هثال دوره هتون طبق نسخه سال  5931نظام حسابذاری بخص عووهی (ابالغی طی ناهه ضواره  14/54411هورخ )5931/2/5
هعاونت نظارت هالی و خزانه داری کل کطور  -اداره کل هواهنگی و تلفیق حسابها و روشهای حسابذاری
الف) تْيِ تطاظ عوليات حسابّا
تطاظ عوليات حسابّا زض پاياى سال هالي  –1335بِ تاضيد 1335/12/22
عٌَاى حسابّاي كل
بَزجِ ٍاحــس گــعاضضــگـط
اعتباض هصَب
اعتباض ترصيص يافتِ
اعتباض تاهيي ضسُ
اعتباض هصطف ضسُ
اعتباض پطزاذتّاي غيطلطعي

عٌَاى حساب هعيي

سطَح تفصيلي

هاًسُ بسّكاض

بًدجٍ اعتبار َسيىٍ

051

بًدجٍ اعتبار سرمايٍاي

051

اعتبار َسيىٍ

سال جاضي

01

اعتبار سرمايٍاي

سال جاضي

01

اعتبار َسيىٍ تخصيص يافتٍ

سال جاضي

01

اعتبار سرمايٍاي تخصيص يافتٍ

سال جاضي

001

اعتبار َسيىٍ تاميه ضذٌ

سال جاضي

01

اعتبار َسيىٍ مصرف ضذٌ

سال جاضي

01

اعتبار سرمايٍاي مصرف ضذٌ

سال جاضي

051

اعتبار َسيىٍ بابت پرداختَاي غيرقطعي

سال جاضي

01

اعتبار سرمايٍاي بابت پرداختَاي غيرقطعي

سٌَاتي

51

باوك پرداخت َسيىٍ

01

باوك پرداخت سرمايٍاي

011

حسابّاٍاسٌاز زضيافتٌي حاصل اظعوليات هبازلِاي

يجًٌ سپردٌ وسد خساوٍ

01

حسابّاٍاسٌاز زضيافتٌي حاصل اظعوليات غيطهبازلِاي

حسابَا ي اسىاد دريافتىي

01

پيص پطزاذتّا

پيصپرداخت بابت عمليات جاري

01

زاضاييّاي ثابت هطَْز

ماضيه آالت ي تجُيسات

0101

هَجَزي ًمس

هاًسُ بستاًكاض

حسابَا ي اسىاد پرداختىي

01

سپردٌَاي پرداختىي

01

شذيطُ هعاياي پاياى ذسهت كاضكٌاى

رخيرٌ مساياي پايان خذمت كاركىان

001

حسابّاي اًتظاهي

حساب اوتظامي  -عليالحساب بابت عمليات سرمايٍاي

ططف حسابّاي اًتظاهي

طرف حساب اوتظامي -عليالحساب بابت عمليات سرمايٍاي

حسابّاي اًتظاهي

حساب اوتظامي  -تضميهَاي دريافتي

ططف حسابّاي اًتظاهي

طرف حساب اوتظامي -تضميهَاي دريافتي

01

دريافتي بابت عمليات جاري

001

دريافتي بابت عمليات سرمايٍاي

001

حسابّا ٍ اسٌاز پطزاذتٌي حاصل اظعوليات هبازلِاي

زضيافتي اظ ذعاًِ اظ هحل اعتباضات ترصيص يافتِ

ّـعيـٌـِ

51
01

َسيىٍ جبران خذمات كاركىان

05

َسيىٍ استفادٌ از كاالَا ي خذمات

01

َسيىٍ رفاٌ اجتماعي

01

ساير َسيىٍَا

5

زضآهسّاي ضٌاسايي ضسُ اظ ططف زٍلت

درآمذ حاصل از ماليات ي عًارض

ٍجَُ اضسالي بِ ذعاًِ

يجًٌ ارسالي بابت مىابع عمًمي

اضظش ذالص اًباضتِ

51

01
ٍاگصاضي زاضاييّاي هالي

01
001

ارزش خالص اوباضتٍ
تعذيالت سىًاتي
جوع كل

1

011
0202

0202

هثال دوره هتون طبق نسخه سال  5931نظام حسابذاری بخص عووهی (ابالغی طی ناهه ضواره  14/54411هورخ )5931/2/5
هعاونت نظارت هالی و خزانه داری کل کطور  -اداره کل هواهنگی و تلفیق حسابها و روشهای حسابذاری
ب) تْيِ صَضتّاي هالي
ٍاحس گعاضضگط ًوًَِ
صَضت تغييطات زض ٍضعيت هالي
بطاي سال هٌتْي بِ 1335/12/23
زضآهسّا

