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 دارایی های جاری - 1
 است، ینیق به قریب آن شدن نقد که دارائی انواع از دیگر یكی ویا نقد به تبدیل عملیاتی، چرخه یك ویا مالی دوره یك درطول که اقالمی

 ند.گرد می

 موجودی نقد و بانک 1-1

 عنوان التين ماهيت عنوان حساب

 Cash and Bank بدهكار موجودی نقد و بانك

 

 و بانكيا نزد دیداری هایساادرده گردانيا، توخواه صااودو ، ،(ریالی و ارزی حسااابيای) بانك نزد نقد موجودی گیرنده بر در حساااب این

 موالمع حساب این.باشندمی دارا را نقد وجه به سریع تبدیل قابليت که است بياداری اورا  وسایر ارزی و ریالی از اعم مالی موسسات

ستانكار شرکت از آنيا خروج هوگام در و شده بدهكار شرکت، به مذکور بيادار اورا  و نقد وجه ورود هوگام در معبن  برخی از .شودمی ب

 باشد.های مرتبط با این سرفصل موارد زیر می 

 ؛یابود می انعكاس سرفصل این در شوند می نگيداری دلیل، هر به درشرکت که نقدی وجوه: صندوق

  ؛شوند می بودی طبقه حساب این در کشور از وخارج داخل بانكيای نزد شرکت جاری حسابيای کلیه :بانک

 مدیریت نظر تحت قبیل این از وعواملی جزء مخارج انجام ، عملیات انجام در تساااری  ، چون دالئلی بوابه که  وجوهی: تنخواه گردان

 .یابود می انعكاس حساب این در ، شود می سدرده خاصی شخص یا واحدو به شرکت

 

 سرمایه گذاری های کوتاه مدت 2-1

 عنوان التين ماهيت عنوان حساب

 Short Term Investments بدهكار سرمایه گذاری کوتاه مدت

 

سب هدف با که باشاادمی تجاری واحد جاری نیازهای بر مازاد نقد وجوه معرف حساااب این  ارزش کاهش از جلوگيری یا و سود ک

ست گردیده مدت کوتاه گذاریسرمایه صرف  نقد، وجوه ستود هاییگذاریسرمایه شامل مدت کوتاه هایگذاریسرمایه. ا  شرایط که ه

 ارزش افزایش شااواخت و جدید گذاریساارمایه یك انجام هوگام در معموال حساااب این. باشااودنمی دارا را مدت بلود هایگذاریساارمایه

ستاندارد با مطابق) هاگذاریسرمایه سابداری هایا شوند بدهكار(  ح سرمایه گذاری در بورس، خرید اورا  بيادار و ... .می  برخی از  مثل 

 معبن های مرتبط با این سرفصل موارد زیر می باشد.
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 رایند باشود می نیز سود مشمول وعمدتا بوده دسترس در سيولت به که بانكی های سدرده از گروه آن بانکی: سپرده های کوتاه مدت

 گردند. می بودی طبقه سرفصل

 شامل و شود می انجام آتی انتفاع کسب قصد با که شرکتيا مشارکت اورا  و سيام در گذاری سرمایه :سرمایه گذاری های کوتاه مدت

 وبه هنگردید تحصیل نگيداری قصد به کلی بطور و نبوده پذیر واحدسرمایه عملیات بر کوترل یا نفوذ اعمال و رابطه ایجاد چون اهدافی

 .یابود می انعكاس سرفصل این در ، باشود می وستد داد قابل سيولت

  یابود می انعكاس سرفصل این در آتی انتفاع قصد به تويا شرکتيا سيام در گذاری سرمایه: سهام شرکت ها

شارکت شارکت اورا  در گذاری سرمایه: اوراق م سازمانيا شرکتيا م ستفاده هدف با تويا، و ضمین سود از ا ساب این در آنيا شده ت  ح

 یابود. می انعكاس

 مانود. دگوجو نمی شده تعریف بودیيای درطبقه اما ، داشته انطبا  فو  تعریف  با که گذاریيائی سرمایه سایر: سایر سرمایه گذاری ها

 ..……و آالت ماشین ، مستغالت در گذاری سرمایه

 به ای ذخیره ، آنيا شده تمام بيای با مقایسه در ها گذاری سرمایه بازار ارزش کاهش درصورت :ذخيره کاهش ارزش سرمایه گذاری ها

  یابد می انعكاس و محاسبه ارزش کاهش این ان میز

 

 

 اسناد دریافتنی تجاری کوتاه مدت 3-1

 عنوان التين ماهيت حسابعنوان 

 Short Term Notes Receivable بدهكار مدت کوتاه تجاری دریافتوی اسواد

 

 ،محصوالت کاال، فروش)  شرکت اصلی هایفعاليت نتيجه در که است مشتریان از تجاری واحد مدت کوتاه مطالبات معرف فو  حساب

ستندات بر متکی و شااده ایجاد( پیمانكاری هایفعالیت انجام و خدمات ارائه  ظرف اسااواد این رودمی انتظار. باشاادمی بهادار اوراق م

 دریافت هوگام در حساب این. شوند وصول است ترطوالنی که هرکدام تجاری واحد معمول عملیاتی چرخه طی یا ترازنامه تاریخ از یكسال

 شود.هوگامی تسویه بستانكار می  و شده بدهكار مشتریان از دریافتوی اسواد

 

 بوده تجاری اسواد به مستود و ناشی خدمات ارائه کاالیا فروش نتیجه در که تجاری واحد مطالبات از گروه آن :تجاریاسناددریافتنی 

 یابود. می انعكاس سرفصل این در

 .یابود می انعكاس حساب این در شوند می سدرده وصول جيت شرکت های بانك به که چكيائی: وصولاسناددرجریان 

 .یابود می انعكاس حساب این در )برگشت خورده اند( اند شده واخواست که چكيائی :شده واخواست اسناد 
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 سایر اسناد دریافتنی کوتاه مدت 4-1

 عنوان التين ماهيت عنوان حساب

 Short Term Notes Receivable بدهكار مدت کوتاه دریافتوی اسوادسایر 

 

ساب این. باشاادمی تجاری دریافتوی اسااواد از غیر به بيادار اورا  مسااتودات بر متكی مدت کوتاه مطالبات کلیه معرف فو  حساااب  ح

سواد این رودمی انتظار .باشدنمی( خدمات ارائه و کاال و محصوالت فروش) شرکت اصلی فعاليتهای از ناشی مطالبات با مرتبط  ا

سال ظرف ست ترطوالنی که هرکدام تجاری واحد معمول عملیاتی چرخه طی یا ترازنامه تاریخ از یك صول ا سواد دریافت هوگام. شوند و  ا

برخی از معبن های مرتبط با این سرفصل موارد زیر  ول بستانكار می شوند.وص هوگام در و شده بدهكار حساب این شرکت توسط دریافتوی

 می باشد.

