ﺑﺴﻤﮫ ﺗﻌﺎﻟﯽ

ﺑﺧش اول -ﺣﺳﺎﺑداری ﻣوﺳﺳﺎت ﺧدﻣﺎﺗﯽ
ﻓﺻل اول  -آﺷﻧﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺣﺳﺎﺑداری
ﻓﺻل دوم  -ﻣﻌﺎدﻟﮫ ﺣﺳﺎﺑداری
ﻓﺻل ﺳوم  -ﺗﺟزﯾﮫ و ﺗﺣﻠﯾل و ﺛﺑت روﯾدادھﺎ
ﻓﺻل ﭼﮭﺎرم  -ﺛﺑت روﯾدادھﺎی ﻣﺎﻟﯽ در ﻣدارک و دﻓﺎﺗر ﺣﺳﺎﺑداری
ﻓﺻل ﭘﻧﺟم  -ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﻣﺟدد و ﺑرداﺷت-اﺻﻼح ﺣﺳﺎﺑﮭﺎ
ﺑﺧش دوم -ﺣﺳﺎﺑداری ﻣوﺳﺳﺎت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ
ﻓﺻل ﺷﺷم  -ﺣﺳﺎﺑداری ﺧرﯾد و ﻓروش
ﻓﺻل ھﻔﺗم  -ﺗﻧظﯾم ﺻورﺗﮭﺎی ﻣﺎﻟﯽ و ﺑﺳﺗن ﺣﺳﺎﺑﮭﺎ
ﻓﺻل ھﺷﺗم  -روﺷﮭﺎی ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣوﺟودی ﮐﺎﻻ

اﺻﻮل ﺣﺴﺎﺑﺪاری۱
ﺑﺨﺶ اول – ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ
ﻓﺼﻞ اول – آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺣﺴﺎﺑﺪاری
ﺑﻨﮕﺎه اﻗﺘﺼﺎدی:
درﻋﻠﻢ اﻗﺘﺼﺎد ،ﻋﻮاﻣﻞ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ در اﺧﺘﯿﺎر اﻓﺮاد ﯾﺎ ﮔﺮوه ھﺎﯾﯽ ﻗﺮار دارد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻪ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻻ ﯾﺎ اﻧﺠﺎم ﺧﺪﻣﺎت ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ .اﯾﻦ اﻓﺮاد ﯾﺎ ﮔﺮوھﮭﺎ را ﺑﻨﮕﺎه اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻨﺪ.
روﯾﺪادھﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﯾﺎ ﻣﺎﻟﯽ:
وﻗﺎﯾﻌﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﺮﯾﺪ ،ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﺗﻮزﯾﻊ و ﻓﺮوش و اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ وام ﮔﺮﻓﺘﻦ و وام
دادن ﺳﺮ و ﮐﺎر دارﻧﺪ.

ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺣﺴﺎﺑﺪاری:
ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از :ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ ،اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ،ﺛﺒﺖ و ﮔﺰارش اطﻼﻋﺎت اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ
ای ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﻗﻀﺎوت و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی آﮔﺎھﺎﻧﻪ ﺑﺮای آﻧﮭﺎ ﻓﺮاھﻢ ﺷﻮد.
اطﻼﻋﺎت ﺣﺴﺎﺑﺪاری:
ﺧﻼﺻﻪ اطﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ روﯾﺪادھﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﯾﮏ واﺣﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﺎص ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺣﺴﺎﺑﺪاری:
واﺣﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺸﺨﺺ و ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ اطﻼﻋﺎت و ﮔﺰارﺷﮭﺎی ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﻓﻘﻂ در ﻣﻮرد آن ﺗﮭﯿﻪ ﻣﯽ
ﺷﻮد.
)) راﺑﻄﻪ اطﻼﻋﺎت ﺣﺴﺎﺑﺪاری و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی((

اﻧﻮاع واﺣﺪھﺎی اﻗﺘﺼﺎدی:
ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺟﺪا و ﻣﺴﺘﻘﻠﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺎﻟﮑﯿﻦ ﺧﻮد را دﻧﺒﺎل ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ .از ﻟﺤﺎظ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ،ﺷﮑﻞ ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﻧﻮع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ زﯾﺮ طﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

واﺣﺪھﺎی اﻗﺘﺼﺎدی از ﻧﻈﺮ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺑﻪ ﺳﻪ ﻧﻮع ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ:
 -۱واﺣﺪھﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ :ﺑﻪ طﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ در ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ دوﻟﺖ ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻧﮭﺎدھﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻗﺮار
دارﻧﺪ .ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪ ای از اﯾﻦ واﺣﺪھﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
 -۲واﺣﺪھﺎی ﺗﻌﺎوﻧﯽ :ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﻓﻊ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪی ھﺎی ﻣﺸﺘﺮک و ﺑﮭﺒﻮد وﺿﻊ اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻋﻀﺎی
آن از طﺮﯾﻖ ﺧﺮﯾﺪاری ،ﮐﻤﮏ و ھﻤﮑﺎری ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه و در ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ اﻋﻀﺎ ﻗﺮار دارﻧﺪ .ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺮﮐﺘﮭﺎی
ﺗﻌﺎوﻧﯽ.
 -۳واﺣﺪھﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ :اﯾﻦ واﺣﺪھﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﺗﻌﻠﻖ دارﻧﺪ و ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺮوﺷﮕﺎھﮭﺎ.
واﺣﺪھﺎی اﻗﺘﺼﺎدی از ﻧﻈﺮ ھﺪف ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ:
 -۱واﺣﺪھﺎی اﻧﺘﻔﺎﻋﯽ :ھﺮ واﺣﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﻪ ﺑﺎ ھﺪف ﺳﻮد و ﻣﻨﻔﻌﺖ ﻣﺎدی ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻮد واﺣﺪ اﻧﺘﻔﺎﻋﯽ -
واﺣﺪھﺎی ﻏﯿﺮ اﻧﺘﻔﺎﻋﯽ :ھﺮ واﺣﺪی را ﮐﻪ ھﺪف از ﺗﺸﮑﯿﻞ آن ﮐﺴﺐ ﻣﻨﻔﻌﺖ ﻣﺎدی ﺑﺮای ﻣﺎﻟﮑﺎن آن ﻧﺒﺎﺷﺪ
واﺣﺪ ﻏﯿﺮ اﻧﺘﻔﺎﻋﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ.
واﺣﺪھﺎی اﻗﺘﺼﺎدی از ﻧﻈﺮ ﻧﻮع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﻪ ﺳﻪ دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ:
 -۱واﺣﺪھﺎی ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ :واﺣﺪھﺎﯾﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن اراﺋﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﻌﻤﻮﻻ ً در ﻗﺒﺎل اراﺋﻪ
ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻨﻔﻌﺖ ﮐﺴﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎﻧﮑﮭﺎ و ھﺘﻠﮭﺎ.
 -۲واﺣﺪھﺎی ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ :ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﻣﻮاد ﺧﺎم ،ﻓﺮآورده ھﺎ و ﮐﺎﻻھﺎ اﺷﺘﻐﺎل دارﻧﺪ .ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺮوﺷﮕﺎھﮭﺎ.
 -۳واﺣﺪھﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی :ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﮐﺎﻻھﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ.
واﺣﺪھﺎی اﻗﺘﺼﺎدی از ﻧﻈﺮ ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻟﮏ ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ:
 -۱واﺣﺪھﺎی اﻧﻔﺮادی :ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ آﻧﮭﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺗﻌﻠﻖ دارد؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺮوﺷﮕﺎھﮭﺎ ،ﻣﻐﺎزه ھﺎ.
 -۲واﺣﺪھﺎی ﻏﯿﺮ اﻧﻔﺮادی :اﻓﺮاد ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ھﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺟﻤﻊ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و واﺣﺪھﺎی
ﺑﺰرﮔﺘﺮی را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دھﻨﺪ .ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺮﮐﺘﮭﺎ.
ﭘﺮﺳﺸﮭﺎ؟
 -۱ﺑﻨﮕﺎه اﻗﺘﺼﺎدی را ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﯿﺪ؟

در ﻋﻠﻢ اﻗﺘﺼﺎد ﻋﻮاﻣﻞ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ در اﺧﺘﯿﺎر اﻓﺮاد ﯾﺎ ﮔﺮوه ھﺎﯾﯽ ﻗﺮار دارد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻪ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻻ ﯾﺎ اﻧﺠﺎم ﺧﺪﻣﺎت ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ .اﯾﻦ اﻓﺮاد ﯾﺎ ﮔﺮوھﮭﺎ را ﺑﻨﮕﺎه اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ.
 -۲واﺣﺪھﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﻌﺎوﻧﯽ را ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﯿﺪ؟
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﻓﻊ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪی ھﺎی ﻣﺸﺘﺮک و ﺑﮭﺒﻮد وﺿﻊ اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻋﻀﺎی آن از طﺮﯾﻖ ﺧﻮد ﯾﺎری،
ﮐﻤﮏ و ھﻤﮑﺎری ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه و در ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ اﻋﻀﺎ ﻗﺮار دارﻧﺪ.
 -۳ﺗﻘﺴﯿﻢ واﺣﺪھﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ واﺣﺪھﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﺗﻌﺎوﻧﯽ ،ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﮐﺪاﻣﯿﮏ از وﯾﮋﮔﯽ ھﺎی
واﺣﺪھﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ؟
√ اﻟﻒ( ﻧﻮع ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ

ب( ھﺪف ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ

د( ﺷﮑﻞ ﺣﻘﻮﻗﯽ

ج( ﻧﻮع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ

 -٤ﮐﺪاﻣﯿﮏ از واﺣﺪھﺎی اﻗﺘﺼﺎدی زﯾﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان واﺣﺪھﺎی اﻧﻔﺮادی ﻣﺤﺴﻮب ﺷﻮد؟
√ اﻟﻒ( ﻣﻐﺎزه ھﺎ

ب( ﺷﺮﮐﺘﮭﺎی ﺗﻌﺎوﻧﯽ

ج( ﺑﺎﻧﮑﮭﺎ

د( ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎی دوﻟﺘﯽ

ﻓﺼﻞ دوم – ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺣﺴﺎﺑﺪاری
داراﺋﯽ ھﺎ:
ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﯾﮏ واﺣﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود در آﯾﻨﺪه ﻣﻨﻔﻌﺘﯽ را ﺑﺮای واﺣﺪ اﻗﺘﺼﺎدی
اﯾﺠﺎد ﻧﻤﺎﯾﺪ ،داراﺋﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ.
داراﺋﯽ ھﺎی واﺣﺪ اﻗﺘﺼﺎدی = ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻟﯽ اﺷﺨﺎص ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ داراﺋﯽ ھﺎی واﺣﺪ اﻗﺘﺼﺎدی
ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻟﯽ اﺷﺨﺎص:
ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻟﯽ اﺷﺨﺎص ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ داراﺋﯽ ھﺎی واﺣﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺷﺎﻣﻞ ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺎﻟﮏ و ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻟﯽ
طﻠﺒﮑﺎران اﺳﺖ.
ﺑﺪھﯽ:
ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻟﯽ اﺷﺨﺎص ﻏﯿﺮ از ﻣﺎﻟﮏ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ داراﺋﯽ ھﺎی ﯾﮏ واﺣﺪ اﻗﺘﺼﺎدی را ﺑﺪھﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ.

ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ:
ﺣﻖ ﯾﺎ ادﻋﺎی ﻣﺎﻟﮏ ﯾﺎ ﻣﺎﻟﮑﯿﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ داراﺋﯽ ھﺎی ﯾﮏ واﺣﺪ اﻗﺘﺼﺎدی را ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﻮﯾﻨﺪ.
ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺣﺴﺎﺑﺪاری

داراﺋﯽ = ﺑﺪھﯽ  +ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ

اﻧﻮاع داراﺋﯽ ھﺎ:
 -۱ﻧﻘﺪ و ﺑﺎﻧﮏ :از ﻣﮭﻢ ﺗﺮﯾﻦ داراﺋﯽ ھﺎی واﺣﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺎﻻھﺎ و ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺪھﯽ ھﺎ ﻣﻮرد
اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.

ﻧﺎم دارد.
 -۲ﺣﺴﺎب ھﺎی درﯾﺎﻓﺘﻨﯽ :واﺣﺪھﺎی اﻗﺘﺼﺎدی در ﻗﺒﺎل اراﺋﻪ ﯾﺎ ﻓﺮوش داراﺋﯽ ﺑﻪ طﻮر ﻧﺴﯿﻪ ،از دﯾﮕﺮان
طﻠﺒﮑﺎر ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ داراﺋﯽ ھﺎ را ﺣﺴﺎب ھﺎی درﯾﺎﻓﺘﻨﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ.
 -۳ﻣﻠﺰوﻣﺎت :ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺎﻻھﺎ و اﺟﻨﺎﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺟﺮﯾﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی واﺣﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﺮﯾﺪاری و ﺑﻪ
ﻣﺼﺮف ﻣﯽ رﺳﺪ.
اﻧﻮاع ﺑﺪھﯽ ھﺎ:
 -۱ﺣﺴﺎب ھﺎی ﭘﺮداﺧﺘﯽ :اﯾﻦ ﻧﻮع ﺑﺪھﯽ در ازای ﺧﺮﯾﺪ ﻧﺴﯿﻪ داراﺋﯽ ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺎت از دﯾﮕﺮان اﯾﺠﺎد ﻣﯽ
ﺷﻮد.
 -۲وام ﭘﺮداﺧﺘﯽ :اﯾﻦ ﻧﻮع ﺑﺪھﯽ در ازای درﯾﺎﻓﺖ وام از ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻋﺘﺒﺎری ﻧﻈﯿﺮ ﺑﺎﻧﮑﮭﺎ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد.
اھﻤﯿﺖ ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺣﺴﺎﺑﺪاری
ﺣﺴﺎﺑﺪاران ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ روﯾﺪادھﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﯾﮏ واﺣﺪ اﻗﺘﺼﺎدی را ﺛﺒﺖ و ﺳﭙﺲ اطﻼﻋﺎت ﺣﺴﺎﺑﺪاری را
ﺑﻪ طﻮر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮔﺰارش ﮐﻨﻨﺪ؛ ﺑﺎﯾﺪ:
 -۱روﯾﺪادھﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ واﺣﺪ اﻗﺘﺼﺎدی را ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
 -۲ﻣﯿﺰان ﺗﺄﺛﯿﺮ ھﺮ روﯾﺪاد ﻣﺎﻟﯽ را ﺑﺮ اﺟﺰای ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺣﺴﺎﺑﺪاری ارزﯾﺎﺑﯽ و اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﻣﺜﺎل  :۱روﯾﺪاد ﻣﺎﻟﯽ زﯾﺮ در ﺗﻌﻤﯿﺮﮔﺎه ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﻣﺎھﺮ طﯽ دو ﻣﺎھﻪ اﺑﺘﺪای ﺳﺎل  ۱۳۷۱اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ
.آﻗﺎی ﻣﺎھﺮ در ﻓﺮوردﯾﻦ ﻣﺎه ﺳﺎل  ۱۳۷۱ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺗﻌﻤﯿﺮﮔﺎه ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﮔﺮﻓﺖ .اﺑﺘﺪا اﻗﺪام ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ

ﭘﺮواﻧﻪ ﮐﺴﺐ ﮐﺮده ،ﺳﭙﺲ در  ۱٥ﻓﺮوردﯾﻦ در ﺑﺎﻧﮏ ،ﺣﺴﺎب ﺟﺎری را ﺑﻪ ﻧﺎم ﺗﻌﻤﯿﺮﮔﺎه ﻣﺎھﺮ اﻓﺘﺘﺎح ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و
ﻣﺒﻠﻎ
 ۳۰۰۰۰۰۰۰رﯾﺎﻟﺒﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺗﻌﻤﯿﺮﮔﺎه ﺑﻪ آن ﺣﺴﺎب وارﯾﺰ ﻣﯽ ﻧﻤﺎد.
ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ:
ﺑﺎ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺗﻌﻤﯿﺮﮔﺎه ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﻣﺎھﺮ ،ﯾﮏ واﺣﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﻪ ﺑﻪ آﻗﺎی ﻣﺎھﺮ ،ﺗﻌﻠﻖ دارد ﺑﺎ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺣﺴﺎﺑﺪاری
ﻣﺴﺘﻘﻞ از آﻗﺎی ﻣﺎھﺮ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺎ اﻓﺘﺘﺎح ﺣﺴﺎب ﺟﺎری و وارﯾﺰ  ۳۰۰۰۰۰۰۰رﯾﺎل ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﺴﺎب،
ﺗﻌﻤﯿﺮﮔﺎه ﻣﺎھﺮ ﺻﺎﺣﺐ ﯾﮏ ﻗﻠﻢ داراﺋﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻧﻘﺪ و ﺑﺎﻧﮏ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ:
ﺻﻮرﺗﺤﺴﺎﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ داراﺋﯽ ھﺎ و ﺑﺪھﯽ ھﺎ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ی ﻣﺎﻟﮏ ﯾﮏ واﺣﺪ اﻗﺘﺼﺎدی را ،در ﯾﮏ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﯿﻦ
ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ .ﻣﻌﻤﻮﻻ ً در ﺗﮭﯿﻪ ﺗﺮاز ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﮑﺎت زﯾﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮد:
 -۱ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻋﻨﻮان :ﻋﻨﻮان ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد زﯾﺮ اﺳﺖ:
اﻟﻒ( ﻧﺎم واﺣﺪ اﻗﺘﺼﺎدی

ب( ﻧﺎم ﮔﺰارش ﯾﺎ ﺻﻮرﺗﺤﺴﺎب ﻣﺎﻟﯽ

ج( ﺗﺎرﯾﺦ ﮔﺰارش

 -۲واﺣﺪ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی :واﺣﺪ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی روﯾﺪادھﺎی ﻣﺎﻟﯽ ،ﭘﻮﻟﯽ راﯾﺞ ھﺮ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ.
 -۳طﺮﻓﯿﻦ ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ :در ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ داراﺋﯽ ھﺎ و در ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﺑﺪھﯽ ھﺎ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﺎﻟﮏ
ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
 -٤ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻧﻮﺷﺘﻦ داراﺋﯽ ھﺎ :در ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ داراﺋﯽ ھﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻧﻘﺪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
 -٥ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺑﺪھﯽ ھﺎ :ﺑﺪھﯽ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ واﺣﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﺮرﺳﯿﺪ ﭘﺮداﺧﺖ در
ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
 -۶ﻣﻮازﻧﻪ :ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺣﺴﺎﺑﺪاری اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ھﻤﯿﺸﻪ ﺑﯿﻦ ﺟﻤﻊ داراﺋﯽ ھﺎ و ﺟﻤﻊ
ﺑﺪھﯽ ھﺎ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﺎﻟﮏ ﺗﻮازن وﺟﻮد دارد.
ﻧﻤﻮﻧﻪ ای از ﯾﮏ ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ در ﺷﮑﻞ زﯾﺮ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﺪه اﺳﺖ:

ﺗﻌﻤﯿﺮﮔﺎه ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﻣﺎھﺮ
ﺗﺮازﻧﺎﻣﮭﺒﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ۱۳۷۱/۲/۳۱

ﺑﺪھﯽ ھﺎ
ﺣﺴﺎب ھﺎی ﭘﺮداﺧﺘﻨﯽ
وام ﭘﺮداﺧﺘﻨﯽ
ﺟﻤﻊ ﺑﺪھﯽ ھﺎ

۱/٥۰۰/۰۰۰
۱۰/۰۰۰/۰۰۰
۱۱/٥۰۰/۰۰۰

ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ آﻗﺎی ﻣﺎھﺮ ۳۰/۰۰۰/۰۰۰
ﺟﻤﻊ ﺑﺪھﯽ ھﺎ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ

دارﺋﯽ ھﺎ
ﻧﻘﺪ و ﺑﺎﻧﮏ

٥/ ۷٥۰/۰۰۰

ﺣﺴﺎب ھﺎی درﯾﺎﻓﺘﻨﯽ

۲٥۰/۰۰۰

ﻣﻠﺰوﻣﺎت

٥۰۰/۰۰۰

اﺛﺎﺛﻪ
آﭘﺎرﺗﻤﺎن
ﺟﻤﻊ داراﺋﯽ ھﺎ

۳/۰۰۰/۰۰۰
۳۲/۰۰۰/۰۰۰
٤۱/٥۰۰/۰۰۰

٤۱/٥۰۰/۰۰۰

ﭘﺮﺳﺸﮭﺎ؟
 -۱ﺑﺪھﯽ را ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﯿﺪ؟
ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻟﯽ اﺷﺨﺎص ﻏﯿﺮ از ﻣﺎﻟﮏ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ داراﺋﯽ ھﺎی ﯾﮏ واﺣﺪ اﻗﺘﺼﺎدی را ﺑﺪھﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ.
 -۲ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ را ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﯿﺪ؟
ﺻﻮرﺗﺤﺴﺎﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ داراﺋﯽ ھﺎ ،ﺑﺪھﯽ ھﺎ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﺎﻟﮏ ﯾﮏ واﺣﺪ اﻗﺘﺼﺎدی را در ﯾﮏ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﯿﻦ ﻧﺸﺎن
ﻣﯿﺪھﺪ.

 -۳ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ را ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﯿﺪ؟
ﺣﻖ ﯾﺎ ادﻋﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺎﻟﮏ ﯾﺎ ﻣﺎﻟﮑﯿﻦ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ داراﺋﯽ ھﺎی ﯾﮏ واﺣﺪ اﻗﺘﺼﺎدی را ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﻮﯾﻨﺪ.
 -٤وﺟﻮھﯽ ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﯾﮏ واﺣﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺟﺎری ﺑﺎﻧﮏ وارﯾﺰ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ...
√ اﻟﻒ( داراﺋﯽ ھﺎ را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ دھﺪ.

ب( ﺑﺪھﯽ ھﺎ را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ دھﺪ.

ج( داراﺋﯽ ھﺎ را ﮐﺎھﺶ ﻣﯽ دھﺪ.

د( ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ را ﮐﺎھﺶ ﻣﯽ دھﺪ.

ﻓﺼﻞ ﺳﻮم – ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺛﺒﺖ روﯾﺪادھﺎی ﻣﺎﻟﯽ
ﺣﺴﺎب:
ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﭘﺮوﻧﺪه ای ﻣﻔﺼﻞ از ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ اﺳﺖ ،ﮐﻪ در ﯾﮏ داراﺋﯽ ﺧﺎص ،ﯾﮏ ﺑﺪھﯽ ﺧﺎص ﯾﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺻﺎﺣﺐ
ﻣﺆﺳﺴﻪ ،طﯽ ﯾﮏ دوره زﻣﺎﻧﯽ رخ ﻣﯽ دھﺪ و اﺑﺰار اﺻﻠﯽ ﺛﺒﺖ و ﺧﻼﺻﻪ ﮐﺮدن اطﻼﻋﺎت ﻣﺎﻟﯽ اﺳﺖ.
ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ اﻣﮑﺎن دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اطﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﺣﺴﺎب ھﺎ آﺳﺎﻧﺘﺮ ﺷﻮد ،ھﻤﻪ ﺣﺴﺎب ھﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﯾﮏ واﺣﺪ اﻗﺘﺼﺎدی در ﯾﮏ دﻓﺘﺮ ﺧﺎص ﺑﻪ ﻧﺎم »دﻓﺘﺮ ﮐﻞ« ﻧﮕﮭﺪاری ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﺛﺒﺖ روﯾﺪادھﺎی ﻣﺎﻟﯽ در ﺣﺴﺎﺑﮭﺎ:
ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ اﺛﺮ ھﺮ روﯾﺪاد ﻣﺎﻟﯽ را ﺑﺮ اﺟﺰای ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﻧﺸﺎن دھﯿﻢ از ﺷﮑﻞ ﺣﺴﺎب  Tاﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ
ﮐﻨﯿﻢ ،ﮐﻪ دارای ﺳﻪ ﻗﺴﻤﺖ اﺳﺖ:
 -۱ﻋﻨﻮان ﺣﺴﺎب
 -۲ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﯾﺎ ﺑﺪھﮑﺎر
 -۳ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﯾﺎ ﺑﺴﺘﺎﻧﮑﺎر
ﻋﻨﻮان ﺣﺴﺎب
ﺑﺴﺘﺎﻧﮑﺎر
 -ﻗﺎﻋﺪه ﺛﺒﺖ اﻓﺰاﯾﺶ و ﮐﺎھﺶ در ﺣﺴﺎﺑﮭﺎ:

ﺑﺪھﮑﺎر

اﻓﺰاﯾﺶ ھﺮ داراﺋﯽ در ﺳﻤﺖ راﺳﺖ )ﺑﺪھﮑﺎر( ﺣﺴﺎب آن داراﺋﯽ ،ﺛﺒﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﮐﺎھﺶ ھﺮ داراﺋﯽ در ﺳﻤﺖ ﭼﭗ )ﺑﺴﺘﺎﻧﮑﺎر( ﺣﺴﺎب آن داراﺋﯽ ،ﺛﺒﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﻓﺰاﯾﺶ ھﺮ ﺑﺪھﯽ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﺎﻟﮏ در ﺑﺴﺘﺎﻧﮑﺎر ﺣﺴﺎب ﻣﺮﺑﻮط ،ﺛﺒﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﮐﺎھﺶ ھﺮ ﺑﺪھﯽ ﻣﺎﻟﮏ در ﺑﺪھﮑﺎر ﺣﺴﺎب ﻣﺮﺑﻮط ،ﺛﺒﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد.

