
فصل هفتم

تهیه صورت حساب  های
 مالی شرکت  های

 برنامه نویسی

هدف  هاي رفتاري  

1- انواع شركت  ها را نام ببرد.

2- مفاهيم مرتبط با حسابداري را تعریف نماید.

3- اصطالحات صورت حساب  هاي مالي را شرح دهد.

4- اصول ثبت مبادالت روزانه و تهيه تراز را توضيح دهد.
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1-7 مقدمه
در تحليل بنيادي، اگر كسي بخواهد بداند كه وضعيت مالي يك شركت چگونه است بايد به بررسي صورت هاي مالي 

آن بپردازد. تجزيه و تحليل صورت هاي مالي كار تخصصي  و دقيق است كه تنها خبرگان مالي از عهده انجام آن 

برمي آيند. پس از اين بررسي  هاست كه مشخص مي شود گذشتۀ  شركت از لحاظ قدرت فروش، سرمايه و سوددهي 

چگونه بوده است و آينده آن احتماالً چگونه خواهد بود.

هنگامي كه يك شركت اصلي، شركت هاي فرعي زير مجموعه را كنترل مي كند به نوعي صورت حساب احتياج است كه 

صورت حساب تلفيقي نام دارد و با توجه به روابط بين شركت هاي گروه تنظيم شده است. در اين نوع صورت حساب 

مبادالت داخل گروهي مشخص مي شود و امكان نشان دادن سود موهومي از ميان مي رود. 

اين  وسيله  به  است.  يك شركت  مالي  مصارف  و  مالي  منابع  كننده  بيان  نيز  مالي  تغييرات وضعيت  صورت حساب 

صورت حساب امكان كشف واقعيات شركت ممكن مي شود و سهامدار مي فهمد كه شركت منابع مالي مورد نياز براي 

اجراي برنامه  ها را چگونه فراهم مي كند و اين منابع را چگونه صرف مي كند.

  حسابداري زبان تجارت خوانده مي شود زيرا از طريق گزارش هاي مالي كه فرايند نهايي حسابداري است اطالعات 

الزم درباره هر واحد اقتصادي در اختيار اشخاص و مؤسسات ذينفع و ذي عالقه قرار مي گيرد. اين اشخاص شامل 

صاحبان سرمايه – اعتبار دهندگان و سازمان  هاي مالي و اقتصادي دولتي مي باشد. بنابراين منظور از حسابداري فراهم 

آوردن گزارش هاي مالي در مورد يك مؤسسه است.

در اين فصل، انواع شركت  ها، چگونگي ثبت آنها و مطالب مرتبط با حسابداري از جمله اصول و مفاهيم بنيادي آن 

بررسي شده است.

 

بر طبق ماده 20 قانون تجارت شركت های تجارتی هفت نوع می باشد:

1- شركت سهامی

2- شركت با مسئوليت محدود

3- شركت تضامنی

7-2
 انواع شركت  ها
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4.شركت مختلط غيرسهامی

5.شركت مختلط سهامی

6.شركت نسبی

7.شركت تعاونی توليد و مصرف

در ذيل تعريف اين شركت  ها آورده شده است. 

تعریف شركت سهامی عام  
به  آن  سرمايۀ  كه  نباشد(  بازرگانی  امور  آن،   عمليات  موضوع  اينكه  بازرگانی)ولو  است  شركتی  سهامی عام،  شركت 

سهام، تقسيم شده كه بخشی از اين سرمايه از طريق فروش سهام به مردم تأمين  می شود. در شركت سهامی عام، تعداد 

سهام داران نبايد از سه نفر كمتر باشد و مسئوليت سهام  داران، محدود به مبلغ اسمی سهام آنهاست. در اين شركت، 

عبارت »شركت سهامی عام« بايد قبل از نام شركت يا بعد از آن، بدون فاصله با نام شركت در كليۀ اوراق و اطالعيه  ها 

و آگهی  های شركت به طور روشن و خوانا قيد شود.  

 تعریف شركت سهامی خاص
توسط  منحصراً  آن  تمام سرمايۀ  كه  نباشد(  بازرگانی  امور  آن،   عمليات  اينكه موضوع  )ولو  بازرگانی  است   شركتی 

اسمی سهام  مبلغ  به  سهام،  محدود  مسئوليت صاحبان  و  تقسيم شده  سهام،  به  آن  و سرمايۀ  تأمين گرديده  مؤسسين، 

آنهاست. تعداد سهام داران نبايد از سه نفر كمتر باشد و عنوان » شركت سهامی خاص« بايد قبل از نام شركت يا بعد از 

آن بدون فاصله با نام شركت، به طور روشن و خوانا قيد شود. 

در شركت های سهامی خاص حداقل تعداد مؤسسين نبايد از سه نفر كمتر باشد)ماده3 قانون تجارت(.

پذيره نويسی در شركت های سهامی خاص ممنوع است )ماده 21 قانون تجارت(.

تشكيل مجمع عمومی مؤسس در شركت های سهامی خاص الزامی نمی باشد )ماده82(.

يك نفر بازرس اصلی و يك نفر بازرس علی البدل برای سال مالی شركت سهامی خاص انتخاب شده باشد و بازرسان 

نيز با رعايت ماده 147 قانون تجارت برای مدت يك سال انتخاب می شوند.

تعریف شركت با مسئوليت محدود 
 شركتی است كه بين دو يا چند نفر برای امور تجاری تشكيل شده و هر يك از شركا بدون اينكه سرمايه به سهام يا 
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قطعات سهام تقسيم شده باشد؛ فقط به ميزان سرمايۀ خود مسئول قروض و تعهدات شركت هستند. در نام شركت بايد 

عبارت » با مسئوليت محدود«  قيد شود. 

