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تعریف حسابداري - 1  

حسابداري دانشی است که به کمک آن اطالعات مربوط به معامالت و . حسابداري زبان تجارت است 
.تلخیص و گزارش می شوند  –طبقه بندي  –ثبت  –رویدادهاي مالی شناسایی   

مفاهیم حسابداري -2  

این قواعد شامل . در حسابداري قواعدي وجود دارند که براي انجام حسابداري باید از آنها پیروي شود 
یا میثاقهاي ( اصول محدود کننده –مفروضات حسابداري  –مواردي نظیر اصول پذیرفته شده حسابداري 

  .هستند ) تعدیل کننده 

 2– 1 .اصول پذیرفته شده حسابداري 

مام شده تاریخی اصل بهاي ت.  1-1- 2  

به موجب این اصل تمام اقالم حسابداري مانند  داراییهاي یک شرکت بر اساس مبلغ مربوط به زمان تحصیل 
آن دارایی ها شناسایی و ثبت شده و در تمام سال ها بر اساس همان مبلغ پس از کسر هرگونه کاهش از 

.بابت استهالك گزارش می شوند   

اصل تحقق درآمد.  1-2- 2  

اساس این اصل درآمد زمانی شناسایی می شود که فرایند کسب درآمد یا بخش اعظمی از آن صورت بر 
فرایند کسب درآمد از مرحله خرید مواد اولیه شروع شده و تا مرحله تبدیل مواد به محصول و . گرفته باشد 

  .فروش آن و وصول وجه مربوط به آن را شامل می شود 

 

درآمد  اصل تطابق هزینه و.  1-3- 2  

 ها بر اساس این اصل هزینه هاي هر دوره مالی با درآمدهاي همان دوره مقابله می شود تا از تفاوت میان آن
. سود یا زیان دوره بدست آید   

 

  

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


اصل افشاء.  1-4- 2  

بر اساس این اصل تمام اطالعات مورد نیاز استفاده کنندگان از اطالعات حسابداري باید به شیوه مناسب ارائه 
. و افشاء شوند تا استفاده کنندگان بتوانند از این اطالعات در تصمیم گیریهاي خود استفاده نمایند   

  

 2-2 . مفروضات حسابداري

فرض تفکیک شخصیت.  2-1- 2  

قبول  –بر اساس این فرض یک شرکت شخصیتی مجزاء از مالکان خود دارد و می تواند به خرید دارایی 
  .بدهی و کسب درآمد و تحمل هزینه بپردازد 

فرض تداوم فعالیت.  2-2- 2  

بر اساس این فرض  قرار نیست که یک شرکت در آینده اي قابل پیش بینی منحل شود و ما با این فرض 
  .حسابداري آن را انجام می دهیم که قرار است این شرکت درآینده به فعالیت خود ادامه دهد 

ض دوره مالیفر.  2-3- 2  

نتایج کامل فعالیت هاي یک شرکت فقط در پایان عمر شرکت مشخص می شودو مشخص نیست که یک 
در نتیجه الزم است اطالعات حسابداري مربوط به فعالیتهاي . شرکت تا چه زمانی فعالیت خواهد نمود 

ود که این دوره معموال شرکت در دوره هاي زمانی کوتاه تري تهیه و به استفاده کنندگان مختلف ارائه ش
در نتیجه با پذیرش این فرض اطالعات حسابداري براي دوره هاي مالی کوتاه تر از عمر . یکساله است 

  .یکساله تهیه و ارائه می شوند ) معموال(شرکت 

فرض اندازه گیري  بر حسب پول.  2-4- 2  

تمام اقالم حسابداري نظیر  بر اساس این فرض تمام رویدادهاي مالی و معامالت یک شرکت و همچنین
درآمریکا  –در ایران ریال ( داراییها و بدهی ها و درآمدها و هزینه ها بر اساس پول رایج محیط حسابداري 

  .اندازه گیري و ثبت و گزارش می شوند ....) در هند روپیه و  –دالر 

فرض بکارگیري مبناي تعهدي.  2-5- 2  

محض تحقق و تمام هزینه ها به محض تحمل بدون توجه به زمان  بر اساس فرض تعهدي تمام درآمد ها به
.دریافت و پرداخت آنها شناسایی و ثبت و گزارش می شوند   
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 2-3 . اصول محدود کننده(میثاق هاي تعدیل کننده ) 

فزونی منافع بر مخارج.  3-1- 2  

  . بر اساس این اصل مخارج تهیه اطالعات حسابداري نباید از منافع تهیه آن بیشتر باشد 

اهمیت.  3-2- 2  

. باید آن قلم از نظر مبلغ داراي اهمیت باشد ) مانند دارایی (براي گزارش نمودن یک قلم بر اساس این اصل 
از اعمال دقیق اصول حسابداري در  در مواردي که مبلغ مربوط به یک قلم حسابداري ناچیز باشد می توان

  .خصوص آن صرف نظر نمود 

)یا احتیاط ( محافظه کاري .  3-3- 2  

محافظه کاري به معناي شناخت کندتر درآمد و شناخت سریعتر هزینه و همچنین ارزشیابی کمتر داراییها و 
استفاده نماییم که چنین امري یعنی باید از رویه هایی در حسابداري . ارزشیابی بیشتر بدهی ها می باشد 

.صورت گیرد   

  استفاده کنندگان از اطالعات  حسابداري -3

منتج خواهد شد که اشخاصی مختلفی از اطالعات مندرج در این  یحسابداري در نهایت به ارائه گزارشهای
و ارائه بنابراین مهمترین هدف حسابداري تهیه . تصمیم گیري هاي خود استفاده می کنند  گزارشات در

. اطالعات سودمند براي تصمیم گیري است   

:استفاده کنندگان از اطالعات حسابداري به شرح جدول زیر می باشند   
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استفاده کنندگان از اطالعات حسابداري:   1جدول شماره   

 استفاده کنندگان درون سازمانی استفاده کنندگان برون سازمانی
 مدیران سرمایه گذاران

دهندگاناعتبار   سرپرستان 
 کارکنان رقباء

 حسابرسان  داخلی اتحادیه هاي کاگري
 سایر استفاده کنندگان درون سازمانی بورس اوراق بهادار
 .………… تحلیل گران مالی

 .………… سایر استفاده کنندگان برون سازمانی

  

مراحل یادگیري حسابداري  -4  

تقسیم کرده و  اساسی مرحله4حسابداري را به  این بخشبه منظور آموزش و فراگیري اصول حسابداري در 
. سپس در فصل هاي آتی به آموزش هر یک از این مراحل می پردازیم   

  )موضوع فصل دوم (دوطرفه دفتر داريرویدادهاي مالی و شناسایی : مرحله اول 

)سوم  موضوع فصل(دفتر کل و تراز آزمایشی: مرحله دوم   

  ) موضوع فصل چهارم (ثبت رویدادهاي تعدیلی : مرحله سوم 

  )پنجم  موضوع فصل(گزارشگري مالی و عملیات بستن حسابها:مرحله چهارم 
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دفتر داري : فصل دوم   
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انواع اقالم حسابداري و تعریف آنها - 1  

 –درآمد  –) یا همان خالص دارایی (سرمایه  –بدهی  –قلم یا عنصر اساسی با عنوان دارایی  5در حسابداري 
. هزینه وجود دارند که در ادامه به تشریح هریک از آنها می پردازیم   

دارایی عبارت است از تمام منابع اقتصادي یک  شرکت که داراي منافع اقتصادي : تعریف دارایی .  1- 1
. احتمالی آتی می باشد   

منابعی که به دلیل تعهدات فعلی یک شرکت در آینده از دست  بدهی عبارت است از: تعریف بدهی . 2- 1
.خواهد رفت   

