکنان

.استدهنشدریافتاسفندپایانتاتعمیرگاهمصرفیبرقوآبقبوض1.
این.استکردهبرآوردریال8000راهزینهکنتورعددرویازدقیقآقای
.دشومیمنعکسترازنامهدرپرداختنیبرقوآبعنوانتحتمبلغ

ازیکی–احمدیآقایدستمزدبابتریال20000مبلغتعمیرگاههمچنین2.
بدهی.تاسنشدهپرداختوثبتسالپایانتاکهاستبدهکار-کارکنان
نعکسمترازنامهدرپرداختنیدستمزدعنوانتحتموردایندرتعمیرگاه

.شودمی

بررسیراکلدفتربرآناثرونیازمورداصالحیثبتموردهردر
.کنیممی
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(aهزینه ثبت نشده

بستانکار بدهکار شرح
تاریخ

5*13

8000 هزینه آب و برق اسفند29

8000 آب و برق پرداختنی

برآورد شده هزینه آب و برق اسفند ماهثبت مبلغ
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لکدفتردرپرداختنیبرقوآبهزینهحساببهریال8000مبلغنقلهمچنین
.استشدهدادهنشان

بدهی
آب و برق پرداختنی

8000اسفند 29

هزینه
هزینه آب و برق

8000اسفند 29



(aهزینه ثبت نشده

بستانکار بدهکار شرح
تاریخ

5*13

20000 هزینه دستمزد اسفند29

20000 دستمزد پرداختنی

عمیرگاهثبت دستمزد پرداخت نشده آقای احمدی یکی از کارکنان ت
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دادهنشانکلدفتردردستمزدهزینهحساببهریال8000مبلغنقلهمچنین
بدهی.استشده

دستمزد پرداختنی

8000اسفند 29

دارایی
موجودی ملزومات و قطعات

800000اسفند 14
90000اسفند 28
20000اسفند 29

190000مانده 



(aهزینه ثبت نشده

بستانکار بدهکار شرح
تاریخ

5*13

8000 هزینه آب و برق اسفند29

8000 آب و برق پرداختنی

برآورد شده هزینه آب و برق اسفند ماهثبت مبلغ
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لکدفتردرپرداختنیبرقوآبهزینهحساببهریال8000مبلغنقلهمچنین
.استشدهدادهنشان

بدهی
آب و برق پرداختنی

8000اسفند 29

هزینه
هزینه آب و برق

8000اسفند 29



(bدرآمد های ثبت نشده

بتثدرآمدموردیکدقیق،تعمیرگاهنشدهاصالحآزمایشیترازمورددر
.داردوجودنشده

شدررمقماه،اسفنددراولپیامهتلبادقیقتعمیرگاهقراردادبهتوجهبا
تا.شودارسالوثبتکارساعت50هرازایبهخدماتانجامصورتحساب

طبقکهشدهانجانپیامهتلبرایخدماتساعت30مدتماهاسفندپایان
مبلغبهاینشدهثبتدرآمدریال،600ساعتهرازایبهقرارداد
یانیدریافتالزحمهحق)داراییبراصالحیثبتاین.داردوجودریال18000

.بودخواهدگذارتاثیردرآمدبرو(بدهکارانهمان

بررسیراکلدفتربرآناثرونیازمورداصالحیثبتموردایندر
.کنیممی

255



(bدرآمدهای ثبت نشده

بستانکار بدهکار شرح
تاریخ

5*13

18000 حق الزحمه دریافتنی اسفند29

18000 درآمد حق الزحمه خدمات

.ده استثبت درآمد تحقق یافته اسفند ماه که صورتحساب نش

256

حقدرآمدودریافتنیالزحمهحقهایحساببهریال18000مبلغنقلهمچنین
درآمد.استشدهدادهنشانکلدفتردرخدماتالزحمه

درآمد حق الزحمه خدمات

120000اسفند 29

دارایی
حق الزحمه دریافتنی

18000اسفند 29

180000اسفند 1
75000اسفند 14
320000اسفند 15
350000اسفند 28
18000اسفند 29

823000مانده 



سایر اصالحات3.

یرساوخودرواثاثه،ساختمان،مانند.دارندمفیدیعمرهاداراییازبرخی
عمربرراداراییآنقیمتمستقیم،استهالکروشبهحالتایندر.اموال
وانعنتحترامبلغاینسال،پایاندرسالههروکردهتقسیمآنمفید

قیمتازپسلهبالفاصترازنامهدرمبلغاین.کنیممیثبتانباشتهاستهالک
نامهترازدرآنمفهوموشودمیثبتبستانکارعنوانتحتداراییهمان

استهالکمنهایدارایییکاولیهقیمت.استداراییآنارزشکاهش
.نامندمیداراییآندفتریارزشاصطالحاراآنانباشته

پایانردرااستهالکرقمروزنامه،دفتردردارایییکاستهالکثبتبرای
باشتهاناستهالکحساببهوکردهبدهکاراستهالکهزینهحساببهسال

.شودمیبستانکار

آیدمیادامهدرکهپذیرداریماستهالکداراییدودقیق،تعمیرگاهمورددر.
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سایر اصالحات3.

مبلغکهسال،10مفیدعمرباریال600000شدهتمامبهایبهنقلیهوسایل
.بودخواهدریال60000برابرسالهردراستهالکهزینه

کهسال،5مفیدعمرباریال480000شدهتمامبهایبهکاروسایلوابزار
.خواهدبودریال96000ساالنهاستهالکهزینهمبلغ

اینازیکهرکلدفتربهونقلروزنامهدفترثبتبعدیاسالیددودر
.استشدهآوردهموارد

258



سایر اصالحات3.

بستانکار بدهکار شرح
تاریخ

5*13

5000 نقلیههزینه استهالک وسایل اسفند29

5000 نقلیهاستهالک انباشته وسایل

ثبت استهالک اسفندماه اتومبیل وانت
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اینکهبهتوجهبابرآوردشد،ریال60000ساالنهاستهالکهزینهاینکهبهتوجهبا
هزینهدوازدهمیکبرابراستالکهزینهبود،گذشتهخودروخریدازماهیکفقط

.گرددمیثبتریال5000یعنیساالنهاستهالک

هزینه
یههزینه استهالک وسایل نقل

5000اسفند 29

قلیهاستهالک انباشته وسایل ن

5000اسفند 29



سایر اصالحات3.

