
مالحظات نوع حسابحساب کل شماره حساب کلشرح حساب گروه شماره حساب

بدهکار ترازنامه ايموجودي نقد 11داراييهاي جاري 1

بدهکار ترازنامه ايسرمايه گذاري هاي کوتاه مدت 12داراييهاي جاري 1

بدهکار ترازنامه ايحسابها و اسناد دريافتنی تجاري 14داراييهاي جاري 1

بدهکار ترازنامه ايسايرحسابهاي دريافتنی 15داراييهاي جاري 1

بدهکار ترازنامه ايموجودي مواد وکاال 16داراييهاي جاري 1

بدهکار ترازنامه ايقراردادهاي در دست اجرا17داراييهاي جاري 1

بدهکار ترازنامه ايسفارشات و پيش پرداخت ها 18داراييهاي جاري 1

بدهکارترازنامه ايدارايی هاي نگهداري شده براي فروش19داراييهاي جاري 1

بدهکارترازنامه اياسناد دريافتنی بلند مدت 21دارايی غيرجاري2

بدهکارترازنامه ايسرمايه گذاري بلندمدت22دارايی غيرجاري2

بدهکارترازنامه ايسرمايه گذاري درامالک23دارايی غيرجاري2

بدهکارترازنامه ايدارايی هاي نامشهود24دارايی غيرجاري2

بدهکارترازنامه ايدارايی هاي ثابت مشهود25دارايی غيرجاري2

بدهکارترازنامه ايساير دارايی ها26 دارايی غيرجاري2

بستانکار/بدهکار*****تراز افتتاحيه واختتاميه 29*****2

بستانکار ترازنامه اياسناد پرداختنی 31بدهيهاي جاري 3

بستانکار ترازنامه ايحسابهاي پرداختنی تجاري 32بدهيهاي جاري 3

بستانکار ترازنامه ايساير حسابهاي پرداختنی 33بدهيهاي جاري 3

بستانکار ترازنامه ايماليات پرداختنی34بدهيهاي جاري 3

بستانکار ترازنامه ايسود سهام پرداختنی35بدهيهاي جاري 3

بستانکار ترازنامه ايتسهيالت مالی دريافتی کوتاه مدت36بدهيهاي جاري 3

بستانکار ترازنامه ايپيش دريافت ها وسپرده ها38بدهيهاي جاري 3

بستانکار ترازنامه ايبدهی هاي مرتبط با دارايی هاي نگهداري شده براي فروش39بدهيهاي جاري 3

