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 تعریف حسابداری: 
 

 در گذشته عموماً حسابداری را فن شناسائی، ثبت، طبقه بندی، تلخیص و گزارشگیری رویدادهای مالی می دانستند. 

: هر فعالیتی که به نحوی منجر به تغییر در معادله اساسی حسابداری )دارائی، بدهی یا حقوق صاحبان رویداد مالی

 سهام( باشد، را یک رویداد مالی می گویند. 

 کلیه داد و ستد ها به ترتیب وقوع ) تاریخ ( و بر حساب واحد پول در دفتر روزنامه ثبت می شوند. ثبت:

 ثبت در دفتر کل  طبقه بندی:

 خالصه نویسی اطالعات مالی مورد نیاز بصورت گزارش مالی و یا صورتهای مالی.  :لخیصت

 تجزیه و تحلیل اعداد مندرج در گزارشهای مالی برای تصمیم گیری استفاده کنندگان و تفسیر نتایج.  گزارشگیری:

 

که از طریق شناسائی، ثبت، طبقهه بنهدی،    سیستم اطالعاتیعبارت است از یک  حسابداریدر تعریف جدید، 

درون سازمانی و برون سازمانی تلخیص و گزارشگیری رویدادهای مالی، اطالعات الزم را در اختیار استفاده کنندگان 

 قرار میدهد.

 

  ( A.I.Sاست )  سیستم اطالعات مالیپس حسابداری یک 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ) حسابداری زبا ن تجارت است. ) قابل تغییر و تصحیح می باشد 
 

 

 ورودی

Input 

 خروجی

Output 

 پردازش اطالعات

Procecc 

 رویدادهای مالی
 ( ی)فعالیتهای مالی و اقتصاد

 و صورتهای مالی گزارشها

 ( ترازنامه، سود و زیان و ...) 

 

 عملیات حسابداری
 ) شناسائی، ثبت، طبقه بندی و تلخیص( 
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 مراحل حسابداری: 

کلیه داد و ستدها و فعالیتهای مالی به ترتیب تاریخ وقهوع در دفتهری بهه نهام دفتهر       ثبت فعالیتهای مالی: .1

 روزنامه و بر حسب پول رایج همان کشور ثبت می شود.  

اقالم ثبت شده، در دفتر روزنامه به حسابهای مختلف در دفتری دیگر به نام  طبقه بندی اقالم ثبت شده: .2

 دفتر کل انتقال می یابند. 

: ترکیهب و تنیهیم حسهابهای دفترکهل بهه      خالصه کردن اقالم در قالب اعداد قابل سنجش به پول   .3

ورتهای مهالی  د . در ایهن مرحلهه صه   خالصه و ساده ، بدست آی -2حداکثر اطالعات مورد نیاز و  -1نحویکه 

 ( تهیه می شود.  سود و زیانترازنامه، صورتحساب سرمایه، صورت )

اعداد منهدرج در صهورتهای مهالی مهورد تجزیهه و       :تفسیر نتایج حاصله از بررسی اقالم خالصه شده .4

تحلیل قرار میگیرند تا از آن طریق بتوان تصمیمات مقتضی و مناسب جهت بهبود وضه  مهالی و ... در امهر    

 مدیریت سازمان اتخاذ نمود.

 گزارشهای مالی: 

 مالی را می توان به دو بخش زیر تقسیم بندی نمود:  گزارشهایاستفاده کنندگان از 

 ( استفاده کنندگان درون سازمانی:  الف

  هیأت مدیره 

 مدیر عامل 

   مدیران اجرای 

 سرپرستان عملیات 

 ب ( استفاده کنندگان برون سازمانی: 

 ) اعتبار دهندگان ) بانکها و مؤسسات اعتباری 

 سرمایه گذاران 

 مراج  مالی و اقتصادی دولت 

   رقباء 

 بستانکاران 
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  ند، به شرح زیر است:می باشو یا بستانکار بدهکار اقالمی که ماهیت آنها در تزارنامه 

  بستانکار:               :بدهکار                                                    
 دارائی ها            بدهی ها                                                

 هزینه ها            سرمایه                                             
 درآمدها       بهای تمام شده                                            

 

 

 ماهیت ) ویژگیهای اساسی ( اطالعات حسابداری: 

 یکه اطالعات حسابداری قابل استفاده خواهد بود که دارای ویژگیهای زیر باشد: در صورت

 فایده اطالعات در تصمیم گیری است. مربلط بلدن: -

 در وقت مناسب و زمانیکه دارای ارزش هستند، در اختیار قرار گیرند. به ملقع بلدن: -

 دقیق، کامل و قابل اعتماد باشد.  صحیح بلدن: -

 بتوان با موارد مشابه سالهای قبل و یا موارد سایر مؤسسات مقایسه کرد. ) ثبات رویه (  قابل مقایسه بلدن: -

 

 مفروضات حسابداری: 

 :فرض داشتن شخصیت حقلقی جداگانه -1

هر واحد اقتصادی به عنوان یک واحد جدا و مجزا از مالک یا مالکان آن و سایر مؤسسهات در نیهر گرفتهه مهی شهود )      

 )مؤسسه اقتصادی ( جدا است ( شخصیت مالک از خود شرکت

  :فرض تداوم فعالیتهای مالی -2

فعالیت مؤسسه در آینده قابل پیش بینی و استمرار می باشد، البته این دوام و بقاء دائمی نیست ) فرض برای تداوم و 

 ایفای تعهدات و قرارداد ما می باشد ( 

  فرض وجلد واحد اندازه گیری: -3

پول رایج کشور اندازه گیری و یکسان سازی شده و ثبت می شوند ) وجود تورم  کلیه اطالعات مالی بر حسب واحد

 یا رکود، منصفانه بودن این فرض را با تردید مواجه می سازد (
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  فرض دوره مالی: -4

تداوم فعالیت را به بخشهای کوچکتری تقسیم بندی می کنند. زیرا نمهی شهود وضهعیت عملکهردی و مهالی یهک       

فهمید. ) تهیه گزارشهای مالی در دوره های زمانی معین ( یا مهی تهوان زمهان دوره ههای      مؤسسه را قبل از خاتمه

 زمانی مشخص و مساوی که برای آن گزارشهای مالی جداگانه ارائه می گردد. 

  فرض یا مبنای تعهدی: -5

ربوطهه،  درآمدها به محض تحقق و هزینه ها به محض تحمیل، بدون توجه به زمان دریافت و پرداخت وجه نقهد م 

 شناسائی و در دفاتر ثبت می شوند. 

 

 اصول حسابداری:

  اصل قیمت تمام شده: .1

کلیه عملیات مالی مؤسسه/ شرکت به بهای تمام شده در دفاتر ثبت مهی شهوند. ) ارزش تهاریخی در زمهان وقهوع      

 (آنهاست 

  اصل تحقق درآمد: .2

 خدمات شناسائی می شود. ) تعهدی کار انجام شود (یعنی شناسائی درآمد در زمان فروش یا تحویل کاال یا ارائه 

 مثل فرآیند کسب سود: 

 

 

 

  اصل تطابق هزینه ها با درآمدها: .3

انجام شده به منیور تحصیل درآمد باید برای همان دوره تعیین و با آن مقابله شوند. )سود هر همزمانی هزینه های 

 هزینه های هر دوره با درآمدهای همان دوره مقابله نمود(.  دوره 

 : اصل افشاء .4

کلیه واقعیت های با اهمیت و مربوط به رویدادها و فعالیتهای مالی واحدهای تجاری باید به شکل مناسب و کامهل  

 گزارش شود. 

 در متن صلرتهای مالی یا در یادداشتهای همراه این صلرتها، افشاء می گردد.  -

 دریافت وجه فروش  فروش محصول ارسال محصول به انبار  تولید محصول  ارسال مواد به خط تولید  انبار مواد اولیه  خرید مواد اولیه 
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 :اصل حاکمیت قانلن .5

 شود، مثل مالیات، نحوه نگهداری دفاتر و ...هر کشوری قانونی دارد که باید در خصوص حسابداری رعایت 

 

 انواع مختلف واحدهای اقتصادی:  

واحدهای اقتصادی، سازمانهای جدا و متمایزی هستند که تعداد آنها در جامعه بی شمار مهی باشهند: ماننهد بانکهها،     

 مؤسسات آموزشی و ... که می توان آنها را به دو دسته زیر تقسیم بندی نمود:

 : مؤسساتی هستند که به قصد کسب سود ) انتفاع ( و منفعت مادی تشکیل می شوند.انتفاعیالف ( 

قصد کسب سود و منفعت مادی را نداشته و برای اهداف جامعه ) ارائه خهدمات (  : مؤسساتی که ب ( غیر انتفاعی

 تشکیل می شوند ) دانشگاه، مدرسه، مؤسسه خیریه (
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 معادله اساسی حسابداری:

 نشان می دهد.  بین دارائیها، بدهی ها و حقوق صاحبان سهام رارابطه 

 

  

 

نها متمایز اسهت، لهذا یکطهرف دارائیههای     آاین رابطه در واق  بیانگر این موضوع است که واحد انتفاعی از صاحبان 

 مؤسسه و طرف دیگر معادله بدهی های او به صاحبان سرمایه و سایر افراد می آید. 

