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 اول فصل

 حسابداری حیطه و اساسی مفاهیم

 حسابداری تاریخ

 ازمیالدبرمیگردد قبل سال 3600 به آن قدمت و است بابل در سومر ازتمدن سفالین های لوحه جهان، حسابداری شده کشف مدارک نخستین

 .دانند می حسابداری پدر را پاچیولی

 حسابرسی تعریف

 نوعی همیشه تاریخ طول در و دارد طوالنی ای سابقه سوءاستفاده و تقلب کشف لحاظ از حسابها به رسیدگی یعنی عام معنای به حسابرسی

 به مالی صورتهای به نسبت نظر اظهار و رسیدگی یعنی نوین معنای به حسابرسی اما است، داشته وجود دولتی و خصوصی موسسات در حسابرسی

 آمد بوجود بودند گذاشته درشرکت که بود ای سرمایه مقدار به محدود سهامداران مسئولیت آن در که سهامی های شرکت رشد و پیدایش دنبال

 .است انگلستان  آن منشا و

 حسابداری و دولت

 حسابداری خدمات از کننده استفاده نقش 1.

 کارحسابداری این تسهیل برای و آورد دست به جامعه اقتصاد از کلی سازدتصویری می قادر را دولت( مالی اطالعات از کننده استفاده نقش 2.

 ).شد ابداع ملی

 هدایت و نظارت نقش 3.

 است حسابداری اطالعات از کننده استفاده بزرگترین دولت. 

 حسابداری موضوع

 واحداقتصادی هر درباره الزم اطالعات است، مالی گزارشهای همان که آن نهایی محصول طریق از زیرا .شود می نامیده تجارت زبان حسابداری

 .گیرد می قرار)دهندگان،دولت اعتبار سرمایه، صاحبان مدیران،:شامل( ذیعالقه و ذینفع افراد و موسسات اختیار در

 .است حسابداران استفاده مورد اطالعات اصلی منبع روزمره، معامالت

 حسابداری تعریف

 به و بندی طبقه گردآوری، موسسه یک اقتصادی و مالی اطالعات آنها، بکارگیری با که است هایی روش و قواعد مجموعه از عبارت حسابداری

 .گیرد می قرار ذینفع و ذیعالقه اشخاص اختیار در گیری تصمیم برای و شود می تلخیص حسابداری های گزارش شکل

 شکل به شده بندی طبقه اطالعات تلخیص و بندی طبقه ثبت، شامل آن مراحل که است خدماتی ای حرفه فعالیت یک حسابداری بنابراین

 تجاری  و مالی آگاهانه گیری تصمیم در را آنها آنها، به اطالعات این رساندن با و است غیرانتفاعی و انتفاعی واحدهای برای مالی های گزارش

 .میکند کمک

 دهد می پاسخ آن به حسابداری که هایی ضرورت

 معین تاریخ یک در اقتصادی واحد یک مالی وضعیت کردن خالصه -الف

  .زیان یا سود تعیین یعنی زمان، از ای دوره طی اقتصادی واحد یک عملکرد نتیجه دادن نشان -ب

 آتی های سیاست اتخاذ و گیری تصمیم برای الزم مبنای آوردن فراهم-ج

 حسابداری سیستم

 همگن های گروه به معامالت این بندی طبقه)ب روزمره، معامالت کردن ثبت)الف طریق از تا شود می مستقر سازمان یک در حسابداری سیستم

 سیستم استقرار از پس.قراردهد گیرندگان تصمیم اختیار در را نیاز مورد اطالعات حسابداری، های گزارش در اطالعات این کردن خالصه)ج و

 مانند مالی عملیات و معامالت اولیه اسناد یا مثبته اسناد .شود می ثبت حسابداری مدارک و ها درفرم مالی عملیات و معامالت نتایج حسابداری

 به سپس و ثبت روزنامه دفتر در ابتدا که است حسابداری سیستم هر اصلی پایه وجه، دریافت رسید یا پرداخت دستور فروش، یا خرید فاکتور

 انجام خود خاص طریق به را دستی های روش همان صرفا کامپیوتر) :شود می انجام زیر طرق به حسابداری اطالعات ثبت .شود می نقل کل دفتر

 کامپیوتر از استفاده با :الکترونیکی 3.  مکانیکی ابزار از استفاده با :مکانیکی 2.  مداد و قلم با :دستی 1.(.دهد می
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 )بیالن( ترازنامه

 وضعیت صورت، نخستین .شود می ارائه و تهیه مختلف های دوره در متعددی مالی صورتهای کل، دفتر به شده وارد اطالعات از استفاده با

 به موسسه که دیونی و )ها دارایی( موسسه به متعلق گوناگون اموال از است ای خالصه و دهد می نشان معین تاریخی در را سازمان یک مالی

 .میشود نامیده بیالن یا ترازنامه که گردد تهیه حسابداری رسمی قواعد اساس بر یا جدول یا نمودار شکل به میتواند که )ها بدهی(دارد دیگران

 زیان و سود گزارش

   .دهد می نشان اززمان معینی دوره در را سازمان یک عملیات کارآیی میزان گزارش، این

 .است هزینه و درآمد صورت آن نام انتفاعی غیر موسسات و ها باشگاه ودر نامند می زیان و سود صورت را آن بازرگانی و تولیدی موسسات در

 حسابداری های گزارش انواع

مالی صورتهای مالیاتی اظهارنامه مدیریت خاص های گزارش دولتی سازمانهای به خاص های گزارش 

  
 حسابداری اطالعات اساسی های ویژگی

های ویژگی بودن اعتماد قابل و رسیدگی قابلیت ،مستند بر عالوه که بود خواهد مفید گیری تصمیم برای صورتی در حسابداری اطالعات 

 بودن مقایسه قابل 4. بودن صحیح 3. بودن موقع به 2. بودن مربوط 1. :باشد داشته نیز زیررا

 های بررسی در آن اهمیت .نامند می مربوط اطالعات شود، واقع موثر مساله یک به نسبت گیری تصمیم در که را اطالعاتی کلیه :بودن مربوط 

 .است بیشتر سازمانی درون

 انواع از بسیاری زیرا .گیرد قرار کنندگان استفاده دسترس در مناسب زمان در حسابداری اطالعات که است معنی بدین :بودن موقع به 

 به سازمانی درون های گزارش مورد در ویژگی این.دهند می دست از را خود ارزش سرعت به زمان گذشت با مالی اطالعات ویژه به اطالعات

 .رود می کار به روزانه عملیات بر نظارت اعمال و کنترل برای اغلب اطالعات گونه این زیرا است، برخوردار بیشتری اهمیت از مراتب

 است کافی دقت با گیری اندازه قابل های کمیت قالب در واقعیات ارائه معنای به : بودن صحیح. 

 زمانی های دوره برای مختلف اقتصادی واحدهای عملکرد مقایسه همچنین و اقتصادی واحد یک مختلف سنوات عملکرد مقایسه :بودن مقایسه قابل 

 .باشد شده گیری اندازه یکنواخت طور به و مشابه های تکنیک و ها روش اصول، مبنای بر شده ارائه اطالعات که بود خواهد مفهوم و عملی مشابه،هنگامی

 حسابداری اطالعات از کنندگان استفاده

 دوگروه به که گویند، می حسابداری اطالعات از کنندگان استفاده اصطالحاً کنند، می دریافت را حسابداری های گزارش و اطالعات که اشخاصی

 سازمانی برون یا خارجی گیرندگان تصمیم 2. سازمانی درون یا داخلی گیرندگان تصمیم 1. :شود می تقسیم زیر کلی

 سازمانی برون-سازمانی درون های گزارش تفاوتهای
 استفاده نیاز تناسب به تواند می رو این از شود، می ریزی طرح سازمانی درون مسئوالن و مدیران اطالعاتی نیازهای تامین برای سازمانی درون های گزارش 1.

 .هستند استاندارد معموال سازمانی برون های گزارش آنکه حال شود، ریزی طرح کنندگان

 .گردد می تهیه تفصیلی طور به سازمانی درون های گزارش 2.

 سازمانی برون های گزارش که درصورتی ،)روزانه هفتگی، ماهانه،( است زیاد نسبتا زمانی دوره یک در سازمانی درون های گزارش تهیه دفعات تعداد 3.

 .گردد می تهیه مالی دوره پایان در معموال
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 سازمانی درون گیرندگان تصمیم

 گیری تصمیم و هماهنگی کنترل، ریزی، برنامه برای را مالی اطالعات که هستند، اجرایی مدیران عمدتا سازمانی درون گیرندگان تصمیم 

 .دهند می قرار استفاده مورد سازمان روزانه عملیات درباره شمار بی های

 تصمیم برای الزم اطالعات ارائه به که را حسابداری فرایند از قسمت آن .است سازمان هر موفقیت رمز موقع به و درست گیری تصمیم 

 .شود می نامیده مدیریت حسابداری میگردد، منجر اقتصادی واحدهای اجرایی مدیران گیری

 اجرایی مدیران توسط مالی اطالعات کاربرد موارد

ریزی برنامه 

بودجه تهیه 

کنترل 

فروش های قیمت مورد در گیری تصمیم 

ها موجودی مدیریت 

ای سرمایه بندی بودجه 

  ریزی برنامه

 .است موجود منابع از استفاده نحوه به نسبت گیری تصمیم فرآیند ریزی برنامه .است سازمان هر مدیران وظیفه مهمترین

  بودجه تهیه

 معین ای دوره در سازمان منابع از استفاده منظور به کامل و مشروح مقداری طرح یک بودجه .است ریز برنامه هر وظیفه از بخش مهمترین

 می آن از مالی منابع خروجی جریان و اقتصادی واحد به ها درآمد ورود جریان بر مشتمل.است آتی دوره مالی برنامه ساده زبان به و است

 خط.است آتی عملیات بینی پیش و قبل سالهای و جاری سال حسابداری مدارک و اسناد آن اساس و است ساله یک معموال بودجه دوره.باشد

 .شود می استفاده کنترل برای آن از اجرا جریان در .کند می تعیین را سازمان هدف و فعالیت مشی

  کنترل

 شده ریزی برنامه عملیات از غیراصولی انحرافات از جلوگیری برای سازمان روزمره عملیات وارسی با که است مدیریت وظایف از دیگر یکی

 های هدف به دستیابی برای ابزار مهمترین .گیرد می صورت ها پروژه انجام و اجرا جهت در عملیات دادن سوق برای ضروری اقدامات وانجام

 سیستم طریق از که است )واقعی نتایج با بودجه ارقام مقایسه( خاصی های گزارش کنترل فرایند اولیه عنصر .است سازمان شده تعیین

 .میشود تهیه حسابداری
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است برنامه اجرای طریقه در تغییر مستلزم اصالحی اقدامات. 

است ریزی برنامه در نظر تجدید مستلزم تعدیلی اقدامات. 

  : فروش های قیمت مورد در گیری تصمیم

شود می تعیین تولیدی محصوالت شده تمام بهای به توجه با که است مدیریت های فعالیت ترین جالب و مهمترین از یکی. 

است محصوالت شده تمام بهای محاسبه فرایند شده، تمام بهای حسابداری. 

وضعیت جاری، شده تمام بهای به توجه با(.گیرد قرار نظر تجدید و ارزیابی مورد مداوم طور به باید و است پویا فعالیت یک گزینه، این 

 تجاری رقبای فعالیت بازارو
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 ها موجودی مدیریت

 کارآمد و موثر مصرف از اطمینان حصول بنابراین .شود می ها موجودی صرف گردش، در سرمایه از ای عمده بخش موسسات از بسیاری در

 و سفارش مقدار ترین صرفه با ها، موجودی انواع مورد در گیری تصمیم .است ضروریات از اولیه مواد یا شده ساخته کاالی از اعم ها، موجودی

 برای ریزی طرح به که ناگزیرند مدیران اینها بر عالوه .موجودیهاست مورد در متداول تصمیمات انواع از هایی نمونه سفارش، تجدید حد تعیین

 .بپردازند موجودیها این مصرف و جابجایی و داری انبار موثر های روش تدوین

 کمبود علت به عملیات توقف از جلوگیری و فروش و تولیدی های فعالیت هماهنگ و منظم تداوم حفظ ها موجودی مدیریت از منظور

 طی در هزینه کمترین تحمل موجب که ازموجودیهاست معین قلم یک سفارش مقدار (EOQ) سفارش مقدار ترین صرفه با .موجودیهاست

 .گردد می  مالی دوره

 ای سرمایه بندی بودجه

 تصمیمات مانند .است بزرگ اقتصادی واحدهای کلیه در گذاری سرمایه عمده های پروژه پشتیبانی و ریزی طرح ارزیابی، تشخیص، فرایند

 .اموال مرمت و نوسازی و اساسی تعمیرات جدید، آالت ماشین خرید تولیدی، تسهیالت توسعه به مربوط

 سازمانی برون گیرندگان تصمیم

بستانکاران، بالقوه، گذاران سرمایه سهامداران، توان می آنها ازجمله که میباشد ای گسترده طیف شامل سازمانی برون کنندگان استفاده 

 . برد نام را دولتی اقتصادی و مالی مراجع و کارگری های اتحادیه اقتصادی، و مالی گران تحلیل اعتباری، موسسات و بانکها

 گذاران سرمایه

ارزیابی مورد را اقتصادی واحدهای سودآوری توانایی و مالی توان بتوانند آن اتکای به که هستند اطالعاتی کسب پی در گذاران سرمایه 

 برای الزم وجوه برتامین عالوه که سازمانهایی سایر یا آموزشی بیمه،موسسات شرکتهای داران، سرمایه گذاری، سرمایه بانکهای مانند .قراردهند

 .دارند اختیار در اضافی نقد وجوه خود روزمره مخارج

 .است مزبور واحدهای مالی های گزارش در مندرج اطالعات تجاری، واحدهای در گذاری سرمایه مورد در گیری تصمیم برای اساسی مبنای

 دهندگان اعتبار

کنند می تامین را تجاری واحدهای مالی نیازهای از بخشی اعتباری، معامالت یا وام اعطای طریق از که هستند اشخاصی دهندگان اعتبار. 

 و تجزیه و بررسی تجاری، واحد به اعتبار و وام اعطای مورد در گیری تصمیم برای اساسی مبنای)میگیرند قرار بستانکاران جزو دهندگان اعتبار(

 شوند مطمئن تا میدهند قرار استفاده مورد را مالی های گزارش دولتی سازمانهای از بسیاری دولت .است مزبور واحد مالی های گزارش تحلیل

 مبلغ مالیاتی، اظهارنامه تسلیم بوسیله سال هر تا سازند می ملزم را موسسات مالیاتی مراجع .اند کرده عمل خود قانونی تعهدات به موسسات که

 .شود می تامین دولت برای الزم مالی منابع طریق ازاین .کنند تعیین را خود مالیات مشمول درآمد

 
 .گردد می تامین بستانکاران و سرمایه صاحبان توسط تجاری واحد یک های دارایی منابع
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 حسابداری شده پذیرفته اصول

و شود می گذشته به مربوط مالی صورتهای در مندرج اطالعات .میکنند منتشر ساالنه صورت به را خود مالی های گزارش موسسات غالبا 

 مشابه اقالم یا واحد همان قبل های دوره مشابه اقالم با مالی صورتهای در مندرج اقالم مقایسه که این برای .نماست گذشته درواقع،

 اصول که خاصی استانداردهای یا اصول مطابق باید مزبور مالی صورتهای باشد، پذیر امکان کنند می فعالیت رشته آن در که سایرواحدهایی

 در بشر، توسط که است هایی رویه و قواعد میثاقها، از عبارت حسابداری اصول و مفاهیم .گردد تهیه شود، می نامیده حسابداری شده پذیرفته

 .است یافته تکامل و تحول تغییر، تدریج به و شده بنا مالی اطالعات به بشری جوامع نیازهای به پاسخ در و زمان طول

این از تا است مالی های گزارش تهیه و حسابداری های روش براعمال یکنواخت سیستمی ایجاد حسابداری، اصول تدوین از اصلی هدف 

 .باشد مقایسه قابل و مفهوم مقیاس، هم شود، می ارائه مختلف اقتصادی واحدهای مالی های درگزارش که اطالعاتی طریق

و تدوین اختیار و مسئولیت حسابداری متداول اصول و حسابداری قبول مورد اصول حسابداری، استانداردهای :معنا هم اصطالحات سایر 

 می کشورها حسابداری ای حرفه مراجع عهده به معموال سازد می هماهنگ کشور هر در را حسابداری اصول اجرای که استانداردهایی انتشار

 .باشد

 حسابداری شده پذیرفته اصول بندی طبقه40

 سایر شالوده و منشا و اقتصادی واحدهای مالی صورتهای زیربنای که اصولی مفروضات(: فراگیر اصول(حسابداری مفاهیم یا بنیادی مفاهیم 1.

 .است حسابداری اصول

 عملیات و معامالت نتایج گزارش و بندی طبقه ثبت، گیری، اندازه رهنمود که کلی قواعد (:عملیاتی کلی اصول( حسابداری اصول یا مبانی 2.

 .است اقتصادی واحدهای مالی

 شرایط برحسب اقتصادی واحد یک که است عملیاتی اصول بر مبتنی مشخص های رویه(: تفصیلی اصول( حسابداری های روش یا ها رویه 3.

 .کند می پیروی آن از و انتخاب داده، تشخیص مناسب خود مطلوب گزارش و حسابداری کار برای

 شخصیت تفکیک فرض 411

در موجود موسسات سایر از مستقل همچنین و آن )مالکان( مالک از مستقل شخصیتی موسسه هر برای شخصیت، تفکیک فرض اساس بر 

 .نامند می تجاری شخصیت یک را آن و میشود گرفته نظر در جامعه

 گیری اندازه واحد فرض422

گیری اندازه پول، واحد حسب بر باید موسسه مالی عملیات و معامالت کلیه نتایج و آثار که است معنی بدین گیری اندازه واحد فرض 

 تنها رویدادهایی ثبت میشوند که قابل بیان به پول باشند..شود گزارش و

 مالی دوره فرض433

پرداخت و تعهدات اجرای و دارائیها فروش مطالبات، وصول از پس و آن عملیات اجرای پایان در میتوان فقط را موسسه عملیات واقعی نتایج 

 به را اقتصادی واحد یک عمر )مالی های گزارش از کنندگان استفاده به اطالعات ارائه برای( رو این از .کرد تعیین قطعی و دقیق طور به بدهیها،

 و ... و ماهه سه ماهه، یک تواند می دوره .گویند می حسابداری دوره را، دوره هر اصطالحا که میکنند تقسیم مساوی زمانی های دوره سری یک

 .مینامند مالی سال اصطالحا بکشد طول متوالی ماه دوازده که را حسابداری دوره هر

میکند فراهم را مقایسه قابلیت که است این مساوی پیاپی های دوره به اقتصادی واحد عمر تقسیم مزیت یک. 

 فعالیت تداوم فرض444

آن فعالیت توقف یا انحالل قصد و یافت خواهد تداوم بینی پیش قابل آینده در موسسه عملیات که است معنی بدین فعالیت تداوم فرض 

 دوره به کاال موجودی مثل اقالم برخی و نشده منظور هزینه حساب به کال موسسه یک در شده انجام مخارج فرض این اساس بر .ندارد وجود

 .شود می منتقل بعد

است مبتنی فعالیت تداوم فرض بر جاری ارزش جای به شده تمام بهای به ها دارایی ثبت. 

