
:11پیشنیاز جلسه   
.است یدوره )سال( مال انیپا اتیمهم حسابداران، انجام عمل فیاز وظا یکی  

 یعملکرد سنوات سهیو مقا انیمحاسبه سود و ز  ،یدر حسابدار  یبستن سال مال لیدل
 اتیو محاسبه مال انیمربوط به درآمد، سود و ز  یگزارش ها نطوریباشد. هم یشرکتها م
.شود یمحاسبه م کسالهی یدر دوره ها ،ییارت داراتوسط وز  

 ایدوبل  ی. در حسابدار میکن ییانواع حسابها را شناسا دیابتدا با یاز بستن سال مال قبل
سود و  ایاز حسابها موقت  یو گروه یترازنامه ا ایاز حسابها دائم  یدو طرفه گروه

.هستند یانیز   

 

:یترازنامه ا ایدائم   یحسابها  

بعد  یمال یو به دوره ها ستین یدوره مال کیکه مانده آنها مربوط به  ییحسابها 
 ،یبانک یباشند. مانند حسابها یدائم م ای یترازنامه ا یشود، حسابها یمنتقل م

...و یبستانکاران تجار  ،یبدهکاران تجار   

 

:یانیسود و ز  ایموقت  یحسابها  

 انیحسابها در پا نیباشد. مانده ا یم یدوره مال کیکه مانده آن مربوط به  ییحسابها
 یشود. مانند حسابها یبعد منتقل نم یشود و به دوره مال یصفر م یدوره مال کی

...در آمد ها، فروش و نه،یهز   

 

یمراحل بستن سال مال**  
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سند بستن حسابهای موقت-1  

صحت و  یاسناد مربوط به آن سال مال یابتدا از ثبت تمام یدوره مال کیبستن  یبرا 
موقت که مانده بستانکار دارند  یحسابها هیسند، کل کیمطمئن شد. سپس در  دیآنها با

 هی. بعد کلمیکن یرا به اندازه مبلغ مانده حساب، بدهکار کرده و مانده آنها را صفر م
 یدارند را معادل مانده همان حساب بستانکار م دهکارموقت که مانده ب یحسابها

 یعنیاستفاده کرد  دیبا یجار  انیسند از حساب سود و ز  نیباالنس شدن ا ی. برامیکن
است که به  لیدل نیشود. به هم یم یجار  انیموقت، سود و ز  یحسابها هیمانده کل
شود یگفته م زین یانیموقت حساب سود و ز  یحسابها . 

انیسند سود و ز   2-  

سود  فیشود که در آن تکل یصادر م یمعموال سند انیبعد از مشخص شدن سود و ز  
 یانباشته منتقل م انیبه حساب سود و ز  ای یعنیشود،  یمشخص م یجار  انیو ز 

 .شود

هیسند اختتام -3   

شوند، با توجه به  یصفر م زیکه هنوز مانده دارند ن ییحسابها هیکل هیدر سند اختتام 
باشد،  یباالنس م زیسند بدون استفاده از حساب واسط ن نیحسابها ا هیتراز بودن کل
 نیاستفاده کرد. ا زین هیتوان از حساب واسط سند تراز اختتام یم قهیاما بنا به سل

 ییحسابها یالیکه بدهکار شده اند، بستانکار و معادل ر  ییحسابها یالیحساب معادل ر 
 نیمبلغ بدهکار و بستانکار شدن ا یالیشود. از نظر ر  یکه بدهکار شده اند، بستانکار م

.مانده آن صفر خواهد شد جهیحساب برابر است. در نت  

  هیسند افتتاح -4

 نیشود. ا یسند مشخص م نیدر ا ،یهر دوره مال یدائم در ابتدا یحسابها هیمانده کل
مبالغ  هیتفاوت که کل نیباشد با ا یقبل م یدوره مال هیمانند سند اختتام قایسند دق

.شود یلغ بستانکار، بدهکار ممبا هیشود و کل یبدهکار، بستانکار م  
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