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یمؤسسات خدماتیحسابدار–بخش اول

یبا حسابدارییآشنا–فصل اول

:یبنگاه اقتصاد

ن يب ايقرار دارد كه با تركيیا گروه هايار افراد يدر اختیمختلفیدرعلم اقتصاد، عوامل اقتصاد
. نامندیمیا گروهها را بنگاه اقتصادين افراد يا. پردازندیا انجام خدمات ميد كاال يعوامل به تول

:یا مالییاقتصادیدادھایرو

مانند وام گرفتن و وامییت ھایع و فروش و ارائھ خدمات با فعالید، توزید، تولیھستند كھ با خریعیوقا
.دادن سر و كار دارند

:یف حسابداریتعر

استفاده كنندگان بھ یبرای، ثبت و گزارش اطالعات اقتصادیری، اندازه گیشناسائ:عبارت است از
.آنھا فراھم شودیآگاھانھ برایریم گیكھ امكان قضاوت و تصمیگونھ ا

:یاطالعات حسابدار

.باشدیخاص میك واحد اقتصادیمؤثر بریمالیدادھایاطالعات مربوط بھ روخالصھ 

:یت حسابداریشخص

ھ یفقط در مورد آن تھیحسابداریاست كھ اطالعات و گزارشھایمشخص و جداگانھ ایواحد اقتصاد
.شودیم

))یریم گیو تصمیرابطه اطالعات حسابدار((
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:یاقتصادیانواع واحدھا

ین خود را دنبال میمنافع مالكیب عوامل مختلف اقتصادیھستند كھ با تركیمؤسسات جدا و مستقل
.شوندیمیر طبقھ بندیت بھ شكل زیو نوع فعالیت، شكل حقوقیاز لحاظ مالك.كنند

:شوندیم میت بھ سھ نوع تقسیاز نظر مالكیاقتصادیواحدھا

قراریعمومیر نھادھایا سایت دولتیم در مالكیر مستقیا غیمیبھ طور مستق:یعمومیواحدھا-١
.باشدین واحدھا میاز اینمونھ این اجتماعیسازمان تأم.دارند

یو اجتماعیمشترك و بھبود وضع اقتصادیھایازمندیبھ منظور رفع ن:یتعاونیواحدھا-٢
.ت اعضا قرار دارندیل شده و در مالكیمتقابل تشكی، كمك و ھمكاریداریق خریآن از طریاعضا

.یتعاونیمانند شركتھا
.ستندینیا چند نفر تعلق دارند و متعلق بھ بخش عمومیكین واحدھا بھ یا:یخصوصیواحدھا-٣

.مانند فروشگاھھا

:شوندیم میت بھ دو دستھ تقسیاز نظر ھدف فعالیاقتصادیواحدھا

نامیل شود واحد انتفاعیتشكیكھ با ھدف سود و منفعت مادیھر واحد اقتصاد:یانتفاعیواحدھا-١
.دارد

مالكان آنیبرایل آن كسب منفعت مادیرا كھ ھدف از تشكیھر واحد:یر انتفاعیغیواحدھا-٢
.ندیگویر انتفاعینباشد واحد غ
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:شوندیم میت بھ سھ دستھ تقسیاز نظر نوع فعالیاقتصادیواحدھا

ً در قبال ارائھ یان ارائھ میبھ مشتریھستند كھ خدماتییواحدھا:یخدماتیواحدھا-١ كنند و معموال
.مانند بانكھا و ھتلھا.كنندیخدمات منفعت كسب م

مانند.د و فروش مواد خام، فرآورده ھا و كاالھا اشتغال دارندیبھ خر:یبازرگانیواحدھا-٢
.فروشگاھھا

.پردازندیمیاقتصادید بھ ساخت كاالھایبا استفاده از عوامل تول:یدیتولیواحدھا-٣

:شوندیم میاز نظر تعداد مالك بھ دو دستھ تقسیاقتصادیواحدھا

.ك نفر تعلق دارد؛ مانند فروشگاھھا، مغازه ھایت آنھا بھ یمالك:یانفرادیواحدھا-١
یكنند و واحدھایگر جمع میكدیكوچك خود را بایھ ھایافراد، سرما:یر انفرادیغیواحدھا-٢

.مانند شركتھا.دھندیل میرا تشكیبزرگتر

پرسشھا؟

د؟یف كنیرا تعریبنگاه اقتصاد-١

نیب ایقرار دارد كھ با تركییا گروه ھایار افرادیدر اختیمختلفیدر علم اقتصاد عوامل اقتصاد
.ندیگویمیا گروھھا را بنگاه اقتصادین افرادیا.پردازندیا انجام خدمات مید كاالیعوامل بھ تول

د؟یف كنیرا تعریتعاونیاقتصادیواحدھا-٢

ق خودیآن از طریاعضایو اجتماعیمشترك و بھبود وضع اقتصادیھایازمندیبھ منظور رفع ن
.ت اعضا قرار دارندیمالكل شده و دریمتقابل تشكی، كمك و ھمكاریاری

یژگیك از ویبر اساس كدامی، خصوصی، تعاونیعمومیبھ واحدھایاقتصادیم واحدھایتقس-٣
باشد؟یمیاقتصادیواحدھایھا

تینوع مالك)الف
تیھدف فعال)ب
تینوع فعال)ج
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یشكل حقوق)د
نھ الف یگز

محسوب شود؟یانفرادیتواند بھ عنوان واحدھایر میزیاقتصادیك از واحدھایكدام-٤
مغازه ھا)الف
یتعاونیشركتھا)ب
بانكھا)ج
یدولتیسازمانھا)د

نھ الفیگز

یمعادله حسابدار–فصل دوم

:ھایدارائ

یواحد اقتصادیرا براینده منفعتیرود در آیكھ انتظار میك واحد اقتصادیمتعلق بھ یمنابع اقتصاد
.ندیگوید، دارائینماجادیا

یواحد اقتصادیھایاشخاص نسبت بھ دارائیحقوق مال=یواحد اقتصادیھایدارائ

:اشخاصیحقوق مال

یمالك و حقوق مالیشامل حقوق مالیواحد اقتصادیھایاشخاص نسبت بھ دارائیحقوق مال
.طلبكاران است

:یبدھ

.ندیگویرا بدھیك واحد اقتصادییھاینسبت بھ دارائر از مالكیاشخاص غیحقوق مال

:هیسرما

.ندیھ گویرا، سرمایك واحد اقتصادییھاین نسبت بھ دارائیا مالكیمالكیا ادعایحق
یمعادلھ حسابدار

ھ یسرما+یبدھ=یدارائ
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:ھایانواع دارائ

ھا مورد ید كاالھا و پرداخت بدھیخریكھ برایواحد اقتصادیھاین دارائیاز مھم تر:نقد و بانك-١
.ردیگیاستفاده قرار م

گرانیھ، از دیبھ طور نسیا فروش دارائیدر قبال ارائھ یاقتصادیواحدھا:یافتنیدریحساب ھا-٢
.ندیگویافتنیدریھا را حساب ھایل دارائین قبیا.شوندیطلبكار م

و بھ یداریخریواحد اقتصادیت ھایان فعالیاست كھ در جریشامل كاالھا و اجناس:ملزومات-٣
.رسدیمصرف م

:ھایانواع بدھ

یجاد میگران ایا خدمات از دییھ دارائید نسیخریدر ازاین نوع بدھیا:یپرداختیحساب ھا-١
.شود

.شودیجاد میبانكھا ارینظیافت وام از مؤسسات اعتباریدریدر ازاین نوع بدھیا:یوام پرداخت-٢

یت معادله حسابداریاھم

را ثبت و سپس اطالعاتیك واحد اقتصادیمربوط بھ یمالیدادھاینكھ رویایحسابداران برا
:دیرا بھ طور مناسب گزارش كنند؛ بایحسابدار

.كنندیرا شناسائیمؤثر بر واحد اقتصادیمالیدادھایرو-١
.ندینمایریو اندازه گیابیارزیمعادلھ حسابداریرا بر اجزایمالدادیر ھر رویزان تأثیم-٢

انجام شده است١٣٧١سالیدو ماھھ ابتدایون ماھر طیزیرگاه تلویر در تعمیزیداد مالیرو:١مثال
ابتدا اقدام بھ .ون گرفتیزیرگاه تلویس تعمیم بھ تأسیتصم١٣٧١ن ماه سالیماھر در فروردیآقا.

رگاه ماھر یرا بھ نام تعمین در بانك، حساب جاریفرورد١٥ھ كسب كرده، سپس در افت پروانیدر
.نمادیز میرگاه بھ آن حساب واریھ تعمیبھ عنوان سرمالایر٣٠٠٠٠٠٠٠كند و مبلغیافتتاح م

:لیه و تحلیتجز

تیماھر، تعلق دارد با شخصیكھ بھ آقایك واحد اقتصادیون ماھر، یزیرگاه تلویس تعمیبا تأس
بھ لایر٣٠٠٠٠٠٠٠زیو واریشود و با افتتاح حساب جاریجاد میماھر ایمستقل از آقایحسابدار

.باشدیبھ نام نقد و بانك میك قلم دارائیرگاه ماھر صاحب ین حساب، تعمیا

:ترازنامه

خیك تاریرا، دریواحد اقتصادكیمالكیھ یھا و سرمایھا و بدھیاست كھ دارائیصورتحساب
ً در تھ.دھدین نشان میمع :ر توجھ كردید بھ نكات زیھ تراز نامھ بایمعموال
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:ر استیعنوان ترازنامھ شامل موارد ز:نوشتن عنوان-١
ینام واحد اقتصاد)الف
یا صورتحساب مالینام گزارش)ب
خ گزارشیتار)ج
.ج ھر كشور استیرای، پولیمالیدادھایرویریواحد اندازه گ:یریواحد اندازه گ-٢
ھ مالك یھا و سرمایھا و در سمت چپ بدھیدر سمت راست ترازنامھ دارائ:ن ترازنامھیطرف-٣

.شودینوشتھ م
.شوندیل بھ نقد نوشتھ میت تبدیب قابلیھا بھ ترتیدر ترازنامھ دارائ:ھایب نوشتن دارائیترت-٤
د پرداخت دریخ سررسیب تاریبھ ترتیمختلف واحد اقتصادیھایبدھ:ھایب نوشتن بدھیترت-٥

.شوندیترازنامھ نوشتھ م
ھا و جمع ین جمع دارائیشھ بین ھمیبنابرا.استیترازنامھ منطبق بر معادلھ حسابدار:موازنھ-۶

.ھ مالك توازن وجود داردیھا و سرمایبدھ

:ح داده شده استیر توضیك ترازنامھ در شكل زیازینمونھ ا
ون ماھر یزیرگاه تلویتعم

٣١/٢/١٣٧١خیترازنامھ بھ تار
ھایبدھ ھایدارئ

٠٠٠/٥٠٠/١یپرداختنیحساب ھا ٠٠٠/٧٥٠/٥نقد و بانك
٠٠٠/٠٠٠/٠١یوام پرداختن ٠٠٠/٢٥٠یافتنیدریحساب ھا

٠٠٠/٥٠٠/١١ھایجمع بدھ ٠٠٠/٥٠٠ملزومات
ھیسرما ٠٠٠/٠٠٠/٣اثاثھ
٠٠٠/٠٠٠/٠٣ماھریھ آقایسرما ٠٠٠/٠٠٠/٣٢آپارتمان

٠٠٠/٥٠٠/٤١ھیھا و سرمایجمع بدھ ٠٠٠/٥٠٠/١٤ھایجمع دارائ

پرسشھا؟

د؟یف كنیرا تعریبدھ-١
.ندیگویرا بدھیك واحد اقتصادییھایر از مالك نسبت بھ دارائیاشخاص غیحقوق مال

د؟یف كنیترازنامھ را تعر-٢
نیخ معیك تاریرا دریك واحد اقتصادیھ مالك یھا و سرمایھا، بدھیاست كھ دارائیصورتحساب

.دھدینشان م
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د؟یف كنیھ را تعریسرما-٣
.ندیھ گویرا سرمایك واحد اقتصادییھاین، نسبت بھ دارائیا مالكیمالكیمالیا ادعایحق

...كندیز میبانك واریھ بھ حساب جاریبھ عنوان سرمایك واحد اقتصادیكھ صاحب یوجوھ-٤
.دھدیش میھا را افزایدارائ)الف
.دھدیش میھا را افزایبدھ)ب
.دھدیھا را كاھش میدارائ)ج
.دھدیھ را كاھش میسرما)د

نھ الفیگز

یمالیدادھایل و ثبت رویه و تحلیتجز–فصل سوم

:حساب

ھ صاحب یا سرمایخاصیك بدھیخاص،یك دارائیاست، كھ در یراتییمفصل از تغیبھ منزلھ پرونده ا
.استیثبت و خالصھ كردن اطالعات مالیدھد و ابزار اصلیرخ میك دوره زمانییمؤسسھ، ط