 

ریهال وجهه نقهد خهود را      000/000/80فرض کنید مؤسسه خدماتی ایران زمین در زمان تأسیس مبله    مثال:

ریهال وام از   000/000/60مهوده و از طرفهی مبله     بعنوان سرمایه اولیه وارد شرکت و به حساب جاری خود واری ن

 بانک ایران زمین دریافت نموده، در اینجا معادله حسابداری به شرح زیر خواهد بود: )براساس معادله فوق( 

 

 

 

 : ( Asset) دارائی ها

دارائی ها، معرف مناب  اقتصادی است که در نتیجه فعالیهت هها و رویهدادهای گذشهته توسهط یهک واحهد تجهاری         

 مشخص تحیل شده و دارای مناف  اقتصادی آتی است. 

 

 ها را می توان به دو قسمت جاری و غیرجاری تقسیم بندی نمود:  دارائی

رود طی مدت حداکثر یکسال تبدیل به وجه نقد شهوند.  دارائیهائی هستند که انتیار می  الف( دارائیهای جاری:

 که خود به دو گروه زیر تقسیم می شوند: 

 اسناد دریافتنی -حسابهای دریافتنی زیر یکسال -سرمایه گذاریهای موقت -مانند موجودی نقدی قالم پللی: -1

 مانند موجودی کاال و پیش پرداخت ها  اقالم غیرپللی و تجاری: -2

 

  دارائی هابدهی  +  سرمایه ) حقوق صاحبان سهام ( = 
 

000/000/60    +000/000/80   =000/000/140  
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دارائیهای هستند که بیش از یکسال تبدیل به وجه نقد شوند کهه شهامل: دارائیههای     غیرجاری:ب ( دارائیهای 

 دارائیهای غیرمنقول ، که دارای عمر مفید بوده و استهالک پذیر هستند.  –دارائیهای نامشهود  -مشهود

 دارائیهای غیرجاری خود به انواع مختلفی هستند که به شرح زیر می باشد: 

 دارائیهائی که قابل لمس و رؤیت هستند. مانند موجودی نقد، ملزومات اداری و ...هلد: دارائیهای مش -1

 دارائیهائی قابل لمس و رؤیت نیستند. مانند حق اختراع، سرقفلی و ...دارائیهای نامشهلد:  -2

. مانند تجهیزات اموالی که قابل نقل و انتقال باشند ) انتقال آنها از محلی به محل دیگر مقدور باشد(املا  منقل :  -3

 کامپیوتری، ملزومات و ... 

 مالی قابل نقل و انتقال نیست و جابجائی آن مقدور نیست. مانند زمین، ساختمان، معدن و ...املا  غیرمنقل :  -4

 

 :( Debit)ِ بدهی ها

معرف تعهدات قانونی یا تعهدات ناشی از قراردادهای واحد تجاری است که در نتیجه معامالت و رویدادهای گذشته 

 ایجاد شده و باید از طریق انتقال دارائیها، ارائه خدمات یا از محل عواید آتی تأدیه شود. 

دریافتی از اشخاص،حسابهای مانهده  مبالغی که مؤسسه به افراد و مؤسسات دیگر بدهکار است: ) مانند سپرده های  -

 مطالبه نشده، بدهی به بانکها و مؤسسات اعتباری ( 

 

 : ( Eruity) حقوق صاحبان سهام

حق یا عالقه صاحب یا صاحبان سرمایه نسبت به دارائیهای مؤسسهه را نشهان مهی دههد و عبهارت اسهت از مهازاد        

 دارائیهای یک واحد بر بدهی های آن. 

 حقوق صاحبان سهام عبارت است از: 

 سرمایه ثبت و پرداخت شده اولیه .1

 افزایش سرمایه ثبت و پرداخت شده .2

 وام شرکاء  .3

 سود ) زیان ( انباشته  .4

 اندوخته ها و ... .5
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 معادله فرعی حسابداری: 

 

 : کسی که ارزشی بدست می آورد.بدهکار

 را از دست می دهد.: کسی که ارزشی بستانکار

 

 

 در هر سطر به جای عالمت سؤال مبل  صحیح را بنویسید:  مسئله:

 

 بدهی بلند مدت بدهی های جاری دارائی ثابت دارائی جاری ردیف
 حق مالی

 صاحب سرمایه

 000/100/2 ؟ 000/50 000/600/3 000/100 1

 000/000/1 000/000/4 000/600 ؟ 000/200/1 2

 000/000/4 000/000/10 000/200/3 000/000/12 ؟ 3

 000/400/2 000/600/3 ؟ 000/600/4 000/400/3 4

 ؟ 000/500/1 000/750 000/550/2 000/900 5

 

 000/150/1 000/550/1 000/000/2 000/400/4 000/200/5 پاسخ: 

 

 

  

 درآمد  = سود  -  هزینه   
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 حسابداری دوبل: ) حسابداری دوطرفه یا دفترداری دوطرفه (: 

های بهدهکار و یها بسهتانکار ثبهت     است که در آن کلیه فعالیتهای مالی شرکت به صورت حسهاب نوعی از حسابداری 

 شوند. می

  ) می باشد.  بستانکارشده و کاهش در آنها  بدهکارافزایش در دارائی ها ) اقالم سمت راست ترازنامه 

 می باشد.  بدهکارشده و کاهش در آنها  بستانکاراقالم سمت چپ ترازنامه ( ) و سرمایه  افزایش در بدهی ها 

 

 

 

 

 
 

 

ریال  000/000/350دو دستگاه خودرو به قیمت هر دستگاه  27/09/1391بانک ایران زمین در تاریخ  :1مثال

 مطلوب است ثبت عملیات مربوطه در دفتر روزنامه:خریداری نمود: 

 ریال  000/000/700بدهکار: وسائط نقلیه                  

 ریال 000/000/700                    : صندوق/ بانکبستانکار         

 

 000/000/350دو دستگاه خودرو را به قیمت ههر دسهتگاه    27/09/1391بانک ایران زمین در تاریخ  :2مثال

ریال خریداری نمود که وجه یکدستگاه را بصورت نقد پرداخت و جهت خرید خودروی دیگر نسبت به پرداخت یهک  

 لوب است ثبت عملیات مربوطه در دفتر روزنامه: قطعه چک به تاریخ یکماه بعد اقدام نمود. مط

 ریال  000/000/700بدهکار: وسائط نقلیه                  

 ریال 000/000/350                          / بانکبستانکار: صندوق         

 ریال 000/000/350                       بستانکار: اسناد پرداختنی            

  

 بدهی ها و سرمایه دارائی ها

)افزایش( بدهکار  )کاهش(بستانکار  )کاهش(بدهکار )بستانکار )افزایش 
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 : حسابها انواع

 : دائمی حسابهای

 می هم حسابها این ماهیت و یابد می انتقال بعد مالی دوره به مالی دوره یک از آنها مانده که هستند حسابهایی

 (سرمایه و ،بدهیها دارائیها مانند).بستانکار هم باشد بدهکار تواند

 

 : ملقت حسابهای

 ایهن  ماهیهت  و شهوند  نمی منتقل بعد مالی دوره به و شوند می بسته مالی دوره پایان در که هستند حسابهایی

 (ها هزینه و ها آمد در مانند. )بستانکار یا بدهکارند یا حسابها

 

 : انتظامی حسابهای

 و ها دارایی در تاثیری هیچگونه آنها( شدن بستانکار و بدهکار) کاهش یا افزایش گونه هر که هستند حسابهایی

 برخهی  یها  تضمینات ، بهادار اوراق نگهداری و حسابها انتیام و نیم منیور به صرفاً و نداشته بانک های بدهی

 در ...و بههادار  واشهیاء  اوراق انتیهامی  حساب یا  وثائق انتیامی حساب مثلد. )ان شده بینی پیش غیره و اشیاء

 بانکها( 

 

 (: تعهدی حسابهایزیرخطی ) حسابهای

 دارایی پذیری تغییر) مالی جنبه ماهیتاً حسابها ،این است شده پذیرفته تعهدات نماینده که حسابهایی از عبارتست

 ههای  ضهمانتنامه  مثهل آینده ) در احتمالی بدهی نوعی متضمن حال عین در لیکن نداشته (بانک بدهیهای یا ها

 .هستند (شده پرداخت های ضمانتنامه – بدهکاران مثل احتمالی دارایی ای اسنادی اعتبارات و بانکی
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 انواع واحدهای اقتصادی: 

 از نظر نوع فعالیت:  -1

  :در ازاء ارائه خدمات، کسب درآمد می نمایند. مانند درمانگاها، آموزشگاهها، دانشگاهها و ...مؤسسات خدماتی 

  :مورد مبادله کسهب سهود مهی کننهد.     از طریق خرید و فروش کاال، بدون تغییر شکل کاالی مؤسسات بازرگانی

 خواروبار و ...مانند فروشگاهها، 

  :مؤسساتی که مواد اولیه یا کاال خریداری نموده و آنها را تغییر شکل مهی دهنهد و بهه کهاالی     مؤسسات تللیدی

 دیگری تبدیل می کنند و به فروش می رسانند. مانند کارخانه ها و واحدهای تولیدی.