 شوند می ی بود طبقه سرفصل این در نباشد تجاری مطالبات از ناشی که دریافتوی اسواد اسناد دریافتنی غير تجاری:

 

 حساب های دریافتنی تجاری کوتاه مدت 5-1

 عنوان التين ماهيت عنوان حساب

 Short Term Accounts Receivable بدهكار حساب های دریافتوی تجاری کوتاه مدت

 تمحصوال و کاال فروش شامل شرکت اصلی هایفعاليت نتيجه در که است مشتریان از تجاری واحد مطالبات معرف فو  حساب

ستند و شده ایجاد خدمات، ارائه و سناد به م شدنمی تجاری ا  یط یا ترازنامه تاریخ از سال یك ظرف مطالبات این رودمی انتظار. با

 دریافتوی حسااابيای افزایش یا و ایجاد هوگام در حساااب این. شااوند وصااول اساات ترطوالنی کدام هر تجاری واحد عملیاتی عادی چرخه

 .شودمی بستانكار گرددمی وصول آنيا وجوه که هوگامی در و بدهكار

 

 سایر حساب های دریافتنی تجاری کوتاه مدت 6-1

 عنوان التين ماهيت عنوان حساب

 Other S/T Accounts Receivable بدهكار حساب های دریافتوی تجاری کوتاه مدتسایر 

 

 جاریت دریافتنی حسابهای از غير به مدارک و اسناد به متکی غير مدت کوتاه هایدریافتنی و مطالبات کليه معرف حساب این

 اساات ترطوالنی کدام هر تجاری واحد عملیاتی عادی چرخه طی یا ترازنامه تاریخ از سااال یك ظرف مطالبات این رودمی انتظار .باشاادمی

. دباشنمی خدمات ارائه و کاال و محصوالت فروش شامل تجاری واحد اصلی هایفعاليت با مرتبط حساب این ایجاد. شوند وصول

 زمان تسویه بستانكار می شوند. در و شده بدهكار حساب این دریافتوی، هایحساب ایجاد هوگام

 ؛دگرد می بودی طبقه سرفصل این در شرکت کارکوان به پرداختی مساعده: کارکنان مساعده
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 ؛یابود می انعكاس سرفصل این در شرکت وکارخانه  دفتر کارکوان به پرداختی واميای :کارکنان وام

 ؛یابود می انعكاس حساب این در شوند نمی بودی طبقه دیگر سرفصليای در که شرکت کارکوان از مطالبات سایر :کارکنان جاری

 ؛یابد می انعكاس حساب این در کارخانه کارکوان وپاداش عیدی بابت پرداختی الحسابيای علی :ساالنهوپاداشعيدیالحسابعلی

 حساب این در است شده ناشی محاسبه در اشتباه حسب ویا توافق به بوا که مستعفی کارکوان از مطالبات :مستعفی کارکنان بدهی

 ؛یابود می انعكاس

  یابود؛ می انعكاس حسابيا این در باشود شده تعریف بودی طبقه فاقد که کارکوان از مطالبات هرگونه :کارکنان سایربدهيهای

 

 کاال موجودی 7-1

 عنوان التين ماهيت عنوان حساب

 Inventories بدهكار موجودی کاال

 

صول ساخت منظور به -الف: که شااودمی اطال  هاییدارائی به  به - ب شود،می نگهداری و شده خریداری خدمات ارائه و مح

ئه و محصااول ساااخت منظور  تجاری واحد عمليات عادی روال در فروش برای -ج دارد، قرار توليد فرایند در خدمات ارا

صرفی ماهيت دارای – د شودمی نگهداری ست م ستقيم غير طور به و ا صرف تجاری واحد فعاليت جهت در م  این. شودمی م

 خروج بستانكار می شوند. هوگامی در و شده بدهكار شودمی تولید یا و خریداری شرکت توسط دارایی که هوگامی در حساب

 می ساخت فرآیود وارد بعد مراحل ودر شده ونگيداری خریداری محصول ساخت موظور به که اقالمی  :قطعات و مواداوليه موجودی

 ؛گردند

 می انعكاس حساب این در اند شده نگيداری فروش قصد وبه تولید عملیات عادی روال در که دارائی از اقالمی :وکاال محصول موجودی

 ؛یابود

 ؛یابود می انعكاس سرفصل این در است نرسیده اتمام به آنيا تولید فرآیود که محصوالتی کلیه: ساخت کاردرجریان

 امانت به شرکت از خارج حقوقی ویا حقیقی اشخاص به دلیلی هر به بوا که کاال موجودی از اقالمی :مانزددیگران امانیکاالیموجودی

 ؛شود می گذارده

 این در گیرند قرارنمی استفاده مورد مستقیم بطور محصول تولید فرآیود در که موجودی از اقالمی: فنی ولوازم ملزومات موجودی

 ؛یابود می انعكاس سرفصل

 ؛است یافته انعكاس سرفصل این در آالت ماشین یدکی لوازم وهمچوین تولیدی غیر مصرفی اقالم :مصرفی و انبارفنی لوازم موجودی

 ؛گردند می بودی طبقه سرفصل این در داشت خواهود تاسیساتی مصرف مورد که موجودی از اقالمی: انبارتاسيسات لوازم موجودی

 .گردند می بودی طبقه سرفصل این در تولیدی وغیر تولیدی ضایعات اقالم: ضایعات موجودی
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  اسنادی واعتبارات سفارشات 8-1

 عنوان التين ماهيت حساب عنوان

 Order & L/C in Transit بدهكار سفارشات و اعتبار اسوادی

 

 برای که هاییهزینه کليه.عبارتی به. گیردمی شاااكل خارجی خرید فرآیود در که اسااات ایهزیوه اطالعات گردآوردنده حسااااب این

شور از خارج خریدهای ساب این در ،شودمی انجام شرکت محل به آنها انتقال و ک ساب این مانده. شودمی ثبت ح  اتمام از پس ح

 .یافت خواهد انتقال مربوطه هایحساب به خرید پروسه

 

 پروژه های مشارکتی 9-1
 این در شااودمی انجام هاشاارکت و اشااخاص سااایر مشااارکت با پیشاارفت جریان در هایپیمان هاوپروژه تكمیل جيت که هاییهزیوه کلیه

 .شودمی ثبت حساب

 عنوان التين ماهيت عنوان حساب

 Joint Project بدهكار پروژه های مشارکتی

 

 

 پيمانهای در جریان پيشرفت 10-1

شرفت درجریان هایپيمان و هاپروژه تکميل جهت که هاییهزیوه کلیه از اساات عبارت  از پس حساااب این مانده. شااودمی انجام پي

 .شودمی موتقل مربوطه هایدارایی حساب به پروژه تكمیل

 عنوان التين ماهيت عنوان حساب

 Project in process بدهكار پیمان های در جریان پیشرفت

 

 صلسرف دراین پیمان شدن بسته تا ها پروژه  مصالح و مواد مصرف به مربوط های هزیوه :مصالح و مواد-پيشرفت جریان در پيمانهای