ك واحدیمربوط بھ یبھ اطالعات موجود در حساب ھا آسانتر شود، ھمھ حساب ھاینكھ امكان دسترسیایبرا
.شودیمینگھدار»دفتر كل«ك دفتر خاص بھ نام یدریاقتصاد

:در حسابھایمالیدادھایثبت رو

م،یكنیاستفاده مTم از شكل حسابینشان دھیمعادلھ حسابداریرا بر اجزایداد مالینكھ اثر ھر رویایبرا
:سھ قسمت استیكھ دارا

عنوان حساب-١
ا بدھكار یسمت راست-٢
ا بستانكاریسمت چپ-٣

عنوان حساب
بستانكاربدھكار

:ش و كاھش در حسابھایقاعده ثبت افزا-

.شودی، ثبت میحساب آن دارائ)بدھكار(در سمت راستیش ھر دارائیافزا
.شودی، ثبت میحساب آن دارائ)بستانكار(در سمت چپیكاھش ھر دارائ
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.شودیھ مالك در بستانكار حساب مربوط، ثبت میو سرمایش ھر بدھیافزا
.شودیمالك در بدھكار حساب مربوط، ثبت میكاھش ھر بدھ

ھ مالك یسرما+ھا یبدھ=ھا یدارائ
 شیافزا

 ھایدارائ

بدھكار

شودیم

 كاھش

 ھایدارائ

بستانكار

شودیم

 كاھش

ھایبدھ

 بدھكار 

شودیم

شیافزا

 ھایبدھ

بستانكار

شودیم

 كاھش

 ھ یسرما

بدھكار

شودیم

 شیافزا

 ھ یسرما

بستانكار

شودیم

اكنون از روش.ل شدیھ و تحلید و تجزیثبت گردیمالدادی، رو)ون ماھریزیرگاه تلویتعم(در مثال قبل)مثال
.میكنیاستفاده میگرید

لایر٠٠٠/٠٠٠/٣٠ماھر بھ مبلغ یآقاینقدیھ گذاریسرما:١یداد مالیرو

صیتشخقاعدهلیھ و تحلیتجز

شودی، بدھكار مییش دارایافزاافتھ استیشیافزا)نقد و بانك(یدارائ

بانكنقد و:بدھكار

لایر٠٠٠/٠٠٠/٣٠

افتھ استیشیھ مالك افزایسرما
ھ، بستانكاریش سرمایافزا

شودیم

ھیسرما:بستانكار

ماھریآقا

لایر٠٠٠/٠٠٠/٣٠

:حساب ھایریمانده گ

ادداشت و سپس جمع طرفیر ھر ستون ینخست، ارقام بدھكار و ارقام بستانكار را جداگانھ جمع زده، ز
.ندیگو»مانده حساب«قین تفریم؛ بھ حاصل ایكنیرا از جمع طرف بزرگتر كسر مكوچكتر

پرسشھا
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ست؟یحساب چ-١

كییھ صاحب مؤسسھ طیا سرمایخاصیك بدھیخاص،یك دارائیكھ در یراتییاست مفصل از تغیپرونده ا
.دھدیرخ میدوره زمان

ست؟یمنظور از بدھكار و بستانكار چ-٢

.باشدیسمت چپ حساب میراست حساب و بستانكار بھ معنیبدھكار بھ معن

.شودیده مینام........دو طرف ھر حساب -٣

یو بدھیدارائ)الف
بدھكار و بستانكار)ب
ھیو سرمایدارائ)ج
ش و كاھش یافزا)د

نھ بیگز

یدر مدارك و دفاتر حسابداریمالیدادھایثبت رو:فصل چھارم

:اسناد و مدارك مثبته

.شودیگفتھ م»اسناد مثبتھ«مشخص دارد،یداد مالیا رویك معاملھ یكھ داللت بر وقوع یبھ اسناد و مدارك
......، قبض آب و برق وید بانكیمانند فاكتور فروش، رس

:یسند حسابدار

ی، در آن نوشتھ میقبل از ثبت در دفاتر حسابداریداد مالیا چند رویكیاست كھ اطالعات مربوط بھ یبرگھ ا
.گرددیم میتنظیدفاتر حسابداریشود و سپس بر اساس اطالعات مندرج در سند حسابدار

:یدفاتر حسابدار

:كردمیتوان بھ دو گروه تقسیرا میدفاتر حسابدار.شوندیثبت میدادھا در دفاتر حسابداریھ رویكل
ریباشد و گروه دوم، دفاتر غیو دفتر كل می، شامل دفتر روزنامھ عمومیا قانونییگروه اول، دفاتر رسم

.گرددیاز حسابداران میر دفاتر مورد نین و سای، كھ شامل دفاتر تأمیا كمكییرسم



١٣

:یدفتر روزنامه عموم-١

خ وقوع در آن ثبتیب تاریروزانھ بھ ترتیواحد اقتصادكییمالیدادھایھ معامالت و رویاست كھ كلیدفتر
.شوندیم

ً پس از كسب مجوزھایلت اخیخانم فض)مثال س مؤسسھ آموزش زبان دانا كرده است و یالزم اقدام بھ تأسیرا
.ر در مؤسسھ انجام شده استیزیت ھایفعال١٣٧۶آبان ماهیط

لایر٣٢٠٠٠٠٠٠زیك رفاه كارگران شعبھ وحدت و واربان٣٥٢٠شمارهیافتتاح حساب جار–آبان ماه١٣
ك برگیمؤسسھ دانا، بانك ین مبلغ بھ حساب جاریز ایھ مؤسسھ دانا، در قبال وارین حساب بابت سرمایبھ ا
.ل دادیلت تحویبھ خانم فضید بانكیرس
٢١٥٠١ل چك شمارهیدر قبال تحولایر٣٠٠٠٠٠٠٠یك دستگاه آپارتمان بھ بھایید نقدیخر–آبان ماه۶

د امضا شده ازیك برگ رسیمؤسسھ دانا، یاز حساب جارلایر٣٠٠٠٠٠٠٠بھ مبلغ ١٣٧٦آبان ماه۶مورخ
نیاز سند انتقال آپارتمان بھ عنوان سند مثبتھ ایرین تصویھمچن.دیافت گردیفروشنده آپارتمان دریمعتمدیآقا
.ھ شدیتھیداد مالیرو
فاكتور فروشیدیمجیآقا.لایر٣٥٠٠٠٠٠یبھ بھایدیاثاثھ از فروشگاه مجیمقدارھ ید نسیخر–آبان ماه٧

.ل دادیرا بھ مؤسسھ دانا تحو٧٦/٧/٨مورخ١٧٠٣شماره
ك برگیبانك.ز كردیبھ عنوان وام بھ حساب مؤسسھ دانا وارلایر١٠٠٠٠٠٠٠فرشاد، مبلغیآقا–آبان ماه٨

شان بھ یم نمود كھ ایفرشاد تسلیمؤسسھ دانا بھ آقا٣٥٢٠بھ حساب ١٠٠٠٠٠٠٠زیبر واریمبنید بانكیرس
.ل دادیمؤسسھ تحو

حسن پور فاكتور فروش شمارهیآقا.اثاثھ از فروشگاه حسن پورلایر٧٥٠٠٠٠٠ھ ید نسیخر–آبان ماه١١
.مؤسسھ دانا ارسال كردیبرا٧٦/٨/١١مورخ٢٢١١

یدیمجیبھ آقالایر٣٠٠٠٠٠٠بھ مبلغ ٧٦/٨/١٤مورخ٢١٥٠٢ل چك شمارهیصدور تحو–آبان ماه١٤
.دیافت گردید چك دریك برگ رسین چك در ھمان روز یل ایدر قبال تحو.شان از مؤسسھ دانایبابت طلب ا

لیتحویمیكرید چك آن را بھ آقایصادر كرد و پس از اخذ رسلایر٥٥٠/٠٠٠ینقدیدیخر–آبان ماه١٨
.داد

.شودیل میھ و تحلیر تجزیداد بھ شرح زین رویا-١مرحلھ 
صیتشخقاعدهلیھ و تحلیتجز

یش میافزا)نقد و بانك(یدارائ
٣٢٠٠٠٠٠٠نقد و بانك:بدھكارشودیبدھكار میش دارائیافزاابدی

لایر

لت در موسسھ یھ خانم فضیسرما
ابدییش میدانا افزا

ھ بستانكاریش سرمایافزا

شودیم

ھ خانم یسرما:بستانكار
لایر٣٢٠٠٠٠٠٠لتیفض

یم سند حسابداریتنظ-٢مرحلھ 
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١شماره صفحھ روزنامھ موسسھ آموزش زبان دانا ١شماره

١تعداد ضمائمیسند حسابدار٣/٨/٧۶خیتار
بستانكاربدھكارشرح

نقد و بانك

لتیھ خانم فضیسرما

لتیھ خانم فضیاولیھ گذاریسرما
در مؤسسھ آموزش زبان

٣٢٠٠٠٠٠٠
٣٢٠٠٠٠٠٠

٣٢٠٠٠٠٠٠٣٢٠٠٠٠٠٠جمع
یر مالیمدیمسئول حسابدارم كنندهیتنظ

 موسسھ آموزش زبان دانا 
دفتر روزنامھ
١شماره صفحھ 

بستانكاربدھكارعطفشرحخیتارسندشماره

١١٣٧۶

ابان ماه٣

نقد و بانك
ھ یسرمالتیفضھ خانمیسرما
لت دریھ خانم فضیاولیگذار

 آپارتمانموسسھ

نقد و بانك

ك دستگاه آپارتمان ازیدیخر
 بھ صورت نقدیمعتمدیآقا

اثاثھ

یپرداختنیحسابھا

اثاثھ از ید مقداریخر
ھیبھ طور نسیدیفروشگاه مج

١ 

٣٥

٣٢٠٠٠٠٠٠
٣٢٠٠٠٠٠٠

٢٠ابان ماه٢٦

١
٣٠٠٠٠٠٠٠

٣٠٠٠٠٠٠٠
١٥ابان ماه٣٧

٢٥
٣٥٠٠٠٠٠

٣٥٠٠٠٠٠

٤
 ١ابان ماه٨

٣٠
١٠٠٠٠٠٠٠

١٠٠٠٠٠٠٠
١٥ابان ماه٥١١

٢٥
٧٥٠٠٠٠٠

٧٥٠٠٠٠٠
٢٥٣٠٠٠٠٠٠ابان ماه۶١٤
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 نقد و بانك

یوام پرداختن

فرشادیافت وام از آقایدر

اثاثھ

یپرداختنیحسابھا

 ھ از ید اثاثھ بھ طور نسیخر
فروشگاه حسن پور

یپرداختنیحسابھا

 نقد و بانك

یاز طلب آقایپرداخت قسمت
 یدیمج

 ملزومات

نقد و بانك

بھ طور ید ملزومات اداریخر
نقد

١
٣٠٠٠٠٠٠

١٠ابان ماه٧١٨

١
٥٥٠٠٠٠

٥٥٠٠٠٠

٢٨۶٥٥٠٠٠٠٨۶٥٥٠٠٠٠نقل بھ صفحھ 

دفتر كل

ک ییمالیدادھایثبت و خالصھ كردن اطالعات مربوط بھ رویكھ براییعبارت است از مجموعھ حساب ھا
.ردیگیدر دفتر روزنامھ انجام میمالیدادھاینوشتن دفتر كل بعد از رو.شودیاستفاده میواحد اقتصاد

ثبت شده در دفتر روزنامھ مشخص و سپس مراحل یداد مالیدر دفتر كل ابتدا رویمالیدادھایثبت رویبرا
:شودیر انجام میب زیانتقال بھ ترت

.كھ در دفتر روزنامھ بدھكار شده استیدا كردن صفحھ حسابیپ-١
كلدر ستون مربوطھ در حساب دفتر)شماره روزنامھ(یداد مالینوشتن شماره رو-٢
خیدر ستون تاریداد مالیخ رویثبت تار-٣
درج مبلغ بدھكار در ستون بدھكار -٤
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در ستون شرحیداد مالیاز روینوشتن شرح مختصر-٥
نوشتن شماره صفحھ دفتر روزنامھ در ستون عطف حساب -۶
ر ستون عطف دفتردر آن نوشتھ شده، دیداد مالیف بدھكار رویاز دفتر كل كھ ردیدرج شماره صفحھ ا-٧

 روزنامھ 
 محاسبھ و نوشتن مانده حساب در ستون مربوط -٨
بستانكاریبھ جا»بس«ایبدھكار یبھ جا»بد«ص با نوشتن كلمھ ین نوع مانده حساب در ستون تشخییتع-٩

