آهوزش حسابداری (جلسه سوم )

آهوزش حسابداری (جلسه سوم )
تاریخ تنظین  :شهریور هاه 2931
واحد پشتیبانی و آهوزش پارهیس

آهوزش حسابداری ( جلسه سوم )
آشنایی با جریان اطالعات در سیستم حسابداری :

حغاتذاساى هعاهالت ّ عولیات هالی سا دس هذاسک حغاتذاسی ثثت هی کٌٌذ .دس عیغتن حغاتذاسی تشای ُش
کذام اص داسائیِا  ،تذُی ُا ّ عشهایَ یک هذسک جذاگاًَ ًگِذاسی هی شْد.
هذسکی سا کَ تشای ثثت افضایشِا ّ کاُشِای ُش کذام اص داسائیِا  ،تذُی ُا ّ عشهایَ تَ کاس هی سّد "حغاب"
هی گْیٌذ.
حغاب پ ایَ اصلی ُش عیغتن حغاتذاسی ّ ّعیلَ ای اعت کَ اعالعات هشتْط تَ تغییشات ُش یک اص اقالم
داسائی ُا  ،تذُی ّ عشهایَ دس آى جوع آّسی هی شْد.
سّیذادُای هالی پظ اص ّسّد تَ عیغتن اعالعاتی حغاتذاسی ّ تجضیَ ّ تحلیل ّ تیاى تَ صتاى حغاتذاسی
(تذُکاس ّ تغتاًکاس ) دس عٌذ حغاتذاسی ثثت هی شًْذ.
پظ اص عٌذ حغاتذاسی  ،ایي اعالعات دس دفتش سّصًاهَ ثثت ّ اص آًجا تَ دفتش کل ّ هعیي هٌتقل هی شًْذ.
تَ عْس خالصَ جشیاى اعالعات دس یک عیغتن حغاتذاسی تَ صْست صیش اعت :
سّیذادُای هالی عٌذ حغاتذاسی

دفتش سّصًاهَ

دفتش کل

تشاص آصهایشی

صْستِای هالی

سند حسابداری یا برگه حسابداری چیست ؟
ًْشتَ ای اعت کَ دس آى آثاس هالی یک یا چٌذ سّیذاد هالی ًْشتَ هی شْد.
دس تعشیف دیگش عٌذ حغاتذاسی عثاست اعت اص ًْشتَ ای کَ دس آى یک یا چٌذ هْسد اص عولیات هالی ّ پْلی ّ
هحاعثاتی اًجام شذٍ تَ حغاتِایی کَ حغة هْسد تذُکاس یا تغتاًکاس گشدیذٍ تجضیَ هی شًْذ ّ چٌیي
هذسکی پظ اص اهضا هشجع ریصالح ّ صذّس آى قاتل ثثت دس دفاتش هعیي ّ سّصًاهَ ّ کل اعت.

دفتر روزنامه :
پظ اص ایٌکَ سّیذادُای هالی دس عٌذ حغاتذاسی ثثت شذ تایذ دس دفتش سّصًاهَ ًیض ثثت گشدد .دفتش سّصًاهَ اًْاع
هختلفی داسد .دفتش سّصًاهَ ای کَ کلیَ هعاهالت ّ عولیات هالی دس آى ثثت هی شْد سا دفتش سّصًاهَ عوْهی
هی ًاهٌذ ّ دفتش سّصًاهَ ای کَ دس آى فقظ یک ًْع خاص اص سّیذادُای هالی ثثت هی شْد دفتش سّصًاهَ
اختصاصی خْاًذٍ هی شْد  ،هثل دفتش سّصًاهَ خشیذ  ،دفتش سًّاهَ فشّػ ّ ...
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انتقال از دفتر روزنامه به دفتر کل :
اعالعات ثثت شذٍ دس دفتش سّصًاهَ تَ ًحْی عثقَ تٌذی ًشذ ٍ اًذ کَ تتْاى اص سّی آًِا اعالعاتی هاًٌذ هاًذٍ ُش
یک اص حغاتِا سا دس ُش هقغع تعییي ًوْد  .لزا اهکاى تِیَ صْستِای هالی اص سّی دفتش سّصًاهَ اهکاى پزیش ًیغت.
اص ایي سّ دفتش دیگشی تَ ًام دفتش کل تِیَ هی شْد  .تواهی اعالعات دفتش سّصًاهَ تایذ تَ دفتش کل هٌتقل شًْذ.
دس دفتش کل تشای ُش حغاب صفحَ جذاگاًَ تِیَ هی شْد ّ تواهی اقالم تذُکاس ّ تغتاًکاس ُش حغاب دس
صفحَ هشتْط تَ خْد ًْشتَ هی شْد .حغاب دفتش کل سا دس دّسٍ ُای آهْصشی تا حغاب ً Tشاى دادٍ هی
شْد.
هاًذٍ حغاب  :تشای هاًذٍ گیشی ُش حغاب دفتش کل کافی اعت کَ هاتَ التفاّت جوع اقالم تذُکاس ّ تغتاًکاس
ثثت شذٍ دس آى حغاب سا تا آى هقغع هحاعثَ ًوْد.

تهیه تراز آزمایشی :
تشاص آصهایشی فِشعتی اعت اص هاًذٍ حغاتِای دفتش کل کَ هعوْال دس پایاى ُش هاٍ تِیَ هی شْد  ،تِیَ تشاص
آصهایشی هشتْط تَ حغاتذاساى ایي اه کاى سا هی دُذ کَ اص تغاّی جوع هاًذٍ ُای تذُکاس تا جوع هاًذٍ ُای
تغتاًکاس اعویٌاى حاصل ًوایٌذ.
تشاص آصهایشی یک جذّل دّ عتًْی اعت کَ هاًذٍ ُای حغاتِای دفتش کل دس آى ًْشتَ هی شْد  .حغاتِا تَ
تشتیثی کَ دس دفتش کل هشتة شذٍ اًذ دس تشاص آصهایشی اًعکاط هی یاتذ .دس صْستی کَ حغاتِا تْاصى داشتَ
تاشٌذ جوع هاًذٍ ُای تذُکاس ّ تغتاًکاس هغاّی خْاُذ تْد .تشاص آصهایشی دّ ُذف کلی سا تاهیي هی کٌذ :
الف ) اثثات تغاّی اقالم تذُکاس ّ تغتاًکاس دفتش کل .
ب ) فشاُن کشدى اعالعات الصم تشای تِیَ گضاسشِای هالی پایاى دّسٍ .
تشاص آصهایشی  4عتًْی  6 ،عتًْی ّ  8عتًْی ًیض هی تْاى تِیَ ًوْد.
تشاص آصهایشی  4عتًَْ شاهل  :دس دّ عتْى اّل  ،جوع گشدػ تذُکاس ّ تغتاًکاس ُش حغاب ّ دس دّ عتْى آخش
هادٍ ُای تذُکاس یا تغتاًکاس ُش حغاب دفتش کل ًْشتَ هی شْد.
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