بستانکار بدهکار شرح
تاریخ

5*13

8000 هزینه استهالک ابزار و وسایل کار اسفند29

8000 استهالک انباشته ابزار و وسایل کار

ثبت استهالک اسفندماه اتومبیل وانت

260

اینکهبهتوجهباشد،برآوردریال96000ساالنهاستهالکهزینهاینکهبهتوجهبا
زینههدوازدهمیکبرابراستالکهزینهبود،گذشتهابزارخریدازماهیکفقط

.گرددمیثبتریال8000یعنیساالنهاستهالک

هزینه
ارهزینه استهالک ابزار و وسایل ک

5000اسفند 29

ل کاراستهالک انباشته ابزار و وسای

8000اسفند 29
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تراز آزمایشی اصالح شده

حی،اصالهایثبتونشدهاصالحآزمایشیترازبهتوجهبااکنون
.کردتهیهرادقیقتعمیرگاهشدهاصالحازمایشیترازمیتوان

262
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کاربرد مفهوم اهمیت در حسابداری

ثبتردفاتدربایدمالیدورهپایاندراصالحاتتمامکلیقاعدهطبق
ناچیزماقالآناساسبرکهداردوجودقاعدهاینبراستثناءیک.شوند

نانکارکمیزرویافزارنوشتمثال.شوندنمیاصالحاهمیتکمو
بحساازرااقالمایناصالحاتثبتباتوانمیواستداراییجزء

بهراغمبلاینکلحسابدارانعملدراماکرد،منتقلداراییبههزینه
الحاصاهمیت،اصلطبقحسابداریدر.کنندمیمنظورهزینهحساب
اقالمآنزاکمترکهمبلغیتعیین.نیستضروریجزئیوناچیزاقالم
راآنزاکمترمبلغکهاستحسابدارانعهدهبرشوندمحسوبناچیز

.یکنندممنظورداراییحساببهراآنازباالترمبلغوهزینهحساببه

عمناف(بباشد،جزئی(الفکهصورتیرادرشدهانجاممخارجعملدر
امکانآنآتیمنافعازمعقولیسنجش(جیاوباشدنداشتهزیادیآتی
.ودشمیمنظورهزینهحساببهاهمیتاصلاساسبرنباشد،پذیر
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تهیه صورتهای مالی-مرحله هفتم

هستندمورددوکنیممیتهیهماکهمالیصورتهای.

بایدهموسسیکعملیاتنتایجگیریاندازهبرای.زیانوسودصورت
دراطالعاتاین.شوندمقابلههمبادورهیکهایهزینهودرآمدها
.شودمیمنعکسزیانوسودصورتنامبهگزارشی

خیصتلطریقازراموسسهیکمالیوضعیتکهراصورتی.ترازنامه
مشخصتاریخیکدرسرمایهصاحبمالیحقوهابدهیها،دارایی
.نامندمیمالیوضعیتصورتیاترازنامهدهد،مینشان

یروازترازنامهوزیانوسودصورتتهیهنحوهبعدیاسالیددودر
.استشدهدادهنشانشدهاصالحآزمایشیتراز

265
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تهیه صورتهای مالی-مرحله هفتم
ینههزوهادرآمدبهمربوطمواردفقطکنیددقتزیانوسودصورتتهیهدر

حساببهباالدرهادرآمد،265اسالیدشکلطبق.شودمیواردآندرها
جمعسپس.شوندمینوشتهبدهکارحساببههاهزینهادامهدروبستانکار

ددعباشد،بستانکارماندهکهدرصورتی.شودمیکسردرآمدازهاهزینه
زیانبیانگرباشد،بدهکارماندهاگرودورهطیموسسهسودبیانگرحاصل
شدبابیشترهزینهمجموعازدرآمدمجموعاگر).استمالیدورهطیموسسه
زیانموسسهباشدبیشتردرآمدازهاهزینهمجموعاگروبودهسوددهموسسه

.استسودآورینشاندهندهزیانوسودصورت(.استبودهده

بدهیسسپوهاداراییابتداشددادهتوضیحقبالکههمانطورترازنامهتهیهدر
.نیمکنمیثبتراهاهزینهودرآمدمنتهی.آوریممیراسرمایهنهایتدروها

راانزیوسودصورتازآمدهبدستخالص(زیان)سودمبلغآنجایبهبلکه
بارالحاصعددوکردهکسر(زیان)سودازرابرداشتسپس.کنیممیثبت

نامهتراز.شودمحاسبهدورهانتهایسرمایهتاکنیممیجمعدورهاولسرمایه
.استمالیتواننشاندهنده
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ارتباط صورت های مالی

ترازنامه

صورت وضعیت مالی در پایان )
(13*6اسفند29-دوره جاری

دارایی

بدهی

سرمایه

صورت سود و زیان

ات صورت تغییرات ناشی از عملی)
(13*6طی سال 

درآمد-هزینه ها  

سود خالص

ترازنامه

صورت وضعیت مالی در پایان )
(13*5اسفند29-دوره مالی قبل

دارائی

بدهی

سرمایه

269

وضعیت مالی
(در آغاز دوره مالی)

الیتغییرات در وضعیت م
(طی دوره مالی)

وضعیت مالی
(در پایان دوره مالی)

اول فروردین 
6*13

پایان اسفند  
6*13

5*13
7*13



بستن حسابهای موقت-مرحله هشتم

کلردفتحسابهایرساندنروزبهوتعدیلاصالح،ازپسمرحلهاین
لخیصتحسابها،بستنازمنظور.شودمیانجاممالیصورتهایتهیهو

ایهحساب)موقتحسابهایکلیهماندهانتقالومالیدورهعملیات
حسابهای.استسرمایهحساببه(زیانوسودصورتدرمنعکس
راسرمایهدرآمدها.استسرمایهحسابازبخشیهزینهودرآمد
.دهندمیکاهشراسرمایههاهزینهوافزایش

هایحسابدرابتداهاکاهشوهاافزایشاینمالیدورههردر
یاسودیعنیعملیات،نتیجهمالی،دورهپایاندروثبتهزینهودرآمد
سابحبستنازقبل.یابدمیانتقالسرمایهحساببهخالصزیان
کهصورتیدردارد،رادورهاولماندهسرمایهحسابموقت،های
.هستندمالیدورهپایانماندهدارایترازنامههایحسابسایر
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بستن حسابهای موقت-مرحله هشتم

دشونمیبستهمالیدورهپایاندرزیردالیلبهموقتحسابهای:

سرمایهحساببه(خالصزیانیاسود)عملیاتنتیجهانتقال.