.دفتر كل شرح داده شدهیمؤسسھ دانا بھ حسابھایداد مالیاز انتقال روینمونھ ا

بانكنقد و:حساب
دفتر كل
١صفحھ 

شماره

روزنامھ
یتار ماندهصیتشخبستانكاربدھكارشرحخصفحھ 

١

١٣٧٦

ابانماه٣
٣٢٠٠٠٠٠٠بد٣٢٠٠٠٠٠٠لتیھ خانم فضیاولیھ گذاریسرما

٢٠٠٠٠٠٠بد٣٠٠٠٠٠٠٠ک دستگاه آپارتمانیدیخرابانماه٦
١٢٠٠٠٠٠٠بد١٠٠٠٠٠٠٠فرشادیافت وام از آقایدرابانماه٨
٩٠٠٠٠٠٠بد٣٠٠٠٠٠٠یدیمجیاز طلب آقایپرداخت قسمتابانماه١٤
٨٤٥٠٠٠٠بد٥٥٠٠٠٠ید ملزومات اداریخرابانماه١٨

:نیدفتر مع

.دفتر كل ھستندیاز حساب ھایا مكمل برخییكمكین، مجموعھ حساب ھایمعیحساب ھا

نیمعیحساب ھا
حساب دفتر کل 
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ک ین است، كھ در ھر یچند حساب معیدارا)یپرداختنیحسابھا(ک حساب دفتر كل ید كھ ینیبیدر شكل م
ینوشتھ میسند حسابداریماً از روین مستقیدفتر مع.شودیدر مورد تك تك بستانكاران نوشتھ میاطالعات

.میكنیمؤسسھ دانا استفاده من از اطالعاتینشان دادن نحوه نوشتن دفتر معیبرا.شود

 موسسھ آموزش زبان دانا 
یسند حسابدار

بستانكاربدھكارنیمعنیعطف معشرح
 اثاثھ

یپرداختنیحساب ھا

دیفروشگاه مج

 اثاثھ از ید مقداریخر
یدیفروشگاه مج

١٣٥٠٠٠٠٠

٣٥٠٠٠٠٠

٣٥٠٠٠٠٠

٣٥٠٠٠٠٠٣٥٠٠٠٠٠

یپرداختنیھان حسابیدفتر مع
دیفروشگاه مج:حساب
١:صفحھ

شماره سند
ماندهصیتشخبستانكاربدھكارشرحخیتاریحسابدار
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٣٥٠٠٠٠٠بس٣٥٠٠٠٠٠ھ اثاثھید نسیخر١٣٧٦ابانماه٣٧

دفتر كلیحساب ھایشیتراز آزما

دفتر كلیحساب ھایشیتراز آزماک زمان مشخص، را یدفتر كل دریھ حساب ھایاز نام و مانده كلیفھرست
ً در پایگو .شودیر انجام میھ آنھا مراحل زیتھیشوند و برایھ میان ھر ماه تھیند، کھ معموال
خ گزارشینوشتن عنوان، شامل نام مؤسسھ، نام گزارش و تار-١
دفتر كلینوشتن نام و مانده حساب ھا-٢
محاسبھ جمع ستون بدھكار و ستون بستانكار-٣
.استیشیھ تراز آزمایجمع بھ منزلھ اتمام كار تھیر ستون ھایزیدن دو خط موازیكش-٤

.ھ شده استیتھ١٣٧٦آبان ماھھ ٣٠خیدفتر كل مؤسسھ دانا در تاریر از مانده حساب ھایزیشیتراز آزما

 موسسھ آموزش زبان دانا 
 یشیتراز آزما

١٣٧٦ابنماه٣٠

نام و حساب
مانده

بستانكاربدھكار
 نقد و بانك

ملزومات

 اثاثھ

آپارتمان

یپرداختنیحساب ھا

یوام پرداختن

لتیھ خانم فضیسرما

٨٤٥٠٠٠٠

٥٥٠٠٠٠

١١٠٠٠٠٠٠ 

٣٠٠٠٠٠٠٠

٨٠٠٠٠٠٠ 

١٠٠٠٠٠٠٠

٣٢٠٠٠٠٠٠

٠٠٠/٠٠٠/٥٠٠٠٠/٠٠٠/٥٠جمع
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:تراز نامه

.ھ كردیتھیتوان تراز واحد اقتصادیدفتر كل میحساب ھایشیتراز آزمایاز رو
.باشدیر میبھ شرح ز١٣٧۶آبان ماه٣٠خیمؤسسھ دانا در تاریشیتراز آزما

مؤسسھ آموزش زبان دانا 
 تراز نامھ 

١٣٧۶آبان ماه٣٠خیبھ تار
)ارقام بھ لایر(

ھایدارائ

٨٤٥٠٠٠٠نقد و بانك

٥٥٠٠٠٠ملزومات

١١٠٠٠٠٠٠اثاثھ

٣٠٠٠٠٠٠٠آپارتمان

ھایبدھ

٨٠٠٠٠٠٠یپرداختنیحساب ھا

١٠٠٠٠٠٠٠یوام پرداختن

ھیسرما

٣٢٠٠٠٠٠٠لتیھ خانم فضیسرما
٥٠٠٠٠٠٠ھیھا و سرمایجمع بدھ٥٠٠٠٠٠٠٠ھایجمع دارائ

:نهیدرآمد و ھز

:درآمد

.نام دارد»درآمد«افت خواھد شد ینده دریا در آیافت شده ویان، دریكھ بابت ارائھ خدمات بھ مشتریمبالغ
.ن حساب بستانكار خواھد شدیگردد و مانده ایش بستانكار میھ و بھ ھنگام افزایش سرمایدرآمد موجب افزا

.شودیھ كسب میا نسیبھ صورت نقد یدرآمد مؤسسات خدمات

:ارائھ خدمات بھ صورت نقد-

ً دریچنانچھ در زمان ارائھ خدمات بھ مشتر ازین صورت در معادلھ حسابداریافت شود در ایان وجھ آن نقدا
.ابدییش میمالك مؤسسھ افزاھ یگر سرمایدیمؤسسھ و از سویھایک سو دارائی



٢٠

):یر نقدیدرآمد غ(ھ یارائھ خدمات بھ صورت نس-

نیافت نكند، در ایان خود انجام دھد و وجھ آن را بالفاصلھ دریمشتریبرایک مؤسسھ، خدماتیچنانچھ 
.نده بپردازدین خدمات را در آیشود حق الزحمھ ایمتعھد میصورت مشتر
گریدیو از سو)یافتنیدریحساب ھا(ھا یش دارائیک سو موجب افزایازینقدریغیتحقق درآمدھا

.گرددیھ در معادلھ میش سرمایموجب افزا

:نھیھز

نھ یھز.نھ نام داردیشود ھزیان و كسب درآمد متحمل میارائھ خدمات بھ مشتریک مؤسسھ برایكھ یمخارج
.گرددیھ میموجب كاھش سرما

:انیصورتحساب سود و ز

.دھدینشان میک دوره زمانییرا طیک واحد اقتصادییت ھایجھ فعالیو نتیچگونگ
خالص)انیز(سود=درآمدھا –نھ ھا یھز

درآمدھا <نھ ھا یھز---<سود خالص
درآمدھا >نھ ھا یھز---<ان خاصیز

:ل شده استیاز چھار بخش تشكیان مؤسسھ خدماتیصورتحساب سود و ز
.گرددین بخش اطالعات مربوط بھ نام مؤسسھ، نام صورتحساب در سھ سطر درج میدر ا:عنوان-١
.گرددیک نوع نوشتھ و سپس جمع درآمدھا محاسبھ میبھ تفكیدوره مالیدرآمدھا:درآمدھا-٢
.گرددیھا محاسبھ منھینھ نوشتھ و سپس جمع ھزیک نوع ھزیبھ تفكیدوره مالینھ ھایھز:نھ ھایھز-٣
.شودینھ ھا تحت عنوان سود خالص نوشتھ میما بھ التفاوت جمع درآمدھا و جمع ھز:ان خالصیسود و ز-٤

پرسشھا؟

ست؟یچیسند حسابدار-١
یقبل از ثبت در دفاتر حسابداریداد مالیا چند رویک یاست كھ اطالعات مربوط بھ یبرگھ ایسند حسابدار

.شودیدر آن نوشتھ م

د؟یرا نام ببریدو مورد از دفاتر حسابدار-٢

نیدفتر مع–یدفتر روزنامھ عموم



٢١

د؟یف كنیدرآمد را تعر-٣

افت حق الزحمھ یدر.افت خواھد شدینده دریا در آیافت شده ویان، دریكھ بابت ارائھ خدمات بھ مشتریمبالغ
.باشدیاز درآمدھا میرات و حمل و نقل نمونھ ایبابت خدمات مربوط بھ تعم

....شودیموجب میک واحد اقتصادیھ در ینسینھ ھایوقوع ھز-٤

ابدیشیافزاینھ و دارائیھز)الف
ابدیكاھش یش و دارائینھ افزایھز)ب
ابدیشیافزاینھ و بدھیھز)ج
ابدیكاھش یش و بدھینھ افزایھز)د

یه گذاریاصالح حساب ھا سرما–مجدد و برداشتیه گذاریسرما:فصل پنجم
:مجدد

یگریدیھایھ در آن، دارائیاولیھ گذاریس مؤسسھ و سرمایا مؤسسھ پس از تأسیبانك:بھ مفھوم آن است كھ
.گرددیھ مالك میھا و سرمایش دارائیکھ آن موجب افزا.ار مؤسسھ قرار دھدیدر اخت

موسسھ یبھ حساب بانكلایر٥٢٠٠٠٠٠مجدد مبلغیھ گذاریھامون بابت سرمایماه آقاید٨در:مثال
:ر استیبھ شرح زیداد مالین رویل و ثبت ایھ و تحلیز نمود تجزیھامون وار

صیتشخقاعدهلیھ و تحلیتجز

ابدییش میافزایدارائ

ابدییش میھ مالك افزایسرما

شودی، بدھكارمیش دارائیافزا

یھ، بستانكار میش سرمایافزا
شود

نقد و بانك:بدھكار
٥٢٠٠٠٠٠

ھامونیھ آقایسرما:بستانكار
٥٢٠٠٠٠٠

 نقد و بانك
ھامون یھ آقایسرما



٢٢

:برداشت

داردیبر میاستفاده شخصیمؤسسھ را برایھایاز دارائیخود مقداریازھایمالك مؤسسھ بھ منظور رفع ن
ھ مالك در مؤسسھ و از یک طرف باعث كاھش سرمایبرداشت از.ندیگویم»برداشت«یمالدادین رویبھ ا

.شودیمؤسسھ میھایگر باعث كاھش دارائیطرف د

:هیصورتحساب سرما

.دھدینشان میک دوره مالییک مؤسسھ را طیھ یرات سرماییاست كھ تغیصورتحساب

:یچرخه حسابدار

شوند و بھ مجموعھ یتكرار میاست كھ در ھر دوره مالیاپیمراحل پیک سریشامل،یات حسابداریعمل
:ر استیكھ شامل مراحل ز.شودیگفتھ م»یچرخھ حسابدار«آنھا 

یمالیدادھایاطالعات مربوط بھ رویجمع آور-١
یم سند حسابداریو تنظیمالیدادھایل رویھ و تحلیتجز-٢
در دفتر روزنامھ یمالیدادھایثبت رو-٣
انتقال اطالعات از دفتر روزنامھ بھ دفتر كل -٤
یشیھ تراز آزمایتھ-٥
)و ثبت دفاتر روزنامھ و كلیق صدور سند حسابداریاز طر(دفتر كلیاطالع حساب ھا-۶
اصالح شدهیشیھ تراز آزمایتھ-٧
)تر روزنامھ و كلو ثبت دفایق صدور سند حسابداریاز طر(موقتیبستن حساب ھا-٨
یمالیھ صورت ھایتھ-٩

یاختتامیشیھ تراز آزمایتھ-١٠



٢٣

:ضرورت اصالح حسابھا-

.استیاقتصادیریم گیقضاوت و تصمیكمك بھ استفاده كنندگان مختلف برایھ اطالعات مالیاز تھیھدف كل
.و درست باشدیھنگام، واقعھ شده بھ یتھید كھ اطالعات مالیآیبھ دست مین ھدف زمانیا

:میآشنا شویدر حسابداریاصالح حساب ھا الزم است با چند مفھوم اساسیشناخت چگونگیبرا

یو ثبت مییافت و پرداخت وجھ نقد شناساینھ ھا در زمان درین روش درآمدھا و ھزیدر ا:یروش نقد-١
یافتیبرابر است با وجوه نقد دریک دوره مالیرد، سود خالصیمورد استفاده قرار گیاگر روش نقد.شوند

.نھ ھایبابت ھزیوجوه نقد پرداختیبابت درآمدھا منھا
شوند؛ ھر یو در دفاتر ثبت مینھ ھا در زمان وقوع، شناسائیدرآمدھا بھ ھنگام تحقق و ھز:یروش تعھد-٢