.مازاد دارایی بر بدهی یک شرکت خالص دارایی یا سرمایه شرکت می باشد : سرمایه . 3- 1  

عبارت است از افزایش در دارایی ویا کاهش در بدهی یک شرکت یا ترکیبی از این موارد که : درآمد .  4- 1
.فعالیتهاي اصلی و مرکزي شرکت حاصل شده باشد در اثر   

عبارت است از کاهش در دارایی و یا افزایش در بدهی یا ترکیبی از این موارد که در اثر : هزینه .  5- 1
.فعالیتهاي اصلی و مرکزي شرکت ناشی شده باشد   

رویداد هاي مالی  - 2  

اراییها و یا بر بدهی هاي یک شخص تاثیر می رویداد هاي مالی تمامی فعالیتها و وقایعی هستند که بر د
بعنوان مثال خرید خودرو بصورت نسیه یک رویداد مالی است که از یکطرف باعث افزایش دارایی . گذارند 

. می گردد ) به علت نسیه بودن ( شما شده و از طرف دیگر باعث افزایش در بدهی شما   

نها استفاده می شودتشریح داري نیز از آموزش اصول حسابدر ادامه متداول ترین رویداد هاي مالی که در آ
. می گردد  

  توسط مالک سرمایه گذاري در شرکت. 1- 2

  انتقال وجه نقد از صندوق به بانک.2- 2

  توسط مالک برداشت از حسابهاي شرکت. 2-3 

خرید دارایی بصورت نقد. 4- 2  

خرید دارایی بصورت نسیه . 5- 2  
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  نسیه از طریق اسناد پرداختنیخرید دارایی بصورت . 6- 2

پرداخت بدهی هاي مربوط به خرید دارایی بصورت نسیه. 7- 2  

پرداخت مبلغ اسناد پرداختنی مربوط به خرید دارایی از طریق اسناد پرداختنی.  8- 2  

)دستمزدو غیره –گاز –برق  –آب (پرداخت هزینه . 9- 2  

کسب درآمد از طریق ارائه خدمات بصورت نقد . 10- 2  

کسب درآمد از طریق ارائه خدمات بصورت نسیه. 11- 2  

   کسب درآمد از طریق ارائه خدمات بصورت نسیه از طریق اسناد دریافتنی. 12- 2

از مشتري مربوط به ارائه خدمات) یا مطالبات ( طلبهاي ) وصول(دریافت . 16- 2  

وصول اسناد دریافتنی مربوط به کسب درآمد . 17- 2  

درآمدپیش دریافت .19- 2  

پیش پرداخت هزینه. 20- 2  

تبدیل پیش دریافت به درآمد.21- 2  

تبدیل پیش پرداخت به هزینه. 22- 2  

استهالك داراییها.  23- 2  

ذخیره گیري براي مطالبات. 24- 2  

رابطه میان رویدادهاي مالی و اقالم حسابداري . 3  

در بخش هاي قبل از فصل حاضر انواع اقالم در حسابداري و انواع رویدادهاي مالی مورد معرفی قرار گرفتند 
. در این بخش سعی می شود تا رابطه میان آنها مورد بررسی قرار گیرد   

به عنوان یک . بر اقالم حسابداري تاثیر گذار هستند ) ذکر شده به شرح باال (تمامی رویدادهاي مالی 
انشجوي حسابداري اولین گام شناسایی تاثیري است که هر یک از این رویدادهاي مالی بر یک یا چند قلم د

. دارند ) هزینه- درامد–سرمایه - بدهی- دارایی(از اقالم حسابداري   
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شناسایی تاثیر رویداد هاي مالی بر اقالم حسابداري:  2جدول شماره   

 رویداد مالی اقالم حسابداري تحت تاثیر 
این رویداد باعث  افزایش در دارایی شرکت و افزایش 

.در سرمایه شرکت می شود   
 سرمایه گذاري در شرکت توسط مالک

کاهش در دارایی شرکت و کاهش این رویداد باعث 
 در سرمایه شرکت می شود

 برداشت از حسابهاي شرکت توسط مالک

این رویداد باعث افزایش در یک نوع دارایی و کاهش 
دارایی نقد شرکت می شوددر   

 خرید دارایی بصورت نقد

این رویداد باعث افزایش در دارایی شرکت و افزایش 
 در بدهی شرکت می شود

 خرید دارایی بصورت نسیه

این رویداد باعث کاهش در دارایی شرکت و کاهش 
 در بدهی شرکت می شود 

 پرداخت بدهی مربوط به خرید دارایی بصورت نسیه

باعث افزایش هزینه هاي شرکت و کاهش  این رویداد
 در دارایی هاي شرکت می شود 

 پرداخت هزینه ها

این رویداد باعث افزایش درآمد و افزایش دارایی می 
 شود

 کسب درآمد از طریق ارائه خدمات بصورت نقد

این رویداد باعث افزایش در درآمد و افزایش دارایی 
 می شود

بصورت نسیه کسب درآمد از طریق ارائه خدمات  

این رویداد از یک طرف باعث افزایش در درآمد و 
دارایی و از طرف دیگر باعث افزایش هزینه و کاهش 

 دارایی می شود 

 کسب درآمد از طریق فروش کاالبصورت نقد 

این رویداد از یک طرف باعث افزایش در درآمد و 
دارایی و از طرف دیگر باعث افزایش هزینه و کاهش 

شود دارایی می  

 کسب درآمد از طریق فروش کاال بصورت نسیه

و ) نقد(این رویداد باعث افزایش در یک نوع دارایی 
 کاهش در دارایی دیگر می شود  

ت و فروش کاال اوصول مطالبات مربوط به ارائه خدم
 بصورت نسیه

این رویداد باعث کاهش در یک دارایی و افزایش در 
.یک دارایی دیگر می شود   

از فروش کاالي فروخته شدهبرگشت   

این رویداد باعث افزایش دارایی و افزایش در بدهی 
 می شود 

 پیش دریافت درآمد

این رویداد باعث افزایش در یک نوع دارایی و کاهش 
.در یک دارایی دیگر می شود   

 پیش پرداخت هزینه
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)دفتر داري دو طرفه (ثبت رویدادهاي مالی در دفتر روزنامه . 4  

از آن که در مرحله اول اثر رویدادهاي مالی بر اقالم حسابداري شناسایی گردید در مرحله دوم باید این بعد 
.اثرات را در دفتري تحت عنوان دفتر روزنامه یادداشت نماییم   

به یادداشت تخصصی اثر رویدادهاي مالی بر اقالم حسابداري در دفتر روزنامه ثبت رویداد هاي مالی یا دفتر 
.دوطرفه می گویند داري   

اثر رویدادهاي (دفتر روزنامه یکی از دفاتر قانونی حسابداري است که اطالعات مربوط به رویدادهاي مالی 
.در تاریخ وقوع در آن ثبت می شود ) مالی بر اقالم حسابداري   

ن حساب استفاده در دفتر روزنامه در ارتباط با ثبت رویدادهاي مالی براي هر یک از اقالم حسابداري از عنوا
....حساب بدهی و  –حساب دارایی : می شود مانند   

:در نتیجه می توان حساب را به شرح زیر تعریف نمود   

.عنوانی است که در ارتباط با ثبت اقالم حسابداري در دفتر روزنامه بکار می رود   

حسابداري در این دفتر یا داراي دفتر روزنامه از دو ستون بدهکار و بستانکار تشکیل شده است و تمامی اقالم 
.ماهیت بدهکار و یا داراي ماهیت بستانکار هستند   

  