صفربههزینهودرآمدهایحسابماندهرساندن.

نامبهواسطحسابیکازهزینهودرآمدحسابهایبستنبرای
زیانوسودیاهزینهودرآمدخالصهیازیانوسودحسابخالصه
.شودمیاستفاده

استشدهتشریحادامهدرموقتهایحساببستنمراحل.
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مراحل بستن حسابهای موقت

بدهکارمرکبثبتیکبادارندبستانکارماندهکهدرآمدهایحسابتماممانده1.
.شودمیبستانکاراقالمجمعمعادلزیانوسودخالصهحسابو

ستانکاربمرکبثبتیکبادارندبدهکارماندهکههزینههایحسابتماممانده2.
.شودمیبدهکاراقالمجمعمعادلزیانوسودخالصهحسابو

دورهپایانودسبیانگرباشدداشتهبستانکارماندهزیانوسودخالصهحساباگر3.
اگر.دشومیبستانکارسرمایهحسابوبدهکارثبتیکباآنماندهواست

استدورهپایانزیانبیانگرباشدداشتهبدهکارماندهزیانوسودخالصهحساب
.شودمیبدهکارسرمایهحسابوبستانکارثبتیکباآنماندهو

یزانمهمانبهسرمایهحسابوبستانکارثبتیکبابرداشتحسابمانده4.
نمیهبستزیانوسودخالصهبابرداشتحسابکنیدتوجه.شودمیبدهکار

.نیستهزینهحسابهایجزءچونشود

دادخواهدنشانرادوهپایانماندهسرمایهحسابنهایتدر.
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مراحل بستن حسابهای موقت

وردهآدقیقتعمیرگاهموقتهایحساببستنمراحلبعداسالیددر
برای،مرکبثبتیکدرآمدبرایکهباشیدداشتهتوجه.استشده

وثبتیکزیانوسودخالصهبستنبرایمرکب،ثبتیکهاهزینه
جداگانهصورتبههرکدامثبت،یکنیزبرداشتحساببستنبرای
.شودمیمنتقلکلدفتربهوثبتروزنامهدفتردر

یقدقتعمیرگاهدورهپایانسرمایهماندهموارداینتمامبهتوجهبا
نشانراریال526000رقمنیزخالصسود.بودخواهدریال2476000

.هدمی

دارداثیرتسرمایهحساببرفقطموقتهایحساببستنکنیددقت
.گذاشتنخواهداثریدائمهایحسابسایربرو
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یتهیه تراز آزمایشی اختتام-مرحله نهم

قالماتساویاثبات(الف:ازعبارتستآزمایشیترازتهیهازمنظور
هایادهاستفبرایالزماطالعاتآوردنفراهم(بوبستانکاروبدهکار
.دادیمحتوضیراشدهاصالحونشدهاصالحآزمایشیترازقبال.بعدی
.شودیمتهیهموقتهایحساببستنازبعداختتامیآزمایشیتراز
ستنبمرحلهدراگر.استدائمیهایحسابازفهرستیتنهاترازاین

وازنتمالیدورهپایاندرکلدفترباشد،دادهرخاشتباهیهاحساب
بعدداسالیدردقیقتعمیرگاهاختتامیآزمایشیتراز.داشتنخواهد
.استآمده
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فصل هفتم

رگتکمیل چرخه حسابداری با استفاده از کارب

277



مالیدر پایان دوره مراحل حسابداری 

اتاصالحتمامتوانمیمالیدورهپایاندرحسابداریمراحلانجامدر
باسپسودادانتقالکلدفتربهوثبتروزنامهدفتردرمستقیمارا

در.ردکتهیهرامالیصورتهایشدهاصالحآزمایشیترازازاستفاده
.شودمیاستفادهکاربرگازباشدزیاداصالحاتتعدادکهصورتی

با(4تا1مراحل)مالیدورهطولدرحسابداریمراحلترتیبچون
ازترصورتهردرواستیکسانآنبدونیاکاربرگازاستفاده

ادامهدرباشد،میضرورینیز(5مرحله)نشدهاصالحآزمایشی
هرب.شودمیدادهتوضیحمالیدورهپایاندرحسابداریانجاممراحل
بقطوآنازاستفادهبدونواستاختیاریکاربرگتهیهترتیب

.کردتکمیلراحسابداریچرخهتوانمی6فصلتوضیحات
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مالیدر پایان دوره مراحل حسابداری 
توالی مراحل حسابداری در پایان دوره مالی توالی مراحل حسابداری 

با استفاده از کاربرگطی دوره مالی بدون استفاده از کاربرگ

تهیه تراز آزمایشی اصالح نشده-5 تهیه تراز آزمایشی اصالح نشده-5
از مدارک جمع آوری اطالعات مالی-1

اولیه

تهیه کاربرگ-6
اصالح و تعدیل حساب های دفتر -6

کل
ت وتحلیل معامالت و عملیاتجزیه-2

مالی

تهیه صورت های مالی-7 تهیه صورت های مالی-7
معامالت و عملیات مالی در ثبت-3

دفتر روزنامه

اصالح و تعدیل حساب های دفتر -8
کل

بستن حساب های موقت-8
ه انتقال ثبت های دفتر روزنامه ب-4

دفتر کل

های موقتبستن حساب-9 تهیه تراز آزمایشی اختتامی-9

تهیه تراز آزمایشی اختتامی-10
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تهیه کاربرگ-مرحله ششم

تسهیلایبرایوسیلهبلکهنیستمالیصورتهایجایگزینکاربرگ
عملیاتثبتومالیصورتهایتهیهبرایالزماطالعاتآوریجمع

مدارکجزءکاربرگ.استهاحساببستنواصالحاتبهمربوط
اربرگکهایستونتعداد.آیدنمیشماربهحسابداریدائمییارسمی

برایآندرستون8حداقلولیاستمتفاوتموسسهنیازبهتوجهبا
وابحسنامبرایستونیکدارایکاربرگ.استضروریارقامثبت
آزمایشیتراز(1.داردمختلفبخشپنجدرمبلغستونده
.ترازنامه(5زیانوسود(4شدهاصالحآزمایشیتراز(3اصالحات(2
ستونیکوبدهکارستونیکداراینیزبخش5اینازیکهر

.استآمدهبعداسالیددرکاربرگنمونه.باشدمیبستانکار
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ترازنامه و زیانسود
تراز آزمایشی  