در  اين نوع شركت مؤسسين قباًل اوراق مخصوصی كه شامل شركت نامه و اظهارنامه می باشد و از قسمت اوراق بهادار 

خريداری نموده اند تكميل نموده،  همراه با ضمائم كه شامل دو نسخه اساسنامه و دو نسخه صورت جلسه مؤسسين 

و هيأت مديره می باشد به مسئول اداره ارائه می دهند. مسئول مربوطه مدارک تأسيس را جهت رسيدگی نزد مميز ثبت 

شركت ها ارسال می دارد.

تعریف شركت مختلط غيرسهامی
 شركت مختلط غيرسهامی، شركتی است كه برای امور تجاری تحت نام مخصوصی بين يك يا چند نفر شريك ضامن 

و يك يا چند نفر شريك با مسئوليت محدود، بدون انتشار سهام، تشكيل می شود. شريك ضامن، مسئول كليۀ قروضی 

است كه ممكن است عالوه بر دارايی شركت پيدا شود. شريك با مسئوليت محدود، كسی است كه مسئوليت او فقط 

به ميزان سرمايه ای است كه درشركت گذارده و يا بايستی بگذارد. در اسم شركت بايد عبارت »شركت مختلط«  و الاقل 

اسم يكی از شركای ضامن، قيد شود.  در شركت غيرسهامی، هيئت مديره شركت  بايد پس از اتمام سال مالی، صورت 

دارايی شركت )در پايان سال( و تراز نامه و حساب عملكرد و سود و زيان را به ضميمۀ گزارشی دربارۀ فعاليت  و وضع 

عمومی شركت طی سال مالی مزبور تنظيم كند. اسناد مذكور بايد حداقل بيست روز قبل از تاريخ مجمع عمومی ساالنه 

در اختيار بازرسان گذاشته شود.

تعریف شركت مختلط سهامی
 شركت مختلط سهامی، شركتی است كه تحت نام مخصوص بين يك عده شركای سهامی و يك يا چند نفر شريك 

ضامن تشكيل می شود. شركای سهامی كسانی هستند كه سرمايۀ آنها به صورت سهام يا قطعات سهام متساوی القيمه 

درآمده و مسئوليت آنها تا ميزان همان سرمايه ای است كه در شركت دارند. شريك ضامن كسی است كه سرمايۀ او به 

صورت سهام درنيامده و مسئول كليۀ قروضی است كه ممكن است عالوه بر دارايی شركت پيداشود. در صورت تعدد 

شريك ضامن، مسئوليت آنها در مقابل طلبكاران و روابط آنها با يكديگر، تابع مقررات شركت تضامنی خواهد بود. در 

نام شركت بايد عبارت »شركت مختلط«   و الاقل اسم يكی از شركای ضامن قيد شود. 

..
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تعریف شركت تضامنی 
 شركتی است كه تحت نام مخصوص برای امور تجاری بين دو يا چند نفر با مسئوليت تضامنی تشكيل می شود. اگر 

دارايی شركت برای تأديۀ تمام قروض كافی نباشد؛ هر يك از شركا مسئول پرداخت تمام قروض شركت است. هر 

قراری كه بين شركا برخالف اين، ترتيب داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث، كان لم يكن خواهد بود. در نام شركت 

تضامنی بايد عبارت »شركت تضامنی«  و الاقل اسم يك نفر از شركا ذكر شود.  

شركت  های سهامی و تضامنی را درست در مقابل يكديگر قرار می دهند. در شركت سهامی شخصيت و اعتبار شركا به 

هيچ وجه دخالتی در وجهه و اعتبار شركت ندارد و فقط سرمايه نقش اساسی را دارد. ولی در شركت تضامنی اعتبار و 

شخصيت شركا بيش از هر چيز شاخص شركت است.

 تعریف شركت نسبی 
شركت نسبی شركتی است كه برای امور تجاری، تحت نام مخصوص بين دو يا چند نفر تشكيل می شود و مسئوليت 

هريك از شركا به نسبت سرمايه ای است كه در شركت گذاشته است. در اسم شركت نسبی عبارت »شركت نسبی« و 

الاقل اسم يكی از شركا بايد ذكر شود؛ در صورتی كه اسم شركت مشتمل بر اسامی تمام شركا نباشد؛ بعد از اسم شريك 

يا شركايی كه ذكر شده عبارتی از قبيل »و شركا« و » و برادران« ضروری است.

تعریف شركت تعاونی
 %51 حداقل  يا  تمام  كه  است  شركتی  تعاونی«  »شركت  اسالمی ايران،  جمهوری  تجارت  17قانون  مادۀ  موجب  به 

سرمايۀ آن به وسيلۀ اعضا در اختيار شركت تعاونی قرارگيرد و وزارتخانه  ها، سازمان  ها، شركت  های دولتی و وابسته 

به دولت و تحت پوشش دولت، بانك  ها،  شهرداری  ها، شورا های اسالمی كشوری، بنياد مستضعفان و ساير نهاد های 

عمومی می توانند جهت اجرای بند 2 اصل 43 از راه وام بدون بهره يا هر راه مشروع ديگر از قبيل مشاركت، مضاربه، 

مزارعه،  مساقات، اجاره، اجاره به شرط تمليك، بيع شرط، فروش اقساطی و صلح، اقدام به كمك در تأمين يا افزايش 

سرمايۀ شركت  های تعاونی نمايند؛ بدون آنكه عضو باشند. 

