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ماهیت حسابها در حسابداري

موفق در امر ثبت سند، کسی حسابداریک لذا ،از اهمیت باالي برخوردار می باشدکه میدانیم تجزیه و تحلیل در حسابداري طورهمان
است که:

تسلط کامل و کافی بر روي ماهیت حسابها داشته باشداوالً:

بتواند به خوبی تجزیه و تحلیل داشته باشد ثانیاٌ:

.اعمال کنددر نتیجه می تواند به راحتی در سندهاي حسابداري ثبت مورد نیاز را 

ماهیت حساب چیست ؟

راست(بدهکار) و یک حساب، ماهیت حساب یعنی اینکه هر رویداد حسابداري چه در حالت افزایشی و یا کاهشی در کدام سمت 
نتیجتاً مانده حساب تابع ماهیت چپ(بستانکار) ثبت گردد، همچنین آن حساب در طی دوره و یا پایان دوره در کدام سمت قرار می گیرد.

حساب می باشد.

:انواع ماهیت

)(بدون ماهیتحسابماهیت خنثی -4) تانکاروبسهکار(بدحسابماهیت دوگانه-3حسابماهیت بستانکار-2حسابماهیت بدهکار-1

در آن حساب ثبت و رویداد کاهشی )بدهکارراست(در سمت آن حسابهایی هستند که رویداد افزایشی :حسابماهیت بدهکار- 1
گردد. آنها ثبت می)بستانکارچپ(سمت 

.مانده آنها در طی دوره یا پایان دوره همیشه بدهکار یا صفر استنتیجه:در

ها(هزینه گروه هزینهحسابهاي همچنین و دارایی نامشهود)-دارایی مشهود-دارایی غیرجاري-(دارایی جاريحسابهاي گروه داراییمانند:
هزینه هاي توزیع و فروش)-هزینه هاي اداري و تشکیالتی-هاي عملیاتی

در آن حساب ثبت و رویداد کاهشی )بستانکارچپ(در سمت آن حسابهایی هستند که رویداد افزایشی :حسابماهیت بستانکار- 2
گردد.آنها ثبت می)بدهکارراست(سمت 

.بستانکار یا صفر استهمیشه طی دوره یا پایان دوره آنها در مانده در نتیجه: 
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اسناد پرداختنی)-سایر بستانکارن-بستانکاري غیرتجاري-ها(بستانکاران تجاريحسابهاي گروه بدهیمانند:

درآمد غیرعملیاتی)-ها(درآمد عملیاتیگروه درآمدحسابهاي حقوق صاحبان سهام (سرمایه) و حساب و 

بدهکار و -(راستکه رویداد افزایشی و یا کاهشی آن در هر دو سمتهستند حسابهاي تانکار):/بسهکار(بدحسابماهیت دوگانه- 3
.ممکن است ثبت شودبستانکار)-چپ

.پایان دوره میتواند بدهکار یا بستانکار باشدیا در طی دوره و هاحساباین مانده در نتیجه: 

حساب جاري شرکامانند:

این حسابها داراي سه شرط ذیل می باشند:):(بدون ماهیتحسابماهیت خنثی- 4

نیستندمالی هاي حسابیکاز طرف هیچ-الف

ابراز نمی شوند و در صورت ابراز به عنوان حساب آماري بیان می شوند.در گزارشات مالی -ب

است.یکسان حساب در حسابهاي دریافت کننده و پرداخت کننده ثبت -ج

حسابهاي گروه انتظامیمانند:

ها در حسابداريگروه حسابتعریف 

داریم:معادله حسابداريطبق 

)دارایی ها =بدهی ها +حقوق صاحبان سهام (سرمایه

با توجه به فرمول معادله باال باید توجه داشت که در پایان یک رویداد حسابداري و ثبت سند در صورتی که معادله فوق تراز نبود نکته:
حسابداري دوبل کننده ین معادله تضمین صحیح بودن ثبت حسابداري می باشد یا به بیانی دیگر می توان گفت: انشان از عدم

)می باشدبدهکار و طرف دیگر بستانکار )حساب(در ثبت هر رویداد یک طرفیعنی است(حسابداري دوبل 

ار بصورت:معادله حسابداري در شرکتها و بنگاههاي اقتصادي شخصی و بدون سهامدنکته:

دارایی ها = بدهی ها + سرمایه
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در حالی که معادله حسابداري در شرکتها و بنگاههاي اقتصادي سهامی بصورت:

دارایی = بدهی ها + حقوق صاحبان سهام(سرمایه)

شامل:معادله حسابداريتشکیل دهنده اجزا 

:این سرفصل شامل:دارایی ها

دارایی هاي ثابت نامشهود-3مشهود دارایی هاي ثابت-2دارایی هاي جاري -1
:دارایی هاي جاري- 1

ي بنگاه وجوه نقد نزد تنخواه گردانهاکلیه کلیه وجوه نقد موجود در صندوق شرکت،(تنخواه گردان)-بانکها-وجوه نقد(صندوق
می باشد)نزد بانک ها ی که وجوهاقتصادي،کلیه 

(اسناد دریافتنی)سفته دیگران نزد ماو ها و چک(حسابهاي دریافتنی)مطالبات بصورت نسیه
(کاالي ساخته شده و کاالي در جریان ساخت)موجودي مواد اولیه و کاال در انبار

سرمایه گذاري در سایر شرکتها از طریق خرید سهام و...