داراﺋﯽ ھﺎ

=

ﺑﺪھﯽ ھﺎ

+

ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﺎﻟﮏ

اﻓﺰاﯾﺶ

ﮐﺎھﺶ

اﻓﺰاﯾﺶ

ﮐﺎھﺶ

ﮐﺎھﺶ

اﻓﺰاﯾﺶ

ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ

ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ

ﺑﺪھﯽ ھﺎ

ﺑﺪھﯽ ھﺎ

داراﺋﯽ ھﺎ

داراﺋﯿﮭﺎ

ﺑﺴﺘﺎﻧﮑﺎر

ﺑﺪھﮑﺎر

ﺑﺴﺘﺎﻧﮑﺎر

ﺑﺪھﮑﺎر

ﺑﺴﺘﺎﻧﮑﺎر

ﺑﺪھﮑﺎر

ﻣﯽ ﺷﻮد

ﻣﯽ ﺷﻮد

ﻣﯽ ﺷﻮد

ﻣﯽ ﺷﻮد

ﻣﯽ ﺷﻮد

ﻣﯽ ﺷﻮد

ﻣﺜﺎل( در ﻣﺜﺎل ﻗﺒﻞ )ﺗﻌﻤﯿﺮﮔﺎه ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﻣﺎھﺮ( ،روﯾﺪاد ﻣﺎﻟﯽ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﯾﺪ و ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﺪ .اﮐﻨﻮن از روش
دﯾﮕﺮی اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.

روﯾﺪاد ﻣﺎﻟﯽ  :۱ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻧﻘﺪی آﻗﺎی ﻣﺎھﺮ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  ۳۰ /۰۰۰/۰۰۰﷼
ﺗﺸﺨﯿﺺ
ﺑﺪھﮑﺎر :ﻧﻘﺪ و ﺑﺎﻧﮏ
 ۳۰/۰۰۰/۰۰۰رﯾﺎل
ﺑﺴﺘﺎﻧﮑﺎر :ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ

ﻗﺎﻋﺪه

ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ

داراﺋﯽ )ﻧﻘﺪ و ﺑﺎﻧﮏ( اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ
اﻓﺰاﯾﺶ داراﯾﯽ ،ﺑﺪھﮑﺎر ﻣﯽ ﺷﻮد
اﺳﺖ
اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ،ﺑﺴﺘﺎﻧﮑﺎر ﻣﯽ
ﺷﻮد

ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﺎﻟﮏ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ

آﻗﺎی ﻣﺎھﺮ
 ۳۰/۰۰۰/۰۰۰رﯾﺎل

ﻣﺎﻧﺪه ﮔﯿﺮی ﺣﺴﺎب ھﺎ:
ﻧﺨﺴﺖ ،ارﻗﺎم ﺑﺪھﮑﺎر و ارﻗﺎم ﺑﺴﺘﺎﻧﮑﺎر را ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺟﻤﻊ زده ،زﯾﺮ ھﺮ ﺳﺘﻮن ﯾﺎدداﺷﺖ و ﺳﭙﺲ ﺟﻤﻊ طﺮف
ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ را از ﺟﻤﻊ طﺮف ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﮐﺴﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ؛ ﺑﻪ ﺣﺎﺻﻞ اﯾﻦ ﺗﻔﺮﯾﻖ »ﻣﺎﻧﺪه ﺣﺴﺎب« ﮔﻮﯾﻨﺪ.

ﭘﺮﺳﺸﮭﺎ
 -۱ﺣﺴﺎب ﭼﯿﺴﺖ؟
ﭘﺮوﻧﺪه ای اﺳﺖ ﻣﻔﺼﻞ از ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ﮐﻪ در ﯾﮏ داراﺋﯽ ﺧﺎص ،ﯾﮏ ﺑﺪھﯽ ﺧﺎص ﯾﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺆﺳﺴﻪ
طﯽ ﯾﮏ دوره زﻣﺎﻧﯽ رخ ﻣﯽ دھﺪ.

 -۲ﻣﻨﻈﻮر از ﺑﺪھﮑﺎر و ﺑﺴﺘﺎﻧﮑﺎر ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺑﺪھﮑﺎر ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ راﺳﺖ ﺣﺴﺎب و ﺑﺴﺘﺎﻧﮑﺎر ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

 -۳دو طﺮف ھﺮ ﺣﺴﺎب  ........ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﻟﻒ( داراﺋﯽ و ﺑﺪھﯽ

√ ب( ﺑﺪھﮑﺎر و ﺑﺴﺘﺎﻧﮑﺎر

ج( داراﺋﯽ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ

ﮐﺎھﺶ

ﻓﺼﻞ ﭼﮭﺎرم :ﺛﺒﺖ روﯾﺪادھﺎی ﻣﺎﻟﯽ در ﻣﺪارک و دﻓﺎﺗﺮ ﺣﺴﺎﺑﺪاری:

د( اﻓﺰاﯾﺶ و

اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارک ﻣﺜﺒﺘﻪ:
ﺑﻪ اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارﮐﯽ ﮐﻪ دﻻﻟﺖ ﺑﺮ وﻗﻮع ﯾﮏ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﯾﺎ روﯾﺪاد ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺸﺨﺺ دارد» ،اﺳﻨﺎد ﻣﺜﺒﺘﻪ« ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ
ﺷﻮد .ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺎﮐﺘﻮر ﻓﺮوش ،رﺳﯿﺪ ﺑﺎﻧﮑﯽ ،ﻗﺒﺾ آب و ﺑﺮق و ......
ﺳﻨﺪ ﺣﺴﺎﺑﺪاری:
ﺑﺮﮔﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ اطﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ روﯾﺪاد ﻣﺎﻟﯽ ﻗﺒﻞ از ﺛﺒﺖ در دﻓﺎﺗﺮ ﺣﺴﺎﺑﺪاری ،در آن ﻧﻮﺷﺘﻪ
ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺳﭙﺲ ﺑﺮ اﺳﺎس اطﻼﻋﺎت ﻣﻨﺪرج در ﺳﻨﺪ ﺣﺴﺎﺑﺪاری دﻓﺎﺗﺮ ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽ ﮔﺮدد.
دﻓﺎﺗﺮ ﺣﺴﺎﺑﺪاری:
ﮐﻠﯿﻪ روﯾﺪادھﺎ در دﻓﺎﺗﺮ ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﺛﺒﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .دﻓﺎﺗﺮ ﺣﺴﺎﺑﺪاری را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ دو ﮔﺮوه ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮد:
ﮔﺮوه اول ،دﻓﺎﺗﺮ رﺳﻤﯽ ﯾﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ،ﺷﺎﻣﻞ دﻓﺘﺮ روزﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ و دﻓﺘﺮ ﮐﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﮔﺮوه دوم ،دﻓﺎﺗﺮ ﻏﯿﺮ
رﺳﻤﯽ ﯾﺎ ﮐﻤﮑﯽ ،ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ دﻓﺎﺗﺮ ﺗﺄﻣﯿﻦ و ﺳﺎﯾﺮ دﻓﺎﺗﺮ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺣﺴﺎﺑﺪاران ﻣﯽ ﮔﺮدد.

 -۱دﻓﺘﺮ روزﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ :دﻓﺘﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼت و روﯾﺪادھﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﯾﮏ واﺣﺪ اﻗﺘﺼﺎدی روزاﻧﻪ ﺑﻪ
ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﺎرﯾﺦ وﻗﻮع در آن ﺛﺒﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﻣﺜﺎل( ﺧﺎﻧﻢ ﻓﻀﯿﻠﺖ اﺧﯿﺮاً ﭘﺲ از ﮐﺴﺐ ﻣﺠﻮزھﺎی ﻻزم اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻣﺆﺳﺴﻪ آﻣﻮزش زﺑﺎن داﻧﺎ ﮐﺮده
اﺳﺖ و طﯽ آﺑﺎن ﻣﺎه ۱۳۷۶ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی زﯾﺮ در ﻣﺆﺳﺴﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ.
 ۱۳آﺑﺎن ﻣﺎه – اﻓﺘﺘﺎح ﺣﺴﺎب ﺟﺎری ﺷﻤﺎره  ۳٥۲۰ﺑﺎﻧﮏ رﻓﺎه ﮐﺎرﮔﺮان ﺷﻌﺒﻪ وﺣﺪت و
وارﯾﺰ  ۳۲۰۰۰۰۰۰رﯾﺎل ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﺴﺎب ﺑﺎﺑﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﺆﺳﺴﻪ داﻧﺎ ،در ﻗﺒﺎل وارﯾﺰ اﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺟﺎری
ﻣﺆﺳﺴﻪ داﻧﺎ ،ﺑﺎﻧﮏ ﯾﮏ ﺑﺮگ رﺳﯿﺪ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻢ ﻓﻀﯿﻠﺖ ﺗﺤﻮﯾﻞ داد.
 ۶آﺑﺎن ﻣﺎه – ﺧﺮﯾﺪ ﻧﻘﺪی ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﺑﻪ ﺑﮭﺎی  ۳۰۰۰۰۰۰۰رﯾﺎل در ﻗﺒﺎل ﺗﺤﻮﯾﻞ ﭼﮏ ﺷﻤﺎره
 ۲۱٥۰۱ﻣﻮرخ  ۶آﺑﺎن ﻣﺎه  ۱۳۷٦ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  ۳۰۰۰۰۰۰۰رﯾﺎل از ﺣﺴﺎب ﺟﺎری ﻣﺆﺳﺴﻪ داﻧﺎ ،ﯾﮏ ﺑﺮگ رﺳﯿﺪ
اﻣﻀﺎ ﺷﺪه از آﻗﺎی ﻣﻌﺘﻤﺪی ﻓﺮوﺷﻨﺪه آﭘﺎرﺗﻤﺎن درﯾﺎﻓﺖ ﮔﺮدﯾﺪ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮی از ﺳﻨﺪ اﻧﺘﻘﺎل آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﺳﻨﺪ ﻣﺜﺒﺘﻪ اﯾﻦ روﯾﺪاد ﻣﺎﻟﯽ ﺗﮭﯿﻪ ﺷﺪ.

 ۷آﺑﺎن ﻣﺎه – ﺧﺮﯾﺪ ﻧﺴﯿﻪ ﻣﻘﺪاری اﺛﺎﺛﻪ از ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻣﺠﯿﺪی ﺑﻪ ﺑﮭﺎی  ۳٥۰۰۰۰۰رﯾﺎل .آﻗﺎی ﻣﺠﯿﺪی ﻓﺎﮐﺘﻮر
ﻓﺮوش ﺷﻤﺎره  ۱۷۰۳ﻣﻮرخ  ۸/۷/۷٦را ﺑﻪ ﻣﺆﺳﺴﻪ داﻧﺎ ﺗﺤﻮﯾﻞ داد.
آﺑﺎن ﻣﺎه – آﻗﺎی ﻓﺮﺷﺎد ،ﻣﺒﻠﻎ ۱۰۰۰۰۰۰۰رﯾﺎل ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وام ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﺆﺳﺴﻪ داﻧﺎ وارﯾﺰ ﮐﺮد .ﺑﺎﻧﮏ ﯾﮏ
ﺑﺮگ رﺳﯿﺪ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ وارﯾﺰ  ۱۰۰۰۰۰۰۰ﺑﻪ ﺣﺴﺎب  ۳٥۲۰ﻣﺆﺳﺴﻪ داﻧﺎ ﺑﻪ آﻗﺎی ﻓﺮﺷﺎد ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ
اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﺤﻮﯾﻞ داد.
 ۱۱آﺑﺎن ﻣﺎه – ﺧﺮﯾﺪ ﻧﺴﯿﻪ  ۷٥۰۰۰۰۰رﯾﺎل اﺛﺎﺛﻪ از ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﺣﺴﻦ ﭘﻮر .آﻗﺎی ﺣﺴﻦ ﭘﻮر ﻓﺎﮐﺘﻮر ﻓﺮوش
ﺷﻤﺎره  ۲۲۱۱ﻣﻮرخ  ۱۱/۸/۷٦ﺑﺮای ﻣﺆﺳﺴﻪ داﻧﺎ ارﺳﺎل ﮐﺮد.
 ۱٤آﺑﺎن ﻣﺎه – ﺻﺪور ﺗﺤﻮﯾﻞ ﭼﮏ ﺷﻤﺎره  ۲۱٥۰۲ﻣﻮرخ  ۱٤/۸/۷٦ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  ۳۰۰۰۰۰۰رﯾﺎل ﺑﻪ آﻗﺎی ﻣﺠﯿﺪی
ﺑﺎﺑﺖ طﻠﺐ اﯾﺸﺎن از ﻣﺆﺳﺴﻪ داﻧﺎ .در ﻗﺒﺎل ﺗﺤﻮﯾﻞ اﯾﻦ ﭼﮏ در ھﻤﺎن روز ﯾﮏ ﺑﺮگ رﺳﯿﺪ ﭼﮏ درﯾﺎﻓﺖ ﮔﺮدﯾﺪ.
 ۱۸آﺑﺎن ﻣﺎه – ﺧﺮﯾﺪی ﻧﻘﺪی ۰۰۰/٥٥۰رﯾﺎل ﺻﺎدر ﮐﺮد و ﭘﺲ از اﺧﺬ رﺳﯿﺪ ﭼﮏ آن را ﺑﻪ آﻗﺎی ﮐﺮﯾﻤﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ
داد.
ﻣﺮﺣﻠﻪ  -۱اﯾﻦ روﯾﺪاد ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﺑﺧش اول
دﻓﺗر ﮐل:
ﻋﺑﺎرت اﺳت از ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﺣﺳﺎب ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑرای ﺛﺑت و ﺧﻼﺻﮫ ﮐردن اطﻼﻋﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ روﯾدادھﺎی ﻣﺎﻟﯽ
ﯾﮏ واﺣد اﻗﺗﺻﺎدی اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﺷود .ﻧوﺷﺗن دﻓﺗر ﮐل ﺑﻌد از روﯾدادھﺎی ﻣﺎﻟﯽ در دﻓﺗر روزﻧﺎﻣﮫ اﻧﺟﺎم ﻣﯽ
ﮔﯾرد.

ﺑرای ﺛﺑت روﯾدادھﺎی ﻣﺎﻟﯽ در دﻓﺗر ﮐل اﺑﺗدا روﯾداد ﻣﺎﻟﯽ ﺛﺑت ﺷده در دﻓﺗر روزﻧﺎﻣﮫ ﻣﺷﺧص و ﺳﭘس
ﻣراﺣل اﻧﺗﻘﺎل ﺑﮫ ﺗرﺗﯾب زﯾر اﻧﺟﺎم ﻣﯽ ﺷود:

 -۱ﭘﯾدا ﮐردن ﺻﻔﺣﮫ ﺣﺳﺎﺑﯽ ﮐﮫ در دﻓﺗر روزﻧﺎﻣﮫ ﺑدھﮑﺎر ﺷده اﺳت.
 -۲ﻧوﺷﺗن ﺷﻣﺎره روﯾداد ﻣﺎﻟﯽ )ﺷﻣﺎره روزﻧﺎﻣﮫ( در ﺳﺗون ﻣرﺑوطﮫ در ﺣﺳﺎب دﻓﺗر ﮐل
 -۳ﺛﺑت ﺗﺎرﯾﺦ روﯾداد ﻣﺎﻟﯽ در ﺳﺗون ﺗﺎرﯾﺦ
 -٤درج ﻣﺑﻠﻎ ﺑدھﮑﺎر در ﺳﺗون ﺑدھﮑﺎر
 -٥ﻧوﺷﺗن ﺷرح ﻣﺧﺗﺻری از روﯾداد ﻣﺎﻟﯽ در ﺳﺗون ﺷرح
 -۶ﻧوﺷﺗن ﺷﻣﺎره ﺻﻔﺣﮫ دﻓﺗر روزﻧﺎﻣﮫ در ﺳﺗون ﻋطف ﺣﺳﺎب
 -۷درج ﺷﻣﺎره ﺻﻔﺣﮫ ای از دﻓﺗر ﮐل ﮐﮫ ردﯾف ﺑدھﮑﺎر روﯾداد ﻣﺎﻟﯽ در آن ﻧوﺷﺗﮫ ﺷده ،در ﺳﺗون ﻋطف
دﻓﺗر روزﻧﺎﻣﮫ
 -۸ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ و ﻧوﺷﺗن ﻣﺎﻧده ﺣﺳﺎب در ﺳﺗون ﻣرﺑوط
 -۹ﺗﻌﯾﯾن ﻧوع ﻣﺎﻧده ﺣﺳﺎب در ﺳﺗون ﺗﺷﺧﯾص ﺑﺎ ﻧوﺷﺗن ﮐﻠﻣﮫ »ﺑد« ﺑﮫ ﺟﺎی ﺑدھﮑﺎر ﯾﺎ »ﺑس« ﺑﮫ ﺟﺎی
ﺑﺳﺗﺎﻧﮑﺎر ﻧﻣوﻧﮫ ای از اﻧﺗﻘﺎل روﯾداد ﻣﺎﻟﯽ ﻣؤﺳﺳﮫ داﻧﺎ ﺑﮫ ﺣﺳﺎﺑﮭﺎی دﻓﺗر ﮐل ﺷرح داده ﺷده.

ﺣﺳﺎب :ﻧﻘد و ﺑﺎﻧﮏ دﻓﺗر ﮐل ﺻﻔﺣﮫ ۱
ﺷﻣﺎره
ﻣﺎﻧده

ﺗﺷﺧﯾص ﺑﺳﺗﺎﻧﮑﺎر

ﺑدھﮑﺎر

ﺷرح

ﺗﺎرﯾﺦ

ﺳرﻣﺎﯾﮫ
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ﺻﻔﺣﮫ
روزﻧﺎﻣﮫ

 ۳۲۰۰۰۰۰۰ﮔذاری اوﻟﯾﮫ

 ۳۲۰۰۰۰۰۰ﺑد

۳اﺑﺎﻧﻣﺎه

ﺧﺎﻧم ﻓﺿﯾﻠت
ﺧرﯾد ﯾﮏ
۲۰۰۰۰۰۰

ﺑد

۳۰۰۰۰۰۰۰

دﺳﺗﮕﺎه

٦اﺑﺎﻧﻣﺎه

آﭘﺎرﺗﻣﺎن
درﯾﺎﻓت وام
 ۱۲۰۰۰۰۰۰ﺑد

 ۱۰۰۰۰۰۰۰از آﻗﺎی
ﻓرﺷﺎد

۸اﺑﺎﻧﻣﺎه

۱

ﭘرداﺧت
۹۰۰۰۰۰۰

ﺑد

۳۰۰۰۰۰۰

۸٤٥۰۰۰۰

ﺑد

٥٥۰۰۰۰

ﻗﺳﻣﺗﯽ از
طﻠب آﻗﺎی

۱٤اﺑﺎﻧﻣﺎه

ﻣﺟﯾدی
ﺧرﯾد
ﻣﻠزوﻣﺎت

۱۸اﺑﺎﻧﻣﺎه

اداری

دﻓﺗر ﻣﻌﯾن:
ﺣﺳﺎب ھﺎی ﻣﻌﯾن ،ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﺣﺳﺎب ھﺎی ﮐﻣﮑﯽ ﯾﺎ ﻣﮑﻣل ﺑرﺧﯽ از ﺣﺳﺎب ھﺎی دﻓﺗر ﮐل ھﺳﺗﻧد.
ﺣﺳﺎب دﻓﺗر ﮐل

ﺣﺳﺎب ھﺎی ﻣﻌﯾن

در ﺷﮑل ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾد ﮐﮫ ﯾﮏ ﺣﺳﺎب دﻓﺗر ﮐل )ﺣﺳﺎﺑﮭﺎی ﭘرداﺧﺗﻧﯽ( دارای ﭼﻧد ﺣﺳﺎب ﻣﻌﯾن اﺳت ،ﮐﮫ در ھر
ﯾﮏ اطﻼﻋﺎﺗﯽ در ﻣورد ﺗﮏ ﺗﮏ ﺑﺳﺗﺎﻧﮑﺎران ﻧوﺷﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود .دﻓﺗر ﻣﻌﯾن ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎ ً از روی ﺳﻧد ﺣﺳﺎﺑداری
ﻧوﺷﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود .ﺑرای ﻧﺷﺎن دادن ﻧﺣوه ﻧوﺷﺗن دﻓﺗر ﻣﻌﯾن از اطﻼﻋﺎت ﻣؤﺳﺳﮫ داﻧﺎ اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻧﯾم.

ﻣوﺳﺳﮫ آﻣوزش زﺑﺎن داﻧﺎ
ﺳﻧد ﺣﺳﺎﺑداری
ﺑﺳﺗﺎﻧﮑﺎر

ﺑدھﮑﺎر

ﻣﻌﯾن

ﻋطف ﻣﻌﯾن

۳٥۰۰۰۰۰

ﺷرح
اﺛﺎﺛﮫ

۳٥۰۰۰۰۰

ﺣﺳﺎب ھﺎی ﭘرداﺧﺗﻧﯽ
۳٥۰۰۰۰۰

۱

ﻓروﺷﮕﺎه ﻣﺟﯾد
ﺧرﯾد ﻣﻘداری اﺛﺎﺛﮫ از
ﻓروﺷﮕﺎه ﻣﺟﯾدی

۳٥۰۰۰۰۰

۳٥۰۰۰۰۰

دﻓﺗر ﻣﻌﯾن ﺣﺳﺎب ھﺎی ﭘرداﺧﺗﻧﯽ
ﺣﺳﺎب :ﻓروﺷﮕﺎه ﻣﺟﯾد ﺻﻔﺣﮫ۱ :
ﻣﺎﻧده

ﺗﺷﺧﯾص

 ۳٥۰۰۰۰۰ﺑس

ﺑﺳﺗﺎﻧﮑﺎر

۳٥۰۰۰۰۰

ﺑدھﮑﺎر

ﺷرح

ﺧرﯾد ﻧﺳﯾﮫ
اﺛﺎﺛﮫ

ﺗﺎرﯾﺦ

ﺷﻣﺎره ﺳﻧد
ﺣﺳﺎﺑداری
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۳

اﺻول ﺣﺳﺎﺑداری۱
ﺗراز آزﻣﺎﯾﺷﯽ ﺣﺳﺎب ھﺎی دﻓﺗر ﮐل
ﻓﮭرﺳﺗﯽ از ﻧﺎم و ﻣﺎﻧده ﮐﻠﯾﮫ ﺣﺳﺎب ھﺎی دﻓﺗر ﮐل در ﯾﮏ زﻣﺎن ﻣﺷﺧص ،را ﺗراز آزﻣﺎﯾﺷﯽ ﺣﺳﺎب ھﺎی
دﻓﺗر ﮐل ﮔوﯾﻧد ،ﮐﮫ ﻣﻌﻣوﻻً در ﭘﺎﯾﺎن ھر ﻣﺎه ﺗﮭﯾﮫ ﻣﯽ ﺷوﻧد و ﺑرای ﺗﮭﯾﮫ آﻧﮭﺎ ﻣراﺣل زﯾر اﻧﺟﺎم ﻣﯽ ﺷود.
 -۱ﻧوﺷﺗن ﻋﻧوان ،ﺷﺎﻣل ﻧﺎم ﻣؤﺳﺳﮫ ،ﻧﺎم ﮔزارش و ﺗﺎرﯾﺦ ﮔزارش
 -۲ﻧوﺷﺗن ﻧﺎم و ﻣﺎﻧده ﺣﺳﺎب ھﺎی دﻓﺗر ﮐل

 -۳ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﺟﻣﻊ ﺳﺗون ﺑدھﮑﺎر و ﺳﺗون ﺑﺳﺗﺎﻧﮑﺎر
 -٤ﮐﺷﯾدن دو ﺧط ﻣوازی زﯾر ﺳﺗون ھﺎی ﺟﻣﻊ ﺑﮫ ﻣﻧزﻟﮫ اﺗﻣﺎم ﮐﺎر ﺗﮭﯾﮫ ﺗراز آزﻣﺎﯾﺷﯽ اﺳت.

