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 بند18 استاندارد حسابداری 8
موارد زير، نمونه هايي از مخارجي است كه در بهاي تمام شده موجودي ها منظور نمي شود و در 

دوره وقوع به عنوان هزينه شناسايي مي گردد:
الف( مبالغ غيرعادي مربوط به ضايعات مواد، دستمزد و ساير مخارج توليد )ضايعات قابل كنترل (. 
ب( مخارج انبارداري به استثناي مخارجي كه در فرايند توليد براي انبارداري محصوالتي كه نياز 

به پردازش بيشتر دارند، انجام مي شود.
ج ( سربار اداري كه در رساندن موجودي ها به مكان و شرايط فعلي نقشي ندارد. 

د( مخارج فروش. 

روش هاي محاسبه بهاي تمام شده 

برای  آماده  تمام شده كاالی  بهای  اساسی در حسابداری موجودی ها، تخصيص  از مسائل  يكی 
فروش بين موجودی كاالی پايان دوره و بهای تمام شده كاالی فروش رفته می باشد. چنانچه بهای 
تمام شده هر واحد كاالی خريداری شده، طی دوره ثابت باشد، اين تخصيص پيچيده نخواهد بود، 
اما ممكن است در طول دوره مالی كاالهای مشابه با قيمت های متفاوت خريداری شود. بنابراين 
برای تعيين بهای تمام شده موجودی كاالی پايان دوره و بهای تمام شده كاالی فروش رفته طی 
دوره بايد مشخص نمود كه موجودی های پايان دوره و كاالهای فروش رفته از كدام اقالم و كدام 

خريدها می باشد؟
این روش ها عبارت اند از:

روش های محاسبه
 بهای تمام شده

الف( روش های عينی

1 اولين صادره از اولين وارده 
٢ اولين صادره از آخرين وارده 

٣ ميانگين موزون )در سيستم ادواری( 
٤ ميانگين متحرک )در سيستم دائمی(

٥ شناسايي ويژه 

6 روش سود ناخالصب( روش های برآوردی
7 روش خرده فروشی

طبق اصول پذيرفته شده حسابداری به منظور يكسان سازی عمليات حسابداری، روش انتخاب 
شده برای ارزشيابی موجودی ها، بايد ثابت بماند و تغيير روش صورت نگيرد )ثبات روش(، زيرا 
تغيير روش قابليت مقايسه نتايج گزارش شده را كاهش داده و تصميم گيری را با مشكل مواجه 
می سازد. برای مثال اگر شركتی در سال گذشته از روش اولين صادره از اولين وارده استفاده كرده 
باشد و در سال جاری، روش ارزيابی را به ميانگين تغيير دهد، قابليت مقايسه بودن سود گزارش 
شده دو دوره به دليل عدم رعايت ثبات روش ارزيابی، پايين می آيد. به هر حال ثبات رويه مانع 

از تغيير روش های ارزيابی نيست.

بهای تمام شده موجودی كاال شامل تمامی مخارج الزم و ضروری برای رساندن موجودی 
كاال به شرايط فروش می باشد.
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اولين صادره از اولين وارده : در اين روش فرض بر اين است كه كاال به همان ترتيب و نوبتی 
كه خريداری شده، به همان ترتيب نيز فروخته می شود و آنچه باقی می ماند )موجودی كاالی 
پايان دوره( بر مبنای آخرين قيمت های خريد، ارزش گذاری می شود. نتايج حاصل از روش اولين 

صادره از اولين وارده، در هر دو سيستم ادواری و دائمی يكسان است. 

استفاده از روش اولين صادره از اولين وارده در صنايعی مانند صنايع غذايی، دارويی و شركت هايی 
و  فيزيكی  بيشتر جريان  انطباق هرچه  باعث  و  است  متداول  دارند  فاسد شدنی  كه محصوالت 
هزينه ای كاالها می شود. در اين روش بهای تمام شده موجودی های )پايان دوره( گزارش شده در 

ترازنامه تقريباً به ارزش بازار نزديک است.
اولين صادره از آخرین وارده: در اين روش فرض بر اين است كه كااليی كه آخر خريداری 
اولين  مبنای  بر  دوره(  پايان  كاالی  می ماند)موجودی  باقی  آنچه  و  می شود  فروخته  اول  شده، 

قيمت های خريد، ارزش گذاری می شود.

روش اولين صادره از آخرين وارده باعث رعايت اصل تطابق می شود و در اين روش بهای تمام 
شده كاالی فروش رفته به ارزش بازار نزديک تر است.