:دارایی هاي ثابت مشهود- 2
....اموال ،اثاثه ، ماشین آالت

دارایی هاي ثابت نامشهود شامل:- 3
ق متعلق به بنگاه اقتصاديمتیازات و حقوحق اال
براي داراي منافع آتی ،آورده صاحبان سرمایه، استقراض، انجام معامالت نقد و نسیهبا توجه به دالیل ایجادشان یعنی:دارایی ها نکته: 

.هستندبنگاه اقتصادي 
:این سرفصل شامل:بدهی ها

بدهی هاي جاري:-الف
(حسابهاي پرداختنی)یا بدهی هاي بنگاه اقتصاديکلیه دیون

(اسناد پرداختنی)مدتدار و سفته هاي ما نزد دیگرانيچک ها
بدهی هاي بلند مدت:-ب

وام هاي کوتاه مدت یا بلند مدت
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پیش دریافت ها پروژه ها وسفارشات
.م خدمت یا تحویل کاال در قبال آنها میباشدمتعهد به پرداخت یا انجادیون: بدهی هاي بنگاه اقتصادي می باشد که این بنگاه

):حقوق صاحبان سهام(سرمایه
در نهایت هرگاه بدهی ها را از دارایی هاي بنگاه اقتصادي کسر نماییم باقیمانده در مالکیت صاحبان سرمایه یا همان سهمادارن می باشند 

که به حقوق صاحبان سهام(سرمایه)معروف هستند.

ا به صورت سرفصل و کدینگ حسابداري بیان می کنیم:حسابداري رمعادله حال فرمول 

:موارد استفادهماهیت ونوع حساب، به همراه گروه حسابها
)حساب ترازنامه اي-رماهیت بدهکابا دائم نوع حساب (دارایی هاي جاري-1
)حساب ترازنامه اي-رماهیت بدهکابا دائم نوع حساب (دارایی ثابت مشهود-2
)حساب ترازنامه اي-رماهیت بدهکابا دائم نوع حساب (نامشهوددارایی-3
)حساب ترازنامه اي-ماهیت بستانکاربا دائم نوع حساب (بدهی جاري-4
)حساب ترازنامه اي-ماهیت بستانکاربا دائم نوع حساب بدهی هاي بلند مدت(-5
)ترازنامه ايحساب -ماهیت بستانکاربا دائم نوع حساب حقوق صاحبان سهام(-6
) حساب سود و زیانی-ماهیت بستانکاربا موقتنوع حساب درآمدها(-7
)حساب سود و زیانی-رماهیت بدهکابا موقت نوع حساب هزینه ها(-8
)حساب آماري-حساب هاي انتظامی(بدون ماهیت-9

است.تنظیمقابلمالیوصورتهايترازآزمایشیآنهابرمبنايکهاستحسابهاییکلیهشاملکلحسابهاينکته: 
:شوندمیبنديطبقهلیذشرحبهدسته بهحسابهابطورکلی

.شوندمیبعدمنتقلمالیسالبهی مالدورهآنهاازیکماندهکههستندحسابهاییاي): ترازنامه(دائمیحسابهاي

وبدهیدارائیحسابهايمانند: 

.میشوندبستهمالیسالهمانایجادودرپایانطورهمالیبهستندکهحسابهایی(سود و زیانی): سابهاموقتح

حسابدرآمدوهزینهمانند: 

سرفصل هاي حسابداري:
وارائهوتهیهمالیارقامواطالعاتمنظورجمعآکنترلحسابهابهوتفکیکبندطبقهایجادامکان حسابهاهاي سرفصلتردفاطورکلیهبه

.میباشدآنو خصوصیارگانهاي دولتیهايوفعالیتداخلیهايکنترلواعمالگزارشات
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در طراحی سرفصل هاي حسابداري باید موارد ذیل را مورد توجه قرار داد تا استفاده از سیستم حسابداري قابل اعتماد باشد:
استفادهوسهولتسادگی–الف

جامعیت–ب
پذیريانعطاف–ج

می کنیم:براي طبقه بندي حسابها طبق استانداردهاي حسابداري از کدگذاري استفاده 
به عنوان مثال(در بیشتر کدینگ حسابداري این نمونه را اجرا می کنند):

حساب تفضیلیحساب معینحساب کلگروه حساب
(یا بیشتر)رقمسهسه رقمدو رقمیک رقم

ارقام حساب تفضیلی طبق نیاز آن بنگاه اقتصادي تعیین و مورد استفاده قرار می گیرد.نکته:
شروع نوشتن کدینگ حسابداري با گروه در اولین قسمت و مهمترین مبحث سرفصل حسابها، گروه حساب می باشد که گروه حساب:

(طبق جدول ذیل گروه حسابها و زیرمجموعه هاي آن با کد خاص مشخص شده اند.)حساب می باشد.