است مبتنی فرض این بر مدت بلند و جاری به ها بدهی و ها دارایی بندی طبقه. 
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 )تاریخی( شده تمام بهای اصل

 و شود می منعکس مالی صورتهای در و ثبت وقوع تاریخ در شده تمام بهای به مالی رویدادهای تمام شده، تمام بهای اصل موجب به

 . شود نمی ثبت و شناسایی افزایش این یابد، افزایش آنها پولی ارزش بعدا چنانچه

 شده تمام بهای های نارسایی .شود می گیری اندازه نقد، قیمت معادل یا نقد قیمت براساس دارائیها شده تمام بهای اصل، این گیری کار به در

 مقیاس یک عنوان به تاریخی شده تمام بهای ترتیب این به و کند تغییرمی طوالنی نسبتا مدتی گذشت از پس موسسه هر های دارایی ارزش

 .دهد می دست از را خود اعتبار موجود منابع گیری اندازه کمی

 قیمت آنکه حال است، تحصیل زمان های قیمت مبنای بر آن شده تمام بهای و شود می تحصیل زمان طی در معموال موسسه یک های دارایی

 را دقیقی تفسیر که ارقامی عنوان به تواند نمی مقیاس، تغییر علت به ترازنامه در موجود ارقام لذا .یابد می تغییر زمان جریان در معموال ها

 .شود تلقی سازد می ممکن

 تاریخی شده تمام بهای از استفاده دالیل47

است دارایی )متعارف( عادله ارزش معرف دارایی، تحصیل زمان در تاریخی شده تمام بهای. 

باشد می تایید و گیری اندازه قابل و واقعی نتیجه در و نیست مبتنی فرضی مبادله بر تاریخی شده تمام بهای.  

باشد مبتنی بینی پیش و فرض بر تواند نمی و شود شناسایی فروش تاریخ در باید دارایی واگذاری از حاصل زیان یا سود. 

 قانون حاکمیت اصل48

برفعالیت ناظر مقررات و قوانین آورده، فراهم مالی اطالعات ثبت برای همگنی های روش حسابداری شده پذیرفته اصول که حالی عین در 

 ملزم را واشخاص وضع کشور گذاری قانون مراجع که قوانینی .دارد حاکمیت مراحل تمام در حسابداری فرآیند بر نیز کشور هر اقتصادی های

 .شوند می بندی دسته آمره قوانین و ارشادی قوانین دسته دو به که نامند، می موضوعه قوانین اند، کرده آن رعایت به

است قانون اجرای اولویت بر اصل کشور، یک قانونی آور الزام احکام و حسابداری شده پذیرفته اصول بین مغایرت صورت در. 

 .است الزامی آنها رعایت و وضع افعالی، یا فعل انجام منع یا انجام مورد در که است مقرراتی و قواعد :آمره قوانین 1.

 امورمعین در را آنها روابط و شده وضع اعمالشان و افعال انجام مورد در اشخاص هدایت منظور به که است مقرراتی و قواعد :ارشادی قوانین 2.

 .میکند

 ها شرکت قوانین در احکام انواع

عام طور به را آنها رعایت و شناخته مجاز قانون در مقرر ترتیب به تنها یا منع، مقرر، را افعالی یا فعل انجام که قانونی احکام :عام احکام 

 .است کرده الزامی

است کرده آور الزام و مقرر معین قانونی اجرای محدوده در را افعالی یا فعل انجام که قانونی احکام :خاص احکام. 

بازرگانی و اقتصادی و اجتماعی روابط بر ناظر و وضع آنان دراعمال اشخاص ارشاد و هدایت منظور به که قانونی احکام :ارشادی احکام 

 .آنهاست

 حسابداری قلمرو

شود می دیده چشمگیر پیشرفت زمینه دو حسابداری تکامل سیر در. 

 .بیشتر سرعت و دقت با مالی اطالعات ارائه و تهیه برای نوین ابزارهای و فنون کاربرد و دیگر علوم از بیشتر استفاده 1.

 .حسابداری قلمرو گسترش و موضوعات تنوع 2.

 حسابداری تخصصی موضوعات52

  اقتصادی واحدهای عملیات نتایج و مالی وضعیت تحلیل و وتجزیه تلخیص،گزارش بندی، طبقه ثبت، تشخیص، به :مالی حسابداری 1.

 .پردازد می

 .آورد می فراهم سازمان یک عملیات کنترل و اداره ریزی، برنامه برای را مدیریت نیاز مورد اطالعات :مدیریت حسابداری 2.
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 معین های فعالیت یا محصوالت شده تمام بهای گزارش و تحلیل و ثبت،تجزیه تشخیص، به :)صنعتی حسابداری(شده تمام بهای حسابداری 3.

 3.پردازد می

 ی،تدول سازمانهای دولت، به مربوط عملیات نتایج و مالی وضعیت گزارش و تحلیل و تجزیه ثبت، تشخیص، اصول، شرح به :دولتی حسابداری 4.

 .پردازد می کشور بودجه در اعتبارات صحیح بینی پیش برای بعدی عملیات انجام و شهرداریها

 واحد یک های فعالیت به مربوط های کنترل سایر و حسابداری عملیات به نسبت گزارش ارائه و ارزیابی رسیدگی، :داخلی حسابرسی 5.

 .میشود نامیده داخلی حسابرسی مزبور، واحد کارکنان توسط اقتصادی

 مدارک،دفاتر، به نسبت قانونی الزامات رعایت با و حسابرسی شده پذیرفته های رویه و اصول چارچوب در الزم های رسیدگی :حسابرسی 6.

 اظهار منظور به مستقل و ای حرفه صالحیت و مهارت دارای و درستکار حسابداری توسط که است اقتصادی واحد یک مالی صورتهای و اسناد

 شده پذیرفته اصول مزبورطبق مالی صورتهای آنکه شرط به گیرد می انجام رسیدگی مورد مالی صورتهای قبول قابلیت و درستی درباره نظر

 .باشد شده ارائه و تهیه کشور قانونی الزامات رعایت با و حسابداری

 

 اقتصادی واحدهای بندی طبقه

کرد بندی طبقه میتوان کلی دسته دو در را اقتصادی واحدهای: 

  انتفاعی تجاری غیر واحدهای B.  انتفاعی تجاری واحدهای A.  انتفاعی موسسات 1.

 غیرانتفاعی موسسات 2.

 تشکیل طرز لحاظ از انتفاعی واحدهای بندی طبقه

 )وران پیشه و صنفی واحدهای تجار،( انفرادی موسسات 1.

 )مختلط و نسبی تضامنی، شرکتهای( ضمانتی های شرکت 2.

 )دولتی و محدود مسئولیت با سهامی شرکتهای( سرمایه شرکتهای 3.

 )پزشکی وکلینیکهای حسابرسی موسسات حقوقی، دفاتر( تجاری غیر انتفاعی موسسات 4.

 5 انتفاعی واحدهای عمده های ویژگی برخی
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 دوم فصل

 مالی وعملیات معامالت تحلیل و تجزیه

 حسابداری اهمیت

شود می محسوب سازمانی هر موفقیت رمز موقع به و درست گیریهای تصمیم. 

پذیرد می صورت حسابداری های خروجی از حاصل مالی اطالعات براساس مدیران گیری تصمیم. 

 حسابداری معادله60

 سرمایه + بدهیها = دارائیها

ترازنامه آن اساس بر و است حسابداری سیستم شالوده معادله این زیرا گویند، می ترازنامه معادله یا حسابداری اصلی معادله را رابطه این 

 .گردد می تنظیم و تهیه

 دارائیها

هستند پول به ارزیابی قابل که هستند موسسه یک اقتصادی منابع یا اموال دارائیها. 

است آتی منافع دارای زیر شرایط صورت در و باشد آتی منافع دارای که است اقتصادی وقتی منبع: 

 .باشد نقد به تبدیل قابل یا نقد 1.

 .باشد فروش قابل کاالی 2.

 .باشد آتی فعالیتهای در استفاده قابل مالی حقوق یا اموال 3.

 

  :باید آید حساب به دارایی بتواند قلم یک اینکه برای

 .باشد اقتصادی منبع 1.

 .باشد موسسه مالکانه تسلط در 2.
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 .باشد پول به تقویم قابل 3.

 بدهیها63

 طریق از باید که است تعهداتی بیانگر و شود می ناشی موسسه یک گذشته معامالت از که گویند بدهی را موسسه یک تعهدات یا دیون

 .نامند می بستانکاران شود پرداخت آنها طلب باید که موسساتی یا اشخاص .گردد تسویه خدمات انجام یا ها دارایی انتقال

 .نیست معینی دارایی به نسبت و است موسسه یک های دارایی کل به نسبت بستانکاران مالی حق یا ادعا بدهی، بنابراین،

 سرمایه

دارد رجحان سرمایه صاحب حق بر بستانکاران حق .شود می نامیده سرمایه آن، دارایهای به نسبت موسسه یک مالکان یا مالک مالی حق. 

شود می تامین موسسه خالص های دارایی از یعنی ها بدهی بر ها دارایی مازاد محل از سرمایه صاحب مالی حق. 

گویند می ویژه ارزش یا سهام صاحبان مالی حق را سهامداران مالی حق سهامی شرکتهای در. 

کند ایجاد آن صاحب برای پول به تقویم قابل منافع که است حقی مالی، حق. 

 مالی عملیات و معامالت تحلیل و تجزیه65

گویند مالی عملیات و معامالت را شود می سرمایه و بدهی دارایی، در تغییر باعث که را رویدادهایی انواع. 

در که شود می ناشی موسسه از خارج اشخاص با موسسه بین ازمعامالت مالی رویدادهای اغلب :)سازمانی برون( خارجی مالی رویدادهای 

 .است منعکس معامله اولیه اسناد یا مثبته اسناد

منعکس داخلی اسناد در آن به مربوط اسناد و شود می ناشی سازمان یک داخلی عملیات از مالی رویدادهای برخی :داخلی مالی رویدادهای 

 و مبلغ تاریخ، دهنده ونشان شود می تهیه معامله یک برای که است مدرکی اولین مثبته سند )... و انبار از کاال تحویل برگ مانند(.شود می

 .فروش صندوق نوار و وجه دریافت رسید جاری، حساب به واریز فیش چک، فروش، یا خرید فاکتور :مانند است، معامله ماهیت

 :داخلی اسناد و مثبته اسناد اهمیت دالیل

کنند می فراهم دردفاتر ثبت و مالی عملیات و معامالت تحلیل و تجزیه برای را الزم اطالعات. 

کنند می فراهم آینده در را مالی عملیات و معامالت اثبات امکان. 

باشد استفاده قابل دفاع یا دعوی مقام در که ای نوشته از عبارتست سند. 

 حسابداری معادله بر مالی عملیات و معامالت آثار

تغییرات وجود با حسابداری معادله .است مبتنی حسابداری معادله بر مالی عملیات و معامالت گزارش و ثبت تحلیل، و تجزیه کامل فرایند 

 بدهکاران کتاب این در را دریافتنی حسابهای.نامیم می بستانکاران کتاب این در را پرداختنی حسابهای.دارد توازن همواره معامله هر از ناشی

 .نامیم می

 پرداختنی حسابهای

حسابهای باشد، نشده تسلیم تجاری سند آن قبال در و باشد شده ایجاد خدمات نسیه دریافت یا داراییها نسیه خرید اثر در که بدهیهایی به 

 .گویند می پرداختنی

 .دهیم می نشان را حسابداری اساسی معادله بر آن تاثیر و شده تاسیس خاوری آقای توسط که خاور موسسه مالی عملیات مثال این در :مثال
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 مالی وضعیت صورت یا ترازنامه تهیه

گردد، می تهیه حسابداری قواعد اساس بر موسسه یک وسرمایه بدهی دارائی، وضعیت دادن نشان برای معین فواصل در که گزارشی 

 .شود می گفته مالی وضعیت صورت یا بیالن ترازنامه،

است شده آورده ذیل در شد تشریح قبل مثال در که خاور موسسه ترازنامه. 



11 
 

74 

 ترازنامه اقالم بندی طبقه ضرورت

بندی طبقه .باشد مفید و مفهوم که طوری به است مالی اطالعات خالصه ارائه و تنظیم ترازنامه، اقالم بندی طبقه از اصلی هدف 

 گزارش از کنندگان استفاده برای را الزم اطالعات که دارد ضرورت جهت این از ترازنامه در مشابه اقالم بندی گروه و ها بدهی و ها دارایی

 در یا متجانس و مشابه های گروه در مالی های گزارش اقالم تنظیم از است عبارت بندی طبقه خالصه، طور به .سازد فراهم مالی های

 .دارند مشترک مبنای که هایی گروه

 ترازنامه اصلی عناصر بندی طبقه76

 )گردش در دارایی یا گردان دارایی( جاری دارایی 1.

 ثابت دارایی 2.

 جاری بدهی 3.

 مدت بلند بدهی 4.

 گردش در سرمایه 5.

 جاری دارایی .1

شوند، تبدیل نقد به ترازنامه تاریخ از سال یک مدت در عادی عملیات جریان در که شود می گفته دارایی اقالم سایر و نقد موجودی به 

 اسناد ،)دریافتنی حسابهای(بدهکاران ،)مدت کوتاه( موقت های گذاری سرمایه نقد، موجودی :شامل که .برسند مصرف به یا فروش به

 بندی طبقه ترازنامه در نقدینگی کاهش ترتیب به معموال جاری دارایی اقالم.باشد می هزینه های پرداخت پیش و کاال موجودی دریافتنی،

 .شوند می

خوانده عملیات گردش دوره که دوره این باشد، سال یک از تر نقد،طوالنی به مدت کوتاه غیرنقدی های دارایی تبدیل برای الزم دوره اگر 

 .گیرد می قرار جاری دارایی گروه در اقالم بندی طبقه مالک شود، می

شامل ایران در و است شده تصریح آن در متعهد شخص توسط معین مبلغی شرط و قید بدون پرداخت که هستند اسنادی دریافتنی، اسناد 

 .است برات و سفته

است انتقال قابل )نویسی پشت(ظهرنویسی طریق از تجارتی اسناد. 

 

 ثابت دارایی .2

اثاثه ساختمان، زمین، مانند .دارد متمادی سالهای برای را آن از استفاده و نگهداری قصد موسسه که شود می گفته دارایی از اقالمی به 

 .اداری
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گویند می نیز وتجهیزات آالت ماشین اموال، یا مدت، بلند مشهود دارایی را ثابت دارایی. 

بالعکس و باشد جاری دارایی دیگر ای موسسه برای شود، می قلمداد ثابت دارایی موسسه یک برای که دارایی یک است ممکن. 

 

 جاری بدهی .3

بازپرداخت یا تسویه دیگر جاری بدهی ایجاد یا جاری دارایی ازمحل )بعد سال( یکسال طی رود می انتظار که شود می گفته تعهداتی به 

  .پرداختنی مالیات و پرداختنی دستمزد دریافتها،  پیش پرداختنی، اسناد ،)بستانکاران(پرداختنی حسابهای مانند .شود

در را مبلغی تا است شده متعهد تجاری اسناد امضای با موسسه آن، ازای در که گردد می اطالق ها بدهی از گروه آن به پرداختنی اسناد 

 .گویند می تجاری پرداختنی اسناد اصطالحا شود، می صادر نسیه خرید ازای در که اسنادی به .نماید پرداخت بستانکاران به معین تاریخی

 

 بلندمدت بدهی .3

قرضه اوراق مانند .شود بازپرداخت یا تسویه جاری دارایی ازمحل )بعد سال( یکسال طی رود نمی انتظار که شود می گفته تعهداتی به 

 .مدت بلند پرداختنی اسناد پرداختنی،

 

 گردش در سرمایه .5

توان یعنی نقدینگی، میزان گردش، در سرمایه .گویند می درگردش سرمایه را جاری بدهی مبلغ جمع و جاری دارایی مبلغ جمع تفاوت 

 مالی

 :با برابراست قبل مثال در خاور موسسه گردش در سرمایه مثال .دهد می نشان را داتهتع واریز در موسسه

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

 300000جاری .................................  بدهی

---------------------------------- 

 1380000 ش .......................گرد در سرمایه    

 

 ترازنامه ارائه های روش سایر83

است مفید بسیار باشد نظر مورد ترازنامه دهنده تشکیل ارقام از کلی تصویر ارائه که مواقعی در :ای دایره نمودار. 

حاصل عدد و شده ضرب درجه 360 در سپس و شده ترازنامه کل جمع بر تقسیم ترازنامه طرفین در مندرج اقالم از یک هر ترسیم، برای 

 .میشود گرد سرراست درجه نزدیکترین به

84سطح که است این برای محور دو انتخاب .شود می انتخاب ستونها ترسیم برای عمودی محور یک و افقی محور یک :ستونی نمودار 

 .باشد ترازنامه کل جمع به شده انتخاب اقالم با متناسب درستونها اقالم

باشد مساوی باید ستونها عرض و طول. 

 

 

 

 سوم فصل

 مالی اطالعات آوری جمع
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 شود می شروع مالی عملیات و معامالت تحلیل و تجزیه با حسابداری فرایند. 

 حساب افتتاح86

کنند می تهیه مدارک این روی از مالی دوره پایان در را ترازنامه و ثبت حسابداری مدارک در را مالی عملیات و معامالت حسابداران. 

سیستم هر اصلی پایه حساب، .گویند می حساب رود، می کار به ترازنامه قلم هر های کاهش و ها افزایش ثبت برای که را مدرکی 

 .شود می آوری جمع آن در سرمایه و بدهی دارایی، اقالم از یک هر تغییرات به مربوط اطالعات که است ای وسیله و حسابداری

 T حساب

حساب برند، می بکار مالی عملیات و معامالت ثبت و تحلیل و تجزیه برای حسابداران که حساب نوع یک T خط دو دارای حساب این .است 

 .دارد قسمت سه حساب این .است انگلیسی T حرف شبیه که افقی خط یک و عمودی خط یک است،

 حساب عنوان 1.

 بدهکار طرف یا راست طرف 2.

 بستانکار طرف یا چپ طرف 3.

 بستانکار و بدهکار های ثبت88

 اقالم به مربوط ثبت وقتی بدهکار ثبت یا بدهکار گوییم می .کنیم نمی استفاده چپ طرف یا راست طرف اصطالح از اطالعات ثبت برای

 بس را بستانکار و بد را بدهکار اختصار به .است چپ سمت اقالم به مربوط ثبت وقتی بستانکار ثبت یا بستانکار گوییم می و است راست سمت

 .گوییم می

سمت در قلم یک ثبت معنی به کردن بستانکار اصطالح و )بدهکار طرف( راست سمت در قلم یک ثبت معنی به کردن بدهکار اصطالح 

 .است )بستانکار طرف( چپ

 کردن بستانکار و بدهکار قواعد

شود می ثبت حسابها در ترازنامه و حسابداری معادله بر آن اثر به توجه با معامله هر. 

شود می ثبت )بستانکار( چپ سمت در دردارایی کاهش و )بدهکار( راست سمت در دارایی حساب در افزایش. 

شود می ثبت )بدهکار( راست سمت در سرمایه و دربدهی کاهش و )بستانکار( چپ سمت در سرمایه و بدهی در افزایش. 

 

 

 ترازنامه و حسابداری معادله با کردن بستانکار و بدهکار قواعد ارتباط90

 
 
 

 

 

 2)قبل فصل مثال( خاوری موسسه ترازنامه حسابهای91
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 طرفه دو ثبت سیستم

گردد می ثبت بستانکار عنوان به دیگر حساب ویک بدهکار عنوان به حساب یک در حداقل معامله هر سیستم این در. 

حسابداری شالوده واقع در )باشد مساوی بستانکار اقالم جمع با بایدهمیشه بدهکار اقالم جمع معامله، هر برای که( حسابداری قانون این 

 .است

 حسابها در معامالت ثبت93

کنیم می ثبت یک به یک را خاور موسسه مالی معامالت حسابها، در معامالت ثبت نحوه با شدن آشنا برای. 