 

 از نظر هدف فعالیت:  -2

  :تشکیل شده، اعم از آنکه مالکیت بخش خصوصی باشهد و یها دولتهی.    با هدف کسب سود و مناف  مادی انتفاعی

 )معموالً بصورت بازرگانی اداره می شوند و وجه کاال و خدماتی ارائه می دهند، دریافت می کنند( 

  :با هدف کسب سود و مناف  مادی نباشد، و در مقابل کاال و خدمات ارائه می دهند. مانند وزارتخانه ها، غیرانتفاعی

مانهای دولتی، شهرداریها، نهادهای اجتماعی و .... ) اعم از اینکه در مقابل ارائه کاال یا خدمات، وجهی دریافهت  ساز

 کنند یا خیر (. 

 

 از نظر نوع مالکیت:  -3

  :مؤسساتی که بطور مستقیم یا غیرمستقیم در مالکیت و مدیریت دولت، نهادها و سازمانهای دولتی بخش عملمی

 د. یا شهرداریها هستن

  :عده ای از اشخاص حقیقی یا حقوقی به منیور رف  نیازمندیهای مشترک و بهبود وض  اعضهاء ا ز  بخش تعاونی

 طریق خودیاری، کمک و همکاری متقابل تشکیل شده اند. 

  :مؤسساتی که در مالکیت و مدیریت اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی قرار می گیرند.بخش خصلصی 

 

 

 از نظر تعداد مالکین:  -4
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  :مؤسساتی که تنها یک نفر مالک آن بوده که به آن مؤسسه تک مالکی یا انفرادی نیز میگویندمؤسسات انفرادی 

 :مؤسساتی که متعلق به بش از یک نفر می باشد و بصورت گروهی تشکیل می شوند. مانند  مؤسسات چند مالکی

 شرکتهای تعاونی، سهامی، نسبی و ...

 

 انواع شرکتهای تجاری: 

سرمایه شرکت به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود بهه مبله  اسهمی سههام      هامی:شرکت س -1

 که به دو قسمت زیر می باشد:  آنهاست

 :فروش سهام به مردم جهت تأمین سرمایه سهامی عام 

 :نفر کمتر نباشد ( 3سرمایه در موق  تأسیس توسط مؤسسین تأمین می شود ) شرکاء از  سهامی خاص 

 

بین دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل شده و هر یک از شهرکاء بهه میهزان    شرکت با مسئللیت محدود:  -2

 سرمایه خود در شرکت مسئول هستند. 

 

اگر دارائی شرکت برای تأدیهه تمهام فهروض کهافی      –تحت نام مخصوص، برای امور تجاری شرکت تضامنی:  -3

 نباشد هر یک از شرکاء مسئول پرداخت تمام فروض هستند. 

 

بین یک یا چند نفر شهریک ضهامن و    –برای امور تجاری، تحت اسم مخصوص شرکت مختلط غیرسهامی:  -4

 یک یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود بدون انتشار سهام تشکیل می شود. 

 ضامن فروضی که عالوه بر دارائی شرکت است نیز می باشد. ن: شریک ضام 

  :قبول مسئولیت تا میزان سرمایه شریک مسئللیت محدود 

 در اسم شرکت باید عبارت مختلط یا اسم یکی از شرکاء ضامن درج و قید شود.  -

 

 

 بین عده ای شرکای سهامی و یک یا چند نفر شریک ضامن تشکیل می شود. شرکت مختلط سهامی:  -5
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  :سرمایه با قطعات سهام متساوی القیمتشرکای سهامی  مسئولیت تا میزان همان سرمایه 

 :سرمایه بصورت سهام نیست.  شریک ضامن      مسئول کلیه فروضی است که ممکن اسهت عهالوه بهر دارائهی

 کت پیدا شود. رش

 

تشکیل و مسئولیت هر یک از شهرکاء بهه نسهبت سهرمایه ای     امور تجاری، تحت اسم مخصوص شرکت نسبی:  -6

 است که در شرکت گذاشته است. 

 

بین عده ای از اربابان حرف تشکیل می شود و شرکاء مشاغل خهود را بهرای    شرکت تعاونی تللید و مصرف: -7

 تولید و فروش اجناس بکار می برند. 

  :فروش اجناس الزمه برای مصارف زندگی ) اجناس را چه شرکاء ایجاد کرده و یا خریده شرکت تعاونی مصرف

 باشند ( سود و زیان به نسبت به خرید هر یک  از شرکاء.

 

 

 دفاتر قانونی:

دفاتر قانونی عبارت است از کلیه دفاتر روزنامه و کل اعم از مشترک یا جهدا از یکهدیگر و دفتهر مشهاغل      تعریف:

)دفتر درآمد و هزینه(. دفاتر باید قبل از ثبت هرگونه عملیات حسابداری از طرف نماینهده اداره ثبهت اسهناد و دفتهر     

 مپ و ثبت گردیده و به فارسی تحریر شده باشد. مشاغل از طرف ادارات امور مالیاتی ذیربط حسب مورد امضاء، پل

 

 دفتر روزنامه: الف ( 

به موجب قانون تجارت دفتری است که اشخاص حقوقی یها حقیقهی کلیهه معهامالت و سهایر رویهدادهای مهالی و        

و بهه ترتیهب   بصهورت روزانهه   محاسباتی خود را با رعایت اصول و موازین و استانداردهای پذیرفته شده حسابداری 

  در آن ثبت نمایند. تاریخ وقوع

دفتر روزنامه به انواع دو ستونی و چهار ستونی تقسیم بندی می شود . ساده ترین نوع آن دفتر روزنامه عمومی ساده 

 یا دو ستونی است که شکل آن در زیر نشان داده شده است.
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 صفحه: ................................                        عمومی              دفتر روزنامه                                                       

 شماره سند
 تاریخ

 بستانکار بدهکار عطف شرح
 ماه روز

       

 
 

 دالیل استفاده از دفتر روزنامه: 

 تمام اطالعات مربوط به یک معامله را در یک محل مشخص نشان می دهد. -1

 وقوع معامالت را پشت سر هم نشان می دهد.ترتیب تاریخ  -2

 احتمال اشتباه )ثبت نکردن و دوباره ثبت کردن ( را تقلیل می دهد. -3

 

 نحله ثبت ) نلشتن ( رویدادهای مالی در دفتر روزنامه:

در اولین معامله ای که نوشته می شود تاریخ کامل معامله یعنی سال در باالی ستون تاریخ و سپس بر حسب روز و  -1

 ماه در ستونهای مربوط درج می گردد. 

، بها درج مبله  مربوطهه در    روی اولین خط و در ابتدای حاشیه سمت راست، در قسمت شرحنام حساب بدهکارثبت  -2

 مقابل آن.

 سانتی متر فاصله، ثبت نام حساب بستانکار و درج مبل  مورد نیر در مقابل آن. 2 سطر بعد با حدود -3

 (حاشیه سمت راست )یک الی دو سطر و از ابتدایمعامله انجام شده در سطر بعدی از خالصه ای شرح ثبت  -4

 

 

 ستلن عطف: 
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و تنها وقتی که اقالم از دفتر روزنامهه   هنگام ثبت معامالت در دفتر روزنامه در ستون عطف چیزی نوشته نمی شود

به دفتر کل منتقل می شوند شماره صفحه دفتر کل یا شماره حساب مذکور در دفتهر کهل، در سهتون عطهف دفتهر      

روزنامه درج می گردد تا مشخص شود که هر یک از اقالم ثبت شده در دفتر روزنامه به کدام صفحه یا کدام حساب 

 دفتر کل منتقل شده است. 

 

دستگاه رایانهه  را بابت خرید یکریال  000/300/8مبل   07/03/1393ایران، در تاریخ  خدماتی: مؤسسه  1مثال

 )مطلوب است ثبت در دفتر روزنامه( نمود. پرداختجهت تجهیز بخش اداری  ،بصورت نقد

                                                                       

 شماره سند
 تاریخ

 بستانکار بدهکار عطف شرح
 ماه روز

 
07 
 
 

03 
 
 

 تجهیزات اداری
 صندوق             

بابت خرید یکدستگاه رایانه بصورت 
 نقدی

 
000/300/8 

 
 

 
 

000/300/8 
 

 

 

ریهال   000/000/800را به مبله    آپارتمانیکدستگاه  15/04/1393ایران، در تاریخ  خدماتی: مؤسسه  2مثال

% آنرا بصورت نقد و بابت الباقی آن یک فقره چک به مدت دو ماه بعد صهادر نمهود.   40که به میزان  کردخریداری 

 )مطلوب است ثبت در دفتر روزنامه( 

 

 شماره سند
 تاریخ

 بستانکار بدهکار عطف شرح
 ماه روز

 

15 
 
 
 

04 
 
 
 

 ساختمان
 صندوق             
 حسابهای پرداختنی            

بصورت آپارتمان بابت خرید یکدستگاه 
 د و نسیهنق

 
000/000/800 

 
 

 
 

000/000/320 
000/000/480 

 

 

 

 

 : کلب ( دفتر 
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دفتر کل، دفتری است که عملیات ثبت شده در دفتر روزنامه بر حسب سرفصل یا کد گذاری حسهابها در صهفحات   

ثبت می شود به ترتیبی که تنییم حساب سود و زیان و ترازنامه از آن امکان پذیر باشهد کهه شهکل    مخصوص آن 

 کلی آن در زیر آمده است.

