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 ( جمع آوری اسناد ومدارک مثبته :  1 گام

 رسیدهای پرداخت رسیدهای بانکی وغیره می باشد.  فیش و منظور همان فاکتور

 ( تجزیه وتحلیل اسناد ومدارک مثبته :  2 گام

مثال اگر رسیدی یا  چهارتای یک حسابدار است که منظور تجزیه تحلیل یا همان دودو تا

 غیره آن فکر می کند.  فاکتوری در دست دارد جهت چگونگی و

 سند حسابداری : صدور (  3 گام

پس از تجزیه وتحلیل حسابدار می بایست جهت ثبت های مربوطه به سند حسابداری رجوع کند 

 که امروزه دراکثر ادارات در نرم افزارهای کا مپیوتری حسابداری انجام میگردد. 

 ( بایگانی اسناد حسابداری4گام 

بته به سند بعد از اینگه عملیات صدور سند حسابداری انجام گردید باید اسناد و مدارک مث

 حسابداری پیوست و در زونکن مربوط به اسناد حسابداری بایگانی گردد.

 ( دفتر روزنامه : 5 گام

سپس می بایست از روی سند حسابداری دفتر روزنامه که جزء دفاتر قانونی می باشد ثبت 

 گردد.که این نکته قابل ذکر است دفتر روزنامه دقیقا همانند سند حسابداری می باشد. 

 ( دفتر کل:  6 امگ

بعد از ثبت دفتر روزنامه می بایست مانده هرحساب در دفترکل که به صورت ریز هرحساب درآن 

 گنجانده شده منتقل گردد. 

 ( دفترمعین :  7 گام

بعد از دفتر کل نیز می باست هر کدام از حسابها که ریز دارند همانند بانک مثال بانک ملی 

البته امروزه بیشتر شرکتها از دفاتر ت جزء وارد دفتر معین گردد.ه صورصادرات و....می بایست ب

 فیزیکی معین استفاده نمی کنند.
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 ( مانده گیری از حسابهای دفتر کل : 8 گام 

 در پایان سال مالی می بایست از تمامی حسابهای دفتر کل مانده گیری کرد. 

 ( تراز آزمایشی :  9 گام

پس از مانده گیری از حسابهای دفتر کل می بایست به ترتیب خاصی که بعدا در سرفصلی تحت 

عنوان تراز آزمایشی توضیح داده خواهد شد کلیه حسابها گنجانده گردد.قابل ذکر است که تراز 

 آزمایشی دو ستونی می باشد . 

 : ( اصالح حسابها  11 گام

ازآزمایشی یکسری اصالحات می بایست در دفاترمالی در پایان هر دوره مالی وپس از ایجاد تر

صورت گیرد.عمده این اصالحات به استهالک دارایی های ثابت همچنین مشخص نموده ذخیره 

مطالبات مشکوک الوصول وهزینه های اجاره وبیمه وحقوق هایی که بنا به دالیلی مثال فراموشی 

 حسابدار پرداخت نگردیده است می باشد. 

 ( ترازآزمایشی اصالح شده : 11 گام

پس از انجام اصالحات می بایست حسابدار ترازآزمایشی ای را طراحی نموده که کلیه اصالحات 

 نیز در آن قید شده باشد.که نام آن تراز آزمایشی اصالح شده می باشد. 

 ( صورت سود وزیان : 12 گام

روی صورت سودوزیان مشخص می  نتیجه فعالیت هرشرکتی اعم از خدماتی بازرگانی وتولیدی از

 گردد که این صورت در هر واحدی به صورت متفاوتی با واحدهای دیگر می باشد. 
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 ( صورت سرمایه : 13 گام

صورت سرمایه نیز به ترتیب سرمایه اولیه وسپس اگر سرمایه گذاری مجددی وجود داشته باشد 

ن طی سال مالی اضافه یا کسر می وهمچنین برداشت نیز کسر می گردد ودر نهایت سود یا زیا

گردد تا میزان سرمایه درپایان دوره مشخص گردد.صورت سرمایه در تمامی واحدهای خدماتی 

 بازرگانی وتولیدی معموال به یک شکل می باشد. 

 ( ترازنامه : 14 گام

شکل طراحی می گردد که بعدا به صورت کامل توضیح داده خواهد شد  ۲بیالن یا ترازنامه به 

می باشدکه دارایی های در یک طرف ودر طرف دیگر  T.اما مهمترین آن ترازنامه به شکل 

طرف با یکدیگر بر اساس معادله ۲مجموع بدهی ها وسرمایه درج می گردد که میبایست 

 حسابداری برابر وتراز باشد. 

 صورت جریان وجوه نقد (15گام 

 صورت یک به مالی حسابداری در( cash flow statement: انگلیسی به) نقد، وجوه جریان صورت

 ترازنامه گذاری سرمایه و مالی عملیاتی، های فعالیت در نقدینگی جریان گزارش حاوی که مالی

 از ای مجموعه با عموما ها گزارش این بزرگ های شرکت برای.گردد می اطالق است، شرکت یک

 جزییات که هستند، همراه ها گزارش در شده درج های آیتم به راجع توضیحی های یادداشت

 اساسی مالی های صورت نشدنی جدا اجزاء ها یادداشت این. کنند می افشا گزارش از را بیشتری

 .باشند می

 ( بستن حسابهای موقت : 16 گام

نوع حساب وجود دارد :حسابهای دائم وموقت.حسابهای موقت که در هر واحدی ۲در هر شرکتی 

)خدماتی تولیدی وبازرگانی( متفاوت می باشد در پایان سال معموال به حساب خالصه سود )زیان 

 ( بسته می شوند.البته درتمامی واحدها هزینه به عنوان حساب موقت می باشد. 
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 ( تراز اختتامی : 17 گام

قبل از بستن حسابهای دائم می بایست لیستی از آن در صورتحسابی تحت عنوان ترازاختتامی 

 تهیه گردد. 

 ( بستن حسابهای دائمی : 18 گام

پس از بستن حسابهای موقت نوبت به بستن حسابهای دائم می رسد.عمده حسابهای دائمی 

  شامل دارایی ها بدهی ها وسرمایه می باشد.

 ( تراز افتتاحی در سال مالی جدید : 19 گام

قبل از افتتاح حسابهای دائم درسال مالی جدید می بایست لیستی از آن در صورتحسابی تحت 

 عنوان ترازافتتاحیه تهیه گردد. 

 ( افتتاح حسابهای دائمی درسال مالی جدید : 21گام  

 زافتتاحی افتتاح میگردند.تمامی حسابهای دائمی )دارایی بدهی سرمایه( با حساب ترا
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