 میشوند نگيداری

 ندرای پیمان شدن بسته تا ها پروژه کارکوان و دستمزد به مربوط های هزیوه:  کارکنان و دستمزد-پيشرفت جریان در پيمانهای

 میشوند  نگيداری سرفصل
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 پیمان شدن بسته تا ها پروژه  دوم دست پیمانكاران  به مربوط های هزیوه :دوم دست پيمانکاران-پيشرفت جریان در پيمانهای

 میشوند نگيداری سرفصل دراین

 نگيداری سرفصل دراین پیمان شدن بسته تا ها پروژه  استيالک  به مربوط های هزیوه :استهالک-پيشرفت جریان در پيمانهای

 میشوند

 لسرفص دراین پیمان شدن بسته تا ها پروژه  مالی های هزیوه  به مربوط های هزیوه :مالی های هزینه-پيشرفت جریان در پيمانهای

 .شوند می نگيداری

 پيش پرداخت ها 11-1

 و کاالها که ایدوره در حساب این مانده. شودنمی دریافت جاری دوره در آنها منافع که است ایشده انجام مخارج معرف حساب این

 . شودمی موتقل مربوطه هایهزیوه یا و دارایی حساب به و شده بستانكار شود،می دریافت آنيا با مرتبط خدمات

 التين عنوان ماهيت عنوان حساب

 Prepayments بدهكار پیش پرداخت ها

 

سنادیاعتباراتپرداختپيش سواد اعتبارات بابت شده پرداخت پیش مبالغ: ا صل این در(  خارجی خریدهای)  ی ا  می انعكاس سرف

 .یابود

 موضاااوع دریافت انتظار که وقطعات مواد خرید بابت وحقوقی حقیقی اشاااخاص به پرداختی مبلغ  :عاتخریدموادوقطپرداختپيش

 گردد می موعكس سرفصل این در باشد متصور مالی دوره حداکثر یك در پرداخت

 دریافت انتظار که وقطعات مواد خرید بابت وحقوقی حقیقی اشاااخاص به پرداختی مبلغ :(اموال)ایساارمایهخریداقالمپرداختپيش

 دهمان مالی گزارشگری زمان در است بدیيی گردد می موعكس سرفصل این در باشد متصور مالی دوره یك در حداکثر در پرداخت موضوع

 گردند بودی طبقه ثابت دارائیيای گروه زیر در بایست می سرفصل این

  در پرداخت موضاااوع دریافت انتظار که خدمات خرید بابت وحقوقی حقیقی اشاااخاص به پرداختی مبلغ: خریدخدماتپرداختپيش

 .گردد می موعكس سرفصل این در باشد متصور مالی دوره یك حداکثر

 ورهد یك حداکثر در پرداخت موضوع دریافت انتظار که هائی هزیوه بابت وحقوقی حقیقی اشخاص به پرداختی مبلغ: هزینهپرداختپيش

 .گردد می موعكس سرفصل این در باشد متصور مالی

 سپرده ها و ودایع دریافتنی 12-1

 قابل  موضوع انجام از پس عموما و گردیده پرداخت شرکت توسط کاال، خرید یا و خدمات دریافت موظور به که مبالغی کليه

 .یابود می انعكاس سرفصل این در باشند می استرداد

 

 عنوان التين ماهيت عنوان حساب

 Deposits بدهكار سدرده ها و ودای  دریافتوی
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 .یابود می انعكاس سرفصل این شونددر می سدرده بانكيا نزد خارجی سفارشات ثبت بابت از که مبالغی: سفارش ثبتسپرده

 .شوند می بودی طبقه سرفصل این در گردند می سدرده ، بانكيا نزرد دلیلی هر به بوا که مبالغی :نزدبانکها سپرده

شور از ازخارج شده خریداری اقالم ترخیص جيت که مبالغی :گمرکی هایسپرده  این در شود می گذاری سدرده داخلی گمرکات نزد ک

 .گردند می بودی طبقه سرفصل

 وندش می گذاشته ودیعه اشخاص نزد ، شرکت کارکوان برای مسكونی موازل اجاره چون دالئلی به بوا که مبالغی :نزداشخاص هایسپرده

 .گردند می بودی طبقه سرفصل در این

 این رد شوند می گذاری سدرده دولتی سازمانيای نزد  عمومی خدمات دریافت بابت سدرده عووان تحت که مبالغی :وتلکستلفنسپرده

 .یابود می انعكاس سرفصل

 شوند. می بودی طبقه سرفصل دراین  اند نشده تعریف فو  طبقات در که هائی سدرده :هاسایرسپرده

 (مدت کوتاه)آتی های دوره به انتقالی مخارج 13-1

می  بودی طبقه عووان این تحت دارند آتی درآمدهای توليد در که نقشاای دليل به اما ،شاااده انجام قبل های دوره در که مخارجی

 شوند.

 عنوان التين ماهيت عنوان حساب

 Deferred charges – Short term بدهكار آتی های دوره به انتقالی مخارج
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 دارایی های بلندمدت -2
ست عبارت  صرف جاری دوره در یا عملیات عادی چرخه در رود نمی انتظار که ها دارائی از ا  سایر و نقد وجه به ویا شود فروخته شود، م

 طبقه ریجا های دارائی عووان به که های دارائی دیگر عبارت به. شود تبدیل باشود رادارا نقد وجه به سری  تبدیل قابلیت که هایی دارائی

 .گیرندقرارمی گروه این در شوندنمی بودی

 

 ثابت مشهود دارایی 1-2

ست از دارایی شيودی که عبارت ا سط واحد های م صد اداری تو ضه کاالها یا خدمات، اجاره به دیگران یا برای مقا در توليد یا عر
 مورد استفاده قرار گیرد.  بيش از یک دوره مالیرود و انتظار می شودتجاری نگهداری می

 عنوان التين ماهيت عنوان حساب

 Tangible Assets بدهكار دارایی ثایت مشيود

 

 ساخت جریان در ثابت دارائيهای 2-2

. مانده این حساب پس از تكمیل دارایی بستانكار شده و به شودها انجام میمخارجی که برای ساخت و تکميل داراییعبارت است از 

 شود. حساب دارائی های ثابث مشيود موتقل می

 عنوان التين ماهيت عنوان حساب

 Tangible Assets in process بدهكار ساخت جریان در ثابت دارائیيای

 

 ردپذی انجام شرکت ویا پیمانكار توسط ایوكه از اعم شرکت برای ساختمان ، ساخت به مربوط مخارج کلیه:تکميلدرجریانساختمانهای

 یابود. می انعكاس سرفصل این در

 : تکميلدرجریانوتجهيزاتآالتماشين
 شوند. می انعكاس سرفصل این در برداری بيره از تاقبل وتجيیزات آالت ماشین ،ونصب اندازی راه ، ،تحصیل ساخت مخارج کلیه

 سفارشات و پيش پرداخت های سرمایه ای

سرمایهپرداخت شرکت انجام میهایی که برای تحصیل اقالم  سط  ساب ثبت میای قبل از تحویل گرفتن آن تو ده شود. مانشود در این ح