طرفين  موافقت  با  كه  مدتی  می شوند؛ ظرف  تعاونی، شريك  تأسيس  در  دولتی  دستگاه  های  كه  مواردی  در  تبصره: 

درضمن عقد شركت، تعيين خواهد شد؛ سهم سرمايه گذاری دولت به تدريج بازپرداخت و صددرصد سرمايه به تعاونی 

تعلق خواهدگرفت. 
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مطابق مادۀ 26 همان قانون: »تعاونی  های توليدی، شامل تعاونی  هايی است كه در امور مربوط به كشاورزی، دامداری، 

 دام پروری، پرورش و صيد ماهی، شيالت، صنعت، معدن،  عمران شهری و روستايی و نظاير اينها فعاليت می نمايند.« و 

به موجب مادۀ 27: » تعاونی  های توزيع، عبارتند از تعاونی  هايی كه نياز مشاغل توليدی و يا مصرف كنندگان عضو خود 

را در چهارچوب مصالح عمومی و به منظور كاهش هزينه  ها و قيمت  ها تأمين می نمايند«. 

تبصرۀ مادۀ 28:  » تعاونی  های موضوع اين قانون با رعايت قوانين و مقررات می توانند به امر صادرات و واردات در 

موضوع خود بپردازند«.

 - اولين هيأت مديرۀ منتخب شركت تعاونی، مكلف است،  پس از اعالم قبولی با انجام تشريفات مقرر نسبت به ثبت 

تعاونی اقدام نمايد.

7-3
 اصول و مفروضات حسابداری

 اصول و مفروضات پذيرفته شده حسابداري : مفاهيم و اصول حسابداري عبارت است از : ميثاق  ها – قواعد و رويه  هايي كه 

توسط بشر در طول زمان و در پاسخ به نياز هاي جوامع بشري نسبت به اطالعات مالي بنا شده و به تدريج تكامل يافته است.

حسابرس هايی كه برای حسابرسی دفاتر و صورت های مالی به شركت مراجعه می كنند، بايد صورت  های مالی و دفاتر 

را  ازنظر مطابقت صورت  های مالی با اين اصول بررسی كنند. شرط اصلی معتبر بودن اصول حسابداری، پذيرفته شدن 

اين اصول توسط حسابداران می باشد. مفهوم قابليت پذيرش اصول، خود به سه ويژگی مهم زير بستگی دارد:

Relevance  1- مربوط بودن

  Objective    2- عينی بودن

 Feasibility 3- عملی بودن

مربوط بودن : وجود يا عدم وجود آن در نتيجه تصميمات استفاده كنندگان از اطالعات مالی مؤثر می باشد.

عينی بودن : زمانی تحقق می يابد كه قضاوت شخصی تهيه كنندگان، اطالعات مالی را كاهش داده و يا آن را حذف كند.

 عملی بودن : عملی بودن يك اصل حسابداری منوط به قابليت اجرای آن بدون تحمل هزينه  های گزاف و نامعقول 

و غيرقابل توجيه می باشد.
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مفاهيم یا مفروضات بنيادی حسابداری
فرض تفكيك شخصيت )Separate Entity Assumption(: يعنی هر واحد اقتصادی به عنوان يك واحد مستقل از مالك 

يا مالكان آن و نيز جدا از مؤسسات ديگر در نظر گرفته می شود.

فرض تداوم فعاليت )Going Concern Assumption( : يعنی واحد اقتصادی تا آينده قابل پيش بينی به فعاليت  های 

خود ادامه دهد مگر آنكه عكس آن ثابت شود.

فرض واحد اندازه گيری)Unit-of-measure Assumption(: يعنی عمليات، معامالت  و رويداد های مالی بايد بر حسب 

پول مورد سنجش قرار گرفته و محاسبه شود.

فرض دورۀ مالی )Time-Period Assumption(: عمر يك واحد اقتصادی به واحد  های زمانی نسبتًا كوتاهی به نام دوره 

حسابداری تقسيم می شود. اين دوره  ها ممكن است يك ماهه، سه ماهه، شش ماهه يا يكساله باشد. اما متداول ترين آنها 

دورۀ مالی يك ساله است كه اصطالحًا »سال مالی« خوانده می شود.

نکته:  يكی از مزايای تقسيم عمر  يك واحد اقتصادی به قطعات زمانی كوچك تر  اين است كه ويژگی قابليت مقايسه را فراهم 
كرده و امكان سنجش و ارزيابی نتايج حاصل از فعاليت های مؤسسات اقتصادی را در دوره  های زمانی مختلف ايجاد می كند. 

بايد  به محض وقوع  به محض تحقق، و هزينه  ها  تعهدی)Accrual Assumption(:  در حسابداری درآمد ها  فرض 

شناسايی و در حساب ها ثبت گردد.

اصول حسابداری
                           Cost Principle                                   1.اصل بهای تمام شده

          Revenue Realization Principle                2.اصل تحقق درآمد

      Matching Principle        3. اصل تطابق)مقابله( هزينه با درآمد

                            Disclosure Principle                                         4. اصل  افشا

اصل بهای تمام شده :  طبق اين اصل، دارايی های تحصيل شده در مبادالت بايد به جای قيمت  های جاری بازار، بر 

حسب بهای تمام شده  ثبت و بر همين اساس نيز، در صورت های مالی منعكس گردد. بهای تمام شده كه به آن بهای 

تاريخی نيز می گويند، مبلغی است كه نشان دهندۀ ارزش اقالم تحصيل شده در معامالت حقيقی و شرايط عادی بوده 

و به هيچ وجه مبتنی بر براورد و يا حدس و گمان نمی باشد.
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 اصل تحقق درآمد :  براساس اين اصل درآمد هنگامی شناسايی می شود كه فرايند كسب سود كامل شده باشد. مبادله ای 

انجام گرفته باشد.