شود مطالعه دقت به معامالت ثبت درست درک برای بخش این. 

 
 

 آبان اول-بانک حساب در خاوری آقای گذاری سرمایه)الف
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 قاعده

                                      خاوری آقای سرمایه       

 

 5000000 )الف( 8/1

 بانک                                    

 

       5000000 )الف(    8/1

96 
 

 ماه آبان پنجم در ساختمان خرید )ب

 
تحلی و تجزیه

 بانک                     

  

 3000000 )ب(0/8  0555555  1/8

 ساختمان                    

 

 1000000 )ب( 8/5

 زمین                                   

       

 2000000 )ب(  0/8         

97 
 

 آبان یازدهم - نسیه طور به اداری اثاثه خرید )ج

 
 

 بستانکاران                    

 

 855555 )الف(11/8

 اثاثه اداری                                    

 

      855555 )ج( 11/8

96 

 

 آبان بیستم -سپید شرکت به بدهی از بخشی پرداخت )د

 
 

                                      بستانکارانبانک                                                                                                               

 

 855555   11/8 500000 )د( 05/8

                                     

    

                        1/8 ) 5000000    0/8   0555555      

  055555)د(  05/8                                                    

96 
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 آبان پنجم و بیست – نسیه طور به اداری اثاثه مازاد فروش )ه

 
 

 بدهکاران                                                    

 

   185555 )ه(00/8

 اثاثه اداری    

 

   185555)ه( 00/8   855555   11/8

96 

 

 

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

 
                                      بدهکارانبانک                                                                                                               

 

 155555)و(   05/8    500000 )د( 00/8

                                     

    

                        1/8 ) 5000000    0/8   0555555      

  055555)د(  05/8    155555)و( 05/8                    

96 

 

 حسابها گیری مانده

آید می دست به حساب بستانکار و بدهکار ستونهای بزرگتر جمع از کوچکتر جمع تفریق از حساب نتیجه یا مانده. 

گردد می منعکس حساب چپ طرف در سرمایه و بدهی حساب مانده و راست طرف در دارایی حساب مانده. 

حسابها مانده جبری جمع ،)بستانکار عنوان به یکبار و بدهکار عنوان به بار یک( یابد می انتقال حساب دو به حداقل معامله هر مبلغ چون 

 .دارند توازن حسابها که شود می گفته اصطالحا صورت این در که بود خواهد صفر
102 

 مانده انواع

بدهکار نتیجه یا مانده دارای حساب باشد، بستانکار طرف ارقام از بزرگتر حساب یک بدهکار طرف ارقام جمع اگر :بدهکار مانده 

 .هستند بدهکار مانده دارای معموالً دارایی حسابهای .شود می نوشته بدهکار ستون یعنی است بزرگتر آن جمع که ستونی در که بود خواهد

نتیجه یا مانده دارای حساب باشد، بدهکار طرف ازارقام بزرگتر حساب یک بستانکار طرف ارقام جمع اگر :بستانکار مانده 

 مانده دارایمعموالً  سرمایه و بدهی حسابهای .شود می نوشته بستانکار ستون یعنی است بزرگتر آن جمع که ستونی در که بود بستانکارخواهد

 .هستند رستانکاب

گویند می مانده بدون حساب را آن باشد، مساوی حساب یک بستانکار و بدهکار ارقام که صورتی در. 
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 حسابها گیری مانده از بعد خاور موسسه مالی وضعیت

 

 سرمایه + بدهی = دارایی

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

1600000 + 2000000 + 1000000 + 620000 + 80000 = 300000 + 5000000 

 

 مرکب و ساده های ثبت

از صندوق حساب به پول واریز مثل .گویند می ساده ثبت باشد بستانکارداشته قلم یک و بدهکار قلم یک که را ثبتی هر :ساده ثبت 

 .گردد می بستانکار سرمایه و بدهکار صندوق حالت دراین .سرمایه عنوان به مالک طرف

اتومبیل یک خرید مانند نامند می مرکب ثبت باشد، بستانکارداشته قلم یک از بیش یا بدهکار قلم یک از بیش که ثبتی هر :مرکب ثبت 

 دسته سه به و شود می بستانکار )پرداختنی اسناد( بستانکاران و بستانکار )صندوق( دارایی بدهکار، )خودرو(دارایی که نسیه و نقد صورت به

 :شوند می تقسیم زیر

 

 .بستانکار رقم چند و بدهکار رقم یک 1.

 .بدهکار رقم چند و بستانکار رقم یک 2.

 .بستانکار رقم چند و بدهکار رقم چند 3.

باشد مساوی باید بستانکار و بدهکار ارقام جمع مذکور موارد از یک هر در. 

 



18 
 

 چهارم فصل

 حسابداری اساسی مدارک

  حسابداری سیستم یک در اطالعات جریان

تهیه  ←کل به دفتر روزنامه دفتر بستانکار از و اقالم بدهکار انتقال←روزنامه  در دفتر درج اطالعات ←اسناد مثبته تهیه ←یک معامله وقوع

 کل دفتر صورتهای مالی

 روزنامه دفتر

  روزنامه ثبت دفتر نام به اولیه ثبت دفتر یک در سپس و تحلیل و مالی تجزیه دوره طول در مداوم طور به موسسات مالی عملیات و معامالت

 .شود می استخراج مثبته مدارک اسناد و از معامالت ثبت و تجزیه برای الزم اطالعات تمام .شود می

عملیات  و معامالت از خاص نوع یک فقط اگر و عمومی، روزنامه آن دفتر به گردد ثبت مالی عملیات و معامالت کلیه روزنامه دفتر در اگر

 .گویند می خصوصی روزنامه دفتر آن به گردد ثبت آن در مالی

 عمومی روزنامه دفتر

 .گیرد می قرار استفاده مورد مالی وعملیات معامالت تمام ثبت برای و است روزنامه دفتر نوع ترین ساده

تاریخ  ترتیب به مثبته اسناد در مندرج اطالعات .بستانکار اقالم برای ثبت یکی و بدهکار اقالم برای یکی .است مبلغ دوستون دارای معموال

 .نامند می چند ستونی روزنامه دفتر را دارد مبلغ ستون دو از بیش که ای روزنامه دفتر.شود می ثبت عمومی روزنامه دفتر در وقوع

 روزنامه دفتر از استفاده علل

 است که ثبتی کامل، ثبت .گویند می کامل ثبت آن به که دهد می محل نشان یک در را معامله یک به مربوط اطالعات تمام روزنامه دفتر 1.

 .باشد معامله درباره کافی شرح و و بستانکار بدهکار مبلغ بستانکار، و بدهکار حسابهای نام تاریخ، دارای

 .کند می فراهم موسسه یک عملیات مالی و معامالت تمام وقوع تاریخ ترتیب از مدرکی دفترروزنامه 2.

 )نامند می عطف زنجیره را آن که شرح درقسمت مثبته از سند شرحی ثبت با( .دهد می تقلیل را اشتباه وقوع احتمال روزنامه دفتر 3.

 روزنامه دفتر تحریر اسلوب

نامند می نویسی روزنامه یا و روزنامه روزنامه،تحریر نوشتن روزنامه، دفتر در را مالی عملیات و معامالت ثبت. 

داشته  بستانکار یا بدهکار یک از بیش معامله اگر .گویند می ثبت روزنامه یک یا آرتیکل یک را روزنامه دفتر در شده ثبت معامله هر

 .نامند می مرکب آرتیکل یا مرکب ثبت را آن باشد

کنیم می ثبت را خاور موسسه ماه آبان از عملیات ای نمونه روزنامه، دردفتر اطالعات ثبت نحوه با آشنایی برای. 
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 .شود می درج تاریخ ستون باالی در سال .1

 .شود می نوشته معامله انجام ماه خط، اولین روی تاریخ، ستون در ماه .2

 .شود می نوشته معامله انجام روز تاریخ خط، اولین روی تاریخ، ستون در روز، .3

 .شود می نوشته شرح ستون راست سمت حاشیه ابتدای در خط اولین روی بدهکار حساب نام .4

 .شود نوشته می بدهکار ستون در است شده درج بدهکار حساب نام که خطی همان روی بدهکار مبلغ .5

 .شود می نوشته راست حاشیه سمت از متر سانتی 2 فاصله با بدهکار حساب زیرین خط روی همیشه بستانکار حساب نام .6

 .شود نوشته می بستانکار ستون در شده درج بستانکار حساب نام که خطی همان روی بستانکار مبلغ .7

 .شود می نوشته و موجز جامع صورت به راست سمت حاشیه ابتدای از بستانکار حساب نام زیر معامله مختصر شرح .8

کل دفتر به ازنقل پس(.شود می نوشته نظر مورد حساب به مربوط کل دفتر حساب شماره عطف، ستون در( 

 روزنامه دفتر عملیات گردش

 ودر شود می نوشته صفحه یک در الزاما ثبت هر .شود نوشته بعد درصفحه آن ادامه و صفحه یک در ثبت یک از بخشی نباید روزنامه دفتر در

ستون  جمع پیاپی انتقال .سال آخر تا شود می منتقل بعد صفحه به این جمع .باشد مساوی بستانکار و بدهکار ارقام جمع باید صفحه پایین

 گردش عملیات موسسه، مالی عملیات و معامالت تمام ثبت از پس پایان سال، در دیگر، صفحه به ای صفحه از روزنامه دفتر وبستانکار بدهکار

 .باشد مساوی کل دفتر بستانکار و بدهکار ستونهای ارقام جمع با ارقام باید این جمع .دهد می نشان سال یک در را روزنامه دفتر

 کل دفتر

دفتر از خارج توان می را حسابها .گویند می کل دفتر به آن اصطالح در که دارد وجود حساب شده چاپ های فرم حاوی دفاتری معموال 

 .کل است دفتر حکم در که کرد نگهداری مخصوصی جعبه یا دان جزوه در آزاد یا اوراق کارت شکل به کل

دهند می اختصاص )هم سر پشت( صفحهچند  یا یک حساب هر به و شده شروع یک از کل دفتر صفحات گذاری شماره. 

ها هزینه و ها درآمد ها، بدهی ها، دارایی(.شوند مرتب می شد خواهند منعکس مالی صورتهای در که ترتیبی به کل دفتر حسابهای( 

تا حداکثر بار یک ماهی یا( .یابد انتقال کل دفتر به دفترروزنامه از یکبار ای هفته حداقل باید مالی اطالعات تجارت قانون 8 ماده طبق 

 )اجرایی نامه آیین 4 و 3 مواد بعد طبق ماه پانزدهم
117 

 کل دفتر تحریر اسلوب

ها  حساب به نقل یا ها حساب به انتقال را کل دفتر در حسابهای مربوط به روزنامه دفتر از بستانکار و بدهکار اقالم انتقال فرایند       

 .نامند می

اولیه دفتر=روزنامه دفتر( .نامند می نیز نهایی ثبت دفتر را کل دفتر( 

آید می ادامه در که کنند بندی می طبقه ستونی سه و ستونی دو شیوه به معموال را کل حسابهای. 
118 

 ستونی دو کل دفتر ثبت طرز

 .شود می کل منتقل دفتر به زیر ترتیب به روزنامه دفتر اقالم .است T حساب همان واقع در ستونی دو حساب

 .کنند می پیدا کل دفتر در است شده بدهکار روزنامه دفتر در که حسابی نام 1.

 .شود منتقل می حساب این راست سمت در تاریخ ستون به روزنامه دفتر ستون از معامله ثبت تاریخ 2.

 .شود مینقل  کل دفتر در مربوط حساب بدهکار ستون به روزنامه دفتر بدهکار ستون از را بدهکار رقم 3.

 .نویسند کل می دفتر در مربوط حساب بدهکار سمت عطف ستون در را روزنامه دفتر صفحه شماره 4.

 .نویسند می معامله بدهکار سطر طرف روی روزنامه دفتر عطف ستون در است، شده بدهکار کل دفتر در که را حسابی شماره 5.

 .میدهند انجام روزنامه دفتر ثبت بستانکار طرف انتقال برای را فوق مراحل 6.

 .شود ذکرمی روزنامه دفتر شرح به یا حساب طرف عبارات یا شود نمی نوشته چیزی شرح ستون در 7.
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 ستونی دو کل دفتر ثبت طرز

در روزنامه دفتر صفحه شماره کل دفتر به معامله هر وبستانکار بدهکار نقل از پس کل، دفتر و روزنامه دفتر بین ارتباط برقراری برای 

  :دارد مزیت دو که شود می نوشته دفترروزنامه عطف ستون در کل دفتر حساب شماره و کل، دفتر حساب عطف هر ستون

به ثبت انتقال از پیش نباید دلیل همین به( .کند می کل جلوگیری دفتر به آن ندادن انتقال اصال یا ثبت یک دادن انتقال دوباره از 

 )نوشت چیزی روزنامه دفتر عطف درستون دفترکل

عطف زنجیره( .کند می فراهم را مالی وعملیات معامالت اثبات و مجدد بررسی و ها ثبت ردیابی امکان :متقابل عطف( 

0های جمع تفاوت از حساب مانده سپس و شود زده جمع وبستانکار بدهکار ستونهای باید ابتدا ستونی دو حساب مانده تعیین برای 

 سمت شرح ستون در باشد بستانکار که صورتی در و بدهکار شرح سمت ستون در باشد بدهکار که صورتی در و تعیین بستانکار و بدهکار

 .شود می نوشته بستانکار

دهیم نشان می را کل دفتر به خاور موسسه روزنامه دفتر ثبت اولین مثال برای. 

 



21 
 

 ستونی سه کل دفتر ثبت طرز

مورد حساب از دیگری شکل عمل در رو این از .نمیدهد تاریخ نشان هر در را حساب مانده که است این در ستونی دو حساب ایراد 

 مخفف( بس یا بد کلمه درج با که است تشخیص ستون و یک )مانده و بستانکار بدهکار،( مبلغ ستون سه دارای که گیرد می قرار استفاده

 به مراجعه دفعات که هنگامی مانده، ستون دارای فرم حساب از استفاده .شود می مشخص ستون این در حساب مانده وبستانکار( بدهکار

 .است مفید بسیار باشد حسابها زیاد مانده

زیراست شرح به ستونه سه کل دفتر به روزنامه دفتر های ثبت نقل ترتیب: 

 .کنند می پیدا کل دفتر در است شده بدهکار روزنامه دفتر در که حسابی نام 1.

 .شود می کل منتقل دفتر در مربوط حساب تاریخ ستون به روزنامه دفتر ستون از معامله ثبت تاریخ 2.

 .شود نقل می کل دفتر در مربوط حساب بدهکار ستون به روزنامه دفتر از را بدهکار رقم 3.

 .نویسند کل می دفتر در مربوط حساب عطف ستون در را روزنامه دفتر صفحه شماره 4.

 .نویسند می مانده ستون در و تعیین را حساب مانده 5.

 نوشتن تشخیصبا ستون در را حساب مانده نوع » بد « یا »بس « .کنند مشخصمی 6.

 .نویسند می معامله بدهکار طرف سطر روزنامه روی دفتر عطف ستون در است، شده بدهکار کل دفتر در که را حسابی شماره 7.

 .میدهند انجام روزنامه دفتر ثبت بستانکار طرف انتقال برای را فوق مراحل 8.

 

 معین دفتر

گاهی نگهداری و گزارش اطالعات تفصیلی یا جزییات بعضی معامالت که نمیتوانند به سهولت از دفتر کل به دست ایند ضرورت دارد. در این 

 حسابهای شامل که کل دفتر حساب هربرای  میشود.صورت از دفاتری که جنبه کمکی، فرعی یا تکمیلی دارد و دفتر معین نام دارد استفاده 

 دفتر از است ممکن باشد، بانک در جاری ده حساب دارای موسسه یک اگر مثال برای .شود می نگهداری معین است،دفتر متعددی جداگانه

 و نیست قانونی دفاتر جزو معین دفتربود. کنترل خواهد باحس یک کل دفتر در بانک حساب صورت، این در که استفاده کند بانک معین

 .شود می دفترنگهداری این در الفبا حروف ترتیب به حسابها معموال معین، دفتر به صفحات مراجعه در تسریع برای
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 بستانکاران و بدهکاران معین دفتر

هر برای شود، استخراج سرعت به مشتری هر مورد معامالت در تفصیلی اطالعات اینکه برای .دارند متعددی مشتریان موسسات معموال 

 درحسابهای کاهش و افزایش جمع و افتتاح بدهکاران کنترل نام به حسابی کل دفتر در رو این از .شود نگهداری حسابی جداگانه باید مشتری

 معین دفتر شکل همین به .شود می نگهداری بدهکاران معین دفتر نام به جداگانه دفتری در نیز هرمشتری حساب و ثبت آن در مشتریان

 .گردد می ایجاد نیز بستانکاران

است بدهکار یا طلبکار چقدر مشتری هر نمیکند معلوم شودو می داده نشان موسسه بستانکاری یا بدهکاری کل مبلغ میزان کل دفتر در. 

 دفاتر از مجزا طور به مشتری هر یا بدهی طلب میزان بودن معلوم برای .است مشتریان مجموع برای بدهکار حساب بستانکاریا حساب مانده

 .شود استفاده می بستانکاران و بدهکاران معین

 129 معین دفتر حسابهای و کنترل حسابهای ارتباط

 

 آزمایشی تراز

گیری مانده درست حسابها اگر و میشود ثبت دفاتر در بستانکارمساوی و بدهکار مبلغ به معامله هر طرفه، دو حسابداری سیستم در 

 .شود می استفاده آزمایشی تراز از مدارک صحت برای آزمون .باشد مساوی بستانکار و بدهکار های مانده جمع باید باشندشده 

شود می تهیه ماه هر در پایان معموال که است کل دفتر حسابهای مانده از فهرستی آزمایشی تراز.  

کند می تامین را زیر هدف دو آزمایشی تراز: 

 کل دفتر بستانکار و بدهکار اقالم تساوی اثبات 1.

 .مالی های گزارش تهیه برای الزم اطالعات آوردن فراهم 2.

آن  چپ سمت ستون در بستانکار های مانده و راست سمت درستون بدهکار های مانده که است ستونی دو جدول یک آزمایشی تراز

 .شود می نوشته

جمع باشند، داشته توازن کل دفتر حسابهای اگر .یابند می آزمایشی انعکاس تراز در اند شده مرتب کل دفتر در که ترتیبی به حسابها 

 .بود خواهد مساوی آزمایشی تراز بستانکار و بدهکار دوستون

شود می نوشته آزمایشی تراز در است که مبلغی ،)کل دفتر(حساب هر مانده ستون در مندرج رقم آخرین. 
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 132 آزمایشی تراز نمونه یک

 

 ستونی چهار آزمایشی تراز

و حساب هر بستانکار و بدهکار اقالم گردش جمع اول، ستون که در شود می تهیه چهارستونی شکل به آزمایشی تراز معموال ایران در 

 .شود نوشته می کل دفتر حساب هر بستانکار یا بدهکار های مانده آخر، ستون دو در

است برابر شده تهیه آزمایشی تراز که مدتی همان در دفترروزنامه عملیات گردش جمع با آزمایشی تراز اول ستون دو در اقالم جمع. 

 
 .شود می آشکار آزمایشی تراز طریق از که اشتباهاتی

که آورد می فراهم را اطمینان این آزمایشی تراز وبستانکار بدهکار اقالم جمع تساوی .کند می اثبات را کل دفتر توازن آزمایشی تراز: 

 .است مساوی نقل شده کل دفتر به روزنامه دفتر از که معامالتی تمام بستانکار و بدهکار های طرف 1.

 .است شده محاسبه صحیح طور به حساب هر بستانکار یا بدهکار مانده 2.

 .است شده جمع درست آزمایشی درتراز حسابها مانده 3.