ميانگين موزون: اين روش در سيستم ادواری كاربرد دارد و در پايان هر دوره قيمت ميانگين 
يک واحد از طريق تقسيم بهای تمام شده كاالی آماده برای فروش بر تعداد كاالی آماده برای 
تعداد  و  رفته  فروش  كاالی  تعداد  در  واحد  هر  موزون  ميانگين  می آيد سپس  به دست  فروش 
شده  تمام  بهای  و  رفته  فروش  كاالی  شده  تمام  بهای  تا  می شود  دوره ضرب  پايان  موجودی 

موجودی پايان دوره محاسبه شود.
و  )خريد  وارده  بار  هر  از  و پس  دارد  كاربرد  دائمی  در سيستم  اين روش  ميانگين متحرک: 
برگشت از فروش(، ميانگين بهای تمام شده هر واحد از طريق تقسيم بهای تمام شده كاالی آماده 

خروج کاال از انبار)فروش(

انبار کاال

ورود کاال به انبار )خرید( موجودی کاالی ابتدای دوره

خروج کاال از انبار)فروش(

انبار کاال

ورود کاال به انبار )خرید( موجودی کاالی ابتدای دوره
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برای فروش بر تعداد كاالی آماده برای فروش به دست می آيد و بهای تمام شده كاالی فروش رفته 
از ضرب ميانگين هر واحد در تعداد كاالی فروش رفته به دست می آيد.

مهم ترين مزيت روش ميانگين، كاربرد عملی آن است. اين روش ساده و عينی می باشد و به دليل 
سهولت در اندازه گيری اغلب مورد استفاده قرار می گيرد.

شناسایی ویژه: اين روش برای اقالمی مناسب است كه مدارک مربوط به خريد كاال به طور جداگانه 
از يكديگر قابل تفكيک باشد و در زمان فروش بتوان به آسانی و به طور دقيق بهای تمام شده واقعی 
اقالمی كه فروخته می شود را شناسايی كرد. به طور كلی اين روش برای اقالم با ارزش باال و دارای 
جواهرسازی  كشتی سازی،  و  هواپيمايی  خودرو، شركت های  نمايندگی های  )مانند  پايين  گردش 
اين قبيل( كاربرد بيشتری دارد. در واحدهای تجاری كه گردش كاال بسيار زياد و  از  و مواردی 
موجودی ها از نوع مشابه می باشند )مانند كارخانجات صنايع غذايی و فروشگاه های خرده فروشی(، 

موجودی ها با هم مخلوط شده و رديابی فيزيكی و هزينه ای آنها به طور جداگانه مشكل می باشد.

   بند24 استاندارد حسابداری 8
ميانگين موزون از تقسيم مجموع بهاي تمام شده واحدهاي موجودي به مجموع تعداد واحدهاي 
آن موجودي محاسبه مي گردد و مي توان از طريق محاسبه دايمي )ميانگين موزون متحرک ( يا 

محاسبه ادواري )ميانگين موزون ساالنه، شش ماهه و...( به آن دست يافت .

   بند29 استاندارد حسابداری 8
بهاي تمام شده موجودي مواد و كاال بايد با استفاده از روش هاي » شناسایي ویژه «، »  اولين 

صادره از اولين وارده« يا »  ميانگين موزون« محاسبه شود.

فيزيكی  جريان  جای  به  ويژه،  شناسايی  روش  استثنای  به  موجودی ها،  حسابداری  در 
واقعی كاال)ورود و خروج كاال(، بر جريان بهای تمام شده تأكيد می شود و لزومی ندارد 
اولين  روش  باشد.  سازگار  كاالها  فيزيكی  جريان  با  تمام شده،  بهای  جريان  روش های 
صادره از اولين وارده معموالً با جريان فيزيكی كاال مطابقت دارد، زيرا مديريت تمايل دارد 
كاالهايی را كه ابتدا خريداری كرده است به فروش برساند. جريان بهای تمام شده در اين 
روش منطقی تر و دارای رويكردی واقعی تر نسبت به ساير روش های ارزشيابی می باشد. 
بنابراين به استثنای روش شناسايی ويژه، در ساير روش ها ضرورت ندارد كه جريان بهای 

تمام شده با جريان فيزيكی )ورود و خروج كاال( يكسان باشد.

 
مقايسه روش هاي ارزشيابي موجودي هاي كاال   

تا زماني كه قيمت ها ثابت باشد، به كارگيري هر يک از روش هاي پذيرفته شده ارزيابی موجودي هاي 
كاال شامل: روش شناسايي ويژه، روش اولين صادره از اولين وارده، روش اولين صادره از آخرين 
وارده و قيمت ميانگين كه بر اصل بهاي تمام شده مبتني هستند نتايج يكساني را ارائه مي دهند. 
اما هنگاهي كه قيمت ها به ميزان قابل توجهي تغيير كنند استفاده از هر يک از روش هاي مزبور 
اثرات متفاوت و با اهميتي بر موجودي هاي كاال و سود و زيان خواهد داشت. زماني كه قيمت ها 
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ماليات تکليفی چيست؟ 
ماليات تكليفی در لغت به معنای انجام يک تكليف می باشد و هدف از آن فرايند پرداخت نوعی 
ماليات است كه انجام آن برعهده اشخاص معينی می باشد كه قانون آنها را مكلف ساخته است. 
هستند  مكلف  ثالث،  اشخاص  به  وجهی  هر  پرداخت  از  قبل  معين  اشخاص  اين  قانون  برطبق 
وجوهی كه ميزان آن را قانون تعيين كرده از مبالغ مزبور كسر كنند و در موعد مشخص به حساب 
سازمان امور مالياتی واريز نموده و مابقی آن را پس از كسر ساير كسورات در وجه آن اشخاص 
ثالث پرداخت نمايند. بنابراين سه نقش يعنی كارفرما )فردی كه تكليف پرداخت ماليات برعهده 

اوست(، ماليات و اشخاص ثالث در اين ميان وجود دارند.