در دفتر روزنامه) حسابها(ماهیت اقالم حسابداري : 4جدول   

 اقالم حسابداري  ماهیت
 دارایی ها بدهکار 
 بدهی ها بستانکار
 سرمایه بستانکار
 درآمدها بستانکار
 هزینه ها بدهکار

 

نکته اول یادگیري . توجه به دو نکته ضروري است ) دفتر داري (رویداد هاي مالی در دفتر روزنامه براي ثبت 
و نکته دوم یادگیري ماهیت حسابها یا ) 3با توجه به جدول (اثر رویدادهاي مالی بر اقالم حسابداري است 

.همان اقالم حسابداري در دفتر روزنامه و درك معناي ماهیت حسابها است   
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درك معناي ماهیت حسابها.  4-1  

ماهیت بدهکار این . همانطور که گفته شد ماهیت دارایی ها و هزینه ها در دفتر روزنامه بدهکار می باشد - 
مانند خرید (بدین معنا است که اگر یک رویداد مالی باعث افزایش آنها شود ) داراییها و هزینه ها ( اقالم 

م در دفتر روزنامه در ستون بدهکار ثبت می شوند و اگر یک رویداد مالی این اقال)دارایی و یا افزایش هزینه 
    .  این  اقالم در دفتر روزنامه در ستون بستانکار ثبت می شوند) مانند فروش دارایی(باعث کاهش آنها شود

) حسابها(ماهیت بستانکار این اقالم . سرمایه و درآمد ها در دفتر روزنامه بستانکار است  –ماهیت بدهی ها - 
مانند خرید دارایی بصورت ( باعث افزایش آنها شود در دفتر روزنامه بدین معناست که اگر یک رویداد مالی 

یا سرمایه گذاري  نسیه که باعث افزایش بدهی میشود و یا کسب درآمد که باعث افزایش درآمد می شود و
این اقالم در دفتر روزنامه در ستون بستانکار به مبلغی که در ) در شرکت که باعث افزایش سرمایه می شود 

مانند پرداخت ( آنها افزایش ایجاد شده است ثبت می شوند و اگر یک رویداد مالی باعث کاهش آنها شود 
بدهی می شود و یا برداشت مالک از شرکت که  بدهی مربوط به خرید دارایی بصورت نسیه که باعث کاهش

این اقالم در دفتر روزنامه به مبلغی که در آنها کاهش به وجود آمده است در ) باعث کاهش سرمایه می شود 
   .                                                                                             ستون بدهکار ثبت می شوند 

ثبت رویدادهاي مالی در دفتر روزنامه.  4-2  

و ماهیت ) 3به شرح جدول ( پس از یادگیري انواع رویداد هاي مالی و اقالم حسابداري و رابطه میان آنها 
در دفتر روزنامه گام بعدي و اصلی یادگیري نحوه ثبت رویداد  هاي مالی در ) حسابها (اقالم  حسابداري 

.دفتر روزنامه می باشد   

  

:نحوه ثبت رویدادهاي مالی در دفتر روزنامه به شرح زیر می باشد   

 تاریخ شرح عطف بدهکار بستانکار
 

*** 
 صندوق  ***

 سرمایه
1-2رویداد بابت   

 

 
*** 

 بانک  ***
 صندوق

2-2بابت رویداد   

 

 
*** 

 برداشت   ***
 بانک
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3-2بابت رویداد   
 

*** 
 دارایی  ***

 صندوق
 

4-2بابت رویداد   

 

 
*** 

 دارایی  ***
 حسابهاي پرداختنی

5-2بابت رویداد   

 

 
*** 

 دارایی  ***
 اسنادپرداختنی

6-2بابت رویداد   

 

 
*** 

 حسابهاي پرداختنی  ***
 صندوق

7-2بابت رویداد   

 

 
*** 

 اسناد پرداختنی  ***
 بانک

8-2بابت رویداد   

 

 
*** 

 هزینه  ***
)یا بانک ( صندوق  

9-2بابت رویداد   

 

 
*** 

 صندوق  ***
 درآمد حاصل از ارائھ خدمات
 

١٠-٢بابت رویداد   

 

 
*** 

 حسابهاي دریافتنی  ***
 درآمد حاصل از ارائه خدمات
 

11-2بابت رویداد   

 

 
 

*** 

 اسناد دریافتنی  ***
 

 درآمد حاصل از ارائه خدمات
12-2بابت رویداد   

 

 
*** 

 
 
 

*** 

*** 
 
 
 

*** 

 صندوق 
کاالصل از فروش ادرآمد ح  

 
 

 بھای تمام شده کاالی فروش رفتھ
 موجودی کاال
 

13-2بابت رویداد   
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*** 

 
 
 

*** 

*** 
 
 
 

*** 

 حسابهاي دریافتنی 
 درآمد حاصل از فروش کاال
 
 

 بھای تمام شده کاالی فروش رفتھ
 موجودی کاال
 
 

14-2بابت رویداد   

 

 
*** 

 
 
 

*** 
 

*** 
 
 
 

*** 
 

 اسناد دریافتنی 
فروش کاالدرآمد حاصل از   

 
 بھای تمام شده کاالی فروش رفتھ

 موجودی کاال
 

15-2بابت رویداد    

 

 
*** 

 صندوق  ***
 حسابهاي دریافتنی

16-2بابت رویداد   

 

 
*** 

 بانک  ***
 اسناد دریافتنی

17-2بابت رویداد   

 

 
*** 

 
 
 

*** 

*** 
 
 

*** 

 موجودی کاال 
 صندوق
 

 برگشت از فروش و تخفیفات
 

کاالی فروش رفتھبھای تمام شده   
 

١٨-٢بابت رویداد   

 

 
*** 

 صندوق  ***
 پیش دریافت

19-2بابت رویداد   

 

 
*** 

 پیش پرداخت  ***
 صندوق

20-2بابت رویداد   

 

 
*** 

 پیش دریافت  ***
 درآمدحاصل از ارائه کاال یا خدمات

21-2بابت رویداد   

 

 
*** 

 هزینه  ***
 پیش پرداخت

22-2بابت رویداد   
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*** 

 هزینه  استهالك  ***
 استهالك انباشته

23-2بابت رویداد   

 

 
*** 

 هزینه مطالبات مشکوك الوصول  ***
 ذخیره مطالبات مشکوك الوصول

24-2بابت رویداد   

 

 

خدماتی را تاسیس نمود رویداد هاي  –آقاي الف یک شرکت بازرگانی  85در تاریخ اول فروردین سال : مثال 
:این شرکت به شرح زیر می باشند  85مالی مربوط به سال   

میلیون ریال 50سرمایه گذاري انجام شده توسط آقاي الف بصورت نقد به مبلغ : 1/1/85 8 

میلیون ریال از صندوق به حساب بانکی شرکت 30انتقال مبلغ :  19/1/85  

ریال 5000000بانکی شرکت توسط آقاي الف به مبلغ برداشت از حساب :  20/1/85  

میلیون ریال  5خرید یک ساختمان به مبلغ :  21/1/85  

  ریال100000اثاثه اداري به مبلغ  خرید  :22/1/85

  میلیون ریال 4زمین به مبلغ  خرید  :23/1/85

ریال بصورت نقد  5000000ارائه خدمات به مبلغ : 7/3/85  

ریال600000نه آب و برق به مبلغ پرداخت هزی:  8/3/85  

  ریال بصورت نسیه  4000000ارائه خدمات به مبلغ :  8/4/85

ریال 700000پرداخت هزینه تلفن به مبلغ :  10/4/85  

  ریال و دریافت یک فقره چک از بابت آن  7000000ارائه خدمات به مبلغ :  9/5/85

ریال1000000مبلغ  دستمزد کارکنان به پرداخت هزینه حقوق و:  11/5/85  

8/4/85وصول مطالبات مربوط به ارائه خدمات در تاریخ :  12/6/85  

9/5/85وصول اسناد دریافتنی در یافت شده از بابت ارائه خدمات در تاریخ :  14/6/85  

ریال بصورت نقد  3000000به مبلغ ارائه خدمات :  85/ 2/8  
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ریال  200000پرداخت هزینه آگهی به مبلغ :  9/8/85  