ﺗراز آزﻣﺎﯾﺷﯽ زﯾر از ﻣﺎﻧده ﺣﺳﺎب ھﺎی دﻓﺗر ﮐل ﻣؤﺳﺳﮫ داﻧﺎ در ﺗﺎرﯾﺦ  ۳۰آﺑﺎن ﻣﺎھﮫ  ۱۳۷٦ﺗﮭﯾﮫ ﺷده
اﺳت.

ﻣوﺳﺳﮫ آﻣوزش زﺑﺎن داﻧﺎ
ﺗراز آزﻣﺎﯾﺷﯽ  ۳۰اﺑﻧﻣﺎه ۱۳۷٦
ﻣﺎﻧده
ﺑﺳﺗﺎﻧﮑﺎر

ﺑدھﮑﺎر
۸٤٥۰۰۰۰
٥٥۰۰۰۰
۱۱۰۰۰۰۰۰
۳۰۰۰۰۰۰۰

۸۰۰۰۰۰۰

ﻧﻘد و ﺑﺎﻧﮏ
ﻣﻠزوﻣﺎت
اﺛﺎﺛﮫ
آﭘﺎرﺗﻣﺎن
ﺣﺳﺎب ھﺎی ﭘرداﺧﺗﻧﯽ

۱۰۰۰۰۰۰۰

وام ﭘرداﺧﺗﻧﯽ

۳۲۰۰۰۰۰۰

٥۰/۰۰۰/۰۰۰

ﻧﺎم و ﺣﺳﺎب

ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﺧﺎﻧم ﻓﺿﯾﻠت
٥۰/۰۰۰/۰۰۰

ﺟﻣﻊ

ﺗراز ﻧﺎﻣﮫ:
از روی ﺗراز آزﻣﺎﯾﺷﯽ ﺣﺳﺎب ھﺎی دﻓﺗر ﮐل ﻣﯽ ﺗوان ﺗراز واﺣد اﻗﺗﺻﺎدی ﺗﮭﯾﮫ ﮐرد.
ﺗراز آزﻣﺎﯾﺷﯽ ﻣؤﺳﺳﮫ داﻧﺎ در ﺗﺎرﯾﺦ  ۳۰آﺑﺎن ﻣﺎه  ۱۳۷۶ﺑﮫ ﺷرح زﯾر ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.

ﻣؤﺳﺳﮫ آﻣوزش زﺑﺎن داﻧﺎ
ﺗراز ﻧﺎﻣﮫ ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ  ۳۰آﺑﺎن ﻣﺎه ) ۱۳۷۶ارﻗﺎم ﺑﮫ ﷼(

ﺑدھﯽ ھﺎ
ﺣﺳﺎب ھﺎی ﭘرداﺧﺗﻧﯽ
وام ﭘرداﺧﺗﻧﯽ

داراﺋﯽ ھﺎ
۸۰۰۰۰۰۰
۱۰۰۰۰۰۰۰

ﺳرﻣﺎﯾﮫ
ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﺧﺎﻧم ﻓﺿﯾﻠت

ﺟﻣﻊ ﺑدھﯽ ھﺎ و ﺳرﻣﺎﯾﮫ

۳۲۰۰۰۰۰۰

٥۰۰۰۰۰۰

ﻧﻘد و ﺑﺎﻧﮏ

۸٤٥۰۰۰۰

ﻣﻠزوﻣﺎت

٥٥۰۰۰۰

اﺛﺎﺛﮫ

۱۱۰۰۰۰۰۰

آﭘﺎرﺗﻣﺎن

۳۰۰۰۰۰۰۰

ﺟﻣﻊ داراﺋﯽ ھﺎ

٥۰۰۰۰۰۰۰

درآﻣد و ھزﯾﻧﮫ:
درآﻣد:
ﻣﺑﺎﻟﻐﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﺑت اراﺋﮫ ﺧدﻣﺎت ﺑﮫ ﻣﺷﺗرﯾﺎن ،درﯾﺎﻓت ﺷده و ﯾﺎ در آﯾﻧده درﯾﺎﻓت ﺧواھد ﺷد »درآﻣد« ﻧﺎم دارد.
درآﻣد ﻣوﺟب اﻓزاﯾش ﺳرﻣﺎﯾﮫ و ﺑﮫ ھﻧﮕﺎم اﻓزاﯾش ﺑﺳﺗﺎﻧﮑﺎر ﻣﯽ ﮔردد و ﻣﺎﻧده اﯾن ﺣﺳﺎب ﺑﺳﺗﺎﻧﮑﺎر ﺧواھد
ﺷد.
درآﻣد ﻣؤﺳﺳﺎت ﺧدﻣﺎﺗﯽ ﺑﮫ ﺻورت ﻧﻘد ﯾﺎ ﻧﺳﯾﮫ ﮐﺳب ﻣﯽ ﺷود.

-اراﺋﮫ ﺧدﻣﺎت ﺑﮫ ﺻورت ﻧﻘد:

ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ در زﻣﺎن اراﺋﮫ ﺧدﻣﺎت ﺑﮫ ﻣﺷﺗرﯾﺎن وﺟﮫ آن ﻧﻘدا ً درﯾﺎﻓت ﺷود در اﯾن ﺻورت در ﻣﻌﺎدﻟﮫ ﺣﺳﺎﺑداری
از ﯾﮏ ﺳو داراﺋﯽ ھﺎی ﻣؤﺳﺳﮫ و از ﺳوی دﯾﮕر ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﻣﺎﻟﮏ ﻣؤﺳﺳﮫ اﻓزاﯾش ﻣﯽ ﯾﺎﺑد.

ﺳرﻣﺎﯾﮫ
+
ﺳرﻣﺎﯾﮫ اﻓزاﯾش ﻣﯾﯾﺎﺑد

ﺑدھﯾﮭﺎ
0 +
ﺑدھﮭﯽ ﺗﻐﯾﯾر ﻧﻣﯾﯾﺎﺑد

داراﺋﯽ ھﺎ
= +
داراﺋﯽ )ﻧﻘد و ﺑﺎﻧﮏ )اﻓزاﯾش ﻣﯽ ﯾﺎﺑد

 اراﺋﮫ ﺧدﻣﺎت ﺑﮫ ﺻورت ﻧﺳﯾﮫ )درآﻣد ﻏﯾر ﻧﻘدی(:ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﯾﮏ ﻣؤﺳﺳﮫ ،ﺧدﻣﺎﺗﯽ ﺑرای ﻣﺷﺗرﯾﺎن ﺧود اﻧﺟﺎم دھد و وﺟﮫ آن را ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ درﯾﺎﻓت ﻧﮑﻧد ،در اﯾن
ﺻورت ﻣﺷﺗری ﻣﺗﻌﮭد ﻣﯽ ﺷود ﺣﻖ اﻟزﺣﻣﮫ اﯾن ﺧدﻣﺎت را در آﯾﻧده ﺑﭘردازد.
ﺗﺣﻘﻖ درآﻣدھﺎی ﻏﯾر ﻧﻘدی از ﯾﮏ ﺳو ﻣوﺟب اﻓزاﯾش داراﺋﯽ ھﺎ )ﺣﺳﺎب ھﺎی درﯾﺎﻓﺗﻧﯽ( و از ﺳوی دﯾﮕر
ﻣوﺟب اﻓزاﯾش ﺳرﻣﺎﯾﮫ در ﻣﻌﺎدﻟﮫ ﻣﯽ ﮔردد.
ھزﯾﻧﮫ:
ﻣﺧﺎرﺟﯽ ﮐﮫ ﯾﮏ ﻣؤﺳﺳﮫ ﺑرای اراﺋﮫ ﺧدﻣﺎت ﺑﮫ ﻣﺷﺗرﯾﺎن و ﮐﺳب درآﻣد ﻣﺗﺣﻣل ﻣﯽ ﺷود ھزﯾﻧﮫ ﻧﺎم دارد.
ھزﯾﻧﮫ ﻣوﺟب ﮐﺎھش ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﻣﯽ ﮔردد.

ﺻورﺗﺣﺳﺎب ﺳود و زﯾﺎن:
ﭼﮕوﻧﮕﯽ و ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﯾﮏ واﺣد اﻗﺗﺻﺎدی را طﯽ ﯾﮏ دوره زﻣﺎﻧﯽ ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد.
ھزﯾﻧﮫ ھﺎ – درآﻣدھﺎ = ﺳود )زﯾﺎن( ﺧﺎﻟص
ﺳود ﺧﺎﻟص → ھزﯾﻧﮫ ھﺎ > درآﻣدھﺎ
زﯾﺎن ﺧﺎص → ھزﯾﻧﮫ ھﺎ < درآﻣدھﺎ

ﺻورﺗﺣﺳﺎب ﺳود و زﯾﺎن ﻣؤﺳﺳﮫ ﺧدﻣﺎﺗﯽ از ﭼﮭﺎر ﺑﺧش ﺗﺷﮑﯾل ﺷده اﺳت:
 -۱ﻋﻧوان :در اﯾن ﺑﺧش اطﻼﻋﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻧﺎم ﻣؤﺳﺳﮫ ،ﻧﺎم ﺻورﺗﺣﺳﺎب در ﺳﮫ ﺳطر درج ﻣﯽ ﮔردد.
 -۲درآﻣدھﺎ :درآﻣدھﺎی دوره ﻣﺎﻟﯽ ﺑﮫ ﺗﻔﮑﯾﮏ ﻧوع ﻧوﺷﺗﮫ و ﺳﭘس ﺟﻣﻊ درآﻣدھﺎ ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﻣﯽ ﮔردد.
 -۳ھزﯾﻧﮫ ھﺎ :ھزﯾﻧﮫ ھﺎی دوره ﻣﺎﻟﯽ ﺑﮫ ﺗﻔﮑﯾﮏ ﻧوع ھزﯾﻧﮫ ﻧوﺷﺗﮫ و ﺳﭘس ﺟﻣﻊ ھزﯾﻧﮫ ھﺎ ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﻣﯽ ﮔردد.
 -٤ﺳود و زﯾﺎن ﺧﺎﻟص :ﻣﺎ ﺑﮫ اﻟﺗﻔﺎوت ﺟﻣﻊ درآﻣدھﺎ و ﺟﻣﻊ ھزﯾﻧﮫ ھﺎ ﺗﺣت ﻋﻧوان ﺳود ﺧﺎﻟص ﻧوﺷﺗﮫ ﻣﯽ
ﺷود.

ﭘرﺳﺷﮭﺎ؟
 -۱ﺳﻧد ﺣﺳﺎﺑداری ﭼﯾﺳت؟
ﺳﻧد ﺣﺳﺎﺑداری ﺑرﮔﮫ ای اﺳت ﮐﮫ اطﻼﻋﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻧد روﯾداد ﻣﺎﻟﯽ ﻗﺑل از ﺛﺑت در دﻓﺎﺗر
ﺣﺳﺎﺑداری در آن ﻧوﺷﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود.

 -۲دو ﻣورد از دﻓﺎﺗر ﺣﺳﺎﺑداری را ﻧﺎم ﺑﺑرﯾد؟
دﻓﺗر روزﻧﺎﻣﮫ ﻋﻣوﻣﯽ – دﻓﺗر ﻣﻌﯾن

 -۳درآﻣد را ﺗﻌرﯾف ﮐﻧﯾد؟
ﻣﺑﺎﻟﻐﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﺑت اراﺋﮫ ﺧدﻣﺎت ﺑﮫ ﻣﺷﺗرﯾﺎن ،درﯾﺎﻓت ﺷده و ﯾﺎ در آﯾﻧده درﯾﺎﻓت ﺧواھد ﺷد .درﯾﺎﻓت ﺣﻖ
اﻟزﺣﻣﮫ ﺑﺎﺑت ﺧدﻣﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺗﻌﻣﯾرات و ﺣﻣل و ﻧﻘل ﻧﻣوﻧﮫ ای از درآﻣدھﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.

 -٤وﻗوع ھزﯾﻧﮫ ھﺎی ﻧﺳﯾﮫ در ﯾﮏ واﺣد اﻗﺗﺻﺎدی ﻣوﺟب ﻣﯽ ﺷود....
اﻟف( ھزﯾﻧﮫ و داراﺋﯽ اﻓزاﯾش ﯾﺎﺑد
ب( ھزﯾﻧﮫ اﻓزاﯾش و داراﺋﯽ ﮐﺎھش ﯾﺎﺑد
ج( ھزﯾﻧﮫ و ﺑدھﯽ اﻓزاﯾش ﯾﺎﺑد
د( ھزﯾﻧﮫ اﻓزاﯾش و ﺑدھﯽ ﮐﺎھش ﯾﺎﺑد

ﺑﺧش اول
ﻓﺻل ﭘﻧﺟم
ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری ﻣﺟدد و ﺑرداﺷت – اﺻﻼح ﺣﺳﺎب ھﺎ
ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری ﻣﺟدد:
ﺑﮫ ﻣﻔﮭوم آن اﺳت ﮐﮫ :ﺑﺎﻧﮏ ﯾﺎ ﻣؤﺳﺳﮫ ﭘس از ﺗﺄﺳﯾس ﻣؤﺳﺳﮫ و ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری اوﻟﯾﮫ در آن ،داراﺋﯽ ھﺎی
دﯾﮕری در اﺧﺗﯾﺎر ﻣؤﺳﺳﮫ ﻗرار دھد .ﮐﮫ آن ﻣوﺟب اﻓزاﯾش داراﺋﯽ ھﺎ و ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﻣﺎﻟﮏ ﻣﯽ ﮔردد.
ﻣﺛﺎل:
در  ۸دی ﻣﺎه آﻗﺎی ھﺎﻣون ﺑﺎﺑت ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری ﻣﺟدد ﻣﺑﻠﻎ  ٥۲۰۰۰۰۰﷼ ﺑﮫ ﺣﺳﺎب ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻣوﺳﺳﮫ ھﺎﻣون
وارﯾز ﻧﻣود ﺗﺟزﯾﮫ و ﺗﺣﻠﯾل و ﺛﺑت اﯾن روﯾداد ﻣﺎﻟﯽ ﺑﮫ ﺷرح زﯾر اﺳت:

ﺗﺷﺧﯾص

ﻗﺎﻋده

ﺑدھﮑﺎر :ﻧﻘد و

اﻓزاﯾش داراﺋﯽ ،ﺑدھﮑﺎر ﻣﯽ

ﺑﺎﻧﮏ

٥۲۰۰۰۰۰

ﺗﺟزﯾﮫ و ﺗﺣﻠﯾل
داراﺋﯽ اﻓزاﯾش ﻣﯽ ﯾﺎﺑد

ﺷود

ﺑﺳﺗﺎﻧﮑﺎر :ﺳرﻣﺎﯾﮫ آﻗﺎی

اﻓزاﯾش ﺳرﻣﺎﯾﮫ ،ﺑﺳﺗﺎﻧﮑﺎر ﻣﯽ ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﻣﺎﻟﮏ اﻓزاﯾش ﻣﯽ ﯾﺎﺑد

ھﺎﻣون ٥۲۰۰۰۰۰

ﺷود

ﻧﻘد و ﺑﺎﻧﮏ

ﺳرﻣﺎﯾﮫ آﻗﺎی ھﺎﻣون

۱۲۰۰۰۰
۵۲۰۰۰۰۰
ﻣﺎﻧﺪه ۸/۱۰

۱۸۰۰۰۰۰۰
۵۲۰۰۰۰۰
ﻣﺎﻧﺪه ۸/۱۰

ﺑرداﺷت:
ﻣﺎﻟﮏ ﻣؤﺳﺳﮫ ﺑﮫ ﻣﻧظور رﻓﻊ ﻧﯾﺎزھﺎی ﺧود ﻣﻘداری از داراﺋﯽ ھﺎی ﻣؤﺳﺳﮫ را ﺑرای اﺳﺗﻔﺎده ﺷﺧﺻﯽ ﺑر ﻣﯽ
دارد ﺑﮫ اﯾن روﯾداد ﻣﺎﻟﯽ »ﺑرداﺷت« ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد .ﺑرداﺷت از ﯾﮏ طرف ﺑﺎﻋث ﮐﺎھش ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﻣﺎﻟﮏ در
ﻣؤﺳﺳﮫ و از طرف دﯾﮕر ﺑﺎﻋث ﮐﺎھش داراﺋﯽ ھﺎی ﻣؤﺳﺳﮫ ﻣﯽ ﺷود.

ﺻورﺗﺣﺳﺎب ﺳرﻣﺎﯾﮫ:
ﺻورﺗﺣﺳﺎﺑﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺗﻐﯾﯾرات ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﯾﮏ ﻣؤﺳﺳﮫ را طﯽ ﯾﮏ دوره ﻣﺎﻟﯽ ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد.

ﭼرﺧﮫ ﺣﺳﺎﺑداری:
ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺣﺳﺎﺑداری ﺷﺎﻣل ،ﯾﮏ ﺳری ﻣراﺣل ﭘﯾﺎﭘﯽ اﺳت ﮐﮫ در ھر دوره ﻣﺎﻟﯽ ﺗﮑرار ﻣﯽ ﺷوﻧد و ﺑﮫ
ﻣﺟﻣوﻋﮫ آﻧﮭﺎ »ﭼرﺧﮫ ﺣﺳﺎﺑداری« ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود .ﮐﮫ ﺷﺎﻣل ﻣراﺣل زﯾر اﺳت:
 -۱ﺟﻣﻊ آوری اطﻼﻋﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ روﯾدادھﺎی ﻣﺎﻟﯽ
 -۲ﺗﺟزﯾﮫ و ﺗﺣﻠﯾل روﯾدادھﺎی ﻣﺎﻟﯽ و ﺗﻧظﯾم ﺳﻧد ﺣﺳﺎﺑداری
 -۳ﺛﺑت روﯾدادھﺎی ﻣﺎﻟﯽ در دﻓﺗر روزﻧﺎﻣﮫ

 -٤اﻧﺗﻘﺎل اطﻼﻋﺎت از دﻓﺗر روزﻧﺎﻣﮫ ﺑﮫ دﻓﺗر ﮐل
 -٥ﺗﮭﯾﮫ ﺗراز آزﻣﺎﯾﺷﯽ
 -۶اطﻼع ﺣﺳﺎب ھﺎی دﻓﺗر ﮐل )از طرﯾﻖ ﺻدور ﺳﻧد ﺣﺳﺎﺑداری و ﺛﺑت دﻓﺎﺗر روزﻧﺎﻣﮫ و ﮐل(
 -۷ﺗﮭﯾﮫ ﺗراز آزﻣﺎﯾﺷﯽ اﺻﻼح ﺷده
 -۸ﺑﺳﺗن ﺣﺳﺎب ھﺎی ﻣوﻗت )از طرﯾﻖ ﺻدور ﺳﻧد ﺣﺳﺎﺑداری و ﺛﺑت دﻓﺎﺗر روزﻧﺎﻣﮫ و ﮐل(
 -۹ﺗﮭﯾﮫ ﺻورت ھﺎی ﻣﺎﻟﯽ
 -۱۰ﺗﮭﯾﮫ ﺗراز آزﻣﺎﯾﺷﯽ اﺧﺗﺗﺎﻣﯽ
 ﺿرورت اﺻﻼح ﺣﺳﺎﺑﮭﺎ:ھدف ﮐﻠﯽ از ﺗﮭﯾﮫ اطﻼﻋﺎت ﻣﺎﻟﯽ ﮐﻣﮏ ﺑﮫ اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻣﺧﺗﻠف ﺑرای ﻗﺿﺎوت و ﺗﺻﻣﯾم ﮔﯾری اﻗﺗﺻﺎدی
اﺳت .اﯾن ھدف زﻣﺎﻧﯽ ﺑﮫ دﺳت ﻣﯽ آﯾد ﮐﮫ اطﻼﻋﺎت ﻣﺎﻟﯽ ﺗﮭﯾﮫ ﺷده ﺑﮫ ھﻧﮕﺎم ،واﻗﻌﯽ و درﺳت ﺑﺎﺷد.
ﺑراﯾش ﺷﻧﺎﺧت ﭼﮕوﻧﮕﯽ اﺻﻼح ﺣﺳﺎب ھﺎ ﻻزم اﺳت ﺑﺎ ﭼﻧد ﻣﻔﮭوم اﺳﺎﺳﯽ در ﺣﺳﺎﺑداری آﺷﻧﺎ ﺷوﯾم:
 -۱روش ﻧﻘدی :در اﯾن روش درآﻣدھﺎ و ھزﯾﻧﮫ ھﺎ در زﻣﺎن درﯾﺎﻓت و ﭘرداﺧت وﺟﮫ ﻧﻘد ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺛﺑت
ﻣﯽ ﺷوﻧد .اﮔر روش ﻧﻘدی ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﻗرار ﮔﯾرد ،ﺳود ﺧﺎﻟص ﯾﮏ دوره ﻣﺎﻟﯽ ﺑراﺑر اﺳت ﺑﺎ وﺟوه ﻧﻘد
درﯾﺎﻓﺗﯽ ﺑﺎﺑت درآﻣدھﺎ ﻣﻧﮭﺎی وﺟوه ﻧﻘد ﭘرداﺧﺗﯽ ﺑﺎﺑت ھزﯾﻧﮫ ھﺎ.

 -۲روش ﺗﻌﮭدی :درآﻣدھﺎ ﺑﮫ ھﻧﮕﺎم ﺗﺣﻘﻖ و ھزﯾﻧﮫ ھﺎ در زﻣﺎن وﻗوع ،ﺷﻧﺎﺳﺎﺋﯽ و در دﻓﺎﺗر ﺛﺑت ﻣﯽ ﺷوﻧد؛
ھر ﭼﻧد وﺟﮫ ﻧﻘدی ﺑﺎﺑت درآﻣدھﺎ و ھزﯾﻧﮫ ھﺎ درﯾﺎﻓت و ﭘرداﺧت ﻧﺷده ﺑﺎﺷد.