 شود. این حساب پس از تحویل گرفتن دارائی به حساب دارائی مربوطه موتقل می
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 داریيهای نامشهود 3-2

 عنوان التين ماهيت عنوان حساب

 Intangible asset بدهكار نامشيوددارییيای 

 

شخيص غير پولی و فاقد ماهيت عينی اطالق میبه یك  ضه کاالها یا خدمات، اجاره به دیگران  شوددارائی قابل ت که در تولید یا عر

یک قلم  رود بیش از یك دوره مالی مورد اسااتفاده قرار گیرد.شااود و انتظار مییا برای مقاصااد اداری توسااط واحد تجاری نگيداری می

صادی آتی به درون واحد ت شود که جریان منافع اقت سائی  شنا شهود تنها باید زمانی  شد و بهای دارایی نام جاری محتمل با
 دگيری باشای قابل اتکاء، قابل اندازهتمام شده دارایی به گونه

 

 سرمایه گذاریهای بلند مدت 4-2

 گذاریسرمایه شوند. یكمی نگيداری واحد تجاری مستمر در فعالیتيای قصد استفاده به شود کهمی ها گفته گذاریآن گروه از سرمایه به

 باشااد یا توانایی اثبات قابل وضااو  به طوالنی مدت برای آن قصااد نگيداری شااود کهمی بودیطبقه غیرجاری دارایی عووانبه هوگامی

 باشد.  محدودیتيایی گذار، مشمولسرمایه توسط آن واگذاری

 عنوان التين ماهيت عنوان حساب

 Long term investment بدهكار سرمایه گذاریيای بلود مدت

 

 

 سایر دارائيها 5-2

شمول هیچ یك از طبقهدارایی ساب ثبت میبودیهایی که م شده در باال قرار نگیرد در این ح سابيای شود. برخی از های انجام  تعاریف ح

 معین مرتبط با این حساب به شر  ذیل ارایه میگردد :

 عنوان التين ماهيت عنوان حساب

 Other Noncurrent Assets بدهكار سایر دارائيها

 

 .یابود می انعكاس سرفصل این در باشد مالی دوره یك از بیشتر آنيا وصول انتظار یا  سررسید که مطالباتی :بلندمدت الباتمط

 می انعكاس سرفصل این در باشد مالی دوره یك از بیشتر آنيا وصول انتظار سررسید یا که دریافتوی اسواد: بلندمدت اسناددریافتنی 

 .یابود

 باشد مالی دوره یك از بیشتر آنيا وصول انتظار یا  سررسید که هائی پرداخت پیش و ها سدرده :بلندمدتپرداختهایهاوپيشسپرده

 یابود. انعكاس می سرفصل این در
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صه سید که کارکوان از مطالباتی :کارکنانبدهیبلندمدتح صول انتظار یا  سرر شتر آنيا و شد مالی دوره یك از بی صل این در با  سرف

 عووان به یآت مواف  داشتن دلیل وبه بوده ها وهزیوه درآمدها تطابق اصل بكارگیری نتیجه در مخارج دیگراین عبارتی به. یابود می انعكاس

 .شوند مقابله آتی درآمدهای با تا گردیده موتقل بعد های ه دور به ترازنامه مجرای واز تلقی دارائی

 

سيسهایهزینه سیس مخارج کلیه: برداریازبهرهوقبلتا شود فو  شرائط واجد که برداری بيره از وقبل تا صل این در ، با  طبقه سرف

 .گردند می بودی

 ودیب طبقه فصل سر این در گردد موکول آتی یكسال از بیش به  آنيا موضوع انجام که پرداختيائی پیش: هزینهبلندمدتپرداختپيش

 .گردند می
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 جاریهای بدهی  -3
 .یابود می انعكاس سرفصل این در گردند، تسویه ترازنامه تاریخ از یكسال ظرف معمول عملیاتی چرخه یك درطول که بدهیيائی

 اسناد پرداختنی تجاری کوتاه مدت 1-3

ومتکی به مسااتندات اوراق کلیه بدهی های جاری که ناشاای از خرید مواد اولیه جيت  تولید و خرید کاال به موظور فروش می باشااد 
 می باشد در این حساب ثبت می گردد. بهادار

 عنوان التين ماهيت عنوان حساب

 Notes Payable – short term بستانكار مدت کوتاه تجاری پرداختوی اسواد

 

 سایر اسناد پرداختنی کوتاه مدت 2-3

ومتكی به  باشاادبه جز آنهایی که ناشاای از خرید مواد اوليه جهت توليد و خرید کاال به منظور فروش میهای جاری کلیه بدهی

رود این تعيدات طی چرخه عملیاتی معمول واحد تجاری یا ظرف گردد. انتظار میباشاد در این حسااب ثبت میمساتودات اورا  بيادارمی

هكار ها (بدتر است تسویه شود. این حساب در هوگام ایفای تعيدات واحد تجاری )بازپرداخت بدهییكسال از تاریخ ترازنامه، هرکدام طوالنی

 شود.می

 عنوان التين ماهيت عنوان حساب

 Other short term Notes Payable بستانكار مدت کوتاه تجاری پرداختوی اسوادسایر 

 

سناد پرداختنی:   زمانيائی در مشااخص مبالغی پرداخت به متعيد تجاری واحد آن موجب به که اوراقی و  برواتها، ساافته کلیهسایر ا

 شوند می بودی طبقه سرفصل این در ، نباشد شرکت عملیاتی فعالیتيای از ناشی مستقیما و بوده آتی در معین

 حسابهای پرداختنی تجاری کوتاه مدت 3-3

باشد ومتکی به مستندات اوراق ناشی از خرید مواد اوليه جهت توليد و خرید کاال به منظور فروش میهای جاری که کلیه بدهی
رود این تعيدات طی چرخه عملیاتی معمول واحد تجاری یا ظرف یكسااال از گردد. انتظار میدر این حساااب ثبت می باشاادبهادار نمی

 ود.شها (بدهكار میتر است تسویه شود. این حساب در هوگام ایفای تعيدات واحد تجاری )بازپرداخت بدهیتاریخ ترازنامه، هرکدام طوالنی

 عنوان التين ماهيت عنوان حساب

 Other short term Notes Payable بستانكار مدت کوتاه تجاری پرداختوی ساب های ح

 

 جودو مدت کوتاه در آن تسویه ،وانتظار بوده اقتصادی واحد عملیاتی فعالیتيای از ناشی که بدهیيائی: حساب های پرداختنی تجاری

 .یابود می انعكاس سرفصل این در باشد داشته

ساب معلق خرید: ساب یك مزبور ح سطه ح ستفاده دلیل وبه بوده وا ستم از ا شات خرید کوترل سی سفار  هایخرید کلیه طرفیت وبه  و