ریال بصورت نسیه  5000000به مبلغ ارائه خدمات :  12/9/85  

ریال  500000پرداخت هزینه اجاره به مبلغ :  16/9/85  

ریال و دریافت چک از بابت آن  4000000به مبلغ  ارائه خدمات:  85/ 17/10  

ریال   400000ه مبلغ پرداخت هزینه تعمیرات ب:  85/ 19/10  

ریال بصورت نسیه  2000000به مبلغ خرید اثاثه اداري :  85/ 9/11  

ریال از طریق صدور چک  7000000به مبلغ ماشین آالت خرید :  85/  20/11  

ریال   5000000پیش در یافت از بابت ارائه خدمات در آینده به مبلغ :  4/12/85  

ریال   200000نه ي تعمیرات در آینده به مبلغ پیش پرداخت از بابت هزی:  85/ 5/12  

دریافت شده است  4/12/85ارائه خدماتی که وجه آن در تاریخ :  8/12/85  

پرداخت شده بود 5/12/85در یافت خدمات مربوط به تعمیرات که وجه آن در تاریخ :  9/12/85  

ریال  50000ریال و استهالك ماشین آالت  100000استهالك ساختمان : 28/12/85  

  در نظر گرفته می شود  85ریال براي مطالبات سال  100000ذخیره اي معادل : 29/12/85

ثبت رویدادهاي فوق در دفتر روزنامه شرکت آقاي الف : مطلوب است   

 تاریخ شرح عطف بدهکار بستانکار
 

50000000 
 صندوق  50000000

آقاي الف سرمایه  

 بابت سرمایه گذاري آقاي الف بصورت نقد
 

18/1/85  

 
30000000 

 بانک  30000000
 صندوق
 
بابت انتقال وجھ نقد از صندوق بھ حساب 

 بانکی شرکت
 

19/1/85  

 
5000000 

   برداشت  5000000
 بانک

20/1/85  
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 برداشت از حساب بانکی شرکت

 
5000000 

 ساختمان  5000000
 صندوق

بصورت نقد  بابت خرید دارایی   

21/1/85  

 
100000 

 اثاثه   100000
 صندوق

 بابت خرید اثاثھ

22/1/85  

 
4000000 

 زمین  4000000
 صندوق

 بابت خرید زمین

23/1/85  

 
5000000 

 صندوق  5000000
 درآمد حاصل از ارائھ خدمات
 

 بابت ارائھ خدمات بصورت نقد

7/3/85  

 
600000 

 ھزینھ آب و برق  600000
 صندوق

 بابت پرداخت ھزینھ

8/3/85  

 
4000000 

 حسابھای دریافتنی  4000000
 درآمد حاصل از ارائھ خدمات
 

 بابت ارائھ خدمات بصورت نسیھ

8/4/85  

 
700000 

 ھزینھ تلفن  700000
 صندوق
 

 بابت پرداخت ھزینھ تلفن

10/4/85  

 
7000000 

 اسناد دریافتنی  7000000
 درآمدحاصل از ارائه خدمات

 
 بابت ارائه خدمات بصورت نسیه

9/5/85  

 
1000000 

 ھزینھ حقوق و دستمزد   1000000
 

 صندوق
 بابت پرداخت حقوق و دستمزد

11/5/85  

 
4000000 

 صندوق  4000000
 حسابھای دریافتنی

وصول چکبابت   

12/6/85  

 
7000000 

 صندوق  7000000
 اسناددریافتنی

 
خدمات بصورت نقدبابت ارائه   

 

14/6/85  

 
3000000 

 صندوق  3000000
 درآمد حاصل از ارائه خدمات

2/8/85  
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 بابت ارائه خدمات بصورت نقد
 

200000 
 ھزینھ آگھی  200000

 صندوق
 بابت پرداخت ھزینھ آگھی

9/8/85  

 
5000000 

 حسابھای دریافتنی  5000000
 درآمد حاصل از ارائھ خدمات 

 
بصورت نسیھبابت ارائھ خدمات   

12/9/85  

 
500000 

 ھزینھ اجاره  500000
 صندوق
 

 بابت پرداخت ھزینھ اجاره

16/9/85  

 
4000000 

 اسناد دریافتنی   4000000
 درآمد حاصل از ارائھ خدمات
 

 بابت ارائھ خدمات بصورت نسیھ

17/10/85  

 
400000 

 ھزینھ تعمیرات   400000
 صندوق
 

 بابت پرداخت ھزینھ تعمیرات

19/10/85  

 
2000000 

 اثاثھ  2000000
 حسابھای پرداختنی
 

 بابت خرید دارایی  بصورت نسیھ

9/11/85  

 
7000000 

 ماشین آالت   7000000
 اسناد پرداختنی

 
 بابت خرید دارایی از طریق چک

20/11/85  

 
5000000 

 صندوق  5000000
 پیش دریافت 
 

 بابت دریافت مبلغ درآمد آتی
 

4/12/85  

 
200000 

 پیش پرداخت  200000
 صندوق
 

 بابت پرداخت ھزینھ آتی
 

5/12/85  

 
5000000 

 پیش دریافت   5000000
 درآمدحاصل از ارائھ خدمات
 

 بابت تبدیل پیش دریافت بھ درآمد
 

8/12/85  

 
200000 

 هزینه تعمیرات  200000
 پیش پرداخت
 

 بابت تبدیل پیش پرداخت به هزینه 

9/12/85  
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100000 

 
 
 
 

50000 

100000 

 
 
 
 

50000 

 ھزینھ استھالک ساختمان  
 

 استھالک انباشتھ ساختمان
 

 بابت استھالک ساختمان
 

 ھزینھ استھالک ماشین آالت
 

 استھالک انباشتھ ماشین آالت
 

 بابت استھالک ماشین آالت
 

28/12/85  

 
 

100000 

 ھزینھ مطالبات مشکوک الوصول  100000
 

 ذخیره مطالبات مشکوک الوصول
 

 بابت مطالبات مشکوک الوصول
 

29/12/85  

 

 دفتر کل 

هر بخش از این دفتر به حساب خاصی تعلق دارد . دومین دفتر از دفاتر قانونی حسابداري دفتر کل است 
مانند صندوق یا حسابهاي (می باشد که ارقام بدهکار و بستانکار مربوط به حساب مربوطه Tوبصورت حرف 

در آن بخش  ثبت می شود و در نهایت از مجموع ارقام بدهکار و بستانکار از یکدیگر کسر ) دریافتنی و غیره 
.است یا بستانکار بدهکار می شوند تا مشخص شود که حساب مربوطه داراي مانده ي   

مربوط به حساب صندوق در ارتباط با شرکت الف توجه ) شکل  Tحساب(ان مثال به ثبت دفتر کل بعنو
:کنید   
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 صندوق

بستانکار   بدهکار                        

                                              30000000                        50000000    

                                                       5000000                          5000000 

                                                         100000                          4000000 

                                                         4000000                        7000000                       

                                                          600000                          3000000 

                                                      700000                          5000000     

                                                           1000000 

                                                           200000 

                                                           500000 

                                                           400000 

                                                            200000 

                           

                                                           42 700 000                 74 000 000 

 

 مانده  پایان سال        31300000                                                                                   

 

 