عنوان حسابکد حسابشرح
دارایی هاي جاري1گروه حساب
هاي غیرجاري(مشهود)دارایی 2گروه حساب
دارایی هاي غیرجاري(نامشهود)3گروه حساب
بدهیهاي جاري4گروه حساب
بدیهاي غیرجاري(بلند مدت)5گروه حساب
حقوق صاحبان سهام(سرمایه)6گروه حساب
درآمدها7گروه حساب
هزینه ها8گروه حساب
حسابهاي انتظامی9گروه حساب

شامل سه رقم می باشد که رقم اول شماره گروه حساب و دو رقم بعدي شامل حساب کل می باشد.: کد حسابهاي کل1تذکر
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: حسابهاي معین شامل شش رقم می باشد که سه رقم اول آن گروه حساب و حساب کل می باشد و سه رقم آخر شامل حساب 2تذکر
معین می باشد.

دیگرعبارتبهروئیتیجزحسابهابهکليحسابهاتفکیکمنظوربهمعینحسابهاي:ست: تعریفی که از حساب معین داریم این3تذکر
.قرارمی گیرندمورداستفادهکلحسابجزئیاتدادننشان

حساب معینکد معینحساب کلکد کلنام گروه حسابکد گروه

دارایی هاي جاري1

موجودي هاي نقد و بانک101
موجودي صندوق101001
موجودي نزد بانکها101002
موجودي تنخواه گردانها101003

سپرده و سرمایه گذاري هاي کوتاه مدت102
سرمایه گذاري کوتاه مدت در شرکتها102001
سپرده هاي سرمایه گذاري کوتاه مدت102002

حساب ها و اسناد دریافتنی تجاري103
بدهکاران)حسابهاي دریافتنی(یا 103001
اسناد دریافتنی103002
علی الحسابها103003

سایر حسابها و اسناد دریافتنی104

سپرده هاي دریافتنی شرکت در مزایده104001
سپرده هاي دریافتنی شرکت در مناقصه104002
سپرده هاي دریافتنی حسن اجاري تعهدات104003
دریافتنی حسن انجام کارسپرده هاي 104004
علی الحساب حقوق104005
وام و مساعده کارکنان104006
سود سهام دریافتنی104007
سپرده ضمانتنامه هاي بانکی104008
مالیات بر ارزش افزوده پرداختی104009
عوارض بر ارزش افزوده پرداختی 104010

موادموجودي کاال و105

موجودي قطعات، لوازم یدکی وسایط نقلیه 10501
و ماشین آالت

موجودي مصالح ساختمانی و تاسیساتی10502
دارائیهاي ثابت نزد انبار10503
10504

سفارشات و پیش پراختها106

پیش پرداخت اجاره10601
پیش پرداخت بیمه10602
پرداخت هاي جاريسایر پیش 10603
سفارشات در راه10604

ذخیره مطالبات مشکوك الوصول10701ذخیره مطالبات مشکوك الوصول107
ذخیره کاهش ارزش موجودیها10801ذخیره کاهش ارزش موجودیها108
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سپرده رهن10901سپرده ما نزد دیگران109

دارایی هاي غیر جاري2

ثابت مشهوددارایی هاي 201

زمین20101
مستحدثات زمین20102
ساختمان20103
تاسسیسات20104
ماشین آالت و تجهیزات20105
ابزار و لوازم فنی و پشتیبانی20106
وسائط نقلیه20107
اثاثه و منصوبات20108
پیش پرداختهاي سرمایه اي20109

استهالك انباشته دارایی هاي ثابت مشهود202

استهالك انباشته مستحدثات و زمین20201
استهالك انباشته ساختمان20202
استهالك انباشته تاسیسات20203
استهالك انباشته ماشین آالت و تجهیزات20204
استهالك انباشته ابزار ولوازم فنی و پشتیبانی20205
استهالك انباشته وسائط نقلیه20206
استهالك انباشته اثاثه و منصوبات20207

پروژه هاي در جریان تکمیل اختصاصی20301دارایی هاي در جریان تکمیل203

دارایی هاي نامشهود204
حق االمتیازها(آب، برق، گاز و تلفن)20401
نرم افزار هاي کامپیوتري20402

سرمایه گذاري بلند مدت205

سرمایه گذاري بلند مدت در شرکتها20501

سرمایه گذاري بلند مدت در سازمانهاي 20502
وابسته

سرمایه گذاري بلند در اوراق مشارکت20503

ذخیره کاهش ارزش دائمی سرمایه گذاریهاي 206
بلند مدت

ذخیره کاهش ارزش دائمی سرمایه 20601
گذاریهاي بلند مدت

سایر دارایی هاي غیرجاري207

مخارج انتقالی به سال یا دوره آتی20701
وجوه مسدود شده بانکی20702
داراییهاي از رده خارج شده20703
هزینه هاي قبل از بهره برداري20704
هزینه هاي بهسازي در اموال استیجاري20705

تقدیمی براي برخورداري از انتفاع حق20706
اموال موقوفه

حسابها و اسناد دریافتنی بلند مدت20707
هزینه کارمزد سنوات آتی وامها20708
موجودي اراضی و امالك20709