استثنايی برای اصل تحقق درآمد:  در قرارداد های بلندمدت پيمانكاری، درآمد متناسب با پيشرفت كار يا خدمات مورد 

قرارداد و قبل از تكميل عمليات  شناسايی می شود كه استثنايی بر اصل تحقق درآمد تلقی می گردد.

اقالم تشكيل دهندۀ درآمد شناسايی شده و سپس  ابتدا  اين اصل،  بكارگيری  با درآمد: در  تطابق)مقابله( هزينه  اصل 

شناخت هزينه  ها انجام می گيرد. 

 اصل افشا:  واحد های اقتصادی موظفند كليۀ واقعيت  ها و اطالعات با اهميت مربوط به فعاليت های مالی خود را به 

نحو مناسب در متن مناسب، در متن صورت  های مالی اساسی و در صورت عدم امكان، در يادداشت  های پيوست 

صورت های مالی گزارش و افشا نمايند.

اصول محدود كنندۀ حسابداری 
*فزونی منافع  بر مخارج

*اهميت
*خصوصيات صنعت

*محافظه كاری
1. فزونی منافع  بر مخارج:  تهيه اطالعات حسابداری بايد توجيه اقتصادی داشته باشد.

از  واحد  عملكرد  و  محيط  وضعيت،  به  توجه  با  اقالمی كه  خصوص  در  مجازند  اقتصادی  واحد های   : اهميت   .2

جهت ارزش، ناچيز و كم اهميت می باشند از به كار گرفتن روش  های صحيح تئوريك اجتناب كرده و به جای آن از 

روش  هايی  استفاده كنند كه كم هزينه تر، عملی تر و راحت تر باشد.

3.خصوصيات صنعت:  در صنايع مختلف با توجه به ويژگی  ها و خصوصيات خاص آن صنعت می توان اقدام به 

اثبات گردد  از روش  های جديدی استفاده كرد به شرط آنكه  يا  يا اصالح روش  های حسابداری نموده و  تعديل و 

روش  های اصالح شده و يا جديد اطالعات سودمندتری نسبت به روش  های پذيرفته شده حسابداری ارائه نموده و يا 

جهت  جلوگيری از نتيجه  های گمراه كننده، ضروری می باشد.

4.  محافظه كاری : واحد های تجاری نبايد از روش  هايی استفاده كنند كه آن روش  ها درآمد و دارايی ها را بيش از واقع 

و هزينه  ها و بدهی ها را كمتر از واقع نمايش دهد.
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7-4
 اصطالحات حساب  ها

سرمایه گذاري مجدد
به مفهوم آن است كه بانك يا مؤسسه پس از تأسيس مؤسسه و سرمايه گذاري اوليه در آن، دارائي  هاي ديگري در اختيار 

مؤسسه قرار دهد كه آن موجب افزايش دارائي  ها و سرمايه مالك گردد. 

برداشت: مالك مؤسسه به منظور رفع نياز هاي خود مقداري از دارائي  هاي مؤسسه را براي استفاده شخصي بر مي دارد، 

به اين رويداد مالي »برداشت« مي گويند. برداشت از يك طرف باعث كاهش سرمايه مالك در مؤسسه و از طرف ديگر 

باعث كاهش دارائي  هاي مؤسسه مي شود.

صورت حساب سرمایه: صورت حسابي است كه تغييرات سرمايه يك مؤسسه را طي يك دوره مالي نشان مي دهد.

انواع گزارش مالی: 

• صورت  هاي مالي )شامل تراز نامه – صورت حساب سود و زيان – صورت حساب تغييرات سرمايه(
• اظهارنامه مالياتی

• گزارش های خاص مديريت
• گزارش هاي خاص به سازمان  هاي دولتي

چرخه حسابداري: سيستم حسابداری بايد به طور منظم تمام اطالعات مالی مربوط به يك مؤسسه را  اندازه گيری، 

ثبت، طبقه بندی و آثار اقتصادی آن را  در صورت  های مالی تلخيص كند.

آنها  مجموعه  به  و  مي شوند  تكرار  مالي  دوره  هر  در  كه  است  پياپي  مراحل  يك سري  شامل،  عمليات حسابداري 

»چرخه   حسابداري« گفته مي شود كه شامل مراحل زير است:

1- جمع آوري اطالعات مربوط به رويداد هاي مالي

2- تجزيه و تحليل رويداد هاي مالي و تنظيم سند حسابداري

3- ثبت رويداد هاي مالي در دفتر روزنامه

4- انتقال اطالعات از دفتر روزنامه به دفتر كل

5- تهيه تراز آزمايشي

6- اصالح حساب  هاي دفتر كل )از طريق صدور سند حسابداري و ثبت دفاتر روزنامه و كل(

7- تهيه تراز آزمايشي اصالح شده
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8- تهيه صورت  هاي مالي

۹- بستن حساب  هاي موقت )از طريق صدور سند حسابداري و ثبت دفاتر روزنامه و كل(

10- تهيه تراز آزمايشي اختتامي

در اين چرخه حسابداری  مراحل 1 تا 4 به طور مستمر در طول دورۀ مالی و مراحل 5 تا ۹ در پايان دوره مالی انجام  

می گيرد. اين مراحل در چرخه حسابداری، امكان تركيب و تلخيص معامالت  و عمليات مالی را در دو گزارش مختصر 

و موجز يعنی ترازنامه و سود و زيان فراهم می كند.