.افت و پرداخت نشده باشدینھ ھا دریبابت درآمدھا و ھزیچند وجھ نقد

:یاصالحیثبت ھا

ق ثبتیو سپس از طرییدوره در حساب ھا ثبت نشده باشد ابتدا آنھا را شناساینھ ھایا ھزیدرآمدھا یاگر برخ
یاصالحیشوند كھ بھ آنھا ثبت ھایمناسب در دفتر روزنامھ و انتقال بھ دفتر كل حساب ھا اصالح میھا

:ر استیبھ شرح زیاصالحینواع ثبت ھاا.شودیگفتھ م
:نھیش پرداخت ھزیاصالح پ-١

.ش پرداخت اجارهیمانند پ.شودینده پرداخت میافت خدمات در آیكھ بابت دریعبارت است از مبالغ
:اصالح حساب ملزومات-٢

شود در حساب ملزوماتیمیداریک مؤسسھ خریاتیان عملیاستفاده در جریكھ برایتمام اجناس مصرف
.یمانند تمبر و پاكت پست.گرددیثبت م

 :افت درآمدیش دریاصالح حساب پ-٣
توانین وجوه را نمیا.كنندیافت مین بابت دریرا از ایان، وجوھیمؤسسات قبل از ارائھ خدمات بھ مشتر

شیدر پین مبالغیچن.ستارائھ نشده ایبھ مشتریرا ھنوز خدمتیمؤسسھ قلمداد نمود زیجزو درآمدھا
.شودیافت درآمد ثبت میدر
:ثبت نشدهینھ ھا و درآمدھایثبت ھز-٤

نھ یثبت ھزیبرا.نھ ھا و درآمدھا در حساب ھا ثبت نشده باشدیاز ھزیبرخیان دوره مالیممكن است در پا
،یو در مقابل در حساب بدھنھ مربوط، بدھكار یثبت نشده، ابتدا مبلغ آن برآورده شده، سپس در حساب ھزیھا

.گرددیبستانكار م
و قبل از١٣٧٦اسفند ماه٢٩بھ یمنتھیان سال مالینصر در پایحقوقیمؤسسھ خدماتیشیتراز آزما:مثال

:ر استیر اطالعات بھ شرح زیسا.ھ شده استیتھیاصالحیانجام ثبت ھا
١٣٧٧ان آذرماهیتا پا١٣٧٦ماهیمؤسسھ از اول دآپارتمانیمھ آتش سوزیمھ مربوط بھ بیش پرداخت بیپ-١



٢٤

.باشدیم
.استلایر٠٠٠/٢٥٠یملزومات اداریموجود١٣٧٦ان سالیدر پا-٢
ید جزو درآمدھایده بایافت درآمد كھ خدمات مربوط بھ آن ارائھ گردیش دریاز پلایر٠٠٠/٢٠٠/١مبلغ-٣

.باشد٧۶یسال
.ھنوز پرداخت و در حساب ھا ثبت نشده استلایر٠٠٠/٧٥٠مبلغحقوق اسفند ماه كاركنان بھ -٤
دهیارسال گردیویبرالایر٠٠٠/٤٧٠بھ مبلغ یان صورتحسابیاز مشتریکیبابت خدمات ارائھ شده بھ -٥

.كھ در حساب ھا ثبت نشده است
انھ یک دستگاه رای١٣٧٧نیو فرورد١٣٧٦ش پرداخت اجاره مربوط بھ اجاره دو ماھھ اسفند ماه یمبلغ پ-۶

.است

حقوق نصریمؤسسھ خدمات
قبل از اصالحاتیشیتراز آزما

٢٩/١٢/١٣٧۶

مانده
بستانكاربدھكار

نقد و بانك

یافتنیدریحساب ھا

ش پرداخت اجارهیپ

یملزومات ادار

مھیش پرداخت بیپ

یاثاثھ ادار

آپارتمان

یپرداختنیحساب ھا

افت درآمدیش دریپ

ھیسرما

برداشت

٢٠٥٠٠٠٠ 

٣٣٧٠٠٠٠

٧٠٠٠٠٠ 

٣٥٠٠٠٠ 

٢٤٠٠٠٠

٨٠٠٠٠٠٠

٨٥٠٠٠٠

١١٥٠٠٠٠

٢٠٠٠٠٠٠

٤٢٥٥٠٠٠٠

١١٥٠٠٠٠٠



٢٥

یدرآمد خدمات حقوق

نھ حقوق كاركنانیھز

نھ مسافرتیھز

غاتینھ تبلیھز

نھ آب و برق و تلفنیھز

راتینھ تعمیھز

٥٢٢٠٠٠٠ 

١٨٠٠٠٠ 

٤٠٠٠٠٠

٢٣٠٠٠٠٠ 

٥٤٠٠٠٠
٥٧٢٠٠٠٠٠٥٧٢٠٠٠٠٠جمع

:اصالحات

:مھیش پرداخت بیاصالح حساب پ)١

١٣٧٦مھ سھ ماه آخر سال ینھ بیھز
٦٠٠٠=٢٤٠٠٠٠٠/١٢*٣
)ماه گذشتھ است٢١، چون سھ ماه از ١٢\٣(

:یاصالح حساب ملزومات ادار-٢

٣٥٠٠٠٠–٢٥٠٠٠٠= (١٠٠٠٠٠(



٢٦

:افت درآمدیش دریحساب پاصالح-٣

نھ حقوق اسفند ماه كاركنان یثبت ھز)٤

:یثبت درآمد خدمات حقوق)٥



٢٧

:ش پرداخت اجارهیاصالح حساب پ-۶

:اصالح شدهیشیتراز آزما

.یاصالحیدفتر كل پس از انجام ثبت ھایعبارت است از فھرست مانده حساب ھا

:م كردیبھ دو دستھ تقسیمالیتوان از لحاظ ارتباط با صورت ھایدفتر كل را میھاحساب

:یدائمیحساب ھا-١
مانند نقد و.شودیبعد منتقل میبھ دوره یان دوره مالیآنھا در پایھستند كھ مانده ییحساب ھا

.بانك
:موقتیحساب ھا-٢

یحساب ھا:مانند.ابدییبھ دوره بعد انتقال نمیدوره مالک یآنھا از یھستند كھ مانده ییحساب ھا
.درآمد

:موقتیبستن حساب ھا



٢٨

:مرحلھ است٤كھ شامل یان دوره مالیآنھا در پایصفر كردن ماندهیعنیموقتیبستن حساب ھا

باشند بدھكار و یمانده بستانكار میدرآمد كھ دارایک از حساب ھایھر :درآمدیبستن حسابھا-١
.گرددیدرآمد بستانكار میزان مجموع مانده حسابھایان بھ میحساب خالصھ سود و ز

باشند، بستانكاریمانده بدھكار میدرآمد كھ دارایک از حساب ھایھر :نھیھزیبستن حساب ھا-٢
.گرددینھ بدھكار میھزیزان مجموع مانده حساب ھایان بھ میو حساب خالصھ سود و ز

انیان نشان دھنده سود و زیخالصھ سود و زیمانده حساب ھا:انیبستن حساب خالصھ سود و ز-٣
.ن مانده بستانكار باشد نشان دھنده سود خالص است و بالعكسیاگر ا.استیخالص دوره مال

ھ بھ مبلغ مانده حساب برداشت بدھكار و حساب برداشت بھ یحساب سرما:بستن حساب برداشت-٤
.گرددین مبلغ بستانكار میھم

ریبھ شرح ز١٣٧٦اسفند ماه٢٩خینصر پس از اصالح حساب ھا در تاریحقوقیشیتراز آزما:مثال
:است

نصریمؤسسھ حقوق
اصالح شدهیشیتراز آزما

١٣٧٦اسفند ماه٢٩

نام حساب
مانده

بستانكاربدھكار
نقد و بانك

حساب ھای دریافتنی

پرداخت اجارهپیش 

ملزومات اداری

پیش پرداخت بیمھ

اثاثھ اداری

آپارتمان

حساب ھای پرداختنی

پیش دریافت درآمد

سرمایھ

برداشت

٠٠٠/٠٥٠/٢

٠٠٠/٢٨٤٠

٠٠٠/٣٥٠

٠٠٠/٢٥٠

٠٠٠/١٨٠

٠٠٠/٠٠٠/٨

٠٠٠/٠٠٠/٣٤

٠٠٠/٨٥٠

١١٥٠٠٠٠ 

٨٠٠٠٠٠ 

٤٢٥٥٠٠٠٠

٧٥٠٠٠٠ 

١٣١٧٠٠٠٠



٢٩

حقوق پرداختنی

درآمد خدمات حقوقی

ھزینھ حقوق كاركنان

ھزینھ مسافرت

ھزینھ تبلیغات

ھزینھ آب و برق و تلفن

ھزینھ تعمیرات

ھزینھ بیمھ آپارتمان

ملزومات مصرفیھزینھ 

ھزینھ اجاره رایانھ

٥٩٧٠٠٠٠ 

١٨٠٠٠٠ 

٤٠٠٠٠٠

٢٣٠٠٠٠٠ 

٥٤٠٠٠٠

۶٠٠٠٠ 

١٠٠٠٠٠ 

٣٥٠٠٠٠
٠٠٠/٤٢٠/٥٨٠٠٠/٤٢٠/٥٨جمع

:شوندیر بستھ مینصر بھ شرح زیمؤسسھ حقوقینھ ھایدرآمد و ھزیحساب ھا

 دفتر روزنامھ 
شماره صفحھ

تاریخشرحعطفبدھكاربستانكار

١٣١٧٠٠٠٠

٥٩٧٠٠٠٠ 

١٨٠٠٠٠

١٣١٧٠٠٠٠

٩٩٠٠٠٠٠

 درآمد خدمات حقوقی

 زیانخالصھ سود و

بستن حساب درآمد

 خالصھ سود و زیان

ھزینھ حقوق كاركنان

ھزینھ مسافرت

١٣٧٦

٢٩/١٢

٢٩/١٢



٣٠

٤٠٠٠٠٠ 

٢٣٠٠٠٠٠ 

٥٤٠٠٠٠

۶٠٠٠٠ 

١٠٠٠٠٠

 ھزینھ تبلیغات

 ھزینھ آب و برق و تلفن

 ھزینھ تعمیرات

ھزینھ بیمھ آپارتمان

 ھزینھ ملزومات مصرفی

 ھزینھ اجاره یارانھ

بستن حساب ھای ھزینھ

.نھ صفر خواھد شدیدرآمد و ھزیدفتر كل، مانده حساب ھایفوق بھ حساب ھایبا انتقال مانده ھا

١٢/٢٩ 

مانده

 یدرآمد خدمات حقوق

١٢/٢٩

 بستن
حسابھا

نھ حقوق كاركنانیھز
مانده

١٣١٧٠٠٠٠١٣١٧٠٠٠٠٥٩٧٠٠٠٠٥٩٧٠٠٠٠

١٢/٢٩ 

مانده

 راتینھ تعمیھز

١٢/٢٩

 بستن
حسابھا

نھ آب و برق و تلفنیھز
مانده

٥٤٠٠٠٠٥٤٠٠٠٠٢٣٠٠٠٠٠٢٣٠٠٠٠٠

 مانده
 مھ آپارتمانینھ بیھز

١٢/٢٩

 بستن
حسابھا

 ١٢/٢٩ینھ ملزومات مصرفیھز

مانده ۶٠٠٠٠۶٠٠٠٠١٠٠٠٠٠١٠٠٠٠٠

 مانده
 انھینھ اجاره رایھز

١٢/٢٩

 بستن

حسابھا ٣٥٠٠٠٠٣٥٠٠٠٠

انیخالصھ سود و ز

١٢/٢٩٥٩٧٠٠٠٠١٣١٧٠٠٠٠١٢/٢٩



٣١

١٢/٢٩١٨٠٠٠٠

١٢/٢٩٤٠٠٠٠٠

١٢/٢٩٢٣٠٠٠٠٠

١٢/٢٩٥٤٠٠٠٠

١٢/٢٩٦٠٠٠٠

١٢/٢٩١٠٠٠٠٠

١٢/٢٩٣٥٠٠٠٠
٩٩٠٠٠٠٠١٣١٧٠٠٠٠

سود خالص٣٢٧٠٠٠٠٣٢٧٠٠٠٠بستن حسابھا

.شوندیان و برداشت بستھ میخالصھ سود و زینھ، حساب ھایدرآمد و ھزیپس از بستن حساب ھا

بستانكاربدھكارعطفشرحخیتار

١٣٧٦

٢٩/١٢

٢٩/١٢

انیسود و زخالصھ 

نصریھ آقایسرما

انیبستن حساب خالصھ سود و ز

نصریھ آقایسرما

 برداشت

بستن حساب برداشت

٣٢٧٠٠٠٠

٨٥٠٠٠٠

٣٢٧٠٠٠٠

٨٥٠٠٠٠



٣٢

نصریھ آقایسرما
٨٥٠٠٠٠٤٢٥٥٠٠٠٠ 

٣٢٧٠٠٠٠
٨٥٠٠٠٠٤٥٨٢٠٠٠٠

ان دورهیھ پایمانده سرما٤٤٩٧٠٠٠٠

:یاختتامیشیآزماتراز

.موقتیپس از بستن حساب ھایمیدایعبارت است از فھرست مانده حساب ھا
:ر استیبھ شرح ز١٣٧٥یمالیان سالینصر در پایمؤسسھ حقوقیتراز اختتام