بستانکار ترازنامه اياسناد پرداختنی بلند مدت 41بدهيهاي بلندمدت4

بستانکار ترازنامه ايحسابهاي پرداختنی تجاري بلند مدت 42بدهيهاي بلندمدت4

بستانکار ترازنامه ايتسهيالت مالی دريافتی بلند مدت 45بدهيهاي بلندمدت4

بستانکار ترازنامه ايذخيره مزاياي پايان خدمت 46بدهيهاي بلندمدت4

بستانکار ترازنامه ايسرمايه51حقوق صاحبان سهام 5

بستانکار ترازنامه ايافزايش سرمايه درجريان52حقوق صاحبان سهام 5

بستانکار ترازنامه اياندوخته صرف سهام53حقوق صاحبان سهام 5

بستانکار ترازنامه اياندوخته قانونی54حقوق صاحبان سهام5

بستانکار ترازنامه ايساير اندوخته ها55حقوق صاحبان سهام 5

بستانکار ترازنامه ايمازاد تجديد ارزيابی دارايی ها56حقوق صاحبان سهام 5

بستانکار ترازنامه ايتفاوت تسعير ارز عمليات خارجی57حقوق صاحبان سهام 5

بستانکار ترازنامه ايسود انباشته58حقوق صاحبان سهام 5

بستانکار ترازنامه ايعملکرد سودوزيان59حقوق صاحبان سهام5

بستانکار سود وزيانی درآمد خدمات 61درآمدها 6

بستانکار سود وزيانی سايردرآمدهاي عملياتی 62درآمدها 6

بدهکار سود وزيانی هزينه حقوق ودستمزد 71هزينه ها 7

بدهکار سود وزيانی هزينه هاي عملياتی 72هزينه ها 7

بدهکار سود وزيانی هزينه هاي توزيع وفروش 73هزينه ها 7

بستانکار/بدهکارسود وزيانی ساير اقالم عملياتی 74هزينه ها 7

بدهکار سود وزيانی هزينه هاي مالی 75هزينه ها 7

بستانکار/بدهکارسود وزيانی ساير درآمدها وهزينه هاي غيرعملياتی 76درآمد/هزينه 7

بدهکار سود وزيانی بهاي تمام شده خدمات فروش رفته 81بهاي تمام شده خدمات فروش رفته8

بدهکار کنترلی و آماري حسابهاي انتظامی 91حسابهاي انتظامی 9

بستانکار کنترلی و آماري طرف حسابهاي انتظامی 92حسابهاي انتظامی 9

......................نمونه کدينگ حسابداري استاندارد شرکت خدماتی 

www.sarmayegan.com                 فهرست سرفصل حساب هاي سيستم مالی



ماهيت حسابشماره حساب

مانده بدهکار1101
مانده بدهکار1102
مانده بدهکار1103

مانده بدهکار1201
مانده بدهکار1202
مانده بدهکار1203
مانده بستانکار1299

مانده بدهکار1401
مانده بدهکار1403
مانده بستانکار ذخيره مطالبات مشکوک الوصل اسناد دريافتنی تجاري 1498

مانده بدهکار1411
مانده بدهکار1412
مانده بدهکار1421
مانده بستانکار 1499

مانده بدهکار1501
مانده بدهکار1502
مانده بدهکار1503
مانده بدهکار1504
مانده بدهکار 1509
مانده بدهکار1510
مانده بدهکار1521
مانده بدهکار1522
مانده بدهکار 1523
مانده بدهکار1524
مانده بدهکار1525
مانده بدهکار1526
مانده بستانکار1599

مانده بدهکار1601
مانده بستانکار 1699

مانده بدهکار1701

مانده بدهکار1801
مانده بدهکار1802
مانده بدهکار 1803
مانده بدهکار 1804
مانده بدهکار1805
مانده بدهکار1811