041

دريافتي ازخساوٍ از محل اعتبارات تخصيص يافتٍ

041

جوع
ّعيٌِّا

()05
()01
()01
()5

جبران خذمت كاركىان
استفادٌ از كاالَا ي خذمات
رفاٌ اجتماعي
ساير َسيىٍَا

()001

جوع
زضآهسّاي ضٌاسايي ضسُ اظ ططف زٍلت

01

ماليات ي عًارض
جوع

01

ٍجَُ اضسالي بِ ذعاًِ

()01

ذالص تغييط زض ٍضعيت هالي

230
گطزش حساب تغييطات زض اضظش ذالص

ارزش خالص اوباضتٍ ابتذاي سال

001

تعذيالت سىًاتي

()011

خالص تغيير در يضعيت مالي

001

ارزش خالص اوباضتٍ

0011

اضظش ذالص

1100

2

هثال دوره هتون طبق نسخه سال  5931نظام حسابذاری بخص عووهی (ابالغی طی ناهه ضواره  14/54411هورخ )5931/2/5
هعاونت نظارت هالی و خزانه داری کل کطور  -اداره کل هواهنگی و تلفیق حسابها و روشهای حسابذاری

ٍاحس گعاضضگط ًوًَِ
صَضت ٍضعيت هالي
زض تاضيد 1335/12/23
زاضاييّاي جاضي
مًجًدي وقذ
حسابَا ي اسىاد دريافتىي حاصل از عمليات مبادلٍاي

بسّيّاي جاضي
001
01

حسابَا ي اسىاد دريافتىي حاصل از عمليات غيرمبادلٍاي 01
پيصپرداختَا

01

جوع زاضايي ّاي جاضي

230

زاضاييّاي غيطجاضي
داراييَاي ثابت مطًُد

0101

جوع زاضاييّاي غيطجاضي

1020

جوع زاضاييّا

1250

حسابَا ي اسىاد پرداختىي حاصل از عمليات مبادلٍاي

01

جوع بسّي ّاي جاضي

30

بسّيّاي غيطجاضي
رخيرٌ مساياي پايان خذمت كاركىان

001

جوع بسّيّاي غيطجاضي

120

اضظش ذالص
ارزش خالص اوباضتٍ
جوع اضظش ذالص

جوع بسّيّا ٍ اضظش ذالص

3

0011
1100

1250

هثال دوره هتون طبق نسخه سال  5931نظام حسابذاری بخص عووهی (ابالغی طی ناهه ضواره  14/54411هورخ )5931/2/5
هعاونت نظارت هالی و خزانه داری کل کطور  -اداره کل هواهنگی و تلفیق حسابها و روشهای حسابذاری
پ) بستي حسابّا زض پاياى سال هالي - 35بِ تاضيد 1335/12/22
بستي حسابّاي هالي هَلت
بسّكاض
عٌَاى حساب هعيي