 

 صفحه: ................................                               کلدفتر نام حساب: .................................                                     

ند
س
ه 
ار
شم

 

 تاریخ
 شرح

ف
عط

 

 بستانکار بدهکار

ص
خی
ش
ت

 

 مانده

 ماه روز

       

  

 
 

 نحله تکمیل و انتقا  اقالم دفتر روزنامه به دفتر کل: 

 کنند.نام حسابی را که در دفتر روزنامه بدهکار یا بستانکار شده در دفتر کل پیدا می  .1

 شماره سند و تاریخ ثبت معامله را در دفتر روزنامه در ستون سند و تاریخ حساب مربوط در دفتر کل می نویسند. .2

شرح مختصری از معامله در ستون شرح دفتر کل حداکثر در یک سطر ثبت مهی گهردد و سهپس مبله  بهدهکار در       .3

 ثبت می شود. ستون بدهکار و مبل  بستانکار در ستون بستانکار دفتر کل عیناً

شماره صفحه دفتر روزنامه را در ستون عطف حساب مربوط در دفتر کل، شماره صفحه حساب دفتر کل، در سهتون   .4

 عطف دفتر روزنامه درج می گردد. 

 "بس"و  "بد"تعیین مانده حساب در ستون مانده و تشخیص ماهیت بدهکار و بستانکار با عبارت مخفف  .5

حسابی که در دفتر کل بدهکار شده است را در ستون عطف دفتر روزنامه و بر روی شماره صفحه دفتر کل یا شماره  .6

 سطر طرف بدهکار معامله درج می کنند.
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ریال را بابت خریهد یکدسهتگاه رایانهه     000/300/8مبل   07/03/1393: مؤسسه خدماتی ایران، در تاریخ  مثال

 است ثبت در دفتر روزنامه و انتقال به دفتر کل(بصورت نقد، جهت تجهیز بخش اداری پرداخت نمود. )مطلوب 

 1 صفحه:                                           دفتر روزنامه عملمی                                      

 شماره سند
 تاریخ

 بستانکار بدهکار عطف شرح
 ماه روز

1 
 
 

07 
 
 

03 
 
 

 تجهیزات اداری
 صندوق             

بابت خرید یکدستگاه رایانه بصورت 
 نقدی

 
000/300/8 

 
 

 
 

000/300/8 
 

 

 1       صفحه:                               دفتر کل                                    تجهیزات ادارینام حساب:    

ند
س
ه 
ار
شم

 

 تاریخ
 شرح

ف
عط

 

 بستانکار بدهکار

ص
خی
ش
ت

 

 مانده

 ماه روز

1 07 03 
رایانه خرید یکدستگاه 

 جهت استفاده بخش اداری
 000/300/8 بد هه 000/300/8 1

 

 1       صفحه:                               دفتر کل                                    صندوقنام حساب:                  

ند
س
ه 
ار
شم

 
 تاریخ

 شرح

ف
عط

 

 بستانکار بدهکار

ص
خی
ش
ت

 

 مانده

 ماه روز

1 07 03 
پرداخت نقدی بابت خرید 

 یکدستگاه رایانه
 000/300/8 بس 000/300/8 هه 1

 

 ج ( سایر دفاتر مالی:

 روزنامه و کل دفتری است که دارای ستونهائی برای سرفصل حسابهای متفاوت باشد.  :دفتر مشترک -

دفتری است که حداقل دارای ستونهائی بهرای درج تهاریخ، شهرح معهامالت،      :دفتر مشاغل ) درآمد و هزینه ( -

 درآمد، هزینه و دارائی های قابل استهالک باشد و معامالت مذکور به ترتیب تاریخ وقوع در آن ثبت گردد. 

دفتری است برای تفکیک و مجزا ساختن هر یک از حسابهای دفتر کل بر حسب مقتضیات و شرایط  :دفتر معین -

 اب ممکن است نگهداری شود. کارت های حساب در حکم دفاتر معین است.حس
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 صندوق

000/300/8  

 مانده: 000/300/8

 تجهیزات اداری

 000/300/8مانده:

 مانده گیری حسابها: 

جهت مانده گیری هر یک از حسابها ابتدا طرف بدهکار و بستانکار هر حساب را جم  کرده و در تفاضل آنرا گرفته و 

 می باشد.  ت خدماتی ایران به شرحزیر جم  بزرگتر می نویسیم. بطور مثال مانده گیری شرک

  

  

 
 

 قاعده مانده گیری: 

 در مورد دارائی ها و هزینه ها )بد(:  الف (

 

 

 در مورد بدهی ها، حقوق صاحبان سرمایه و درآمد )بس(:  ب (

 

 
 

 ماهیت حسابها: 

 

 بستانکار بدهکار ماهیت نام حساب

   بد دارائی ها

   بس بدهی ها

   بس حقوق صاحبان سهام

   بس درآمد )فروش(

   بد هزینه

 

با توجه به جدول باال، آیا اصطالح بدهکار کردن به معنای کاهش و یا بستانکار کردن به معنای افزایش  سؤال:

 است؟

000/300/8 

گردش بدهکار + مانده ابتدای دوره = مانده پایان دوره –گردش بستانکار   

گردش بستانکار + مانده ابتدای دوره = مانده پایان دوره –گردش بدهکار   
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 عبارتند از:  امحاسن شماره گذاری حسابه

 سهولت تشخیص حسابها -1

 تسهیل انجام عملیات حسابداری -2

 صرفه جوئی در وقت و وسایل کار -3

 

 تراز آزمایشی: 

همانطور که قبآلً گفته شد سیستم حسابداری دو طرفه بوده و مبال  بدهکار و بستانکار هر معامله ای کهه در دفهاتر   

ثبت می شود با هم برابر است بنابراین اگر اقالم از دفتر روزنامه به دفتر کل درست منتقل و مانده حسهابها درسهت   

 باید با هم برابر باشند.  محاسبه شده باشد، جم  مانده های بدهکار و بستانکار

یکی از ابزارهائی که به جهت آزمایش درستی عملیات حسابداری مورد استفاده قرار می گیرد تراز آزمایشهی اسهت.   

 . تهیه می شوددر فواصل زمانی معین تراز آزمایشی فهرستی از مانده حسابهای دفتر کل است که معموالً 

 

 کند:  تراز آزمایشی دو هدف کلی را تأمین می

 تساوی اقالم بدهکار و بستانکار دفتر کل را نمایش می دهد. -1

 اطالعات الزم را جهت تهیه صورتهای مالی در پایان دوره در اختیار حسابداران قرار می دهد.  -2

 

 تفاوت ترازنامه و تراز آزمایشی:

ترازنامه فقط مانده های آخهر  در تراز آزمایشی گردش های حساب و مانده های اول و آخر دوره وجود دارد، ولی در  .1

 دوره موجود است.

 در تراز آزمایشی حسابهای موقت ) درآمد و هزینه ( هم هست، ولی در ترازنامه فقط حسابهای دائمی می آیند. .2
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 مؤسسه بلوط
 ترازآزمایشی

 29/12/1389منتهی به تاریخ 

 به شرح زیر می باشد:  1389مانده حسابهای دفتر کل مؤسسه بلوط در پایان سال   :مثال

 000/200حسابهای دریافتنی )بدهکاران(:                                                         000/450/10: صندوق

 000/500وام بلند مدت:                                000/500حسابهای پرداختنی )بستانکاران(: 

  000/000/10سرمایه:                                                        000/350اموال )اثاثه( : 

 : 29/12/1389مطلوب است تهیه تراز آزمایشی دو ستونی به تاریخ 

 

 

 
 مانده بستانکار مانده بدهکار نام حساب شماره حساب

 
 
 

 صندوق
 حسابهای دریافتنی

 اموال
 حسابهای پرداختنی
 وام بلند مدت
 سرمایه

000/450/10 
000/200 
000/350 

 

 
 
 
000/500 
000/500 
000/000/10 

 000/000/11 000/000/11 جم :

 

 

 اشتباهاتی که موجب عدم توازن تراز آزمایشی می شود: 

تراز آزمایشی معموالً به منیور کمک در کشف و تصحیح اشتباهات ناشی از عملیات دفتر داری و محاسبات مربوطه 

صورتهای مالی مورد اسهتفاده قهرار مهی گیهرد. در صهورت مسهاوی بهودن جمه           و همچنین به عنوان مبنای تهیه

 ستونهای بدهکار و بستانکار تراز آزمایشی فقط از موارد ذیل می توان اطمینان حاصل نمود.