مانده بدهکار 1901
مانده بدهکار 1902

مانده بدهکار 2101
مانده بدهکار2102
مانده بدهکار2103
مانده بستانکار 2199

مانده بدهکار 2201

مانده بستانکار2299

مانده بدهکار 2301
مانده بدهکار 2302
مانده بدهکار 2303

پيش پرداخت اجاره 

شرکتها و موسسات واشخاص -حسابهاي دريافتنی تجاري 

ذخيره مالبات مشکوک الوصول حسابها و اسناد دريافتنی بلند مدت 

شرح حساب

ذخيره کاهش ارزش سرمايه گذاريهاي کوتاه مدت 

(11)موجودي نقد

(1)داراييهاي جاري 

تنخواه گردانها
بانکها

ماليات بر ارزش افزوده 

(18)سفارشات وپيش پرداختها

سپرده حسن انجام تعهدات 

موجودي ملزومات اداري  

www.sarmayegan.com فهرست حسابهاي معين

ذخيره مطالبات مشکوک الوصول ساير حسابهاي دريافتنی 

ذخيره کاهش ارزش موجوديهاي جنسی 

(2)داراييهاي غيرجاري 

پيش پرداخت خريدکاال وخدمات 

سپرده حسن انجام کار 

(16)موجودي موادوکاال

سپرده اخذضمانت نامه بانکی 

پيش پرداخت ماليات عملکرد

سفارشات 

ذخيره مطالبات مشکوک الوصول حسابهاي دريافتنی تجاري 

قرارداد ارايه خدمات 
(17)قراردادهاي در دست اجرا

ساير سپرده ها 

سپرده شرکت درمناقصه 

شرکتهاوموسسات وسازمانها

چکهاي برگشتی مشتريان 

(22)سرمايه گذاريهاي بلند مدت 

سرمايه گذاري درسهام شرکتها

(14 )حسابهاي دريافتنی تجاري 

(14 )حسابها واسناددريافتنی تجاري 

(15)سايرحسابهاي دريافتنی 

ساير بدهکاران 

اشخاص حقيقی
شرکتهاوموسسات وسازمانها

مساعده کارکنان
www.sarmayegan.comوام کارکنان   

اشخاص حقيقی

اسناددريافتنی بلند مدت نزد بانکها

(23)سرمايه گذاري درامالک
ذخيره کاهش ارزش سرمايه گذاريهاي بلند مدت 

         (12)سرمايه گذاري کوتاه مدت 

سپرده اجاره

سپرده سرمايه گذاري کوتاه مدت نزد بانکها

(21)حسابها و اسناد دريافتنی بلند مدت 

www.sarmayegan.comصندوق       

سرمايه گذاري درامالک اداري 

ساير پيش پرداختها
پيش پرداخت بيمه 

سرمايه گذاري در امالک مسکونی 

اسناددريافتنی بلندمدت نزد صندوق 

سرمايه گذاري در سهام شرکتها

اسناد درجريان وصول نزد بانکها
اسناد دريافتنی نزد صندوق 

اوراق مشارکت 

وسايل نقليه فرسوده براي فروش
(19)دارايی هاي نگهداري شده براي فروش

اثاثيه ومنصوبات خارج ازرده براي فروش 

سرمايه گذاري درامالک تجاري

http://www.sarmayegan.com/


مانده بدهکار 2401
مانده بدهکار2402
مانده بدهکار2403

مانده بدهکار2501
مانده بدهکار2502
مانده بدهکار2503
مانده بدهکار2506
مانده بدهکار 2508
مانده بستانکار2522
مانده بستانکار2523
مانده بستانکار2526
مانده بستانکار2528

مانده بدهکار2601
مانده بدهکار2602
مانده بدهکار2603
مانده بدهکار 2604
مانده بدهکار 2606

بستانکار/بدهکار2901

مانده بستانکار3101

مانده بستانکار3201
مانده بستانکار3202

مانده بستانکار3301
مانده بستانکار3302
مانده بستانکار3303
مانده بستانکار3304
مانده بستانکار3305
مانده بستانکار3306
مانده بستانکار3307
مانده بستانکار3310
مانده بستانکار3311
مانده بستانکار3312
مانده بستانکار3311
مانده بستانکار3321