نصریمؤسسھ حقوق
یاختتامیشیتراز آزما

١٣٧٦اسفند٢٩

مانده بستانكارمانده بدھكارنام حساب
و بانكنقد

یافتنیدریحساب ھا

ش پرداخت اجارهیپ

یملزومات ادار

مھیش پرداخت بیپ

یاثاثھ ادار

٢٠٥٠٠٠٠ 

٢٨٤٠٠٠٠

٣٥٠٠٠٠ 

٢٥٠٠٠٠ 

١٨٠٠٠٠

٨٠٠٠٠٠٠



٣٣

آپارتمان

یپرداختنیحساب ھا

یحقوق پرداختن

افت درآمدیش دریپ

٣٤٠٠٠٠٠٠

١١٥٠٠٠٠ 

٧٥٠٠٠٠ 

٨٠٠٠٠٠
٤٤٩٧٠٠٠٠نصریھ آقایسرما

٤٧۶٧٠٠٠٠٤٧۶٧٠٠٠٠جمع

پرسشھا 

ست؟یاصالح شده چیشیتراز آزما-١

یاصالحیدفتر كل پس از انجام ثبت ھایعبارت است از فھرست مانده حساب ھا

د؟یان كنیمفھوم برداشت را ب-٢

بریاستفاده شخصیمؤسسھ را برایھایاز دارائیخود مقداریازھایمالك مؤسسھ بھ منظور رفع ن
.شودیداد برداشت گفتھ مین رویدارد كھ بھ ایم

د؟یف كنیو موقت را تعریدائمیحساب ھا-٣

.شودیبھ دوره بعد منتقل میان دوره مالی، مانده آنھا در پایدائمیحساب ھا
.ابدییبھ دوره بعد انتقال نمیک دوره مالیموقت، مانده آنھا از یحساب ھا



٣٤

یمؤسسات بازرگانیحسابدار–بخش دوم

د و فروشیخریحسابدار–فصل ششم

یمؤسسه بازرگان

.پردازدید و فروش كاال میاست كھ بھ منظور كسب سود، بھ خریک واحد اقتصادی

:د و فروش كاالیخر

ا عمده فروشید کننده یان، از تولیكھ بھ منظور فروش بھ مشتریعبارت است از اجناس:كاال
.گرددیمیداریخر
مورد معاملھ را ظرف مھلت مقرر یكاالید بھاینمایافت كاال تعھد میدار پس از دریخر:ھید نسیخر

.دیپرداخت نما
افت كند، فروشیرآن را نقداً دیدار بھایل كاال بھ خریھر گاه فروشنده ھمزمان با تحو:یفروش نقد

.نام داردینقد
دار و در ظرف مدت موردیل كاال بھ خریمورد معاملھ پس از تحویمبلغ فروش كاال:ھیفروش نس

.شودین، بھ فروشنده پرداخت میتوافق طرف

:فاتیتخف

یاز بدھكاریا قسمتیكنند ویمورد معاملھ را كسر میمتعارف كاالیاز بھایفروشندگان مبلغ
.بخشندیدار را میخر
دار كاال راین شود و خرییمورد معاملھ بر اساس چانھ زدن تعیمت كاالیھر گاه ق:یف توافقیتخف)١

یف توافقیرد تخفیف گیرا تخفیكند و از فروشنده مبلغیداریمت متعارف خریكمتر از قیمتیبھ ق
.ندیگو
ج آن كھ از جانب یا رایمت متعارفیقمت فروش كاال نسبت بھ یكاھش در ق:یف تجاریتخف)٢

.شودیدار داده میفروشنده بھ خر
شود و در شرطیاز مبلغ صورتحساب فروش در نظر گرفتھ میبھ صورت درصد:یف نقدیتخف)٣

.شودیھ نوشتھ میفروش نس
ھ از از اجناس مورد معاملیا بخشیتمامیاوقات در معامالت تجاریگاھ:فاتیبرگشت كاال و تخف)٤

ید نمونھ ایبا سفارش خریافتیدریعدم تطابق كاال.شودیدار بھ فروشنده برگشت داده میخریسو



٣٥

.از برگشت كاالست

:نه حملیھز

شود و حمل آن بھ عھده یل میدار تحویا كارخانھ بھ خریمورد معاملھ در محل فروشگاه یكاال
ینھ حمل كاالیشود در حساب ھزیرا كھ بابت حمل كاال متحمل مینھ ایدار ھزیخر.دار استیخر
.كندیشده بدھكار میداریخر

.كردیداریک خریمان آبیمان از كارخانھ سیسھ سیك٤٠٠رودبار در سوم آذریمصالح فروش:مثال
بھ )لایر٩٥٠٠٠٠(رودباریک تا انبار مصالح فروشیشده از كارخانھ آبیداریخرینھ حمل كاالیھز

.دار است كھ در چھارم آذر ماه بھ مؤسسھ حمل و نقل ساربان پرداخت شدیعھده خر
رودباریمصالح فروش–داریدفاتر خر

آذر ماه بھ مبلغ٣شده دریداریخرینھ حمل و نقل كاالیپرداخت ھز–یداد مالیرو
لایر٩٥٠٠٠٠

ک نسخھ از یمؤسسھ ساربان و یمان از سویک نسخھ از بارنامھ حمل سی:مدرك مثبتھ
رودبار بھ حساب یمصالح فروشیاز سولایر٩٥٠٠٠٠زیبر واریمبنیحوالھ بانك

مؤسسھ ساربانیجار

:داریثبت در دفتر روزنامھ خر

خیتارشرحعطفبدھكاربستانكار

٩٥٠٠٠٠

شدهیداریخرینھ كاالیھز٩٥٠٠٠٠

بانك

یداریخرینھ حمل كاالیپرداخت ھز
آذر ماه بھ مؤسسھ ساربان٣شده در

آذر ماه٤

:حساب ھایو شماره گذاریطبقه بند-

دھند، یمورد استفاده قرار میمالیدادھایرویثبت و طبقھ بندیكھ مؤسسات مختلف براییحساب ھا
شوند و بھ پنج گروه ین مییات مؤسسھ تعیاز و حجم عملیت، نوع اطالعات مورد نینوع فعالیبر مبنا

:گردندیم میتقس
یافتنیدرینقد و بانك، حساب ھا:ھا یگروه دارائ-١



٣٦

افت ھا یش دری، پیپرداختنیحساب ھا:ھا یگروه بدھ-٢
ھ مالك، برداشت یسرما:ھ یگروه سرما-٣
درآمد حاصل از خدمات، فروش كاال:گروه درآمدھا -٤
نھ حقوق ی، ھزد كاالیخر:نھ ھا یگروه ھز-٥

دریک از حساب ھا شماره خاصیھر یسھولت استفاده از حساب ھا و پردازش اطالعات برایبرا
.شودینظر گرفتھ م

:ھاشپرس

ست؟یكاال چ-١

یمیداریا عمده فروش خرید كنندهیان، از تولیكھ بھ منظور فروش مشتریعبارت است از اجناس
.گردد

رد؟یگیمورد استفاده قرار میفات در چھ مواردید و تخفیاز خرحساب برگشت-٢

دار بھ فروشنده یخریاز سویلیاز اجناس مورد معاملھ بنا بھ دالیا بخشیتمامیدر معامالت تجار
.دیبا سفارش خریافتیدریشوند مانند عدم مطابقت كاالھایبرگشت داده م

شود؟یدار و فروشنده ثبت میخرر در دفاتریفات زیک از تخفیكدام-٣

یف تجاریتخف)الف
یف توافقیتخف)ب
یف نقدیتخف)ج
ھمھ موارد )د

نھ جیگز

:و بستن حساب ھایمالیم صورت ھایتنظ–فصل ھفتم 

ک مؤسسھ یین و عملكرد مالیک زمان معیک مؤسسھ در ییت مالیگزارش وضعیحسابداران برا
.ندینمایآن مؤسسھ میبرایمالیھ صورت ھایاقدام بھ تھنیک دوره معیدر

:انیصورتحساب سود و ز

نھ ھا از فروش خالص، كسر یتمام ھزین سود خالص دوره مالییتعیبرایک مؤسسھ بازرگانیدر



٣٧

.باشدیمیاتیعملینھ ھایفروش رفتھ و ھزیتمام شده كاالینھ ھا شامل بھایھز.گرددیم
صرفیات مؤسسھ بازرگانیانجام امور و اداره عملیھستند كھ برایینھ ھایھزیاتیعملینھ ھایھز
.شودیم

فروشیتمام شده كاالیبھا«،»فروش خالص«یک مؤسسھ بازرگانیمحاسبھ سود خالص یبرا
.دیآیبھ شمار میسھ جزء اصل»یاتیعملینھ ھایھز«و»رفتھ

:دیكنیمالحظھ میرا در مؤسسات بازرگانانیدر نمودار نحوه محاسبھ سود و ز



٣٨

:فروش خالص

فات ویمحاسبھ مبالغ برگشت از فروش و تخفیبرا.ان استین جزء، در صورتحساب سود و زیاول
.شودیفروش از مبلغ فروش ناخالص كسر میفات نقدین تخفیھمچن

:فروش رفتهیتمام شده كاالیبھا

یتمام شده كاالیاول دوره، بھایكاالیموجود.ان استیدر صورتحساب سود و زن جزء،یدوم
.محاسبھ ھستندیبرایان دوره سھ جزء اصلیپایكاالیشده و موجودیداریخر

تمام شدهیبھا=شدهیداریخریتمام شده كاالیبھا+كاال در اول دورهیموجود
فروش رفتھ یتمام شده کاالیبھا+ان دورهیاکاال در پیموجود=فروشیآماده برایكاال
شدهیداریخریتمام شده کاالین بھاییتعیبرا

:سود ناخالص

.فروش رفتھیتمام شده كاالیعبارت است از مازاد فروش خالص نسبت بھ بھا

:یاتیعملینه ھایھز

.نھ حقوق كاركنانیباشد، مانند ھزیمیژه مؤسسات بازرگانین جزء در محاسبھ سود ویسوم



٣٩

:شدهیان طبقه بندیصورتحساب سود و ز

فروش رفتھ از فروش خالص كسر یتمام شده كاالیان، ابتدا بھایمحاسبھ صورتحساب سود و زیبرا
ک نوشتھ شده و یبھ تفكیاتیعملینھ ھایسپس ھز.دیآیگردد و مبلغ سود ناخالص بھ دست میم

.دیان خالص بھ دست آیا زیگردد تا سودیسود ناخالص كسر ممجموع آن از

:اصالح حساب ھا

:شودیاصالح حساب ھا دو ثبت انجام میبرا

كاال در حساب خالصھ سود و یمانده حساب موجود:اول دورهیكاالیثبت حذف مبلغ موجود-١
.شودیكاال بستانكار میان بدھكار و در حساب موجودیز
ان دورهیپایكاالیزان موجودیكاال بھ میحساب موجود:ان دورهیپایكاالیثبت مبلغ موجود-٢

.شودیان بستانكار میبدھكار و خالصھ سود و ز

:موقتیبستن حساب ھا

.ردیگیانجام میمانند مؤسسات خدماتیموقت در مؤسسات بازرگانیب بستن حساب ھایترت
ان دوره بھ شرح یت و قبل از انجام اصالحات پاین سال فعالیان دومیر در پایزیشیتراز آزما)مثال