بدهی هاي جاري3
حسابها و اسناد پرداختنی تجاري301

حسابهاي پرداختنی30101
پرداختنیاسناد 30102

مالیات بر ارزش افزوده دریافتی30201سایر حسابها و اسناد پرداختنی302
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عوارض بر ارزش افزوده دریافتی30202
سپرده هاي پرداختنی حسن اجراي تعهدات30203
سپرده هاي پرداختنی حسن انجام کار30204
سپرده هاي پرداختی شرکت در مزایده30205
سپرده هاي پرداختنی شرکت در مناقصه30206
حقوق و دستمزد پرداختنی30207
مالیات پرداختنی(تکلیفی)30208
بیمه پرداختنی30209
ذخیره هزینه هاي معوق30210

پیش دریافت درآمد30301سفارشات و پیش دریافت ها303
ذخیره مالیات304
سود سهام پرداختنی305
سپرده هاي پرداختنی306
وامهاي پرداختنی کوتاه مدت30701تسهیالت و اعتبارات مالی دریافتی کوتاه مدت307
ذخایر308

بدیهاي غیرجاري(بلند 4
مدت)

حساب ها و اسناد پرداختنی بلند مدت تجاري401
حسابهاي پرداختنی بلند مدت40101
اسناد پرداختنی بلند مدت40102

سایر حساب ها و اسناد پرداختنی بلند مدت402

تسهیالت و اعتبارات مالی بلندمدت403
وامهاي پرداختنی بلند مدت40301
اوراق مشارکت پرداختنی40302

کارکنانذخیره مزایاي پایان خدمت 40401ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان404
مازاد(کسري) درآمد بر هزینه جاري40501مازاد(کسري) درآمد بر هزینه جاري405

مازاد(کسري) درآمد بر هزینه سنواتی406
مازاد(کسري) درآمد بر هزینه سنواتی40601
تعدیالت سنواتی40602

درآمدهاي انتقالی به دوره آتی407

حقوق صاحبان 5
سهام(سرمایه)

سرمایه پرداخت شده501
اندوخته قانونی502
سایر اندوخته ها503
مازاد تجدید ارزیابی دارایی هاي ثابت50401مازاد تجدید ارزیابی دارایی هاي ثابت مشهود504
سود(زیان) انباشته505

درآمدها6

فروش601
خدماتدرآمد حاصل از ارائه 602
سایر درآمدهاي عملیاتی603
سایر درآمدهاي غیرعملیاتی604

7
بهاي تمام شده کاالي 

فروش رفته           
(خدمات ارائه شده)

بهاي تمام شده کاالي فروش رفته داخلی701
بهاي تمام شده کاالي فروش رفته کاالي خارجی702
ارائه شدهبهاي تمام شده خدمات 703

هزینه ها8
هزینه حقوق و دستمزد کارکنان غیر تولیدي801
هزینه هاي عملیاتی802
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سایر هزینه هاي عملیاتی803
هزینه هاي اداري و تشکیالتی80301
هزینه هاي توزیع و فروش80302

هزینه هاي مالی804
هزینه هاي غیرعملیاتی805

حسابهاسایر 9

حسابهاي انتظامی901
طرف حسابهاي انتظامی902
تراز افتتاحیه903
تراز اختتامیه904

تعاریف:
رویدادهايیامعامالتدرنتیجهکهمنافعآنبهمشروعدستیابیسایریاآتیاقتصاديمنافعبهنسبتازحقوقاستعبارتداراییها:

آن کنترلتحتاقتصاديمنافعبهدستیابیکهامراستاینمستلزمدارائیتعریف.استدرآمدهآن بنگاه اقتصادي کنترلبهگذشته
.باشدبنگاه اقتصادي

انتظاروگرددمیایجادبنگاه اقتصاديمعمولیوجاريفعالیتهايجریاندرکههستندهاییداراییازدستهآنداراییهاي جاري:
طوربهتر می باشد، طوالنیهرکدامبنگاه اقتصاديهايفعالیتعاديچرخهیکیاترازنامهتاریخازسالیکمدت ظرفرودمی

دیگريدارائیبهیاوشودمصرفیارسیدهفروشبهشده،تبدیلعرضهقابلخدمتیاکاالیانقدوجهبهنهایتاًونمودهتغییرمعقول
گردد. تبدیلاستیقینبهقریبآنشدننقدکه

ثبتقابلاقالمازیکهرتبدیلیاونگهداريتحصیل،ازمدیریتهدفانطباقومالکیتاحرازداراییهااینگونهبنديطبقهشرط
می باشد.تعریفبا

.شوندمیبنديطبقهپایینبهباالازنقدوجهبهتبدیلسرعتترتیببهجاريدارایی هايروهگروش طبق بندي: 
بکارگیريواستفادهجهتکهیهایییداربنگاه اقتصادي صورت می گیرد، لذا سويازداراییهانوع براینوکنترلنظارتاعمال:نکته