(34)ماليات پرداختنی
مانده بستانکار3401
مانده بستانکار3402

مانده بستانکار3501
مانده بستانکار3502

مانده بستانکار3601
مانده بستانکار3602

مانده بستانکار3801
مانده بستانکار3802

مانده بستانکار3901

مانده بستانکار4101

مانده بستانکار4201
مانده بستانکار4202

www.sarmayegan.com(26)ساير داراييها

(25)داراييهاي ثابت مشهود 

(42)حساب پرداختنی تجاري بلند مدت

حق الزحمه پرداختنی کارشناس رسمی

(38)پيش دريافتها 

www.sarmayegan.com

شرکتها وموسسات وسازمانها-سايرحسابهاي پرداختنی 

(4) بدهيهاي بلند مدت 

اشخاص حقيقی-حسابهاي پرداختنی تجاري 

پيش دريافت ازشرکتها وموسسات وسازمانها

اسنادپرداختنی سررسيد سالهاي آتی 

حقوق ودستمزد پرداختنی 

(ماليات ارزش افزوده ) اداره امورمالياتی 

استهالک انباشته ساختمان 
استهالک انباشته تاسيسات

اثاثيه ومنصوبات

(29)ترازافتتاحيه واختتاميه 

اسنادپرداختنی ريالی 

95ماليات پرداختنی سال 

حق االمتياز آب

( 24)دارائيهاي نامشهود 

زمين 
ساختمان 

(3) بدهيهاي جاري
(31)اسناد پرداختنی 

(حق بيمه کارکنان)سازمان تامين اجتماعی 

www.sarmayegan.comسهامداران     /جاري شرکاء

(ماليات تکليفی )اداره امورمالياتی

ترازافتتاحيه واختتاميه 

(ماليات حقوق ) اداره امورمالياتی

حق االمتياز برق 

95سود سهام مصوب مجمع عمومی سال

سپرده هاي دريافتی از اشخاص حقيقی 

تسهيالت مالی دريافتی ازبانکها

پيش دريافت ازاشخاص حقيقی

سپرده هاي دريافتی ازشرکتها وموسسات 

رند حقوق 

اشخاص حقيقی-سايرحسابهاي پرداختنی 

(36)تسهيالت مالی دريافتی کوتاه مدت 

94سود سهام مصوب مجمع عمومی سال

(39)بدهی هاي مرتبط با دارايی هاي نگهداري شده براي فروش

ذخيره هزينه هاي تحقق يافته پرداخت نشده

تسهيالت مالی دريافتی ازاشخاص 

94ماليات پرداختنی سال 

تاسيسات 

(33)ساير حسابهاي پرداختنی 

(32)حسابهاي پرداختنی تجاري 
حسابهاي پرداختنی تجاري شرکتهاوموسسات ،سازمانها

حق االمتياز تلفن

استهالک انباشته وسايل نقليه 

وسايل نقليه 

استهالک انباشته اثاثيه ومنصوبات 

حق االمتياز گاز

شرکتهاوموسسات ،سازمانها
اشخاص حقيقی

هزينه هاي  انتقالی به دوره هاي آتی

(35)سود سهام پرداختنی

نرم افزارهاي مالی 
دانش فنی 

سرقفلی 

http://www.sarmayegan.com/
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مانده بستانکار4501

مانده بستانکار4601

مانده بستانکار5101

مانده بستانکار5201
مانده بستانکار5202

مانده بستانکار5301
مانده بستانکار5302

مانده بستانکار5401

مانده بستانکار5501

مانده بستانکار5601

مانده بستانکار5701
مانده بستانکار5702

مانده بستانکار5801
مانده بستانکار5802

مانده بستانکار5903

مانده بستانکار6101
مانده بستانکار6102

مانده بستانکار6201
مانده بستانکار6203

مانده بدهکار7101
مانده بدهکار7102
مانده بدهکار7103
مانده بدهکار7104
مانده بدهکار7105
مانده بدهکار7106
مانده بدهکار7107
مانده بدهکار7108
مانده بدهکار7109
مانده بدهکار7110
مانده بدهکار7111
مانده بدهکار7112

مانده بدهکار7202
مانده بدهکار7203
مانده بدهکار7204
مانده بدهکار7205
مانده بدهکار7206
مانده بدهکار7207
مانده بدهکار7208
مانده بدهکار7209
مانده بدهکار7210
مانده بدهکار7211
مانده بدهکار7212
مانده بدهکار7213

