
 برای یک موسسه بازرگانی با عملیات محدود حسابداری سرفصل حسابداری چیدماننمونه 

حسابداری آن ساده و زیر یک نمونه از تعریف سرفصل حساب ها برای یک موسسه بازرگانی )خرید و فروش کاال(  که عملیات در 

محدود است، آورده شده است. در واقع این نمونه خالصه شده و ساده سازی شده کدینگ حساب هایی است که در قسمت قبلی آورده 

 شده است.

 داراییهای جاری 11

 موجودی نقد وبانک 1111
   صندوق ریالی 111111

 تنخواه گردانهای ریالی 111111

 یموجودی بانکهای ریال 111111

 

 سپرده های کوتاه مدت 1111
 سپرده های گمرکی 111111

 سپرده ضمانتنامه های بانکی 111111

 سایر سپرده ها 111111

 اسناد دریافتني 1111

 چکهای در جریان وصول 111111

 چکهای دریافتنی نزد صندوق 111111

 

 حسابهای دریافتنی تجاری 1111
 اشخاص )حسابهای دریافتنی( 111111

 ها )حسابهای دریافتنی(شرکت 111111

 ذخیره مطالبات مشکوک الوصول 111111

 اسناد واخواست شده 111111

 

 سایر حسابهای دریافتنی 1111
 مساعده حقوق 111111

 جاری کارکنان 111111

 مطالبات غیر تجاری از سایر اشخاص حقیقی و حقوقی 111111

 سایر حسابها واسناد دریافتنی 111111

 

 گذاری های کوتاه مدت سرمایه 1111
 سپرده های کوتاه مدت نزدبانکها 111111

 

 موجودی مواد وکاال 1111
 و کاالموجودی مواد  111111

 

 

 سفارشات واقالم در راه 1111
 بهای اصلی سفارش 111111

 هزینه های ثبت سفارش 111111

 هزینه های بیمه 111111

http://byclick.blogfa.com/post-144.aspx


 هزینه های بانکی 111111

 هزینه های گمرکی 111111

 هزینه بازرسی 111111

 هزینه حق العمل ترخیص 111111

 هزینه حمل 111111

 سایر هزینه ها 111111

 هزینه قبل از گشایش اعتبار 111111

 

 پیش پرداختها 1111
 و کاالپیش پرداخت خرید مواد  111111

 پیش پرداخت مالیات 111111

 پیش پرداخت اجاره 111111

 

 داراییهای غیرجاری 11

 ماشین آالت وتجهیزاتاموال ،  1111
 ساختمانها 111111

 تاسیسات 111111

 اثاثیه ومنصوبات 111111

 

 استهالک انباشته اموال ، ماشین آالت وتجهیزات 1111
 استهالک انباشته ساختمانها 111111

 استهالک انباشته تاسیسات 111111

 استهالک انباشته اثاثیه و منصوبات 111111

 

 زمین 1111
 زمین 111111

 

 

 

 سایر دارائیها 1111
 حق االمتیازها 111111

 سرقفلی 111111

 نرم افزار ها 111111

 

 

 بدهیهای جاری 11

 حسابهای پرداختنی تجاری 1111
 اشخاص )حسابهای پرداختنی( 111111

 شرکتها )حسابهای پرداختنی( 111111

 سایر حسابهای پرداختنی تجاری 111111

 

 اسناد پرداختنی کوتاه مدت 1111
 اسناد پرداختنی ریالی 111111

 

 سایر حسابهای پرداختنی 1111
 



 مالیات بر در آمدشرکت 111111

 مالیات حقوق ودستمزد کارکنان 111111

 حق بیمه کارکنان –سازمان تامین اجتماعی  111111

 حقوق ودستمزد پرداختنی 111111

 عوارض شهرداری 111111

 

 پیش دریافتها 1111
 التپیش دریافت فروش محصو 111111

 سایر پیش دریافتها 111111

 

 ذخیره مالیات 1111
 ذخیره مالیات 111111

 

 

 سایر ذخایر 1111
 ذخیره مرخصی استفاده نشده 111111

 ذخیره سایر هزینه های 111111

 ذخیره بن کارگری 111111

 

 

 بدهیهای غیر جاری 11

 اسناد پرداختنی بلند مدت 1111
 اسنادپرداختنی بلند مدت ریالی 111111

 

 حسابهای پرداختنی بلند مدت 1111
 حسابهای پرداختنی بلند مدت 111111

 

 

 ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان 1111
 ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان 111111

 

 

 حقوق صاحبان سهام 11

 سرمایه 1111
 سرمایه  111111

 

 

 