اصالح شده
اصالحات تراز آزمایشی

نام حساب

کاربستان بدهکار کاربستان بدهکار اربستانک بدهکار کاربستان بدهکار کاربستان بدهکار

هایحسابعنوان
ترازدرکهجدید

ونیستآزمایشی
دبایلزومدرصورت

حسابهایبه
.شوداضافهموجود
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عنوان کاربرگ
1

6

5 5 4 3 2

بخش تراز  )(بخش اصالحات)(بخش تراز آزمایشی اصالح نشده)
آزمایشی اصالح  

(شده

بخش صورت  )
(سود و زیان

حسابهای صورت
سود و زیان

(بخش ترازنامه)

هحسابهای ترازنام

مانده گیری ستون های سود و زیان)
(وترازنامه



تهیه کاربرگ-مرحله ششم

تفصیلهبدقیقتعمیرگاهبرایکاربرگتهیهششگانهمراحلادامهدر
(.تاسشدهمشخصقبلیاسالیددرعددیکبامرحلههر).استآمده

:شودمینوشتهزیرترتیببهسطرسهدر:عنواننوشتن1.

.aدقیقتعمیرگاه-موسسهنام

.bکاربرگ-فرمنام

.c13*5اسفند29بهمنتهیماهبرای-زمانیدوره

بهامستقیمکلدفترهایحسابماندهونام:آزمایشیترازبخش2.
جمعوشدهمنتقلآزمایشیترازستونبستانکاروبدهکاربخش

دوتساویصورتدروشودمینوشتهآنزیرستونهرعمودی
کاربرگ.شودمیکشیدهموازیخطدونهاییجمعزیرستون،

.استزیرشکلبهفوقمرحلهدوازپسدقیقتعمیرگاه
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تهیه کاربرگ-مرحله ششم

ثبتنامهروزدفتردربایدکهترتیبیهمانبهاصالحیهایثبت:اصالحاتبخش3.
دهکاربکهحسابیاگر.گرددمیدرجکاربرگاصالحاتبخشستونهایدرشوند

حسابذیلدرآنعنواننباشدآزمایشیترازحسابهایجزشودمیبستانکاریا
میرگاهتعاصالحیهایثبت.شودمیاضافهموجودحسابهایبهآزمایشیترازهای
:زیرندقراربهدقیق

.aاجارهپرداختپیشحساباصالح

.bقطعاتوملزوماتموجودیحساباصالح

.cدرآمددریافتپیشحساباصالح

.dنشدهپرداختبرقوآبهزینهثبت

.eنشدهپرداختدستمزدثبت

.fنشدهثبتیافتهتحققدرآمدثبت

.gنقلیهوسایلاستهالکثبت

.hکارابزاراستهالکثبت
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تهیه کاربرگ-مرحله ششم
بایآزمایشترازبخشدرمندرجارقاممرحلهایندر:شدهاصالحازمایشیترازبخش4.

هشداصالحآزمایشیترازبخشبهآنهایماندهوترکیباصالحات،بخشارقام
هراولستونچهاردرمندرجارقام(افقیجمع)جبریجمععبارتیبه.گرددمیمنتقل
.شودمینوشتهشدهاصالحآزمایشیترازبخشدروتعیینازکاربرگسطر

.aدویناباشد،شدهبدهکاراصالحاتبخشدروداشتهبدهکارماندهآزمایشیترازبخشدرحسابیاگر
.شودمیجمعهمبارقم

.bدواینباشد،دهشبستانکاراصالحاتبخشدروداشتهبستانکارماندهآزمایشیترازبخشدرحسابیاگر
.شودمیجمعهمبارقم

.cرقماشد،بشدهبستانکاراصالحاتبخشدروداشتهبدهکارماندهآزمایشیترازبخشدرحسابیاگر
.گرددمیکسربدهکاررقمازبستانکار

.dرقماشد،بشدهبدهکاراصالحاتبخشدروداشتهبستانکارماندهآزمایشیترازبخشدرحسابیاگر
.گرددمیکسربستانکاررقمازبدهکار

اصالحاتبخشدروداشتبدهکارماندهریال120000اجارهپرداختپیشحسابمثال
پیشحساببدهکارماندهبهریال110000عددنتیجهدر.شدبستانکارریل10000
.گرددمیمنتقلشدهاصالحآزمایشیترازبخشدراجارهپرداخت
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تهیه کاربرگ-مرحله ششم
ادهسبسیاربخشایندوتکمیل.ترازنامهوزیانوسودبهمربوطهایبخش5.

هبترازنامهوزیانوسودهایحساببهشدهاصالحارقاممرحلهایندر.است
تونسچهاربهشدهاصالحآزمایشیترازستونهایاززیرشرحبهوتفکیک

یابدمیانتقالکاربرگباقیمانده
ترازنامهبخشبدهکارستونبه:برداشتوهادارایی

ترازنامهبخشبستانکارستونبه:انباشتهاستهالکمانندکاهداراییحسابهایوسرمایهها،بدهی

زیانوسودبخشبستانکارستونبه:درآمدها

زیانوسودبخشبدهکارستونبه:هاهزینه

یابدمیانتقالماندهباقیستونچهارازیکیبهفقطرقمهرمرحلهایندر.
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تهیه کاربرگ-مرحله ششم
بخشبهشدهاصالحآزمایشیترازهایحسابکلیهاینکهازپس:کاربرگگیریمانده6.

هبما.شودمیزدهجمعزیانوسودبخشستونهایشد،نقلترازنامهوزیانوسودهای
بخشراگ.استدورهخالصزیانیاسودبیانگرزیانوسودبخشستوندوجمعالتفاوت

داشتهاربدهکماندهاگروداشتهخالصسوددورهباشدداشتهبستانکارماندهزیانوسود
ونستزیردرراخالص(زیان)سودرقممرحلهایندر.استداشتهخالصزیاندورهباشد

.باشدتهداشتوازنزیانوسودبخشتانویسیممیزیانوسودبخش(بستانکار)بدهکار
درنوشتیم،رادورهخالص(زیان)سودعددکهستونهماندررقمشدنمشخصبرای

.شودمینوشتهخالص(زیان)سودعنوانحسابنامستون

کاربستانبخشدررادورهخالص(زیان)سودرقمدوره،خالص(زیان)سودتعیینازپس
.شودموازنهنیزترازنامهتاکنیممیاضافهترازنامه(بدهکار)