 .شود می بستانكار  داخلی
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ساب های پرداختنی تجاری ارزی: شی که ارزی یبدهیيا ح صادی واحد عملیاتی فعالیتيای از نا سویه انتظار و بوده اقت  اهکوت در آن ت

 .بود یا می انعكاس سرفصل این باشد در داشته وجود مدت

 

 سایر حسابهای پرداختنی کوتاه مدت 4-3

و  باشاادجاری به غير از آنهایی که ناشاای از خرید مواد اوليه جهت توليد و خرید کاال به منظور فروش میهای کلیه بدهی

این تعيدات طی چرخه عملیاتی رود گردد. انتظار میدر این حسااااب ثبت میباشااد متکی به مسااتندات اوراق بهادار نمیهمچوین 

تر است تسویه شود. این حساب در هوگام ایفای تعيدات واحد تجاری معمول واحد تجاری یا ظرف یكسال از تاریخ ترازنامه، هرکدام طوالنی

 شود.(بدهكار می ها)بازپرداخت بدهی

 .بود یا می انعكاس سرفصل این در شرکت کارکوان حقو  از مكسوره مالیاتيایماليات حقوق: 

 رسای ویا اجتماعی تامین بیمه به پرداخت قابل تكمیلی های بیمه وحق  وکارفرما کارمود سيم های ییمه حقبيمه حقوق کارکنان: 

 بود. یا می انعكاس سرفصل این در سازمانيای

 .گردد یم بودی طبقه سرفصل این در نباشد ایشان ودستمزد حقو  فرآیود از ناشی که کارکوان به بدهیيای کلیهمطالبات کارکنان: 

 

 

 سپرده ها و ودایع پرداختنی 5-3

کلیه وجوهی که تحت عواوین مختلف مانود ساادرده حساان انجام تعيدات، ساادرده اجاره محل، ساادرده بیمه و. ..از اشااخاص و همچوین 

موضوعيت، سپرده مسترد شده و یا پس از اتمام گردد. باشد در این حساب ثبت میهای گروه و وابسته نزد شرکت موجود میشرکت
 شود.در صورت رخداد هر یك از موارد مذکور حساب فو  بدهكار می شود.حسب مورد به نفع شرکت ضبط می

 طبقه سرفصل این در مورد حسب مستقیم مالیاتيای قانون 86 ویا 14 ماده رعایت در ، پیمانكاران از مكسوره مالیات: تکليفی ماليات

 .شوند می بودی

 می انعكاس سرفصل این در اجتمائی تامین قانون 41 و 38 های ماده مفاد ماخذ به پیمانكاران از مكسوره های بیمه حق :تکليفی بيمه

 یابود.

 تعيدات کامل ایفای صورت در که  تعيدات انجام حسن تضمین بابت پیمانكاران قراردادهای از مكسوره وجوهات :کارانجامحسنسپرده

 .گردد می لحاظ سرفصل این در باشد، می استرداد قابل پیمانكاران

 .یابود می انعكاس سرفصل این در شرکت، فروش  مزایده در کوودگان شرکت از دریافتی وجوهات :درمزایدهکنندگان شرکت

 

 ذخایر  6-3

ست که  شی از تعيدات کوتاه مدت واحد تجاری ا ساب معرف بخ شدههای در قبال هزینهاین ح برای واحد  تحقق یافته و پرداخت ن

 تجاری ایجاد گردیده است. برخی از تعاریف حسابيای معین مرتبط با این حساب به شر  ذیل ارایه میگردد :

حساااب فو  معرف میزان تعيدات واحد  .گردند می لحاظ ساارفصاال این در شاارکت عملكرد بابت از مالیاتی بدهی برآورد: ماليات ذخيره

شود در سال آتی پرداخت و تسویه گردد. مالیات بر درآمد در موق  احتساب بیوی میتجاری بابت مالیات معوقه ساليای قبل است که پیش

 پرداخت گردد. شود در آیوده به وزارت امور اقتصاد و دارایی سود دوره مالی محاسبه شده و یا بر اساس سایر اطالعات، تصور می

 

ستودات وجود فقدان دلیل به  که بدهیيائی: معوق هایهزینه ذخيره شواهد وبه وکافی الزم م  مدیریتی برآوردهای پایه بر و موجود اتكاء

  ، گردند محاسبه می  دوره همان درآمدهای از ها هزیوه وض  اصل رعایت بر وبوا باشود می هزیوه سرفصليای طرفیت  به وعموما  محاسبه

 .یابود می انعكاس سرفصل دراین



 
 
 
 
 

 

16 
 

 حسابداری 

 1ویرایش شماره 

 

  www.BusinessEmg.com             حساب های کل -5مستند شماره

www.borhansys.com 

 ودموج اتكاءشااواهد وبه گزارشااگری تاریخ در مصاارفی تلفن و گاز  بر  آب بابت بدهی برآورد :(تلفن و گاز  برق آب) ها هزینه ذخيره

 یابد. می انعكاس سرفصل این در ، خصوص دراین الزم مستودات وجود فقدان ودرشرائط

 حسااب ایان در ماالی هاای هزیاه طرفیات باه ثالاث اشاخاص باا مشاارکت شاده تضامین ساود باه مرباوط بادیيای: سودمشارکت

 .یابود می انعكاس

 می انعكاس سرفصل این در است نشده تعریف آنيا برای ای ذخیره سرفصل  که هائی هزیوه سایر برآورد: معوقهایسایرهزینه ذخيره

 .یابود

صولمشکوک الباتمط ذخيره سب ای ذخیره برآورد :الو  مطالبات آن دفتری ارزش از کمتر آنيا بازیافتوی ارزش که مطالباتی جيت موا

 هوگام ودر بوده جاری دارائیيای کاهوده اقالم ازنوع ساارفصاال این که اساات ذکر به الزم یابد می انعكاس مزبور ساارفصاال در، باشااد می

 .گردد می تياتر دریافتوی حسابيای با مالی گزارشگری

 سرفصل ودراین محاسبه  بابت ازاین ای ذخیره  ، باشد محتمل  احتمالی بدهی  نوعی وقوع که شرائطی در: احتمالیهایهزینه ذخيره

 .یابد می انعكاس

 

 

 پيش دریافتها 7-3

صورت پيشاین حساااب نشااانگر کلیه وجوهی اساات که واحد تجاری   شتری به  دریافت، قبل از تحویل کاالو یا ارائه خدمات به م

 گردد. شود حساب مذکور بدهكار میاست. در زمانی که کاالها و خدمات مربوط تحویل میوصول نموده 

 

 سود سهام پيشنهادی و پرداختنی 8-3

ساب فو  بیانگر  سهامح سود  سهامداران بابت  سط مجم  عمومی  تعهدات واحد تجاری به  ست که پرداخت آن تو قابل پرداخت ا

 شود.صاحبان سيام به تصویب رسیده باشد.این حساب در هوگام پرداخت سود به سيامداران بدهكارمی

 