مرحله اول: جمع آوری اطالعات مالی
در يك سيستم حسابداری بايد امكان جمع آوری اطالعات مربوط به معامالت و عمليات مالی جهت ثبت در دفاتر 

وجود داشته باشد. اين اطالعات از روی اسناد و مدارک اوليه مربوط به معامالت و عمليات مالی وجود داشته باشد.

غالب رويداد های مالی از معامالت مؤسسه با اشخاص ديگر ناشی می شود كه اطالعات مربوط به آن در اسناد و مدارک 

مثبته و نظير فاكتور خريد و فروش منعكس است. برخی ديگر از رويداد های مالی از عمليات داخلی يك سازمان 

ناشی و اطالعات مربوط به آن در اسناد و مدارک داخلی مانند كاربرگ تحويل كاال از انبار و اسناد مربوط به اصالح 

حساب ها، درج می شود. اسناد و مدارک اوليه مربوط به معامالت و عمليات مالی اهميت زيادی دارند، چون اطالعات 

الزم را برای تجزيه و تحليل معامالت و عمليات مالی و ثبت در دفتر روزنامه فراهم  می كنند. مدارک عينی هستند كه 

امكان ثبت معامالت و عمليات مالی را در آينده فراهم می آورند. از اين رو اين گونه اسناد و مدارک برای مراجعات و 

رسيدگی  های بعدی  بايگانی و نگهداری می شوند.

مرحله دوم :تجزیه و تحليل رویداد هاي مالي
به منظور  اين مرحله  اوليه صورت می گيرد. در  اسناد و مدارک  براساس اطالعات منعكس در  اين تجزيه و تحليل 

انعكاس معامالت و عمليات مالی در دفتر روزنامه بايد تصميم گيری شود كه چه حساب يا حساب هايی بدهكار و چه 

حساب يا حساب هايی بستانكار می باشند.

مرحله سوم: ثبت رویداد هاي مالي در دفتر روزنامه 
در اين مرحله اطالعات منعكس در اسناد و مدارک مربوط به معامالت و عمليات مالی برحسب تأثيری كه بر معدلۀ 
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حسابداری )ترازنامه( دارند تجزيه و تحليل و سپس در دفتر روزنامه ثبت می شوند.

نکته: در تاريخ ثبت معامالت و عمليات مالی، در ستون عطف دفتر روزنامه چيزی نوشته نمی شود، بلكه هنگامی كه 
اقالم بدهكار  و بستانكار به حساب های مربوط در دفتر كل انتقال می يابند، هم زمان شماره اين حساب ها  در ستون عطف 

دفترروزنامه و شماره صفحه دفتر روزنامه در ستون عطف دفتر كل  نوشته می شود.

مرحله چهارم: انتقال اطالعات از دفتر روزنامه به دفتر كل
انتقال  انجام می شود،  مالی  بعدی كه طی يك دوره  دفتر روزنامه، مرحلۀ  مالی در  ثبت معامالت و عمليات  از  پس 

اطالعات به دفتر كل است. انتقال مبالغ از دفتر روزنامه به دفتر كل به طبقه بندی اطالعات در حساب ها منجر می شود 

كه مطابق طبقه بندی اطالعات در صورت های مالی است. در هر مؤسسه، تجزيه و تحليل معامالت و نوشتن دفتر 

روزنامه معموالً براساس فهرست حساب های دفتر كل انجام می شود. فهرست حساب ها شامل عنوان و شماره تمام 

حساب های دفتر كل است. 

مرحله پنجم: تهيه تراز آزمایشی
يكی از وسايلی كه حسابداران برای آزمون صحت مدارک مالی مورد استفاده قرار می دهند تراز آزمايشی است. تهيه 

تراز آزمايشی به حسابداران امكان می دهد كه از تساوی جمع مانده  های بدهكار  و جمع مانده  های بستانكار دفتر كل، 

مطمئن شوند. برای آنكه بتوان تراز آزمايشی تهيه كرد، بايد معامالت و عمليات مالی يك دوره، كاًل از دفتر روزنامه  به 

حساب های دفتر كل منتقل شده باشد. 

اشکال تهيه تراز آزمایشی  
اشكال تهيه تراز آزمايشی گوناگون است كه بنا به نياز هر مؤسسه تهيه می شود و متداول ترين آن به شرح زير است:

1.تراز آزمايشی دوستونی

2. تراز آزمايشی چهار ستونی

تراز آزمایشي دو ستوني

1 – نوشتن عنوان تراز آزمايشي كه شامل مواد صفحۀ بعد است:
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الف( نام مؤسسه

ب( نام گزارش

پ( تاريخ گزارش

2 – نقل مانده حساب ها به تراز آزمايشي : در مقابل نام هر حساب، مانده هر حساب بر حسب مورد در ستون بدهكار 

و يا بستانكار تراز آزمايشي نوشته می شود. نام و مانده تمام حساب ها اعم از اينكه مانده داشته و يا نداشته باشند بايد 

در تراز نوشته شود و اين كار به حسابدار اطمينان مي دهد كه حسابي از قلم نيفتاده باشد.

3 – آزمون توازن تراز آزمايشي : پس از آنكه مانده تمام حساب  ها به تراز آزمايشي انتقال يافت توازن تراز آزمايشي 

به ترتيب زير آزمون مي شود:

الف( كشيدن يك خط ذيل ستون  هاي بدهكار و بستانكار

ب( محاسبه و نوشتن حاصل جمع عمودي هر ستون

پ( كشيدن دو خط موازي ذيل ستون مانده بدهكار و بستانكار)در صورتي كه جمع افقي ستون مانده بدهكار با ستون 

مانده بستانكار مساوي باشد( و اگر جمع مانده ستون بدهكار و بستانكار مساوي نباشد بايد اختالف موجود تعيين و 

رفع شود و كشيدن دو خط بدين معني است كه جمع مانده  هاي بدهكار و جمع مانده  هاي بستانكار مساوي است و 

كار تهيه تراز آزمايشي به اتمام رسيده است.    