ﺛﺑت ھﺎی اﺻﻼﺣﯽ:
اﮔر ﺑرﺧﯽ درآﻣدھﺎ ﯾﺎ ھزﯾﻧﮫ ھﺎی دوره در ﺣﺳﺎب ھﺎ ﺛﺑت ﻧﺷده ﺑﺎﺷد اﺑﺗدا آﻧﮭﺎ را ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺳﭘس از طرﯾﻖ
ﺛﺑت ھﺎی ﻣﻧﺎﺳب در دﻓﺗر روزﻧﺎﻣﮫ و اﻧﺗﻘﺎل ﺑﮫ دﻓﺗر ﮐل ﺣﺳﺎب ھﺎ اﺻﻼح ﻣﯽ ﺷوﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﺛﺑت ھﺎی
اﺻﻼﺣﯽ ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود .اﻧواع ﺛﺑت ھﺎی اﺻﻼﺣﯽ ﺑﮫ ﺷرح زﯾر اﺳت:

 -۱اﺻﻼح ﭘﯾش ﭘرداﺧت ھزﯾﻧﮫ:
ﻋﺑﺎرت اﺳت از ﻣﺑﺎﻟﻐﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﺑت درﯾﺎﻓت ﺧدﻣﺎت در آﯾﻧده ﭘرداﺧت ﻣﯽ ﺷود .ﻣﺎﻧﻧد ﭘﯾش ﭘرداﺧت اﺟﺎره.

 -۲اﺻﻼح ﺣﺳﺎب ﻣﻠزوﻣﺎت:
ﺗﻣﺎم اﺟﻧﺎس ﻣﺻرﻓﯽ ﮐﮫ ﺑرای اﺳﺗﻔﺎده در ﺟرﯾﺎن ﻋﻣﻠﯾﺎت ﯾﮏ ﻣؤﺳﺳﮫ ﺧرﯾداری ﻣﯽ ﺷود در ﺣﺳﺎب
ﻣﻠزوﻣﺎت ﺛﺑت ﻣﯽ ﮔردد .ﻣﺎﻧﻧد ﺗﻣﺑر و ﭘﺎﮐت ﭘﺳﺗﯽ.

 -۳اﺻﻼح ﺣﺳﺎب ﭘﯾش درﯾﺎﻓت درآﻣد:
ﻣؤﺳﺳﺎت ﻗﺑل از اراﺋﮫ ﺧدﻣﺎت ﺑﮫ ﻣﺷﺗرﯾﺎن ،وﺟوھﯽ را از اﯾن ﺑﺎﺑت درﯾﺎﻓت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .اﯾن وﺟوه را ﻧﻣﯽ
ﺗوان ﺟزو درآﻣدھﺎی ﻣؤﺳﺳﮫ ﻗﻠﻣداد ﻧﻣود زﯾرا ھﻧوز ﺧدﻣﺗﯽ ﺑﮫ ﻣﺷﺗری اراﺋﮫ ﻧﺷده اﺳت .ﭼﻧﯾن ﻣﺑﺎﻟﻐﯽ در
ﭘﯾش درﯾﺎﻓت درآﻣد ﺛﺑت ﻣﯽ ﺷود.

 -٤ﺛﺑت ھزﯾﻧﮫ ھﺎ و درآﻣدھﺎی ﺛﺑت ﻧﺷده:
ﻣﻣﮑن اﺳت در ﭘﺎﯾﺎن دوره ﻣﺎﻟﯽ ﺑرﺧﯽ از ھزﯾﻧﮫ ھﺎ و درآﻣدھﺎ در ﺣﺳﺎب ھﺎ ﺛﺑت ﻧﺷده ﺑﺎﺷد .ﺑرای ﺛﺑت
ھزﯾﻧﮫ ھﺎی ﺛﺑت ﻧﺷده ،اﺑﺗدا ﻣﺑﻠﻎ آن ﺑرآورده ﺷده ،ﺳﭘس در ﺣﺳﺎب ھزﯾﻧﮫ ﻣرﺑوط ،ﺑدھﮑﺎر و در ﻣﻘﺎﺑل در
ﺣﺳﺎب ﺑدھﯽ ،ﺑﺳﺗﺎﻧﮑﺎر ﻣﯽ ﮔردد.

ﻣﺛﺎل :ﺗراز آزﻣﺎﯾﺷﯽ ﻣؤﺳﺳﮫ ﺧدﻣﺎﺗﯽ ﺣﻘوﻗﯽ ﻧﺻر در ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻧﺗﮭﯽ ﺑﮫ  ۲۹اﺳﻔﻧد ﻣﺎه  ۱۳۷٦و ﻗﺑل
از اﻧﺟﺎم ﺛﺑت ھﺎی اﺻﻼﺣﯽ ﺗﮭﯾﮫ ﺷده اﺳت .ﺳﺎﯾر اطﻼﻋﺎت ﺑﮫ ﺷرح زﯾر اﺳت:
 -۱ﭘﯾش ﭘرداﺧت ﺑﯾﻣﮫ ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺑﯾﻣﮫ آﺗش ﺳوزی آﭘﺎرﺗﻣﺎن ﻣؤﺳﺳﮫ از اول دی ﻣﺎه ۱۳۷٦ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن آذرﻣﺎه
 ۱۳۷۷ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
 -۲در ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل  ۱۳۷٦ﻣوﺟودی ﻣﻠزوﻣﺎت اداری  ۲٥۰/ ۰۰۰﷼ اﺳت.
 -۳ﻣﺑﻠﻎ ۱ /۲۰۰/۰۰۰﷼ از ﭘﯾش درﯾﺎﻓت درآﻣد ﮐﮫ ﺧدﻣﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ آن اراﺋﮫ ﮔردﯾده ﺑﺎﯾد ﺟزو
درآﻣدھﺎی ﺳﺎﻟﯽ  ۷۶ﺑﺎﺷد.

 -٤ﺣﻘوق اﺳﻔﻧد ﻣﺎه ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﺑﮫ ﻣﺑﻠﻎ  ۷٥۰/۰۰۰﷼ ھﻧوز ﭘرداﺧت و در ﺣﺳﺎب ھﺎ ﺛﺑت ﻧﺷده اﺳت.
 -٥ﺑﺎﺑت ﺧدﻣﺎت اراﺋﮫ ﺷده ﺑﮫ ﯾﮑﯽ از ﻣﺷﺗرﯾﺎن ﺻورﺗﺣﺳﺎﺑﯽ ﺑﮫ ﻣﺑﻠﻎ  ٤۷۰ /۰۰۰﷼ ﺑرای وی ارﺳﺎل
ﮔردﯾده ﮐﮫ در ﺣﺳﺎب ھﺎ ﺛﺑت ﻧﺷده اﺳت.
 -۶ﻣﺑﻠﻎ ﭘﯾش ﭘرداﺧت اﺟﺎره ﻣرﺑوط ﺑﮫ اﺟﺎره دو ﻣﺎھﮫ اﺳﻔﻧد ﻣﺎه ۱۳۷٦و ﻓروردﯾن  ۱۳۷۷ﯾﮏ دﺳﺗﮕﺎه
راﯾﺎﻧﮫ اﺳت.

ﻣؤﺳﺳﮫ ﺧدﻣﺎﺗﯽ ﺣﻘوق ﻧﺻر
ﺗراز آزﻣﺎﯾﺷﯽ ﻗﺑل از اﺻﻼﺣﺎت
۱۳۷۶/۱۲/۲۹
ﻣﺎﻧده
ﺑﺳﺗﺎﻧﮑﺎر

ﺑدھﮑﺎر
۲۰٥۰۰۰۰

ﻧﻘد و ﺑﺎﻧﮏ

۳۳۷۰۰۰۰

ﺣﺳﺎب ھﺎی درﯾﺎﻓﺗﻧﯽ

۷۰۰۰۰۰

ﭘﯾش ﭘرداﺧت اﺟﺎره

۳٥۰۰۰۰

ﻣﻠزوﻣﺎت اداری

۲٤۰۰۰۰

ﭘﯾش ﭘرداﺧت ﺑﯾﻣﮫ

۸۰۰۰۰۰۰

اﺛﺎﺛﮫ اداری

۱۱٥۰۰۰۰

آﭘﺎرﺗﻣﺎن

۲۰۰۰۰۰۰

ﺣﺳﺎب ھﺎی ﭘرداﺧﺗﻧﯽ

٤۲٥٥۰۰۰۰

ﭘﯾش درﯾﺎﻓت درآﻣد
ﺳرﻣﺎﯾﮫ

۱۱٥۰۰۰۰۰

۸٥۰۰۰۰

ﺑرداﺷت
درآﻣد ﺧدﻣﺎت ﺣﻘوﻗﯽ

٥۲۲۰۰۰۰

ھزﯾﻧﮫ ﺣﻘوق ﮐﺎرﮐﻧﺎن

۱۸۰۰۰۰

ھزﯾﻧﮫ ﻣﺳﺎﻓرت

٤۰۰۰۰۰

ھزﯾﻧﮫ ﺗﺑﻠﯾﻐﺎت

٥۷۲۰۰۰۰۰

۲۳۰۰۰۰۰

ھزﯾﻧﮫ آب و ﺑرق و ﺗﻠﻔن

٥٤۰۰۰۰

ھزﯾﻧﮫ ﺗﻌﻣﯾرات

٥۷۲۰۰۰۰۰

ﺟﻣﻊ

ﺗراز آزﻣﺎﯾﺷﯽ اﺻﻼح ﺷده:
ﻋﺑﺎرت اﺳت از ﻓﮭرﺳت ﻣﺎﻧده ﺣﺳﺎب ھﺎی دﻓﺗر ﮐل ﭘس از اﻧﺟﺎم ﺛﺑت ھﺎی اﺻﻼﺣﯽ.
ﺣﺳﺎب ھﺎی دﻓﺗر ﮐل را ﻣﯽ ﺗوان از ﻟﺣﺎظ ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ﺻورت ھﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺑﮫ دو دﺳﺗﮫ ﺗﻘﺳﯾم ﮐرد:
 -۱ﺣﺳﺎب ھﺎی داﺋﻣﯽ:
ﺣﺳﺎب ھﺎﯾﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﻣﺎﻧده ی آﻧﮭﺎ در ﭘﺎﯾﺎن دوره ﻣﺎﻟﯽ ﺑﮫ دوره ی ﺑﻌد ﻣﻧﺗﻘل ﻣﯽ ﺷود .ﻣﺎﻧﻧد ﻧﻘد و ﺑﺎﻧﮏ.

 -۲ﺣﺳﺎب ھﺎی ﻣوﻗت:
ﺣﺳﺎب ھﺎﯾﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﻣﺎﻧده ی آﻧﮭﺎ از ﯾﮏ دوره ﻣﺎﻟﯽ ﺑﮫ دوره ﺑﻌد اﻧﺗﻘﺎل ﻧﻣﯽ ﯾﺎﺑد .ﻣﺎﻧﻧد :ﺣﺳﺎب ھﺎی
درآﻣد.

ﺑﺳﺗن ﺣﺳﺎب ھﺎی ﻣوﻗت:
ﺑﺳﺗن ﺣﺳﺎب ھﺎی ﻣوﻗت ﯾﻌﻧﯽ ﺻﻔر ﮐردن ﻣﺎﻧده ی آﻧﮭﺎ در ﭘﺎﯾﺎن دوره ﻣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺷﺎﻣل  ٤ﻣرﺣﻠﮫ اﺳت:

 -۱ﺑﺳﺗن ﺣﺳﺎﺑﮭﺎی درآﻣد :ھر ﯾﮏ از ﺣﺳﺎب ھﺎی درآﻣد ﮐﮫ دارای ﻣﺎﻧده ﺑﺳﺗﺎﻧﮑﺎر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد ﺑدھﮑﺎر و
ﺣﺳﺎب ﺧﻼﺻﮫ ﺳود و زﯾﺎن ﺑﮫ ﻣﯾزان ﻣﺟﻣوع ﻣﺎﻧده ﺣﺳﺎﺑﮭﺎی درآﻣد ﺑﺳﺗﺎﻧﮑﺎر ﻣﯽ ﮔردد.

 -۲ﺑﺳﺗن ﺣﺳﺎب ھﺎی ھزﯾﻧﮫ :ھر ﯾﮏ از ﺣﺳﺎب ھﺎی درآﻣد ﮐﮫ دارای ﻣﺎﻧده ﺑدھﮑﺎر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد ،ﺑﺳﺗﺎﻧﮑﺎر و
ﺣﺳﺎب ﺧﻼﺻﮫ ﺳود و زﯾﺎن ﺑﮫ ﻣﯾزان ﻣﺟﻣوع ﻣﺎﻧده ﺣﺳﺎب ھﺎی ھزﯾﻧﮫ ﺑدھﮑﺎر ﻣﯽ ﮔردد.

 -۳ﺑﺳﺗن ﺣﺳﺎب ﺧﻼﺻﮫ ﺳود و زﯾﺎن :ﻣﺎﻧده ﺣﺳﺎب ھﺎی ﺧﻼﺻﮫ ﺳود و زﯾﺎن ﻧﺷﺎن دھﻧده ﺳود و زﯾﺎن
ﺧﺎﻟص دوره ﻣﺎﻟﯽ اﺳت .اﮔر اﯾن ﻣﺎﻧده ﺑﺳﺗﺎﻧﮑﺎر ﺑﺎﺷد ﻧﺷﺎن دھﻧده ﺳود ﺧﺎﻟص اﺳت و ﺑﺎﻟﻌﮑس.

 -٤ﺑﺳﺗن ﺣﺳﺎب ﺑرداﺷت :ﺣﺳﺎب ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﺑﮫ ﻣﺑﻠﻎ ﻣﺎﻧده ﺣﺳﺎب ﺑرداﺷت ﺑدھﮑﺎر و ﺣﺳﺎب ﺑرداﺷت ﺑﮫ ھﻣﯾن
ﻣﺑﻠﻎ ﺑﺳﺗﺎﻧﮑﺎر ﻣﯽ ﮔردد.
ﻣﺛﺎل :ﺗراز آزﻣﺎﯾﺷﯽ ﺣﻘوﻗﯽ ﻧﺻر ﭘس از اﺻﻼح ﺣﺳﺎب ھﺎ در ﺗﺎرﯾﺦ  ۲۹اﺳﻔﻧد ﻣﺎه ۱۳۷٦ﺑﮫ ﺷرح زﯾر
اﺳت:
ﻣؤﺳﺳﮫ ﺣﻘوﻗﯽ ﻧﺻر
ﺗراز آزﻣﺎﯾﺷﯽ اﺻﻼح ﺷده  ۲۹اﺳﻔﻧد ﻣﺎه ۱۳۷٦
ﻣﺎﻧده
ﺑﺳﺗﺎﻧﮑﺎر

ﺑدھﮑﺎر

ﻧﺎم ﺣﺳﺎب

۲/۰٥۰/۰۰۰

ﻧﻘد و ﺑﺎﻧﮏ

۲۸٤۰/۰۰۰

ﺣﺳﺎب ھﺎی درﯾﺎﻓﺗﻧﯽ

۳٥۰/۰۰۰

ﭘﯾش ﭘرداﺧت اﺟﺎره

۲٥۰/۰۰۰

ﻣﻠزوﻣﺎت اداری

۱۱٥۰۰۰۰

۱۸۰/۰۰۰

ﭘﯾش ﭘرداﺧت ﺑﯾﻣﮫ

۸۰۰۰۰۰

۸/۰۰۰/۰۰۰

اﺛﺎﺛﮫ اداری

٤۲٥٥۰۰۰۰

۳٤/۰۰۰/۰۰۰

آﭘﺎرﺗﻣﺎن
ﺣﺳﺎب ھﺎی ﭘرداﺧﺗﻧﯽ

۷٥۰۰۰۰

ﭘﯾش درﯾﺎﻓت درآﻣد

۱۳۱۷۰۰۰۰

ﺳرﻣﺎﯾﮫ
۸٥۰/۰۰۰

ﺑرداﺷت
ﺣﻘوق ﭘرداﺧﺗﻧﯽ
درآﻣد ﺧدﻣﺎت ﺣﻘوﻗﯽ

٥۹۷۰۰۰۰

ھزﯾﻧﮫ ﺣﻘوق ﮐﺎرﮐﻧﺎن

۱۸۰۰۰۰

ھزﯾﻧﮫ ﻣﺳﺎﻓرت

٥۸/٤۲۰/۰۰۰

٤۰۰۰۰۰

ھزﯾﻧﮫ ﺗﺑﻠﯾﻐﺎت

۲۳۰۰۰۰۰

ھزﯾﻧﮫ آب و ﺑرق و ﺗﻠﻔن

٥٤۰۰۰۰

ھزﯾﻧﮫ ﺗﻌﻣﯾرات

۶۰۰۰۰

ھزﯾﻧﮫ ﺑﯾﻣﮫ آﭘﺎرﺗﻣﺎن

۱۰۰۰۰۰

ھزﯾﻧﮫ ﻣﻠزوﻣﺎت ﻣﺻرﻓﯽ

۳٥۰۰۰۰

ھزﯾﻧﮫ اﺟﺎره راﯾﺎﻧﮫ

٥۸/٤۲۰/۰۰۰

ﺟﻣﻊ

ﺣﺳﺎب ھﺎی درآﻣد و ھزﯾﻧﮫ ھﺎی ﻣؤﺳﺳﮫ ﺣﻘوﻗﯽ ﻧﺻر ﺑﮫ ﺷرح زﯾر ﺑﺳﺗﮫ ﻣﯽ ﺷوﻧد:
دﻓﺗر روزﻧﺎﻣﮫ

ﺷﻣﺎره ﺻﻔﺣﮫ

ﺑﺳﺗﺎﻧﮑﺎر

ﺑدھﮑﺎر
۱۳۱۷۰۰۰۰

۱۳۱۷۰۰۰۰

ﻋطف

ﺷرح

ﺗﺎرﯾﺦ

درآﻣد ﺧدﻣﺎت ﺣﻘوﻗﯽ

۱۳۷٦

ﺧﻼﺻﮫ ﺳود و زﯾﺎن

۱۲/ ۲۹

ﺑﺳﺗن ﺣﺳﺎب درآﻣد
ﺧﻼﺻﮫ ﺳود و زﯾﺎن
۹۹۰۰۰۰۰

ھزﯾﻧﮫ ﺣﻘوق ﮐﺎرﮐﻧﺎن

٥۹۷۰۰۰۰

ھزﯾﻧﮫ ﻣﺳﺎﻓرت

۱۸۰۰۰۰

ھزﯾﻧﮫ ﺗﺑﻠﯾﻐﺎت

٤۰۰۰۰۰

ھزﯾﻧﮫ آب و ﺑرق و ﺗﻠﻔن

۲۳۰۰۰۰۰

ھزﯾﻧﮫ ﺗﻌﻣﯾرات

٥٤۰۰۰۰

ھزﯾﻧﮫ ﺑﯾﻣﮫ آﭘﺎرﺗﻣﺎن

۱۲/ ۲۹

۶۰۰۰۰

ھزﯾﻧﮫ ﻣﻠزوﻣﺎت ﻣﺻرﻓﯽ

۱۰۰۰۰۰

ھزﯾﻧﮫ اﺟﺎره ﯾﺎراﻧﮫ
ﺑﺳﺗن ﺣﺳﺎب ھﺎی ھزﯾﻧﮫ

ﺑﺎ اﻧﺗﻘﺎل ﻣﺎﻧده ھﺎی ﻓوق ﺑﮫ ﺣﺳﺎب ھﺎی دﻓﺗر ﮐل ،ﻣﺎﻧده ﺣﺳﺎب ھﺎی درآﻣد و ھزﯾﻧﮫ ﺻﻔر ﺧواھد ﺷد.

ﺑﺳﺗن

 ۲۹/۱۲درآﻣد ﺧدﻣﺎت ﺣﻘوﻗﯽ

 ۱۳۱۷۰۰۰۰ ۱۳۱۷۰۰۰۰ﺣﺳﺎﺑﮭﺎ ٥۹۷۰۰۰۰ ٥۹۷۰۰۰۰ ۲۹/۱۲

ﻣﺎﻧده

 ۲۹/۱۲ھزﯾﻧﮫ ﺗﻌﻣﯾرات
ﻣﺎﻧده

۲۹/۱۲
ﻣﺎﻧده

ھزﯾﻧﮫ ﺣﻘوق ﮐﺎرﮐﻧﺎن

٥٤۰۰۰۰

ھزﯾﻧﮫ آب و ﺑرق و ﺗﻠﻔن

ﺑﺳﺗن
٥٤۰۰۰۰

ھزﯾﻧﮫ ﻣﻠزوﻣﺎت ﻣﺻرﻓﯽ
۱۰۰۰۰۰

۱۰۰۰۰۰

۲۳۰۰۰۰۰ ۲۹/۱۲

ھزﯾﻧﮫ ﺑﯾﻣﮫ آﭘﺎرﺗﻣﺎن

ﺑﺳﺗن
ﺣﺳﺎﺑﮭﺎ

۲۹/۱۲

۶۰۰۰۰

ھزﯾﻧﮫ اﺟﺎره راﯾﺎﻧﮫ

ﺑﺳﺗن
ﺣﺳﺎﺑﮭﺎ

ﺣﺳﺎﺑﮭﺎ

۳٥۰۰۰۰ ۲۹/۱۲

۲۳۰۰۰۰۰

۳٥۰۰۰۰

۶۰۰۰۰

ﻣﺎﻧده

ﺧﻼﺻﮫ ﺳود و زﯾﺎن
۱۳۱۷۰۰۰۰

۲۹/۱۲

۲۹/۱۲

٥۹۷۰۰۰۰

۲۹/۱۲

۱۸۰۰۰۰

۲۹/۱۲

٤۰۰۰۰۰

ﻣﺎﻧده

ﻣﺎﻧده

ﻣﺎﻧده

۲۹/۱۲

۲۳۰۰۰۰۰

۲۹/۱۲

٥٤۰۰۰۰

۲۹/۱۲

٦۰۰۰۰

۲۹/۱۲

۱۰۰۰۰۰

۲۹/۱۲
۱۳۱۷۰۰۰۰

۹۹۰۰۰۰۰

 ۳۲۷۰۰۰۰ﺳود ﺧﺎﻟص

ﺑﺳﺗن ﺣﺳﺎﺑﮭﺎ

۳٥۰۰۰۰

۳۲۷۰۰۰۰

ﭘس از ﺑﺳﺗن ﺣﺳﺎب ھﺎی درآﻣد و ھزﯾﻧﮫ ،ﺣﺳﺎب ھﺎی ﺧﻼﺻﮫ ﺳود و زﯾﺎن و ﺑرداﺷت ﺑﺳﺗﮫ ﻣﯽ ﺷوﻧد.