آنزیردروکردهجمعراترازنامهوزیانوسودهایستونکلیهفوقمرحلهدوازپس
.کشیممیموازیخطدوآنارقامزیرتساویصورتدرونویسیممی

.استمحاسباتصحتوحسابداریاساسیمعادلهتوازندهندهنشانتساویاین
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تهیه صورتهای مالی-مرحله هفتم

رایبرواینازدارد؛زیادیاهمیتمالیصورتهایانتشاروارائهتاریخ
المعموشود،تنظیمممکنزمانزودتریندرمالیصورتهایاینکه

دراصالحاتثبتازقبل(هفتممرحله)مالیصورتهایتهیهمرحله
.میگیردانجام(هشتممرحله)حسابداریدفاتر

ویرازترازنامهوسرمایهتغییراتصورتزیان،وسودصورتتهیه
.ستاشدهآمادهآندراطالعاتکلیهچون.استسادهبسیارکاربرگ

.ستاشدهآوردهادامهدردقیقتعمیرگاهبرایموردسهاینتهیهنحوه
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صورت سود و زیان
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صورت تغییرات سرمایه

عملیاتخالصسودوبرداشتازناشیسرمایهتغییراتقبل،فصلدر
دادننشانبرایمواردیدر.گردیدارائهترازنامهدرماهاسفند

امنبهایجداگانهصورتازمعین،ایدورهطولدرسرمایهتغییرات
.ودشمیاستفادهسرمایهحسابصورتیاسرمایهتغییراتصورت

سرمایهدوره،ابتدایسرمایهرقمدوره،پایانسرمایهماندهتعیینبرای
میکسرآنازبرداشتوجمعهمباخالصسودومجددگذاری
دهشارائهادامهدردقیقتعمیرگاهسرمایهتغییراتصورت.گردد
جددمگذاریسرمایهدقیقآقایماهاسفندطولدرکنیدتوجه.است

.استنداشته
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صورت تغییرات سرمایه
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ترازنامه

باوشودمیتهیهزیانوسودصورتابتدامالیصورتهایتهیهدر
رمایهستغییراتصورتآن،ازآمدهبدستخالصسودرقمازاستفاده

هایداراییوبدهیهابهتوجهباترازنامهنهایتدروشودمیتهیه
صورتازحاصلدورهپایانسرمایهماندهوکاربرگدرمندرج

راقدقیتعمیرگاهترازنامهادامهدر.شودمیتهیهسرمایهتغییرات
.نماییدمیمشاهده
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اصالح و تعدیل حساب های-مرحله هشتم
دفتر کل

کلدفترحسابهایتطبیقبرایشده،تهیهمالیصورتهایآنکهازپس
بهسپسوثبتروزنامهدفتردرابتدااصالحاتتماممالیصورتهایبا

امانجسهولتبهمرحلهاین.شوندمیمنتقلکلدفترحسابهای
.استشدهدرجکاربرگدرقبالاصالحیارقامچونگیردمی

شتهنوروزنامهدفتردرعادیثبتآخرینازبعداصالحیهایثبت
رایاصالحهایثبتکهدهندمیترجیححسابدارانمعموالوشودمی
زاقبلدلیلهمینبه.کنندجداروزنامهدفترهایثبتسایراز

بهمربوطهایثبت»عبارتروزنامهدفتردراصالحیهایثبت
ستوندررا«هاحساباصالحبهمربوطعملیات»یاو«اصالحات

.نویسندمیروزنامهدفترشرح

استرزیشرحبهروزنامهدفتردردقیقتعمیرگاهاصالحیهایثبت.
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اصالح و تعدیل حساب های-مرحله هشتم
دفتر کل

کلتردفحسابماندهکل،دفتربهاصالحیهایثبتانتقالازپس
شدهالحاصآزمایشیترازستونهایدرمنعکسحسابهایماندهباباید

.باشدمساویمالیصورتهایو

ها،تثبسایرازکلدفتردراصالحیهایثبتشدنمشخصبرای
.شودمینوشتهکلدفترشرحستوندرحساباصالحعبارت
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بستن حساب های موقت-مرحله نهم

زیانیاسود)عملیاتنتایجانتقالمنظوربهموقتهایحساببستن
هزینهودرآمدهایحسابماندهرساندنوسرمایهحساببه(خالص

درداابتهاحساببستنبهمربوطعملیات.شودمیانجامصفربه
.شوندمیمنتقلکلدفتربهسپسوثبتروزنامهدفتر

ثبتیناولباالیدرحسابها،بستنبهمربوطهایثبتجداکردنبرای
«قتموهایحساببستنبهمربوطهایثبت»عبارتآن،بهمربوط

بخش.دشومینوشته«موقتهایحساببستنبهمربوطعملیات»یا
ارهاحساببستنبرایالزماطالعاتکلیهکاربرگزیانوسود

.کندمیفراهم

پردازیممیهاحسابازیکهربستنتوضیحبهادامهدر.
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بستن حسابهای درآمد

بخشکاربستانستوندرنتیجتاوداردبستانکارماندهدرآمدحساب
حسابحساب،اینبستنبرای.استآمدهکاربرگزیانوسود

انزیوسودخالصهحسابوکردهبدهکارآنماندهمبلغبهرادرآمد
.کنیممیبستانکارمبلغهمینبهرا

302

عنوان حسابها و شرحتاریخ

ف
بستانکاربدهکارعط

ثبت های مربوط به بستن حساب های موقت13*5

41823000درآمدداسفن29

33823000خالصه سود و زیان

درآمدحساببستن

4دفتر روزنامه                       صفحه 



:اثر انتقال ثبت فوق برحسابهای دفتر کل بدین ترتیب است
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بستن حسابهای هزینه

بهاهحساباینبدهکارماندهانتقالمعنایبههزینهحساببستن
بمرکثبتیکدرکاراینبرای.استزیانوسودخالصهحساب
تردفدردارندکهبدهکاریماندهمبلغبههریکراهزینههایحساب
معادلیمبلغبهرازیانوسودخالصهحسابوکردهبستانکارروزنامه

.کنیممیبدهکارهاهزینهمبالغجمع
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305

تاریخ
5*13

عنوان حسابها و شرح

ف
بستانکاربدهکارعط

33297000خالصه سود و زیاناسفند29

5110000هزینه اجاره

521900000هزینه دستمزد

5320000هزینه دستمزد

5438000هزینه ملزومات و قطعات

558000هزینه آب و برق

5618000هزینه سوخت

575000نقلیههزینه استهالک وسایل

588000هزینه استهالک ابزار کار

هاهزینهحساببستن

4دفتر روزنامه                       صفحه 
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بستن حساب خالصه سود و زیان