 تسهيالت مالی دریافتی کوتاه مدت 9-3

 جاری بدهی یك با جایگزیوی  ویا جاری  دارائیيای محل از آنيا وتسویه بوده شده تضمین سود پرداخت مستلزم آنيا تسویه که بدهیيائی

 . شوند می بودی طبقه سرفصل این در رسد می انجام به جدید

 

 درآمدهای انتقالی به سنوات آتی )کوتاه مدت( 10-3

در  رعایت اصل تطابقولی شواسایی آنيا به عووان درآمد به جيت  گردنددر آینده دریافت میاند و یا کلیه مبالغی که دریافت گردیده
شااوند. در دوره مالی آتی این حساااب بدهكارشااده و مانده آن به حساااب پذیرد، در این حساااب ثبت میصااورت می های مالی بعددوره

 شود.درآمدهای مربوط موتقل می
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 ودر بااوده تجاااری واحااد قراردادهااای و تعياادات از ناشاای کااه ماادتی بلوااد هااای باادهی  :باادهی هااای بلندماادت -4

 دوره در اقتصااادی عوائدواحااد محاال از ویاا خاادمات ارائااه دارائیيااا، انتقاال طریااق از سااتبای ماای و ایجااد گذشااته رویاادادهای نتیجاه

  .گردد می اطال  باشد یكسال از بیش  آنيا سررسید که های

 خااالص باار ایشااان حقااو  از ونشااان بااوده آن باادهیيای باار اقتصااادی واحااد هااایی دارائاا مااازاد از عبااارت ساايام صاااحبان حقااو 

 .دارد  اقتصادی واحد آن دارائیيای

 اسناد پرداختنی تجاری بلند مدت 1-4

یوی بباشد. این تعيدات متكی به اورا  بيادار بوده و پیشمی خرید مواد اوليه و خرید کاالاین حساب معرف تعيدات شرکت در خصوص 

ای، آن قسمت از یا در مقاط  زمانی تيیه حسابيای دوره در پایان هرسال گردد که در مدتی بیش از یكسال مالی آیوده پرداخت گردد.می

بایستی در طول سال جاری یا ظرف سال بعد پرداخت گردد، از این حساب خارج و در حساب اسواد پرداختوی های بلود مدت که میبدهی

 شود.تجاری کوتاه مدت ثبت می

 سایر اسناد پرداختنی بلند مدت 2-4

حساااب فو  معرف تعيدات واحد تجاری اساات که عمدتا ناشاای از خریدهایی بجز مواد اولیه و کاالی خریداری شااده برای فروش بوده و 

سال آینده پرداخت نگرددبينی میپيش شنداین تعهدات متکی به اوراق بهادار می. گردد ظرف یک  . در پایان هرسااال یا در با

بایسااتی در طول سااال جاری یاظرف سااال بعد پرداخت های بلود مدت که میی، آن قساامت از بدهیامقاط  زمانی تيیه حسااابيای دوره

 ثبت می شود. گردد، از این حساب خارج و در حساب سایر اسواد پرداختوی کوتاه مدت

 

 حسابهای پرداختنی تجاری بلند مدت 3-4

باشااد که متكی به ها برای فروش میخرید کاال و موجودی این حساااب معرف تعيدات شاارکت در خصااوص خرید مواد اولیه برای تولید و

ستودات اورا  بيادار نمی شد و پیشم سال مالی یا در بیوی میبا سال مالی آیوده پرداخت گردد. در پایان هر گردد که در مدتی بیش از یك

ل سااال جاری یاظرف سااال بعد پرداخت بایسااتی در طوهای بلود مدت که میای، آن قساامت از بدهیمقاط  زمانی تيیه حسااابيای دوره

 ثبت می شود.گردد، از این حساب خارج و در حساب حسابيای پرداختوی 

 

 سایر حسابهای پرداختنی بلند مدت 4-4

ها برای فروش جز در موارد مربوط به خرید مواد اوليه جهت توليد و خرید کاال و موجودیاین حساااب معرف تعيدات شاارکت به 
گردد که در مدتی بیش از یكسال مالی آیوده پرداخت گردد. در بیوی میو پیش باشدبه مستندات اوراق بهادار نمیمتکی و  باشدمی

سابيای دوره سال یا در مقاط  زمانی تيیه ح سمت از بدهیپایان هر سال جاری یا ظرف های بلود مدت که میای، آن ق ستی در طول  بای

 ثبت می شودحسابيای پرداختوی  ج و در حساب سایراین حساب خار سال بعد پرداخت گردد، از
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 دریافتی بلند مدت تسهيالت مالی 5-4

ستای افزایش توان مالی خود اخذ نموده و حساااب فو  نشااانگر حجم تساايیالت مالی اسااتفاده شااده  ست که در را واحد تجاری ا

سال( ست )فراتر از یک  سالهای آتی موکول گردیده ا در پایان هرسااال یا در مقاط  زمانی تيیه حسااابيای  .بازپرداخت آنها به 

بایستی در طول سال جاری یا ظرف سال بعد پرداخت گردد، از این حساب ای، آن قسمت از تسيیالت مالی دریافتی بلود مدت که میدوره

 شود.خارج و در حساب تسيیالت مالی دریافتی کوتاه مدت ثبت می

 از آنيااا وتسااویه بااوده شااده تضاامین سااود پرداخاات مسااتلزم آنيااا تسااویه کااه بااانكی ی دهیياباا :ازبانکهادریافتیمالیتسااهيالت

   .شوند می بودی طبقه سرفصل این در رسد می انجام به جدید جاری بدهی یك با  جایگزیوی ویا جاری  دارائیيای محل

 عقااود چااارچوب در اعتباااری کااه موسسااات از دریااافتی ماادت کوتاااه تساايیالت :اعتباریازموسساااتدریافتیمالیتسهيالت 

 گردد. می موعكس سرفصل دراین ، باشد نیز فو  در شده صفات برشمرده واجد و گردد می اسالمی دریافت

 اعتباااری مااالی وموسسااات بانكيااا از غیاار اشخاصاای از دریااافتی ماادت کوتاااه تساايیالت: ازسایراشااخاصدریافتیمالیتسهيالت 

 .گردد می موعكس سرفصل دراین ، باشد نیز درفو  شده صفات برشمرده واجد که

 

 درآمدهای انتقالی به سنوات آتی )بلند مدت( 6-4

صل تطابق گردند اند و یا در آیوده دریافت میکلیه مبالغی که دریافت گردیده سایی آنها به عنوان درآمد به جهت رعایت ا شنا ولی 
صورت میدر دوره ساب ثبت می پذیرد،های مالی بعد  شده و مانده آن به شوند. در دورهدر این ح ساب بدهكار  های مالی آتی این ح

 شود. حساب درآمدهای مربوط موتقل می

 

 ذخيره مزایای پایان خدمت کارکنان 7-4

ان ر پای. ددر زمان بازخرید پرسنل در سنوات آینده باید پرداخت و تسویه گرددحساب فو  معرف میزان تعيدات شرکت است که 