بکارگیريوشرطوقیدبدوناستفادهامکانعدملحاظبهدارند)راجاريکه مشخصات دارایی دارایی هاي(حتی باشدشدهمشروط
.شوندبنديطبقهگروهایندرنبایدموانعرفعزمانتاوگرددمیخارجگروهاینازعادي،فعالیتهايجریاندرروزمره

برايمناسبذخیرهضرورت،صورتدروگیردقرارتوجهموردبایدارزشکاهشهرگونهجاريدارایی هايخصوصدرنکته: 
.شودگرفتهنظردرآنجبران
وبنديطبقهجاريهايییداردرراآنهانمیتوانکههستندهاییییدارا،مدتبلندیاجاريغیردارائیغیرجاري: هاي یدارای

:دنشومیشناسائین زمادر دو وکردگزارش
به درون بنگاه اقتصاديآن دارایی اقتصادي و خدماتی آتی محتمل بودن انتقال منافع -الف

بنگاه اقتصاديبرايدارائیشدهتمامبهايقابل اتکا و اندازه گیري بودن -ب
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:دنگردمیبنديطبقهذیل شرحبهغیرجاريهايدارایی
مشهودثابتییدارا-الف

نامشهوددارایی-ب
مدتبلندگذاریهايسرمایه-ج
هاسایردارایی-د

یادیگرانبهاجارهخدمات،وکاالعرضهیادرتولیداستفادهمنظوربهکهگفته می شودداراییبه:مشهودثابتهايدارایی- الف
.دنقرارگیراستفادهموردمالیدورهیکازبیشرودمیانتظارودنشومینگهداريبنگاه اقتصادي توسطاداريمقاصدبراي

:گرددمیتقسیمزیردستهسهبهاستهالكلحاظازمشهودثابتییدارا

سربار وبودهمحدودآنها اقتصاديعمرکههستندثابتهايداراییازدستهآن: پذیراستهالكمشهودثابتهايدارایی- 1
آن بنگاه اقتصادي فعالیتهايیندآفردرهزینه هاي عملیاتی آن از طریق تخصیص هزینه استهالك به محصوالت و خدمات بنگاه اقتصادي

ایجاد می شود.
اماودنباشمیمحدودومفیدعمردارايکههاي ثابت مشهود می باشد ییداراتعدادي از،ساختمان ها و تاسیسات آن بنگاه اقتصادي

.دندارنامحدوديعمرمعموالًکهمی باشدهایییدارایاززمین
یاواستفادهاثر دروهستندنامحدودو مفیدعمردارايکههاي هستند یدارایناپذیر:استهالكمشهودثابتهايدارایی- 2

.رودنمیبیناززمانرگذ
زمینمانند:

چوندیگريدارائیهايبهویافتهتحلیلآنازاستفادهوبرداريبهرهاثربردارائیهااین:پذیرنقصانمشهودثابتداراییهاي- 3
طبیعیمنابعومعادنمانند.شودمیتبدیلکاالیامواد

:میشودکهاطالقعینیوفاقدماهیتپولیغیردارائییکبه:نامشهوددارائی-ب

.شودمینگهداريبنگاه اقتصاديتوسطاداريمقاصدبرايیادیگرانبهاجاره،خدماتوکاالعرضهیادرتولیداستفادهمنظوربه

.باشدشدهتحصیلبنگاه اقتصاديتوسطمالیدورهیکازبیشقطعیاستفادهقصدبه

....مولفحقوقگاز،تلفن،برق،آب،امتیازحقوقنظیرباشدتشخیصقابل

.شودمینگهداريطوالنیمدتبرايومستمراستفادهقصدبهکهگذاریهاییسرمایه:مدتبلندگذاریهايسرمایه–ج
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اسنادونظیرحسابهاگیرند،قرارتوانندنمیدیگريحسابدرمنطقاًکهاستدارائیهاییشاملحساباین:هادارائیسایر-د
درکهزمینییاتجهیزاتوآالتماشینواموالوآتیهايدورهبهانتقالیمخارج،بانکیشدهمسدودوجوهمدت،بلنددریافتنی

تاکهشدهتحصیلبنگاه اقتصاديآتیتوسعهبرايکهزمینینظیر(گیرندنمیقراراستفادهموردبنگاه اقتصاديعملیاتعاديروال
.)شودمیمنظورطبقهایندرگیريبکارواستفادهزمان

استضروريومعقولمخارجمجموعهداراییشدهتمامبهاي.گرددمیثبتدفاتردرشدهتمامقیمتبهتحصیلهنگامدرداراییها
.باشدمیالزمبرداريبهرهبرايداراییسازيآمادهوتحصیلبرايکه

مبلغبهبایددارائیهاحسابدارياستانداردهايیامقرراتوقوانینازگرفتنالگوبادارائیهاارزیابیتجدیداتخاذدرصورت
شوددادهنمایشارزیابی،تجدیدبرمبلغمبتنیانباشتهازکسراستهالكپسارزیابیدرتاریخئیادارمنصفانهارزشیعنیتجدیدارزیابی