 انواع ماليات های تکليفی
ماليات های تكليفی مقرر در قانون ماليات های مستقيم و تكاليف پرداخت كنندگان وجوه و مهلت 

و محل پرداخت ماليات مزبور به شرح زير می باشد:
1 ماده ٥٣، تبصره 9 )ماليات تكليفی اجاره امالک(
2 مواد 8٥ و 86 اصالحی )ماليات تكليفی حقوق(

3 ماده 10٢ )ماليات تكليفی مضاربه(
4 ماده 10٣ )ماليات تكليفی حق الوكاله(

5 ماده 107 )ماليات تكليفی اشخاص حقوقی خارجی و مؤسسات مقيم خارج(
6 ماده 109 )ماليات تكليفی مؤسسات بيمه(

7 ماده 116)تكليف مديران تصفيه اشخاص حقوقی(
8 ماده 118 )مسئوليت آخرين مديران شخص حقوقی و مديران تصفيه و ضامن ها(

9 ماده 1٢٣ )ماليات تكليفی منافع بالعوض اموال(
10 ماده 1٤٣ )ماليات تكليفی نقل و انتقال سهام(

 درصدهای ماليات تکليفی
1 تبصره 1 ماده 86 در مورد پرداخت هايی كه از طرف غير از پرداخت كننده اصلی حقوق به 
اشخاص حقيقی به عمل می آيد پرداخت كنندگان مكلفند هنگام هر پرداخت ماليات متعلق را 
با رعايت معافيت های قانونی مربوط به حقوق به جز معافيت موضوع ماده 8٤ اين قانون به نرخ 
مقطوع 10% )ده درصد( محاسبه، كسر و حداكثر تا پايان ماه بعد با فهرستی حاوی نام و نشانی 
دريافت كنندگان و ميزان آن به اداره امور مالياتی محل پرداخت كنند و در صورت تخلف مسئول 

پرداخت ماليات و جريمه های متعلق خواهند بود.

 مهلت پرداخت ماليات های تکليفی
وزارتخانه ها، مؤسسات و شركت های دولتی و دستگاه هايی كه تمام يا قسمتی از بودجه آنها به 
وسيله دولت تأمين می شود، نهادهای انقالب اسالمی، شهرداری ها و شركت ها و مؤسسات وابسته 
به آنها و همچنين ساير اشخاص حقوقی مكلف اند ماليات موضوع اين فصل را از مال االجاره هايی 
كه پرداخت می كنند كسر و تا پايان ماه بعد به اداره امور مالياتی محل وقوع ملک پرداخت و 

رسيد آن را به مؤجر تسليم نمايند.
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 ماليات مستقيم و غيرمستقيم چيست؟
كه  است  ماليات هايی  مستقيم:  ماليات های 
مستقيماً از دارايی يا درآمد افراد گرفته می شوند و 
شامل ماليات بر دارايی و ماليات بر درآمد هستند، 
است  ماليات ها مشخص  اين  نام  از  كه  همان طور 
بدون هيچ واسطه ای بر درآمد افراد و يا سازمان ها 
توسط  و  می شوند  اعمال  اقتصادی  مؤسسات  و 
به طور مستقيم وصول می شوند.  مالياتی  مأموران 
دولت  كه  است  مالياتی  ماليات ها  اين  بارز  نمونه 
كسر  خود  كارمندان  حقوق  از  مستقيم  به طور 

می كند.

ماليات های غيرمستقيم: مالياتی است كه با واسطه و به طور غيرمستقيم از شهروندان گرفته 
می شود. ماليات غيرمستقيم در شكل های گوناگونی قابل پياده شدن می باشد و پرداخت آن نيز 
با اينكه بر دوش همگان می باشد ولی محسوس نيست و به طور معمول عموم مردم وجود آن 
را احساس نمی كنند. اين ماليات  غالباً بر قيمت كاالها و خدمات اضافه شده و به مصرف كننده 

منتقل می گردد و شامل ماليات بر واردات و ماليات بر معامالت است.
»سرقفلی«

وجهی است كه مالک محل تجاری در آغاز اجاره عالوه بر اجور از مستأجر می  گيرد تا محل را به 
او اجاره دهد يا مستأجر كه حق انتقال به غير دارد و به مؤجر سرقفلی پرداخته در قبال انتفاع 
منافع به مستأجر دست دوم از او دريافت می كند و يا مستأجری كه به موجب شروط ضمن عقد 
امتيازاتی دارد كه مانع از تخليه عين مستأجره به وسيله مؤجر است در قبال اسقاط اين امتيازات 

و استرداد مورد اجاره به مالک از وی می گيرد.
به اين ترتيب مالحظه می شود كه سرقفلی پديده ای است ناشی از اعمال اراده آزاد طرفين عقد 

اجاره و ايجاد آن به هيچ وجه )برخالف كسب و پيشه( جنبه قهری ندارد.