           

تراز آزمایشی اصالح نشده   
نشده   اصالح  آزمايشی  تراز  را  می شود  تهيه  سال  پايان  اصالحی  اقالم  ثبت  از  قبل  كه  آزمايشی  تراز  آخرين 

)UNADJUSTED TRIAL BALANCE(  گويند.

 تراز آزمايشی اصالح نشده دو هدف كلی زير را تأمين می كند:

- اثبات تساوی اقالم بدهكار و بستانكار

- فراهم  آوردن اطالعات الزم برای تهيه كاربرگ و  ثبت  های اصالحی پايان سال

بعد از اينكه تراز آزمايشی اصالح نشده تنظيم شد، مراحل بعدی  چرخه حسابداری ادامه می يابد.

ضرورت اصالح حساب ها
هدف كلي از تهيه اطالعات مالي كمك به استفاده كنندگان مختلف براي قضاوت و تصميم گيري اقتصادي است. اين 
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باشد. براي شناخت چگونگي  به هنگام، واقعي و درست  تهيه شده  هدف زماني به دست مي آيد كه اطالعات مالي 

اصالح حساب  ها الزم است با چند مفهوم اساسي در حسابداري آشنا شويم:

روش نقدي: در اين روش درآمد ها و هزينه  ها در زمان دريافت و پرداخت وجه نقد شناسايي و ثبت مي شوند. اگر 

روش نقدي مورد استفاده قرار گيرد، سود خالص يك دوره مالي برابر است با وجوه نقد دريافتي بابت درآمد ها منهاي 

وجوه نقد پرداختي بابت هزينه  ها.

روش تعهدي: درآمد ها به هنگام تحقق و هزينه  ها در زمان وقوع، شناسايی و در دفاتر ثبت مي شوند؛ هر چند وجه 

نقدي بابت درآمد ها و هزينه  ها دريافت و پرداخت نشده باشد.

 

ثبت  هاي اصالحي
اگر برخي درآمد ها يا هزينه  هاي دوره در حساب  ها ثبت نشده باشد ابتدا آنها را شناسايي و سپس از طريق ثبت  هاي 

مناسب در دفتر روزنامه و انتقال به دفتر كل حساب  ها اصالح مي شوند كه به آنها ثبت  هاي اصالحي گفته مي شود. 

انواع ثبت  هاي اصالحي به شرح زير است:

1- اصالح پيش پرداخت هزینه: عبارت است از مبالغي كه بابت دريافت خدمات در آينده پرداخت مي شود. مانند 

پيش پرداخت اجاره.

در جريان عمليات يك مؤسسه خريداري  استفاده  براي  كه  اجناس مصرفي  تمام  ملزومات:  2- اصالح حساب 

مي شود در حساب ملزومات ثبت مي گردد. مانند تمبر و پاكت پستي.

3- اصالح حساب پيش دریافت درآمد: مؤسسات قبل از ارائه خدمات به مشتريان، وجوهي را از اين بابت دريافت 

مي كنند. اين وجوه را نمي توان جزو درآمد هاي مؤسسه قلمداد نمود زيرا هنوز خدمتي به مشتري ارائه نشده است. 

چنين مبالغي در پيش دريافت درآمد ثبت مي شود.

در  درآمد ها  و  هزينه  ها  از  برخي  مالي  دوره  پايان  در  است  ممكن  نشده:  ثبت  درآمد هاي  و  هزینه  ها  ثبت   -4

حساب  ها ثبت نشده باشد. براي ثبت هزينه  هاي ثبت نشده، ابتدا مبلغ آن برآورده شده، سپس در حساب هزينه مربوط، 

بدهكار و در مقابل در حساب بدهي، بستانكار مي گردد.

مثال: تراز آزمايشي مؤسسه خدماتي حقوقي نصر در پايان سال مالي منتهي به 2۹ اسفند ماه 1376 و قبل از انجام 

ثبت  هاي اصالحي تهيه شده است. ساير اطالعات به شرح زير است:

1- پيش پرداخت بيمه مربوط به بيمه آتش سوزي آپارتمان مؤسسه از اول دي ماه 1376 تا پايان آذرماه 1377  مي باشد.
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بدهکار
مانده

بستانکار

115٠٠٠٠
2٠٠٠٠٠٠

4255٠٠٠٠
 

115٠٠٠٠٠

572٠٠٠٠٠

2٠5٠٠٠٠
337٠٠٠٠
7٠٠٠٠٠
35٠٠٠٠
24٠٠٠٠

  ۸٠٠٠٠٠٠

۸5٠٠٠٠ 
522٠٠٠٠
1۸٠٠٠٠
4٠٠٠٠٠

23٠٠٠٠٠
54٠٠٠٠

572٠٠٠٠٠

نقد و بانك
حساب  هاي دريافتني
پيش پرداخت اجاره

ملزومات اداري
پيش پرداخت بيمه

اثاثه اداري
آپارتمان

حساب  هاي پرداختني
پيش دريافت درآمد

سرمايه
برداشت

درآمد خدمات حقوقي
هزينه حقوق كاركنان

هزينه مسافرت
هزينه تبليغات

هزينه آب و برق و تلفن
هزينه تعميرات

جمع

2- در پايان سال 1376 موجودي ملزومات اداري 000 /250 ريال است.