است اشتباهاتی یا اشتباه رخ دادن بیانگر آزمایشی تراز بستانکار و بدهکار ستون جمع تساوی عدم است بدیهی. 

جمع-4 و آزمایشی تراز به ها مانده انتقال در-3 مانده حسابها، تعیین در-2مالی عملیات و معامالت ثبت در -1: است ممکن اشتباه 

 .باشد آزمایشی های تراز ستون در زدن

به صندوق جای به نقدی دریافت اگر مثال .کند نمی اثبات را صحیح آنها ثبت و معامالت تحلیل و تجزیه صحت آزمایشی، تراز توازن 

نشده  نقل کل دفتر به کال معامله یک بستانکار و بدهکار اقالم همچنین اگر .داشت خواهد توازن آزمایشی تراز باشد، شده بدهکار زمین غلط

 .شد نخواهد آشکار آزمایشی تراز طریق از اشتباه باشد،



24 
 

عدم باعث که اشتباهاتی.کند نمی ثبات را دیگری چیز بستانکار بدهکارو اقالم تساوی از غیر به ستونی دو آزمایشی تراز خالصه، طور به 

 .شود می آزمایشی تراز توازن

 آزمایشی تراز ارقام غلط زدن جمع 1.

 کل دفتر به روزنامه دفتر ثبت طرف یک تنها دادن انتقال 2.

 طرف یک و بدهکار طرف یک حداقل معامله هر( کل دفتر ستون بستانکار یا بدهکار ستون به روزنامه دفتر ثبت طرف دو هر دادن انتقال 3.

 )دارد بستانکار

 کل دفتر به غلط مبلغ انتقال 4.

 دفترروزنامه در معامله یک برای نامساوی بستانکار و بدهکار کردن ثبت 5.

 حسابها مانده تعیین به مربوط محاسبات در اشتباه 6.

 

 اشتباه کشف برای حسابداران روشهای

 .)باال به پایین( عکس ترتیب هابه ستون مجدد زدن جمع طریق از آزمایشی تراز محاسبات بررسی 1.

 .اند یافته انتقال ترازآزمایشی به کل دفتر از صحیح طور به حسابها مانده اینکه بررسی 2.

 .کاررفته به کل دفتر حسابهای مانده تعیین برای که محاسباتی بررسی 3.

 های دفتر ثبت به برگشت و کل دفتر حسابهای در شده ثبت مبالغ طریق ردیابی از کل دفتر به روزنامه دفتر از اقالم انتقال صحت بررسی 4.

 .)واخوانی یا کردن واخوان ( روزنامه

 

 اشتباه کشف برای حسابداران خاص روشهای

میدهند انجام را زیر آزمونهای و تعیین کرده بزرگتر از کوچکتر جمع کسر با را اختالف مبلغ ابتدا حسابداران: 

2157 صورت به 2175 رقم مثال .است ارقام شدن )پیش و پس(مقلوب  از ناشی است ممکن اشتباه باشد پذیر بخش 9 بر حاصل اگر 

 .است شده نوشته آزمایشی درتراز

باشد شده ثبت بالعکس یا بستانکار جای مبلغ به بدهکار مبلغ است ممکن باشد، پذیر بخش 2 بر حاصل اگر. 

باشد ارقام غلط کسر کردن یا جمع از ناشی است ممکن .. و ریال 1،10،100 مبلغ به اشتباهاتی. 

 

 .شود نمی آشکار آزمایشی تراز طریق از که اشتباهاتی

 .معامله یک غلط تحلیل و تجزیه 1.

 .روزنامه دفتر در معامله چند یا یک نکردن ثبت 2.

 .کل دفتر غلط حسابهای به روزنامه دفتر های ثبت انتقال 3.

 .روزنامه دفتر در واقع از بیشتر یا کمتر مبلغی به معامله یک کردن ثبت 4.

 .کل دفتر به روزنامه دفتر ثبت یک طرف دو نکردن نقل 5.

 .حسابها در )کننده خنثی( متقابل محاسباتی اشتباهات وجود 6.

 .ترازآزمایشی ستونهای زدن جمع در )کننده خنثی( متقابل محاسباتی اشتباهات وجود 7.

ستون دو در مندرج رقم با روزنامه دفتر عملیات مقایسه گردش طریق از 7 و 6 و 5 اشتباهات ستونی 4 آزمایشی تراز تهیه صورت در 

 .شود می آزمایشی آشکار تراز اول
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 داری دفتر اشتباهات اصالح

 روزنامه دفتر ثبت در اشتباه 1.

.I کل دفتر به نقل از قبل روزنامه دفتر ثبت در اشتباه کشف. 

.II کل دفتر به نقل از بعد روزنامه دفتر ثبت در اشتباه کشف. 

 کل دفتر به روزنامه دفتر از اقالم نقل در اشتباه 2.

.I شود می آزمایشی تراز توازن عدم موجب که اشتباهاتی. 

.II شود نمی آزمایشی تراز توازن عدم موجب که اشتباهاتی. 

 

 روزنامه دفتر ثبت در اشتباه 1.

مبلغی به معامله یک ثبت معامله، یک برای نامساوی وبستانکار بدهکار کردن ثبت نظیر اشتباهاتی است ممکن روزنامه دفتر ثبت در 

 .دهد رخ معامله یک نادرست تحلیل و تجزیه و واقع از بیشتر یا کمتر

گیرد می مطالعه قرار مورد ادامه در مختلف مراحل در خطاها این اصالح های روش. 

 

.I کل دفتر به نقل از قبل روزنامه دفتر ثبت در اشتباه کشف 

این که حسابداری .شود می اصالح آن باالی در صحیح یا حساب مبلغ نوشتن و غلط حساب یا مبلغ روی خط کشیدن با هنگام این در 

 .کند می پاراف را دفتر حاشیه معموال دهد می انجام را کار

است شده ثبت روزنامه دفتر در ریال 375 مبلغ اشتباها به مشتریان از ریال 735 مبلغ دریافت ماه مهر 14 تاریخ در :مثال. 

 
 

.II کل دفتر به نقل از بعد روزنامه دفتر ثبت در اشتباه کشف 

سند تهیه برای .شود می اصالح روزنامه دفتر در آن ثبت و سنداصالحی تهیه با شود، می کشف کل دفتر به نقل از بعد که اشتباهاتی 

 ارائه ثبتی سرانجام و مقایسه روزنامه دفتر در شده انجام نادرست با ثبت ثبت این سپس و شود مشخص صحیح اولیه ثبت باید ابتدا اصالحی

 .گردد تصحیح قبلی نادرست ثبت آن، انجام با که شود

بدهکار روزنامه دفتر در اداری حساب ملزومات به اداری اثاثه حساب جای به کابینت فایل عدد یک خرید خرداد 15 تاریخ در :مثال 

  .است بوده زیر صورت به )اشتباه( اولیه ثبت .است شده

 
 

 را اداری اثاثه و بستانکار را ملزومات اداری ثبت، یک با اول روش در شود، کشف دفترکل به نقل از پس اشتباه این تیر 7 در اگر 

 .شود می انجام روزنامه اصالح دفتر در ثبت یک با حالت این در .کنیم می بدهکار
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است زیر طریق به صحیح نوشتن ثبت و غلط اولیه ثبت برگرداندن قبل، صفحه مثال اشتباه اصالح دیگر راه 

 
رقم ریال، 25000 رقم ثبت جای به مثال .باشد ثبتی اشتباه مبلغ بدهکار، حساب اشتباه ثبت جای به کنید فرض قبل مثال در :مثال 

 ثبت اصالحی ثبت یک با مجدد را )ریال22500) مانده  مبلغ میتوان قبل مثال اول حالت مانند نیز مورد این در .شده باشد ثبت ریال 2500

 )بستانکار را اداری اثاثه و را بدهکار بانک( داده برگشت را ریال 2500 مبلغ ثبت، یک با ابتدا قبل مثال حالت دوم مانند اینکه یا و .کرد

  .کنیم می ثبت را)بستانکار را بانک و بدهکار را اداری اثاثه( ریال 25000 مبلغ به صحیح ثبت سپس و کرده

 

 کل دفتر به روزنامه دفتر از اقالم نقل در اشتباه 2.

طرف به غلط، مبلغ به قلم یک است ممکن باشد، گرفته انجام دفترروزنامه در درستی به مالی عملیات و معامالت اولیه ثبت صورتیکه در 

 گیری مانده جریان در کل دفتر به کل اقالم نقل از ناشی اشتباهات بسیاری از .باشد شده نقل )نامربوط( غلط حساب به یا و حساب نادرست

 این مرحله از پس حتی است ممکن نادرست حسابهای به مبالغ نقل آنها مانند از برخی اما شود، می کشف ماهانه آزمایشی تراز تهیه و حسابها

 .میپردازیم اصالحات این بررسی به دسته دو در .نشود آشکار نیز

 

.I شود می آزمایشی تراز توازن عدم موجب که اشتباهاتی. 

این .شود می آزمایشی تراز توازن عدم موجب حساب طرف نادرست به یا غلط مبلغ به روزنامه دفتر از قلم یک انتقال نظیر اشتباهاتی 

 :کرد اصالح زیر طریق دو به توان می را اشتباهات گونه

شود می اصالح کل دردفتر آن باالی در صحیح مبلغ نوشتن و غلط مبلغ روی خط کشیدن با اشتباه. 

گردد می اصالح شود خنثی اولیه اشتباه اثر که نحوی به دفترکل مربوط حساب در آن صحیح مبلغ و غلط مبلغ تفاوت تعیین با اشتباه. 

کند می پاراف آن حاشیه در یا کل شرح دفتر ستون در دهد می انجام را اصالح این که حسابداری جهت هر به. 

مبلغ اشتباها ریال 3200 مبلغ جای به اما است شده روزنامه ثبت دفتر در صحیح طور به افزار نوشت ریال 3200 نقدی خرید :مثال 

 کشیده خط اداری ملزومات حساب در ریال 2300مبلغ  روی اول طریق به اشتباه این اصالح برای .است شده منتقل کل به دفتر ریال 2300

   پیدا اشتباه که تاریخی در دوم طریق در .می شود نوشته مختصری توضیح کل دفتر شرح ستون در و درج ریال 3200مبلغ  آن باالی در و
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 گویا و مختصر شرحی کل دفتر ستون شرح در و درج ملزومات حساب بدهکار ستون در ریال 900 یعنی غلط صحیح و مبلغ تفاوت شود می

 .شود می بستانکار اصالحی ثبت یک با ریال 900 مبلغ به نیز بانک شکل حساب همین به .شود می نوشته

ای شبهه هیچگونه موجب و شود می داده نشان وضوح به آن واصالح اشتباه که دارد را مزیت این اول طریق به اشتباهات اینگونه اصالح 

خط  است شده گرفته غلط مبلغ نقل از پس که هایی مانده کلیه و شده اولیه نقل مبلغ روی باید که دارد را ایراد این مقابل در اما .گردد نمی

 سابقه یابی و مبهم را آن اصالح و اشتباه که دارد را ایراد این اما شود اصالح می خوردگی خط بدون اشتباه اگرچه دوم، طریقه در .شود کشیده

 باقی می نادرست همچنان شود می گرفته حساب از اشتباه کشف و وقوع اشتباه فاصله در که هایی مانده این بر عالوه .سازد می دشوار را

 .ماند

.II شود نمی آزمایشی تراز توازن عدم موجب که اشتباهاتی. 

جریان در که صورتی در اشتباهات گونه این.شود نمی ازآزمایشی توازن عدم  موجب نادرست حساب قلم به یک نقل نظیر اشتباهاتی 

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

 این که حسابداری .شود اصالح مربوطه حساب در آن ونوشتن است  شده ثبت نادرست حساب در که مبلغی روی کشیدن خط با اشتباه 1.

 .کند می پاراف را دفتر دهد می انجام را اصالح

 .شود می اصالح دفترکل به ن آ انتقال و روزنامه دفتر در آن ثبت و اصالحی سند تهیه با اشتباه 2.

ثبت روزنامه دفتر در درستی به و پرداخت نقلیه وسایل تعمیر برای قطعات خرید بابت ریال 10000 مبلغ ماه دی 15 تاریخ در :مثال 

 اشتباه این .است شده بدهکار وسایل نقلیه ب حسا اشتباها نقلیه وسایل تعمیرات جای به کل دفتر به معامله الین نق در اما .است شده

 10000 مبلغ اول روی طریق به اشتباه این اصالح برای .شود می کشف مالی صورتهای تهیه حسابهابرای بررسی جریان در ماه اسفند درپایان

وسایل  تعمیرات اب حس در مبلغ همان سپس .شود می پاراف مختصری وشرح کشیده خط است شده نقل نقلیه حساب وسایل به که ریال

 معموال زیرا دارد ضرورت شرح نوشتن روش این به اصالح در .میشود نوشته روزنامه دفتر شرح ستون در الزم توضیح هم آنجا در و ثبت نقلیه

 .خورد می هم به ها ثبت تداوم زمانی

شود می نقل کل به دفتر سپس و ثبت روزنامه دفتر در و تهیه اصالحی سند دوم روش در. 

 

 

 

 ترازنامه تهیه

نامه تراز در که هایی حساب .دهد یم نشان معین تاریخ دریک را سرمایه و بدهی دارایی، حسابهای مانده که است صورتی ترازنامه  

 .شوند می استخراج آزمایشی تراز از مستقیما آیند معموال می

ها حساب،دارایی شکل به نامه تراز در)صفحه بعد(.  شود می نوشته شکل گزارش به هم و  حساب شکلهم به  صورت، دو به ترازنامه 

 .شود می نوشته دارایی زیر سرمایه و بدهی گزارش شکل در اما .میشوند نوشته چپ سمت در سرمایه و بدهی و راست سمت در

آزمایشی تراز در را آن حسابداران برخی .شود نمی کل نوشته دفتر یا روزنامه دفتر در پول واحد که است ضروری نکته این ذکر       

 هر باالی در باید پول واحد رسمی، های گزارش سایر و وزیان سود صورت ترازنامه، مانند مالی صورتهای تهیه در اما .نه برخی و نویسند می

 .نوشته شود ستون مبلغ
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 157 حساب شکل به ترازنامه

 
 

 گزارش شکل به ترازنامه

 

 159 حسابداری سیستم کلی بررسی
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 حسابداری ساده سیستم یک در اطالعات جریان

قبل نمودار به توجه با: 

         گذاری شماره پیاپی طور به نوع برحسب اسنادمعموال این .باشد مثبته مدارک و اسناد به متکی باید حسابداری سیستم در ثبت هر 1.

 .شوند می

 .شود می ثبت روزنامه دفتر در وبستانکار بدهکار برحسب و تحلیل و تجزیه مثبته، مدارک و اسناد در منعکس اطالعات 2.

 .شود نقل کل دفتر به باید روزنامه دفتر های ثبت تمام 3.

 .دارد کل دفتر در کنترل حساب یک معین دفتر هر 4.

 مانده از ماه هر پایان در معموال معامالت انتقال ثبت و صحت تایید برای .است حسابداری سیستم های کنترل از یکی آزمایشی تراز 5.

 .شود می تهیه کل دفتر حسابهای

 .است مالی صورتهای حسابداری سیستم هر نهایی محصول 6.

 

 روزنامه سند یا حسابداری برگه

بلکه .شود نمی ثبت حسابداری دفاتر در مثبته مدارک و اسناد ازروی مستقیما مالی عملیات و معامالت حسابداری های سیستم برخی در 

 .گردد تهیه می روزنامه سند یا حسابداری برگه ابتدا مزبور مدارک و اسناد براساس

محاسباتی و پولی و مالی عملیات از مورد چند یا یک آن در است که ای نوشته از عبارت حسابداری سند یا حسابداری مدرک یا برگه 

 صدور و ذیصالح مراجع امضای از پس مدرکی چنین و شود تجزیه می گردیده، بستانکار یا بدهکار مورد حسب که حسابهایی به شده انجام

 .شود می گذاری شماره پیاپی طور به دفتر ثبت در هنگام برگه این .است کل و روزنامه و معین دفاتر در ثبت آن قابل

 

 روزنامه سند یا حسابداری برگه

 

 قوانین ایران در حسابداری دفاتر به راجع مقررات

و ثبت آوری، جمع آنها در موسسات مالی عملیات و معامالت مربوط به اطالعات که است مدارکی یا دفاتر حسابداری، دفاتر از مقصود 

 .گیرد می قرار مالی های گزارش تهیه مبنای و شود می بندی طبقه

از عبارتند قوانین این: 

 تجارت قانون 1.

 مدنی قانون 2.

 مستقیم مالیاتهای قانون 3.



30 
 

 تجارت قانون- 1

این دفاتر مقام قائم ای نظامنامه موجب به دادگستری وزارت که را دفاتردیگری یا دفاتراین  است مکلف جزء کسبه استثناء به تاجری هر 

کپیه دفتر  4 -  دارائی دفتر -3  کل دفتر  -2  روزنامه دفتر-1:  (6د)ماده باش داشته دهد می قرار

اعداد کلیه است الزم .شد خواهد امضا ثبت اداره نماینده توسط نوشته شود آن در چیزی آنکه از قبل کپیه دفتر استثناء به مذکور دفاتر 

 .شود نوشته حروف با تماماً تاریخ حتی

سال الاقل هر ختم از را دفاتر این تمام باید تاجر و شود نوشته صفحات مخصوص در تاریخ ترتیب به باید مذکور دفاتر در معامالت کلیه 

 ( 13ماده.) دارد نگه سال ده

 مدنی قانون 2-

باشد داشته زیررا شرایط باید شود محسوب سند دعاوی در تجارتی دفاتر اینکه برای: 

 .باشد شده تنظیم تجارت قانون مطابق دفاتر 1.

 .باشد تجار بین دعوا 2.

 .باشد تجارتی امور به مربوط دعوا 3.

 تجارتی دفاتر

که شود می محسوب دلیل صورتی در تجارتی دفاتر: 

 .باشد شده تنظیم قانون مطابق 1.

 .باشد شده حاصل تجارتی مطالبات و محاسبات از دعوی 2.

 .ندارد دفترتراشیدگی یا اند نکرده داخل دفتر به جدیدی اوراق که شود مدلل 3.

 .دفترباشد صاحب نفع به که نشود کشف اغتشاش و ترتیبی بی دفتر در 4.

 .نشده باشد مدلل محکمه در جهات از جهتی به سابقا دفتر اعتباری بی 5.

 مدنی دادرسی آئین قانون

است زیر شرح به شود می خوانده بازرگانی دفاتر عنوان که به حسابداری دفاتر درباره مدنی دادرسی آیین قانون مقررات از برخی: 

شود ارائه کسب محل در دادگاه نماینده به یا دادگاه، در باید این دفاتر کند، اشاره دیگر طرف بازرگانی دفاتر به طرفین از یکی هرگاه. 

دادگاه کند، ثابت نتواند را آن به دسترسی عدم و تلف ویا نماید امتناع دفاتر ابراز از شده استناد او دفاتر به که بازرگانی هرگاه        

 .دهد قرار طرف اظهار مثبته ادله از را آن تواند می

 مستقیم مالیاتهای قانون- 3

حسابداری دفاتر درباره مستقیم مالیاتهای قانون مقررات از برخی: 

قانون  لحاظ از قانونی دفاتر .هستند قانونی دفاتر نگاهداری به حقوقی مکلف اشخاص کلیه همچنین و خدماتی و تجاری موسسات صاحبان 1.

 :از عبارتند 1366 سال مستقیم مالیاتهای

 .تجارت قانون موضوع کل دفتر و روزنامه دفتر 2.

 .دهد می قرار مودیان دسترس در و تهیه )هزینه و درآمد دفتر( دفاترمشاغل عنوان به دارایی و اقتصادی امور وزارت که بخصوصی دفاتر 3.