بستاًكاض
هبلغ

زضيـافـتـي بـابـت عـوليـات جـاضي

120

زضيـافـتـي بـابـت عـوليـات سطهايِاي

220

زضآهس حاصل اظ هاليات ٍ عَاضض

20

ذالص تغييط زض ٍضعيت هالي

230

عٌَاى حساب هعيي

هبلغ

ّعيٌِ جبطاى ذسهات كاضكٌاى

25

ّعيٌِ استفازُ اظ كاالّا ٍ ذسهات

20

ّعيٌِ ضفاُ اجتواعي

10

سايط ّعيٌِّا

5

ٍجَُ اضسالي بابت هٌابع عوَهي

10
230

ذالص تغييط زض ٍضعيت هالي

تعسيالت سٌَاتي

100

اضظش ذالص اًباضتِ

130

بستي حساب ّاي هالي زايوي
بسّكاض
عٌَاى حساب هعيي

بستاًكاض
هبلغ

حسابّا ٍ اسٌاز پطزاذتٌي

20

سپطزُّاي پطزاذتٌي

10

شذيطُ هعاياي پاياى ذسهت كاضكٌاى

120

اضظش ذالص اًباضتِ

1100

ططف حساب اًتظاهي  -عليالحساب بابت عوليات سطهايِاي

50

ططف حساب اًتظاهي  -تضوييّاي زضيافتي

20

عٌَاى حساب هعيي

باًك پطزاذت ّعيٌِ

20

باًك پطزاذت سطهايِاي

100

ٍجَُ سپطزُ ًعز ذعاًِ

10

حسابّا ٍ اسٌاز زضيافتٌي

20

پيصپطزاذت بابت عوليات جاضي

20

هاضيي آالت ٍ تجْيعات

حساب اًتظاهي  -عليالحساب بابت عوليات سطهايِاي

حساب اًتظاهي  -تضوييّاي زضيافتي

4

هبلغ

1020

50

20

هثال دوره هتون طبق نسخه سال  5931نظام حسابذاری بخص عووهی (ابالغی طی ناهه ضواره  14/54411هورخ )5931/2/5
هعاونت نظارت هالی و خزانه داری کل کطور  -اداره کل هواهنگی و تلفیق حسابها و روشهای حسابذاری
بستي حسابّاي بَزجِاي
بسّكاض
عٌَاى حساب هعيي

بستاًكاض
هبلغ

بَزجِ اعتباض ّعيٌِ  /سال جاضي

150

بَزجِ اعتباض سطهايِاي ( /سال جاضي  – 300سٌَاتي )50

350

عٌَاى حساب هعيي

هبلغ

اعتباض ّعيٌِ  /سال جاضي

10

اعتباض سطهايِاي  /سال جاضي

20

اعتباض ّعيٌِ ترصيص يافتِ /سال جاضي

20

اعتباض سطهايِاي ترصيص يافتِ /سال جاضي

130

اعتباض ّعيٌِ تاهيي ضسُ  /سال جاضي

20

اعتباض ّعيٌِ هصطف ضسُ  /سال جاضي

20

اعتباض سطهايِاي هصطف ضسُ  /سال جاضي

150

اعتباض ّعيٌِ بابت پطزاذتّاي غيطلطعي  /سال جاضي

20

اعتباض سطهايِاي بابت پطزاذتّاي غيطلطعي /سٌَاتي

50

5

هثال دوره هتون طبق نسخه سال  5931نظام حسابذاری بخص عووهی (ابالغی طی ناهه ضواره  14/54411هورخ )5931/2/5
هعاونت نظارت هالی و خزانه داری کل کطور  -اداره کل هواهنگی و تلفیق حسابها و روشهای حسابذاری

دفاتر سال  6931واحد گزارشگر نمونه
الف) افتتاح حسابّا بِ تاضيد 36/1/1
افتتاح حسابّاي هالي
بسّكاض
عٌَاى حساب هعيي