حساب سودوزيان جاري

(62) سايردرآمدهاي عملياتی 

مزاياي پايان خدمت کارکنان 
کمکهاي غير نقدي 

...درآمد خدمات از 

(57)تفاوت تسعير ارز عمليات خارجی
...تفاوت تسعير ارز پيمان خارجی کشور 

(54)اندوخته قانونی 

...تفاوت تسعير ارزعمليات پيمانکاري در دست اجراي کشور

(6)درآمدها 

سود و زيان انباشته

(59)عملکرد سودوزيان

(61)درآمد ارايه خدمات  
درآمدارايه خدمات 

حق اوالد

ساير درآمد خدمات 

عيدي و پاداش 

(56)مازاد تجديد ارزيابی دارايی ها

95اندوخته صرف سهام افزايش سرمايه

افزايش سرمايه از محل آورده نقدي سهامداران
(53)اندوخته صرف سهام

سرمايه 

94اندوخته صرف سهام افزايش سرمايه

(55)سايراندوخته ها

افزايش سرمايه از محل مطالبات سهامداران

تسهيالت مالی دريافتی بلند مدت ازبانکها

(52)افزايش سرمايه درجريان

(58)سود انباشته

www.sarmayegan.comساختمان هاي اداري   

اندوخته طرح توسعه

حقوق پايه 
اضافه کاري 

(5)حقوق صاحبان سهام 
(51)سرمايه 

حق الجذب 

حق بيمه سهم کارفرما 23%

ساير درآمدهاي عملياتی 

(بن کاالي سابق )کمک هزينه اقالم مصرفی خانوار 

ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان 

آبدارخانه 
حمل و نقل 

(46)ذخيره مزاياي پايان خدمت 

اندوخته قانونی

خواربار ومسکن 

نوبت کاري وشبکاري 

(71)هزينه حقوق ودستمزد

بازخريد مرخصی استفاده نشده 

تعميرونگهداري وسائط نقليه 
تعميرونگهداري اثاثيه ومنصوبات 

سوخت وانرژي

ملزومات و نوشت افزارو آگهی 
آب ،برق،گاز،تلفن

تعميرو نگهداري ساختمان وتاسيسات 
تعميرونگهداري ماشين آالت وتجهيزات 

تعديالت سنواتی طی دوره 

اجاره مکان 

www.sarmayegan.com

استهالک داراييها
بيمه داراييها

www.sarmayegan.com(45)تسهيالت مالی  دريافتی بلند مدت

www.sarmayegan.com:هزينه ها

(72)هزينه هاي عملياتی 

http://www.sarmayegan.com/
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مانده بدهکار7214
مانده بدهکار7215
مانده بدهکار7216
مانده بدهکار7217
مانده بدهکار7218
مانده بدهکار7219
مانده بدهکار7220
مانده بدهکار7221
مانده بدهکار7222
مانده بدهکار7226
مانده بدهکار7227
مانده بدهکار7228

مانده بدهکار7301
مانده بدهکار7302
مانده بدهکار7303
مانده بدهکارهزينه مطالبات مشکوک الوصول وسوخت شده 7305
مانده بدهکار7306

بستانکار/بدهکار7402
مانده بستانکار7403
بدهکار 7404

مانده بدهکار7501
مانده بدهکار7502
مانده بدهکار7503
مانده بدهکار7504
مانده بدهکار7505

مانده بستانکار7601
مانده بستانکار7602
مانده بستانکار7604
مانده بدهکار 7605
مانده بستانکار7606
بستانکار /بدهکار7607
بستانکار /بدهکار7608