 .گیرد می قرار دارایی و اقتصادی امور وزارت مورد موافقت مودی قبلی تقاضای به که حساب نگاهداری وسایل و دفاتر 4.

 ثبتی قوانین

های بدهی و ها دارایی ریز باید که دارایی دفتر عمل، در اما.شوند پلمب و ثبت باید دارایی و کل روزنامه، دفاتر تجارت، قانون بنابر 

 وجود مالی صورتهای و کل دفتر در مزبور اطالعات زیرا نمیشود؛ نگهداری و پلمب شود، ثبت آن در بعد سال ماه فروردین پانزدهم تا تاجر

 .دارد

اداره، عهده به شهرستانها در و صنعتی مالکیت و ها شرکت اداره ثبت عهده به تهران در ها شرکت ثبت اصالحی، نامه آیین موجب به 

 .است ثبت کل اداره ثبت شعبه یا دایره
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 پنجم فصل

 حسابداری معادله بسط

 سرمایه بر موثر معامالت

مورد دهند می تغییر را موسسه سرمایه که عملیاتی فصل این در.ندارد سرمایه بر تاثیری گیرد نمی انجام انتفاع قصد به که معامالتی 

 :هستند زیر شرح به که گیرند می قرار مطالعه

 
 حسابداری اساسی معادله با برداشت و هزینه درآمد، حسابهای ارتباط

 
 سرمایه بر موثر معامالت

سرمایه بر موثر حسابهای کردن بستانکار و بدهکار قواعد: 

 .گردد ثبت می بستانکار عنوان به افزایش .سرمایه مانند مجدد گذاری سرمایه 1.

 .میگردد ثبت بستانکار عنوان به درآمد افزایش .سرمایه مانند درآمد 2.

 .گردد می ثبت عنوان بدهکار به برداشت و هزینه افزایش .سرمایه عکس برداشت و هزینه 3.

داردبستانکار مانده همیشه درآمد  . بدهکار دارند مانده همیشه برداشت و هزینه. 
173 

 174 سرمایه بر موثر معامالت

 
 موسسه صاحب مجدد گذاری سرمایه

که  گردد می ثبت سرمایه نام به حسابی در وی نقدی غیر یا آورده نقدی کند، می گذاری سرمایه خود موسسه در شخصی که هنگامی

 .شود می آید بوجود سرمایه در که دیگری هم کاهش و افزایش هرگونه و مجدد اولیه، گذاری سرمایه شامل

شود می منعکس درترازنامه فقط و دهد نمی راتغییر موسسه زیان و سود و گردد نمی محسوب درآمد گذاری سرمایه. 
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 درآمد

،برابر درآمد مبلغ .شود می دریافت دیگری یادارایی پول آن درازای که است شده انجام خدمات یا و رفته فروش کاالی بهای درآمد 

 .مشتریان از مطالبات و دریافتی وجود جمع حاصل با است

دهد می افزایش را موسسه یک دارایی جمع خدمات، انجام از مطالبات ناشی ایجاد یا پول ورود .شود می سرمایه افزایش موجب درآمد. 

 برد می باال دارایی درجمع حاصل افزایش معادل مبلغی را به سرمایه اما دهد نمی تغییر را بدهی حسابداری، معادله دیگر طرف در

و شود می انجام انتفاع قصد به که فعالیتهایی اثر بر ها ناخالص بدهی کاهش یا ها دارایی ناخالص افزایش از است عبارت درآمد        

 .شود منتج سرمایه صاحبان مالی حق در تغییر به تواند می

افتتاح شود کل دفتر در جداگانه حسابی باید درآمد ازمنابع هریک برای. 

انجام آنان برای خدماتی یا و تحویل مشتریان به رفته فروش که کاالی شود می ثبت حسابداری مدارک در و شناسایی هنگامی درآمد 

 7 .شود

 178 نقدی فروش

 است مطلوب .کرد دریافت ریال 50000 مبلغ بود داده انجام ازمشتریان یکی برای که خدماتی بابت   تاریخ در نیرو تعمیرگاه

 فعالیت این روزنامه ثبت

 
 

 179 درآمد دریافت پیش

بعد مالی دوره در خدمات برای مبلغ این اگر .کنند می خود دریافت مشتریان از آتی خدمات بابت را مبالغی معموال موسسات برخی 

ترازنامه  در بدهی عنوان به بلکه شود، نمی ثبت جاری سال آمد عنوان در به دریافتی پول بنابراین .است مربوط بعد مالی دوره به باشد،درآمد

 .گردد می منعکس سال پایان

 نسیه فروش

از آن بهای خدمات انجام یا کاال فروش بابت است موارد ممکن برخی در .است درآمد دریافت پیش حالت عکس،  نسیه فروش 

      )بدهکار( افزایش نیز )دارایی اقالم از یکی( بدهکاران و حساب )بستانکار( افزایش درآمد حساب حالت این در .نشود دریافت مشتریان

 دریافتنی حسابهای یا بدهکاران عنوان به دارایی از بخشی به صورت آنان طلب نکند، پرداخت سال پایان تا را خود بدهی مشتری اگر.یابد می

 .گردد می منعکس مالی دوره پایان در ترازنامه

عنوان  به دیگر و شود می )بدهکار( افزایش بانک حساب و )بستانکار(کاهش  بدهکاران حساب مشتریان از بدهی مبلغ دریافت از پس

 شده بعد ارائه جدول در نقدی های دریافت و درآمد بین تمایز .داده بودیم افزایش را درآمد باال مرحله در چون .گردد نمی ثبت درآمد

 .است

 ب شرکت برای ریال 100000 مبلغ به صورتحسابیبرای شرکت ب،  حسابرسی الزحمه حق بابت تاریخ در الف شرکت180

 .فعالیت این روزنامه ثبت است وبلمط  .کرد ارسال
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 نقدی دریافتهای و درآمد بین تمایز وجه

 


دریافتهای و فروش جمع .نیست مساوی فروش از حاصل درآمد نقدی با دریافتهای جمع جاری سال در دیدیم، طوریکه به 

 :که بود خواهد مساوی زمانی ، آن بابت نقدی

 .دهد انجام نقد طور به را خود های فروش تمام موسسه 1.

 .باشد مساوی دوره همان در نسیه فروش مبلغ با مالی تصادفا دوره یک در نسیه، فروش بابت مشتریان از نقدی دریافتی مبلغ 2.

 

 دریافتنی درآمدهای

حساب مشابه آن ماهیت که( دریافتنی درآمد عنوان تحت اقالم دارایی از یکی عنوان به نشود دریافت ولی شود محقق درآمدی اگر 

 .یابد می انعکاس ترازنامه در ،)است بدهکاران

است  درآمد دریافت پیش عکس دریافتنی درآمد. 

 هزینه

،شده تمام بهای مانند) .است شده انجام یا و رسیده فروش درآمدبه کسب منظور به که است خدماتی و کاال شده تمام بهای هزینه 

مانند  کند، بیان را حساب آن ماهیت باید هزینه حساب هر عنوان )اموال استهالک و روشنایی و سوخت کارکنان، حقوق رفته، فروش کاالی

  .شود می بدهکار تحقق محض به دهد، می کاهش را سرمایه ها هزینه چون . ... و حقوق هزینه حساب ه،راجا هزینه حساب

 تجزیه است مطلوب  .است هپرداخت خود کارمندان آذرماه بابت حقوق ریال 60000 مبلغ بهنام موسسه تاریخ در :مثال

 .معامله این روزنامه دفتر ثبت و وتحلیل
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 درآمد با ها هزینه مقابله یا تطابق اصل

شود کسر دوره همان در یافته تحقق درآمد از مالی یک دوره در شده انجام های هزینه باید خالص زیان یا سود تعیین برای. 

درآمد بر هم معین رویداد یک که هنگامی )دوره همان درآمد دوره از یک های هزینه وضع اصل یا( درآمد با ها هزینه مقابله اصل طبق 

بکارگیری  در معموال .شود ثبت و شناسایی )مالی دوره یک در( دوره مالی همان در باید رویداد این جنبه دو هر گذارد، می اثر هزینه هم بر و

 .گردد می کسر شده کسب درآمد از مربوط اقالم سپس و درآمد شناسایی دهنده تشکیل اقالم ابتدا درآمد، با ها هزینه مقابله اصل

 

از عبارتند که دارد وجود ضابطه سه آید می حساب به هزینه مالی جزء دوره یک در مخارجی چه که این مورد در گیری تصمیم برای: 

 درآمد  با هزینه مستقیم مقابله 1.

و است همزمان هزینه وقوع با درآمد تحقق یعنی .دارد معلولی وجود و علت مستقیم رابطه یک درآمد با هزینه اقالم از برخی بین 

 قبال آن به مربوط درآمد که است آن مستلزم مالی، دوره عنوان هزینه به اقالم گونه این شناخت .است هزینه انجام معلول درآمد تحصیل

 :دارد جنبه دو کاال فروش مثال .باشد شده شناسایی دوره درهمان

    میگردد. فروش معادل مبلغی به سرمایه افزایش باعث که جنبه درآمد -1

  .گردد می سرمایه کاهش باعث که جنبه هزینه -2

 2 سال در کاال سفارش و شود، پرداخت گرفته بود مشتری از که سفارشی بابت کامیار آقای به 1 سال در ریال 20مبلغ  به کارمزدی اگر مثال

 .آید می حساب به 2 سال هزینه ریال 20 مبلغ داده شود، تحویل مشتری به

 

 دوره یک عملیات با مخارج ارتباط 2.

شود منظور هزینه حساب به باید است مرتبط معین دوره یک با عملیات چون اما ندارد مستقیم ارتباط درآمد با آنکه با مخارج از برخی. 

 دریک فروشندگان ماهانه حقوق پرداخت مثال .شوند می ثبت و منطقی شناسایی و منظم طور به و زمان گذشت مبنای بر ها هزینه گونه این

 بطور غیر چون اما ندارد، وجود هزینه و درآمد بین مستقیمی ارتباط کند، یعنی نمی تغییر فروش میزان برحسب اگرچه بازرگانی موسسه

 .آید می حساب به عملیات موسسه های هزینه جزء است، مرتبط فروش درآمد با مستقیم

 

 آتی دوره با مخارج ارتباط عدم 3.

دانست، مربوط نیز آینده مالی های دوره یا دوره درآمد با را نتوان آن حال عین در ولی نباشد مرتبط دوره یک عملیات با مخارجی اگر 

 .میشود ثبت حسابداری مدارک در و شناسایی جاری دوره هزینه عنوان به
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 هزینه و دارایی

نقد، وجه پرداخت صورت به است ممکن مخارج این .شود متحمل می را مخارجی خدمات، دریافت یا کاال خرید ازای در موسسه یک 

 اما شود می تبدیل هزینه به مخارج همه موسسه یک عمر درطول .باشد عوامل این از ترکیبی یا بدهی ایجاد دارایی، اقالم از قلم واگذاری یک

افزار  نوشت ریال 50 مبلغ 1 سال اسفند در الف موسسه مثال .پیدا کند هزینه یا دارایی جنبه مخارج است ممکن کوتاهتر زمانی درفواصل

 با نوشت پول معاوضه. )است شده ناشی دیگر دارایی با دارایی یک ازمعاوضه که است 1 سال مخارج جزء پرداخت این .کند می خریداری

 به عنوان افزار نوشت موجودی و شد نخواهد واقع 1 سال در ای هزینه ازین بابت نرسد، مصرف به 1 سال در افزار نوشت این اگر )افزار

 .شد خواهد منعکس ترازنامه در دارایی

 هزینه و دارایی تمایز و تشخیص

پیش  زیر حالت چهار شود منظور مالی دوره یک هزینه به حساب باید که مخارج از مبالغی تعیین و هزینه و دارایی تمایز و تشخیص در    

 :آید می

 .باشد نیز دوره همین هزینه جاری، دوره در شده انجام مخارج 1.

 عنوان به قبل مالی دوره پایان ترازنامه در اقالم این .شود هزینه تبدیل به جاری دوره در قبل، های دوره یا دوره در شده انجام مخارج 2.

 .است منعکس شده دارایی

 دارایی عنوان به جاری دوره ترازنامه در اقالم این .گردد هزینه تبدیل به بعد مالی های دوره یا دوره در جاری، دوره در شده انجام مخارج 3.

 .شود می منعکس

       منعکس  بدهی عنوان به جاری دوره پایان درترازنامه اقالم این .شود پرداخت بعد مالی های دوره یا دوره در که جاری دوره های هزینه 4.

 .شود می

 

 .شوند می محسوب جاری دوره هزینه که مخارجی 1.

همان در چنانچه شود می تحصیل جاری دوره مخارج نتیجه در که چیزی و است مخارج نوع متداولترین و ترین ساده مخارج گونه این 

 مخارج از موردانتظار منافع تامین معنای به "به مصرف رسیدن "حسابداری در .آید می حساب به جاری دوره هزینه برسد، به مصرف دوره

 وقتی .آیند نمی حساب به هزینه کاال نرسیدن فروش به تازمان شده تبدیل فروش برای آماده کاالی به که خامی مواد مثال  .است شده انجام

 .شود می منظور رفته فروش کاالی شده تمام از بهای بخشی عنوان به و تبدیل هزینه به مواد شده تمام بهای رسید شبه فرو کاال

 

 .شوند می تبدیل هزینه به که هایی دارایی2. 

دوره در آنها از بخشی که است قبل های دوره در انجام شده مخارج معرف موسسه یک اول سال ترازنامه در منعکس های دارایی 

 :عبارتنداز ها دارایی گونه این اصلی نوع سه .شوند می تبدیل وبه هزینه مصرف جاری

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

 ابتدای تا اما شده تحصیل جاری دوره از قبل که است یا خدماتی ها دارایی معرف اقالم این .انتقالی مخارج و هزینه های پرداخت پیش 2.

 می منظور بیمه پرداخت پیش نام به دارایی حساب یک پرداخت به این .بیمه پرداخت پیش مانند .است نگرفته قرار استفاده جاری مورد سال

 می منظور بیمه هزینه حساب به و خارج دارایی از حساب متناسبی مبلغ نامه، بیمه شده منقضی مدت اساس بر مالی دوره پایان هر در .شود

 .گردد

30 مبلغ 1 سال در اجاره هزینه .کرد پرداخت موجر به اجاره یکساله بابت ریال 120 مبلغ 1 سال ماه دی اول تاریخ در شرکتی :مثال 

 .شود می داده نشان 1 سال اسفند 29 ترازنامه در )اجاره پیش پرداخت( دارایی عنوان به باقیمانده ریال 90 و است )ریال 10 ماهانه( ریال

 .شود می تبدیل هزینه به 2 سال در بعدی ماه 9 طی این مبلغ



36 
 

عملیات  در استفاده منظور به ها دارایی این .هستند عمر محدودی دارای ثابت های دارایی سایر زمین استثنای به  :ثابت های دارایی 3.

 به  عنوان ساالنه را مبلغ آن و کرده تقسیم آن مفید عمر بر را دارایی مبلغ اولیه حالت این در .شوند می تبدیل هزینه به تدریج به و خریداری

 .نامند می استهالک را هزینه به ثابت های شده دارایی تمام بهای تبدیل مکانیسم .کنند می محسوب هزینه

 

 .شوند نمی تبدیل هزینه به جاری دوره در که مخارجی 3.

آید نمی حساب به دوره همان های هزینه جزء شود می ها متحمل دارایی تحصیل برای جاری دوره در موسسه که مخارجی از برخی 

 که کاالهایی برای شده انجام مخارج بلکه نیست، منحصر ثابت دارایی های خرید به مخارج نوع این .است نگرفته قرار استفاده مورد هنوز زیرا

 تولید، مخارج سایر و کارگران دستمزد شده، خریداری مواد بنابراین .شود می شامل نیز را رسید خواهند فروش به و تولید آتی مالی دردوره

 .شودمی  بندی طبقه داراییها جزء است نرسیده فروش به کاال که تا زمانی و آید می حساب به شده تولید کاالی شده تمام بهای از بخشی

 

 .اند نشده پرداخت که جاری دوره های هزینه 4.

نشود پرداخت دوره آن پایان تا دوره یک های هزینه از برخی است ممکن.  

 بابت بدهی و نشده پرداخت اما یافته تحقق دستمزد بابت مانندبدهی .شود می محسوب دوره پایان بدهی جزء نشده پرداخت های هزینه این

 نوع این .داشت نخواهد سرمایه بر اثری بعد سال بدهی در پرداخت اما دهد می کاهش را سرمایه هایی هزینه چنین تحقق .بردرآمد مالیات

 دوره پایان ترازنامه در بدهی جزء ناشی ازآن مالی تعهدات و شناسایی میگیرد قرار استفاده مورد مربوط خدمات ای که دوره در ها هزینه

 .میشود منعکس

محسوب 1 سال حقوق هزینه مبلغ این .است نکرده راپرداخت ریال 40 مبلغ به خود کارگر اسفند حقوق 1 سال پایان در شرکتی :مثال 

 کارگر حقوق زمانیکه 2 سال در .شود می درج 1 سال پایان ترازنامه در پرداختنی حقوق عنوان تحت بدهی صورت به همین مبلغ معادل و

 .یابد می کاهش ریال 40 معادل نقد موجودی و رود می از بین بدهی شود، پرداخت مزبور

 عملیات نتایج

شود می هزینه متحمل سود، تحصیل منظور به انتفاعی موسسه هر. 

 جاری مقایسه سال درآمد با باید جاری سال های هزینه موسسه، یک نتایج عملیات گیری اندازه و درآمد با ها هزینه مقابله اصل اجرای برای

 .ندارد وجود دو این بین مستقیمی ارتباط زیرا کرد قبل  مقایسه سال فروش با توان نمی را جاری سال های هزینه .شود

و سود صورت .شود می مقایسه دوره همان در شده انجام هزینه های با مالی دوره یک در یافته تحقق درآمد زیان، و سود صورت در 

 .است شده انجام های هزینه و یافته تحقق درآمدهای منعکس کننده زیان

 سود مفهوم
است مالی دوره یک در شده واقع های برهزینه یافته تحقق درآمد مازاد موسسه، یک ویژه سود یا خالص سود. 

 خالص سود = درآمدها جمع – ها هزینه جمع

است ناویژه زیان خالص یا عملیات،زیان نتیجه باشد، داشته فزونی درآمدها جمع بر ها هزینه جمع اگر. 