:داراییهاشدهتمامبهاي

عوارضوگمرکیحقوقمالکیت،انتقالونقلثبتیهايهزینهخرید،کمیسیونساخت،هايهزینهوخریدبهايمجموعهشامل
عاديوضروريمخارجتماموآزمایشیبرداريبهرهدورههايهزینهواندازيراهنصب،ونقل،حملبارگیري،هايهزینهدولتی،

.باشدمیگیرد،قراربنگاه اقتصاديعملیاتدراستفادهبرايآمادهموقعیتووضعیتدرداراییتاگرددمیصرفکه

:دارائیهاتحصیلازبعدمخارج

دراساسیبهبودیاداراییاقتصاديعمریاوظرفیتمالحظهقابلافزایشبهکهبهسازيواساسیتعمیرات:مستمرغیرمخارج1-
.شودمیمستهلکمفیدعمرطیومنظورداراییبحسابباشد،اهمیتباآنمبلغصورتیکهدرگرددمیمنجرتولیدکیفیت

وحفظبرايودهدنمیافزایشراثابتداراییازاستفادهوخدماتازحاصلمنافعکهعاديتعمیرات:مستمرمخارج2-
میثبتعملیاتیهايهزینهحساببهوقوعدورهدرباشداهمیتیبارقمآنکهولوشودمیانجامموجودوضعیتدردارایینگهداري

.گردد

بهدفتريارزشمنهاي)فروشهايهزینهمنهايفروشقیمت(فروشارزشخالصمعادلدارائیهافروشازحاصلزیانیاسود
درومنظورهزینهیادرآمدحساب
.گرددمیمنظورهزینهحساببهآندفتريارزشمعادلدارائیشدنالمنفعهمسلوبیاوگذاريکنارصورت

:بانکونقدموجودي
وبهاداراوراق،ارزيموجودیهاي،)نقرهوطال(مسکوکاتگردانها،تنخواهموجودي،بانکهانزدموجوديصندوق،موجودي

کهمدتکوتاهگذاريسرمایههايسسرده
.میشودبنديطبقهدستهایندر)دیداريهايسسرده(باشدنداشتهوجودآنمصرفبرايمحدودیتی

ومنعکسحسابایندرموردحسبعملموردروشهايوشدهتهیهاسنادبراساسپرداختیادریافتبا:ثبتنحوهوزمان
.گردندمیمتأثرآنمعینحسابهاي
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ایندرشودجاريعملیاتبراياقالمایناستفادهازمانعآنهامصرفدرمحدودیتاعمالکهبانکیحسابهايماندهونقدوجوه
.بانکیشدهمسدودهايسسردهنظیرشودمیبنديطبقهوشناسائیدارائیهاسایردرموردحسبوگرددنمیبنديطبقهسرفصل

درآمدهايمحلازشهراسالمیشورايمجوزهايباودستورالعملاینمفاداساسبرکهمبلغیازاستعبارت:گردانتنخواه
هزینهپرداختبرايبنگاه اقتصاديساالنه

بنگاه ذیحساباناختیاردرراآنازاستفادهاجازهوگرفتهدرنظریکجاصورتبهبنگاه اقتصادياضطراريیاوفوريضروري،هاي
اختیاردرشدهتعیینهايسهمیهحددرومسئولیتحفظوباآنهاتوسطتادهندمیقراران آنهايمقامقائمیاواقتصادي

.گیردقرارهستندتنخواهدریافتبهمجازکهاضطراريامورومترقبهغیرحوادثیاوعاديهايپروژهکارپردازان،سرپرستان
یاوايهزینهاقالمباتسویهلحاظبهلیکنشود،میثبتوشناسائیسرفصلاینتحتمالیدورهطیدرگردانهاتنخواهنزدموجودي

.شدخواهدصفرمالیسالپایانحسابدراینباقیماندهايسرمایه

:مدتکوتاهگذاريسرمایههايسپرده
حداکثریاوجاريسالظرفوگردیدهتودیعمؤسساتسایروبانکهانزدسسردهعنوانتحتسودکسبهدفباکهاستوجوهی

.باشدوصولقابلبعدسالپایانتا
تودیعهايسسردهنظیر(شدخواهدگروهایندرآنبنديطبقهازمانعباشدداشتهوجودسسردهازاستفادهبرايکهشرطیهرگونه

حسبهاردهپساینگونه.)نیستوصولقابلاختالفحلیاورأيصدورتاکهاجتماعیتأمینسازمانیادادگستريصندوقدرشده
.شودمیبنديطبقهداراییهاسایریادریافتنیحسابهايسایردرمورد

راآنهامیتوانوباشندمیبازیافتوفروشقابلبسهولتکهگذاریهاسرمایهازگروهآن) : جاري(مدتکوتاهگذاريسرمایه
گذارسرمایهواحدعملیاتیکارائیبهآسیبییاشودپدیدارپذیرسرمایهواحدهايباگذارسرمایهواحدمناسباتدرخللیاینکهبدون
گذاريسرمایهاند،نشدهتحصیلیکسالازبیشمدتیبراينگهداريقصدبهمعموالًوکردبازیافتورساندفروشبهآید،وارد