مانده بدهکار9101
مانده بدهکار9102
مانده بدهکار9103
مانده بدهکار9104

مانده بستانکار9201
مانده بستانکار9202
مانده بستانکار9203
مانده بستانکار9204

(76)ساير درآمدهاوهزينه هاي غير عملياتی 

سود وزيان ناشی از تسعير دارايی ها و بدهی هاي ارزي عملياتی 

اياب و ذهاب
هزينه غذاي کارکنان

کارمزد صدور ضمانت نامه هاي بانکی 

(75)هزينه هاي مالی 

هزينه سفروفوق العاده ماموريت 

پاداش هيئت مديره

هزينه خدمات حسابداري و حسابرسی

سود تضمين شده وکارمزد تسهيالت دريافتی 

هزينه هاي تبليغات ، بازاريابی و کاتالوگ و بروشور
هزينه انبارداري 

طرف ضمانت نامه هاي بانکی ما نزدديگران 

اسنادتضمينی ديگران نزد ما

طرف اسناد تضمينی مانزد ديگران 

سفته هاي تضمينی ما نزد ديگران 
ضمانت نامه هاي بانکی ما نزد ديگران 

زيان کاهش ارزش سرمايه گذاري هاي بلند مدت 
سود ناشی از فروش سرمايه گذاري ها 

(92)طرف حسابهاي انتظامی 

(73)هزينه هاي توزيع وفروش 

سود سهام 

اسناد تضمينی ما نزد ديگران 

ملزومات مصرفی 

طرف اسناد تضمينی ديگران نزد ما

(91)حسابهاي انتظامی 

هزينه ثبتی وحق تمبر و وکالت 

زيان کاهش ارزش موجودي ها 

هزينه پيک وپست

هزينه هاي بسته بندي

درآمد اجاره 

کارمزدهاي بانکی 

پوشاک کارکنان

حق المشاوره 
هزينه هاي رايانه اي 

کميسيون هاي پرداختی 

هزينه خريد سفته 

www.sarmayegan.com(74)ساير اقالم عملياتی 

www.sarmayegan.com:حسابهاي انتظامی 

سود سپرده هاي بانکی وساير اوراق بهادار 

ناشی از ارزيابی سرمايه گذاري هاي جاري سريع المعامله به ارزش بازار  (هزينه)درآمد
سودوزيان تسعير دارايی ها وبدهی هاي ارزي غير مرتبط با عمليات 

هزينه ترهين امالک 

بهداشت ودرمان 

طرف سفته هاي تضمينی ما نزد ديگران 

سودوزيان ناشی ازفروش داراييهاي ثابت مشهود ونامشهود

http://www.sarmayegan.com/
http://www.sarmayegan.com/


ساير

0010100110

0011100150

0020100500

0050100700

0070100800

0080100900

0090100920

0100102999

300104999

0500105999

0600106999

0700107100

0750107999

0800108010

اشخاص حقوقی (خريداران مواد و کاال وخدمات)مشتريان 

(اشخاص حقيقی )تامين کنندگان مواد وکاالوخدمات 

(اشخاص حقوقی )تامين کنندگان مواد وکاالوخدمات 

قراردادهاي تسهيالت دريافتی ازبانکها 

قراردادهاي ارايه خدمات

شرکتهاي تابعه و وابسته 

فهرست گروه حسابهاي تفصيلی 

حساب جاري بانکها 

مراکز هزينه و مسئوليت 

جاري سهامداران 

دامنه اعداد کدينگ 

جاري کارکنان 

صندوق و تنخواه گردانها 

www.sarmayegan.comقابل ارتباط به حسابهاي کل ومعين -واحد (حسابهاي شناور)فهرست پيشنهادي براي حساب هاي تفصيلی

اشخاص حقيقی (خريداران مواد و کاال وخدمات)مشتريان 

(داراييهاي ثابت با تعداد محدود  )برحسب نياز 

 اعتبارات اسنادي 

www.sarmayegan.com

.با عضويت در سايت وشبکه هاي اجتماعی سرمايگان از صدها مطلب ارزشمند و رايگان استفاده کنيد

sarmayeganchannel@ کانال سرمایگان در تلگرام

مهدي مرادي: تهيه کننده 
جديدترين مقاالت و مطالب کاربردي در زمينه حرفه حسابداري واشتغال فارغ التحصيالن حسابداري ورشته هاي مرتبط

.با شرکت در کارگاه هاي جهش به حسابداربا تجربه و پردرآمدبه صورت حضوري در تهران و غير حضوري در شهرستانها .  حسابدار ماهروبا تجربه ودرآمدزا شويد 

02186084245 و02186083296ميدان ونک : تلفن تماس 

.مشاورين مالی  است (موسسه سرمايگان  )تمام حقوق مادي و معنوي اين اثر متعلق به 

http://www.sarmayegan.com/