 خالص زیان = ها هزینه جمع – ها درآمد جمع

 سود مفاهیم سایر

شناخت اصل یا تحقق اصل بر تعهدی حسابداری .میگیرد انجام حسابداری تعهدی برمبنای شد بیان که ترتیبی به سود تعیین و تشخیص 

 که ای دوره مالی صورتهای در و ثبت )باشد نشده یا شده وصول اینکه نقدا چه( احراز محض به باید درآمد آن طبق که است مبتنی درآمد

 .آید بدست دوره خالص سود تا شود می مقابله بادرآمد و تعیین همان دوره برای ها هزینه آن از سپ .شود منعکس است، یافته تحقق آن در

 .میگیرد انجام درآمد شناسایی متعاقب هزینه شناخت بنابراین

نقدی حسابداری :از عبارتند آنها اهم که شود نمی محاسبه شده حسابداری پذیرفته اصول برحسب قانون، طبق سود، موارد برخی در 

 .مالیاتی حسابداری و
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 نقدی حسابداری

و دریافت تاریخ در هزینه و درآمد نقدی حسابداری در .است نقدی عملکرد مبنای بر حسابداری سود، گیری اندازه دیگر روش 

 در حسابها از یک هیچ اصالح به گیرد قرار استفاده نقدی مورد حسابداری اگر .شوند می ثبت حسابداری مدارک در و پول شناسایی پرداخت

 .بود نخواهد نیاز دوره مالی پایان

مقابله  اصل و درآمد )شناخت اصل( تحقق اصل همچنین و حسابداری تعهدی و نقدی حسابداری بین اختالف تشریح به مثال یک با

 .پردازیم می درآمد با ها هزینه

 مثال

به برش ماشین دستگاه یک فروش برای سفارشی 1 سال درفروردین شرکت این .است بتا شرکت محصوالت فروشنده آلفا شرکت 

 بتا شرکت از نسیه طور به ریال 8 مبلغ به را برش ماشین شرکت آلفا 1 سال اردیبهشت در .کند می دریافت گاما شرکت از ریال 10مبلغ 

شرکت  به ریال 10 مبلغ گاما شرکت 1 سال تیر در .فروشد می شرکت گاما به نسیه طور به را ماشین 1 سال خرداد در و کرده خریداری

 :است زیر قرار به آلفا شرکت عملیات .کند می بتاپرداخت شرکت به ریال 8 مبلغ آلفا شرکت 1 سال مرداد در .میپردازد آلفا

 
 نقدی روش به آلفا شرکت خالص سود محاسبه

 
 .است منظورداشته هم را نقد وجوه آتی جریان تعهدی حسابداری شود می مالحظه طوریکه به

 هنوز چون آید نمی حساب به فروش قرارداد، این.گردید منعقد گاما شرکت با برش ماشین دستگاه یک فروش قرارداد ماه فروردین در 1.

 .نکرده اند عمل خود تعهد به طرفین

 چون آید، نمی حساب به هزینه تاریخ این در این معامله .است کرده خریداری برش ماشین دستگاه یک ماه اردیبهشت در آلفا شرکت 2.

 .است تحویل نشده گاما شرکت به هنوز

 فروش به ماشین که هنگامی-ب و شود می ماشین محرز تحویل با فروش درآمد-الف چون شود می شناسایی ماه خرداد در فروش سود 3.

  .گردد می واقع هزینه رسید

 .شود می بدهکاران کاهش و نقد موجودی افزایش باعث تیر در ریال 10 دریافت 4.

 .شود می بستانکاران کاهش و نقد موجودی کاهش باعث مرداد در ریال 80 پرداخت 5.

 .است زیر ترتیب به آلفا شرکت روزنامه دفتر ثبت
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 می )بستانکار(افزایش ریال 8 )پرداختنی حسابهای(حساب بستانکاران و )بدهکار( افزایش ریال 8 )ماشین( دارایی حساب اردیبهشت در 1.

 .شود

 و )بستانکار( کاهش ریال 8 )ماشین( دارایی حساب و )بدهکار( افزایش ریال 10 )دریافتنی های حساب(بدهکاران حساب خرداد در 2.

 .شود می )بستانکار( ریال افزایش 2 درآمد حساب

 .شود می )بستانکار(کاهش ریال 10 )دریافتنی های حساب(حساب بدهکاران و )بدهکار( افزایش ریال 10 بانک حساب ماه تیر در 3.

 .شود می )بستانکار(کاهش ریال 8 بانک و حساب )بدهکار( کاهش ریال 8 )پرداختنی حسابهای(بستانکاران حساب مرداد در 4.

 حسابداری اساسی معادله در فوق مثال

 
 .است رنگ همان با قبلجدول  در مربوطه های حساب بر منطبق خاص رنگ هر با اعداد .دقت شود اعداد رنگ به

 مالیاتی حسابداری

در مالیاتی قوانین مثال .هستند مالیاتی مراجع به بردرآمد مالیات پرداخت و مالیات مشمول سود محاسبه به موظف موسسات از بسیاری 

 )ایران در پیمانکاری مانند درآمد( شود محاسبه نقدی حسابداری مبنای بر مواردی در مالیات مشمول درآمد دهد که می اجازه کشورها برخی

 .داند نمی را مجاز عملی چنین حسابداری شده پذیرفته اصول حالیکه در

شده گزارش سود -1مختلف. ) رقم دو به سود نتیجه در که دانسته مجاز سود محاسبه رادر روش دو هر از استفاده کشورها بسیاری در 

 .شود می ارائه )مقررات مالیاتی و قوانین برمبنای مالیات مشمول درآمد -2.  حسابداری شده پذیرفته چارچوب اصول در مالی صورتهای در

 اصول اساس بر را خود مالی صورتهای درحالیکه میکنند پیروی مشمول مالیات درآمد محاسبه برای مالیاتی مقررات از عموما موسسات

 .دهد می نشان را اشخاص حقیقی به متعلق موسسات مالیات مشمول درآمد و سود بین رابطه زیرنمودار.کنند می تهیه شده حسابداری پذیرفته
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 موسسه صاحب برداشت

از برداشت برای قانونی محدودیت هیچ و داشته تعلق وی به سود کال و شود می تامین نفر یک توسط کال سرمایه انفرادی موسسات در 

 سرمایه دو هر که این آن و دارد مشابهت آن با لحاظ یک از نیست اما هزینه موسسه دارایی از سرمایه صاحب برداشت .ندارد وجود سود

برداشت  .گیرد نمی انجام منظور بدین موسسه صاحب نقدی ولی برداشت شود می انجام سود تحصیل قصد به هزینه اما .دهند می   راکاهش

  .نیست موثر و زیان سود صورت بر و دارد اثر ترازنامه بر فقط موسسه صاحب نقدی

حساب این به کند می برداشت موسسه صاحب که را مبالغی و تمام افتتاح کل دفتر در برداشت نام به ای جداگانه حساب موارد دراین 

  .کنند می بدهکار

 :شود می برده برداشت حساب بدهکار به زیر موارد

 .نقدی برداشت 1.

 .کند برداشت کاال است ممکن صاحب موسسه پوشاک، فروشگاه یک در مثال .ها دارایی سایر برداشت 2.

 .موسسه منابع محل از شخصی های صورتحساب پرداخت 3.

 روزنامه دفتر در زیر شرح به 13 * 5 ماه دی 3 تاریخ در خود مخارج شخصی برای پرتو موسسه صاحب توسط ریال 50000 برداشت مثال

 .شود می ثبت

 
 حسابها کردن بستانکار و بدهکار قواعد تعمیم

 سرمایه بدهی+  دارایی= 

 
 

 هزینه ها( –برداشت( + )درآمد  -)سرمایه اول دوره+سرمایه گذاری مجدد                
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 بدهی، های حساب ثبت نحوه و هم مثل وبرداشت هزینه دارایی، های حساب ثبت نحوه که شویم می متوجه خالصه طور به قبل مطالب از

 .است هم مانند نیز درآمد و سرمایه

شود می ثبت بستانکار آنها کاهش و بدهکار برداشت و هزینه دارایی، افزایش. 

شود می ثبت بدهکار آنها کاهش و بستانکار درآمد و بدهی و سرمایه افزایش. 

شوند می نوشته حسابداری معادله چپ درآمد سمت و بدهی سرمایه، برداشت، هزینه، و حسابداری معادله راست سمت همیشه دارایی. 

است، سرمایه حساب عکس آنها ثبت ولی نحوه هستند حسابداری معادله چپ سمت اینکه با هزینه و برداشت های حساب اینکه دلیل 

 .هستند کاه اصطالحا دارایی حساب دو این چون .آنهاست ماهیت

است بستانکار و درآمد سرمایه بدهی، حسابهای و بدهکار برداشت و هزینه دارایی، های حساب مانده معموال. 

 ها حساب فهرست 

حساب برای فهرست این .دهد قرار مورد استفاده دارد نظر در موسسه که است هایی حساب عناوین از کاملی صورت حسابها فهرست 

 هر وبه شده بندی گروه مشخصی قالب در ها حساب فهرست این در .شود می تهیه روزنامه تحریردفتر و تجزیه سهولت برای و کل دفتر های

 اقالم بندی طبقه جزو حساب هر کند می مشخص بلکه می کند کمک حساب نوع تشخیص به تنها نه که یابد می اختصاص ای شماره حساب

 های حساب ابتدا.شوند می گذاری شماره یابند می انعکاس مالی صورتهای در که ترتیبی به حسابها .زیان سودو صورت یا است نامه تراز

 .زیان و سود صورت های حساب سپس و )سرمایه بدهی، دارایی،( ترازنامه

شود می آن ارائه نمونه که است شامل را کل دفتر های حساب تمام شماره و عنوان ها، حساب فهرست. 

 ها حساب فهرست

111 - 199  دارایی های حساب )) 

111 - 119  جاری دارایی )) 

 (( 121 - 129  ثابت دارایی    

 

211 - 299 بدهی های حساب )) 

            211 - 219  جاری بدهی )) 

           221 - 229  مدت بلند بدهی )) 
 

( 311 - 319 )سرمایه  صاحب مالی حق حسابهای 

411 - 499  درآمد های حساب )) 

511 - 599  هزینه های حساب )) 

218 

  .دهد می نشان را ها حساب اصلی طبقه چپ سمت رقم اولین .است رقم سه شامل حساب هر دیدیم، قبل فهرست در که همانگونه

  .است ... سرمایه و حسابهای بیانگر 3 -- بدهی، های حساب بیانگر 2 -- دارایی، بیانگرحسابهای 1 -- مثال

  .است حساب فرعی طبقه مشخص کننده چپ سمت رقم دومین

  .است ثابت های بیانگردارایی 12 - و جاری های دارایی بیانگر 11 - حساب شماره 1 -- اصلی طبقه مثالدر

  .میگیرد قرار استفاده مورد ها حساب بین برقراری ارتباط و ترتیب برای غالبا چپ سمت رقم سومین

 .است ...و ساختمان به متعلق 122 عدد زمین، حساب به متعلق 121 عدد ، 12 - شماره ثابتبا های دارایی گروه در مثال

 نکته 2

 .عملیات از ناشی زیان یا سود )ب و صاحب موسسه سرمایه کاهش یا افزایش )الف .دهد می تغییر را سرمایه دوچیز موسسه یک در 1.

 .گویند می دوره مالی یا حسابداری دوره اصطالحا شود، می محاسبه خالص سود آن برای که را ای دوره 2.
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 ششم فصل

 حسابداری چرخه

 حسابداری مراحل توالی

چرخه را پیاپی مراحل این .شود می تکرار مالی دوره درهر که است پیاپی )مراحل( اقدامات سری یک شامل حسابداری فرایند 

 .گویند حسابداری می اطالعات )فرآوردن( پردازش دوره یا و حسابداری حسابداری،عمل

باید کارآمد حسابداری سیستم یک در: 

 .باشد صرفه به مقرون اطالعات پردازش 1.

 .گردد تهیه سرعت به مالی های گزارش 2.

 .شود حاصل اطمینان زیادی حدود تا مالی اطالعات دقت و صحت از 3.

 .یابد کاهش حداقل به اشتباه و تقلب استفاده، سوء امکان 4.
222 

 
 

 حسابداری مراحل توالی

و مختصر مالی های گزارش تهیه برای مالی دوره پایان در تا نه پنج مراحل و مالی دوره طول در مستمر طور به چهار تا یک مراحل 

 را حسابداری مراحل توالی بخش، دو در تشریحی مثال یک با این فصل در .شوند می گرفته کار به ترازنامه و زیان و سود صورت یعنی موجز

 .دهیم می شرح

 مالی دوره طول در حسابداری مراحل اول بخش 1.

 مالی دوره پایان در حسابداری مراحل دوم بخش 2.
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 مالی دوره طول در حسابداری مراحل

 مثبته مدارک و اسناد .گردد می آوری جمع مالی عملیات معامالت و اولیه مدارک و اسناد روی از اطالعات این :مالی اطالعات آوری جمع 1.

 .مدارک داخلی و اسناد و

 آنها بنابر و گیرد می صورت اولیه مدارک و اسناد منعکس در اطالعات براساس مرحله این :مالی عملیات و معامالت تحلیل و تجزیه 2.

 .گردد بستانکار حسابی چه و بدهکار حسابی چه معامله درهر شود گیری بایدتصمیم

 دردفتر و تحلیل و تجزیه دارند حسابداری معادله بر تاثیری که برحسب مالی اطالعات :روزنامه دفتر در مالی عملیات و معامالت ثبت 3.

 .شوند می ثبت روزنامه

 ثبت .شود می منجر حسابها در اطالعات بندی طبقه به دفترکل به روزنامه دفتر از مبالغ انتقال :کل دفتر به روزنامه دفتر از اقالم انتقال 4.

 .گیرد صورت ها حساب فهرست برحسب باید روزنامه دفتر به آن عطف و دفتر کل در ها باحس

 مانده جمع تساوی از دهد می را امکان این حسابدار به .گیرد قرارمی مورداستفاده مالی مدارک صحت آزمون برای :آزمایشی تراز تهیه 5.

 نقل کل دفتر به دوره مالی عملیات و معامالت کلیه الزم است آزمایشی تراز تهیه برای .شود مطمئن کل دفتر بستانکار مانده وجمع بدهکار

 .باشد شده

اصالح آزمایشی تراز .دارد نام نشده اصالح ترازآزمایشی شود می تهیه سال پایان اصالحی اقالم ثبت از قبل که آزمایشی تراز آخرین 

 :تامین میکند را زیر کلی هدف دو نشده

.I بستانکار و بدهکار اقالم تساوی اثبات. 

.II سال پایان اصالحی های ثبت و کاربرگ تهیه برای الزم اطالعات آوردن فراهم. 

در همین برای .شود تهیه است ممکن دوره از زمان هر در ترازآزمایشی اما .است مالی دوره پایان مخصوص نشده اصالح آزمایشی تراز 

 .نمودیم بیان اول مرحله در را آن حسابداری توالی چرخه

 مثال

به را مالی دوره در حسابداری مراحل سپس .ایم آورده را  5*13ماه  اسفند در دقیق تعمیرگاه مالی عملیات و معامالتاینجا در 

 .دهیم می انجام آن برای یک به یک شد بیان که ترتیبی
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 مثال

شکل به دفترکل به انتقال ها، عملیات این روزنامه دفتر ثبت ،اینجا در T ، شده داده نشان آزمایشی تراز و ها حساب فهرست 

 و داده انجام خودتان تمرین صورت به ابتدا را فوق موارد توانید اید،می آموخته خوبی به را قبل های فصل مطالب اینکه از تمرین برای(.است

 ).بسنجید را خود پاسخگویی صحت سپس
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 مالی دوره پایان در حسابداری مراحل

شود می انجام زیر مراحل مالی دوره پایان در. 

 )کل دفتر به آن و انتقال روزنامه دفتر در اصالحات ثبت( کل دفتر حسابهای تعدیل و اصالح 6.

 )سرمایه، ترازنامه تغییرات صورت زیان، و سود صورت( مالی صورتهای تهیه 7.

 )کل دفتر به آن انتقال و روزنامه دفتر در ثبت( موقت حسابهای بستن 8.

 اختتامی آزمایشی تراز تهیه 9.

 

 اصالحات انجام -ششم مرحله

تا پردازیم می شده اصالح آزمایشی تراز تهیه نهایتا و نشده، آزمایشی اصالح تراز تهیه از پس اصالحی های ثبت انجام به مرحله دراین 

 .کنیم تهیه را مالی صورتهای بتوانیم آن بوسیله

این سپس .کنیم می بیان را یک هر نیاز مورد اصالحی های وثبت داده شرح را مخلوط های حساب و موقت و دائم های حساب ابتدا  

 .داد را نمایش خواهیم شده اصالح آزمایشی تراز نهایتا و کرده منتقل کل دفتر به را ها ثبت

 موقت و دائمی حسابهای

یا درآمد سرمایه، بدهی، دارایی، از خاص نوع یک به مربوط کل، اطالعات دفتر حساب هر .است حساب زیادی تعداد شامل کل دفتر 

  :شوند می بندی طبقه زیر شرح به حسابها این .دهد می نشان را هزینه

 )دارند خارجی وجود چون( واقعی و )شود می منتقل بعد مالی به دوره آنها مانده چون( دائمی را ترازنامه حسابهای :دائمی های حساب 1.

 آنها به که هستند واقعی های حساب از خاصی دسته جزء شوند، منعکس می ترازنامه در که بستانکاران و بدهکاران حسابهای .گویند می

 .گویند اشخاص می های حساب

 وجود چون( اسمی یا )شوند می بسته مالی دوره پایان در چون( های موقت حساب را زیان و سود صورت های حساب :موقت های حساب 2.

 .نامند می )هزینه هستند یا درآمد کاهش و افزایش نشاندهنده صرفا و ندارند خارجی
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 مخلوط یا مختلط های حساب را ها حساب گونه این .باشد موقت بخش دیگر و دائمی حساب یک مانده از بخشی است ممکن مالی دوره طی

 .شود می تفکیک موقت و بخش دائمی دو به حساب اصالحی، های ثبت با موارد این در .گویند می


تهیه برای را صحیح های مانده کل دفتر های حساب از بسیاری ثبت شد، حسابداری دفاتر در مالی عملیات و معامالت تمام اینکه از بعد 

 دوره فرض با زیان و سود صورت و ترازنامه های حساب تطبیق که برای کند می ایجاب تعهدی حسابداری .دهند نمی ارائه مالی صورتهای

 حسابهای .شود اصالح سال پایان در کل دفتر های حساب از مانده برخی دوره، همان درآمدهای از دوره یک های هزینه وضع اصل و مالی

 برای ابتدا .شوند می اصالح مالی دوره پایان در اند نشده ثبت هنوز مالی که عملیات و معامالت و مختلط های حساب وجود دلیل به کل دفتر

 .کنند می نقل کل به دفتر را آن سپس و شده انجام روزنامه دفتر در اصالحی ثبت مورد هر

 

 اصالحی های ثبت

است زیر شرح به اصالحی های ثبت اصلی های ویژگی: 

 .است مالی دوره روز آخرین ثبت اصالحات، تاریخ و شوند می ثبت دفاتر در مالی دوره پایان در آنها 1.

 .کنند می تفکیک موقت و دائم بخش دو به را مختلط های حساب 2.

 .گذارند می زیان اثر و سود صورت بر هم و ترازنامه بر هم اصالحی های ثبت تمام

 .دارد تسری مالی دوره یک از بیش به آنها اقتصادی آثار اما اند رخ داده مالی دوره یک در که شوند می مربوط عملیاتی و معامالت به 3.

 .شوند می منتقل کل دفتر به سپس و ثبت روزنامه دفتر در ابتدا 4.

شوند می تقسیم زیر کلی گروه سه به اصالحی های ثبت: 

 ها دریافت پیش و ها پرداخت پیش 1.

(a هزینه پرداخت پیش 

(b درآمد دریافت پیش 

 نشده ثبت درآمدهای و ها هزینه 2.

(a نشده ثبت هزینه 

(b نشده ثبت درآمد 

 اصالحات سایر 3.

دهیم می توضیح تفصیل به دقیق نشده تعمیرگاه اصالح آزمایشی تراز اساس بر را فوق موارد از یک هر ادامه در. 

 ها دریافت پیش و ها پرداخت پیش 1.

است درآمد تحقق یا هزینه تحمل قبل از پول دریافت یا پرداخت درآنها که شود می ناشی عملیاتی و معامالت از. 