.باشدیر میز

روینیبازرگان
اصالح نشدهیشیتراز آزما

١٣٧٦اسفند٢٩

شماره

حساب
نام حساب

مانده حساب

بستانكاربدھكار
١٠١ 

١٠٢ 

١٠٣ 

١٠٤

 نقد و بانك

یافتنیدریحساب ھا

كاالیموجود

ملزوماتیموجود

١٨٥٠٠٠٠ 

٣٧٥٠٠٠٠ 

٤٣٤٥٠٠٠

٧٢٠٠٠٠



٤٠

١٠٥ 

١٠۶ 

١١١ 

١١٢ 

٢٠١ 

٢٠٢ 

٣٠١ 

٣٠٢ 

٤٠١ 

٤٠٢ 

٤٠٣ 

٥٠١ 

٥٠٢ 

٥٠٣ 

٥٠٤ 

٥٠٥ 

٥٠۶ 

٥٠٧ 

٥٠٨ 

٥٠٩

ش پرداخت اجارهیپ

مھیش پرداخت بیپ

 اثاثھ

ھیط نقلیوسا

یپرداختنیحساب ھا

یوام پرداختن

 بھنام پوریھ آقایسرما

برداشت

 فروش كاال

فاتیبرگشت از فروش و تخف

فروشینقدفاتیتخف

 د كاالیخر

فاتید و تخفیبرگشت از خر

شدهیداریخرینھ حمل كاالیھز

دیخریفات نقدیتخف

نھ حقوق كاركنانیھز

 نھ آب و برق و تلفنیھز

ییراینھ پذیھز

ھیط نقلیمھ وساینھ بیھز

ینھ ملزومات مصرفیھز

٣٨٤٠٠٠٠ 

٢٢۶٠٠٠ 

٨٢٧٤٠٠٠

٤٠٨٠٠٠٠٠

٣٧٠٩٠٠٠

٢٨٢٠٠٠ 

۶١٠٠٠٠

٢١٥٠٠٠٠٠

٥٣٠٠٠٠

٧٩٤٥٠٠٠ 

٩٢٠٠٠٠ 

٣۶٢٥٠٠

_________ 

_________

١٣٠٠٠٠٠ 

٩١٠٠٠٠٠

٤١٤٨٠٠٠٠

٤٨٥٤٠٠٠٠

٣٢٢٧٠٠

٤٨٠٠٠٠



٤١

٥١٠ 

٥١١ 

٥١٢

غاتیو تبلینھ آگھیھز

فروش رفتھینھ حمل كاالیھز

نھ متفرقھیھز

٨٩٠٠٠٠ 

٥٤١٠٠٠ 

١٢٨٢٠٠
١٠١٢٢٢٧٠٠١٠١٢٢٢٧٠٠جمع

:باشدیر میر اطالعات بھ شرح زیسا
.باشدیملایر١٣٧٦،٣٣٨٩٠٠٠ان اسفند ماهیكاال در پایتمام شده موجودیبھا)١
انیتا پا١٣٧٦رو از اول آذر ماهینیک سال بازرگانیش پرداخت اجاره مربوط بھ اجاره یمبلغ پ)٢

.باشدیم١٣٧٧آبان ماه
مھ نامھ اول یخ شروع بیتار.باشدیھ میط نقلیک سالھ وسایمھ نامھ یمھ مربوط بھ بیپرداخت بشیپ)٣
.است١٣٧٦ماهید
.شدیابیارزلایر٣٦١٢٠٠ملزوماتیتمام شده موجودیبھا١٣٧٦سالیانیدر پا)٤

روینیدفتر روزنامھ بازرگان

بستانكاربدھكارعطفنام حسابخیتار



٤٢

١٣٧٦

اسفند ماه٢٩

اسفند ماه٢٩

اسفند ماه٢٩

اسفند ماه٢٩

اسفند ماه٢٩

انیخالصھ سود و ز

كاالیموجود

اول دورهیكاالیحذف مبلغ موجود

 كاالیموجود

انیخالصھ سود و ز

ان دورهیپایكاالیثبت موجود

نھ اجارهیھز

 ش پرداخت اجارهیپ

اجارهش پرداختیاصالح حساب پ

ھیط نقلیمھ وساینھ بیھز

مھیش پرداخت بیپ

مھیش پرداخت بیاصالح حساب پ

ینھ ملزومات مصرفیھز

یملزومات مصرفیموجود

یموجوداصالح حساب

ملزومات

٤٣٤٥٠٠٠

٣٣٨٩٠٠٠

)٨٨٠٠٠٠)١

٥۶٥٠٠

٣٥٨٨٠٠

٤٣٤٥٠٠٠

٣٣٨٩٠٠٠

)٨٨٠٠٠٠)١

٥۶٥٠٠

٣٥٨٨٠٠

٨٨٠٠٠٠=٤/١٢=٢٦٤٠٠٠٠)١
٥٦٥٠٠=٣/١٢=٢٦٤٠٠٠٠)٢
٣٥٨٨٠٠=٣٦١٢٠٠-٧٢٠٠٠٠)٣

روینیبازرگان



٤٣

اصالح شدهیشیتراز آزما
١٣٧٦اسفند٢٩

نام حسابشماره حساب
مانده حساب

بستانكاربدھكار
١٠١ 

١٠٢ 

١٠٣ 

١٠٤ 

١٠٥ 

١٠۶ 

١١١ 

١١٢ 

٢٠١ 

٢٠٢ 

٣٠١ 

٣٠٢ 

٣٠٣ 

٤٠١ 

٤٠٢ 

٤٠٣ 

٥٠١ 

٥٠٢

 نقد و بانك

یافتنیدریھاحساب

كاالیموجود

ملزوماتیموجود

ش پرداخت اجارهیپ

مھیش پرداخت بیپ

 اثاثھ

ھیط نقلیوسا

یپرداختنیھاحساب

یوام پرداختن

 بھنام پوریھ آقایسرما

برداشت

انیخالصھ سود و ز

 فروش كاال

فاتیبرگشت از فروش و تخف

فروشیفات نقدیتخف

 د كاالیخر

فاتید و تخفیبرگشت از خر

١٨٥٠٠٠٠ 

٣٧٥٠٠٠٠ 

٣٣٨٩٠٠٠

٣۶١٢٠٠ 

١٧۶٠٠٠٠ 

١۶٩٥٠٠ 

٨٢٧٤٠٠٠

٤٠٨٠٠٠٠٠

٣٧٠٩٠٠٠

٤٣٤٥٠٠٠

٢٨٢٠٠٠ 

۶١٠٠٠٠

٢١٥٠٠٠٠٠

١٣٠٠٠٠٠ 

٩١٠٠٠٠٠

٤١٤٨٠٠٠٠

٣٣٨٩٠٠٠

٤٨٥٤٠٠٠٠

٣٢٢٧٠٠



٤٤

٥٠٣

٥٠٤ 

٥٠٥ 

٥٠۶ 

٥٠٧ 

٥٠٨ 

٥٠٩ 

٥١٠ 

٥١١ 

٥١٢

٥١٣

شدهیداریخرینھ حمل كاالیھز

دیخریفات نقدیتخف

 نھ حقوق كاركنانیھز

نھ اجارهیھز

 نھ آب و برق و تلفنیھز

ییراینھ پذیھز

ھیط نقلیمھ وساینھ بیھز

ینھ ملزومات مصرفیھز

غاتیو تبلینھ آگھیھز

فروش رفتھینھ حمل كاالیھز

نھ متفرقھیھز

٥٣٠٠٠٠

٧٩٤٥٠٠٠ 

٢٠٨٠٠٠٠

٩٢٠٠٠٠ 

٣۶٢٥٠٠

٥۶٥٠٠ 

٣٥٨٨٠٠ 

٨٩٠٠٠٠ 

٥٤١٠٠٠

١٢٨٢٠٠

٤٨٠٠٠٠

١٠٤۶١۶٧٠٠١٠٤۶١۶٧٠٠جمع

.ھ نمودیرا تھیمالیتوان صورت ھایپس از اصالح حساب ھا م

 روینیبازرگان
انیصورتحساب سود و ز

١٣٧٦اسفندماه٢٩بھ یمنتھیسال مالیبرا

٤٨٥٤٠٠٠٠:خالصفروش



٤٥

فروش

 برگشت از فروش و:شودیكسر م
فاتیتخف

فروشیفات نقدیتخف

فروش خالص

:فروش رفتھیتمام شده كاالیبھا

 كاال در اول در اول دورهیموجود

د كاالیخر

د ویبرگشت از خر:شودیكسر م
فاتیتخف

دیخریفات نقدیتخف

د خالصیخر

ینھ حمل كاالیھز:شودیاضافھ م
شدهیداریخر

شدهیداریخریتمام شده كاالیبھا

فروشیآماده برایتمام شده كاالیبھا

انیكاال در پایموجود:شودیكسر م
دوره

 فروش رفتھیتمام شده كاالیبھا

سود ناخالص

:یاتیعملینھ ھایھز

 نھ حقوق كاركنانیھز

نھ اجارهیھز

٣٢٢٧٠٠

٠٠٠٠٨٤

٢١٥٠٠٠٠٠

٠٠٢٧٠٨ 

٢٠۶٩٧٣٠٠

٠٠٠٠٣٥

٢٨٢٠٠٠

٠٠٠٠۶١

٤٣٤٥٠٠٠

٠٠٢١٢٢٧٣ 

٢٥٥٧٢٣٠٠

٠٠٠٣٣٨٩

٠٠٠٨٩٢ 

٤٧۶٤٨٠٠٠

٠٠٢٢١٨٣٣ 

٢٥٤۶٤٧٠٠



٤٦

 نھ آب، برق و تلفنیھز

ییراینھ پذیھز

ھیط نقلیمھ وساینھ بیھز

ینھ ملزومات مصرفیھز

غاتیو تبلینھ آگھیھز

فروش رفتھینھ حمل كاالیھز

نھ متفرقھیھز

اتیعملینھ ھایجمع ھز

سود خالص

٧٩٤٥٠٠٠ 

٢٠٨٠٠٠٠

٩٢٠٠٠٠ 

٣۶٢٥٠٠

٥۶٥٠٠ 

٣٥٨٨٠٠ 

٨٩٠٠٠٠ 

٥٤١٠٠٠ 

١٢٨٢٠٠

٠٠٠١٣٢٨٢

٠٠١٢١٨٢٧

 روینیبازرگان
ھ یصورتحساب سرما

١٣٧٦اسفند٢٩

لایر
١٨٢٨٠٠٠٠بھنام پور در اول دورهیھ آقایسرما

دورهیطیھ گذاریسرما:شودیاضافھ م
٠٠٠٠٠٢٣٢ 

٤١٤٨٠٠٠٠

سود خالص:شودیاضافھ م
٠٠١٢١٨٢٧

٥٣۶۶٢٧٠٠
)٠٠٠٩٠٣٧(بھنام پوریشود برداشت آقایكسر م
١٣٧۶٤٩٩٥٣٧٠٠ان سالیبھنام پور در پایھ آقایسرما