می باشد تمام اعداد  Tصفحه ي مربوط به حساب صندوق در دفتر کل که به شکل حرف التین در : توضیح 
و ارقامی که در ثبت رویداد هاي مالی مختلف در بدهکار حساب صندوق ثبت شده است در سمت راست 

از طرف دیگر تمام ارقامی که در دفتر . حساب صندوق در دفتر کل یعنی سمت بدهکار درج شده است 
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ر دفتر کل در بخش بستانکار روزنامه در قسمت بستانکار حساب صندوق ثبت شده است در حساب صندوق د
                                                                                                                . درج شده است 

پس از درج تمام ارقام بدهکار و بستانکار حساب صندوق در دفتر کل گام بعدي جمع نمودن ارقام بدهکار و 
ریال و  74000000همان طور که مشخص است جمع ارقام بدهکار حساب صندوق . می باشد بستانکار 

                                           .ریال است  24700000جمع ارقام بستانکار حساب صندوق در دفتر کل 

ارقام بدهکار و یعنی جمع ( پس از جمع نمودن ارقام بدهکار و بستانکار گام بعدي مقایسه این دو عدد 
باشد ) جمع ارقام بستانکار(بیشتر از طرف بستانکار ) جمع ارقام بدهکار (اگر طرف بدهکار . است ) بستانکار 

این امر نشان دهنده ي این است که آن حساب داراي مانده بدهکار است اما اگر طرف بستانکار بیشتر از 
                   . ن حساب داراي مانده بستانکار است طرف بدهکار باشد این امر نشان  دهنده این است که آ

) 74000000(مالحظه می شود که سمت بدهکار ) Tشکل ( در ارتباط با حساب صندوق در دفتر کل 
است در نتیجه تفاوت آن محاسبه شده و به عنوان مانده حساب ) 24700000(بیشتر از طرف بستانکار 

                                        .کار حساب دفتر کل درج می گردد در سمت بده 85صندوق در پایان سال 

محاسبه شده و به عنوان مانده آن حساب در  اما اگر طرف بستانکار بیشتر از طرف بدهکار باشد تفاوت آنها
در ادامه مالحظه می گردد که برخی از حسابها مانند . پایان سال در سمت بستانکار دفتر کل درج می گردد 

.                                                                                  حسابهاي پرداختنی چنین حالتی دارند   

 

از دفتر روزنامه به دفتر کل در رابطه با شرکت الف به شرح زیر می ) اقالم حسابداري (نتقال سایر حسابها ا
 باشد 

اسناد دریافتنی                                                                                             حسابهاي دریافتنی     

بستانکار                  بدهکار                      بستانکار                بدهکار  

  4000000 4000000  7000000 7000000 

 5000000 4000000 

 5000000 4000000 
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 بانک                                  ساختمان                             

 بدهکار بستانکار  بدهکار بستانکار 

 5000000 5000000 ٣٠٠٠٠٠٠٠ 

 ۵٠٠٠٠٠٠ ۵٣٠٠٠٠٠٠٠  ٠٠٠٠٠٠    

                                      5000000                                                                      ٢۵٠٠٠٠٠٠ 

 

 

 

 

 

 

 

 اثاثه                                                 زمین               

 بدهکار بستانکار   بدهکار بستانکار  

 ۴١٠٠٠٠٠ ٠٠٠٠٠٠ 

 ۴٢٠٠٠٠٠٠ ٠٠٠٠٠٠ 

 ۴٢١٠٠٠٠٠ ٠٠٠٠٠٠ 

 ٢١٠٠٠٠٠ 
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        ماشین آالت  پیش پرداخت 

 بدهکار بستانکار   بدهکار بستانکار  

 ٧٠٠٠٠٠٠ ٢٠٠٠٠٠ ٢٠٠٠٠٠ 

 ٧٠٠٠٠٠٠ ٢٠٠٠٠٠ ٢٠٠٠٠٠ 

 ٧٠٠٠٠٠٠ مانده   صفر   

 

 

 

 

 

 

 

  حسابهاي پرداختنی  اسناد پرداختنی 

 بدهکار بستانکار   بدهکار بستانکار  

 ٢٠٠٠٠٠٠ ٧٠٠٠٠٠٠    

 ٢٠٠٠٠٠٠ ٧٠٠٠٠٠٠ 

 ٢٠٠٠٠٠٠ ٧٠٠٠٠٠٠ 
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    استهالك انباشته ساختمان       پیش دریافت 

 بدهکار بستانکار   بدهکار بستانکار  

 ۵٠٠٠٠٠٠ ۵١٠٠٠٠٠ ٠٠٠٠٠٠  

 ۵٠٠٠٠٠٠ ۵١٠٠٠٠٠ ٠٠٠٠٠٠ 

 ١٠٠٠٠٠ مانده صفر               

 

 

 

 

 

 

انباشتھ ماشین آالت استھالک  ذخیره مطالبات مشکوك الوصول         

 بدهکار بستانکار   بدهکار بستانکار  

 ۵١٠٠٠٠٠ ٠٠٠٠  

 ۵١٠٠٠٠٠  ٠٠٠٠ 

 ۵١٠٠٠٠٠ ٠٠٠٠ 
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  هزینه تلفن   هزینه آب و برق 

 بدهکار بستانکار   بدهکار بستانکار  

 ۶٧٠٠٠٠٠     ٠٠٠٠٠ 

 ۶٧٠٠٠٠٠ ٠٠٠٠٠ 

 ۶٧٠٠٠٠٠ ٠٠٠٠٠ 

 

 

 

 

  هزینه تعمیرات   هزینه اجاره 

 بدهکار بستانکار   بدهکار بستانکار  

 ۵٠٠٠٠٠      ۴٠٠٠٠٠ 

 ۵٢٠٠٠٠٠ ٠٠٠٠٠ 

 ۵٠٠٠٠٠ ۶٠٠٠٠٠ 

 ۶٠٠٠٠٠ 
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  هزینه حقوق و دستمزد   هزینه آگهی 

 بدهکار بستانکار   بدهکار بستانکار  

 ١٠٠٠٠٠٠      ٢٠٠٠٠٠ 

 ١٠٠٠٠٠٠ ٢٠٠٠٠٠ 

 ١٠٠٠٠٠٠ ٢٠٠٠٠٠ 

 

 

 

 

 

 

  هزینه استهالك ساختمان   هزینه استهالك ماشین آالت     

 بدهکار بستانکار   بدهکار بستانکار  

 ۵١٠٠٠٠٠    ٠٠٠٠ 

 ۵١٠٠٠٠٠     ٠٠٠٠ 

 ۵١٠٠٠٠٠        ٠٠٠٠ 
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 ھزینھ مطالبات مشکوک الوصول درآمد حاصل از ارائه خدمات  

 بدهکار بستانکار   بدهکار بستانکار  

 5000000  100000 

 4000000 100000 

 7000000 100000 

 3000000    

 5000000   

 4000000 

 5000000 

 ٣٣٠٠٠٠٠٠ 

 ٣٣٠٠٠٠٠٠ 

 

 

  برداشت    سرمایھ 

 بدھکار بستانکار بدھکار بستانکار 

۵٠٠٠٠٠٠٠ ۵٠٠٠٠٠٠ 

۵٠٠٠٠٠٠٠  ۵٠٠٠٠٠٠ 

۵٠٠٠٠٠٠٠ ۵٠٠٠٠٠٠ 
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 تهیه تراز آزمایشی 

تشکیل شده است و مانده دفتر کل تمام تراز آزمایشی گزارشی است که از دو طرف بدهکار و بستانکار 
.حسابها در آن درج می شود   