 در ثبت معامالت مبالغی که در بدهکار حسابها ثبت شده برابر با مبالغی است که در بستانکار حسابها ثبت شده است. .1

 م  ستونهای بدهکار و بستانکار تراز آزمایشی اشتباهی رخ نداده است.در ج .2

 مانده بدهکار و یا بستانکار حسابها به درستی محاسبه و تعیین شده است. .3
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 عدم برابری جمع مانده بدهکار و بستانکار تراز آزمایشی ممکن است ناشی از ملارد ذیل باشد: 

 اشتباه در هنگام تهیه تراز آزمایشی الف(

 و انتقال آنها به تراز آزمایشی اشتباه در تعیین مانده حسابها ب (

 و عملیات مالی مبادالت در دفتر کلثبت اشتباه در  ج (

 اشتباه در جم  زدن ستونهای تراز آزمایشی د (

 

  اشتباهاتی که از طریق تهیه تراز آزمایشی کشف نمی شلند عبارتند از:

 اشتباه در تجزیه و تحلیل یک معامله -1

 ثبت نکردن یک یا چند معامله در دفتر روزنامه -2

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

 ثبت کردن یک معامله به مبلغی کمتر یا بیشتر از واق  در دفتر روزنامه -4

 منتقل نکردن دو طرف یک ثبت دفتر روزنامه به دفتر کل -5

 اشتباهات محاسباتی متقابل )خنثی کننده( در حسابهاوجود  -6

 وجود اشتباهات محاسباتی)خنثی کننده( در جم  زدن ستونهای تراز آزمایشی -7

 

 اصالح اشتباه در دفتر روزنامه: 

 اشتباه در دفتر روزنامه ممکن است در یکی از حاالت زیر کشف شود: 

نانچه اشتباه پس از ثبهت در دفتهر روزنامهه و قبهل از انتقهال بهه       االف( قبل از انتقال اقالم به حسابهای دفتر کل: چ

حسابهای دفتر کل کشف شود برای اصالح آن یک خط قرمز بر روی حساب یا مبل  اشتباه کشیده و نام حساب یها  

 مبل  صحیح در باالی آن نوشته می شود. 

ر دفتر روزنامهه و نقهل آن بهه دفتهر کهل      ب ( پس از نقل اقالم به حسابهای دفتر کل: چنانچه اشتباه پس از ثبت د

کشف شود، برای اصالح آن ابتدا باید ثبت صحیح اولیه مشخص گردیده و سپس این ثبت با ثبهت نادرسهت انجهام    

 شده در دفتر روزنامه مقایسه شود و در نهایت با انجام یک ثبت اصالحی، ثبت نادرست قبلی اصالح گردد. 
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ریهال بطهور نقهد     000/000/2تحریر به مبل  یکدستگاه ماشین  1389ماه  تیر 12: فرض کنید در تاریخ 1مثال

 خریداری شد و بجای حساب اثاثه، حساب ملزومات در دفتر روزنامه بدهکار شده است. 

  000/000/2ملزومات اداری              12/04/1389

 000/000/2بانک                                                        

 بابت خرید یکدستگاه ماشین تحریر                         

 

مشاهده می شود که حساب بانک در هر حال می بایست بدهکار شود که این عمل انجام شده است، بنابراین برای 

 مهرماه کشف گردیده ( ثبت زیر در دفتر روزنامه انجام شده و سپس به دفتهر  15اصالح حساب ) که مثالً در تاریخ 

 کل نقل شود: 

  000/000/2اثاثه اداری              15/07/1389

 000/000/2ملزومات اداری                                          

 1204/1389بابت اصالح اشتباه مورخ                          

 

ریال بطور نقد خریداری  000/870مقداری نوشت افزار به مبل   1389تیرماه  20: فرض کنید در تاریخ 2 مثال

 ریال در حسابها ثبت شده است.  000/780شده که اشتباهاً به مبل  

  000/780ملزومات اداری              20/04/1389

 000/780بانک                                                        

 بابت خرید نوشت افزار بطور نقد                         

مهرماه و پس از نقل به دفتر کل کشف شود ثبت اصالحی زیر مهی بایسهت    25با فرش اینکه اشتباه فوق در تاریخ 

 در دفتر روزنامه انجام شده و سپس به دفتر کل منتقل شود: 

  000/90ملزومات اداری              28/07/1389

 000/90  بانک                                                      

 تیرماه سالجاری 20بابت ثبت اصالحی اشتباه مورخ                          
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 صورتهای مالی: 

صورتهای مالی عبارت است از نتیجه و خالصه تمام عملیات حسابداری در پایان هر دوره مالی در قالب صهورتهای  

 مالی اساسی ارائه می شود. 

 صورتهای مالی اساسی:  -1

  ( بیالنترازنامه- :) وضعیت مالی یک شخصیت حسابداری را در یک زمان مشهخص   صلرت وضعیت مالی

 نشان می دهد.

 :این صورت، چگونگی و نتیجه عملکرد مالی یک شخصیت حسابداری را طهی دوره مهالی    صلرت سلد و زیان

 نشان می دهد.

 :د و هزینه، طی یک دوره مالی چکیده تغییرات حقوق صاحبان سهام را از بابت درآم صلرت سلد و زیان جامع

 نشان می دهد.

 :این گزارش نشان دهنده جریان نقهدینگی در فعالیتههای عملیهاتی، مهالی و سهرمایه       صلرت جریان وجله نقد

 گذاری ترازنامه یک شرکت می باشد. 

 

 یادداشتهای توضیحی:  -2

 است تنها راه عملی برای توصیف کامل و مناسب برخی از وضعیت ها و رویدادهای خاص

 

 صورتحساب سود و زیان: 

معموالً هدف واحدهای تجاری کسب سود است، به همین خاطر ممکن است متحمل هزینه ههای گونهاگون شهوند    

ه با ربنابراین برای اینکه مشخص شود یک واحد اقتصادی تا چه اندازه به هدف خود رسیده است هزینه های هر دو

عملکرد یک واحد تجاری چگونگی و نتیجه درآمدهای همان دوره مطابقت داده می شود. صورتحساب سود و زیان 

 که از روی تراز آزمایشی تهیه می گردد.  نشان می دهد)بین دو تاریخ معین( را طی یک دوره مالی 
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 بخش های زیر است: اجزاء و یا صورتحساب سود و زیان دارای 

 که شامل سه سطر به ترتیب زیر می باشد:  ساب سود و زیانعنوان صورتح -1

 نام مؤسسه -سطر اول

 نام گزارش -سطر دوم

 تاریخ گزارش -سطر سوم

 درآمدها: -2

در این بخش ابتدا عبارت درآمدها نوشته می شود و در زیر به ترتیب هر یک از حسابهای درآمد آورده میشهود و در  

 ستون بعدی منعکس می گردد.نهایت جم  درآمدها محاسبه و در 

 هزینه ها: -3

در این بخش ابتدا عبارت هزینه ها نوشته و در زیر آن به ترتیب هر یک از حسابهای هزینه نوشته می شوند و در در 

 نهایت نیز جم  هزینه ها محاسبه و در ستون بعدی درج می گردد.

 سود یا زیان خالص: -4

 وت جم  درآمدها و جم  هزینه ها می باشد نوشته می شود.در این بخش سود یا زیان خالص که مابه التفا

 

 :مفهوم سود

سود خالص یا سود ویژه عبارت است از مازاد درآمد تحقق یافته بر هزینه های واق  شهده در یهک دوره مهالی کهه     

 معموالً یا توسط صاحب سرمایه برداشت می شود و یا واحد اقتصادی باقیمانده و موجب افزایش سرمایه می گردد. 

 معادله اصلی سود خالص به شرح زیر است: 

 

 

 

 درآمد دوره مالی = سود خالص دوره مالی –الی هزینه های دوره م
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 مؤسسه خدماتی بهاران
 ترازآزمایشی

 29/12/1393منتهی به تاریخ 

 . :مفهوم زیان

تحقق یافته در یک دوره مالی که معادله آن به شرح زیان عبارت است از مازاد هزینه های واق  شده به درآمدهای 

 زیر است:

 

 

سود یا زیان از تفاضل درآمدها و هزینه ها بدست می آید. اگر درآمدها بیشتر از هزینه ها باشد شرکت  بطلر کلی:

 سود داشته و بالعکس شود و هزینه های بیشتر از درآمدها شود شرکت با زیان مواجه شده است.