»اجاره«
مستأجره  عين  منافع  مالک  مستأجر  آن  موجب  به  كه  است  عقدی  مدنی  قانون  تعريف  طبق 
می شود. بنابراين سرقفلی هم مربوط به اجاره است اما در عقد اجاره روابط طرفين نظر به مقررات 

قانون مدنی و قانون روابط مؤجر و مستأجر دو حالت پيدا می كند:
)تحت عنوان  تجاری صورت گيرد  انتقال حقوق  اخذ وجهی جهت  بدون  منافع  انتقال  اگر   1

سرقفلی( اين عقد اجاره بدون سرقفلی ناميده می شود.
2 اگر انتقال منافع با اخذ وجهی تحت عنوان سرقفلی صورت گيرد كه در نتيجه )مبلغ ماهيانه 

اجاره هم كم خواهد بود( در اين صورت اجاره با حق سرقفلی ناميده می شود.
نتيجه اينكه اجاره عقدی است كه طی آن منافع ملک برای مدت معينی در قبال اجاره بها در 
طول مدت اجاره به مستأجر منتقل می گردد. اما سرقفلی عوض و بدل امتيازی است كه مالک 

منافع به صورت يک جا به ديگری منتقل می نمايد.
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»رهن«
عبارت از عقدی است كه به موجب آن مالی وثيقه دين قرار می گيرد.

رهن عقدی است كه به موجب آن مديون مالی را برای وثيقه به دائن می دهد.
رهن دهنده را راهن و طرف ديگر را مرتهن می گويند )ماده 771 قانون مدنی(

 مالکيت رهنی و مالکيت اجاره به شرط تمليک: در مالكيت رهنی شما، مالک ملک هستيد 
و فقط خود را جهت اخذ وام و ... در گرو )رهن( بانک قرار می دهيد. در اين حالت شما امكان 
اجاره دادن و يا در برخی موارد فروش آن را داريد و ملک خود را فقط در رهن قرار داده ايد. اما 
در اجاره به شرط تمليک، اجاره دهنده مالک ملک است و تا زمان اتمام اجاره و انتقال ملک فقط 

منافع آن به مستأجر واگذار می شود.
تفاوت ديگر اين دو در اين است كه در مالكيت رهنی سند را در رهن بانک قرار می دهيم تا در 
صورت عدم پرداخت وام بانک بتواند آن را تصاحب كند، اما در اجاره به شرط تمليک، وام را صرفاً 

برای خريد همان ملک مورد قرارداد می گيريم.

 ماليات نقل و انتقال
ماليات نقل و انتقال ملک به عهده فروشنده می باشد و به صرت زير محاسبه می گردد.

ملک  معامالتی  ارزش   %5 مسكونی  امالک  انتقال  و  نقل  ماليات  نرخ  مسکونی:  امالک   1
می باشد و قيمت معامله در محاسبه ماليات منظور نمی گردد.

 دفترچه ارزش معامالتی امالک
و  مالياتی، مسكن  امور  سازمان  نمايندگان  با حضور  مالياتی  امور  اداره  در  كميسيونی  هر سال 
شهرسازی، جهاد كشاورزی، ثبت اسناد و شورای شهر تشكيل می گردد و باتوجه به اوضاع و احوال 
شهر و موقعيت امالک ارزش معامله هر مقدار عرصه و با توجه به نوع ساختمان و تكميل بودن 

آن، ارزش اعيان معين می گردد.

 انواع درآمد حقوق
الف( حقوق ثابت )اصل حقوق(

ب( مزايای مربوط به شغل كه به دو دسته مزايای مستمر و مزايای غيرمستمر تفكيک می شود.

 حقوق و مزایای مستمر: مزايای مستمر به دو دسته تقسيم می شود.
1 مستمر نقدی

2 مستمر غيرنقدی

حقوق و مزایای مستمر نقدی عبارت  است از:
 حقوق ثابت    مزايای مستمر نقدی

 حق اوالد   حق مقام
 فوق العاده بدی آب و هوا           حق مسكن

 حق اياب و ذهاب               محروميت از تسهيالت زندگی
 محل خدمت                       اشتغال خارج از مركز 

 شرايط محيط كار                 نوبت كاری
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 مزایای مستمر غيرنقدی
1 استفاده از مسكن واگذاری از طرف كارفرما )با اثاثيه و يا بدون اثاثيه(

2 استفاده از اتومبيل اختصاصی از طرف كارفرما )با راننده و يا بدون راننده(
3 ساير مزايای غيرنقدی مستمر مانند خواروبار، بن و ... مزايای غيرمستمر

 انواع مزایای غيرمستمر
1 مزايای غيرمستمر نقدی

2 مزايای غيرمستقيم غيرنقدی

مزایای غيرمستمر نقدی شامل:
 اضافه كار                             فوق العاده مأموريت               عيدی 

 پاداش                                هزينه سفر

مزایای غيرمستمر غيرنقدی شامل:
 وجوه پرداختی بابت لباس كار     بازخريد مرخصی                  بهره وری

 اظهارنامه مالياتی
اظهارنامه مالياتی فرمی است كه به منظور اظهار درآمدها، هزينه ها، دارايی ها، بدهی ها، سرمايه، 
معافيت ها، درآمد مشمول ماليات، بخشودگی مالياتی و همچنين اطالعات هويتی و مكانی، مطابق 

نمونه هايی كه توسط سازمان امور مالياتی ارائه می گردد، تنظيم می شود.