3- مبلغ1/200/000  ريال از پيش دريافت درآمد كه خدمات مربوط به آن ارائه گرديده بايد جزو درآمد هاي سالي 7۶ باشد.

4- حقوق اسفند ماه كاركنان به مبلغ  750/000  ريال هنوز پرداخت و در حساب  ها ثبت نشده است.

5- بابت خدمات ارائه شده به يكي از مشتريان صورت حسابي به مبلغ  000/ 470  ريال براي وي ارسال گرديده كه 

در حساب  ها ثبت نشده است.

6- مبلغ پيش پرداخت اجاره مربوط به اجاره دو ماهه اسفند ماه 1376و فروردين 1377 يك دستگاه رايانه است.

مؤسسه خدماتي حقوق نصر
تراز آزمايشي قبل از اصالحات

1376/12/2۹
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تراز آزمایشي اصالح شده
عبارت است از فهرست مانده حساب  هاي دفتر كل پس از انجام ثبت  هاي اصالحي.

حساب  هاي دفتر كل را مي توان از لحاظ ارتباط با صورت  هاي مالي به دو دسته تقسيم كرد:

1- حساب  هاي دائمي: حساب  هايي هستند كه ماندۀ آنها در پايان دوره مالي به دورۀ بعد منتقل مي شود. مانند نقد 

و بانك. 

مانند:  نمي يابد.  انتقال  بعد  دوره  به  مالي  دوره  از يك  آنها  ماندۀ  كه  حساب  هايي هستند  موقت:  2- حساب  هاي 

حساب  هاي درآمد.

 

بستن حساب  هاي موقت
بستن حساب  هاي موقت يعني صفر كردن ماندۀ آنها در پايان دوره مالي كه شامل 4 مرحله است:

1- بستن حساب هاي درآمد: هر يك از حساب  هاي درآمد كه داراي مانده بستانكار مي باشند بدهكار و حساب 

خالصه سود و زيان به ميزان مجموع مانده حساب هاي درآمد بستانكار مي گردد.

2- بستن حساب  هاي هزینه: هر يك از حساب  هاي درآمد كه داراي مانده بدهكار مي باشند، بستانكار و حساب 

خالصه سود و زيان به ميزان مجموع مانده حساب  هاي هزينه بدهكار مي گردد.

3- بستن حساب خالصه سود و زیان:  مانده حساب  هاي خالصه سود و زيان نشان دهنده سود و زيان خالص 

دوره مالي است. اگر اين مانده بستانكار باشد نشان دهنده سود خالص است و بالعكس.

4- بستن حساب برداشت: حساب سرمايه به مبلغ مانده حساب برداشت بدهكار و حساب برداشت به همين مبلغ 

بستانكار مي گردد.
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مثال: تراز آزمايشي حقوقي نصر پس از اصالح حساب  ها در تاريخ 2۹ اسفند ماه 1376 به شرح زير است.

مؤسسه حقوقي نصر

تراز آزمايشي اصالح شده 2۹  اسفند ماه 1376

مانده
نام حساب

بستانکاربدهکار

115٠٠٠٠
۸٠٠٠٠٠

4255٠٠٠٠
 

75٠٠٠٠
1317٠٠٠٠

5۸/42٠/٠٠٠            

2/٠5٠/٠٠٠
2۸4٠/٠٠٠
35٠/٠٠٠
25٠/٠٠٠
1۸٠/٠٠٠

۸/٠٠٠/٠٠٠
34/٠٠٠/٠٠٠

 

۸5٠/٠٠٠

5۹7٠٠٠٠
1۸٠٠٠٠
4٠٠٠٠٠

23٠٠٠٠٠
54٠٠٠٠
6٠٠٠٠

1٠٠٠٠٠
35٠٠٠٠

5۸/42٠/٠٠٠               

نقد و بانك
حساب  هاي دريافتني
پيش پرداخت اجاره

ملزومات اداري
پيش پرداخت بيمه

اثاثه اداري
آپارتمان

حساب  هاي پرداختني
پيش دريافت درآمد

سرمايه
برداشت

حقوق پرداختني
درآمد خدمات حقوقي
هزينه حقوق كاركنان

هزينه مسافرت
هزينه تبليغات

هزينه آب و برق و تلفن
هزينه تعميرات

هزينه بيمه آپارتمان
هزينه ملزومات مصرفي
هزينه اجاره رايانه  

جمع
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تراز آزمایشي اختتامي
عبارت است از فهرست مانده حساب  هاي دايمي پس از بستن حساب  هاي موقت.

تراز اختتامي مؤسسه حقوقي نصر در پايان سالي مالي 1375به شرح زير است:

 

مؤسسه حقوقي نصر

تراز آزمايشي اختتامي 2۹ اسفند 1376

مانده
بستانکاربدهکار

115٠٠٠٠
75٠٠٠٠
۸٠٠٠٠٠

44۹7٠٠٠٠                   

4767٠٠٠٠

نام حساب

2٠5٠٠٠٠ 
2۸4٠٠٠٠
35٠٠٠٠
25٠٠٠٠
1۸٠٠٠٠

۸٠٠٠٠٠٠
34٠٠٠٠٠٠

            

4767٠٠٠٠

نقد و بانك
حساب  هاي دريافتني
پيش پرداخت اجاره

ملزومات اداري
پيش پرداخت بيمه

اثاثه اداري
آپارتمان

حساب  هاي پرداختني
حقوق پرداختني

پيش دريافت درآمد  
سرمايه آقای نصر

جمع
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خالصه فصل
بررسي صورت هاي  به  بايد  مالي يك شركت چگونه است  بداند كه وضعيت  بخواهد  اگر كسي  بنيادي،  تحليل  در 

مالي آن بپردازد. تجزيه و تحليل صورت هاي مالي كار تخصصي و دقيق است كه تنها خبرگان مالي از عهده انجام آن 

برمي آيند. پس از اين بررسي  هاست كه مشخص مي شود كه گذشتۀ  شركت از لحاظ قدرت فروش، سرمايه و سوددهي 

چگونه بوده است و آينده آن محتماًل چگونه خواهد بود.