 

بهه شهرح زیهر اسهت. مطلهوب اسهت تهیهه         1393تراز آزمایشی مؤسسه خدماتی بهاران در پایان سال  :مثال

 صورتحساب صورت سود و زیان شرکت:

 

 

 مانده بستانکار مانده بدهکار نام حساب شماره حساب

 
 
 

 صندوق
 حسابهای دریافتنی

 زمین
 وسایل نقلیه
 اسناد دریافتنی

 حسابهای پرداختنی
 پرداختنی کوتاه مدتاسناد 

 اسناد پرداختنی بلند مدت
 سرمایه 
 برداشت

 درآمد ارائه خدمات
 هزینه حقوق
 هزینه تعمیرات
 هزینه آب

 هزینه اجاره 

000/224 
000/140 
000/400 
000/280 
000/120 

 
 
 
 
000/20 

 
000/210 
000/70 
000/40 
000/80 

 
 
 

 
 

000/110 
000/80 
000/140 
000/380 

 
000/874 

 000/584/1 000/584/1 جم :
 

 

 خالص دوره مالی زیاندوره مالی =  هزینه های –های دوره مالی  درآمد
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 مؤسسه خدماتی بهاران
 صورتحساب سود و زیان

 29/12/1393منتهی به تاریخ 

 پاسخ: 

 

 

 000/874                                                        درآمد:              

 کسر می شود هزینه ها:            

 000/210هزینه حقوق                                           

  000/70هزینه تعمیرات                                         

  000/40هزینه آب و برق                                       

 000/80هزینه اجاره                                             

 (000/400)جم  هزینه ها:                                                            

 000/474سلد خالص:                                                          

 

 

 

 

 

 

 : سرمایهصورتحساب 

صورتحساب سرمایه گزارشی است که تغییرات  سرمایه مؤسسه را طی یک دوره مالی معین نشان می دهد و دارای 

 بخشهای زیر است: 

 که شامل سه سطر به ترتیب زیر می باشد: عنوان صورتحساب سرمایه -1

 نام مؤسسه –سطر اول 

 نام گزارش –سطر دوم 

 تاریخ گزارش –سطر سوم 

 که از تراز آزمایشی یا دفتر کل استخراج و در مقابل آن نوشته می شود.  دوره سرمایه ابتدای -2

 

 

 درآمد دوره مالی = سود خالص دوره مالی –هزینه های دوره مالی 

000/400 – 000/874  =000/474 
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 مؤسسه راه نوین
 صورتحساب سرمایه

 30/08/1393منتهی به تاریخ 

 که شامل موارد زیر است:  تغییرات سرمایه -3

 الف( سرمایه گذاری مجدد طی دوره که از تراز آزمایشی یا دفتر کل استخراج می شود. 

 ب ( سود خالص که از صورت سود و زیان استخراج می شود.

 ج ( زیان خالص که از صورت سود و زیان استخراج می شود. 

 د ( برداشت صاحب مؤسسه که از تراز آزمایشی یا دفتر کل استخراج می شود. 

 که از جم  سرمایه اول دوره و خالص تغییرات سرمایه بدست می آید.  سرمایه پایان دوره -4

 

ریال و سود مؤسسه وی در  000/000/60مبل   01/08/1393فرض کنید سرمایه آقای کاوه در تاریخ  :1مثال

ریال بوده است. مطلهوب اسهت محاسهبه     000/000/4ریال و برداشت در ماه مذکور مبل   000/000/8آبانماه مبل  

 صورتحساب سرمایه : 

 : پاسخ

 

 

 000/000/60                                                        سرمایه ابتدای دوره            

 000/000/8سود ویژه مرداد ماه                                        

 000/000/4برداشت                                                      

  000/000/4                                خالص افزایش در سرمایه                              

 

  000/000/64                                   30/08/1393سرمایه در تاریخ             
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 مؤسسه فرید
 صورتحساب سرمایه

 31/03/1393منتهی به تاریخ 

ریال و سرمایه گذاری مجهدد   000/000/6مبل   01/03/1393فرض کنید سرمایه آقای فرید در تاریخ : 2مثال

ریهال بهوده اسهت،     000/000/1ریال و برداشت نیهز   000/500/1ریال و زیان خرداد ماه شرکت  000/000/2مبل  

 مطلوب است تهیه صورتحساب سرمایه: 

 

 : پاسخ

 

 

 000/000/6                                                         سرمایه ابتدای دوره            

 000/000/2سرمایه گذاری مجدد                                                                   

 000/000/8                      جم  سرمایه                                                       

 

 ( 000/500/1زیان خرداد ماه                               )            

 (000/000/1)برداشت                                                   

  (000/005/2)خالص کاهش در سرمایه                                                           

  000/500/5                                31/03/1393سرمایه در تاریخ             
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 ترازنامه :

در تهیه صورتهای مالی ابتدا صورت سود و زیان، سپس صورتحساب سرمایه و نهایتاً ترازنامه تهیه می شهود. زیهرا   

تهیه صورتحساب سرمایه مستلزم داشتن مبل  سود )زیان( خالص و تهیه ترازنامه مستلزم داشتن سهرمایه در پایهان   

 دوره می باشد. 

در یهک  ائی ها، بدهی ها و سرمایه یک مؤسسه در پایان دوره مهالی  در آن داراست که ترازنامه صورت یا گزارشی 

 منعکس می گردد: تاریخ معین 

 اجزای ترازنامه عبارتند از: 

 عنوان ترازنامه -1

 دارائیها    -2

 بدهی ها -3

 سرمایه ) حقوق صاحبان سهام ( -4

 تراز ) اثبات جم  دارائی ها با بدهی ها و سرمایه ( -5

      در ترازنامه عموماً دارائیها به ترتیب کاهش نقدشوندگی و بدهی ها به ترتیب افهزایش زمهان سررسهید و همچنهین

 حقوق صاحبان سهام ) سرمایه ( به ترتیب کاهش بقاء، طبقه بندی و ثبت می شوند. 

 ید.در صفحه دیگر می توانید نمونه ای از یک ترازنامه مؤسسه خدماتی و بازرگانی را مشاهده کن
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 ترازنامه یک مؤسسه خدماتی و بازرگانی:از نمونه ای 
 

 مؤسسه الف

 ترازنامه

29/12**/13 
 

دارائی ها                             )لاير(                         

)لاير(           بدهی ها                              )لاير(             

 )لاير(
 

 بدهی های جاری:                                                                        جاری:دارائی های 
 **                             بستانکاران                       **                                     صندوق
 **                             اسناد پرداختنی                  **                                        بانک

 **                             حقوق پرداختنی                 **                                   بدهکاران
 **                             مالیات پرداختنی                 **                              اسناد دریافتنی
 **                   بیمه پرداختنی**                                                           موجودی کاال
                                      **                             پیش پرداختها

              **جمع بدهی های جاری:                                 **                                    جمع دارائیهای جاری: 
 

 بدهی های غیرجاری:                                                              )مشهود(: دارائیهای ثابت
 **                              وام بلندمدت                     **                                  ساختمان
 **                              اسناد پرداختنی بلند مدت      **                                      زمین 

 **                              ودای  پرداختنی بلند مدت      **                                اثاثه اداری
 ****                              اوراق قرضه پرداختنی                                        ماشین آالت

 **                جمع بدهی های غیرجاری:                              **                                  تجهیزات
         **                            جمع کل بدهی ها:**                                :)مشهود( جمع دارائیهای ثابت

                                

 سرمایه مالک:                                                                        دارائیهای نامشهود:
 **                          **                               سرمایه                                 حق امتیاز
 **                               اندوخته های قانونی           **                                   سرقفلی

 سود )زیان( انباشته             **                               **                               حق اختراع
 برداشت                          **           **                               جمع دارائیهای نامشهود:

 

 سایر دارائی ها: 
           **                                     جم  سرمایه:                               **             سپرده دریافتنی بلند مدت
 **              اسناد دریافتنی بلند مدت

 **                                      دارائیها:جمع سایر 
 

 ***بدهیهای و سرمایه:           جمع کل           ***                                            جمع کل دارائیها:
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 اشکال مختلف ترازنامه: 

 در این مدل از ترازنامه دارائیها و بدهی زیر هم نوشته می شوند. به شکل گزارشی: -1

 

 در این مدل از ترازنامه  (:Tبه شکل حسابی یا افقی ) -2

 در سطر اول: نام مؤسسه که صورت مالی مربوط به آن است درج می شود

 در سطر دوم: نام صورت مالی ) ترازنامه ، سود و زیان و ... ( نوشته می شود

 : تاریخ تنییم صورت مالی ) برای ترازنامه یک روز است ( ثبت می گردددر سطر سوم

   علت اینکه اول بدهی ها می آید و بعد حقوق صاحبان سهام این است که، چون طلبکاران ) سپرده گذاران ( نسهبت

 به صاحبان سرمایه در دریافت حقوق خود جلوتر و محقق تر هستند. 

 

 انواع حسابها: 

 حسابهای دائمی:  -1

به حسابهائی می گویند که مانده آنها از یک دوره مالی به دوره مالی بعد منتقل مهی گهردد کهه شهامل حسهابهای      

 دارائی، بدهی و سرمایه هستند. بطور کلی به حسابهای دائمی حسابهای ترازنامه ای نیز گفته می شود. 

 حسابهای ملقت: -2

لی بسته می شود و به سال بعد منتقل نمی گردد کهه شهامل   به حسابهائی می گویند که مانده آنها در پایان دوره ما

حسابهای درآمد، هزینه و برداشت می باشند. به حسابهای موقت به استثنای برداشت حسابهای سود و زیانی نیز می 

 گویند. 

 حسابهای مختلط:  -3

ای مخهتلط کهه در   به حسابهائی می گویند که ترکیبی از حسابهای موقت و دائمی می باشند. آن بخهش از حسهابه  

پایان دوره مالی بسته می شوند جزء حسابهای موقت و آن بخش از حسابهائی که مانده آنها به سال بعد منتقل می 
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شود جزء حسابهای دائمی هستند که از انواع آن می توان به موجهودی ملزومهات، پهیش پرداخهت هزینهه و پهیش       

 دریافت درآمد اشاره نمود. 