ﺑﺳﺗﺎﻧﮑﺎر

ﻋطف

ﺑدھﮑﺎر

ﺷرح

ﺗﺎرﯾﺦ

ﺧﻼﺻﮫ ﺳود و زﯾﺎن
۳۲۷۰۰۰۰
۳۲۷۰۰۰۰

ﺳرﻣﺎﯾﮫ آﻗﺎی ﻧﺻر
ﺑﺳﺗن ﺣﺳﺎب

۸٥۰۰۰۰

ﺧﻼﺻﮫ ﺳود و زﯾﺎن
ﺳرﻣﺎﯾﮫ آﻗﺎی ﻧﺻر
ﺑرداﺷت

۸٥۰۰۰۰

ﺑﺳﺗن ﺣﺳﺎب
ﺑرداﺷت

ﺳرﻣﺎﯾﮫ آﻗﺎی ﻧﺻر
٤۲٥٥۰۰۰۰
۳۲۷۰۰۰۰

۸٥۰۰۰۰

۱۳۷٦
۱۲/۲۹
۱۲/۲۹

٤٥۸۲۰۰۰۰

۸٥۰۰۰۰

 ٤٤۹۷۰۰۰۰ﻣﺎﻧده
ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﭘﺎﯾﺎن دوره

ﺗراز آزﻣﺎﯾﺷﯽ اﺧﺗﺗﺎﻣﯽ:
ﻋﺑﺎرت اﺳت از ﻓﮭرﺳت ﻣﺎﻧده ﺣﺳﺎب ھﺎی داﯾﻣﯽ ﭘس از ﺑﺳﺗن ﺣﺳﺎب ھﺎی ﻣوﻗت.
ﺗراز اﺧﺗﺗﺎﻣﯽ ﻣؤﺳﺳﮫ ﺣﻘوﻗﯽ ﻧﺻر در ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎﻟﯽ ﻣﺎﻟﯽ ۱۳۷٥ﺑﮫ ﺷرح زﯾر اﺳت:

ﻣؤﺳﺳﮫ ﺣﻘوﻗﯽ ﻧﺻر
ﺗراز آزﻣﺎﯾﺷﯽ اﺧﺗﺗﺎﻣﯽ  ۲۹اﺳﻔﻧد ۱۳۷٦
ﻣﺎﻧده ﺑﺳﺗﺎﻧﮑﺎر

ﻣﺎﻧده ﺑدھﮑﺎر

ﻧﺎم ﺣﺳﺎب

۲۰٥۰۰۰۰

ﻧﻘد و ﺑﺎﻧﮏ

۲۸٤۰۰۰۰

ﺣﺳﺎب ھﺎی درﯾﺎﻓﺗﻧﯽ

۳٥۰۰۰۰

ﭘﯾش ﭘرداﺧت اﺟﺎره

۲٥۰۰۰۰

ﻣﻠزوﻣﺎت اداری

۱۸۰۰۰۰

ﭘﯾش ﭘرداﺧت ﺑﯾﻣﮫ

۸۰۰۰۰۰۰

اﺛﺎﺛﮫ اداری

۳٤۰۰۰۰۰۰

آﭘﺎرﺗﻣﺎن

۱۱٥۰۰۰۰

ﺣﺳﺎب ھﺎی ﭘرداﺧﺗﻧﯽ

۷٥۰۰۰۰

ﺣﻘوق ﭘرداﺧﺗﻧﯽ

۸۰۰۰۰۰

ﭘﯾش درﯾﺎﻓت درآﻣد

٤٤۹۷۰۰۰۰

ﺳرﻣﺎﯾﮫ آﻗﺎی ﻧﺻر

٤۷۶۷۰۰۰۰

٤۷۶۷۰۰۰۰

ﺟﻣﻊ

ﭘرﺳﺷﮭﺎ
 -۱ﺗراز آزﻣﺎﯾﺷﯽ اﺻﻼح ﺷده ﭼﯾﺳت؟
ﻋﺑﺎرت اﺳت از ﻓﮭرﺳت ﻣﺎﻧده ﺣﺳﺎب ھﺎی دﻓﺗر ﮐل ﭘس از اﻧﺟﺎم ﺛﺑت ھﺎی اﺻﻼﺣﯽ

 -۲ﻣﻔﮭوم ﺑرداﺷت را ﺑﯾﺎن ﮐﻧﯾد؟
ﻣﺎﻟﮏ ﻣؤﺳﺳﮫ ﺑﮫ ﻣﻧظور رﻓﻊ ﻧﯾﺎزھﺎی ﺧود ﻣﻘداری از داراﺋﯽ ھﺎی ﻣؤﺳﺳﮫ را ﺑرای اﺳﺗﻔﺎده ﺷﺧﺻﯽ ﺑر ﻣﯽ
دارد ﮐﮫ ﺑﮫ اﯾن روﯾداد ﺑرداﺷت ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود.

 -۳ﺣﺳﺎب ھﺎی داﺋﻣﯽ و ﻣوﻗت را ﺗﻌرﯾف ﮐﻧﯾد؟
ﺣﺳﺎب ھﺎی داﺋﻣﯽ ،ﻣﺎﻧده آﻧﮭﺎ در ﭘﺎﯾﺎن دوره ﻣﺎﻟﯽ ﺑﮫ دوره ﺑﻌد ﻣﻧﺗﻘل ﻣﯽ ﺷود.
ﺣﺳﺎب ھﺎی ﻣوﻗت ،ﻣﺎﻧده آﻧﮭﺎ از ﯾﮏ دوره ﻣﺎﻟﯽ ﺑﮫ دوره ﺑﻌد اﻧﺗﻘﺎل ﻧﻣﯽ ﯾﺎﺑد.

ﺑﺧش دوم
ﻓﺻل ﺷﺷم
ﺣﺳﺎﺑداری ﺧرﯾد و ﻓروش
ﻣؤﺳﺳﮫ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ
ﯾﮏ واﺣد اﻗﺗﺻﺎدی اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﻧظور ﮐﺳب ﺳود ،ﺑﮫ ﺧرﯾد و ﻓروش ﮐﺎﻻ ﻣﯽ ﭘردازد.

ﺧرﯾد و ﻓروش ﮐﺎﻻ:
ﮐﺎﻻ :ﻋﺑﺎرت اﺳت از اﺟﻧﺎﺳﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﻧظور ﻓروش ﺑﮫ ﻣﺷﺗرﯾﺎن ،از ﺗوﻟﯾد ﮐﻧﻧده ﯾﺎ ﻋﻣده ﻓروش ﺧرﯾداری ﻣﯽ
ﮔردد.
ﺧرﯾد ﻧﺳﯾﮫ :ﺧرﯾدار ﭘس از درﯾﺎﻓت ﮐﺎﻻ ﺗﻌﮭد ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد ﺑﮭﺎی ﮐﺎﻻی ﻣورد ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ را ظرف ﻣﮭﻠت ﻣﻘرر
ﭘرداﺧت ﻧﻣﺎﯾد.
ﻓروش ﻧﻘدی :ھر ﮔﺎه ﻓروﺷﻧده ھﻣزﻣﺎن ﺑﺎ ﺗﺣوﯾل ﮐﺎﻻ ﺑﮫ ﺧرﯾدار ﺑﮭﺎی آن را ﻧﻘدا ً درﯾﺎﻓت ﮐﻧد ،ﻓروش ﻧﻘدی
ﻧﺎم دارد.
ﻓروش ﻧﺳﯾﮫ :ﻣﺑﻠﻎ ﻓروش ﮐﺎﻻی ﻣورد ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ﭘس از ﺗﺣوﯾل ﮐﺎﻻ ﺑﮫ ﺧرﯾدار و در ظرف ﻣدت ﻣورد ﺗواﻓﻖ
طرﻓﯾن ،ﺑﮫ ﻓروﺷﻧده ﭘرداﺧت ﻣﯽ ﺷود.

ﺗﺧﻔﯾﻔﺎت:
ﻓروﺷﻧدﮔﺎن ﻣﺑﻠﻐﯽ از ﺑﮭﺎی ﻣﺗﻌﺎرف ﮐﺎﻻی ﻣورد ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ را ﮐﺳر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﯾﺎ ﻗﺳﻣﺗﯽ از ﺑدھﮑﺎری ﺧرﯾدار
را ﻣﯽ ﺑﺧﺷﻧد.
 (۱ﺗﺧﻔﯾف ﺗواﻓﻘﯽ :ھر ﮔﺎه ﻗﯾﻣت ﮐﺎﻻی ﻣورد ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ﺑر اﺳﺎس ﭼﺎﻧﮫ زدن ﺗﻌﯾﯾن ﺷود و ﺧرﯾدار ﮐﺎﻻ را ﺑﮫ
ﻗﯾﻣﺗﯽ ﮐﻣﺗر از ﻗﯾﻣت ﻣﺗﻌﺎرف ﺧرﯾداری ﮐﻧد و از ﻓروﺷﻧده ﻣﺑﻠﻐﯽ را ﺗﺧﻔﯾف ﮔﯾرد ﺗﺧﻔﯾف ﺗواﻓﻘﯽ ﮔوﯾﻧد.

 (۲ﺗﺧﻔﯾف ﺗﺟﺎری :ﮐﺎھش در ﻗﯾﻣت ﻓروش ﮐﺎﻻ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻗﯾﻣت ﻣﺗﻌﺎرف ﯾﺎ راﯾﺞ آن ﮐﮫ از ﺟﺎﻧب ﻓروﺷﻧده ﺑﮫ
ﺧرﯾدار داده ﻣﯽ ﺷود.

 (۳ﺗﺧﻔﯾف ﻧﻘدی :ﺑﮫ ﺻورت درﺻدی از ﻣﺑﻠﻎ ﺻورﺗﺣﺳﺎب ﻓروش در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود و در ﺷرط
ﻓروش ﻧﺳﯾﮫ ﻧوﺷﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود.

 (٤ﺑرﮔﺷت ﮐﺎﻻ و ﺗﺧﻔﯾﻔﺎت :ﮔﺎھﯽ اوﻗﺎت در ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺗﺟﺎری ﺗﻣﺎم ﯾﺎ ﺑﺧﺷﯽ از اﺟﻧﺎس ﻣورد ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ از
ﺳوی ﺧرﯾدار ﺑﮫ ﻓروﺷﻧده ﺑرﮔﺷت داده ﻣﯽ ﺷود .ﻋدم ﺗطﺎﺑﻖ ﮐﺎﻻی درﯾﺎﻓﺗﯽ ﺑﺎ ﺳﻔﺎرش ﺧرﯾد ﻧﻣوﻧﮫ ای از
ﺑرﮔﺷت ﮐﺎﻻﺳت.

ھزﯾﻧﮫ ﺣﻣل:
ﮐﺎﻻی ﻣورد ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ در ﻣﺣل ﻓروﺷﮕﺎه ﯾﺎ ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﺧرﯾدار ﺗﺣوﯾل ﻣﯽ ﺷود و ﺣﻣل آن ﺑﮫ ﻋﮭده ﺧرﯾدار
اﺳت .ﺧرﯾدار ھزﯾﻧﮫ ای را ﮐﮫ ﺑﺎﺑت ﺣﻣل ﮐﺎﻻ ﻣﺗﺣﻣل ﻣﯽ ﺷود در ﺣﺳﺎب ھزﯾﻧﮫ ﺣﻣل ﮐﺎﻻی ﺧرﯾداری ﺷده
ﺑدھﮑﺎر ﻣﯽ ﮐﻧد.
ﻣﺛﺎل :ﻣﺻﺎﻟﺢ ﻓروﺷﯽ رودﺑﺎر در ﺳوم آذر  ٤۰۰ﮐﯾﺳﮫ ﺳﯾﻣﺎن از ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ﺳﯾﻣﺎن آﺑﯾﮏ ﺧرﯾداری ﮐرد.
ھزﯾﻧﮫ ﺣﻣل ﮐﺎﻻی ﺧرﯾداری ﺷده از ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ آﺑﯾﮏ ﺗﺎ اﻧﺑﺎر ﻣﺻﺎﻟﺢ ﻓروﺷﯽ رودﺑﺎر ) ۹٥۰۰۰۰﷼( ﺑﮫ
ﻋﮭده ﺧرﯾدار اﺳت ﮐﮫ در ﭼﮭﺎرم آذر ﻣﺎه ﺑﮫ ﻣؤﺳﺳﮫ ﺣﻣل و ﻧﻘل ﺳﺎرﺑﺎن ﭘرداﺧت ﺷد.

دﻓﺎﺗر ﺧرﯾدار – ﻣﺻﺎﻟﺢ ﻓروﺷﯽ رودﺑﺎر
روﯾداد ﻣﺎﻟﯽ – ﭘرداﺧت ھزﯾﻧﮫ ﺣﻣل و ﻧﻘل ﮐﺎﻻی ﺧرﯾداری ﺷده در  ۳آذر ﻣﺎه ﺑﮫ ﻣﺑﻠﻎ  ۹٥۰۰۰۰﷼
ﻣدرک ﻣﺛﺑﺗﮫ :ﯾﮏ ﻧﺳﺧﮫ از ﺑﺎرﻧﺎﻣﮫ ﺣﻣل ﺳﯾﻣﺎن از ﺳوی ﻣؤﺳﺳﮫ ﺳﺎرﺑﺎن و ﯾﮏ ﻧﺳﺧﮫ از ﺣواﻟﮫ ﺑﺎﻧﮑﯽ
ﻣﺑﻧﯽ ﺑر وارﯾز ۹٥۰۰۰۰﷼ از ﺳوی ﻣﺻﺎﻟﺢ ﻓروﺷﯽ رودﺑﺎر ﺑﮫ ﺣﺳﺎب ﺟﺎری ﻣؤﺳﺳﮫ ﺳﺎرﺑﺎن

ﺛﺑت در دﻓﺗر روزﻧﺎﻣﮫ ﺧرﯾدار:
ﺑﺳﺗﺎﻧﮑﺎر

ﺑدھﮑﺎر
۹٥۰۰۰۰

۹٥۰۰۰۰

ﻋطف ﺷرح

ﺗﺎرﯾﺦ

ھزﯾﻧﮫ ﮐﺎﻻی ﺧرﯾداری ﺷده
ﺑﺎﻧﮏ
ﭘرداﺧت ھزﯾﻧﮫ ﺣﻣل ﮐﺎﻻی
ﺧرﯾداری ﺷده در  ۳آذر ﻣﺎه ﺑﮫ
ﻣؤﺳﺳﮫ ﺳﺎرﺑﺎن

 ٤آذر ﻣﺎه

 طﺑﻘﮫ ﺑﻧدی و ﺷﻣﺎره ﮔذاری ﺣﺳﺎب ھﺎ:ﺣﺳﺎب ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣؤﺳﺳﺎت ﻣﺧﺗﻠف ﺑرای ﺛﺑت و طﺑﻘﮫ ﺑﻧدی روﯾدادھﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﻗرار ﻣﯽ دھﻧد ،ﺑر
ﻣﺑﻧﺎی ﻧوع ﻓﻌﺎﻟﯾت ،ﻧوع اطﻼﻋﺎت ﻣورد ﻧﯾﺎز و ﺣﺟم ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻣؤﺳﺳﮫ ﺗﻌﯾﯾن ﻣﯽ ﺷوﻧد و ﺑﮫ ﭘﻧﺞ ﮔروه ﺗﻘﺳﯾم
ﻣﯽ ﮔردﻧد:
 -۱ﮔروه داراﺋﯽ ھﺎ :ﻧﻘد و ﺑﺎﻧﮏ ،ﺣﺳﺎب ھﺎی درﯾﺎﻓﺗﻧﯽ
 -۲ﮔروه ﺑدھﯽ ھﺎ :ﺣﺳﺎب ھﺎی ﭘرداﺧﺗﻧﯽ ،ﭘﯾش درﯾﺎﻓت ھﺎ
 -۳ﮔروه ﺳرﻣﺎﯾﮫ :ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﻣﺎﻟﮏ ،ﺑرداﺷت
 -٤ﮔروه درآﻣدھﺎ :درآﻣد ﺣﺎﺻل از ﺧدﻣﺎت ،ﻓروش ﮐﺎﻻ
 -٥ﮔروه ھزﯾﻧﮫ ھﺎ :ﺧرﯾد ﮐﺎﻻ ،ھزﯾﻧﮫ ﺣﻘوق
ﺑرای ﺳﮭوﻟت اﺳﺗﻔﺎده از ﺣﺳﺎب ھﺎ و ﭘردازش اطﻼﻋﺎت ﺑرای ھر ﯾﮏ از ﺣﺳﺎب ھﺎ ﺷﻣﺎره ﺧﺎﺻﯽ در ﻧظر
ﮔرﻓﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود.
ﭘرﺳﺷﮭﺎ:
 -۱ﮐﺎﻻ ﭼﯾﺳت؟
ﻋﺑﺎرت اﺳت از اﺟﻧﺎﺳﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﻧظور ﻓروش ﻣﺷﺗرﯾﺎن ،از ﺗوﻟﯾد ﮐﻧﻧده ﯾﺎ ﻋﻣده ﻓروش ﺧرﯾداری ﻣﯽ ﮔردد.

 -۲ﺣﺳﺎب ﺑرﮔﺷت از ﺧرﯾد و ﺗﺧﻔﯾﻔﺎت در ﭼﮫ ﻣواردی ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرد؟
در ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺗﺟﺎری ﺗﻣﺎم ﯾﺎ ﺑﺧﺷﯽ از اﺟﻧﺎس ﻣورد ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ﺑﻧﺎ ﺑﮫ دﻻﯾﻠﯽ از ﺳوی ﺧرﯾدار ﺑﮫ ﻓروﺷﻧده
ﺑرﮔﺷت داده ﻣﯽ ﺷوﻧد ﻣﺎﻧﻧد ﻋدم ﻣطﺎﺑﻘت ﮐﺎﻻھﺎی درﯾﺎﻓﺗﯽ ﺑﺎ ﺳﻔﺎرش ﺧرﯾد.

 -۳ﮐداﻣﯾﮏ از ﺗﺧﻔﯾﻔﺎت زﯾر در دﻓﺎﺗر ﺧرﯾدار و ﻓروﺷﻧده ﺛﺑت ﻣﯽ ﺷود؟
اﻟف( ﺗﺧﻔﯾف ﺗﺟﺎری

ب( ﺗﺧﻔﯾف ﺗواﻓﻘﯽ
√ ج( ﺗﺧﻔﯾف ﻧﻘدی
د( ھﻣﮫ ﻣوارد

ﺑﺧش دوم
ﻓﺻل ھﻔﺗم
ﺗﻧظﯾم ﺻورت ھﺎی ﻣﺎﻟﯽ و ﺑﺳﺗن ﺣﺳﺎب ھﺎ
ﺣﺳﺎﺑداران ﺑرای ﮔزارش وﺿﻌﯾت ﻣﺎﻟﯽ ﯾﮏ ﻣؤﺳﺳﮫ در ﯾﮏ زﻣﺎن ﻣﻌﯾن و ﻋﻣﻠﮑرد ﻣﺎﻟﯽ ﯾﮏ ﻣؤﺳﺳﮫ در
ﯾﮏ دوره ﻣﻌﯾن اﻗدام ﺑﮫ ﺗﮭﯾﮫ ﺻورت ھﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺑرای آن ﻣؤﺳﺳﮫ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد.

ﺻورﺗﺣﺳﺎب ﺳود و زﯾﺎن:
در ﯾﮏ ﻣؤﺳﺳﮫ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺑرای ﺗﻌﯾﯾن ﺳود ﺧﺎﻟص دوره ﻣﺎﻟﯽ ﺗﻣﺎم ھزﯾﻧﮫ ھﺎ از ﻓروش ﺧﺎﻟص ،ﮐﺳر ﻣﯽ
ﮔردد .ھزﯾﻧﮫ ھﺎ ﺷﺎﻣل ﺑﮭﺎی ﺗﻣﺎم ﺷده ﮐﺎﻻی ﻓروش رﻓﺗﮫ و ھزﯾﻧﮫ ھﺎی ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
ھزﯾﻧﮫ ھﺎی ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﯽ ھزﯾﻧﮫ ھﺎﯾﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺑرای اﻧﺟﺎم اﻣور و اداره ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻣؤﺳﺳﮫ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺻرف ﻣﯽ
ﺷود.
ﺑرای ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﺳود ﺧﺎﻟص ﯾﮏ ﻣؤﺳﺳﮫ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ »ﻓروش ﺧﺎﻟص«» ،ﺑﮭﺎی ﺗﻣﺎم ﺷده ﮐﺎﻻی ﻓروش رﻓﺗﮫ« و
»ھزﯾﻧﮫ ھﺎی ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﯽ« ﺳﮫ ﺟزء اﺻﻠﯽ ﺑﮫ ﺷﻣﺎر ﻣﯽ آﯾد.
در ﻧﻣودار ﻧﺣوه ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﺳود و زﯾﺎن را در ﻣؤﺳﺳﺎت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﻣﻼﺣظﮫ ﻣﯽ ﮐﻧﯾد:
ﻓرﻣول ﺑﮭﺎی ﺗﻣﺎم ﺷده ﮐﺎﻻی ﻓروش رﻓﺗﮫ و ﺳود ﺧﺎﻟص در ﻣوﺳﺳﺎت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ در اﯾﻧﺟﺎ آورده ﺷود .
ﻣﺗﻌﺎﻗﺑﺎ ﻓرﻣول درج ﺧواھد ﺷد  -------ﺻﺎﺑری ۱۳۸۸/۷/۱۴
ﻓروش ﺧﺎﻟص:
اوﻟﯾن ﺟزء ،در ﺻورﺗﺣﺳﺎب ﺳود و زﯾﺎن اﺳت .ﺑرای ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﻣﺑﺎﻟﻎ ﺑرﮔﺷت از ﻓروش و ﺗﺧﻔﯾﻔﺎت و
ھﻣﭼﻧﯾن ﺗﺧﻔﯾﻔﺎت ﻧﻘدی ﻓروش از ﻣﺑﻠﻎ ﻓروش ﻧﺎﺧﺎﻟص ﮐﺳر ﻣﯽ ﺷود.

ﺑﮭﺎی ﺗﻣﺎم ﺷده ﮐﺎﻻی ﻓروش رﻓﺗﮫ:
دوﻣﯾن ﺟزء ،در ﺻورﺗﺣﺳﺎب ﺳود و زﯾﺎن اﺳت .ﻣوﺟودی ﮐﺎﻻی اول دوره ،ﺑﮭﺎی ﺗﻣﺎم ﺷده ﮐﺎﻻی
ﺧرﯾداری ﺷده و ﻣوﺟودی ﮐﺎﻻی ﭘﺎﯾﺎن دوره ﺳﮫ ﺟزء اﺻﻠﯽ ﺑرای ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ھﺳﺗﻧد.