وسودخالصهحسابماندههزینه،ودرآمدحسابهایبستنازپس
صهخالحسابماندهاگر.استدورهخالصزیانیاسودبیانگرزیان
اندهمدارایاگروخالصسوددارایدورهباشد،بستانکارزیانوسود

.استداشتهخالصزیاندورباشد،بدهکار

باشدشتهدابستانکارماندهاگرزیانوسودخالصهحساببستنبرای
ارسرمایهحسابوکردهبدهکارمبلغهمانبهراآنثبتیکدر

.کنیممیبستانکار

سرمایهثبتیکدرباشد،داشتهبدهکارماندهزیانوسودخالصهاگر
بستانکاررازیانوسودخالصهوکردهبدهکارمبلغهمانبهرا

.کنیممی

بهدقیقگاهتعمیربرایکلدفتردرثبتایناثروروزنامهدفترثبت
.استزیرشرح
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308

تاریخ
5*13

عنوان حسابها و شرح

ف
بستانکاربدهکارعط

33526000خالصه سود و زیاناسفند29

31526000سرمایه

زیانوسودخالصهحساببستن

4دفتر روزنامه                       صفحه 



بستن حساب برداشت

وودسخالصهحساببابنابراین.شودنمیمحسوبهزینهبرداشت
.شودمیکسرسرمایهحسابازمستقیمابلکهشود،نمیبستهزیان
دردقیقتعمیرگاهبرایکلدفتربرآنتاثیروروزنامهدفترثبت

.استشدهارائهبعداسالید
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تاریخ
5*13

عنوان حسابها و شرح

ف
بستانکاربدهکارعط

3150000سرمایهاسفند29

3250000برداشت

برداشتحساببستن

4دفتر روزنامه                       صفحه 



تهیه تراز آزمایشی اختتامی-مرحله دهم

یادائمیحسابهایراشوندنمیبستهمالیدورهپایاندرکهحسابهایی
باز،هایحسابماندهازفهرستیاختتامیآزمایشیتراز.گویندمیباز

هدخواتوازنهنگامیواستسرمایهوبدهیدارایی،حسابهاییعنی
دفتردریدرستبهحسابهابستنواصالحبهمربوطعملیاتکهداشت

.باشندشدهمنتقلکلدفتربهوثبتروزنامه

ترتیبهب.استشدهارائهبعداسالیددردقیقتعمیرگاهآزمایشیتراز
دریبترتاین.کنیدتوجه(سرمایهبدهی،دارایی،)حسابهاگیریقرار
.شودمیرعایتهمینگونهبهترازهاتمام

311



312



بستن حسابهای دائمی

فترددربعدسالبهسالیکازدائمیحسابهایماندهانتقالبرای
رازوتاختتامیهیااختتامیترازهاینامبهواسطحسابدوازجدید،

حسابستنببرایاختتامیتراز.شودمیاستفادهافتتاحیهیاافتتاحی
ابحسهمانماندهنقلبرایافتتاحیترازوسالپایاندردائمیهای
.رودمیکاربهبعدسالدفاتربهها
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تراز اختتامی

رتهایصوتهیهوهاحساببستنواصالحعملیاتکلیهانجامازپس
.شوندمیبستهدائمیهایحسابزیرترتیببهمالی،

اقالممعموال)دارندبدهکارماندهکهدائمیهایحسابازآندسته1.
ترازسابحمقابلدروبستانکاریکایکمرکبثبتیکبا(دارائی

.شودمیبدهکارداراییاقالمجمعمعادلاختتامی

بدهی،)دارندبستانکارماندهکهدائمیهایحسابازدستهآن2.
ودهکاربیکایکمرکبثبتیکبا(کاهداراییهایحسابوسرمایه

.شودمیبستانکارمزبورارقامجمعمعادلاختتامیتراز

دائمیهایحسابتمامکل،دفتربهروزنامهدفترازفوقمواردنقلبا
بااراییدبرابریعلتبهنیزاختتامیترازحسابوشوندمیبسته

.داشتنخواهدایماندهسرمایه،وبدهیجمعحاصل

314



تراز اختتامی

رایبمالیدورهروزآخرینتاریخبهاختتامیترازحساببنابراین
تهبسروزهماندروافتتاحکلدفتردردائمیهایحساببستن

.شودمی

هایتثبسایرازدائمیحسابهایبهمربوطهایثبتکردنجدابرای
بتث»عبارتموقتهایحسابباآنهاتمایزهمچنینوروزنامهدفتر
درثبتاولینباالیدررا«دائمیهایحساببستنبهمربوطهای

.نویسندمیروزنامهدفترشرحستون

ویدائمهایحساببستنبهمربوطکلدفتروروزنامههایثبت
دادهنمایشبعداسالیدهایدردقیقتعمیرگاهاختتامیترازحساب

.استشده
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تراز افتتاحی

شودمیادهاستفجدیدسالدفاتربهدائمیحسابهایماندهانتقالبرایترازایناز.
باآنهادهمانبالفاصلهشد،بستهوقطعیقبل،سالدائمیحسابهایآنکهازپس

:شودمیتقلمنجدیدسالدفاتربهزیرترتیببهافتتاحیترازحسابازاستفاده

کایکیمرکب،ثبتیکبادارندبدهکارماندهکهدائمیحسابهایازدستهآن1.
.شودمیاربستانکمزبوراقالمجمعمعادلافتتاحیترازحسابمقابلدروبدهکار

ب،مرکثبتیکبادارندبستانکارماندهکهدائمیهایحسابازدستهآن2.
.گرددمیاربدهکمزبوراقالمجمعمعادلافتتاحیترازحسابوبستانکاریکایک

هایابحسقبلسالپایانماندهکل،دفتربهروزنامهدفترازفوقمواردنقلبا
افتتاحیزتراحسابشودمیمنتقلجدیدسالدفاتردرمربوطحسابهایبهدائمی

.اشتدنخواهدایماندهسرمایه،وبدهیجمعحاصلباداراییبرابریعلتبهنیز
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تراز افتتاحی

هایحساباحافتتبرایمالیدورهروزاولینتاریخبهافتتاحیترازحساببنابراین
.شودمیبستهروزهماندروافتتاحجدیدسالدفاتردرقبلسالپایاندائمی