پرداخت پیش یا شود می پرداخت بیمه حق برای که مانند پولی .است هزینه تعلق یا تحمل از قبل پول پرداخت هزینه پرداخت پیش 

 یا گیرد نمی قرار استفاده مورد کامل طور به شود اما می پرداخت مالی دوره یک در ملزومات خرید یا خدمات دریافت مبالغ بابت این .اجاره

 .رسد نمی مصرف به

کاال فروش بابت مبالغ این .شود می دریافت پیش مستاجر که از پولی مانند .است درآمد تحقق از قبل پول دریافت درآمد دریافت پیش 

 معامالت این .شود نمی ارائه مالی دوره همان در یا خدمتی کاال آن ازای در اما شود می دریافت ازمشتریان مالی دوره یک در انجام خدمت یا

 .است بدهی های حساب جزء پیش دریافت حساب .شوند می بستانکار دریافت پیش حساب به و بدهکار بانک صندوق یا حساب به
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(a هزینه پرداخت پیش 

دیگری و اجاره پرداخت پیش یکی .دارد وجود پرداخت هزینه پیش مورد دو دقیق، تعمیرگاه نشده اصالح آزمایشی تراز مورد در 

 .وقطعات ملزومات موجودی

 طی در که شود می ریال 10000 ماهانه اجاره است، ریال 120000سال  یک برای مبلغ کل اینکه به توجه با اجاره پرداخت پیش در 1.

 .شود تبدیل اجاره هزینه است به دارایی جزء که پرداخت پیش از بخشی اصالحی، ثبت یک با باید ماه اسفند

 موجودی حساب از باید که است بوده ریال 38000 مصرف شده، اسفندماه در که ملزومات از بخشی قطعات، و ملزومات موجودی در 2.

 .شود منتقل ملزومات هزینه حساب به و کسر عنوان دارایی به ملزومات

است به شرح زیر مورد دو این اصالحی ثبت. 

 

 
موجودی اصالحی ثبت مورد در .شوند می اصالح هزینه اجاره حساب و دارایی حساب اجاره، پرداخت پیش اصالحی ثبت مورد در 

 .شوند می اصالح ملزومات هزینه و دارایی حساب های ملزومات

29 اصالحی ثبت بود، شده ثبت اجاره هزینه حساب ریال به 120000 مبلغ کل اسفند 1 تاریخ در اگر اجاره پرداخت پیش مورد در 

 .شود می منتقل اجاره پیش پرداخت حساب به و کسر اجاره هزینه حساب از ریال 110000 یعنی .حالت باالست عکس اسفند

اسفند آخر در بود، شده ثبت ملزومات هزینه حساب مبلغ به کل خرید، زمان در اگر.شکل همین به نیز ملزومات موجودی مورد در 

 .شود می منتقل ملزومات موجودی حساب به و کسر ملزومات هزینه حساب از ریال 12000 یعنی ملزومات اصالحی، مانده ثبت برای
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(b درآمد دریافت پیش 

باشد می اسفند اول تاریخ به مربوط که دارد وجود دریافت درآمد پیش مورد یک دقیق، تعمیرگاه نشده اصالح آزمایشی تراز مورد در. 

 انتقال و آن اصالحی ثبت که شد امضا امید با فروشگاه تلویزیون سرویس برای ریال 60000 ماهی قرار به ای ماهه سه مورد قرارداد این در

 دریافت پیش( بدهی و درآمد بر اصالحی این ثبت کنید، می مالحظه که همانگونه .بود خواهد زیر شرح به کل به دفتر روزنامه دفتر از ثبت

 .بود خواهد گذار تاثیر )درآمد

 
 

 نشده ثبت درآمدهای و ها هزینه 2.

هایی هزینه موسسه مالی دوره پایان در است ممکن امام .شوند ثبت می دفاتر در پرداخت تاریخ در مالی دوره طول در ها هزینه غالب 

 مقابله اصل دقیق اجرای برای .کارکنان حقوق باشد، مثال نشده پرداخت و ثبت سررسید، تاریخ نرسیدن دلیل به که باشد متحمل شده را

 موجود سندی اگر .شوند ثبت دفاتر مالی در دوره پایان در باید نشده پرداخت و ثبت های هزینه گونه این )اصل تطابق( درآمد با ها هزینه

 .نامند می نیز نشده ثبت های بدهی را نشده ثبت های هزینه .شود برآورد می ها هزینه این مبلغ نباشد،

شامل اقالم این .گویند می نیز نشده وصول اما یافته درآمدهای تحقق یا و نشده وصول درآمدهای معموال را نشده ثبت درآمدهای 

 یک با مالی دوره پایان در بنابراین .اند ثبت نشده و دریافت مالی دوره پایان تا اما اند یافته تحقق مالی دوره طول در است که درآمدهایی

 .شود دفاتر وارد باید مطالبات مربوط و درآمد اصالحی ثبت

(a نشده ثبت های هزینه 

دیگر و پرداختنی برق و آب هزینه یکی .دارد وجود ثبت نشده هزینه مورد دو دقیق، تعمیرگاه نشده اصالح آزمایشی تراز مورد در 

 .است نشده پرداخت که پرداختنی کارکنان دستمزد

 کرده برآورد ریال 8000 را هزینه کنتور عدد روی از دقیق آقای .است نشده دریافت اسفند پایان تا تعمیرگاه مصرفی برق و آب قبوض 1.

 .شود منعکسمی ترازنامه در پرداختنی برق و آب عنوان تحت این مبلغ .است

 نشده پرداخت و ثبت سال پایان تا که است بدهکار -از کارکنان یکی– احمدی آقای دستمزد بابت ریال 20000 مبلغ تعمیرگاه همچنین 2.

 .شود منعکس می ترازنامه در پرداختنی دستمزد عنوان تحت مورد این در بدهی تعمیرگاه .است

کنیم بررسی می را کل دفتر بر آن اثر و نیاز مورد اصالحی ثبت مورد هر در. 
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(b نشده ثبت های درآمد 

دارد وجود ثبت نشده درآمد مورد یک دقیق، تعمیرگاه نشده اصالح آزمایشی تراز مورد در. 

و ثبت کار ساعت 50 هر ازای به خدمات انجام شد صورتحساب مقرر ماه، اسفند دراول پیام هتل با دقیق تعمیرگاه قرارداد به توجه با 

 ثبت درآمد ریال، 600 ساعت هر ازای به طبق قرارداد که شده انجان پیام هتل برای خدمات ساعت 30 مدت ماه اسفند تا پایان .شود ارسال

 گذار تاثیر درآمد بر و )بدهکاران یا همان دریافتنی الزحمه حق( دارایی بر اصالحی ثبت این .دارد وجود ریال 18000مبلغ  به ای نشده

 .بود خواهد

کنیم بررسی می را کل دفتر بر آن اثر و نیاز مورد اصالحی ثبت مورد این در. 

 
 اصالحات سایر3. 

آن قیمت مستقیم، استهالک روش به حالت این در .سایراموال و خودرو اثاثه، ساختمان، مانند .دارند مفیدی عمر ها دارایی از برخی 

 ترازنامه در مبلغ این .کنیم می ثبت انباشته عنوان استهالک تحت را مبلغ این سال، پایان در ساله هر و کرده تقسیم آن عمر مفید بر را دارایی

 اولیه قیمت .است دارایی آن ارزش ترازنامه کاهش در آن مفهوم و شود می ثبت بستانکار عنوان تحت دارایی قیمت همان از پس بالفاصله

 .نامند می دارایی آن دفتری ارزش اصطالحا را آن استهالک انباشته منهای دارایی یک

حساب به و کرده بدهکار استهالک هزینه حساب به پایان سال در را استهالک رقم روزنامه، دفتر در دارایی یک استهالک ثبت برای 

 .شود می انباشته بستانکار استهالک

آید می ادامه در که پذیرداریم استهالک دارایی دو دقیق، تعمیرگاه مورد در. 

خواهد ریال 60000 برابر سال هر در استهالک مبلغ هزینه که سال، 10 مفید عمر با ریال 600000 شده تمام بهای به نقلیه وسایل 

 .بود

خواهدبود ریال 96000 ساالنه استهالک هزینه که مبلغ سال، 5 مفید عمر با ریال 480000 شده تمام بهای به کار وسایل و ابزار. 

است شده آورده این موارد از یک هر کل دفتر به ونقل روزنامه دفتر ثبت بعدی اسالید دو در. 
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 شده اصالح آزمایشی تراز

کرد تهیه را دقیق تعمیرگاه شده اصالح زمایشیآ تراز اصالحی، میتوان های ثبت و نشده اصالح آزمایشی تراز به توجه با اکنون. 
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 حسابداری در اهمیت مفهوم کاربرد

اقالم آن اساس بر که دارد وجود قاعده این بر استثناء یک .ثبت شوند دفاتر در باید مالی دوره پایان در اصالحات تمام کلی قاعده طبق 

حساب  از را اقالم این اصالحات ثبت با توان می و است دارایی کارکنان جزء میز روی افزار نوشت مثال .شوند نمی اصالح اهمیت کم ناچیزو

اصالح  اهمیت، اصل طبق حسابداری در .کنند می منظور هزینه به حساب را مبلغ این کل حسابداران عمل در اما کرد، منتقل دارایی به هزینه

 را به آن از کمتر مبلغ که است حسابداران عهده بر شوند محسوب اقالم ناچیز آن از کمتر که مبلغی تعیین .نیست ضروری جزئی و ناچیز اقالم

 .میکنند منظور دارایی حساب به را آن از باالتر مبلغ و هزینه حساب

آن آتی منافع از معقولی سنجش )ج یا و باشد نداشته زیادی منافع آتی)ب باشد، جزئی)الف که صورتی رادر شده انجام مخارج عمل در 

 .شود می منظور هزینه حساب به اهمیت اصل اساس بر نباشد، امکان پذیر

 مالی صورتهای تهیه -هفتم مرحله

هستند مورد دو کنیم می تهیه ما که مالی صورتهای. 

اطالعات این .شوند مقابله هم با دوره یک های هزینه و باید درآمدها موسسه یک عملیات نتایج گیری اندازه برای .زیان و سود صورت 

 .شود می منعکس زیان و سود صورت نام به درگزارشی

تاریخ یک در سرمایه صاحب مالی حق و ها بدهی ها، تلخیص دارایی طریق از را موسسه یک مالی وضعیت که را صورتی .ترازنامه 

 .نامند می مالی وضعیت صورت یا ترازنامه دهد، می نشان مشخص

است شده داده نشان شده اصالح آزمایشی روی تراز از ترازنامه و زیان و سود صورت تهیه نحوه بعدی اسالید دو در. 
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 هفتم فصل

 کاربرگ از استفاده با حسابداری چرخه تکمیل

 مالی دوره پایان در حسابداری مراحل

و داد انتقال کل دفتر به و ثبت روزنامه دفتر در مستقیماً را اصالحات تمام توان می مالی دوره پایان در حسابداری مراحل انجام در 

       استفاده کاربرگ از باشد زیاد اصالحات تعداد که درصورتی .کرد تهیه را مالی صورتهای شده اصالح آزمایشی تراز از با استفاده سپس

 .شود می

صورت هر در و است یکسان آن بدون یا کاربرگ از استفاده با 4)  تا 1 مراحل( مالی دوره طول در حسابداری مراحل ترتیب چون 

  .شود می داده توضیح مالی دوره پایان در حسابداری انجام مراحل ادامه در باشد، می ضروری نیز )   5مرحله  ( نشده اصالح ترازآزمایشی

 .کرد تکمیل را حسابداری چرخه توان می 6 فصل توضیحات طبق و آن از استفاده بدون و است اختیاری کاربرگ تهیه رترتیبه به

 
 کاربرگ تهیه -ششم مرحله

عملیات  ثبت و مالی صورتهای تهیه برای الزم اطالعات آوری جمع تسهیل برای ای وسیله بلکه نیست مالی صورتهای جایگزین کاربرگ

 کاربرگ با های ستون تعداد .آید نمی شمار به حسابداری دائمی یا رسمی مدارک جزء کاربرگ .است ها حساب بستن و اصالحات به مربوط

 وده حساب نام برای ستون یک دارای کاربرگ .است ضروری ارقام ثبت برای آن در ستون 8 حداقل ولی است متفاوت موسسه نیاز به توجه

 : دارد مختلف بخش پنج در مبلغ ستون

 ترازنامه-5   زیان و سود  -4  شده اصالح آزمایشی تراز -3  اصالحات -2  آزمایشی تراز-1

 .است آمده بعد اسالید در کاربرگ نمونه .باشد می بستانکار ستون یک و بدهکار ستون یک دارای نیز بخش 5 این از یک هر
0 
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کاربرگ مراحل تهیه

 است آمده تفصیل به دقیق تعمیرگاه برای کاربرگ تهیه شش گانه مراحل ادامه در

 :شود می نوشته زیر ترتیب به سطر سه در :عنوان نوشتن 1.

.a دقیق تعمیرگاه -موسسه نام 

.b کاربرگ -فرم نام 

.c 13 * 5 اسفند 29 به منتهی ماه برای -زمانی دوره 

 

 عمودی جمع و شده منتقل آزمایشی تراز ستون بستانکار و بدهکار بخش به مستقیما کل دفتر های حساب مانده و نام :آزمایشی تراز بخش 2.

 از پس دقیق تعمیرگاه کاربرگ .شود می کشیده موازی خط دو نهایی جمع زیر ستون، دو تساوی صورت در و شود می نوشته آن زیر ستون هر

 .است زیر شکل به فوق مرحله دو
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        درج کاربرگ اصالحات بخش ستونهای در شوند ثبت روزنامه دفتر در باید که ترتیبی همان به اصالحی های ثبت :اصالحات بخش 3.

 به آزمایشی تراز های حساب ذیل در آن عنوان نباشد آزمایشی تراز حسابهای جز شود می بستانکار بدهکاریا که حسابی اگر .گردد می

 :زیرند قرار به دقیق تعمیرگاه اصالحی های ثبت .شود می اضافه موجود حسابهای

.a اجاره پرداخت پیش حساب اصالح 

.b قطعات و ملزومات موجودی حساب اصالح 

.c درآمد دریافت پیش حساب اصالح 

.d نشده پرداخت برق و آب هزینه ثبت 

.e نشده پرداخت دستمزد ثبت 

.f نشده ثبت یافته تحقق درآمد ثبت 

.g نقلیه وسایل استهالک ثبت 

.h کار ابزار استهالک ثبت 
284 
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 به آن های مانده و ترکیب اصالحات، بخش ارقام با آزمایشی تراز بخش در مندرج ارقام مرحله این در :شده اصالح ازمایشی تراز بخش 4.

 تعیین ازکاربرگ هرسطر اول ستون چهار در مندرج ارقام )افقی جمع( جبری جمع عبارتی به .گردد می منتقل شده اصالح آزمایشی تراز بخش

 .شود می نوشته شده اصالح آزمایشی تراز بخش در و

.a شود می جمع هم با رقم دو این باشد، شده بدهکار اصالحات بخش در و داشته بدهکار مانده آزمایشی تراز بخش در حسابی اگر. 

.b شود می جمع هم با رقم دو این باشد، شده بستانکار اصالحات بخش در و داشته بستانکار مانده آزمایشی تراز بخش در حسابی اگر. 

.c کسر بدهکار رقم از بستانکار رقم باشد، شده بستانکار اصالحات بخش در و داشته بدهکار مانده آزمایشی تراز بخش در حسابی اگر 

 .گردد می

.d کسر بستانکار رقم از بدهکار رقم باشد، شده بدهکار اصالحات بخش در و داشته بستانکار مانده آزمایشی تراز بخش در حسابی اگر 

 .گردد می

عدد نتیجه در .شد بستانکار ریل 10000 اصالحات بخش در و داشت بدهکار مانده ریال 120000 اجاره پرداخت پیش حساب مثال 

 .گردد می منتقل شده اصالح آزمایشی تراز بخش در اجاره پرداخت پیش حساب بدهکار مانده به ریال 110000
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 و سود های حساب به شده اصالح ارقام مرحله این در .است ساده بسیار بخش دو این تکمیل :ترازنامه و زیان و سود به مربوط های بخش 5.

 یابد می انتقال کاربرگ باقیمانده ستون چهار به شده اصالح آزمایشی تراز ستونهای از زیر شرح به و تفکیک به ترازنامه و زیان

ترازنامه بخش بدهکار ستون به       ←برداشت و ها دارایی 

ترازنامه بخش بستانکار ستون به  ←انباشته استهالک مانند کاه دارایی حسابهای و سرمایه ها، بدهی 

زیان و سود بخش بستانکار ستون به        ← درآمدها 

زیان و سود بخش بدهکار ستون به         ←ها هزینه 

یابد می انتقال مانده باقی ستون چهار از یکی به فقط رقم هر مرحله این در. 
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 ستونهای شد، نقل ترازنامه و زیان و سود های بخش به شده اصالح آزمایشی تراز های حساب کلیه اینکه از پس :کاربرگ گیری مانده 6.

 و سود بخش اگر .است دوره خالص زیان یا سود بیانگر زیان و سود بخش ستون دو جمع التفاوت به ما .شود می زده جمع زیان و سود بخش

 رقم مرحله این در .است داشته خالص زیان دوره باشد داشته بدهکار مانده اگر و داشته خالص سود دوره باشد داشته بستانکار مانده زیان

 مشخص برای .باشد داشته توازن زیان و سود بخش تا نویسیم می زیان و سود بخش )بستانکار( بدهکار ستون زیر در را خالص )زیان( سود

 از پس .شود می نوشته خالص )زیان( سود عنوان حساب نام ستون در نوشتیم، را دوره خالص )زیان( سود عدد که ستون همان در رقم شدن

 موازنه نیز ترازنامه تا کنیم می اضافه ترازنامه )بدهکار( بستانکار بخش در را دوره خالص )زیان( سود رقم دوره، خالص )زیان( سود تعیین

 دو آن ارقام زیر تساوی صورت در و نویسیم می آن زیر در و کرده جمع را ترازنامه و زیان و سود های ستون کلیه فوق مرحله دو از پس .شود

 .است محاسبات صحت و حسابداری اساسی معادله توازن دهنده نشان تساوی این .کشیم می موازی خط
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 مالی صورتهای تهیه -هفتم مرحله

معموال شود، تنظیم ممکن زمان زودترین در مالی صورتهای اینکه برای رو این از دارد؛ زیادی اهمیت مالی صورتهای انتشار و ارائه تاریخ 

 .میگیرد انجام )هشتم مرحله( حسابداری دفاتر در اصالحات ثبت از قبل )هفتم مرحله( مالی صورتهای تهیه مرحله

شده آماده آن در اطالعات کلیه چون .است ساده بسیار کاربرگ روی از ترازنامه و سرمایه تغییرات صورت زیان، و سود صورت تهیه 

  .است شده آورده ادامه در دقیق تعمیرگاه برای مورد سه این تهیه نحوه .است

 زیان و سود صورت

 
 سرمایه تغییرات صورت

دادن نشان برای مواردی در .گردید ارائه ترازنامه در ماه اسفند  عملیات خالص سود و برداشت از ناشی سرمایه تغییرات قبل، فصل در 

 .شود می استفاده سرمایه حساب صورت یا سرمایه تغییرات صورت نام به ای جداگانه صورت از معین، ای دوره طول در سرمایه تغییرات

 کسر آن از برداشت و جمع هم با خالص سود و مجدد گذاری سرمایه دوره، ابتدای سرمایه رقم دوره، پایان سرمایه مانده تعیین برای

 مجدد گذاری سرمایه دقیق آقای ماه اسفند طول در کنید توجه .است شده ارائه ادامه در دقیق تعمیرگاه سرمایه تغییرات صورت .میگردد

 .است نداشته
294 
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 ترازنامه

سرمایه تغییرات صورت آن، از آمده بدست خالص سود رقم از استفاده با و شود می تهیه زیان و سود صورت ابتدا مالی صورتهای تهیه در 

 تغییرات صورت از حاصل دوره پایان سرمایه مانده و کاربرگ در مندرج های دارایی و بدهیها به توجه با ترازنامه نهایت در و شود می تهیه

 .نمایید می مشاهده را دقیق تعمیرگاه ترازنامه ادامه در .شود می تهیه سرمایه
296 
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 کل های دفتر حساب تعدیل و اصالح -هشتم مرحله

و ثبت روزنامه دفتر در ابتدا اصالحات تمام مالی صورتهای با کل دفتر حسابهای تطبیق برای شده، تهیه مالی صورتهای آنکه از پس 

 .است شده درج کاربرگ در قبال اصالحی ارقام چون گیرد می انجام سهولت به مرحله این .شوند می منتقل کل دفتر حسابهای به سپس

های اصالحی ثبت که دهند می ترجیح حسابداران معموال و شود می نوشته روزنامه دفتر در عادی ثبت آخرین از بعد اصالحی های ثبت 

ثبت های "عبارت روزنامه دفتر در اصالحی های ثبت  به مربوط های ثبت از قبل دلیل همین به کنند جدا روزنامه دفتر های ثبت سایر را از

 .نویسند می روزنامه دفتر شرح ستون در را " ها حساب عملیات مربوط به اصالح  "یا و  "اصالحات  به مربوط

است زیر شرح به روزنامه دفتر در دقیق تعمیرگاه اصالحی های ثبت. 