٤٧

روینیبازرگان
 ترازنامھ 

١٣٧٦اسفند ماه٢٩خیبھ تار
)ارقام بھ لایر(

ھایدارائ
ھایبدھ

١٨٥٠٠٠٠نقد و بانك

٣٧٥٠٠٠٠یافتیدریحساب ھا
١٣٠٠٠٠٠پرداختنیحسابھا

٣٣٨٩٠٠٠كاالیموجود

٩١٠٠٠٠٠یوام پرداختن٣۶١٢٠٠ملزوماتیموجود

١٠٤٠٠٠٠٠ھایجمع بدھ١٧۶٠٠٠٠ش پرداخت اجارهیپ

١٦٩٥٠٠مھیش پرداخت بیپ
:مالكیحقوق مال

٨٢٧٤٠٠٠اثاثھ
 ٤٠٨٠٠٠٠٠ھیط نقلیوسا

٠٠٣٧٥٣٠۶

٤٩٩٥٣٧٠٠بھنام پوریھ آقایسرما

١٣٧۶ان سالیدر پا

۶٠٣٥٣٧٠٠مالكیھا و حقوق مالیجمع بدھ

:ردیگیر انجام میموقت بھ شرح زیبستن حساب ھا
روینیدفتر روزنامھ بازرگان

بستانكاربدھكارعطفخیتار
١٣٧٦ 

٢٩ 
اسفند

ماه

 فروش كاال

فاتید و تخفیبرگشت از خر

دیخریفات نقدیتخف

انیخالصھ سود و ز

فروش و حسابیبستن حساب ھا

٤٨٥٤٠٠٠٠ 

٣٢٢٧٠٠ 

٤٨٠٠٠٠

٤٩٣٤٢٧٠٠



٤٨

٢٩ 
 اسفند

ماه

٢٩

دیكاھنده خریھا

انیخالصھ سود و ز

د كاالیخر

شدهیداریخرینھ حمل كاالیھز

فاتیبرگشت از فروش و تخف

فروشیفات نقدیتخف

ید و حساب ھایبستن حساب خر
 كاھنده فروش

انیخالصھ سود و ز

 نھ حقوق كاركنانیھز

نھ اجارهیھز

 نھ آب و برق و تلفنیھز

ییراینھ پذیھز

ھیط نقلیمھ وساینھ بیھز

غاتیو تبلینھ آگھیھز

ینھ ملزومات مصرفیھز

فروش رفتھینھ حمل كاالیھز

 نھ متفرقھیھز

نھیھزیبستن حساب ھا

 بھنام پوریھ آقایسرما

برداشت

بستن حساب برداشت

٢٢٩٢٢٠٠٠

١٣٢٨٢٥٠٠

٣٧٠٩٠٠٠

٢١٥٠٠٠٠٠ 

٥٣٠٠٠٠ 

٢٨٢٠٠٠ 

۶١٠٠٠٠

٧٩٤٥٠٠٠ 

٢٠٨٠٠٠٠

٩٢٠٠٠٠ 

٣۶٢٥٠٠

٥۶٥٠٠ 

٨٩٠٠٠٠ 

٣٥٨٨٠٠ 

٥٤١٠٠٠ 

١٢٨٢٠٠



٤٩

 اسفند

ماه

انیخالصھ سود و ز

بھنام پوریھ آقایسرما

١٢١٨٢٧٠٠انیبستن حساب خالصھ سود و ز

٣٧٠٩٠٠٠

١٢١٨٢٧٠٠

روینیبازرگان
یاختتامیشیتراز آزما

١٣٧٦اسفند ماه٢٩

نام حسابشماره حساب
مانده حساب

بستانكاربدھكار
١٠١

١٠٢ 

١٠٣ 

١٠٤ 

١٠٥ 

١٠۶ 

١١١ 

١١٢ 

٢٠١ 

٢٠٢ 

٣٠١

 نقد و بانك

یافتنیدریحساب ھا

كاالیموجود

ملزوماتیموجود

ش پرداخت اجارهیپ

مھیش پرداخت بیپ

 اثاثھ

ھیط نقلیوسا

یپرداختنیحساب ھا

یوام پرداختن

بھنام پوریھ آقایسرما

١٨٥٠٠٠٠ 

٣٧٥٠٠٠٠ 

٣٣٨٩٠٠٠

٣۶١٢٠٠ 

١٧۶٠٠٠٠ 

١۶٩٥٠٠ 

٨٢٧٤٠٠٠

٤٠٨٠٠٠٠٠

١٣٠٠٠٠٠ 

٩١٠٠٠٠٠

۶٠٣٥٣٧٠٠۶٠٣٥٣٧٠٠جمع



٥٠

»یدائمیبستن حساب ھا«

بستانكاربدھكارعطفشرحخیتار

١٣٧٦

اسفند ماه٢٩

 یتراز اختتام

نقد و بانك

یافتنیدریحساب ھا

كاالیموجود

ملزوماتیموجود

ش پرداخت اجارهیپ

مھیش پرداخت بیپ

 اثاثھ

ھیط نقلیوسا

یدارائیبستن حساب ھا

بھنام پوریھ آقایسرما

یپرداختنیحساب ھا

 یوام پرداختن

یتراز اختتام

و حسابیبدھیبستن حساب ھا
ھیسرما

۶٠٣٥٣٧٠٠

٤٩٩٥٣٧٠٠ 

١٣٠٠٠٠٠ 

٩١٠٠٠٠٠

١٨٥٠٠٠٠ 

٣٧٥٠٠٠٠ 

٣٣٨٩٠٠٠

٣۶١٢٠٠ 

١٧۶٠٠٠٠ 

١۶٩٥٠٠ 

٨٢٧٤٠٠٠

٤٠٨٠٠٠٠٠

۶٠٣٥٣٧٠٠

پرسشھا 

ست؟یشده چیان طبقھ بندیصورتحساب سود و ز-١



٥١

تمام شدهیابتدا بھا.شودیان خالصھ میمراحل مختلف محاسبھ سود خالص در صورتحساب سود و ز
ینھ ھایسپس ھز.دیآیفروش رفتھ از فروش خالص كسر و مبلغ سود ناخالص بدست میكاال
ان خالص بھ یا زیگردد تا سودیاز سود ناخالص كسر مك نوشتھ شده و مجموع آن یبھ تفكیاتیعمل

.دیدست آ

د؟یسیر داخل پرانتز اصطالح مناسب بنویك از موارد زیدر ھر 

)یر نقدیوغیفات نقدیتخف(-)فاتید وتخفیبرگشت از خر(-د كاالیخر=د خالصیخر)١
سود خالص) +یاتیعملینھ ھایھز= (سود ناخالص)٢

كاالیموجودیابیارزیروشھا–فصل ھشتم 

كاال را ثبت ویمناسب اطالعات مربوط بھ موجودید با استفاده از نظام حسابداریحسابداران با
ً در ھر دو صورتحساب تراز نامھ و سود و زیكاال مستقیموجود.كنندینگھدار .گذاردیان اثر میما
یان برایشود و در صورتحساب سود و زینوشتھ میدارائكیكاال در تراز نامھ بھ عنوان یموجود

.گرددیفروش رفتھ استفاده میتمام شده كاالیمحاسبھ بھا

:ردیگیان دوره در دو مرحلھ انجام میپایكاالیموجود)تمام شدهین بھاییتع(یابیارز

):یانبار گران(ھا یموجودین مقدار واقعییتع-١
.نیك زمان معیك مؤسسھ در یمتعلق بھ یكاالیموجودین مقدار واقعییتع

.ان دوره منظور خواھند شدیپایكاالیھایر جزء موجودیاقالم ز
.مانده استیباقیا انبار واحد تجاریدر فروشگاهیان دوره مالیكھ در پاییھایموجود
.شودیمینگھداریواحد تجاریھایندگیا نمایكھ نزد شعبھ ھا ییھایموجود
.مانده استیگر باقیا مؤسسات دیكھ بھ عنوان امانت نزد افراد ییھایموجود
ایدهینكھ بھ مؤسسھ رسیثبت شده اند اعم از ا»دیخر«شده اند و در حسابیداریكھ خرییكاالھا

.ده باشندینرس
:ھایتمام شده ھر واحد از موجودین بھاییتع-٢

كاالیتمام شده موجودیبھا=ان دورهیكاال در پایموجودیاد واحدھاتعدχتمام شده ھر واحد یبھا
ان دورهیدر پا

فروش رفتھیتمام شده كاالیبھا=فروش رفتھ یكاالیتعداد واحدھاχتمام شده ھر واحد یبھا

:كاالیموجودیابیارزیروشھا

:ن واردهین صادره از اولیروش اول-١



٥٢

ریشده، قبل از سایداریخرین كاالھایتریمیكھ قدیتمام شده بھ گونھ این روش گردش بھایدر ا
یمید قدیخریمتھایفروش رفتھ از قیتمام شده كاالیگر بھایرسد و بھ عبارت دیكاالھا بھ فروش م

.شودیمحاسبھ م
.در فروشگاه برنا در دست است١٣٧٩سالیك نوع كفش ورزشیر از گردشیاطالعات ز:مثال

 مت واحدیقواحد-مقدارشرح
مبلغ)لایر(

١٠٠٨٠٠٠٠٨٠٠٠٠٠٠اول دورهیكاالیموجود
٤/٢٥٠٩٠٠٠٠٤٥٠٠٠٠٠خید اول بھ تاریخر
٢/٥٥٠١٠٠٠٠٠٥٠٠٠٠٠٠خید دوم بھ تاریخر
٧/٨٥٠١٢٠٠٠٠۶٠٠٠٠٠٠خید سوم بھ تاریخر

١/١٢٥٠١٣٠٠٠٠۶٥٠٠٠٠٠خید چھارم بھ تاریخر
٣٠٠فروشیآماده برایكاال

٣٠٠٠٠٠٠٠)١٢٠(ان دورهیكاال در پایموجود
١٨٠فروش رفتھیكاال

لایر۶٥٠٠٠٠٠)لایر١٣٠٠٠٠ھر واحد (د چھارم یواحد از خر٥٠
لایر۶٠٠٠٠٠٠)لایر١٢٠٠٠٠ھر واحد (د سومیواحد از خر٥٠
لایر٢٠٠٠٠٠٠)لایر١٠٠٠٠٠ھر واحد (د دومیواحد از خر٢٠

١٤٥٠٠٠٠٠ان دورهیپایواحد موجود١٢٠

:ن وارده استین صادره از اولیتمام شده در روش اولیر نشان دھنده گردش بھایجدول ز
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:ن واردهین صادره از آخریروش اول-٢

ر كاالیشده قبل از سایداریخرین كاالیدترین و جدین كھ آخریاست بر ایتمام شده مبتنیگردش بھا
محاسبھ یمید قدیخریمت ھایقیان دوره بر مبنایپایتمام شده موجودیرسد و بھایھا بھ فروش م

.شودیم



٥٤

.میكنیاز اطالعات مثال قبل استفاده م)مثال
ن واردهین صادره از آخریان دوره در روش اولیپایمحاسبھ ارزش موجود

لایر٨٠٠٠٠٠٠)لایر٨٠٠٠٠ھر واحد (هاول دوریواحد ارزش موجود١٠٠
لایر١٨٠٠٠٠٠)لایر٩٠٠٠٠ھر واحد (د اولیواحد از خر٢٠

٩٨٠٠٠٠٠ان دورهیپایواحد ارزش موجود١٢٠
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تمام شدهیمحاسبه گردش بھا

:ن موزونیانگیروش م-٣

ویمید قدیخریمت ھایاز قیبیفروش رفتھ، تركیاست كھ كاالیتمام شده بھ گونھ ایگردش بھا
.باشدید میجدیدھایخر
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ن موزون ھر یانگیمیبھا=فروشیآماده برایتمام شده كاالیبھا/فروشیآماده برایمقدار كاال
 واحد

١٠٠٠٠٠=٣٠٠٠٠٠٠٠/٣٠٠

:ژهیویروش شناسائ-٤

نیا.باشدید میخریمت ھایكدام قان دوره ازیپایكاالید مشخص كرد كھ موجودین روش بایدر ا
ً باالئیرود كھ اقالم كاالیبھ كار میشتر در مؤسساتیروش ب .داردیآنھا محدود است و ارزش نسبتا

كاالیبرآورد ارزش موجودیروشھا

روش سود ناخالص-١

و صرفاً با استفاده از اطالعات موجود در دفاتریواقعیبردارین روش بدون موجودیدر ا
ن است كھ نسبت یھا را محاسبھ كرد و فرض بر ایموجودیتوان ارزش برآوردیمیحسابدار

.باشدیكسان میك دوره بھ دوره بعد یازیسود ناخالص بھ فروش خالص واحد تجار)درصد(
بھ ١٣٧٩سالیالبرز برایھ فروشاطالعات مربوط بھ دوچرخھ مدل كوھستان در دوچرخ)مثال

:ر در دست استیشرح ز
لایر٣٠٠٠٠٠٠٠فروش خالص

لایر٥٠٠٠٠٠٠٠اول سالیكاالیموجود
لایر٢٠٠٠٠٠٠٠سالیشده طیداریخریتمام شده كاالیبھا

درصد٤٠سود ناخالص بھ فروش ینسبت برآورد
:ر خواھد بودیوش سود ناخالص بھ شرح زبا استفاده از ر١٣٧٩ان سالیپایكاالیمحاسبھ موجود

لایر٥٠٠٠٠٠٠٠دورهیكاالیموجود
لایر٢٠٠٠٠٠٠٠شدهیداریخریتمام شده كاالیبھا
لایر٠٠٠٠٠٠٠٧فروشیآماده برایتمام شده كاالیبھا

لایر٣٠٠٠٠٠٠٠فروش خالص
یسود ناخالص برآورد:شودیكسر م

٣٠٠٠٠٠٠٠*٤٠= (%١٢٠٠٠٠٠٠(
لایر١٨٠٠٠٠٠٠)یبرآورد(فروش رفتھ یتمام شده كاالیبھا

لایر٥٢٠٠٠٠٠٠)یبرآورد(ان دورهیپایكاالیموجود

:یخرده فروشیمت ھایروش ق-٢

ثبت شوندید بھ گونھ ایبایاسناد و مدارك واحد تجاریخرده فروشیمت ھایاستفاده از روش قیبرا
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تمامیمت ھایدوره بر حسب قیطیدھایدوره و خریابتدایكاالیكھ اطالعات مربوط بھ موجود
.باشدیقابل دسترسیخرده فروشیمت ھاین قیشده و ھمچن

در دست٧٩١٣سالیف طینده فروشگاه نظیاز اقالم مواد شویكیر مربوط بھ یاطالعات ز)مثال
:است

یمت خرده فروشیقمت تمام شدهیق

٢٢٣٢٠٠٠٠٣۶٠٠٠٠٠٠اول دورهیكاالیموجود

تمام شدهیبھا

شدهیداریخریکاال
٣٩۶٨٠٠٠٠۶٤٠٠٠٠٠٠

٧٠٠٠٠٠٠٠فروش خالص

بھ شرح یخرده فروشیمتھایان دوره با استفاده از روش قیپایكاالیتمام شده موجودیبرآورد بھا
.ردیگیر انجام میز