دفترایهثبتسایرازدائمیحسابافتتاحبهمربوطهایثبتکردنجدابرای
ثبتناولیباالیدررا«دائمیحسابانتقالبهمربوطهایثبت»عبارتروزنامه،

.نویسندمیروزنامهدفترشرحستوندر

سالازدقیقتعمیرگاهدائمیهایحسابماندهانتقالبهمربوطروزنامههایثبت
ودشمیمالحظهطوریکهبه.استشدهارائهبعداسالیددر13*6سالبا13*5

حسابتنبسبهمربوطهایثبتعکسدائمیحسابافتتاحبهمربوطهایثبت
.استدائمیهای
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ثبت های معکوس

بحسابرهمکهحسابداریهایثبتمورددرمعکوسهایثبتبحث
ینا.گرددمیمطرحاست،گذارتاثیرموقتهایحساببرهمودائمی
وینههزپرداختپیشبرموثرهایثبت(الف:انددستهدوهاثبتمورد

.درآمددریافتپیشبرموثرهایثبت(ب

راموقتهایحسابودائمیهایحسابازاسفادهنحوهیک،هرمورددر
.دهیممیتوضیح

ودائمیهایحسابازاستفادهروشدورازهریکاستفادهنهاییتاثیر
.ودبخواهدمتفاوتهاثبتنحوهفقط.بودخواهدیکیموقتهایحساب

ورهدپایاندرکهاصالحیبرگرداندنازاستعباتمعکوسثبتیک
دریاختیارروشیکمعکوسثبت.استشدهانجامحسابیکدرمالی

وهاهزینهحسابداریعملیاتکردنسادهآنازهدفواستدفترداری
.استبعدمالیدورهدردرآمدها
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یاستفاده از حساب های دائم-ثبت های معکوس

پرداختپیشانواعمبالغروشایندر:هزینههایپرداختپیش1.
کهشودمیبدهکارمناسبعنوانبادائمیهایحساببههزینههای

.داردیآتمصارفکهاستموسسهقبالدردیگرانتعهداتبیانگر
ایوپرداختپیشموضوعخدماتازاستفادهتناسببهسپس

حسابوتعدیل(دارایی)پرداختپیشحسابملزومات،مصرف
.شودمیبدهکارمربوطهزینه

حالتایندر.دقیقتعمیرگاهاجارهپرداختپیشثبتبرایمثالبرای
را(دارایی)اجارهپرداختپیشحسابپرداخت،زماندر

میبستانکارریال120000بانکحسابوکردهبدهکارریال120000
ریال10000رااجارههزینهاصالحی،ثبتبرایسالانتهایدر.شود

رااجارهپرداختپیشئ(شدهمحققاجارههزینه)کردهبدهکار
.کنیممیبستانکارریال10000
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یاستفاده از حساب های دائم-ثبت های معکوس

بهددرآمدریافتپیشمبالغروشایندر:درآمدهایدریافتپیش2.
شودیمبستانکارمتناسبعناوینتحتدائمیهایحسابیاحساب

جامانتناسببهسپس.استآیندهدرموسسهبدهیبیانگرکه
حسابو(بدهکار)تعدیلدرآمددریافتپیشحسابتعهدات،
.شودمیبستانکارمربوطدرآمد

دریافتزماندردقیقتعمیرگاهدریافتپیشمثالبرای
میزانمینهبهبانکوبستانکاردریافتپیشحساببهریال180000

خواهدریال60000اصالحیثبتمبلغسالپایاندر.شودمیبدهکار
درآمد)بستانکارریال60000رادرآمدثبتیکباسالپایاندر.بود

در.کنیممیبدهکارریال60000رادریافتپیشو(شدهمحقق
بدهییاتعهد)دریافتپیشعنوانتحتریال120000همترازنامه

.ماندخواهدباقی(نشدهانجام
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استفاده از حساب های موقت-ثبت های معکوس

ابتبشدهپرداختیاتعهدمبلغروشایندر:هزینههایپرداختپیش1.
در.دشومیبدهکارمربوطهزینههایحساببهمستقیماهاهزینهانواع
استهنگرفتقراراستفادهموردکهمخارجازقسمتآنمالی،دورهپایان

خدماتازموسسهیاودارد،وجودمصرفیکاالهایانواعصورتبهو
یکهرحسابازاصالحیثبتباشدخواهدمنتفعآیندهدرآنموضوع

منتقلهمربوطپرداختپیشحساببهو(بستانکار)خارجهزینه،انواعاز
کهاستمخارجیازحاکیکههاحسابنوعاین.شودمی(بدهکار)

مالیدورهپایاندرتنهااستمحسوبداراییجزءوباقیهنوزآنهافایده
.شودمیافتتاح

ره،اجاپرداختپیشپراختزماندردقیقتعمیرگاهبرایمثالبرای
بتثیکباسالپایاندرومیکنیمبدهکارریال120000رااجارههزینه

رااجارهپرداختپیشوبستانکارریال110000رااجارههزینهاصالحی
.میکنیمبدهکارریال110000
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استفاده از حساب های موقت-ثبت های معکوس

درآمدهایدریافتپیشروش،ایندر:درآمدهایدریافتپیش2.
مالیورهدپایاندر.شودمیبستانکارمربوطدرآمدحساببهمستقیما

کاالییاونشدهانجامآنبهمربوطخدماتکهدرآمدازقسمتآن
ازحیاصالثبتیکبااستنشدهارسالمشتریانبرایآنبهمربوط
لمنتقدرآمددریافتپیشحساببهو(بدهکار)خارجدرآمدحساب

انجامبرایموسسهتعهدمعرفکهحسابنوعاین.شودمی(بستانکار)
اتردفدرمالیدورهپایاندرتنهااستآیندهدرکاالتحویلیاخدمات
.شودمیافتتاح

حسابدریافتپیشدریافتزماندردقیق،تعمیرگاهبرایمثال
ریال120000مالیدورهپایاندروشودمیبستانکارریال180000درآمد
ابحسوبدهکاردرآمدحساباصالحی،ثبتیکبانشدهمحققدرآمد
.شودمیبستانکارریال120000دریافتپیش
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ثبت های معکوس

دریافتپیشوهزینههایپرداختپیشحسابداریروشازفارغ
(موقتهایحسابیادائمیهایحسابازاستفادهروش)درآمدهای
ات،اصالحایننتیجهدر.شودمیاصالحهاحسابمالی،دورهپایاندر