تجاري،واحدهايسایرقرضهاوراقسهام،خریدمثالعنوانبه(میشوندبنديطبقهجاريدارائیهايجزءومحسوبمدتکوتاه
)بانکهادرمدتکوتاهگذاریهايسرمایهسسردهیاودولتیقرضهاوراق

:مدتکوتاهگذاریهايسرمایهارزشکاهشذخیره
شناساییگذاريسرمایهارزشکاهشبایدباشدآنشدهتمامبهايکمترازمدتکوتاهگذاریهايسرمایهفروشارزشخالصچناچه
گذاریهاسرمایهارزشکاهشذخیرهبستانکارحسابوگذاریهاسرمایهارزشکاهشهزینهبدهکارحساببهتفاوتاینمعموال.گردد
ارم میگذاریهاسرمایهحسابکاهندهذخیرهحساب.شودمیمنظور

.باشد
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بهخدماتارائهاثربرکهاستحقوقییاحقیقیاشخاصازبنگاه اقتصاديمطالباتمجموعه:)بدهکارانیا(دریافتنیحسابهاي
صورتبابتآنانوازشدهایجادآنان

بارابطهدرکهدریافتنیحسابهايسایرلحاظبدین.باشدنشدهتحویلبنگاه اقتصاديبهمعتبرياسنادمودیانقبوضوصادرهحسابهاي
استنبودهبنگاه اقتصاديعاديعملیات

.شودبنديطبقهسرفصلایندرنباید
ایندرموردحسبعمل،موردروشهايوصادرهقبوضوحسابهاصورتبراساسمؤدیانبهخدماتارائهازپس:ثبتونحوهزمان

آنمعینحسابهايومنعکسحساب
.گردندمیمتأثر

دروشناسائیمطالباتذخیرهکارشناسیگزارشاتبراساستواندمیبنگاه اقتصاديمطالبات،ازدستهاینسوختاحتمالصورتدر
.نمایدثبتسرفصلاین

یاحقیقیاشخاصازبنگاه اقتصاديفعالیتهايازحاصلمطالباتبابتکهاستچکهایییابهاداراوراق:عملیاتیدریافتنیاسناد
سررسیدواخذبنگاه اقتصادينفعبهحقوقی
.شوندمیثبتحسابایندرباشدترازنامهتاریخازپسیکسالتاحداکثریاوجاريسالدرآنهاوصول

.داشتنخواهندراحسابایندرمجددثبتقابلیتشدهواخواستاسنادوگردندمیبنديطبقهسررسیدتاریختفکیکبهاسناداین
نمیبنديطبقهسرفصلایندرباشدبنگاه اقتصاديتوسطتعهدایفايبهمشروطسررسیدتاریخدرآنهاوصولکهدریافتنیاسناد
یاداراییهاسایردرموردحسبوگردد

.شودمیثبتوشناسائیانتظامیحسابهاي
حسابایندرموردحسبدریافتنی،واسنادصادرهقبوضحسابها،صورتبراساسمؤدیانبهخدماتارائهازپس:ثبتونحوهزمان

متأثرآنمعینحسابهايومنعکس
.گردندمی

وپیمانکاران(بنگاه اقتصادياصلیفعالیتهايبهمربوطتعهداتازقسمتیادايبمنظورکهپرداختیازاستعبارت:الحسابهاعلی
.گیردمیصورت)فروشندگان
.استشدهارائه)دستورالعمل....صفحه(پرداختدریافتدستورالعملدرالحسابهاعلیخصوصدرترکاملتوضیحات

:برگشتیدریافتنیاسناد
.گردندمیبنديطبقهحسابسرفصلایندربانکازبرگشتیچکهايواسنادکلیه

دریافتنیاسنادبستانکارحسابوحساباینبدهکاربهباشندشدهبرگشتکهبانکبهواگذارشدهچکهايواسناد:ثبتونحوهزمان
.گرددمنظورمی
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چکهايواسناداینکهتوضیح.باشدمیازبانکبرگشتیونشدهوصولچکهايواسنادمیزاندهندهنشانحساباینگردش
باشندشدهبرگشتکهبانکبهواگذارشده

.گرددمنظورمیدریافتنیاسنادبستانکارحسابوحساباینبدهکاربه
درونشدهایجاداصلیعملیاتبارابطهدرکهبنگاه اقتصاديبهحقوقییاحقیقیاشخاصبدهی:دریافتنیاسنادوحسابهاسایر

معتبراسنادمطالباتاینگونهمقابل
درشود،وصولترازنامهتاریخازسالیکمدتظرفحداکثریاوجاريسالطیرودمیانتظارواستنشدهیاشدهاخذتجاري

:قبیلازگرددمیثبتطبقهاین
)کارانجاموتعهداتاجرايمناقصه،ومزایدهدرشرکت(دریافتنیهايسپرده

میپرداختپرسنلبهالحسابعلیصورتبهحقوقبابتنقدینگیکمبودزماندرهابنگاه اقتصادیکهمبالغی:حقوقالحسابعلی
بنديطبقهسرفصلایندرنمایند