 مراحل حسابداری: 
 

 آوری اطالعات جم  -1

 تجزیه و تحلیل رویدادهای مالی -2

 ثبت رویدادهای مالی در دفاتر روزنامه و انتقال به دفتر کل -3

 تهیه تراز آزمایشی -4

 انجام اصالحات و تعدیالت حسابها در دفاتر -5

 تهیه تراز آزمایشی اصالح شده -6

 تهیه صورتهای مالی -7

 بستن حسابهای موقت در دفاتر -8

 تهیه تراز آزمایشی اختتامی -9

 بستن حسابهای دائمی -10

 

 انجام اصالحات و تعدیالت حسابها در دفاتر: 

به منیور اجرای اصل تطابق هزینه های هر دوره مالی از درآمدهای همان دوره و یا تطبیهق حسهابهای ترازنامهه و    

 صورت سود و زیان بایستی در پایان دوره مالی مانده برخی از حسابهای دفتر کل اصالح گردد. 

باید اطمینان یابند در زمان تهیه صورت سود و زیان کلیه درآمدها و هزینه های دوره مهالی در حسهابها    حسابداران

 ثبت شده باشند. 

 ثبت های اصالحی معموالً در پایان دوره مالی و شامل موارد زیر است:  

 اصالح حساب پیش پرداخت هزینه. -1

 اصالح حساب پیش دریافت درآمد. -2

 هزینه های ثبت نشده  -3

 درآمدهای ثبت نشده  -4
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 اصالح حساب پیش پرداخت هزینه: 

مؤسسات معموالً برای جبران خسارت ناشی از رویدادهای غیرمترقبه مانند سیل، زلزله، آتش سوزی و ... دارائیهها و  

اموال خود را بیمه می کنند و در قبال آن مبلغی را بعنوان حق بیمه برای مدت زمان معین در زمان عقد قرارداد بهه  

 پرداخت بیمه در دفاتر ثبت می گردد.  شرکت بیمه پرداخت می کنند. که تحت عنوان حساب پیش

حساب پیش پرداخت بیمه جزء حسابهای دارائی بوده و در ترازنامه در بخش دارائیهای جاری گزارش می گهردد. در  

در هنگام عقد قهرارداد و   نتیجه افزایش این حساب در سمت بدهکار و کاهش آن در سمت بستانکار ثبت می گردد.

ش پرداخت جزء حسابهای دائمی محسوب می شوند و زمانیکه از تهاریخ عقهد قهرارداد    پرداخت حق بیمه، حساب پی

مدتی سپری شود بعنوان یک حساب مختلط در نیر گرفته می شود . از اینرو در پایهان سهال مهالی بایسهتی ثبهت      

 اصالحی در دفاتر ارائه گردد. 

بیمه اموال مؤسسه به مدت یکسهال   بابت 01/05/1393فرض کنید مؤسسه خدماتی ایرانی در تاریخ  مثال :

ریال به شرکت بیمه آرمان پرداخت نمود، مطلوب است ثبت های مربوط به پرداخت حق بیمهه و   000/000/6مبل  

 اصالح آن در پایان دوره مالی: 

 : پاسخ

  000/000/6پیش پرداخت بیمه                   01/05/1393

 000/000/6بانک                                                                        

  ماه از مدت بیمه به پایان رسیده، یعنی  8با توجه به اینکه
8

12
از کل مبل  پیش پرداخت بیمه به هزینه تبدیل شهده   

ریال )  000/000/4است. بنابراین با ثبت اصالحی مبل  
8

12
ریال ( از حساب پهیش پرداخهت بیمهه     000/000/6*  

 خارج و به حساب هزینه بیمه منیور می شود. ثبت اصالحی و نقل به دفتر کل به شرح زیر است: 

  000/000/4هزینه بیمه                          29/12/1393

 000/000/4پیش پرداخت بیمه                                                        
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در صورتیکه ثبت اصالحی فوق در دفاتر انجام نمی شد باعث کاهش هزینه ها از مبل  واقعی و افزایش  نکته:

 سود بیشتر از حد واق  می گردید. 

 اصالح حساب پیش دریافت درآمد: 

گاهی مؤسسات قبل از انجام دادن خدمات و یا تحویل کاال وجوهی را دریافت می کنند. طبق اصل تحقق درآمهد،  

زمانی درآمد شناسائی می گردد که کاال تحویل یا خدمات انجام گیرد، پس چنین وجوهی درآمد محسوب نمی گردد 

رآمد در حساب ها منعکس و در ترازنامهه  تحت عنوان پیش دریافت دو برای مؤسسه نوعی تعهد ایجاد می کند که 

در بخش بدهیهای جاری گزارش میگردد و تا زمانیکه کاال تحویل و یا خدمات ارائهه نگهردد، ایهن حسهاب بعنهوان      

بدهی در دفاتر شناسائی گردیده و هنگامیکه خدمات ارائه گردید از حساب پیش دریافت درآمد خهارج و بهه حسهاب    

باعث ی یابد. پیش دریافتها از یک طرف باعث افزایش نقدینگی مؤسسه و از طرف دیگر درآمد تحقق یافته انتقال م

 افزایش بدهیهای مؤسسه نیز می گردند. 

ریال جههت   000/000/12قرداد شش ماههای به مبل   01/10/1393مؤسسه خدماتی ایران در اریخ  مثال :

در تاریخ عقد قرارداد دریافت نمود. مطلهوب اسهت   انجام خدمات سرویس آسانسور منعقد نمود که کل مبل  فوق را 

 ثبتهای دفتر روزنامه در هنگام دریافت وجه و اصالح حساب پیش دریافت درآمد در پایان سال: 

 : پاسخ

  000/000/12بانک                   01/10/1393

 000/000/12پیش دریافت درآمد                                                 

    در پایان دوره مالی بایستی مشخص شود کگه چه مدت از زمان قرارداد سپری شده و مؤسسه به تعهد خهود عمهل

نموده، در نتیجه معادل 
3

6
ریال که در حساب پیش دریافت بسهتانکار شهده از    000/000/6از کل مبل  قرارداد یعنی  

 بت اصالحی آن به شرح زیر است: این حساب خارج و به حساب درآمد حق الزحمه منتقل می گردد که ث

  000/000/6پیش دریافت درآمد                          29/12/1393

 000/000/6درآمد حق الزحمه                                                           
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نتیجه سود خالص نیز کمتر این ثبت اصالح و انجام نمی شد، درآمد کمتر از حد واق  و در در صورتیکه  نکته:

  شد.  از مبل  واقعی نشان داده می شد، از طرف دیگر بدهیها نیز بیشتر از مبل  واقعی نشان داده می

 هزینه استهالک:

طبق اصل تطابق هزینه ها با درآمدها هنگامیکه یک نوع دارائی ثابت خریداری می گردد با توجه به اینکه عمر مفید 

بیش از یکسال دارند و مناف  حاصل از آن به دوره های بعد نیز منتقل می گردد، لذا نباید کل مخهارج انجهام شهده    

و از درآمد همان دوره کسر گردد بلکه باید بعنوان یک  جهت تحصیل دارائی در همان زمان به حساب هزینه بدهکار

دارائی شناسائی و طی عمر مفیدشان مستهلک گردند و هر سال بخشی از بهای تمهام شهده آن بعنهوان هزینهه در     

دفاتر ثبت و از درآمد همان دوره کسر گردد، این عمل را مستهلک کردن دارائی گوینهد. بعبهارت دیگهر اسهتهالک     

است از تخصیص و سرشکن کردن بهای تمام شده دارائی بر دوره های اسهتفاده از آن ) عمهر مفیهد     دارائی عبارت

 دارائی ( به طریقی معقول و منیم. 

 را بدین صورت تعریف نمود که:  حسابداری استهالکبا توجه به توضیحات فوق می توان 

شده دارائی ثابت منهای ارزش اسقاط آن حسابداری استهالک به روشی اطالق می شود که براساس آن بهای تمام 

 بر مدتی که عمر مفید آن برآورده می شود به طریقی معقول و منیم سرشکن بشود. 

 برای محاسبه هزینه استهالک روش های مختلفی وجود دارد که در اینجا به یکی از روشها اشاره می گردد.