بستاًكاض
هبلغ

باًك پطزاذت ّعيٌِ

20

باًك پطزاذت سطهايِاي

100

ٍجَُ سپطزُ ًعز ذعاًِ

10

حسابّا ٍ اسٌاز زضيافتٌي

20

پيصپطزاذت بابت عوليات جاضي

20

هاضيي آالت ٍ تجْيعات

عٌَاى حساب هعيي

هبلغ

1020

حساب اًتظاهي  -عليالحساب بابت عوليات سطهايِاي

50

حساب اًتظاهي  -تضوييّاي زضيافتي

20

حسابّا ٍ اسٌاز پطزاذتٌي

20

سپطزُّاي پطزاذتٌي

10

شذيطُ هعاياي پاياى ذسهت كاضكٌاى

120

اضظش ذالص اًباضتِ

1100

ططف حساب اًتظاهي  -عليالحساب بابت عوليات سطهايِاي

ططف حساب اًتظاهي  -تضوييّاي زضيافتي

50

20

افتتاح حسابّاي بَزجِاي
بسّكاض
عٌَاى حساب هعيي

بستاًكاض
هبلغ

اعتباض ّعيٌِ  /زٍضُ هتون

10

اعتباض سطهايِاي  /زٍضُ هتون

20

اعتباض ّعيٌِ ترصيص يافتِ  /زٍضُ هتون

20

اعتباض سطهايِاي ترصيص يافتِ  /زٍضُ هتون

130

اعتباض ّعيٌِ تاهيي ضسُ  /زٍضُ هتون

20

اعتباض ّعيٌِ هصطف ضسُ  /زٍضُ هتون

20

اعتباض سطهايِاي هصطف ضسُ  /زٍضُ هتون

150

اعتباض ّعيٌِ بابت پطزاذتّاي غيطلطعي  /زٍضُ هتون

20

اعتباض سطهايِاي بابت پطزاذتّاي غيطلطعي  /سٌَاتي

50

عٌَاى حساب هعيي

6

هبلغ

بَزجِ اعتباض ّعيٌِ  /زٍضُ هتون

150

بَزجِ اعتباض سطهايِاي( /زٍضُ هتون  – 300سٌَاتي )50

350

هثال دوره هتون طبق نسخه سال  5931نظام حسابذاری بخص عووهی (ابالغی طی ناهه ضواره  14/54411هورخ )5931/2/5
هعاونت نظارت هالی و خزانه داری کل کطور  -اداره کل هواهنگی و تلفیق حسابها و روشهای حسابذاری
ب) زضيافت ٍجِ اظ ذعاًِ طبك بٌس ( )4هازُ ( )26لاًَى الحاق بطذي هَاز بِ لاًَى تٌظين برطي اظ همطضات هالي زٍلت ()2
بسّكاض
عٌَاى حساب هعيي
باًك پطزاذت سطهايِاي

بستاًكاض
عٌَاى حساب هعيي

هبلغ

هبلغ

20
زضيافتي بـابـت عوليات سطهايِاي زض زٍضُ هتون

20

پ) اعالم اعتباض ّعيٌِ سال ٍ 36احس گعاضضگط ًوًَِ بِ هبلغ  120ضيال
بسّكاض
عٌَاى حساب هعيي
اعتباض ّعيٌِ  /سال جاضي

بستاًكاض
عٌَاى حساب هعيي

هبلغ

هبلغ

120
بَزجِ اعتباض ّعيٌِ  /سال جاضي

120

ت) ٍاگصاضي هبلغ  10ضيال پيص پطزاذت بابت عوليات جاضي اظ هحل اعتباض ترصيص يافتِ سال لبل
بسّكاض
عٌَاى حساب هعيي

بستاًكاض
هبلغ

اعتباض ّعيٌِ تاهيي ضسُ  /زٍضُ هتون

10

پيصپطزاذت بابت عوليات جاضي

10

اعتباض ّعيٌِ بابت پطزاذتّاي غيطلطعي  /زٍضُ هتون

10

حساب اًتظاهي  -تضوييّاي زضيافتي

10

عٌَاى حساب هعيي
اعتباض ّعيٌِ ترصيص يافتِ  /زٍضُ هتون

باًك پطزاذت ّعيٌِ

هبلغ
10

10

اعتباض ّعيٌِ تاهيي ضسُ  /زٍضُ هتون

ططف حساب اًتظاهي  -تضوييّاي زضيافتي

10

10

ث) زضيافت اعالهيِ ترصيص اعتباض ّعيٌِ بِ هبلغ  50ضيال
بسّكاض
عٌَاى حساب هعيي
اعتباض ّعيٌِ ترصيص يافتِ  /سال جاضي

بستاًكاض
عٌَاى حساب هعيي

هبلغ

هبلغ

50
اعتباض ّعيٌِ  /سال جاضي

7

50
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هعاونت نظارت هالی و خزانه داری کل کطور  -اداره کل هواهنگی و تلفیق حسابها و روشهای حسابذاری
ج) پاياى فطٍضزيي هاُ سال 1336
تكويل فطمّاي عولكطز بَزجِ سال  35اعتباض ّعيٌِ بط اساس تطاظ عوليات حسابّا بِ تاضيد ٍ 1336/1/31
تعسيل حسابّاي بَزجِاي اعتباض ّعيٌِ
بسّكاض
عٌَاى حساب هعيي

بستاًكاض
هبلغ

اعتباض ّعيٌِ بابت پطزاذتّاي غيطلطعي  /سٌَاتي

30

بـَزجـِ اعتباض ّعيٌِ /زٍضُ هتون

30

عٌَاى حساب هعيي

هبلغ
30

اعتباض ّعيٌِ بابت پطزاذتّاي غيطلطعي  /زٍضُ هتون

بـَزجـِ اعتباض ّعيٌِ /سٌَاتي


30

فطمّاي عولكطز سٌَاتي ٍ صَضتحساب هٌابع اعتباض ّعيٌِ بط اساس تطاظ عوليات حسابّا بِ تاضيد  1335/12/22تكويل هيضَز.