.شودمی
.میگرددپرداختپرسنلبهمساعدهووامبابتکهاستمبالغیشامل:کارکنانمساعدهووام

.استنشدهدریافتهنوزکهسهامیسوددرآمدازعبارتست:دریافتنیسهامسود
تحتعمرانیفعالیتهايانجامووخدماتکاالخریدزماندربنگاه اقتصاديکهپرداختهاییکلیه:پرداختیافزودهارزشبرمالیات
ارزشبر)عوارضو(مالیاتعنوان
سرفصلایندردهدمیانجامصادرههايوضعیتصورتوفاکتورهااستنادبهپیمانکارانوخدماتوکاالفروشندگانبهافزوده

.گرددمیبنديطبقه
استشدهتشریحافزودهارزشبرمالیاتحسابداريدستورالعملدرفوقحسابثبتونحوهزمان

وشناسائیمطالباتذخیرهکارشناسیگزارشاتبراساستواندمیبنگاه اقتصاديمطالبات،ازدستهاینسوختاحتمالصورتدر
.نمایدثبت

:الوصولمشکوكمطالباتذخیره
ذخیرهمربوطهبدهکارانبرايصورتدراینگردد،نمیوصولبنگاه اقتصاديازمطالباتدرصديگذشتهتجربیاتبراساسمعموال

آنبهکهخواهدشدبرآوردبابتازایناي
.گرددمیمالیدورهدرپایاندریافتنیحسابهايماندهکاهشباعثوشودمیگفتهالوصولمشکوكمطالباتذخیره

استوالزمبودهالوصولمشکوكیاوسنواتیوراکدماندهدارايکهاستدریافتنیازحسابهاياقالمیبهمربوطحساباین
شدهتهیهکارشناسیگزارشبراساس

مطالباتبرآوردروشهايازیکیاساسبرالوصولمشکوكمطالباتهزینهشناسایی.گردندثبتوشناساییذیربط،واحدهايتوسط
ذخیرهماندهگرفتننظردرباوم.م
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.گیردمیصورتدورهابتدايالوصولمشکوكمطالبات
دریافتنیاسنادوحسابهاوبستانکارفوقبدهکارحسابدرشدهسوختمبالغشودسوختمذکورازمطالباتقسمتییاتمامچنانچه

ثبتموردحسبشدهواسنادنکول
گرددمی
بنگاه مطالباتازقسمتآنبیانگروشدهایجادهارآمدهاوهزینهدوتطابق)احتیاط(کاريمحافظهاصولرعایتبرايحساباین

اطمینانباعدمآنوصولکههاستاقتصادی
.باشدمیروبرو

:وکاالموادموجودي
:کهمیشوداطالقمشهوديدارائیهايبهکاالوموادموجودي

)شدهساختهکااليموجودي(میگرددنگاهداري،عملیاتعاديروالدرفروشبراي–الف
)ساختجریاندرکااليموجوي(استنکردهطیکامالًرافراینداینهنوزوداردقرارتولیدفراینددرمحصولساختبمنظور-ب
)اولیهموادموجودي(استنشدهتولیدفرایندواردهنوزومیشودنگاهداريوشدهخریداريمحصولساختبمنظور-ج
.استنرسیدهمصرفبههنوزومیشودنگاهداريوخریداريخدماتارائهیاوادارياستفادهبمنظور-د

گیرياندازهمشابه،اقالمگروههايیااقالمتکتکفروشارزشخالصوشدهتمامبهايمبنايبربایدکاالوموادهايموجودي
کلیهکسرازپسخریدبهاي.شود

تغییربرايکههاییهزینهکلیهوباشدمیگمرکیوحقوقحملکرایهالعمل،حقنظیرتحصیلهايهزینهکلیهبعالوهتخفیفات
باشدشدهصرفآنتبدیلوشکل
.گرددمیمحسوبشدهتمامبهايازجزئی

دروشدهشناساییوثبتدارائیهاسایرسرفصلدراسقاطانبارموجوديعنوانتحتنابابواسقاطراکد،کااليوموادموجودي
.گرددنمیبنديطبقهسرفصلاین

:باشندمیزیرشرحبهبنگاه اقتصاديدرموجودیهاعمدهاقالم
مصرفهنگامیاوپشتیبانیونگهداريوتعمیربرايکهلوازمی:آالتماشینونقلیهوسایطیدکیلوازمقطعات،موجودي
معیاربامذکوردارائیهايدرترکیب

.گردندمیبنديطبقهسرفصلدراینگردندمیمصرفسالیکازکمترمصرفزمانمدت
درترکیبمصرفهنگامیاونگهداريتعمیر،ایجاد،ساخت،برايکهموادومصالحی:وتاسیساتیساختمانیمصالحموجودي
میمصرفمربوطهثابتدارائیهاي

.گردندمیبنديطبقهسرفصلدراینشوند
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انباردرهنوزامانمودهخریداريخودفعالیتهايدراستفادهجهتبنگاه اقتصاديکهاستثابتیدارائیهاي:انبارنزدثابتدارائیهاي
زمانتادارائیهااین.شودمینگهداري

.شودمیافشا)مالیصورتهاي11یادداشت(مشهودثابتدارائیهايسرفصلتحتسالپایاندروشدهثبتحسابایندراستفاده،