قتحقدرآمددریافت،پیشپرداخت،پیشهایحسابانواعمعموال
نشدهثبتوگرفتهتعلقهزینهو(دریافتنی)نشدهثبتیافته

اصالحوتعدیلاثربرهاثبتاینبرخی.آیدمیوجودبه(پرداختنی)
مغایردورهطولدرحسابداریعادیروالبااستممکنهاحساب
اتاصالحازبرخیحسابدارانکار،سازیسادهبرایروایناز.باشد
انهم)کنندمیمعکوسبعدمالیدورهابتدایدررامالیدورهپایان
بهیدجدمالیدورهابتدایدرراقبلمالیدورهپایاندراصالحیثبت

برگرداندنبهمربوطهایثبت(.کنندمیثبتعکسصورت
بتثاصطالحارابعدمالیدورهابتدایدرمالیدورهپایاناصالحات
.نامندمیمعکوس
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عکوسنحوه انتخاب ثبت های اصالحی برای ثبت م

.شوندمیمعکوسمعموالکهاصالحیهایثبت1.

(aهایدرآمدیانشدهثبتیافتهتحققدرآمدهایوهاهزینهبهمربوطاصالحات
.پرداختنیهایهزینهودریافتنی

(bایهحسابدرابتداکهدرآمدیهایدریافتپیشوهزینههایپرداختپیش
هبمالیدورهپایاندراصالحیثبتباوشدهثبتمربوطهدرآمدوهزینه
.اندشدهمنتقلدریافتپیشوپرداختپیشهایحساب

:شوندمعکوسنبایدکهاصالحیهایثبت2.

(aانندممالی،هایدورهبههاداراییشدهتمامبهایتخصیصبهمربوطاصالحات
.ثابتهایداراییاستهالک

(bایهحسابدرابتداکهدرآمدیهایدریافتپیشوهزینههایپرداختپیش
اینازآنیافتهتحققمبالغاصالحی،ثبتبامالیدورهپایاندروثبتدائمی
.اندشدهمنتقلدرآمدوهزینههایحساببهوخارجهاحساب
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اه دقیقثبت های اصالحی برای ثبت معکوس تعمیرگ

بایمالدورهپایاندردقیقتعمیرگاهبرایاصالحیهایثبتانتخابنحوه
.استآمدهبعداسالیددرموقتودائمیحسابهایازاستفاده

شودمیمشاهدهبطوریکه:

ثبتسال،طولدر(324-233اسالید)دائمیحسابازاستفادهدرصورت1.
درولی.آیدنمیعملبهبعدسالابتدایدرهاحساباینبرایمعکوس
بهبعدسالابتدایدر،(326-325اسالید)موقتهایحسابازاستفادهصورت

.داردنیازمعکوسثبت

یکسانصورتهردرنشدهثبتهایدرآمدوهاهزینهبهمربوطاصالحات2.
.شودمیمعکوسهمحالتدوهردرواست

(هالکاست)مالیدورهبههاداراییشدهتمامبهایتخصیصبهمربوطاصالحات3.
.شودنمیمعکوسهیچگاه
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ویژگی های اصلی ثبت های معکوس

.ودبخواهدیکسانهاحسابنتایجهمآنبدونواستاختیاریمعکوسثبت1.

اندشدهایجاداصالحیهایثبتاثربرکهبستانکاریوبدهکاراقالممنحصرا2.
.شوندمیمعکوس

ست،احساباصالحبهمربوطمبالغهماندقیقامبالغ،معکوس،ثبتیکدر3.
هاییحسابواربستانکاند،شدهبدهکاراصالحیثبتباقبالکهحسابهاییمنتها
.شوندمیبدهکاراند،شدهبستانکاراصالحیثبتباقبالکه

بهوتثبروزنامهدفتردربعدمالیدورهروزاولینتاریخبهمعکوسهایثبت4.
.شوندمیمنتقلحسابها

الیمدورهبهشدهاصالحهایحسابانتقالازبعدمنحصرامعکوسهایثبت5.
.هستنددفاتردرثبتقابلبعد

.شودنمیمعکوسهیچگاهدورهیکهزینهبههاداراییشدهتمامبهایتخصیص6.

331



مزایای استفاده از ثبت معکوس

الیمدورهحسابداریعملیاتکردنسادهمعکوس،ثبتازاستفادهمزیتتنها
.درآمدهاستوهاهزینهحسابداریروشتداومآوردنفراهمباجدید

شودمیمفراهحسابداریکاردرمعکوسثبتباکهتسهیالتیشدنروشنبرای
پایانرددقیقتعمیرگاهحسابهایاصالحبهکهزیرمالیعملیاتشودمیفرض

:باشدشدهانجام13*6سالماهفروردیندراستمربوط13*5

.13*6فروردین15تاریخدر13*5اسفندماهبرقوآبهزینهپرداخت1.

ریال20000شاملکارکنان13*6سالماهفروردیناولنیمهدستمزدپرداخت2.
.ریال110000مبلغبهجمعااحمدیآقایاسفندماهنشدهپرداختدستمزد

پیامهتلدرشدهانجامکارساعت50الزحمهحقدریافتوصورتحسابارسال3.
.13*6ماهفروردین25تاریخدرریال30000مبلغبهجمعا
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سخن آخر

مصطفیاثر1حسابداریاصولکتاببرایخالصهفایلاینعزیز،دوستان
یریتمدرشتهدرمدیرانبرایحسابداریدرسمنبععنوانبهکهاستعلیمدد
کیفیتوقدیمیزبانعلتبه.شودمیتدریسنورپیامدانشگاهدرکاروکسب
ورفتهگقرارعزیزدوستاناختیاردرشخصیتالشباخالصهاینپایین،چاپ
رتصودرجهتهربه.نشودفروگذارمطلبیهیچازکهاستبودهآنبرسعی

ایپی،تاشکاالتونگارشنحوهیافایلمتنمورددراصالحینظرونقدهرگونه
تانماییدارسالraufihamed@gmail.comبهرامربوطهاصالح

.گیردقراردوستاناختیاردرکاملصورتبهفایلوگرفتهانجامالزماصالحات

ثبتکلیهنستمنتواباالکاریمشغلهعلتبهاینکهبرمبنیرااینجانبپوزشضمنا
مجبورضابعوکنمتهیهمناسبکیفیتبادستیصورتبهرامربوطهجداولوها
.باشیدپذیراشدمکتابازبرداریعکسبه

رئوفیحامد...احترامتقدیمبا
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