درج ) مانند داراییها و هزینه ها ( سمت راست تراز آزمایشی اقالمی که داراي مانده دفتر کل بدهکار هستند 
مانند بدهی ها و درامد و سرمایه و (می شوند و در سمت چپ آن اقالمی که داراي مانده بستانکار هستند 

. در ج می شوند ) تهالك انباشته و ذخیره مطالبات مشکوك الوصول اس  

:به شرح زیر است  85تراز آزمایشی شرکت الف در پایان سال   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


 

 شرکت الف 

قبل از تعدیل تراز آزمایشی  

29/12/1385  

 بدهکار  بستانکار 

  حسابهاي پرداختنی        31300000                                              صندوق  2000000

                                اسناد پرداختنی        25000000                                                  بانک  7000000

  ذخیره مطالبات مشکوك الوصول        5000000                                  حسابهاي دریافتنی  100000

 اسناددریافتنی             4000000   

  استهالك انباشته ماشین آالت         2100000                                                   اثاثه  50000

  استهالك انباشته ساختمان        7000000                                          ماشین آالت  100000

     5000000  ساختمان     

  درآمد حاصل از ارائه خدمات         4000000                                                  زمین  33000000

   ۵٠٠٠٠٠٠٠                                             سرمایھ         ٧٠٠٠٠٠            تلفن                               هزینه 

  600000برق                                      هزینه آب و

500000                                          هزینه اجاره             

1000000                          هزینه حقوق و دستمزد  

  600000                                      هزینه تعمیرات

200000هزینه  آگهی                                           

              100000                         هزینه استهالك ساختمان

50000                       هزینه استهالك ماشین آالت  

100000                هزینه مطالبات مشکوك الوصول  

5000000                                            برداشت     

  92250000                                                         92250000                 جمع                  
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:فصل سوم   

  اصالح اشتباهات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


 

حسابهاي ( گاهی اوغات در حسابداري شرکتها متوجه این موضوع می شویم که برخی از اقالم حسابداري 
بیشتر یا کمتر از واقع ثبت شده اند و همچنین ممکن است ) درآمد و هزینه  –سرمایه  –بدهی  –دارایی 

. برخی از رویدادهاي مالی ثبت نشده باشند   

. به منظور اصالح این حسابها  باید از ثبتهاي تعدیلی یا اصالحی استفاده نماییم   

هبا توجه به اطالعات مربوط به رویدادهاي مالی شرکت الف فرض کنید ک: مثال   

یک رویداد مالی در ارتباط با این شرکت ثبت نشده است و این رویداد فعالیت کسب درامد به مبلغ  
.ریال بصورت نسیه باشد  6000000  

ریال از هزینه تعمیرات که بصورت نقد پرداخت  100000همچنین در پایان سال متوجه شده ایم که مبلغ  
.کرده ایم ثبت نشده است   

:ین رویدادها ي از قلم افتاده همانند ثبت رویداد هاي شرکت الف عمل می کنیم لذا به منظور ثبت ا  

 تاریخ شرح عطف بدهکار بستانکار
 

6000000 
 صندوق  6000000

 درآمد حاصل از ارائھ خدمات
 

 بابت کسب درامد ثبت نشده

 

 
100000 

 هزینه تعمیرات   100000
 صندوق
بابت انتقال وجھ نقد از صندوق بھ حساب 

 بانکی شرکت
 

 

 

بعد از انجام ثبت هاي تعدیلی در دفتر روزنامه در پایان سال الزم است که مانده حسابها ي دفتر کل اقالمی 
همانطور که مشخص است باید مانده دفتر کل حسابهاي . که تعدیل شده اند نیز مجددا محاسبه شود 

زیرا بھ علت انجام . مجددا محاسبھ نماییم و ھزینھ تعمیرات را درامد حاصل از ارائه خدمات  –صندوق 
                                    :ثبت ھای تعدیلی مانده این حسابھا در دفتر کل تغییر کرده است  در نتیجھ 

 

 

 

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


 صندوق

 بدهکار بستانکار

   مانده قبل از تعدیل 31300000 100000   

 6000000   

 100000 37300000 

 مانده بعد از تعدیل 37200000 

 

 درامد حاصل از ارائه خدمات

 بدهکار بستانکار 

   33000000  مانده قبل از تعدیل

 6000000 

 39000000 

   39000000 مانده بعد از تعدیل

 

 هزینه تعمیرات

 بدهکار   بستانکار 

 مانده قبل از تعدیل 600000  

 100000 

 700000 

 مانده بعد از تعدیل 700000 
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پس از تهیه ثبت ثبتهاي تعدیلی در حسابهاي دفتر کل و مانده گیري از حسابهاي دفتر کل تراز آزمایشی 

.تهیه می گردد  بعد از تعدیل  

 

 نحوه تھیھ تراز آزمایشی تعدیل شده 

البته . تهیه تراز آزمایشی تعدیل شده از  مانده حسابهاي دفتر کل بعد از تعدیل استفاده می شود  به منظور 

آن دسته از حسابهایی که در ثبتهاي تعدیلی از آنها استفاده نشده است بر اساس مانده تراز آزمایشی قبلی  

                                                              .از تعدیل در تراز آزمایشی تعدیل شده منعکس می شوند 

در نتیجه به منظور تراز آزمایشی تعدیل   شده از مانده بعد از تعدیل حسابهاي صندوق و درآمد حاصل از 

ثبتهاي تعدیلی از آنها استفاده  ارائه خدمات و هزینه تعمیرات استفاده می شود و سایر حسابها که در براي

         .بلغ آنها در تراز آزمایشی قبلی در تراز آزمایشی تعدیل شده انعکاس می یابند نشده است بر اساس م
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 شرکت الف 

بعد از تعدیل تراز آزمایشی  

29/12/1385  

 بدهکار  بستانکار 

  حسابهاي پرداختنی        37200000                                              صندوق  2000000

اسناد پرداختنی                                       25000000                                                  بانک  7000000  

ذخیره مطالبات مشکوك الوصول         5000000                                  حسابهاي دریافتنی  100000  

دریافتنیاسناد             4000000     

استهالك انباشته ماشین آالت          2100000                                                   اثاثه  50000  

استهالك انباشته ساختمان         7000000                                          ماشین آالت  100000  

     5000000  ساختمان     

درآمد حاصل از ارائه خدمات          4000000                                                  زمین  39000000  

   ۵٠٠٠٠٠٠٠سرمایھ                                                      ٧٠٠٠٠٠تلفن                                           هزینه 

  600000                  برق                    هزینه آب و

500000                                          هزینه اجاره             

1000000                          هزینه حقوق و دستمزد  

  700000                                      هزینه تعمیرات

200000     هزینه  آگهی                                      

              100000                         هزینه استهالك ساختمان

50000                       هزینه استهالك ماشین آالت  

100000                هزینه مطالبات مشکوك الوصول  

5000000                                            برداشت     

98250000                                                         98250000                        جمع             
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:نکتھ   

همانطور که مالحظه می شود تراز آزمایشی تعدیل شده شرکت الف در پایان سال همانند تراز آزمایشی قبل 

از تعدیل این شرکت می باشد فقط ارقام مربوط به صندوق و درآمد حاصل از ارائه خدمات و هزینه تعمیرات 

                                            .      به دلیل ثبتهاي تعدیلی در این دو تراز آزمایشی متفاوت می باشد 
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:فصل چهارم   

 گزارشگري مالی و بستن حسابها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


 

گزارشگری مالی ) الف  

. گزارشگري مالی به معناي ارائه اطالعات حسابداري به استفاده کنندگان از اطالعات حسابداري می باشد 

                                      .شامل گزارشاتی از قبیل صورت سود و زیان و ترازنامه می باشد این اطالعات 

این .صورت سود و زیان گزارشی است که عملکرد یک شرکت را در ارتباط با یک دوره مالی نشان می دهد 