 بين برگ تشخيص ماليات
برگ تشخيص ماليات در حقيقت اظهارنظر اداره امور مالياتی نسبت به ماليات مؤدی براساس 
رسيدگی های صورت گرفته است و برای انواع ماليات از قبيل عملكرد، حقوق و غيره به صورت 

جداگانه صادر می شود.

 برگ قطعی ماليات: برگ قطعی ماليات زمانی صادر می شود كه اظهارنامه مالياتی مورد قبول و پذيرش 
 اداره امور مالياتی قرار بگيرد و يا بعد از پيگيری برگ تشخيص در زمان مقرر و تمكين به آرای قانونی صادر شود.

 مؤدیان مالياتی: مؤديان مالياتی كسانی كه ماليات به دولت می پردازند و طبق قانون به دولت 
مديون هستند. به عبارت ديگر مؤديان مالياتی به اشخاصی اطالق می گردد كه بدهی مالياتی بابت 

هرگونه فعاليت يا معامالت انجام شده متوجه آنها است.

چرخه حسابداری چيست؟ 

سيستم حسابداری بايد به طور منظم تمام اطالعات مالی مربوط به يک مؤسسه را اندازه گيری، 
ثبت، طبقه بندی و آثار اقتصادی آن را در صورت های مالی تلخيص كند. فرايند حسابداری شامل 
يک سری مراحل پياپی است كه در هر دوره مالی تكرار می شود. اين مراحل را معموالً چرخه 

حسابداری می گويند.
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توالی چرخة حسابداری بدون استفاده از كاربرگ و با استفاده از كاربرگ به شرح زير است:

 مراحل 1 تا ٤ طی دوره مالی به صورت مستمر و پياپی انجام می گيرد.
 مرحله ٥ )تهيه تراز آزمايشی اصالح نشده( ممكن است در هر مقطعی از زمان و براساس نياز 

تهيه شود.
 مراحل 1 تا ٥ با استفاده از كاربرگ و بدون استفاده از كاربرگ يكسان است. 

 مراحل   6،  7و 8 براساس نياز به صورت سه ماهه، شش ماهه، و يا حداقل در پايان هر دوره مالی 
تهيه می گردد.

 مراحل 9 و 10 براساس نياز به صورت سه ماهه، شش ماهه، و يا حداقل در پايان هر دوره 
مالی تهيه می گردد.

امروزه اطالعات به ابزار مهمی برای دستيابی به امتيازات و اهداف اقتصادی تبديل شده است.گسترش 
و دامنه گردش اطالعات و سهم مؤثر آن در تصميم گيری های درون سازمانی و برون سازمانی، موجب 

بروز تحوالت اساسی در سرنوشت واحدهای تجاری گرديده است.
صورت های مالی مؤسسات به عنوان يک منبع و ابزار اصلی و ارزشمند برای ارائه و ارزيابی اطالعات 
معرفی می گردد. ابزاری كه از مهم ترين منبع سنجش اعتبار مؤسسه ها در تعيين ميزان قابليت و 

تعهدات برون سازمانی محسوب می شود.

1ـ جمع آوری اطالعات مالی از روی اسناد و مدارک مثبته
٢ـ تجزيه و تحليل رويدادهای مالی و تنظيم سند حسابداری

٣ـ ثبت رويدادهای مالی در دفتر روزنامه به ترتيب تاريخ
٤ـ انتقال ثبت های دفتر روزنامه به دفتر كل

٥ـ تهيه تراز آزمايشی )اصالح نشده(

توالی چرخه حسابداری بدون استفاده از کاربرگ                        توالی چرخه حسابداری با استفاده از کاربرگ

6ـ اصالح و تعديل حساب های دفتر كل
7ـ تهيه تراز آزمايشی اصالح شده

8ـ تهيه صورت های مالی
9ـ بستن حساب های موقت

10ـ تهيه تراز آزمايشی اختتامی و بستن حساب های دائمی

6ـ تهيه كاربرگ
7ـ تهيه صورت های مالی

8ـ اصالح و تعديل حساب های دفتر كل
9ـ بستن حساب های موقت

10ـ تهيه تراز آزمايشی اختتامی و بستن حساب های دائمی

هدف
صورت های مالی

ارائه اطالعاتی 
تلخيصی و 

طبقه بندی شده 
درباره

وضعيت مالی
عملکرد مالی
انعطاف پذیری

که برای اتخاذ 
تصميمات اقتصادی 

مفيد واقع شود.