ﻣوﺟودی ﮐﺎﻻ در اول دوره +

ﺑﮭﺎی ﺗﻣﺎم ﺷده ﮐﺎﻻی ﺧرﯾداری ﺷده = ﺑﮭﺎی ﺗﻣﺎم ﺷده ﮐﺎﻻی آﻣﺎده ﺑرای

ﻓروش = ﻣوﺟودی ﮐﺎﻻ در ﭘﺎﯾﺎن دوره  +ﺑﮭﺎی ﺗﻣﺎم ﺷده ﮐﺎﻻی ﻓروش رﻓﺗﮫ

ﺑرای ﺗﻌﯾﯾن ﺑﮭﺎی ﺗﻣﺎم ﺷده ﮐﺎﻻی ﺧرﯾداری ﺷده

ﻓرﻣول ﺑﮭﺎی ﺗﻣﺎم ﺷده ﮐﺎﻻی ﺧرﯾداری ﺷده در ﻣوﺳﺳﺎت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ در اﯾﻧﺟﺎ آورده ﺷود  .ﻣﺗﻌﺎﻗﺑﺎ ﻓرﻣول
درج ﺧواھد ﺷد  -------ﺻﺎﺑری ۱۳۸۸/۷/۱۴

اﺻول ﺣﺳﺎﺑداری۱
ﺑﺧش دوم

ﭘس از اﺻﻼح ﺣﺳﺎب ھﺎ ﻣﯽ ﺗوان ﺻورت ھﺎی ﻣﺎﻟﯽ را ﺗﮭﯾﮫ ﻧﻣود.
ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﻧﯾرو
ﺻورﺗﺣﺳﺎب ﺳود و زﯾﺎن ﺑرای ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻧﺗﮭﯽ ﺑﮫ  ۲۹اﺳﻔﻧدﻣﺎه ۱۳۷٦
ﻓروش ﺧﺎﻟص:
٤۸٥٤۰۰۰۰
۸۹۲۰۰۰

ﻓروش
۲۸۲۰۰۰

ﮐﺳر ﻣﯽ ﺷود :ﺑرﮔﺷت از ﻓروش و

۶۱۰۰۰۰

ﺗﺧﻔﯾﻔﺎت

٤۷۶٤۸۰۰۰

ﺗﺧﻔﯾﻔﺎت ﻧﻘدی ﻓروش
٤۳٤٥۰۰۰

ﻓروش ﺧﺎﻟص
ﺑﮭﺎی ﺗﻣﺎم ﺷده ﮐﺎﻻی ﻓروش رﻓﺗﮫ:
۲۱٥۰۰۰۰۰

ﻣوﺟودی ﮐﺎﻻ در اول در اول دوره
ﺧرﯾد ﮐﺎﻻ
 ۳۲۲۷۰۰ﮐﺳر ﻣﯽ ﺷود :ﺑرﮔﺷت از ﺧرﯾد و ﺗﺧﻔﯾﻔﺎت

۸۰۲۷۰۰

 ٤۸۰۰۰۰ﺗﺧﻔﯾﻔﺎت ﻧﻘدی ﺧرﯾد

۲۰۶۹۷۳۰۰

ﺧرﯾد ﺧﺎﻟص

٥۳۰۰۰۰

اﺿﺎﻓﮫ ﻣﯽ ﺷود :ھزﯾﻧﮫ ﺣﻣل ﮐﺎﻻی
ﺧرﯾداری ﺷده
ﺑﮭﺎی ﺗﻣﺎم ﺷده ﮐﺎﻻی ﺧرﯾداری ﺷده

۲۱۲۲۷۳۰۰

ﺑﮭﺎی ﺗﻣﺎم ﺷده ﮐﺎﻻی آﻣﺎده ﺑرای ﻓروش

۲٥٥۷۲۳۰۰

ﮐﺳر ﻣﯽ ﺷود :ﻣوﺟودی ﮐﺎﻻ در ﭘﺎﯾﺎن

۳۳۸۹۰۰۰

دوره
ﺑﮭﺎی ﺗﻣﺎم ﺷده ﮐﺎﻻی ﻓروش رﻓﺗﮫ
ﺳود ﻧﺎﺧﺎﻟص

۲۲۱۸۳۳۰۰

ھزﯾﻧﮫ ھﺎی ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﯽ:

۲٥٤۶٤۷۰۰

ھزﯾﻧﮫ ﺣﻘوق ﮐﺎرﮐﻧﺎن
۷۹٤٥۰۰۰

ھزﯾﻧﮫ اﺟﺎره

۲۰۸۰۰۰۰

ھزﯾﻧﮫ آب ،ﺑرق و ﺗﻠﻔن

۹۲۰۰۰۰

ھزﯾﻧﮫ ﭘذﯾراﯾﯽ

۳۶۲٥۰۰

ھزﯾﻧﮫ ﺑﯾﻣﮫ وﺳﺎﯾط ﻧﻘﻠﯾﮫ

٥۶٥۰۰

ھزﯾﻧﮫ ﻣﻠزوﻣﺎت ﻣﺻرﻓﯽ

۳٥۸۸۰۰

ھزﯾﻧﮫ آﮔﮭﯽ و ﺗﺑﻠﯾﻐﺎت

۸۹۰۰۰۰

ھزﯾﻧﮫ ﺣﻣل ﮐﺎﻻی ﻓروش رﻓﺗﮫ

٥٤۱۰۰۰

ھزﯾﻧﮫ ﻣﺗﻔرﻗﮫ

۱۲۸۲۰۰

ﺟﻣﻊ ھزﯾﻧﮫ ھﺎی ﻋﻣﻠﯾﺎت
ﺳود ﺧﺎﻟص

۱۳۲۸۲۰۰۰
۱۲۱۸۲۷۰۰

ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﻧﯾرو
ﺻورﺗﺣﺳﺎب ﺳرﻣﺎﯾﮫ  ۲۹اﺳﻔﻧد ۱۳۷٦
﷼
۱۸۲۸۰۰۰۰
۲۳۲۰۰۰۰۰
٤۱٤۸۰۰۰۰

ﺳرﻣﺎﯾﮫ آﻗﺎی ﺑﮭﻧﺎم ﭘور در اول دوره
اﺿﺎﻓﮫ ﻣﯽ ﺷود :ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری طﯽ دوره

۱۲۱۸۲۷۰۰

اﺿﺎﻓﮫ ﻣﯽ ﺷود :ﺳود ﺧﺎﻟص

٥۳۶۶۲۷۰۰
((۳۷۰۹۰۰۰

ﮐﺳر ﻣﯽ ﺷود ﺑرداﺷت آﻗﺎی ﺑﮭﻧﺎم ﭘور

٤۹۹٥۳۷۰۰

ﺳرﻣﺎﯾﮫ آﻗﺎی ﺑﮭﻧﺎم ﭘور در ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ۱۳۷۶

ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﻧﯾرو
ﺗرازﻧﺎﻣﮫ ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ  ۲۹اﺳﻔﻧد ﻣﺎه ) ۱۳۷٦ارﻗﺎم ﺑﮫ ﷼(
داراﺋﯽ ھﺎ

ﺑدھﯽ ھﺎ

۱۸٥۰۰۰۰

ﻧﻘد و ﺑﺎﻧﮏ
ﺣﺳﺎب ھﺎی

ﺣﺳﺎﺑﮭﺎی ﭘرداﺧﺗن

۱۳۰۰۰۰۰

درﯾﺎﻓﺗﻧﯽ

۳۷٥۰۰۰۰

ﻣوﺟودی ﮐﺎﻻ

۳۳۸۹۰۰۰

وام ﭘرداﺧﺗﻧﯽ

۹۱۰۰۰۰۰

ﻣوﺟودی ﻣﻠزوﻣﺎت

۳۶۱۲۰۰

ﺟﻣﻊ ﺑدھﯽ ھﺎ

۱۰٤۰۰۰۰۰

ﭘﯾش ﭘرداﺧت اﺟﺎره

۱۷۶۰۰۰۰

ﺣﻘوق ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺎﻟﮏ:
ﺳرﻣﺎﯾﮫ آﻗﺎی ﺑﮭﻧﺎم ﭘور ٤۹۹٥۳۷۰۰
در ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ۱۳۷۶
ﺟﻣﻊ ﺑدھﯽ ھﺎ و ﺣﻘوق ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺎﻟﮏ
۶۰۳٥۳۷۰۰

ﺑﺳﺗن ﺣﺳﺎب ھﺎی ﻣوﻗت ﺑﮫ ﺷرح زﯾر اﻧﺟﺎم ﻣﯽ ﮔﯾرد:

ﭘﯾش ﭘرداﺧت ﺑﯾﻣﮫ
اﺛﺎﺛﮫ
وﺳﺎﯾط ﻧﻘﻠﯾﮫ

۱٦۹٥۰۰
۸۲۷٤۰۰۰
٤۰۸۰۰۰۰۰
۶۰۳٥۳۷۰۰

دﻓﺗر روزﻧﺎﻣﮫ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﻧﯾرو
ﺑﺳﺗﺎﻧﮑﺎر

ﺑدھﮑﺎر

ﺗﺎرﯾﺦ

ﻋطف

۱۳۷٦
٤۸٥٤۰۰۰۰

ﻓروش ﮐﺎﻻ

 ۲۹اﺳﻔﻧد

۳۲۲۷۰۰

ﺑرﮔﺷت از ﺧرﯾد و ﺗﺧﻔﯾﻔﺎت

ﻣﺎه

٤۸۰۰۰۰

ﺗﺧﻔﯾﻔﺎت ﻧﻘدی ﺧرﯾد
ﺧﻼﺻﮫ ﺳود و زﯾﺎن

٤۹۳٤۲۷۰۰

ﺑﺳﺗن ﺣﺳﺎب ھﺎی ﻓروش و ﺣﺳﺎب ھﺎی ﮐﺎھﻧده
۲۲۹۲۲۰۰۰

ﺧرﯾد
ﺧﻼﺻﮫ ﺳود و زﯾﺎن

 ۲۹اﺳﻔﻧد

۲۱٥۰۰۰۰۰

ﺧرﯾد ﮐﺎﻻ

ﻣﺎه

٥۳۰۰۰۰

ھزﯾﻧﮫ ﺣﻣل ﮐﺎﻻی ﺧرﯾداری ﺷده

۲۸۲۰۰۰

ﺑرﮔﺷت از ﻓروش و ﺗﺧﻔﯾﻔﺎت

۶۱۰۰۰۰

ﺗﺧﻔﯾﻔﺎت ﻧﻘدی ﻓروش
ﺑﺳﺗن ﺣﺳﺎب ﺧرﯾد و ﺣﺳﺎب ھﺎی ﮐﺎھﻧده ﻓروش
۱۳۲۸۲٥۰۰

ﺧﻼﺻﮫ ﺳود و زﯾﺎن
ھزﯾﻧﮫ ﺣﻘوق ﮐﺎرﮐﻧﺎن

۷۹٤٥۰۰۰

ھزﯾﻧﮫ اﺟﺎره

۲۰۸۰۰۰۰

ھزﯾﻧﮫ آب و ﺑرق و ﺗﻠﻔن

۹۲۰۰۰۰

ھزﯾﻧﮫ ﭘذﯾراﯾﯽ

۳۶۲٥۰۰

ھزﯾﻧﮫ ﺑﯾﻣﮫ وﺳﺎﯾط ﻧﻘﻠﯾﮫ

٥۶٥۰۰

ھزﯾﻧﮫ آﮔﮭﯽ و ﺗﺑﻠﯾﻐﺎت

۸۹۰۰۰۰

ھزﯾﻧﮫ ﻣﻠزوﻣﺎت ﻣﺻرﻓﯽ

۳٥۸۸۰۰

ھزﯾﻧﮫ ﺣﻣل ﮐﺎﻻی ﻓروش رﻓﺗﮫ

٥٤۱۰۰۰

ھزﯾﻧﮫ ﻣﺗﻔرﻗﮫ

۱۲۸۲۰۰

۳۷۰۹۰۰۰

۳۷۰۹۰۰۰

۱۲۱۸۲۷۰۰

ﺑﺳﺗن ﺣﺳﺎب ھﺎی ھزﯾﻧﮫ
ﺳرﻣﺎﯾﮫ آﻗﺎی ﺑﮭﻧﺎم ﭘور

 ۲۹اﺳﻔﻧد

ﺑرداﺷت

ﻣﺎه

ﺑﺳﺗن ﺣﺳﺎب ﺑرداﺷت
ﺧﻼﺻﮫ ﺳود و زﯾﺎن

۱۲۱۸۲۷۰۰

ﺳرﻣﺎﯾﮫ آﻗﺎی ﺑﮭﻧﺎم ﭘور
ﺑﺳﺗن ﺣﺳﺎب ﺧﻼﺻﮫ ﺳود و زﯾﺎن

ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﻧﯾرو
ﺗراز آزﻣﺎﯾﺷﯽ اﺧﺗﺗﺎﻣﯽ  ۲۹اﺳﻔﻧد ﻣﺎه ۱۳۷٦
ﻣﺎﻧده ﺣﺳﺎب

ﺷﻣﺎره ﺣﺳﺎب

ﻧﺎم ﺣﺳﺎب

۱۰۱

ﻧﻘد و ﺑﺎﻧﮏ

۱۸٥۰۰۰۰

۱۰۲

ﺣﺳﺎب ھﺎی درﯾﺎﻓﺗﻧﯽ

۳۷٥۰۰۰۰

۱۰۳

ﻣوﺟودی ﮐﺎﻻ

۳۳۸۹۰۰۰

۱۰٤

ﻣوﺟودی ﻣﻠزوﻣﺎت

۳۶۱۲۰۰

۱۰٥

ﭘﯾش ﭘرداﺧت اﺟﺎره

۱۷۶۰۰۰۰

۱۰۶

ﭘﯾش ﭘرداﺧت ﺑﯾﻣﮫ

۱۶۹٥۰۰

۱۱۱

اﺛﺎﺛﮫ

۸۲۷٤۰۰۰

۱۱۲

وﺳﺎﯾط ﻧﻘﻠﯾﮫ

٤۰۸۰۰۰۰۰

۲۰۱

ﺣﺳﺎب ھﺎی ﭘرداﺧﺗﻧﯽ

۱۳۰۰۰۰۰

۲۰۲

وام ﭘرداﺧﺗﻧﯽ

۹۱۰۰۰۰۰

۳۰۱

ﺳرﻣﺎﯾﮫ آﻗﺎی ﺑﮭﻧﺎم ﭘور

ﺑدھﮑﺎر

ﺑﺳﺗﺎﻧﮑﺎر

ﺟﻣﻊ

۶۰۳٥۳۷۰۰

۶۰۳٥۳۷۰۰

»ﺑﺳﺗن ﺣﺳﺎب ھﺎی داﺋﻣﯽ«
ﺗﺎرﯾﺦ

ﺷرح

ﺗراز اﺧﺗﺗﺎﻣﯽ

۱۳۷٦
 ۲۹اﺳﻔﻧد ﻣﺎه

ﻋطف ﺑدھﮑﺎر

۶۰۳٥۳۷۰۰

ﻧﻘد و ﺑﺎﻧﮏ

۱۸٥۰۰۰۰

ﺣﺳﺎب ھﺎی درﯾﺎﻓﺗﻧﯽ

۳۷٥۰۰۰۰

ﻣوﺟودی ﮐﺎﻻ

۳۳۸۹۰۰۰

ﻣوﺟودی ﻣﻠزوﻣﺎت

۳۶۱۲۰۰

ﭘﯾش ﭘرداﺧت اﺟﺎره

۱۷۶۰۰۰۰

ﭘﯾش ﭘرداﺧت ﺑﯾﻣﮫ

۱۶۹٥۰۰

اﺛﺎﺛﮫ

۸۲۷٤۰۰۰

وﺳﺎﯾط ﻧﻘﻠﯾﮫ

٤۰۸۰۰۰۰۰

ﺑﺳﺗن ﺣﺳﺎب ھﺎی داراﺋﯽ
ﺳرﻣﺎﯾﮫ آﻗﺎی ﺑﮭﻧﺎم ﭘور

٤۹۹٥۳۷۰۰

ﺣﺳﺎب ھﺎی ﭘرداﺧﺗﻧﯽ

۱۳۰۰۰۰۰

وام ﭘرداﺧﺗﻧﯽ

۹۱۰۰۰۰۰

ﺗراز اﺧﺗﺗﺎﻣﯽ
ﺑﺳﺗن ﺣﺳﺎب ھﺎی ﺑدھﯽ و ﺣﺳﺎب
ﺳرﻣﺎﯾﮫ

۶۰۳٥۳۷۰۰

ﭘرﺳﺷﮭﺎ
 -۱ﺻورﺗﺣﺳﺎب ﺳود و زﯾﺎن طﺑﻘﮫ ﺑﻧدی ﺷده ﭼﯾﺳت؟
ﻣراﺣل ﻣﺧﺗﻠف ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﺳود ﺧﺎﻟص در ﺻورﺗﺣﺳﺎب ﺳود و زﯾﺎن ﺧﻼﺻﮫ ﻣﯽ ﺷود .اﺑﺗدا ﺑﮭﺎی ﺗﻣﺎم ﺷده
ﮐﺎﻻی ﻓروش رﻓﺗﮫ از ﻓروش ﺧﺎﻟص ﮐﺳر و ﻣﺑﻠﻎ ﺳود ﻧﺎﺧﺎﻟص ﺑدﺳت ﻣﯽ آﯾد .ﺳﭘس ھزﯾﻧﮫ ھﺎی ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﯽ ﺑﮫ
ﺗﻔﮑﯾﮏ ﻧوﺷﺗﮫ ﺷده و ﻣﺟﻣوع آن از ﺳود ﻧﺎﺧﺎﻟص ﮐﺳر ﻣﯽ ﮔردد ﺗﺎ ﺳود ﯾﺎ زﯾﺎن ﺧﺎﻟص ﺑﮫ دﺳت آﯾد.

 -۲در ھر ﯾﮏ از ﻣوارد زﯾر ﺑﮫ ﺟﺎی

 (۱ﺧرﯾد ﺧﺎﻟص = ﺧرﯾد ﮐﺎﻻ -

 (۲ﺳود ﻧﺎﺧﺎﻟص =

اﺻطﻼح ﻣﻧﺎﺳب ﺑﻧوﯾﺳﯾد؟

ﺑرﮔﺷت از ﺧرﯾد
وﺗﺧﻔﯾﻔﺎت

ھزﯾﻧﮫ ھﺎی ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﯽ

 -ﺗﺧﻔﯾﻔﺎت ﻧﻘدی وﻏﯾر ﻧﻘدی

 +ﺳود ﺧﺎﻟص

اﺻول ﺣﺳﺎﺑداری۱
ﺑﺧش دوم
ﻓﺻل ھﺷﺗم
روﺷﮭﺎی ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣوﺟودی ﮐﺎﻻ
ﺣﺳﺎﺑداران ﺑﺎﯾد ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﻧظﺎم ﺣﺳﺎﺑداری ﻣﻧﺎﺳب اطﻼﻋﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻣوﺟودی ﮐﺎﻻ را ﺛﺑت و ﻧﮕﮭداری
ﮐﻧﻧد .ﻣوﺟودی ﮐﺎﻻ ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎ ً در ھر دو ﺻورﺗﺣﺳﺎب ﺗراز ﻧﺎﻣﮫ و ﺳود و زﯾﺎن اﺛر ﻣﯽ ﮔذارد .ﻣوﺟودی ﮐﺎﻻ
در ﺗراز ﻧﺎﻣﮫ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ داراﺋﯽ ﻧوﺷﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود و در ﺻورﺗﺣﺳﺎب ﺳود و زﯾﺎن ﺑرای ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﺑﮭﺎی ﺗﻣﺎم
ﺷده ﮐﺎﻻی ﻓروش رﻓﺗﮫ اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﮔردد.
ارزﯾﺎﺑﯽ )ﺗﻌﯾﯾن ﺑﮭﺎی ﺗﻣﺎم ﺷده( ﻣوﺟودی ﮐﺎﻻی ﭘﺎﯾﺎن دوره در دو ﻣرﺣﻠﮫ اﻧﺟﺎم ﻣﯽ ﮔﯾرد:

 -۱ﺗﻌﯾﯾن ﻣﻘدار واﻗﻌﯽ ﻣوﺟودی ھﺎ )اﻧﺑﺎر ﮔراﻧﯽ(:
ﺗﻌﯾﯾن ﻣﻘدار واﻗﻌﯽ ﻣوﺟودی ﮐﺎﻻی ﻣﺗﻌﻠﻖ ﺑﮫ ﯾﮏ ﻣؤﺳﺳﮫ در ﯾﮏ زﻣﺎن ﻣﻌﯾن.
اﻗﻼم زﯾر ﺟزء ﻣوﺟودی ھﺎی ﮐﺎﻻی ﭘﺎﯾﺎن دوره ﻣﻧظور ﺧواھﻧد ﺷد.
ﻣوﺟودی ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در ﭘﺎﯾﺎن دوره ﻣﺎﻟﯽ در ﻓروﺷﮕﺎه ﯾﺎ اﻧﺑﺎر واﺣد ﺗﺟﺎری ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧده اﺳت.
ﻣوﺟودی ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻧزد ﺷﻌﺑﮫ ھﺎ ﯾﺎ ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ ھﺎی واﺣد ﺗﺟﺎری ﻧﮕﮭداری ﻣﯽ ﺷود.
ﻣوﺟودی ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﻧوان اﻣﺎﻧت ﻧزد اﻓراد ﯾﺎ ﻣؤﺳﺳﺎت دﯾﮕر ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧده اﺳت.
ﮐﺎﻻھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺧرﯾداری ﺷده اﻧد و در ﺣﺳﺎب »ﺧرﯾد« ﺛﺑت ﺷده اﻧد اﻋم از اﯾﻧﮑﮫ ﺑﮫ ﻣؤﺳﺳﮫ رﺳﯾده ﯾﺎ ﻧرﺳﯾده
ﺑﺎﺷﻧد.

 -۲ﺗﻌﯾﯾن ﺑﮭﺎی ﺗﻣﺎم ﺷده ھر واﺣد از ﻣوﺟودی ھﺎ:

ﺑﮭﺎی ﺗﻣﺎم ﺷده ھر واﺣد  χﺗﻌداد واﺣدھﺎی ﻣوﺟودی ﮐﺎﻻ در ﭘﺎﯾﺎن دوره = ﺑﮭﺎی ﺗﻣﺎم ﺷده ﻣوﺟودی ﮐﺎﻻ در
ﭘﺎﯾﺎن دوره
ﺑﮭﺎی ﺗﻣﺎم ﺷده ھر واﺣد  χﺗﻌداد واﺣدھﺎی ﮐﺎﻻی ﻓروش رﻓﺗﮫ = ﺑﮭﺎی ﺗﻣﺎم ﺷده ﮐﺎﻻی ﻓروش رﻓﺗﮫ
روﺷﮭﺎی ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣوﺟودی ﮐﺎﻻ:
 -۱روش اوﻟﯾن ﺻﺎدره از اوﻟﯾن وارده:
در اﯾن روش ﮔردش ﺑﮭﺎی ﺗﻣﺎم ﺷده ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ای ﮐﮫ ﻗدﯾﻣﯽ ﺗرﯾن ﮐﺎﻻھﺎی ﺧرﯾداری ﺷده ،ﻗﺑل از ﺳﺎﯾر ﮐﺎﻻھﺎ
ﺑﮫ ﻓروش ﻣﯽ رﺳد و ﺑﮫ ﻋﺑﺎرت دﯾﮕر ﺑﮭﺎی ﺗﻣﺎم ﺷده ﮐﺎﻻی ﻓروش رﻓﺗﮫ از ﻗﯾﻣﺗﮭﺎی ﺧرﯾد ﻗدﯾﻣﯽ ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ
ﻣﯽ ﺷود.
ﻣﺛﺎل:
اطﻼﻋﺎت زﯾر از ﮔردش ﯾﮏ ﻧوع ﮐﻔش ورزﺷﯽ ﺳﺎل  ۱۳۷۹در ﻓروﺷﮕﺎه ﺑرﻧﺎ در دﺳت اﺳت.
ﻣﺑﻠﻎ

ﻗﯾﻣت واﺣد )﷼(

ﻣﻘدار  -واﺣد

۸۰۰۰۰۰۰

۸۰۰۰۰

۱۰۰

ﻣوﺟودی ﮐﺎﻻی اول دوره

٤٥۰۰۰۰۰

۹۰۰۰۰

٥۰

ﺧرﯾد اول ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ ۲/٤

٥۰۰۰۰۰۰

۱۰۰۰۰۰

٥۰

ﺧرﯾد دوم ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ ٥/۲

۶۰۰۰۰۰۰

۱۲۰۰۰۰

٥۰

ﺧرﯾد ﺳوم ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ ۸/۷

۶٥۰۰۰۰۰

۱۳۰۰۰۰

٥۰

ﺧرﯾد ﭼﮭﺎرم ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ ۱۲/۱

۳۰۰

ﮐﺎﻻی آﻣﺎده ﺑرای ﻓروش

)(۱۲۰

ﻣوﺟودی ﮐﺎﻻ در ﭘﺎﯾﺎن دوره

۱۸۰

ﮐﺎﻻی ﻓروش رﻓﺗﮫ

۳۰۰۰۰۰۰۰

 ۶٥۰۰۰۰۰﷼

ﺷرح

 ٥۰واﺣد از ﺧرﯾد ﭼﮭﺎرم )ھر واﺣد  ۱۳۰۰۰۰﷼(

 ۶۰۰۰۰۰۰﷼

 ٥۰واﺣد از ﺧرﯾد ﺳوم )ھر واﺣد  ۱۲۰۰۰۰﷼(

 ۲۰۰۰۰۰۰﷼

 ۲۰واﺣد از ﺧرﯾد دوم )ھر واﺣد  ۱۰۰۰۰۰﷼(

۱٤٥۰۰۰۰۰

 ۱۲۰واﺣد ﻣوﺟودی ﭘﺎﯾﺎن دوره

 -۲روش اوﻟﯾن ﺻﺎدره از آﺧرﯾن وارده:
ﮔردش ﺑﮭﺎی ﺗﻣﺎم ﺷده ﻣﺑﺗﻧﯽ اﺳت ﺑر اﯾن ﮐﮫ آﺧرﯾن و ﺟدﯾدﺗرﯾن ﮐﺎﻻی ﺧرﯾداری ﺷده ﻗﺑل از ﺳﺎﯾر ﮐﺎﻻ ھﺎ
ﺑﮫ ﻓروش ﻣﯽ رﺳد و ﺑﮭﺎی ﺗﻣﺎم ﺷده ﻣوﺟودی ﭘﺎﯾﺎن دوره ﺑر ﻣﺑﻧﺎی ﻗﯾﻣت ھﺎی ﺧرﯾد ﻗدﯾﻣﯽ ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﻣﯽ
ﺷود.
ﻣﺛﺎل :
از اطﻼﻋﺎت ﻣﺛﺎل ﻗﺑل اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻧﯾم.
ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ارزش ﻣوﺟودی ﭘﺎﯾﺎن دوره در روش اوﻟﯾن ﺻﺎدره از آﺧرﯾن وارده
 ۱۰۰واﺣد ارزش ﻣوﺟودی اول دوره )ھر واﺣد  ۸۰۰۰۰﷼(

 ۸۰۰۰۰۰۰﷼

 ۲۰واﺣد از ﺧرﯾد اول )ھر واﺣد  ۹۰۰۰۰﷼(

 ۱۸۰۰۰۰۰﷼

 ۱۲۰واﺣد ارزش ﻣوﺟودی ﭘﺎﯾﺎن دوره

۹۸۰۰۰۰۰

ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﮔردش ﺑﮭﺎی ﺗﻣﺎم ﺷده

اﺻول ﺣﺳﺎﺑداری۱
ﺑﺧش دوم
 -۳روش ﻣﯾﺎﻧﮕﯾن ﻣوزون:
ﮔردش ﺑﮭﺎی ﺗﻣﺎم ﺷده ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ای اﺳت ﮐﮫ ﮐﺎﻻی ﻓروش رﻓﺗﮫ ،ﺗرﮐﯾﺑﯽ از ﻗﯾﻣت ھﺎی ﺧرﯾد ﻗدﯾﻣﯽ و
ﺧرﯾدھﺎی ﺟدﯾد ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.