ه از تفاوت میان آنها سود گزارش شامل تمام درآمدها و هزینه هاي شرکت در طی یک دوره مالی می باشد ک

چنانچه درآمدها بیشتر از هزینه ها باشند سود وجود خواهد داشت و اگر .یا زیان دوره مالی بدست می آید 

                                                           .هزینه ها بیشتر از درآمد ها باشند زیان وجود خواهد داشت 

این گزارش . ه وضعیت مالی یک شرکت را در یک تاریخ مشخص نشان می دهد گزارشی است کترازنامه 

است  Tترازنامه مانند حساب .شامل داراییها و استهالك هاي مربوطه و بدهی ها و سرمایه شرکت می باشد 

که در سمت راست آن داراییها و استهالك ها و ذخیره هاي مربوط به حسابهاي دریافتنی درج می شود و در 

                                                      . چپ آن بدهی ها و سرمایه شرکت نشان داده می شود  سمت

با توجه به تراز آزمایشی تعدیل شده شرکت الف مطلوب است تهیه صورت سود و زیان و تراز نامه : مثال 

.شرکت الف   

به منظور تهیه صورت سود و زیان تمام درآمدها از تراز آزمایشی تعدیل شده استخراج شده و ابتداي صورت 

سود و زیان درج شده و مجموع ان محاسبه می شود سپس تمامی هزینه ها را از تراز اختتامی استخراج 

پس از تفاوت جمع س.  نموده و در صورت سود و زیان درج می کنیم و مجموع آنرا محاسبه می کنیم 

.                                                                   درآمدها و هزینه ها سود یا زیان را بدست می آوریم   

اگر درآمدها بیشتر از هزینه ها باشد سود وجود خواهد داشت امااگر درآمدها کمتر از هزینه باشد زیان 

.  قم در داخل پرانتز در آخرین سطر صورت سود و زیان درج می کنیم خواهیم داشت و آنرا بصورت یک ر  
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 شرکت الف 

 صورت سود و زیان 

1385 /29/12سال مالی منتهی به  ارقام به ریال  

 

:درآمدها    

 درآمد حاصل از ارائه خدمات  39000000 

 جمع درآمد ها 39000000

:هزینه ها   

700000                                                                 تلفن هزینه  

  600000                                                           هزینه آب و برق

500000                                                                هزینه اجاره  

1000000                                                هزینه حقوق و دستمزد                      

700000                                                            هزینه تعمیرات  

200000                                                               هزینه آگهی  

50000                                             التهزینه استهالك ماشین آ  

100000                                               هزینه استهالك ساختمان  

100000                                       هزینه مطالبات مشکوك الوصول  

 

)3950000(  جمع هزینه ها  

  ٣۵٠۵٠٠٠٠                                                                                 دوره مالی) زیان (سود 
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 شرکت الف

 تراز نامه

29/12/1385سال مالی منتهی به   

 

: بدھی ھا                                     :                        داراییها   

  2000000       حسابهاي پرداختنی    37200000                                            صندوق

25000000                                               بانک  7000000ناد پرداختنی            اس  

5000000           حسابهاي دریافتنی            جمع بدهی ها           9000000  

)100000(ذخیره مطالبات مشکوك الوصول  

4900000                       خالص حسابهاي دریافتنی    

:                      سرمایه شرکت   4000000                                   اسناد دریافتنی   

2100000                                                اثاثه    50000000سرمایه در ابتداي دوره       

  7000000                      ماشین آالت  )5000000(  برداشت: کسر می شود   

)  50000(       استهالك انباشته ماشین آالت                            :میشود ) کسر(اضافه    

  6950000                                ارزش دفتري ماشین آالت      35050000دوره     )زیان(سود           

80050000سرمایه شرکت در پایان دوره مالی                               5000000                         ساختمان  

)100000(         استهالك انباشته ساختمان  

4900000                             ارزش دفتري ساختمان  

                           4000000                                             زمین

 جمع داراییھا ٨٩٠۵٠٠٠٠            جمع بدھی ھا و سرمایھ     ٨٩٠۵٠٠٠٠
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آخر تراز نامه می توان نتیجه گرفت که جمع بدهی ها و سرمایه با جمع داراییها  راز سط: نکته بسیار مهم 

در . به این تساوي در حسابداري معادله حسابداري یا معادله تراز نامه گفته می شود . همیشه برابر هستند 

                             :                               نتیجه معادله حسابداري را می توان را به شرح زیر نوشت 

 داراییها = سرمایه + بدهی ها

 

عملیات بستن حسابھا ) ب  

.در پایان هر سال مالی الزم است تا تمام حسابهاي یک شرکت بسته شده و گزارشات مالی تهیه شوند   

.حسابها را به دو دسته موقت و دائمی تقسیم می کنیم  ،به منظور بستن حسابها   

از یک ) که در تراز آزمایشی تعدیل شده موجود است ( حسابهاي موقت حسابهایی هستند که مانده آنها 

حساب ،از میان حسابها . دوره مالی به دوره مالی بعد منتقل نمی شود و مخصوص همین دوره مالی است 

ز ارائه خدمات و سایر در آمد حاصل ا( و حسابهاي درآمد ) اجاره و تعمیرات و آگهی و غیره ( هزینه ها 

                                                         .از جمله حسابهاي موقت هستند و حساب برداشت ) درآمدها 

از یک ) که در تراز آزمایشی تعدیل شده موجود است ( حسابهاي دائمی حسابهایی هستند که مانده آنها

 –بانک  –مانند صندوق ( حساب ها دارایی ،از میان حسابها . شوند  دوره مالی به دوره مالی بعد منتقل می

مانند حسابهاي ( و حسابهاي بدهی ) ساختمان و اسناد دریافتنی و حسابهاي دریافتنی و سایر داراییها 

                  . و حساب سرمایه جزء حسابهاي دائمی هستند ) پرداخنی و اسناد پرداختنی و سایر بدهی ها 

بستن حسابھای موقت    

. همانطور که گفتیم حساب درآمد و هزینه از جمله حسابهاي موقت هستند   
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درامدها در  تراز آزمایشی تعدیل شده داراي مانده بستانکار و هزینه ها در تراز آزمایشی تعدیل شده داراي 
. کار هستند مانده بده  

امه بستانکار می کنیم و به میزان جمع هزینه هاي فتر روزند به منظور بستن هزینه تمام هزینه ها را در
. بستانکار شده حسابی را تحت عنوان خالصه سود و زیان  بدهکار می نماییم   

به منظور بستن درآمد مانده این حساب را بر  اساس  مبلغ موجود در تراز آزمایشی تعدیل شده در دفتر 

سود و زیان را بستانکار می نماییم و بدین ترتیب  روزنامه بدهکار می کنیم و در مقابل آن حساب خالصه

.حسابهاي موقت را می بندیم   

به منظور بستن حساب برداشت مانده این حساب را بر اساس مبلغ موجود در تراز آزمایشی تعدیل شده در 

.دفتر روزنامه بستانکار کرده و در مقابل آن حساب سرمایه را بدهکار می نماییم   

:حسابھای موقت شرکت الف بھ شرح  زیر می باشد عملیات بستن   

 تاریخ شرح عطف بدهکار بستانکار
 
 

700000 

600000 

500000 

1000000 

700000 

200000 

100000 

50000 

100000 

 خالصھ سود و زیان  3950000
 

 ھزینھ تلفن
 ھزینھ آب و برق 
 ھزینھ اجاره
 ھزینھ حقوق و دستمزد
 ھزینھ تعمیرات 
 ھزینھ آگھی
 ھزینھ استھالک ساختمان
 ھزینھ استھالک ماشین آالت
 ھزینھ مطالبات مشکوک الوصول
 