مجموع کامل 
صورت های 

مالی

الف( صورت های مالی اساسی

ب( یادداشت های توضيحی

ترازنامه

صورت سود و زیان

صورت سود و زیان جامع

صورت جریان وجوه نقد
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ترازنامه: بيانگر وضعيت مالی مؤسسه در خصوص ميزان دارايی، بدهی و سرمايه مؤسسه در يک 
تاريخ مشخص است.

صورت سود و زیان: خالصه و نتيجه عملكرد مؤسسه را در خصوص درآمدها و هزينه ها در طی 
يک سال مالی نشان می دهد.

صورت سود و زیان جامع: كل درآمدها و هزينه های شناسايی شده طی دوره را كه قابل انتساب 
به حقوق صاحبان سرمايه است، به تفكيک اجزای تشكيل دهنده آنها نشان می دهد. 

 صورت جریان وجوه نقد: بيانگر توان مؤسسه در ايفای به موقع تعهدات و نحوة ورود و خروج 
وجه نقد در مؤسسه است.

 یادداشت های توضيحی
شامل اطالعات تشريحی و جزئيات بيشتری از اقالم منعكس شده در صورت های مالی اساسی است. 
اين يادداشت ها، اطالعات توضيحی يا جزئيات اقالم ارائه شده در صورت های مالی و اطالعاتی در 

مورد اقالمی كه واجد شرايط الزم برای شناسايی در صورت های مالی نيست را ارائه می دهد.

ارتباط بين صورت های مالی 
 

صورت های مالی اساسی با يكديگر ارتباط ذاتی دارند زيرا همگی جنبه های عمليات و رويدادهای 
ارائه  مالی يگانه ای را گزارش می كنند. اگرچه هر يک از صورت های مالی اطالعات متفاوتی را 

می كنند اما از آنها انتظار نمی رود نيازهای اطالعاتی همه استفاده كنندگان را تأمين نمايند.

ارتباط بين صورت های مالی

صورت سود و زیانصورت جریان وجوه نقد

خالص جریان وجوه نقد
درآمد

سودهزینه

ترازنامه
بدهی هاوجوه نقد

مجموع دارایی ها
سرمایه

سود انباشته

سود تقسيمی

قابلکمی بودن
 اتکابودن

به موقع بودن
مرتبط

بودن با تصميمات 
مدیران

ویژگی های صورت های مالی
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ابعاد گزارشگری مالی مؤسسه ها 

طی یک دوره زمانی

در یک مقطع زمانی

مانند یک فيلم 

مانند یک عکس

معادله حسابداری

دارایی = بدهی + حقوق صاحبان سرمایه
سود )زيان( انباشته + سرمايه مالكان

                                              سود )زيان( سال های قبل + سود )زيان( جاری

                                               سودهای تقسيم نشده    +     هزينه دوره - درآمد دوره

نحوة ارائة صورت های مالی را از استاندارد شماره يک و شش می توانيد استخراج كنيد.

كنترل های داخلی حسابداری 

كليه اقدامات و روش هايی كه برای حصول اطمينان از حفاظت دارايی ها و درستی اسناد و مدارک 
و گزارش های مالی به كار گرفته می شود را كنترل داخلی حسابداری می گويند.

كنترل های داخلی در يک مؤسسه براساس چهارچرخه به شكل زير است:

صورت سود و زیان به مثابه فيلمی بين دو عکس ترازنامه

نمایش صورت سود و زیان براساس معادله حسابداری

چرخه درآمد خدمات و فروش کاال
1ـ قيمت و شرايط كاالها و خدمات بايد براساس مجوزها باشد. ٢ـ هر كاال و خدماتی كه برای مشتريان ارسال می شود بايد دارای صورتحساب 

باشد٣ـ صورت حساب ها بايد فوراً طبقه بندی و گزارش شود. ٤ـ در صدور فاكتور بايد به قيمت خريد و نوسان قيمت ها توجه شود.

چرخه مخارج
1ـ تغيير نرخ دستمزدها بايد براساس قوانين و تأييد مديريت باشد. ٢ـ مقدار، مشخصات و كيفيت كاال و خدمات دريافتی با 

مدارک مطابقت داشته باشد. ٣ـ مبلغ هزينه ها بايد كنترل شود و پرداخت ها براساس مجوزها صورت گيرد.

چرخه توليد
1ـ طرح توليد بايد به تأييد مديريت برسد. ٢ـ بهای تمام شده محصوالت بايد صحيح باشد و سريعاً گزارش شود. 

٣ـ ثبت آمار واقعی توليد محصول، ضايعات و ساعات كاركرد پرسنل.

چرخه مالی
1ـ مقدار و زمان پرداخت بدهی بايد مطابق معيارهای مديريت باشد.

٢ـ دسترسی به وجه نقد بايد به اشخاصی داده شود كه مجوز الزم را از مديريت داشته باشند.
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اقدامات پيش از بستن حساب ها 
پيش از هر اقدامی برای بستن حساب ها بايد از صحت مانده و ماهيت آنها اطمينان حاصل نمود 

به اين منظور برخی از اين كنترل ها عبارت اند از:
1 ترازهای مالی شركت را در سطوح مختلف )كل، معين و تفصيل( تهيه كنيد.