ای، مانده حساااب ذخیره مزایای بازخرید خدمت کارکوان به مبلغ ذخیره مورد نیاز تعدیل های دروههر سااال یا در مقاط  زمانی حساااب

 گذارد.گردد. تعدیل این حساب در حساب سود و زیان سال جاری تاثیر میمی

  .یابند می انعکاس سرفصل این در ، ایران اسالمی جمهوری کار قانون 24 ماده مفاد رعایت در شرکت کارکنان به بدهی
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 حقوق صاحبان سهام -5
 واحد آن دارائیيای خالص بر ایشان حقو  از ونشان بوده آن های بدهی بر اقتصادی واحد دارائيای مازاد از عبارت سيام صاحبان حقو 

 گردند می بودی طبقه سرفصل این در که دارد  اقتصادی

 

 اندوخته ها 1-5

ست که این حساب معرف محدودیت  گردد. برخیایجاد می های شرکت در تقسيم سودبه دليل الزامات قانونی و سایر برنامههایی ا

 از تعاریف حسابيای معین مرتبط با این حساب به شر  ذیل ارایه میگردد :

 .یابد می انعكاس سرفصل این ودر محاسبه تجارت قانون 14 و 238  های ماده مفاد رعایت در قانونی اندوخته :قانونیاندوخته

سازی در توافقی هرگونه :احتياطی اندوخته  تتقوی چون اهدافی وبا تجارت قانون مفاد رعایت با که ، سيامداران بین سود توزی  محدود

 یابود. می انعكاس سرفصل این در پذیرد انجام، شرکت نقدیوگی کاهش از وجلوگیری شرکت مالی بویه

 گردد، محدود شرکت وتكمیل توسعه هدف با و بوده فو  در شده برشمرده صفات واجد که ای اندوخته هرگونه :وتکميلتوسعهاندوخته

 یابد. می انعكاس سرفصل این در

   .ابدی می انعكاس مزبور حساب در پذیرد، می انجام  گونانگون  اهداف با که تقسیمی سودقابل روی بر محدودیت اعمال :هاسایراندوخته

 

 

 مازاد تجدید ارزیابی دارائيهای ثابت مشهود 2-5

 مساااتقیم، مالیاتيای قانون مكرر143 ماده مفاد رعایت گردد می ثبت مزبور حسااااب در آنيا دفتری ارزش بر دارائیيا ارزیابی بيای فزونی

 .باشد می الزامی حسابداری رهومودهای 11 شماره بیانیه 45 الی32 های بود ومفاد

 مازاد تجدید ارزیابی دارائيهای نامشهود 3-5

سرمایه دریافت می ساب ثبت میمبالغی که بابت افزایش  شود در این ح صادر  سيامی  م شوند.در هوگاگردد تا قبل از این که بابت آنيا 

 شود.های مربوط موتقل میصدور سيام، این حساب بدهكار شده و مانده آن به حساب

 

 

 سود)زیان(انباشته 4-5

شته سود سر از پس)  قبل های دوره خالص سود به انبا صله زیانيای ک شده توزی  سيام دارندگان بین سيام شكل به که(   حا ست  ن  ا

شته وجود آن توزی  در محدودیتی وهمچوین شته وزیان گردیده اطال  باشد ندا  ایسوده ازکسر پس)  گذشته سووات زیانيای معرف انبا

 باشد. می  (حاصله

 می انتقال بعد دوره به ها اندوخته  داشتن وموظور سيامداران به سود تخصیص از پس که یازیان ازسود بخش آن :سنواتیسودوزیان

 یابد. می انعكاس سرفصل این در یابد

 فتنگر نادیده، حسابداری اصول بكارگیری در اشتباه ، محاسباتی ت اشتباها ازنوع عموما که اهمیتی با اشتباهات: قبل سنوات تعدیالت

 تهروش پذیرف یا اصل به پذیرفته غیر روش یا اصل یك از تغییر ، مالی صورتيای تيیه زمان در موجود واقعیتيای از نادرست استفاده یا

 .یابود می انعكاس سرفصل این در است افتاده اتفا  قبل سووات در  که دیگر شده

 .یابود می انتقال سرفصل این به حسابيا بستن هوگام در سال هر های وهزیوه مدهاآدر سود و زیان جاری:
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 فروش و درآمد -6
ساب این در سرمایه صاحبان آورده با مرتبط موارد بجز سرمایه، صاحبان حقو  در افزایش  گروه دو هر درآمد مفيوم. شود می ثبت ح

 در تغییرات حساااب، این .گیرد می بر در را عملیاتی غیر و(  تجاری واحد مسااتمر و اصاالی های فعالیت از ناشاای آمد در)عملیاتی درآمد

 .گیردنمی بر در را باشدمی سرمایه صاحبان آورده با مرتبط که را سيام صاحبان حقو 

 فروش محصوالت 1-6
های تولیدی، احداثی )فروشها متواسب با فعالیت اصلی شان اعم از از این حساب به موظور ثبت درآمد حاصل از فروش محصوالت شرکت

شرکت شخاص،  صادراتی( به ا ستفاده مینقدی و اعتباری و یا فروش داخلی و  سته ا ساب کل فروش محصوالت با های گروه و واب شود. ح

  گردد.صدور فاکتور فروش بستانكار شده و با دریافت رسید انبار مبوی بر برگشت محصوالت به انبار بدهكار می

 

 از ارایه خدمات درآمد حاصل 2-6

شرکت شخاص،  صل از ارایه خدمات به ا ساب به موظور ثبت درآمد حا ستفاده میاز این ح سته ا ساب کل درآمد های گروه و واب شود. ح

 شود.حاصل از ارایه خدمات با صدور صورت وضعیت از سوی کارفرما برای طرف قرارداد دریافت کووده خدمات بستانكار می

 

 فعاليتهای پيمانکاریدرآمد حاصل از  3-6

شااود. در خصااوص پیمانيایی که های پیمانكاری )مانود درآمد پیمانيا( در این حساااب ثبت میدرآمد شااواسااایی شااده دوره بابت فعالیت

سازمان می سود یا زیپیمانكار و کارفرما واحدهای تابعه  شرفت کار، اتمام پیمان خواهد بود و  صد پی سایی درآمد به جای در شوا شود  ن ابا

 (حسابداری 9استاندارد شماره )حاصله در حساب جاری مرکز و شعبه موظور خواهد شد.  