 سود )زیان ( انباشته 1111

 سود )زیان ( انباشته 111111

 دیالت سنواتیتع 111111

 

 سود )زیان ( جاری 1111
 سود )زیان ( جاری 111111

 

 تقسیم سود 1111



 تقسیم سود 111111

 

 

 فروش و درآمدها 11
 

 فروش 1111
 

 فروش داخلی محصوالت 111111

 فروش خارجی محصوالت 111111

 

 برگشت از فروش وتخفیفات 1111
 برگشت از فروش داخلی محصوالت 111111

 فروش خارجی محصوالت برگشت از 111111

 تخفیفات محصوالت داخلی 111111

 تخفیفات محصوالت خارجی 111111

 

 سایر درآمد ها و هزینه های عملیاتی 1111
 

 سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی 111111

 

 

 قیمت تمام شده کاالی فروش رفته 11

 قیمت تمام شده کاالی فروش رفته 1111
 فروش رفته داخلی محصوالتقیمت تمام شده کاالی  111111

 قیمت تمام شده کاالی فروش رفته خارجی محصوالت 111111

 

 

 هزینه های فعالیت 11

 هزینه های حقوق ودستمزد 1111
 حقوق پایه 111111

 اضافه کاری 111111

 حق جذب 111111

 فوق العاده مسکن وخواروبار 111111

 حق اوالد 111111

 عیدی وپاداش 111111

 ریبن کارگ 111111

 بیمه سهم کارفرما 111111

 سهم صندوق کارآموزی 111111

 بازخرید سنوات خدمت کارکنان 111111

 مرخصی استفاده نشده 111111

 حق سر پرستی 111111

 بیمه بیکاری 111111

 دستمزد کارکنان روزمزد 111111

 حقوق ومزایای متفرقه 111111

 

 هزینه های کارکنان 1111



 لعاده ماموریتسفر ، اقامت وفوق ا 111111

 پوشاک ولوازم ایمنی 111111

 پذیرایی و آبدارخانه 111111

 ایاب وذهاب 111111

 سایر هزینه های کارکنان 111111

 

 هزینه های عملیاتی 1111
 تعمیر ونگهداری ساختمان وتاسیسات 111111

 هزینه سوخت وسائط نقلیه 111111

 هزینه آب و برق مصرفی 111111

 ونوشت افزار هزینه ملزومات 111111

 هزینه پست وتلفن 111111

 هزینه اجاره محل 111111

 

 هزینه های استهالک 1111
 هزینه استهالک ساختمان 111111

 هزینه استهالک تاسیسات 111111

 هزینه استهالک اثاثیه و منصوبات 111111

 

 

 سایر هزینه ها و درآمدهای غیر عملیاتی 11

 فروشهزینه های بازاریابی و توزیع و  1111
 

 هزینه آگهی و تبلیغات 111111

 هزینه شرکت درمناقصه 111111

 هزینه ارسال نمونه ها 111111

 هزینه دودر هزار فروش 111111

 هزینه های نمایشگاه 111111

 هزینه بازاریابی و پورسانت 111111

 هزینه های حمل وانبارداری 111111

 هزینه های متفرقه توزیع وفروش 111111

 مطالبات سوخت شده ' هزینه 111111

 

 هزینه های مالی 1111
 هزینه سود وکارمزد وامها 111111

 هزینه کارمزد خدمات بانکی  111111

 هزینه جریمه دیر کرد وامها 111111

 هزینه های متفرقه مالی 111111

 

 هزینه های تحقیق و توسعه 1111
 حصه جاری هزینه های تحقیق و توسعه 111111

 

 ی اداری و تشکیالتیسایر هزینه ها 1111
 هزینه حق الزحمه حقوقی 111111

 هزینه حق الزحمه مشاورین 111111

 هزینه حق الزحمه حسابرسی 111111



 اقالم متفرقه 111111

 سایر هزینه های اداری و تشکیالتی 111111

 

 حسابهای انتظامی 11

 حسابهای انتظامی به نفع شرکت 1111
 رضمانت نامه های حسن انجام کا 111111

 اسناد تضمینی دریافتی از کارکنان 111111

 ضمانت نامه های بانکی 111111

 کاالی امانی ما نزد دیگران 111111

 

 حسابهای انتظامی عهده شرکت 1111
 ضمانت نامه های شرکت در مناقصه ومزایده 111111

 ضمانت نامه های حسن انجام کار 111111

 

 

 طرف حسابهای انتظامی 11

 انتظامی طرف حسابهای 1111
 طرف حساب انتظامی بنفع شرکت 111111

 طرف حساب انتظامی بعهده شرکت 111111

 