2 حساب ها را از نظر رعـايت مـاهيت معمول خـود بررسی كنيد )بـه ويژه حساب هـای بانک، 
 صندوق، تنخواه گردان(

3 مطابقت حساب بانک با صورت حساب های دريافتی از بانک ها
4 بررسی كليه اسناد حسابداری به صورت تک به تک و رفع ايرادات احتمالی

5 اطمينان از ثبت كليه فاكتورهای صادره
6 اطمينان از ثبت كليه فعاليت های مالی مؤسسه در سال جاری

7 تهيه نسخه پشتيبان از نرم افزار حسابداری
 و...

اقدامات فوق تنها برخی از كنترل های اصلی پيش از بستن حساب ها است كه البته ممكن است 
در مؤسسات مختلف با نوع فعاليت های متفات اين كنترل ها كمتر و يا بيشتر باشد.

پس از حصول اطمينان از درستی كليه اطالعات، اكنون با كسب مجوزهای الزم از مديران می توان 
نسبت به بستن حساب ها اقدام كرد.

ارتباط بين بستن حساب ها با مفروضات حسابداری 
تعریف فرض دوره مالی: نتابج واقعی عمليات يک واحد تجاری را تنها در خاتمه عمليات آن 
می توان تعيين كرد. از طرف ديگر، بستانكاران، اعتباردهندگان و اشخاص ذی نفع نمی توانند تا 
تاريخ انحالل، از نتايج آن بی خبر باشند. از اين رو عمر واحد تجاری به دوره های زمانی مساوی 
تقسيم می شود كه هر دوره را اصطالحاً )دوره حسابداری( گويند. دورة مالی ممكن است سه ماهه، 
شش ماهه يا يک ساله باشد. هر دوره مالی را كه دوازده ماه طول بكشد اصطالحاً سال مالی گويند.

باتوجه به تعريف فوق يكی از داليل مهم در بستن حساب های موقت را می توان فرض دوره مالی دانست چرا  
كه ذی نفعان عالقه مندند نتيجة عملكرد شركت را در مقاطع زمانی مختلف مورد قضاوت قرار دهند يكی از 
اين مقاطع پايان دوره مالی است به همين دليل در پايان دوره مالی بايد كلية حساب های موقت بسته شوند 

تا برای اندازه گيری عملكرد واحد اقتصادی در ابتدای دوره مالی بعد با مانده صفر دوره مالی شروع شود. 

ارتباط بين بستن حساب ها با قوانين مالياتی
 9٥ ماده  استناد  به  و  كشور  مالياتی  امور  سازمان  پيشنهاد  به  دارايی  و  اقتصادی  امور  وزارت 
اصالحيه قانون ماليات های مستقيم مصوب 1٣9٤/0٤/٣1 آيين نامه اجرايی با عنوان زير منتشر 

نموده است:
»آيين نامه مربوط به نوع دفاتر، اسناد و مدارک و روش های نگهداری و نمونه اظهارنامه مالياتی 
قانون  ماده 9٥ اصالحی  ماليات موضوع  برای رسيدگی و تشخيص درآمد مشمول  ارائه  نحوة  و 

ماليات های مستقيم«
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بخشی از اين آيين نامه كه با بستن حساب های دائم در ارتباط است در زير آورده شده است:

ماده 6 : بند دوم 

مؤديانی كه دفاتر دستی نگهداری می نمايند، مكلفند برای هر سال مالياتی فقط از دفاتری كه 
طی سال مالياتی قبل نزد مراجع قانونی ذی ربط ثبت شده استفاده نمايند. در مواردی كه دفاتر 
ثبت شده مذكور در هر سال برای ثبت عمليات مالی مؤديان تا پايان سال مالياتی كفايت ننمايد، 

مجاز به استفاده از دفاتر ثبت شده طی همان سال می باشند.

با توجه به مطالب فوق یکی از دالیل مهم در بستن حساب های دائم الزام به داشتن دفاتر جداگانه برای هر  
سال مالی است که واحدهای تجاری را ملزم به بستن حساب های دائم برای انتقال از دفاتر سال جاری به 

دفاتر سال آینده می نماید.

اسامی ديگر حساب های موقت و دائمی 

در برخی از كتب حسابداری برای عناوين حساب های موقت و دائمی از اسامی ديگری نيز به شرح 
زير استفاده شده است:

حساب های اسمیحساب های سود و زیانیحساب موقت

حساب های حقيقی )واقعی(حساب های ترازنامه ایحساب های دائمی

در منابع التين نيز اين دو حساب با عناوين زير شناخته می شوند 
  Temporary Accounts
  Permanent Accounts