 

 بابت بستن حسابھای ھزینھ

 

 
 
 

39000000 

 
39000000 

  
 درآمد حاصل از ارائھ خدمات

 
 خالصھ سود و زیان
 

 بابت بستن حساب درآمد 

 

 
 

5000000 

 سرمایھ  5000000
 

 برداشت
 

 بابت بستن حساب برداشت
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  :         یعنیحساب خالصه سود و زیان خود نیز یک حساب موقت است که براي بستن حساب هاي موقت 

بعد از بستن حسابهاي درآمد و هزینه مانده این حساب ها به صفر . درآمد و هزینه از آن استفاده می شود

گیري کرده و مانده آن را به  از طرف دیگر بعد از بستن خالصه سود و زیان از این حساب مانده . می رسد 

                                                                                                    .حساب سرمایه می بندیم 

اگر حساب خالصه سود و زیان داراي مانده بدهکار باشد یعنی شرکت در سال جاري زیان داشته : نکته مهم 

هاي آن بیشتر از درآمد هاي آن بوده است اما اگر حساب خالصه سود و زیان داراي مانده است و هزینه 

بستانکار باشد یعنی شرکت در سال جاري سود داشته است و درآمدهاي آن بیشتر از هزینه ها ي آن بوده 

.است  در نتیجه مانده حساب خالصه سود و زیان نشان دهنده ي سود یا زیان شرکت در سال جاري. است   

نحوه مانده گیري از حساب خالصه سود و زیان و بستن آن به حساب سرمایه در ارتباط با شرکت الف به 
:شرح زیر است   

 حساب خالصھ سود و زیان

39000000 3950000  

 

 39000000 3950000 

  35050000 مانده حساب 

 

بستانکار است در نتیجه شرکت الف در همانطور که مشخص است حساب خالصه سود و زیان داراي مانده 
.ریال می باشد  35050000داراي سود بوده و میزان مبلغ  85سال   

مانده حساب خالصه سود و زیان همیشه برابر است با  سطر آخر صورت سود و زیان که نشان دهنده : نکته
طر آخر صورت سود و زیان در صورتیکه مانده حساب خالصه سود و زیان با س.  سود یا زیان دوره می باشد 

. برابر نباشد یعنی اشتباهی در محاسبات وجود دارد   
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به منظو بستن حساب خالصه سود و زیان چون این حساب داراي مانده بستانکار است آنرا بدهکار کرده و  
به  حساب سرمایه را به شرح زیر بستانکار می کنیم اما اگر خالصه سود و زیان داراي مانده بدهکار باشد

.منظور بستن باید آنرا بستانکار و سرمایه را بدهکار می کردیم   

 

 تاریخ شرح عطف بدهکار بستانکار
 

 
35050000 

 خالصھ سود و زیان  35050000
 

 سرمایھ 
 

 بابت بستن حساب خالصھ سود و زیان

 

 

مانده حساب از آنجاییکه حساب هایی نظیر برداشت و خالصه سود و زیان به حساب سرمایه بسته می شوند 
سرمایه تغییر خواهد در نتیجه بعد از بستن حسابهاي برداشت و خالصه سود و زیان الزم است تا از حساب 

.سرمایه مجددا مانده گیري نماییم   

 سرمایھ

قتمانده قبل از بستن حسابهاي مو   بابت بستن حساب برداشت 5000000 50000000 

 35050000 بابت بستن حساب خالصه سود و زیان

 

 85050000 5000000 

 80050000 مانده بعد از بستن حسابهاي موقت

 

 

 بستن حسابهاي دائمی 

حساب هاي دائمی شامل . بعد از بستن حسابهاي موقت باید به منظور بستن حسابهاي دائمی اقدام شود 
.بدهی ها و حقوق صاحبان سرمایه  –تمام اقالمی است که در تراز نامه گزارش می شوند یعنی داراییها   

از تعدیل و همچنین از  به منظور بستن حسابهاي دائمی از مانده دارایی و بدهی ها در تراز آزمایشی بعد
.مانده سرمایه بعد از بستن حسابهاي موقت استفاده می شود   
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:مرحله اول   

به منظور بستن دارایی ها تمام دارایی ها را بر اساس مانده تراز آزمایشی تعدیل شده بستانکار کرده و 
 حسابی را تحت عنوان تراز اختتامی بدهکار به میزان جمع داراییهایی که بستانکار کرده ایم بدهکار می کنیم 

:مرحله دوم   

را بر  و ذخیره مطالبات مشکوك الصول تمام این اقالم و استهالك انباشته داراییها  به منظور بستن بدهی ها
اساس مانده تراز آزمایشی تعدیل شده بدهکار کرده و حسابی را تحت عنوان تراز اختتامی بر اساس جمع 

                                                         .                که بدهکار کرده ایم بستانکار می کنیم اقالمی 

:مرحله سوم   

به منظور بستن حساب سرمایه این حساب را بر اساس مانده آن بعد از بستن حسابهاي موقت بدهکار کرده و 
.حساب تراز اختتامی را بدهکار می کنیم   

.با انجام مراحل باال عملیات بستن حسابهاي دائمی نیز اتمام می یابد   

:به شرح زیر است  85سال نحوه بستن حسابهاي دائمی شرکت الف در پایان   

 تاریخ شرح عطف بدهکار بستانکار
 
 

37200000 

25000000 

5000000 

4000000 

2100000 

7000000 

5000000 

4000000 

 

 تراز اختتامی  89300000
 

 صندوق

 بانک

 حسابھای در یافتنی

 اسناد دریافتنی

 اثاثھ

 ماشین آالت

 ساختمان

 زمین

 

 

 بابت بستن داراییھا

 

 
 
 

 
 
 

  
 
 
 

 

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9250000 

 
2000000 

7000000 

50000 

100000 

100000 

 
 حسابھای پرداختنی

 
 اسناد پرداختنی

 
 استھالک انباشتھ ماشین آالت

 
 استھالک انباشتھ ساختمان

 
 ذخیره مطالبات مشکوک الوصول

 
 

 تراز اختتامی
 

 بابت بستن بدھی ھا
 

 
 
 
 

80050000 

 
80050000 

  
 سرمایھ

 
 تراز اختتامی
 

 بابت بستن حساب سرمایھ

 

 

 افتتاح حسابهاي دائمی در سال بعد 

ثبت ھای مربوط  .افتتاح می شوند  ،در سال بعد تمام حسابهاي دائمی شرکت مجددا با استفاده از تراز افتتاحیه 

:بھ اففتاح حسابھای دائمی شرکت در سال بعد بھ شرح زیر می باشد   

  

 تاریخ شرح عطف بدهکار بستانکار
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

89300000 

37200000 

25000000 

5000000 

4000000 

2100000 

7000000 

5000000 

4000000 

 

 صندوق 

 بانک

 حسابھای در یافتنی

 اسناد دریافتنی

 اثاثھ

 ماشین آالت

 ساختمان

 زمین

 
 تراز افتتاحیھ
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 بابت افتتاح داراییھا
 
 
 

2000000 

7000000 

50000 

100000 

100000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
9250000 

 
 
 
 

  
 تراز افتتاحیھ

 
 حسابھای پرداختنی
 
 اسناد پرداختنی
 
 استھالک انباشتھ ماشین آالت
 
 استھالک انباشتھ ساختمان
 
 ذخیره مطالبات مشکوک الوصول

 
 
 
 
 
 

 بابت افتتاح بدھی ھا
 

 

 

 
 
 

80050000 

 
80050000 

  
 ترازافتتاحیھ

 
 سرمایھ
 

 بابت افتتاح حساب سرمایھ
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