 

 سود حاصل از سرمایه گذاریها 4-6
شااود، کلیه سااود )درآمد(های کسااب شااده از بابت گذاری به عووان فعالیت )عملیات( اصاالی آنيا تلقی میهایی که ساارمایهدر شاارکت

 شود.بستانكار این حساب ثبت میها به های آن شرکتگذاریسرمایه

 

 سایر درآمدهای عملياتی 5-6

سایر درآمدهای عملیاتی: برای آندسته از درآمدهای عملیاتی که برای آنيا حساب معین جداگانه ای در نظر گرفته نشده است وایجاد یك 

 شود.حساب ثبت میحساب جداگانه برای آنيا )به لحاظ کم اهمیت بودن مبلغ آنيا(ضروری نباشد در این 

 

 درآمدهای غير عملياتی 6-6
سویه بدهیيای آن طی یك دوره مالی که  سایر موارد افزایش داراییيای واحد تجاری و یا ت ساب فو  معرف جریانيای ورودی داراییيا یا  ح

  ناشی از فعالیتيای فرعی، رویدادهای تصادفی و یا سایر عملیات، رویدادها و شرایط مؤثر باشد است. 
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 هزینه ها -7

 حقوق دستمزدهزینه  1-7
حساب فو  معرف کلیه پرداختيای مستمر و آندسته از پرداختيایی که در لیست حقو  و دستمزد کارکوان است. این حساب با محاسبه 

 و تشكیالتی و توزی  ومراکزهزیوه تولیدی، اداری  ای آن بهناخالص حقو  و دستمزد پرسول در پایان هر ماه با توجه به ماهیت مرکزهزیوه

 شود. فروش بدهكار می

 

 هزینه های کارکنان 2-7
د. پذیرحساب فو  معرف کلیه پرداختيای غیرمستمری است که به غیر از پرداختيای حقو  و دستمزد مستمر توسط شرکت صورت می

باشااد و ساايم هزیوه آنيا از طریق ها میشاارکتهای تولیدی، اداری و تشااكیالتی و توزی  و فروش ها مربوط به کلیه پرسااولاین هزیوه

 ها به مراکز هزیوه مربوطه موظور خواهد شد.های حسابتفصیلی

 

 هزینه مواد 3-7 

ساب کلیه هزیوه شرکت را در بر این ح صلی  صوالت ا شده از بابت خرید مواد اولیه مورد نیاز خط تولید برای تولید مح ها و مخارج انجام 

 شود.ا ارسال مواد به خط تولید بدهكار و با برگشت مواد از خط تولید به انبار، بستانكار میگیرد. حساب فو  بمی

 

 هزینه های استهالک 4-7

ستيالک کلیه دارایی ستيالکهزیوه ا ستيالک و یا در پایان دوره مالی به این حساب موظور میهای ثابت ا سبه ا ود. شپذیر در مقاط  محا

ستيالک در مقاط  م سایر هزیوههزیوه ا شده و یا  شده محصوالت و یا خدمات به حساب بيای تمام  سبه بيای تمام  شرکت حا سربار  های 

  شود. تسيیم می

 

هزینه های عمومی 5-7  
شرکت بجز هزیوهکلیه هزیوه ستقیم  ساب ثبت میهای م ستيالک و مواد در این ح ستمزد، کارکوان، ا شود و یا به عبارت های حقو  و د

های واحد تجاری و یا تسویه بدهیيای آن طی یك فو  معرف بخشی از جریانيای ورودی داراییيا یا سایر موارد افزایش بدهیدیگر حساب 

  دوره مالی که ناشی از فعالیتيای فرعی، رویدادهای تصادفی و یا سایر عملیات، رویدادها و شرایط مؤثر باشد است.

 

 

 سایر هزینه های عملياتی 6-7
  اند. های عملیاتی عووان نگردیدههای مرتبط با هزیوههای عملیاتی است که در سایر سرفصلاین حساب معرف آندسته از هزیوه

 

 هزینه های مالی 7-7

های تسيیالت دریافتی از اشخاص شود و کلیه هزیوههایی که سازمان از بایت تامین مالی متحمل میاین حساب بیانگر آن بخش از هزیوه

 شود. های وابسته در این حساب ثبت میحقیقی، حقوقی و شرکت

 هزینه های غير عملياتی 8-7

  .یرمرتبط با عملیات اصلی شرکت استهایی است که غسرفصل حساب در برگیرنده کلیه هزیوه این
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 بهای تمام شده -8
 يایب حساب در باشد می ها فعالیت اصلی موضوع آن تولید که  ای شده ارائه خدمات یا و شده فروخته محصوالت یا کاال شده تمام قیمت

 . شود می ثبت شده تمام

 بهای تمام شده کاالی ساخته شده 1-8

هایی که موضوع اصلی فعالیت آنيا تولید محصول میباشد، بيای تمام شده محصوالت در این حساب ثبت میشود. این حساب در در شرکت

بيای تمام شده محصوالت ساخته شده است )مواد مصرفی ، دستمزد مستقیم و سربار(. برخی از تعاریف بر گیرنده عوامل موثر در محاسبه 

 حسابيای معین مرتبط با این حساب به شر  ذیل ارایه میگردد :

 

 بهای تمام شده محصوالت فروش رفته 2-8

شده صوالت فروخته  شده مح شرکت میبيای تمام  صلی فعالیت  ضوع ا ساب فروش ای که تولید آن مو صول نیز در ح شد و فروش مح با

 شود. برخی از تعاریف حسابيای معین مرتبط با این حساب به شر  ذیل ارایه میگردد شرکت موظور گردیده باشد در این حساب موظور می

 

 بهای تمام شده خدمات ارایه شده 3-8

شرکت شخاص هعم ازدر  صلی فعالیت آنيا ارایه خدمت به ا ضوع ا شرکت هایی که مو سته( حقیقی، حقوقی و یا  های گروه )فرعی و یا واب

 شود.باشد، بيای تمام شده خدمات در این حساب ثبت و نگيداری میمی
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 حساب های کنترلی و انتظامی -9

 حسابهای کنترلی 1-9
یابی اسااتفاده از ساایسااتم هزیوهاز این حساااب برای کوترل عوامل تولید )مواد،  دسااتمزد و سااربار(، همچوین ثبت انحرافات )در صااورت 

ده ااسااتاندارد و یا نرمال ( و بسااتن حسااابيای دایمی در دوره مالی و افتتا  آنيا در دوره مالی جدید )تراز افتتاحیه و تراز اختتامیه( اسااتف

 شود.می

 

 

 حسابهای انتظامی 2-9

لی و هرگونه تعيدات احتمالی شرکت ها به صورت آماری حساب های انتظامی صرفا به موظور اعمال کوترل و نشان دادن بدهی های احتما

طرف حساب های انتظامی نیز در نظر گرفته شده  و  ،همین لحاظ برای حساب های انتظامیو در ذیل ترازنامه نشان داده خواهد شد . به 

 ار یا بستانكار می شود.یا بستانكار شود در طرف حساب های انتظامی نیز بدهك رهر رقمی که در حساب های  انتظامی بدهكا

 

 

 طرف حسابهای انتظامی 3-9

ستفاده می گردد. این  صورت آماری و کوترلی ا شخاص ثالث بوده و ب صادره یا دریافتی که  متعلق  به ا این حساب جيت ثبت اورا  بيادار 

 ده اند.اورا  بيادار عمدتا جيت تضمین اخذ شده یا صادر گردیده اند جيت تضمین اخذ شده یا صادر گردی

 

 

 