                          بستن حساب های دائمی بدون استفاده از حساب تراز اختتامی  

عنوان  با  واسطه  از يک حساب  دائمی  بستن حساب های  برای  كه  كتاب گفته شد  در  پيش تر 
»حساب تراز اختتامی« استفاده می شود اما بايد بدانيم كه برخی از واحدهای تجاری برای بستن 
حساب های دائمی از اين حساب استفاده نمی كنند و مستقيماً و با يک ثبت كليه حساب های 
دائمی را می بندند، برای اين منظور كلية حساب های دائمی با مانده بستانكار را بدهكار كرده و 
در مقابل كلية حساب های دائمی با مانده بدهكار را بستانكار می نماييم به اين ترتيب به دليل 
برابری جمع دارايی ها با بدهی ها و حقوق صاحبان سرمايه اين ثبت تراز می گردد نمونه ای از آن 

در صفحه روبه رو آمده است:
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شمارة سند:                                                       مؤسسه...                        شمارة صفحة دفتر روزنامه:
تاریخ سند:1396/12/29                                سند حسابداری                  تعداد ضمائم:

بستانکار)ریال(بدهکار)ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف

×××استهالک انباشته اثاثه

×××حساب های پرداختنی

×××حقوق پرداختنی

×××پيش دريافت درآمد

×××سرمايه

×××سود و زيان انباشته

××× بانک

××× حساب های دريافتنی

××× پيش پرداخت اجاره

×××××× اثاثه
جمع:

شرح سند: بابت بستن حساب های دائمی

تنظيم كننده: تأييدكننده: تصويب كننده:

افتتاح حساب های دائمی بدون استفاده از حساب تراز افتتاحی 

عنوان  با  واسطه  از يک حساب  دائمی  افتتاح حساب های  برای  كه  در كتاب گفته شد  پيش تر 
»حساب تراز افتتاحی« استفاده می شود اما بايد بدانيم كه برخی از واحدهای تجاری برای افتتاح 
و با يک ثبت كلية حساب های  حساب های دائمی از اين حساب استفاده نمی كنند و مستقيماً 
دائمی را افتتاح می نمايند برای اين منظور كليه حساب های دائمی با مانده بدهكار را بدهكار كرده 
و در مقابل كليه حساب های دائمی با مانده بستانكار را بستانكار می نماييم به اين ترتيب به دليل 
برابری جمع دارايی ها با بدهی ها و حقوق صاحبان سرماية اين ثبت تراز می گردد نمونه ای از آن 

در زير آمده است :

فرایند بستن حساب ها در نرم افزارهای حسابداری 
نرم افزارهای حسابداری معموالً عمليات بستن حساب ها در پايان سال مالی را به صورت خودكار 
انجام می دهند برای اين منظور كافی است حسابداران در ابتدای دوره مالی ماهيت هر حساب و 
موقت يا دائمی بودن آن را برای نرم افزار حسابداری مشخص كنند، نرم افزار در پايان دوره مالی 
با تشخيص حساب های موقت از دائمی عمليات بستن حساب ها را انجام می دهد در نظر داشته 
باشيد اين عمل صرفاً موجب تسهيل و تسريع در كار حسابداران می شود و يک نرم افزار حسابداری 

نمی تواند جايگزين يک حسابدار شود.
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بستانکار)ریال(بدهکار)ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف

×××بانک

×××حساب های دريافتنی

×××پيش پرداخت اجاره

×××اثاثه

××× استهالک انباشته اثاثه

××× حساب های پرداختنی 

××× حقوق پرداختنی

××× ماليات پرداختنی

××× پيش دريافت درآمد

×××××× سرمايه

×××××× سود و زيان انباشته 
جمع:

شرح سند: بابت بستن حساب های دائمی

تنظيم كننده: تأييدكننده: تصويب كننده:

پرسش و پاسخ   

 آیا حساب ها تنها در پایان دوره مالی بسته خواهند شد ؟خير، يک حساب ممكن است 
در طی دورة مالی نيز بسته شود مانند حساب های دريافتنی يا پرداختنی كه پس از تسوية حساب 

خود به خود صفر می شود.
 آیا مبحث بستن حساب ها دارای یک استاندارد حسابداری است؟ خير

 آیا الزامی برای رعایت ترتيب بستن حساب های موقت وجود دارد؟ هر چند كه ممكن 
است رعايت نكردن ترتيب بستن حساب ها در نتيجه نهايی تغييری ايجاد نكند اما بهتر است به 

منظور حفظ نظم و رعايت كنترل های داخلی اين ترتيب رعايت گردد.
بستن  از  پس  ثبت  اين  اما  خير،  ؟  است  حساب ها  بستن  مراحل  جز  ماليات  ثبت  آیا   

حساب های موقت و قبل از بستن حساب های دائمی انجام می گيرد.
 آیا فرایند بستن حساب ها در مؤسسات توليدی متفاوت از مؤسسات بازرگانی است؟ 
درمؤسسات توليدی بر خالف مؤسسات بازرگانی كه كاال بدون تغيير به فروش می رسد، مواد اوليه 
طی فرايند توليد تبديل به كاال شده و سپس به فروش خواهد رسيد به همين دليل در اين نوع 
توليد  فرايند  اما در طی  بازرگانی است  به فروش شبيه مؤسسات  مؤسسات حساب های مربوط 

حساب های دائمی جديدی كه متفاوت از مؤسسات بازرگانی است ايجاد می شود.