چ) ٍاضيع ٍجَُ هصطف ًطسُ اعتباض ّعيٌِ سال لبل زض هْلت لاًًَي همطض
بستاًكاض

بسّكاض
عٌَاى حساب هعيي

هبلغ

ٍجَُ اضسالي بابت هٌابع عوَهي ٍ /اگصاضي زاضاييّاي هالي

عٌَاى حساب هعيي

هبلغ

15
15

باًك پطزاذت ّعيٌِ

ح) زضذَاست ٍجْي بابت اعتباض ّعيٌِ بِ هبلغ  50ضيال بِ ذعاًِ اضايِ ٍ پس اظ تاييس بِ حساب ٍاحس ٍاضيع ضس.
بستاًكاض

بسّكاض
عٌَاى حساب هعيي

هبلغ

باًك پطزاذت ّعيٌِ

عٌَاى حساب هعيي

هبلغ

50
زضيافتي بابت عوليات جاضي

50

خ) اعالم اعتباض سطهايِاي سال ٍ 36احس گعاضضگط ًوًَِ بِ هبلغ  450ضيال
بسّكاض
عٌَاى حساب هعيي
اعتباض سطهايِاي  /سال جاضي

بستاًكاض
عٌَاى حساب هعيي

هبلغ

هبلغ

450
بَزجِ اعتباض سطهايِاي  /سال جاضي

8

450

هثال دوره هتون طبق نسخه سال  5931نظام حسابذاری بخص عووهی (ابالغی طی ناهه ضواره  14/54411هورخ )5931/2/5
هعاونت نظارت هالی و خزانه داری کل کطور  -اداره کل هواهنگی و تلفیق حسابها و روشهای حسابذاری
ز) زضيافت اعالهيِ ترصيص اعتباض سطهايِاي بِ هبلغ  400ضيال
بسّكاض
عٌَاى حساب هعيي
اعتباض سطهايِاي ترصيص يافتِ  /سال جاضي

بستاًكاض
عٌَاى حساب هعيي

هبلغ

هبلغ

400
اعتباض سطهايِاي  /سال جاضي

400

ش) ذطيس هلعٍهات ازاضي بِ هبلغ  10ضيال اظ هحل اعتباض ّعيٌِ ٍ پطزاذت  60زضصس هبلغ آى بِ صَضت عليالحساب
بسّكاض
عٌَاى حساب هعيي

بستاًكاض
هبلغ

اعتباض ّعيٌِ تاهيي ضسُ  /سال جاضي

10

هَجَزي هلعٍهات

10

اعتباض ّعيٌِ بابت پطزاذتّاي غيطلطعي  /سال جاضي

6

حساب اًتظاهي  -عليالحساب بابت عوليات جاضي

6

عٌَاى حساب هعيي
اعتباض ّعيٌِ ترصيص يافتِ  /سال جاضي

هبلغ
10

باًك پطزاذت ّعيٌِ

6

حسابّا ٍ اسٌاز پطزاذتٌي

4

اعتباض ّعيٌِ تاهيي ضسُ  /سال جاضي

6

6

ططف حساب اًتظاهي  -عليالحساب بابت عوليات جاضي

ض) ذطيس تجْيعات بِ هبلغ  20ضيال اظ هحل اعتباض ترصيص يافتِ سال لبل
بسّكاض
عٌَاى حساب هعيي

بستاًكاض
هبلغ

اعتباض سطهايِاي تاهيي ضسُ  /زٍضُ هتون

20

هاضيي آالت ٍ تجْيعات

20

اعتباض سطهايِاي هصطف ضسُ  /زٍضُ هتون

20

عٌَاى حساب هعيي
اعتباض سطهايِاي ترصيص يافتِ  /زٍضُ هتون

باًك پطزاذت سطهايِاي

اعتباض سطهايِاي تاهيي ضسُ  /زٍضُ هتون

9

هبلغ
20

20

20
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ظ) پاياى تيط هاُ سال 1336
تْيِ فطمّاي عولكطز بَزجِ سال  35اعتباض سطهايِاي بط اساس تطاظ عوليات حسابّا بِ تاضيد  1336/4/31؛
تْيِ صَضت همايسِ بَزجِ ٍ عولكطز ٍ
تعسيل حسابّاي بَزجِاي اعتباض سطهايِاي
بسّكاض
عٌَاى حساب هعيي

بستاًكاض
هبلغ

اعتباض سطهايِاي اًتمالي  /سال جاضي

100

بـَزجـِ اعتباض سطهايِاي  /زٍضُ هتون

100

عٌَاى حساب هعيي
اعتباض سطهايِاي ترصيص يافتِ  /زٍضُ هتون

بـَزجـِ اعتباض سطهايِاي اًتمالي  /سالجاضي


هبلغ
100

100

فطمّاي عولكطز سٌَاتي اعتباض سطهايِاي ٍ صَضتحساب هٌابع بط اساس تطاظ عوليات حسابّا بِ تاضيد  1335/12/22تكويل هيضَز.
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