بر طبق ماده 20 قانون تجارت شركت های تجارتی هفت نوع می باشد: شركت سهامی، شركت با مسئوليت محدود، 

شركت تضامنی، شركت مختلط غير سهامی، شركت مختلط سهامی، شركت نسبی، شركت تعاونی توليد و مصرف.

به  آن  نباشد( كه سرمايۀ  بازرگانی  امور  آن،   اينكه موضوع عمليات  )ولو  بازرگانی  شركت سهامی عام، شركتی است 

سهام، تقسيم شده كه بخشی از اين سرمايه از طريق فروش سهام به مردم تأمين  می شود. در شركت سهامی عام، تعداد 

سهام داران نبايد از سه نفر كمتر باشد و مسئوليت سهام  داران، محدود به مبلغ اسمی سهام آنهاست. 

شركت سهامی خاص شركتی است بازرگانی )ولو اينكه موضوع عمليات آن،  امور بازرگانی نباشد( كه تمام سرمايۀ آن 

منحصراً توسط مؤسسين، تأمين گرديده و سرمايۀ آن به سهام، تقسيم شده و مسئوليت صاحبان سهام،  محدود به مبلغ 

اسمی سهام آنهاست. 

شركت با مسئوليت محدود شركتی است كه بين دو يا چند نفر برای امور تجاری تشكيل شده و هر يك از شركا بدون 

اينكه سرمايه به سهام يا قطعات سهام تقسيم شده باشد؛ فقط به ميزان سرمايۀ خود مسئول قروض و تعهدات شركت است. 

شركت مختلط غيرسهامی، شركتی است كه برای امور تجاری تحت نام مخصوصی بين يك يا چند نفر شريك ضامن 

و يك يا چند نفر شريك با مسئوليت محدود، بدون انتشار سهام، تشكيل می شود. شريك ضامن، مسئول كليۀ قروضی 

است كه ممكن است عالوه بر دارايی شركت پيدا شود. شريك با مسئوليت محدود، كسی است كه مسئوليت او فقط 

به ميزان سرمايه ای است كه درشركت گذارده و يا بايستی بگذارد. 

شركت مختلط سهامی، شركتی است كه تحت نام مخصوص بين يك عده شركای سهامی و يك يا چند نفر شريك 

ضامن تشكيل می شود. شركای سهامی كسانی هستند كه سرمايۀ آنها به صورت سهام يا قطعات سهام متساوی القيمه 

درآمده و مسئوليت آنها تا ميزان همان سرمايه ای است كه در شركت دارند. شريك ضامن كسی است كه سرمايۀ او 

به صورت سهام درنيامده و مسئول كليۀ قروضی است كه ممكن است عالوه بر دارايی شركت پيدا شود.

شركت تضامنی شركتی است كه تحت نام مخصوص برای امور تجاری بين دو يا چند نفر با مسئوليت تضامنی تشكيل 

می شود. اگر دارايی شركت برای تأديۀ تمام قروض كافی نباشد؛ هر يك ازشركا مسئول پرداخت تمام قروض شركت 

..



137
تهیه صورت حساب های مالی 

شرکت های برنامه نویسی   فصل هفتم

می باشند. هر قراری كه بين شركا برخالف اين، ترتيب داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث، كان لم يكن خواهد بود. 

شركت نسبی شركتی است كه برای امور تجاری، تحت نام مخصوص بين دو يا چند نفر تشكيل می شود و مسئوليت 

هريك از شركا به نسبت سرمايه ای است كه در شركت گذاشته است. 

شركت تعاونی، شركتی است كه تمام يا حداقل 51% سرمايۀ آن به وسيلۀ اعضا در اختيار شركت تعاونی قرارگيرد.

آنها  مجموعه  به  و  مي شوند  تكرار  مالي  دوره  هر  در  كه  است  پياپي  مراحل  يك سري  شامل،  عمليات حسابداري 

»چرخه    حسابداري« گفته مي شود كه شامل مراحل زير است: 

1- جمع آوري اطالعات مربوط به رويداد هاي مالي. 2- تجزيه و تحليل رويداد هاي مالي و تنظيم سند حسابداري. 

3- ثبت رويداد هاي مالي در دفتر روزنامه. 4- انتقال اطالعات از دفتر روزنامه به دفتر كل. 5- تهيه تراز آزمايشي. 

6- اصالح حساب  هاي دفتر كل )از طريق صدور سند حسابداري و ثبت دفاتر روزنامه و كل(. 7- تهيه تراز آزمايشي 

اصالح شده. 8- تهيه صورت  هاي مالي. ۹- بستن حساب  هاي موقت )از طريق صدور سند حسابداري و ثبت دفاتر 

روزنامه و كل(. 10- تهيه تراز آزمايشي اختتامي.

 

خودآزمایی
1- شركت  های زير را به طور مختصر تعريف كنيد:

شركت  سهامی

شركت با مسئوليت محدود

شركت تضامنی

شركت مختلط غير سهامی

شركت مختلط سهامی

شركت نسبی

شركت تعاونی توليد و مصرف  

2- مفاهيم يا مفروضات بنيادی حسابداری چيست؟

3- چرخه حسابداری چيست و شامل چه مراحلی است؟