 
 

اصالح آزمایشی تراز ستونهای در منعکس حسابهای مانده با باید کل دفتر حساب مانده کل، دفتر به اصالحی های ثبت انتقال از پس 

 .باشد مساوی مالی صورتهای شده و

شود می نوشته کل دفتر شرح ستون در "حساب اصالح" عبارت ها، ثبت سایر از کل دفتر در اصالحی های ثبت شدن مشخص برای. 
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 موقت های حساب بستن -نهم مرحله

و درآمد های حساب مانده رساندن و سرمایه حساب به )خالص زیان یا سود( عملیات نتایج انتقال منظور به موقت های حساب بستن 

 .شوند می منتقل کل دفتر به سپس و ثبت روزنامه دفتر در ابتدا ها حساب بستن به مربوط عملیات .شود می انجام صفر به هزینه

های حساب بستن به مربوط های ثبت" آن عبارت  به مربوط ثبت اولین باالی در حسابها، بستن به مربوط های ثبت جداکردن برای 

   بستن برای الزم اطالعات کلیه کاربرگ زیان و سود بخش شود.  می نوشته "موقت های حساب بستن به مربوط عملیات یا  " "موقت

 .کند می فراهم را ها حساب

پردازیم می ها حساب از یک هر بستن توضیح به ادامه در. 
301 

 درآمد حسابهای بستن

حساب حساب، این بستن برای .است آمده کاربرگ زیان و سود بخش بستانکار ستون در نتیجتاً و دارد بستانکار مانده درآمد حساب 

 .کنیم می بستانکار مبلغ همین به را زیان و سود خالصه حساب و کرده بدهکار آن مانده مبلغ به را درآمد

 
 303 :است ترتیب بدین کل دفتر برحسابهای فوق ثبت انتقال اثر

 
 

 

 هزینه حسابهای بستن

مرکب  ثبت یک در کار این برای .است زیان و سود خالصه حساب به ها حساب این بدهکار مانده انتقال معنای به هزینه حساب بستن

معادل  مبلغی به را زیان و سود خالصه حساب و کرده بستانکار روزنامه دفتر در دارند که بدهکاری مانده مبلغ به هریک را هزینه های حساب

 .کنیم می بدهکار ها هزینه مبالغ جمع
304 



68 
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 زیان و سود خالصه حساب بستن

خالصه  حساب مانده اگر .است دوره خالص زیان یا سود بیانگر زیان و سود خالصه حساب مانده هزینه، و درآمد حسابهای بستن از پس

 .است خالص داشته زیان ه دور باشد، بدهکار مانده دارای اگر و خالص سود دارای دوره باشد، بستانکار زیان و سود

سرمایه حساب و کرده بدهکار مبلغ همان به را آن ثبت یک در باشد داشته بستانکار مانده اگر زیان و سود خالصه حساب بستن برای 

 .کنیم می را بستانکار

بستانکار  را زیان و سود خالصه و کرده بدهکار مبلغ همان به را سرمایه ثبت یک در باشد، داشته بدهکار مانده زیان و سود خالصه اگر

 .کنیم می

است زیر شرح به دقیق تعمیرگاه برای کل دفتر در ثبت این اثر و روزنامه دفتر ثبت. 
307 

 
 برداشت حساب بستن

شود می کسر سرمایه حساب از مستقیما بلکه شود، نمی بسته زیان و سود خالصه حساب با بنابراین .شود نمی محسوب هزینه برداشت. 

 .است شده ارائه زیر در دقیق تعمیرگاه برای کل دفتر بر آن تاثیر و روزنامه دفتر ثبت
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3 

 اختتامی آزمایشی تراز تهیه -دهم مرحله

حسابهای مانده از فهرستی اختتامی آزمایشی تراز .گویند می باز یا دائمی حسابهای را شوند نمی بسته مالی دوره پایان در که حسابهایی 

 در درستی به حسابها بستن و اصالح به مربوط عملیات که داشت خواهد توازن هنگامی و است سرمایه و بدهی دارایی، حسابهای باز،یعنی

 .باشند شده منتقل کل دفتر به و ثبت دفترروزنامه

ترتیب این .کنید توجه )سرمایه بدهی، دارایی،( حسابها گیری قرار ترتیب به .است شده ارائه زیر در دقیق تعمیرگاه آزمایشی تراز 

 .شود می رعایت گونه همین به ترازها درتمام
311 

 
 

 

 دائمی حسابهای بستن

وتراز اختتامیه یا اختتامی تراز های نام به واسط حساب دو از دفترجدید، در بعد سال به سال یک از دائمی حسابهای مانده انتقال برای 

   حسابها همان مانده نقل برای افتتاحی تراز و سال پایان در دائمی های حساب بستن برای اختتامی تراز .شود می استفاده افتتاحیه یا افتتاحی

 .رود می کار به بعد سال دفاتر به
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 اختتامی تراز

شوند می بسته دائمی های حساب زیر ترتیب به مالی، صورتهای تهیه و ها حساب بستن و اصالح عملیات کلیه انجام از پس. 

 تراز حساب مقابل در و بستانکار یکایک مرکب ثبت یک با )دارائی اقالم معموال( دارند بدهکار مانده که دائمی های حساب از دسته آن 1.

 .شود می بدهکار دارایی اقالم جمع معادل اختتامی

 و بدهکار یکایک مرکب ثبت یک با )کاه دارایی های حساب و سرمایه بدهی،( دارند بستانکار مانده که دائمی های حساب از دسته آن 2.

 .شود می بستانکار مزبور ارقام جمع معادل اختتامی تراز

دارایی برابری علت به نیز اختتامی تراز حساب و شوند می بسته دائمی های حساب تمام کل، دفتر به روزنامه دفتر از فوق موارد نقل با 

 .داشت نخواهد ای مانده سرمایه، و بدهی جمع با حاصل

 .شود می بسته روز همان در و افتتاح کل دفتر در دائمی های حساب بستن برای مالی دوره روز آخرین تاریخ به اختتامی تراز حساب بنابراین

عبارت موقت های حساب با آنها تمایز همچنین و روزنامه دفتر های ثبت سایر از دائمی حسابهای به مربوط های ثبت کردن جدا برای" 

  .نویسند می روزنامه دفتر شرح ستوناولین  باالی در را " دائمی های حساب بستن به مربوط های  ثبت

است شده داده نمایش زیردر دقیق تعمیرگاه اختتامی تراز حساب و دائمی های حساب بستن به مربوط کل دفتر و روزنامه های ثبت. 
315 
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 افتتاحی تراز

بسته و قطعی قبل، سال دائمی حسابهای آنکه از پس .شود می استفاده جدید سال دفاتر به دائمی حسابهای مانده انتقال برای تراز این از 

 :شود می منتقل جدید سال دفاتر به زیر ترتیب به افتتاحی تراز حساب از استفاده با آنها مانده بالفاصله شد،

 اقالم جمع معادل افتتاحی تراز حساب مقابل در و بدهکار یکایک مرکب، ثبت یک با دارند بدهکار مانده که دائمی حسابهای از دسته آن 1.

 .شود می بستانکار مزبور

 اقالم جمع معادل افتتاحی تراز حساب و بستانکار یکایک مرکب، ثبت یک با دارند بستانکار مانده که دائمی های حساب از دسته آن 2.

 .گردد می بدهکار مزبور

منتقل جدید سال دفاتر در مربوط حسابهای به دائمی های حساب قبل سال پایان مانده کل، دفتر به روزنامه دفتر از فوق موارد نقل با 

 افتتاحی تراز حساب بنابراین .داشت نخواهد ای مانده سرمایه، و بدهی جمع حاصل با دارایی برابری علت به نیز افتتاحی تراز حساب شود می

 .شود می بسته روز همان در و افتتاح جدید سال دفاتر در قبل سال پایان دائمی های حساب افتتاح برای مالی دوره روز اولین تاریخ به

حساب انتقال به مربوط های ثبت "روزنامه عبارتدفتر های ثبت سایر از دائمی حساب افتتاح به مربوط های ثبت کردن جدا برای 

  .نویسند می روزنامه دفتر شرح ستون درثبت  اولین باالی در را " دائمی

که طوری به .است شده ارائه 13*6 سال با 13*5 سال از دقیق تعمیرگاه دائمی های حساب مانده انتقال به مربوط روزنامه های ثبت 

 .است دائمی های حساب بستن به مربوط های ثبت عکس دائمی حساب افتتاح به مربوط های ثبت شود می مالحظه
319 

 

 

معکوس های ثبت

 معکوس معکوس می نامند. ثبت ثبت اصطالحاً را بعد مالی دوره درابتدای مالی دوره پایان اصالحات برگرداندن به مربوط های ثبت

 .است بعد مالی دوره در درآمدها و ها هزینه حسابداری عملیات کردن ساده آن از هدف و است دردفترداری اختیاری روش یک

 اند دسته دو ها ثبت مورد این است، گذار تاثیر موقت های حساب بر هم و دائمی حساب بر هم معکوس های ثبت:  

 درآمد دریافت پیش بر موثر های ثبت )ب  هزینه پرداخت پیش بر موثر های ثبت )الف

متفاوت ها ثبت نحوه فقط .بود خواهد یکی موقت های حساب و دائمی های حساب از استفاده روش دور از هریک استفاده نهایی تاثیر 

 .است
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 دائمی های حساب از استفاده-معکوس های ثبت

 که شود می بدهکار مناسب عنوان با دائمی های حساب به هزینه های پرداخت پیش انواع مبالغ روش این در :هزینه های پرداخت پیش 1.

 مصرف یا و پرداخت پیش موضوع خدمات از استفاده تناسب به سپس .دارد آتی مصارف که است موسسه قبال در دیگران تعهدات بیانگر

 .شود می بدهکار مربوط هزینه حساب و تعدیل )دارایی( پرداخت پیش حساب ملزومات،

را )دارایی( اجاره پرداخت پیش حساب پرداخت، زمان در حالت این در .دقیق تعمیرگاه اجاره پرداخت پیش ثبت برای مثال برای 

 10000 را اجاره هزینه اصالحی، ثبت برای سال انتهای در .میشود بستانکار ریال 120000 بانک حساب و کرده بدهکار ریال 120000

 .کنیم می بستانکار ریال 10000 را اجاره پرداخت پیش و )شده محقق اجاره هزینه( کرده بدهکار ریال

         بستانکار متناسب عناوین تحت دائمی های حساب یا حساب به درآمد دریافت پیش مبالغ روش این در :درآمد های دریافت پیش 2.

 درآمد حساب و )بدهکار( تعدیل درآمد دریافت پیش حساب تعهدات، انجام تناسب به سپس .است آینده در موسسه بدهی بیانگر شودکه می

 .شود می بستانکار مربوط

میزان همین به بانک و بستانکار دریافت پیش حساب به ریال 180000 دریافت زمان در دقیق تعمیرگاه دریافت پیش مثال برای 

 بستانکار ریال 60000 را درآمد ثبت یک با سال پایان در .بود خواهد ریال 60000 اصالحی ثبت مبلغ سال پایان در .شود می بدهکار

 یا تعهد(دریافت پیش عنوان تحت ریال 120000 هم ترازنامه در .کنیم می بدهکار ریال 60000 را دریافت پیش و )شده محقق درآمد(

 .ماند خواهد باقی )نشده انجام بدهی

 

 موقت های حساب از استفاده-معکوس های ثبت

     بدهکار مربوط هزینه های حساب به مستقیما ها هزینه انواع بابت شده پرداخت یا تعهد مبلغ روش این در  :هزینه های پرداخت پیش 1.

 یا و دارد، وجود مصرفی کاالهای انواع صورت به و است نگرفته قرار استفاده مورد که مخارج از قسمت آن مالی، دوره درپایان .شود می

 پیش حساب به و )بستانکار( خارج هزینه، انواع از هریک حساب از اصالحی ثبت با شد خواهد منتفع آینده در آن موضوع خدمات از موسسه

 است محسوب دارایی جزء و باقی هنوز آنها فایده که است مخارجی از حاکی که ها حساب نوع این .شود می )بدهکار( منتقل مربوطه پرداخت

 .شود می افتتاح مالی دوره پایان در تنها

با سال پایان در و میکنیم بدهکار ریال 120000 را اجاره هزینه اجاره، پرداخت پیش پراخت زمان در دقیق تعمیرگاه برای مثال برای 

 .میکنیم بدهکار ریال 110000 را اجاره پرداخت پیش و بستانکار ریال 110000 را اجاره هزینه اصالحی ثبت یک

 

مالی  دوره پایان در .شود می بستانکار مربوط درآمد حساب به مستقیما درآمد های دریافت پیش روش، این در  :درآمد های دریافت پیش 2.

 اصالحی ثبت یک با است نشده ارسال مشتریان برای آن به مربوط کاالی یا و نشده انجام آن به مربوط خدمات که درآمد از قسمت آن

 برای موسسه تعهد معرف که حساب نوع این .شود می )بستانکار( منتقل درآمد دریافت پیش حساب به و )بدهکار( خارج درآمد ازحساب

 .شود می افتتاح دفاتر در مالی دوره پایان در تنها است آینده در کاال تحویل یا انجام خدمات

مالی دوره پایان در و شود می بستانکار ریال 180000 درآمد حساب دریافت پیش دریافت زمان در دقیق، تعمیرگاه برای مثال 

 .شود می بستانکار ریال 120000 دریافت پیش حساب و بدهکار درآمد حساب اصالحی، ثبت یک با نشده محقق درآمد ریال 120000

های حساب یا دائمی های حساب از استفاده روش( درآمد های دریافت پیش و هزینه های پرداخت پیش حسابداری روش از فارغ 

 درآمد دریافت، پیش پرداخت، پیش های حساب انواع معموال اصالحات، این نتیجه در .شود می اصالح ها حساب مالی، دوره پایان در )موقت

 اصالح و تعدیل اثر بر ها ثبت این برخی .آید می وجود به )پرداختنی( نشده ثبت و گرفته تعلق هزینه و )دریافتنی( نشده ثبت تحقق یافته

 اصالحات از برخی حسابداران کار، سازی ساده برای رو این از .باشد مغایر دوره طول در حسابداری عادی روال با است ممکن ها حساب

 به جدید مالی دوره ابتدای در را قبل مالی دوره پایان در اصالحی ثبت همان(میکنند معکوس بعد مالی دوره ابتدای در را مالی دوره پایان

 (.نندکمی ثبت عکس صورت
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 معکوس ثبت برای اصالحی های ثبت انتخاب نحوه327

 .شوند می معکوس معموال که اصالحی های ثبت 1.

(a پرداختنی های هزینه و دریافتنی درآمدهای یا نشده ثبت یافته تحقق درآمدهای و ها هزینه به مربوط اصالحات. 

(b در اصالحی ثبت با و شده ثبت مربوطه درآمد و هزینه های حساب در ابتدا که درآمدی های دریافت پیش و هزینه های پرداخت پیش 

 .اند شده منتقل دریافت پیش و پرداخت پیش های حساب به مالی دوره پایان

 :شوند معکوس نباید که اصالحی های ثبت 2.

(a ثابت های دارایی استهالک مانند مالی، های دوره به ها دارایی شده تمام بهای تخصیص به مربوط اصالحات. 

(b مبالغ اصالحی، ثبت با مالی دوره پایان در و ثبت دائمی های حساب در ابتدا که درآمدی های دریافت پیش و هزینه های پرداخت پیش 

 .اند شده منتقل درآمد و هزینه های حساب به و خارج ها حساب این از آن یافته تحقق

 دقیق تعمیرگاه معکوس ثبت برای اصالحی های ثبت

است.  آمده زیر در موقت و دائمی حسابهای از استفاده با مالی دوره پایان در دقیق تعمیرگاه برای اصالحی های ثبت انتخاب نحوه

 :شود می مشاهده که بطوری

 صورت در ولی .آید نمی عمل به بعد سال ابتدای در ها حساب این برای معکوس ثبت سال، طول در دائمی حساب از استفاده درصورت 1.

 .دارد نیاز معکوس ثبت به بعد سال ابتدای در موقت، های حساب از استفاده

 .شود می معکوس هم حالت دو هر در و است یکسان صورت هر در نشده ثبت های درآمد و ها هزینه به مربوط اصالحات 2.

 .شود نمی معکوس هیچگاه )استهالک( مالی دوره به ها دارایی شده تمام بهای تخصیص به مربوط اصالحات 3.
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 معکوس های ثبت اصلی های ویژگی

 .بود خواهد یکسان ها حساب نتایج هم آن بدون و است اختیاری معکوس ثبت 1.

 .شوند می معکوس اند شده ایجاد اصالحی های ثبت اثر بر که بستانکاری و بدهکار اقالم اًمنحصر 2.

 اند، شده بدهکار اصالحی ثبت با قبال که حسابهایی است،منتها حساب اصالح به مربوط مبالغ همان دقیقاً مبالغ، معکوس، ثبت یک در 3.

 .شوند می بدهکار اند، شده بستانکار اصالحی ثبت با قبال که هایی حساب و بستانکار

 .شوند می منتقل حسابها به و ثبت روزنامه دفتر در بعد مالی دوره روز اولین تاریخ به معکوس های ثبت 4.

 .هستند دفاتر در ثبت قابل بعد مالی دوره به شده اصالح های حساب انتقال از بعد اًمنحصر معکوس های ثبت 5.

 .شود نمی معکوس هیچگاه دوره یک هزینه به ها دارایی شده تمام بهای تخصیص 6.

 

 معکوس ثبت از استفاده مزایای

و ها هزینه حسابداری روش تداوم آوردن فراهم با جدید مالی دوره حسابداری عملیات کردن ساده معکوس، ثبت از استفاده مزیت تنها 

 .درآمدهاست

اصالح به که زیر مالی عملیات شود می فرض شود می فراهم حسابداری کار در معکوس ثبت با که تسهیالتی شدن روشن برای 

 :باشد شده انجام 13*6 سال ماه فروردین در است مربوط  13*5 پایان در دقیق تعمیرگاه حسابهای

 .13*6  فروردین 15 تاریخ در 13*5 اسفندماه برق و آب هزینه پرداخت 1.

 به جمعاً احمدی آقای اسفندماه نشده پرداخت دستمزد ریال 20000 شامل کارکنان 13*6  سال ماه فروردین اول نیمه دستمزد پرداخت 2.

 .ریال 110000 مبلغ

 ماه فروردین 25 تاریخ در ریال 30000 مبلغ به اًجمع پیام هتل در شده انجام کار ساعت 50 الزحمه حق دریافت و صورتحساب ارسال 3.

6*13 . 

 
 

 این مجموعه بهتر است تمرینات و مسائل کتاب مرور شود.برای درک بهتر مطالب 

 موفق باشید.