 

 روش خط مستقیم:

 ئی از فرمل  زیر استفاده می شلد: برای محاسبه هزینه استهالک هر سا  دارا

 
 

  بهای تمام شده دارائی –ارزش اسقاط برآوردی دارائی                             

 عمر مفید برآوردی                                                  

 

 جهت تحصیل دارائی در زمان خرید آن می باشد.یعنی کل مخارج انجام شده  بهای تمام شده دارائی : -1

 = هزینه استهالک هر سال
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 ارزش ناچیز دارائی در پایان عمر مفید آن می باشد. ارزش اسقاط برآوردی دارائی: -2

 حداکثر مدت زمانی است که دارائی بطور استاندارد و در حالت عادی کار می کند.  عمر مفید برآوری دارائی: -3

 ثبت اصالحی پایان سال بشرح زیر است: پس از محاسبه هزینه استهالک هر سال دارائی 

29/12/13XX       ***        هزینه استهالک دارائی 

 استهالک انباشته دارائی        ***                                           

 بابت مستهلک کردن دارائی                          

 

 ارزش دفتری دارائی: 

 عبارت است از اختالف بین بهای تمام شده دارائی با استهالک انباشته آن: 

 

 

 

 

ریهال خریهداری    000/000/500یک دستگاه ساختمان بهه کبله     1393شرکت ایرانیان در ابتدای سال  مثال:

سال و ارزش اسقاط آن در پایهان عمهر    10نمود که به روش خط مستقیم مستهلک می گردد، عمر مفید ساختمان 

ریال برآورد شده است. مطلوب است محاسبه هزینه استهالک ساختمان و ثبت مربوط بهه   000/000/50مفید مبل  

 : 93ل آن در پایان سا

 
 

                                                      000/000/50  – 000/000/500    

                                                                         10  

 

 000/000/45        ساختمانهزینه استهالک         29/12/1393

 000/000/45ساختمان        استهالک انباشته                                            

 بابت مستهلک کردن ساختمان                         

 

 

 

ارزش دفتری دارائیبهای تمام شده دارائی =  –مانده استهالک انباشته آن   

=  000/000/45 = هزینه استهالک هر سال  
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 هزینه مطالبات مشکوک الوصول: 

یا نسیه انجام می دهند. بنهابر دالیهل   گاهی اوقات مؤسسات ارائه خدمات و یا فروش، کاالی خود را بطور اعتباری 

مختلف ممکن است که درصدی از مطالبات وصول نشوند. لذا مهی بایسهت هزینهه ناشهی از عهدم امکهان وصهول        

مطالبات محاسبه و تحت عنوان هزینه مطالبات مشکوک الوصول در حسابها ثبت گردد. در مقابل معادل جم  هزینه 

مطالبات مشکوک الوصول بستانکار مهی شهود. حسهاب هزینهه مطالبهات      مطالبات مشکوک الوصول، حساب ذخیره 

مشکوک الوصول همانند هزینه استهالک جزء حسابهای موقت است که در پایان دوره مالی بسته مهی شهود، ولهی    

 حساب ذخیره مطالبات مشکوک الوصول جزء حسابهای دائمی می باشد. 

 

ریال از مانده حساب حق الزحمه دریافتنی در مؤسسه خهدماتی ایرانهی از    000/000/5فرض کنید مبل   مثال:

 93نیر امکان وصول آن مورد تردید قرار گرفته است. با توجه به اینکه مطالبات مذکور مربوط بهه عملکهرد اسهفند    

 مؤسسه می باشد، مطلوب است ثبت اصالحی الزم در پایان دوره مالی: 

 000/000/5        مطالبات مشکوک الوصولهزینه         29/12/1393

 000/000/5ذخیره مطالبات مشکوک الوصول                                                   

ریال افزایش و حساب دارائی ها معادل همین مبل   000/000/5نجام این ثبت اصالحی حساب هزینه ها به مبل  با ا

 د. کاهش می یاب
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 تهیه تراز آزمایشی اصالح شده: 

پس از آنکه کلیه ثبت های اصالحی در دفتر روزنامه ثبت و به دفتر کل منتقل گردیهد بها اسهتفاده از مانهده ههای      

 اصالح شده از دفتر کل ترازی تهیه می گردد که به آن تراز آزمایشی اصالح شده می گویند. 

هدف از تهیه تراز آزمایشی اصالح شده، کنترل تساوی جم  مانده های بدهکار و بستانکار حسابها و تهیه صورتهای 

 مالی ) صورت سود و زیان، صورتحساب سرمایه و ترازنامه ( می باشد. 

زنامهه و  با توجه به اینکه ثبت معامالت براساس فرض تعهدی در دفاتر انجام می شود، برای تطبیهق حسهابهای ترا  

صورت سود و زیان با فرش دوره مالی یا اصل تطابق هزینه با درآمد، مانده برخی از حسابهای دفتهر کهل در پایهان    

 دوره مالی اصالح می گردد. از اینرو تراز آزمایشی اصالح شده مالک تهیه صورتهای مالی در پایان دوره می باشد. 

 

 بستن حسابهای موقت در دفاتر: 

الً در این جزوه ذکر شد، یکسری از حسابها موقت می باشند که باید در پایان دوره مهالی بسهته شهده و    همانطور که قب

 مانده آنها به دوره بعد منتقل نمی شوند، مانند حساب درآمد، هزینه و برداشت. 

 

 نحله بستن انلاع حسابهای ملقت به شرح زیر است: 

 بستن حساب درآمد:  .1

برای بستن حساب درآمد از یک حساب واسطه بنام خالصه سود و زیان استفاده می شود بدین ترتیب که بعهد از آنکهه   

کلیه درآمدهای دوره مالی ثبت شدند و مانده آنها مشخص شد، با توجه به اینکه در آمدها مانده بسهتانکار دارنهد بهرای    

 الصه سود و زیان را بستانکار میکنیم. بستن آن مانده یکایک آنها را بدهکار کرده و حساب خ

 **        درآمد حق الزحمه        29/12/1393
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 **      خالصه سود و زیان                                    

 بابت بستن حساب درآمد حق الزحمه                        

 

 

 بستن حسابهای هزینه:  .2

از آنجائیکه حسابهای هزینه نیز جزء حسابهای موقت می باشد، بایستی در پایان دوره مهالی بسهته شهود. بهرای بسهتن      

حسابهای هزینه نیز از حساب خالصه سود و زیان استفاده می شود. بدین ترتیب که چون حسهاب ههای هزینهه مانهده     

زینه بستانکار و حساب خالصه سود و زیان معادل جمه   بدهکار دارند در نتیجه در پایان دوره مالی یکایک حسابهای ه

 کل هزینه ها بدهکار می گردد. 

 خالصه سود و زیان        **        29/12/1393

 هزینه آب و برق                     **                                           

 **                          هزینه حقوق                                           

 هزینه بیمه                            **                                           

 هزینه ملزومات                       **                                           

 مان          **هزینه استهالک ساخت                                           

 

 بستن حساب خالصه سود و زیان:  .3

بعد از آنکه تمام درآمدها و هزینه ها به حساب خالصه سود و زیان بسته شد و مانده آنها به این حساب انتقهال یافهت،   

این حساب را مانده گیری کرده و مانده آن که نشان دهنده سود یا زیان دوره می باشد به حساب سهرمایه انتقهال مهی    

 یابد. 

  .اگر حساب خالصه سود و زیان مانده بستانکار داشته باشد، نشان دهنده سود مؤسسه است که بشرح زیر بسته می شود 

 **        خالصه سود و زیان        29/12/1393

 **           Xسرمایه آقای                                     

  .اگر حساب خالصه سود و زیان مانده بدهکار داشته باشد، نشان دهنده زیان مؤسسه است که بشرح زیر بسته می شود 
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 **        Xسرمایه آقای         29/12/1393

 خالصه سود و زیان      **                                             

 

 بستن حساب برداشت:  .4

ی موقت بوده که در پایان دوره مالی باید بسته شود. از آنجائیکه حساب برداشت یهک حسهاب   برداشت نیز جزء حسابها

کاهنده سرمایه است و مانده بدهکار دارد برای بستن آن در پایان دوره مالی مانده آن بستانکار میشود و حساب سرمایه 

 بدهکار می گردد. 

 **        Xسرمایه آقای         29/12/1393

 **            Xبرداشت آقای                                     
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 مؤسسه حسابرسی ایران
 اختتامی ترازآزمایشی
 29/12/1393منتهی به تاریخ 

 اختتامی: ازمایشی تراز 

و نقل آن به دفتر کل از مانده مندرج در حسابهای دفتهر کهل تهرازی    بعد از بستن حسابهای موقت در دفتر روزنامه 

تحت عنوان تراز آزمایشی اختتامی تهیه می شود. هدف از تهیه این تراز، اثبات صحت مانده های دفتر کهل بعهد از   

 بستن حسابهای دائمی و انتقال آنها به دوره مالی بعد می باشد. 

تراز آزمایشی اختتامی فهرستی از حسابهای موقت ) دارائیها، بدهی ها و سرمایه ( است و چنانچه اشتباهی در مرحله 

بستن حسابهای موقت ) درآمد، هزینه و برداشت ( در دفتر روزنامه و انتقال آن به دفتهر کهل رخ داده باشهد، تهوازن     

 برقرار نخواهد بود. 

 آزمایشی اختتامی مؤسسه جسابرسی ایران با ارقام فرضی دیده می شود: در شکل زیر نمونه ای از تراز 

 

 

 

 مانده بستانکار مانده بدهکار نام حساب شماره حساب

 
 
 

 بانک
 حق الزحمه دریافتنی

 ذخیره مطالبات مشکوک الوصول
 موجودی ملزومات
 پیش پرداخت بیمه

 ساختمان
 استهالک انباشته ساختمان

 ماشین آالت 
 استهالک انباشته ماشین آالت

 بستانکاران
 اسناد پرداختنی
 حقوق پرداختنی

 پیش دریافت درآمد
 وام پرداختنی بلند مدت

  Xسرمایه آقای 

000/550/4 
000/350/1 

 
000/300 
000/550 
0000/000/10 

 
000/500/2 

 
 
000/100 

 
 
 
000/52 

 
000/41 
000/250 
000/500/7 
000/550 
000/150 
000/000/5 
000/607/5 

 000/250/19 000/250/19 جمع:

 