یمت خرده فروشیقمت تمام شدهیق

٢٢٣٢٠٠٠٠٣٦٠٠٠٠٠٠اول دورهیکاالیموجود
یشده طیداریخریتمام شده کاالیبھا

٣٩٦٨٠٠٠٠٦٤٠٠٠٠٠٠دوره

٦٢٠٠٠٠٠٠١٠٠٠٠٠٠٠٠٠
مت خردهیتمام شده بھ قینسبت بھا

)٦٢٠٠٠٠٠٠/١٠٠٠٠٠٠=٦٢%(یفروش
مت خردهیفروش خالص بھ ق:شودیکسر م

٧٠٠٠٠٠٠٠یفروش

مت خوردهیان دوره بھ قیپایکاالیموجود
٣٠٠٠٠٠٠٠یفروش

مت تمامیان دوره بھ قیكاال در پایموجود
)یبرآورد(شده

%)٣٠٠٠٠٠٠٠*٦٢(

١٨٦٠٠٠٠٠

:یثبت ادوار

رییبدون تغیان دوره مالیت ندارد و تا پایفعالیكاال در طول دوره مالین روش حساب موجودیدر ا
نیدوره، از ایدر ابتدایكاالیابتدا مبلغ موجودیماند و سپس با انجام دو ثبت اصالحیمیباق
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.شودین حساب بدھكار میان دوره، در ایپایكاالیحساب حذف و سپس مبلغ موجود

:یثبت دائم

.شودیكاال استفاده میكاال، از حساب موجودیمرتبط با موجودیدادھایثبت روین روش برایدر ا
كاال بنا بھ مورد بدھكار و یكاال و كاھش موجودیش موجودیبا افزایدوره مالین حساب طیا

.شودیبستانكار م

:كاالیكارت حسابدار

كاالیك از اقالم موجودیا كاھش ھر یشیمربوط بھ افزایلیاطالعات تفصیبھ منظور ثبت و نگھدار
كنند و بھ یاستفاده م»كاالیكارت حسابدار«بھ نام ییا برگھ ھای، از فرمھا یدر روش ثبت دائم

.شودیمیكاال در دفتر كل تلقین موجودیمعیمنزلھ حساب ھا

.ر ارائھ شده استیكاال در شكل زیاز كارت حسابدارینمونھ ا

كاالیكارت حسابدار

یابیروش ارز:نام كاال

:شماره كاال

:واحد

)ماندهیباق(یموجود)صادره(فروش رفتھ یكاال)وارده(دیخرخیتار

یبھامقدارخیتار
یبھامقدارمبلغواحد

یبھامبلغواحد
مبلغمقدارواحد

:روشھای ارزیابی موجودی كاال

:ن واردهین صادره از اولیروش اول-١
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ابتدایعنی.باشدیدھا میب وقوع خریتمام شده بھ ترتیگردش بھان است كھ ین روش فرض بر ایدر ا
.باشدیدھا مربوط مین خریمت آخریمانده بھ قیگردد و آنچھ كھ باقیخارج میمیقدیھایموجود

در فروشگاه نوشت افزار پژوھش یبین حساب جیك نوع ماشیر مربوط بھ گردش یاطالعات ز)مثال
:باشدیم١٣٧٩ن سالیفروردیط

ك واحدیتمام شده،یبھاواحد–تعدادشرحخیتار
)لایر(

ك واحدیفروشیبھا
)لایر(

نیفرورد١

نیفرورد٥

نیفرورد١٠

نیفرورد٢٢

نیفرورد٢٨

نیفرورد٣١

 اول دورهیموجود

فروش

 دیخر

 فروش

فروش

دیخر

١٠

٧ 

٨ 

٤ 

٢

١٠

٢٠٠٠٠

٢١٠٠٠

٢٢٠٠٠

٢٣٠٠٠

٢٤٠٠٠ 

٢٤٥٠٠٠

كاالیكارت حسابدار
ن واردهین صادره از اولیاول:یابیروش ارزیبین حساب جیماش:نام كاال

١١٥٥٤:شماره كاال

:واحد

شرحخیتار
فروش رفتھ یكاال)وارده(دیخر

یموجود)صادره(

یبھامقدار
یبھامقدارمبلغواحد

یبھامقدارمبلغواحد
مبلغواحد

١٣٧٩

١/١

یموجود
اول
دوره

١٠٢٠٠٠٠٢٠٠٠٠٠

حوالھ ١/٥
٦٥٧٢٠٠٠٠١٤٠٠٠٠٣٢٠٠٠٠۶٠٠٠٠انبار

دیرس١/١٠
٣٤٨٢١٠٠٠انبار

٣

٨

٢٠٠٠٠ 

٢١٠٠٠
٢٢٨٠٠٠

٣٢٠٠٠٠٨١٠٠٠٧٢١٠٠٠١٤٧٠٠٠حوالھ ١/٢٢



٦٠

٦٦انبار
١٢١٠٠٠

حوالھ ١/٢٨
٦٧٢٢١٠٠٠٤٢٠٠٠٥٢١٠٠٠١٠٥٠٠٠انبار

دیرس١/٣١
٣٥١٠٢٢٠٠٠٢٢٠٠٠٠انبار

٥

١٠

٢١٠٠٠ 

٢٢٠٠٠
٣٢٥٠٠٠

میكنیفرض م. (ردیگیر صورت میحوه ثبت حساب ھا در دفتر روزنامھ و دفتر كل بھ شكل زن
لایر٣٠٠٠٠٠دوره معادلیدھا و فروشھا بھ طور نقد است و مانده حساب نقد و بانك در ابتدایخر

):باشدیم

بستانكاربدھكارعطفشرحخیتار
٥/١

٥/١

١٠/١

٢٢/١

 نقد و بانك

فروش كاال

یبین حساب جیھفت دستگاه ماشیفروش نقد

فروش رفتھیتمام شده كاالیبھا

كاالیموجود

 كاال بابت فروش كاالیكاھش موجود

 كاالیموجود

نقد و بانك

یبین حساب جیھشت دستگاه ماشید نقدیخر

 نقد و بانك

فروش كاال

یبین حساب جیچھار دستگاه ماشیفروش نقد

)١)١۶١٠٠٠

)١٤٠٠٠٠)٢

)١)٣۶٨٠٠٠

)٩)٤۶٠٠٠

)٨١٠٠٠)٥

)١)١۶١٠٠٠

)١٤٠٠٠٠)٢

)١)٣۶٨٠٠٠

)٩)٤۶٠٠٠



٦١

٢٨/١

١/٣١

فروش رفتھیتمام شده كاالیبھا

كاالیموجود

 كاال بابت فروش كاالیكاھش موجود

نقد و بانك

فروش كاال

یبین حساب جیدو دستگاه ماشیفروش نقد

فروش رفتھیتمام شده كاالیبھا

كاالیموجود

 كاال بابت فروش كاالیكاھش موجود

 كاالیموجود

نقد و بانك

یبین حساب جیده دستگاه ماشید نقدیخر

)۶(٤٩٠٠٠

)٤٢٠٠٠)٧

)٢٢٠٠٠٠)٨

)٨١٠٠٠)٥

)۶(٤٩٠٠٠

)٤٢٠٠٠)٧

)٢٢٠٠٠٠)٨

١(١۶١٠٠٠) =٧*٢٣٠٠٠(
٧*٢٠٠٠= (١٤٠٠٠)٢(
٨*٢١٠٠٠= (١٦٨٠٠٠)٣(
٤*٢٤٠٠٠= (٩٦٠٠٠)٤(
٣*٢٠٠٠٠)+ (٢١٠٠٠*١=(٨١٠٠٠)٥(
٢*٢٤٥٠٠= (٤٩٠٠٠)٦(
٢*٢١٠٠٠= (٤٢٠٠٠)٧(
١٠*٢٢٠٠٠= (٢٢٠٠٠٠)٨(

دفتر كل فروشگاه پژوھش 

فروش رفتھیتمام شده كاالیبھاكاالیموجود

 )٥/١()٥/١(٢٠٠٠٠٠١٤٠٠٠٠مانده اول دوره
١٤٠٠٠٠

)١٠/١(١۶٨٠٠٠٨١٠٠٠)٨١٠٠٠)٢٢/١



٦٢

)٤٢٠٠٠)٢٨/١(٢٢٠٠٠٠٤٢٠٠٠)١/٣١
٣٢٥٠٠٠مانده٥٨٨٠٠٠٢۶٣٠٠٠

٣٢٥٠٠٠مانده

فروش كاالنقد و بانك
 مانده اول

)٥/١(١۶١٠٠٠)١٠/١(٣٠٠٠٠٠١۶٨٠٠٠دوره

)٥/١( 
١۶٣١/١(١٠٠٠٢٢٠٠٠٠(٩۶٠٠٠)١/٢٢(

)٢٢/١( 
٩۶١/٢٨(٠٠٠٤٩٠٠٠(

)١/٢٨( 
٣٠۶٠٠٠مانده٤٩٠٠٠

۶٠۶٠٠٠٣٨٨٠٠٠
٢١٨٠٠٠مانده

:ن واردهین صادره از آخریروش اول-

یعنی.باشدیدھا میب وقوع خریتمام شده عكس ترتین است كھ گردش بھاین روش فرض بر ایدر ا
دیخریمت ھایماند مربوط بھ قیمیرسد و آنچھ باقیكھ وارد شده زودتر بھ فروش میین كاالیآخر

.باشدیمیمیقدیھایموجود
نین صادره از آخریكاال با استفاده از روش اولیبا استفاده از اطالعات مسألھ قبل، كارت حسابدار

.شودیم میوارده تنظ

كاالیكارت حسابدار
ن واردهیاولن صادره ازیاول:یابیروش ارزیبین حساب جیماش:نام كاال

١١٥٥٤:كد كاال

شرحخیتار
یموجود)صادره(فروش رفتھ یكاال)وارده(دیخر

یبھامقدار
یبھامقدارمبلغواحد

یبھامقدارمبلغواحد
مبلغواحد

١٣٧٩

١/١

یموجود
اول
دوره

١٠٢٠٠٠٠٢٠٠٠٠٠

٧٢٠٠٠٠١٤٠٠٠٠٣٢٠٠٠٠۶٠٠٠٠حوالھ ١/٥



٦٣

٦٥انبار

دیرس١/١٠
٣٤٨٢١٠٠٠١۶٨٠٠٠انبار

٣

٨

٢٠٠٠٠ 

٢١٠٠٠
٢٢٨٠٠٠

 حوالھ ١/٢٢
٦٦٤٢١٠٠٠٨٤٠٠٠انبار

٣

٤
٢١٠٠٠١٤٤٠٠٠

 حوالھ ١/٢٨
٦٧٢٢١٠٠٠٤٢٠٠٠انبار

٣

٢
٢١٠٠٠١٠٢٠٠٠

دیرس١/٣١
٣٥١٠٢٢٠٠٠٢٢٠٠٠٠انبار

٣

٢

١

٢٠٠٠٠ 

٢١٠٠٠ 

٢٢٠٠٠

٣٢٢٠٠٠

بستانكاربدھكارعطفشرحخیتار
٥/١

٥/١

١٠/١

٢٢/١

 نقد و بانك

فروش كاال

یبین حساب جیھفت دستگاه ماشیفروش نقد

فروش رفتھیتمام شده كاالیبھا

 كاالیموجود

كاال بابت فروش كاالیكاھش موجود

كاالیموجود

بانكنقد و

یبین حساب جیھشت دستگاه ماشید نقدیخر

 نقد و بانك

فروش كاال

)١)٢۶١٠٠٠

)١٤٠٠٠٠)٢

)١)٣۶٨٠٠٠

)٩)٤۶٠٠٠

)١)٢۶١٠٠٠

)١٤٠٠٠٠)٢

)١)٣۶٨٠٠٠

)٩)٤۶٠٠٠



٦٤

١/٢٢

٢٨/١

١/٢٨

یبین حساب جیچھار دستگاه ماشیفروش نقد

فروش رفتھیتمام شده كاالیبھا

 كاالیموجود

كاال بابت فروش كاالیكاھش موجود

 نقد و بانك

فروش كاال

یبین حساب جیدو دستگاه ماشیفروش نقد

فروش رفتھیتمام شده كاالیبھا

 كاالیموجود

كاال بابت فروش كاالیكاھش موجود

 كاالیموجود

نقد و بانك

ن حسابیده دستگاه ماشید نقدیخر

)٨٤٠٠٠)٥

)۶(٤٩٠٠٠

)٤٢٠٠٠)٧

)٨٤٠٠٠)٥

)۶(٤٩٠٠٠

)٤٢٠٠٠)٧

١(١۶١٠٠٠) =٧*٢٣٠٠٠(
٧*٢٠٠٠= (١٤٠٠٠)٢(
٨*٢١٠٠٠= (١٦٨٠٠٠)٣(
٤*٢٤٠٠٠= (٩٦٠٠٠)٤(
٤*٢١٠٠٠= (٨٤٠٠٠)٥(
٢*٢٤٥٠٠= (٤٩٠٠٠)٦(
٢*٢١٠٠٠= (٤٢٠٠٠)٧(
١٠*٢٢٠٠٠= (٢٢٠٠٠٠)٨(