/ﺑﮭﺎی ﺗﻣﺎم ﺷده ﮐﺎﻻی آﻣﺎده ﺑرای ﻓروش

= ﺑﮭﺎی ﻣﯾﺎﻧﮕﯾن ﻣوزون ھر واﺣد

ﻣﻘدار ﮐﺎﻻی آﻣﺎده ﺑرای ﻓروش
۱۰۰۰۰۰ = ۳۰۰ / ۳۰۰۰۰۰۰۰

 -٤روش ﺷﻧﺎﺳﺎﺋﯽ وﯾژه:
در اﯾن روش ﺑﺎﯾد ﻣﺷﺧص ﮐرد ﮐﮫ ﻣوﺟودی ﮐﺎﻻی ﭘﺎﯾﺎن دوره از ﮐدام ﻗﯾﻣت ھﺎی ﺧرﯾد ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .اﯾن روش
ﺑﯾﺷﺗر در ﻣؤﺳﺳﺎﺗﯽ ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ رود ﮐﮫ اﻗﻼم ﮐﺎﻻی آﻧﮭﺎ ﻣﺣدود اﺳت و ارزش ﻧﺳﺑﺗﺎ ً ﺑﺎﻻﺋﯽ دارد.

روﺷﮭﺎی ﺑرآورد ارزش ﻣوﺟودی ﮐﺎﻻ
 -۱روش ﺳود ﻧﺎﺧﺎﻟص
در اﯾن روش ﺑدون ﻣوﺟودی ﺑرداری واﻗﻌﯽ و ﺻرﻓﺎ ً ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از اطﻼﻋﺎت ﻣوﺟود در دﻓﺎﺗر ﺣﺳﺎﺑداری
ﻣﯽ ﺗوان ارزش ﺑرآوردی ﻣوﺟودی ھﺎ را ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﮐرد و ﻓرض ﺑر اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﻧﺳﺑت )درﺻد( ﺳود
ﻧﺎﺧﺎﻟص ﺑﮫ ﻓروش ﺧﺎﻟص واﺣد ﺗﺟﺎری از ﯾﮏ دوره ﺑﮫ دوره ﺑﻌد ﯾﮑﺳﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
ﻣﺛﺎل  :اطﻼﻋﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ دوﭼرﺧﮫ ﻣدل ﮐوھﺳﺗﺎن در دوﭼرﺧﮫ ﻓروﺷﯽ اﻟﺑرز ﺑرای ﺳﺎل  ۱۳۷۹ﺑﮫ ﺷرح
زﯾر در دﺳت اﺳت:
ﻓروش ﺧﺎﻟص
ﻣوﺟودی ﮐﺎﻻی اول ﺳﺎل
ﺑﮭﺎی ﺗﻣﺎم ﺷده ﮐﺎﻻی ﺧرﯾداری ﺷده طﯽ ﺳﺎل
ﻧﺳﺑت ﺑرآوردی ﺳود ﻧﺎﺧﺎﻟص ﺑﮫ ﻓروش

 ۳۰۰۰۰۰۰۰﷼
 ٥۰۰۰۰۰۰۰﷼
۲۰۰۰۰۰۰۰﷼
 ٤۰درﺻد

ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﻣوﺟودی ﮐﺎﻻی ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ۱۳۷۹ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از روش ﺳود ﻧﺎﺧﺎﻟص ﺑﮫ ﺷرح زﯾر ﺧواھد ﺑود:
ﻣوﺟودی ﮐﺎﻻی دوره

 ٥۰۰۰۰۰۰۰﷼

ﺑﮭﺎی ﺗﻣﺎم ﺷده ﮐﺎﻻی ﺧرﯾداری ﺷده

 ۲۰۰۰۰۰۰۰﷼

ﺑﮭﺎی ﺗﻣﺎم ﺷده ﮐﺎﻻی آﻣﺎده ﺑرای ﻓروش

 ۷ ۰۰۰۰۰۰۰﷼
 ۳۰۰۰۰۰۰۰﷼

ﻓروش ﺧﺎﻟص
ﮐﺳر ﻣﯽ ﺷود :ﺳود ﻧﺎﺧﺎﻟص ﺑرآوردی
(۳۰۰۰۰۰۰۰ *%٤۰) = ۱۲۰۰۰۰۰۰
ﺑﮭﺎی ﺗﻣﺎم ﺷده ﮐﺎﻻی ﻓروش رﻓﺗﮫ )ﺑرآوردی(

 ۱۸۰۰۰۰۰۰﷼

ﻣوﺟودی ﮐﺎﻻی ﭘﺎﯾﺎن دوره )ﺑرآوردی(

 ٥۲۰۰۰۰۰۰﷼

 -۲روش ﻗﯾﻣت ھﺎی ﺧرده ﻓروﺷﯽ:
ﺑرای اﺳﺗﻔﺎده از روش ﻗﯾﻣت ھﺎی ﺧرده ﻓروﺷﯽ اﺳﻧﺎد و ﻣدارک واﺣد ﺗﺟﺎری ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ای ﺛﺑت ﺷوﻧد ﮐﮫ
اطﻼﻋﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻣوﺟودی ﮐﺎﻻی اﺑﺗدای دوره و ﺧرﯾدھﺎی طﯽ دوره ﺑر ﺣﺳب ﻗﯾﻣت ھﺎی ﺗﻣﺎم ﺷده و
ھﻣﭼﻧﯾن ﻗﯾﻣت ھﺎی ﺧرده ﻓروﺷﯽ ﻗﺎﺑل دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﺎﺷد.

ﻣﺛﺎل :
اطﻼﻋﺎت زﯾر ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﯾﮑﯽ از اﻗﻼم ﻣواد ﺷوﯾﻧده ﻓروﺷﮕﺎه ﻧظﯾف طﯽ ﺳﺎل ۱۳ ۷۹در دﺳت اﺳت:
ﻗﯾﻣت ﺧرده ﻓروﺷﯽ

ﻗﯾﻣت ﺗﻣﺎم ﺷده

۳۶۰۰۰۰۰۰

۲۲۳۲۰۰۰۰

۶٤۰۰۰۰۰۰

۳۹۶۸۰۰۰۰

۷۰۰۰۰۰۰۰

ﻣوﺟودی ﮐﺎﻻی اول دوره

ﺑﮭﺎی ﺗﻣﺎم ﺷده
ﮐﺎﻻی ﺧرﯾداری ﺷده
ﻓروش ﺧﺎﻟص

ﺑرآورد ﺑﮭﺎی ﺗﻣﺎم ﺷده ﻣوﺟودی ﮐﺎﻻی ﭘﺎﯾﺎن دوره ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از روش ﻗﯾﻣﺗﮭﺎی ﺧرده ﻓروﺷﯽ ﺑﮫ ﺷرح زﯾر
اﻧﺟﺎم ﻣﯽ ﮔﯾرد.

ﻗﯾﻣت ﺧرده ﻓروﺷﯽ
۳٦۰۰۰۰۰۰

ﻗﯾﻣت ﺗﻣﺎم ﺷده
۲۲۳۲۰۰۰۰

ﻣوﺟودی ﮐﺎﻻی اول دوره

٦٤۰۰۰۰۰۰

۳۹٦۸۰۰۰۰

ﺑﮭﺎی ﺗﻣﺎم ﺷده ﮐﺎﻻی ﺧرﯾداری ﺷده طﯽ دوره

۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰

٦۲۰۰۰۰۰۰
ﻧﺳﺑت ﺑﮭﺎی ﺗﻣﺎم ﺷده ﺑﮫ ﻗﯾﻣت ﺧرده
ﻓروﺷﯽ)(۱۰۰۰۰۰۰/٦۲۰۰۰۰۰۰=٦۲%
ﮐﺳر ﻣﯾﺷود:ﻓروش ﺧﺎﻟص ﺑﮫ ﻗﯾﻣت ﺧرده

۷۰۰۰۰۰۰۰

ﻓروﺷﯽ
ﻣوﺟودی ﮐﺎﻻی ﭘﺎﯾﺎن دوره ﺑﮫ ﻗﯾﻣت ﺧورده

۳۰۰۰۰۰۰۰

ﻓروﺷﯽ
ﻣوﺟودی ﮐﺎﻻ در ﭘﺎﯾﺎن دوره ﺑﮫ ﻗﯾﻣت ﺗﻣﺎم ﺷده
۱۸٦۰۰۰۰۰

)ﺑرآوردی(
)(۳۰۰۰۰۰۰۰*%٦۲

ﺛﺑت ادواری:
در اﯾن روش ﺣﺳﺎب ﻣوﺟودی ﮐﺎﻻ در طول دوره ﻣﺎﻟﯽ ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻧدارد و ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن دوره ﻣﺎﻟﯽ ﺑدون ﺗﻐﯾﯾر ﺑﺎﻗﯽ
ﻣﯽ ﻣﺎﻧد و ﺳﭘس ﺑﺎ اﻧﺟﺎم دو ﺛﺑت اﺻﻼﺣﯽ اﺑﺗدا ﻣﺑﻠﻎ ﻣوﺟودی ﮐﺎﻻی در اﺑﺗدای دوره ،از اﯾن ﺣﺳﺎب ﺣذف
و ﺳﭘس ﻣﺑﻠﻎ ﻣوﺟودی ﮐﺎﻻی ﭘﺎﯾﺎن دوره ،در اﯾن ﺣﺳﺎب ﺑدھﮑﺎر ﻣﯽ ﺷود.

ﺛﺑت داﺋﻣﯽ:

در اﯾن روش ﺑرای ﺛﺑت روﯾدادھﺎی ﻣرﺗﺑط ﺑﺎ ﻣوﺟودی ﮐﺎﻻ ،از ﺣﺳﺎب ﻣوﺟودی ﮐﺎﻻ اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﺷود .اﯾن
ﺣﺳﺎب طﯽ دوره ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎ اﻓزاﯾش ﻣوﺟودی ﮐﺎﻻ و ﮐﺎھش ﻣوﺟودی ﮐﺎﻻ ﺑﻧﺎ ﺑﮫ ﻣورد ﺑدھﮑﺎر و ﺑﺳﺗﺎﻧﮑﺎر ﻣﯽ
ﺷود.

ﮐﺎرت ﺣﺳﺎﺑداری ﮐﺎﻻ:
ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺛﺑت و ﻧﮕﮭداری اطﻼﻋﺎت ﺗﻔﺻﯾﻠﯽ ﻣرﺑوط ﺑﮫ اﻓزاﯾش ﯾﺎ ﮐﺎھش ھر ﯾﮏ از اﻗﻼم ﻣوﺟودی ﮐﺎﻻ در
روش ﺛﺑت داﺋﻣﯽ ،از ﻓرﻣﮭﺎ ﯾﺎ ﺑرﮔﮫ ھﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﻧﺎم »ﮐﺎرت ﺣﺳﺎﺑداری ﮐﺎﻻ« اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﺑﮫ ﻣﻧزﻟﮫ
ﺣﺳﺎب ھﺎی ﻣﻌﯾن ﻣوﺟودی ﮐﺎﻻ در دﻓﺗر ﮐل ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﺷود.
ﻧﻣوﻧﮫ ای از ﮐﺎرت ﺣﺳﺎﺑداری ﮐﺎﻻ در ﺷﮑل زﯾر اراﺋﮫ ﺷده اﺳت.

ﮐﺎرت ﺣﺳﺎﺑداری ﮐﺎﻻ
ﻧﺎم ﮐﺎﻻ :روش ارزﯾﺎﺑﯽ
ﺷﻣﺎره ﮐﺎﻻ:
واﺣد:
ﻣوﺟودی )ﺑﺎﻗﯾﻣﺎﻧده(
ﻣﺑﻠﻎ

ﻣﻘدار

ﺑﮭﺎی
واﺣد

ﮐﺎﻻی ﻓروش رﻓﺗﮫ )ﺻﺎدره(
ﻣﺑﻠﻎ

ﺑﮭﺎی
واﺣد

ﻣﻘدار

ﺧرﯾد )وارده(
ﻣﺑﻠﻎ

ﺗﺎرﯾﺦ
ﺑﮭﺎی
واﺣد

ﻣﻘدار

ﺗﺎرﯾﺦ

ﺑﺧش دوم
روﺷﮭﺎی ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣوﺟودی ﮐﺎﻻ:
 -۱روش اوﻟﯾن ﺻﺎدره از اوﻟﯾن وارده:
در اﯾن روش ﻓرض ﺑر اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﮔردش ﺑﮭﺎی ﺗﻣﺎم ﺷده ﺑﮫ ﺗرﺗﯾب وﻗوع ﺧرﯾدھﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ﯾﻌﻧﯽ اﺑﺗدا
ﻣوﺟودی ھﺎی ﻗدﯾﻣﯽ ﺧﺎرج ﻣﯽ ﮔردد و آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧده ﺑﮫ ﻗﯾﻣت آﺧرﯾن ﺧرﯾدھﺎ ﻣرﺑوط ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.

ﻣﺛﺎل :
اطﻼﻋﺎت زﯾر ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﮔردش ﯾﮏ ﻧوع ﻣﺎﺷﯾن ﺣﺳﺎب ﺟﯾﺑﯽ در ﻓروﺷﮕﺎه ﻧوﺷت اﻓزار ﭘژوھش طﯽ
ﻓروردﯾن ﺳﺎل  ۱۳۷۹ﻣﯽ ﺑﺎﺷد:

ﺗﺎرﯾﺦ

ﺷرح

ﺗﻌداد – واﺣد

۱ﻓروردﯾن
٥ﻓروردﯾن
۱۰ﻓروردﯾن
۲۲ﻓروردﯾن
۲۸ﻓروردﯾن
۳۱ﻓروردﯾن

ﻣوﺟودی اول دوره
ﻓروش
ﺧرﯾد
ﻓروش
ﻓروش
ﺧرﯾد

۱۰
۷
۸
٤
۲
۱۰

ﺑﮭﺎی ﺗﻣﺎم ﺷده ،ﯾﮏ واﺣد ﺑﮭﺎی ﻓروش ﯾﮏ واﺣد
)﷼(
)﷼(
۲۰۰۰۰
۲۳۰۰۰
۲۱۰۰۰
۲٤۰۰۰
۲٤٥۰۰۰
۲۲۰۰۰

ﮐﺎرت ﺣﺳﺎﺑداری ﮐﺎﻻ
ﻧﺎم ﮐﺎﻻ :ﻣﺎﺷﯾن ﺣﺳﺎب ﺟﯾﺑﯽ
روش ارزﯾﺎﺑﯽ :اوﻟﯾن ﺻﺎدره از اوﻟﯾن وارده
ﺷﻣﺎره ﮐﺎﻻ۱۱٥٥٤ :
واﺣد:
ﺧرﯾد )وارده(

ﮐﺎﻻی ﻓروش رﻓﺗﮫ )ﺻﺎدره(

ﺗﺎرﯾﺦ

ﺷرح

۱۳۷۹
۱/۱

ﻣوﺟودی اول
دوره

٥/۱

ﺣواﻟﮫ اﻧﺑﺎر
٦٥

۱۰/۱

رﺳﯾد اﻧﺑﺎر
۳٤

۲۲/۱

ﺣواﻟﮫ اﻧﺑﺎر
٦٦

۳
۱

۲۸/۱

ﺣواﻟﮫ اﻧﺑﺎر
٦۷

۲

ﻣﻘدار

ﺑﮭﺎی واﺣد ﻣﺑﻠﻎ

ﻣﻘدار

۷
۸

ﺑﮭﺎی واﺣد ﻣﺑﻠﻎ

ﻣوﺟودی
ﻣﻘدار

ﺑﮭﺎی واﺣد ﻣﺑﻠﻎ

۱۰

۲۰۰۰۰

۲۰۰۰۰۰

۳

۲۰۰۰۰

۶۰۰۰۰

۲۰۰۰۰
۲۱۰۰۰

۲۲۸۰۰۰

۲۰۰۰۰
۲۱۰۰۰

۸۱۰۰۰

۷

۲۱۰۰۰

۱٤۷۰۰۰

۲۱۰۰۰

٤۲۰۰۰

٥

۲۱۰۰۰

۱۰٥۰۰۰

۲۰۰۰۰

۱٤۰۰۰۰

۳
۸

۲۱۰۰۰

۳۱/۱

رﺳﯾد اﻧﺑﺎر
۳٥

۱۰

۲۲۰۰۰

۲۲۰۰۰۰

٥
۱۰

۲۱۰۰۰
۲۲۰۰۰

۳۲٥۰۰۰

ﻧﺣوه ﺛﺑت ﺣﺳﺎب ھﺎ در دﻓﺗر روزﻧﺎﻣﮫ و دﻓﺗر ﮐل ﺑﮫ ﺷﮑل زﯾر ﺻورت ﻣﯽ ﮔﯾرد) .ﻓرض ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ﺧرﯾدھﺎ و
ﻓروﺷﮭﺎ ﺑﮫ طور ﻧﻘد اﺳت و ﻣﺎﻧده ﺣﺳﺎب ﻧﻘد و ﺑﺎﻧﮏ در اﺑﺗدای دوره ﻣﻌﺎدل  ۰۰۰۰۰۳﷼ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد(:
ﺷرح
ﺗﺎرﯾﺦ
ﻧﻘد و ﺑﺎﻧﮏ
۱/٥
ﻓروش ﮐﺎﻻ
ﻓروش ﻧﻘدی ھﻔت دﺳﺗﮕﺎه ﻣﺎﺷﯾن ﺣﺳﺎب ﺟﯾﺑﯽ
۱/٥
ﺑﮭﺎی ﺗﻣﺎم ﺷده ﮐﺎﻻی ﻓروش رﻓﺗﮫ
ﻣوﺟودی ﮐﺎﻻ
ﮐﺎھش ﻣوﺟودی ﮐﺎﻻ ﺑﺎﺑت ﻓروش ﮐﺎﻻ
۱/۱۰
ﻣوﺟودی ﮐﺎﻻ
ﻧﻘد و ﺑﺎﻧﮏ
ﺧرﯾد ﻧﻘدی ھﺷت دﺳﺗﮕﺎه ﻣﺎﺷﯾن ﺣﺳﺎب ﺟﯾﺑﯽ
ﻧﻘد و ﺑﺎﻧﮏ
ﻓروش ﮐﺎﻻ
ﻓروش ﻧﻘدی ﭼﮭﺎر دﺳﺗﮕﺎه ﻣﺎﺷﯾن ﺣﺳﺎب ﺟﯾﺑﯽ
۱/۲۲
ﺑﮭﺎی ﺗﻣﺎم ﺷده ﮐﺎﻻی ﻓروش رﻓﺗﮫ
ﻣوﺟودی ﮐﺎﻻ
ﮐﺎھش ﻣوﺟودی ﮐﺎﻻ ﺑﺎﺑت ﻓروش ﮐﺎﻻ
۱/۲۸
ﻧﻘد و ﺑﺎﻧﮏ
ﻓروش ﮐﺎﻻ
ﻓروش ﻧﻘدی دو دﺳﺗﮕﺎه ﻣﺎﺷﯾن ﺣﺳﺎب ﺟﯾﺑﯽ
ﺑﮭﺎی ﺗﻣﺎم ﺷده ﮐﺎﻻی ﻓروش رﻓﺗﮫ
ﻣوﺟودی ﮐﺎﻻ
۳۱/۱
ﮐﺎھش ﻣوﺟودی ﮐﺎﻻ ﺑﺎﺑت ﻓروش ﮐﺎﻻ
ﻣوﺟودی ﮐﺎﻻ
ﻧﻘد و ﺑﺎﻧﮏ
ﺧرﯾد ﻧﻘدی ده دﺳﺗﮕﺎه ﻣﺎﺷﯾن ﺣﺳﺎب ﺟﯾﺑﯽ
(۷ * ۲۳۰۰۰) = ۱۶۱۰۰۰ (۱
(۷ * ۲۰۰۰) = ۱٤۰۰۰ (۲
(۸ * ۲۱۰۰۰) =۱٦۸۰۰۰ (۳

ﻋطف ﺑدھﮑﺎر
)۱۶۱۰۰۰ (۱
)۱٤۰۰۰۰ (۲

)۱۶۸۰۰۰(۳
)۹۶۰۰۰ (٤

ﺑﺳﺗﺎﻧﮑﺎر
)۱۶۱۰۰۰ (۱

)۱٤۰۰۰۰(۲
)۱۶۸۰۰۰(۳

)۸۱۰۰۰(٥

)۹۶۰۰۰(٤

)٤۹۰۰۰(۶

)۸۱۰۰۰(٥

)٤۲۰۰۰(۷

)٤۹۰۰۰(۶

)۲۲۰۰۰۰(۸

)٤۲۰۰۰(۷
)۲۲۰۰۰۰(۸

(٤ * ۲٤۰۰۰) = ۹٦۰۰۰ (٤
(۳ * ۲۰۰۰۰) +(۲۱۰۰۰*۱)= ۸۱۰۰۰ (٥
(۲ * ۲٤٥۰۰) = ٤۹۰۰۰ (٦
(۲ * ۲۱۰۰۰) = ٤۲۰۰۰ (۷
(۱۰ * ۲۲۰۰۰) = ۲۲۰۰۰۰ (۸

ﺑﺧش دوم

دﻓﺗر ﮐل ﻓروﺷﮕﺎه ﭘژوھش
ﻣوﺟودی ﮐﺎﻻ
ﻣﺎﻧده اول دوره (۱/٥) ۱٤۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰
۸۱۰۰۰
۱۶۸۰۰۰
)(۱/۱۰
٤۲۰۰۰
)۲۲۰۰۰۰ (۳۱/۱
۲۶۳۰۰۰
٥۸۸۰۰۰
۳۲٥۰۰۰
ﻣﺎﻧده
ﻧﻘد و ﺑﺎﻧﮏ
ﻣﺎﻧده اول
دوره ۳۰۰۰۰۰
)(۱/٥
)(۱/۲۲

ﺑﮭﺎی ﺗﻣﺎم ﺷده ﮐﺎﻻی ﻓروش رﻓﺗﮫ
)۱٤۰۰۰۰ (۱/٥
)۸۱۰۰۰ (۱/۲۲
)٤۲۰۰۰ (۱/۲۸
۳۲٥۰۰۰
ﻣﺎﻧده

ﻓروش ﮐﺎﻻ
(۱/۱۰) ۱۶۸۰۰۰

(۱/٥)۱۶۱۰۰۰

(۱/۳۱) ۲۲۰۰۰۰ ۱۶۱۰۰۰

(۲۲/۱)۹۶۰۰۰

۹۶۰۰۰
٤۹۰۰۰

)(۲۸/۱
۳۸۸۰۰۰
۶۰۶۰۰۰
۲۱۸۰۰۰
ﻣﺎﻧده

 -روش اوﻟﯾن ﺻﺎدره از آﺧرﯾن وارده:

(۲۸/۱)٤۹۰۰۰
ﻣﺎﻧده

۳۰۶۰۰۰

در اﯾن روش ﻓرض ﺑر اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﮔردش ﺑﮭﺎی ﺗﻣﺎم ﺷده ﻋﮑس ﺗرﺗﯾب وﻗوع ﺧرﯾدھﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ﯾﻌﻧﯽ آﺧرﯾن
ﮐﺎﻻﯾﯽ ﮐﮫ وارد ﺷده زودﺗر ﺑﮫ ﻓروش ﻣﯽ رﺳد و آﻧﭼﮫ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧد ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻗﯾﻣت ھﺎی ﺧرﯾد ﻣوﺟودی
ھﺎی ﻗدﯾﻣﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از اطﻼﻋﺎت ﻣﺳﺄﻟﮫ ﻗﺑل ،ﮐﺎرت ﺣﺳﺎﺑداری ﮐﺎﻻ ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از روش اوﻟﯾن ﺻﺎدره از آﺧرﯾن وارده
ﺗﻧظﯾم ﻣﯽ ﺷود.
ﮐﺎرت ﺣﺳﺎﺑداری ﮐﺎﻻ
ﻧﺎم ﮐﺎﻻ :ﻣﺎﺷﯾن ﺣﺳﺎب ﺟﯾﺑﯽ
روش ارزﯾﺎﺑﯽ :اوﻟﯾن ﺻﺎدره از اوﻟﯾن وارده
ﮐد ﮐﺎﻻ۱۱٥٥٤ :
ﺗﺎرﯾﺦ

ﺷرح

ﺧرﯾد )وارده(
ﻣﻘدار

ﺑﮭﺎی
واﺣد

ﮐﺎﻻی ﻓروش رﻓﺗﮫ )ﺻﺎدره(
ﻣﺑﻠﻎ

ﻣﻘدار

ﺑﮭﺎی
واﺣد

ﻣوﺟودی

ﻣﺑﻠﻎ

 ۱۳۷۹ﻣوﺟودی
 ۱/۱اول دوره
٥/۱

ﺣواﻟﮫ
اﻧﺑﺎر ٦٥

۷

۱٤۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰

ﻣﻘدار

ﺑﮭﺎی
واﺣد

۱۰

۲۰۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰

۳

۲۰۰۰۰

ﻣﺑﻠﻎ

۶۰۰۰۰

۳
۸

۲۰۰۰۰
۲۱۰۰۰

ﺣواﻟﮫ
۲۲/۱
اﻧﺑﺎر ٦٦

٤

۸٤۰۰۰ ۲۱۰۰۰

۳
٤

۱٤٤۰۰۰ ۲۱۰۰۰

ﺣواﻟﮫ
۲۸/۱
اﻧﺑﺎر ٦۷

۲

٤۲۰۰۰ ۲۱۰۰۰

۳
۲

۱۰۲۰۰۰ ۲۱۰۰۰

۳
۲
۱

۲۰۰۰۰
۳۲۲۰۰۰ ۲۱۰۰۰
۲۲۰۰۰

رﺳﯾد
۱۰/۱
اﻧﺑﺎر ۳٤

رﺳﯾد
۳۱/۱
اﻧﺑﺎر ۳٥

ﺗﺎرﯾﺦ
۱/٥
۱/٥
۱/۱۰
۱/۲۲
۲۲/۱

۸

۱۰

۱۶۸۰۰۰ ۲۱۰۰۰

۲۲۰۰۰۰ ۲۲۰۰۰

ﺷرح
ﻧﻘد و ﺑﺎﻧﮏ
ﻓروش ﮐﺎﻻ
ﻓروش ﻧﻘدی ھﻔت دﺳﺗﮕﺎه ﻣﺎﺷﯾن ﺣﺳﺎب ﺟﯾﺑﯽ
ﺑﮭﺎی ﺗﻣﺎم ﺷده ﮐﺎﻻی ﻓروش رﻓﺗﮫ
ﻣوﺟودی ﮐﺎﻻ
ﮐﺎھش ﻣوﺟودی ﮐﺎﻻ ﺑﺎﺑت ﻓروش ﮐﺎﻻ
ﻣوﺟودی ﮐﺎﻻ
ﻧﻘد و ﺑﺎﻧﮏ
ﺧرﯾد ﻧﻘدی ھﺷت دﺳﺗﮕﺎه ﻣﺎﺷﯾن ﺣﺳﺎب ﺟﯾﺑﯽ
ﻧﻘد و ﺑﺎﻧﮏ
ﻓروش ﮐﺎﻻ
ﻓروش ﻧﻘدی ﭼﮭﺎر دﺳﺗﮕﺎه ﻣﺎﺷﯾن ﺣﺳﺎب ﺟﯾﺑﯽ
ﺑﮭﺎی ﺗﻣﺎم ﺷده ﮐﺎﻻی ﻓروش رﻓﺗﮫ
ﻣوﺟودی ﮐﺎﻻ

ﻋطف

ﺑدھﮑﺎر
)۱۶۱۰۰۰ (۱
)۱٤۰۰۰۰ (۲
)۱۶۸۰۰۰(۳
)۹۶۰۰۰ (٤
)۸٤۰۰۰(٥

۲۲۸۰۰۰

ﺑﺳﺗﺎﻧﮑﺎر
)(۱

۱۶۱۰۰۰
)۱٤۰۰۰۰(۲
)۱۶۸۰۰۰(۳
)۹۶۰۰۰(٤

۱/۲۸
۲۸/۱

ﮐﺎھش ﻣوﺟودی ﮐﺎﻻ ﺑﺎﺑت ﻓروش ﮐﺎﻻ
ﻧﻘد و ﺑﺎﻧﮏ
ﻓروش ﮐﺎﻻ
ﻓروش ﻧﻘدی دو دﺳﺗﮕﺎه ﻣﺎﺷﯾن ﺣﺳﺎب ﺟﯾﺑﯽ
ﺑﮭﺎی ﺗﻣﺎم ﺷده ﮐﺎﻻی ﻓروش رﻓﺗﮫ
ﻣوﺟودی ﮐﺎﻻ
ﮐﺎھش ﻣوﺟودی ﮐﺎﻻ ﺑﺎﺑت ﻓروش ﮐﺎﻻ
ﻣوﺟودی ﮐﺎﻻ
ﻧﻘد و ﺑﺎﻧﮏ
ﺧرﯾد ﻧﻘدی ده دﺳﺗﮕﺎه ﻣﺎﺷﯾن ﺣﺳﺎب

٤۹۰۰۰

)(۶

)٤۲۰۰۰(۷

(۷ * ۲۳۰۰۰) = ۱۶۱۰۰۰ (۱
(۷ * ۲۰۰۰) = ۱٤۰۰۰ (۲
(۸ * ۲۱۰۰۰) =۱٦۸۰۰۰ (۳
(٤ * ۲٤۰۰۰) = ۹٦۰۰۰ (٤
(٤ * ۲۱۰۰۰) = ۸٤۰۰۰ (٥
(۲ * ۲٤٥۰۰) = ٤۹۰۰۰ (٦
(۲ * ۲۱۰۰۰) = ٤۲۰۰۰ (۷
(۱۰ * ۲۲۰۰۰) = ۲۲۰۰۰۰ (۸

ﺑﺧش دوم

ﺳود ﻧﺎﺧﺎﻟص:
ﻋﺑﺎرت اﺳت از ﻣﺎزاد ﻓروش ﺧﺎﻟص ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺑﮭﺎی ﺗﻣﺎم ﺷده ﮐﺎﻻی ﻓروش رﻓﺗﮫ.

ھزﯾﻧﮫ ھﺎی ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﯽ:
ﺳوﻣﯾن ﺟزء در ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﺳود وﯾژه ﻣؤﺳﺳﺎت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ،ﻣﺎﻧﻧد ھزﯾﻧﮫ ﺣﻘوق ﮐﺎرﮐﻧﺎن.

ﺻورﺗﺣﺳﺎب ﺳود و زﯾﺎن طﺑﻘﮫ ﺑﻧدی ﺷده:

)۸٤۰۰۰(٥
)٤۹۰۰۰(۶
)٤۲۰۰۰(۷

ﺑرای ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﺻورﺗﺣﺳﺎب ﺳود و زﯾﺎن ،اﺑﺗدا ﺑﮭﺎی ﺗﻣﺎم ﺷده ﮐﺎﻻی ﻓروش رﻓﺗﮫ از ﻓروش ﺧﺎﻟص ﮐﺳر ﻣﯽ
ﮔردد و ﻣﺑﻠﻎ ﺳود ﻧﺎﺧﺎﻟص ﺑﮫ دﺳت ﻣﯽ آﯾد .ﺳﭘس ھزﯾﻧﮫ ھﺎی ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﯽ ﺑﮫ ﺗﻔﮑﯾﮏ ﻧوﺷﺗﮫ ﺷده و ﻣﺟﻣوع آن
از ﺳود ﻧﺎﺧﺎﻟص ﮐﺳر ﻣﯽ ﮔردد ﺗﺎ ﺳود ﯾﺎ زﯾﺎن ﺧﺎﻟص ﺑﮫ دﺳت آﯾد.

اﺻﻼح ﺣﺳﺎب ھﺎ:
ﺑرای اﺻﻼح ﺣﺳﺎب ھﺎ دو ﺛﺑت اﻧﺟﺎم ﻣﯽ ﺷود:

 -۱ﺛﺑت ﺣذف ﻣﺑﻠﻎ ﻣوﺟودی ﮐﺎﻻی اول دوره :ﻣﺎﻧده ﺣﺳﺎب ﻣوﺟودی ﮐﺎﻻ در ﺣﺳﺎب ﺧﻼﺻﮫ ﺳود و زﯾﺎن
ﺑدھﮑﺎر و در ﺣﺳﺎب ﻣوﺟودی ﮐﺎﻻ ﺑﺳﺗﺎﻧﮑﺎر ﻣﯽ ﺷود.

 -۲ﺛﺑت ﻣﺑﻠﻎ ﻣوﺟودی ﮐﺎﻻی ﭘﺎﯾﺎن دوره :ﺣﺳﺎب ﻣوﺟودی ﮐﺎﻻ ﺑﮫ ﻣﯾزان ﻣوﺟودی ﮐﺎﻻی ﭘﺎﯾﺎن دوره
ﺑدھﮑﺎر و ﺧﻼﺻﮫ ﺳود و زﯾﺎن ﺑﺳﺗﺎﻧﮑﺎر ﻣﯽ ﺷود.

ﺑﺳﺗن ﺣﺳﺎب ھﺎی ﻣوﻗت:
ﺗرﺗﯾب ﺑﺳﺗن ﺣﺳﺎب ھﺎی ﻣوﻗت در ﻣؤﺳﺳﺎت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﻣؤﺳﺳﺎت ﺧدﻣﺎﺗﯽ اﻧﺟﺎم ﻣﯽ ﮔﯾرد.
ﻣﺛﺎل( ﺗراز آزﻣﺎﯾﺷﯽ زﯾر در ﭘﺎﯾﺎن دوﻣﯾن ﺳﺎل ﻓﻌﺎﻟﯾت و ﻗﺑل از اﻧﺟﺎم اﺻﻼﺣﺎت ﭘﺎﯾﺎن دوره ﺑﮫ ﺷرح زﯾر
ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.

ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﻧﯾرو
ﺗراز آزﻣﺎﯾﺷﯽ اﺻﻼح ﻧﺷده  ۲۹اﺳﻔﻧد ۱۳۷٦
ﻣﺎﻧده ﺣﺳﺎب
ﺑﺳﺗﺎﻧﮑﺎر

ﻧﺎم ﺣﺳﺎب
ﺑدھﮑﺎر

ﺷﻣﺎره
ﺣﺳﺎب

۱۸٥۰۰۰۰

ﻧﻘد و ﺑﺎﻧﮏ

۱۰۱

۳۷٥۰۰۰۰

ﺣﺳﺎب ھﺎی درﯾﺎﻓﺗﻧﯽ

۱۰۲

٤۳٤٥۰۰۰

ﻣوﺟودی ﮐﺎﻻ

۱۰۳

۷۲۰۰۰۰

ﻣوﺟودی ﻣﻠزوﻣﺎت

۱۰٤

۳۸٤۰۰۰۰

ﭘﯾش ﭘرداﺧت اﺟﺎره

۱۰٥

۲۲۶۰۰۰

ﭘﯾش ﭘرداﺧت ﺑﯾﻣﮫ

۱۰۶

۸۲۷٤۰۰۰

اﺛﺎﺛﮫ

۱۱۱

٤۰۸۰۰۰۰۰

وﺳﺎﯾط ﻧﻘﻠﯾﮫ

۱۱۲

۱۳۰۰۰۰۰

ﺣﺳﺎب ھﺎی ﭘرداﺧﺗﻧﯽ

۲۰۱

۹۱۰۰۰۰۰

وام ﭘرداﺧﺗﻧﯽ

۲۰۲

٤۱٤۸۰۰۰۰

ﺳرﻣﺎﯾﮫ آﻗﺎی ﺑﮭﻧﺎم ﭘور

۳۰۱

ﺑرداﺷت

۳۰۲

ﻓروش ﮐﺎﻻ

٤۰۱

۲۸۲۰۰۰

ﺑرﮔﺷت از ﻓروش و ﺗﺧﻔﯾﻔﺎت

٤۰۲

۶۱۰۰۰۰

ﺗﺧﻔﯾﻔﺎت ﻧﻘدی ﻓروش

٤۰۳

۲۱٥۰۰۰۰۰

ﺧرﯾد ﮐﺎﻻ

٥۰۱

ﺑرﮔﺷت از ﺧرﯾد و ﺗﺧﻔﯾﻔﺎت

٥۰۲

ھزﯾﻧﮫ ﺣﻣل ﮐﺎﻻی ﺧرﯾداری ﺷده

٥۰۳

ﺗﺧﻔﯾﻔﺎت ﻧﻘدی ﺧرﯾد

٥۰٤

۷۹٤٥۰۰۰

ھزﯾﻧﮫ ﺣﻘوق ﮐﺎرﮐﻧﺎن

٥۰٥

۹۲۰۰۰۰

ھزﯾﻧﮫ آب و ﺑرق و ﺗﻠﻔن

٥۰۶

۳۶۲٥۰۰

ھزﯾﻧﮫ ﭘذﯾراﯾﯽ

٥۰۷

_________

ھزﯾﻧﮫ ﺑﯾﻣﮫ وﺳﺎﯾط ﻧﻘﻠﯾﮫ

٥۰۸

_________

ھزﯾﻧﮫ ﻣﻠزوﻣﺎت ﻣﺻرﻓﯽ

٥۰۹

۸۹۰۰۰۰

ھزﯾﻧﮫ آﮔﮭﯽ و ﺗﺑﻠﯾﻐﺎت

٥۱۰

٥٤۱۰۰۰

ھزﯾﻧﮫ ﺣﻣل ﮐﺎﻻی ﻓروش رﻓﺗﮫ

٥۱۱

۳۷۰۹۰۰۰
٤۸٥٤۰۰۰۰

۳۲۲۷۰۰
٥۳۰۰۰۰
٤۸۰۰۰۰

۱۰۱۲۲۲۷۰۰

۱۲۸۲۰۰

ھزﯾﻧﮫ ﻣﺗﻔرﻗﮫ

۱۰۱۲۲۲۷۰۰

ﺟﻣﻊ

٥۱۲

ﺳﺎﯾر اطﻼﻋﺎت ﺑﮫ ﺷرح زﯾر ﻣﯽ ﺑﺎﺷد:
 (۱ﺑﮭﺎی ﺗﻣﺎم ﺷده ﻣوﺟودی ﮐﺎﻻ در ﭘﺎﯾﺎن اﺳﻔﻧد ﻣﺎه  ۳۳۸۹۰۰۰ ،۱۳۷٦﷼ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
 (۲ﻣﺑﻠﻎ ﭘﯾش ﭘرداﺧت اﺟﺎره ﻣرﺑوط ﺑﮫ اﺟﺎره ﯾﮏ ﺳﺎل ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﻧﯾرو از اول آذر ﻣﺎه  ۱۳۷۶ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن آﺑﺎن
ﻣﺎه  ۱۳۷۷ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
 (۳ﭘﯾش ﭘرداﺧت ﺑﯾﻣﮫ ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺑﯾﻣﮫ ﻧﺎﻣﮫ ﯾﮏ ﺳﺎﻟﮫ وﺳﺎﯾط ﻧﻘﻠﯾﮫ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ﺗﺎرﯾﺦ ﺷروع ﺑﯾﻣﮫ ﻧﺎﻣﮫ اول دی
ﻣﺎه  ۱۳۷٦اﺳت.
 (٤در ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺳﺎل  ۱۳۷٦ﺑﮭﺎی ﺗﻣﺎم ﺷده ﻣوﺟودی ﻣﻠزوﻣﺎت ۳٦۱۲۰۰﷼ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷد.

دﻓﺗر روزﻧﺎﻣﮫ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﻧﯾرو
ﺑﺳﺗﺎﻧﮑﺎر

ﺑدھﮑﺎر

ﻋطف

ﺗﺎرﯾﺦ

۱۳۷٦
٤۳٤٥۰۰۰

ﺧﻼﺻﮫ ﺳود و زﯾﺎن

 ۲۹اﺳﻔﻧد ﻣﺎه

ﻣوﺟودی ﮐﺎﻻ

٤۳٤٥۰۰۰

ﺣذف ﻣﺑﻠﻎ ﻣوﺟودی ﮐﺎﻻی اول دوره
۳۳۸۹۰۰۰

ﻣوﺟودی ﮐﺎﻻ

 ۲۹اﺳﻔﻧد ﻣﺎه

ﺧﻼﺻﮫ ﺳود و زﯾﺎن

۳۳۸۹۰۰۰

ﺛﺑت ﻣوﺟودی ﮐﺎﻻی ﭘﺎﯾﺎن دوره
)۸۸۰۰۰۰(۱

ھزﯾﻧﮫ اﺟﺎره
ﭘﯾش ﭘرداﺧت اﺟﺎره

)۸۸۰۰۰۰(۱

 ۲۹اﺳﻔﻧد ﻣﺎه

اﺻﻼح ﺣﺳﺎب ﭘﯾش ﭘرداﺧت اﺟﺎره
٥۶٥۰۰

ھزﯾﻧﮫ ﺑﯾﻣﮫ وﺳﺎﯾط ﻧﻘﻠﯾﮫ
ﭘﯾش ﭘرداﺧت ﺑﯾﻣﮫ

٥۶٥۰۰

اﺻﻼح ﺣﺳﺎب ﭘﯾش ﭘرداﺧت ﺑﯾﻣﮫ
۳٥۸۸۰۰
۳٥۸۸۰۰

 ۲۹اﺳﻔﻧد ﻣﺎه

ھزﯾﻧﮫ ﻣﻠزوﻣﺎت ﻣﺻرﻓﯽ
ﻣوﺟودی ﻣﻠزوﻣﺎت ﻣﺻرﻓﯽ
اﺻﻼح ﺣﺳﺎب ﻣوﺟودی
ﻣﻠزوﻣﺎت

۸۸۰۰۰۰ = ۱۲/٤ = ۲٦٤۰۰۰۰ (۱
٥٦٥۰۰ = ۱۲/۳ = ۲٦٤۰۰۰۰ (۲
۳٥۸۸۰۰ = ۳٦۱۲۰۰ - ۷۲۰۰۰۰(۳

ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﻧﯾرو
ﺗراز آزﻣﺎﯾﺷﯽ اﺻﻼح ﺷده  ۲۹اﺳﻔﻧد ۱۳۷٦

 ۲۹اﺳﻔﻧد ﻣﺎه

ﻣﺎﻧده ﺣﺳﺎب

ﻧﺎم ﺣﺳﺎب

ﺷﻣﺎره ﺣﺳﺎب

۱۸٥۰۰۰۰

ﻧﻘد و ﺑﺎﻧﮏ

۱۰۱

۳۷٥۰۰۰۰

ﺣﺳﺎب ھﺎی درﯾﺎﻓﺗﻧﯽ

۱۰۲

۳۳۸۹۰۰۰

ﻣوﺟودی ﮐﺎﻻ

۱۰۳

۳۶۱۲۰۰

ﻣوﺟودی ﻣﻠزوﻣﺎت

۱۰٤

۱۷۶۰۰۰۰

ﭘﯾش ﭘرداﺧت اﺟﺎره

۱۰٥

۱۶۹٥۰۰

ﭘﯾش ﭘرداﺧت ﺑﯾﻣﮫ

۱۰۶

۸۲۷٤۰۰۰

اﺛﺎﺛﮫ

۱۱۱

٤۰۸۰۰۰۰۰

وﺳﺎﯾط ﻧﻘﻠﯾﮫ

۱۱۲

۱۳۰۰۰۰۰

ﺣﺳﺎب ھﺎی ﭘرداﺧﺗﻧﯽ

۲۰۱

۹۱۰۰۰۰۰

وام ﭘرداﺧﺗﻧﯽ

۲۰۲

٤۱٤۸۰۰۰۰

ﺳرﻣﺎﯾﮫ آﻗﺎی ﺑﮭﻧﺎم ﭘور

۳۰۱

۳۷۰۹۰۰۰

ﺑرداﺷت

۳۰۲

٤۳٤٥۰۰۰

ﺧﻼﺻﮫ ﺳود و زﯾﺎن

۳۰۳

ﻓروش ﮐﺎﻻ

٤۰۱

۲۸۲۰۰۰

ﺑرﮔﺷت از ﻓروش و ﺗﺧﻔﯾﻔﺎت

٤۰۲

۶۱۰۰۰۰

ﺗﺧﻔﯾﻔﺎت ﻧﻘدی ﻓروش

٤۰۳

۲۱٥۰۰۰۰۰

ﺧرﯾد ﮐﺎﻻ

٥۰۱

ﺑرﮔﺷت از ﺧرﯾد و ﺗﺧﻔﯾﻔﺎت

٥۰۲

ھزﯾﻧﮫ ﺣﻣل ﮐﺎﻻی ﺧرﯾداری ﺷده

٥۰۳

ﺗﺧﻔﯾﻔﺎت ﻧﻘدی ﺧرﯾد

٥۰٤

۷۹٤٥۰۰۰

ھزﯾﻧﮫ ﺣﻘوق ﮐﺎرﮐﻧﺎن

٥۰٥

۲۰۸۰۰۰۰

ھزﯾﻧﮫ اﺟﺎره

٥۰۶

ﺑﺳﺗﺎﻧﮑﺎر

۳۳۸۹۰۰۰

ﺑدھﮑﺎر

٤۸٥٤۰۰۰۰

۳۲۲۷۰۰

٥۳۰۰۰۰
٤۸۰۰۰۰

۹۲۰۰۰۰

ھزﯾﻧﮫ آب و ﺑرق و ﺗﻠﻔن

٥۰۷

۳۶۲٥۰۰

ھزﯾﻧﮫ ﭘذﯾراﯾﯽ

٥۰۸

٥۶٥۰۰

ھزﯾﻧﮫ ﺑﯾﻣﮫ وﺳﺎﯾط ﻧﻘﻠﯾﮫ

٥۰۹

۳٥۸۸۰۰

ھزﯾﻧﮫ ﻣﻠزوﻣﺎت ﻣﺻرﻓﯽ

٥۱۰

۸۹۰۰۰۰

ھزﯾﻧﮫ آﮔﮭﯽ و ﺗﺑﻠﯾﻐﺎت

٥۱۱

٥٤۱۰۰۰

ھزﯾﻧﮫ ﺣﻣل ﮐﺎﻻی ﻓروش رﻓﺗﮫ

٥۱۲

ھزﯾﻧﮫ ﻣﺗﻔرﻗﮫ
٥۱۳

۱۲۸۲۰۰
۱۰٤۶۱۶۷۰۰

ﺟﻣﻊ

