
 

شرکت ثبات رایان کارگیل 

 (ٌسیىً اي) ػلی الحسابپرداخت سىذ ومُوً   (         بخش عمومی )حسابداری تعهدی 

 شماره ثبت کد حساب عىوان حساب کل عىوان حساب معیه تفضیلی  بدهکار بستاوکار

  تامیه اػتبار از محل تىخُاي گردان حسابذاري   

 97001 اػتبار تامیه شذي اػتبار ٌسیىً تامیه شذي وُع،مشخظات،فظل،سال ،بروامً ---  1
 96001 کىترل اػتبار کىترل اػتبار ٌسیىً مشخظات اػتبار ، بروامً  ---

   تامیه اػتباراز محل تخظیض 

وُع،مشخظات،فظل،سال ،بروامً  ---  اػتبارتامیه شذي   اػتبارٌسیىً تامیه شذي  97001  
 

1-1 
بروامً مشخظات اػتبار ،   --- اػتبارٌسیىً تخظیض یافتً   اػتبارتخظیض یافتً   93001 

                                                                      تامیه اػتباراز محل اػتبار ابالغی

وُع،مشخظات،فظل،سال ،بروامً  ---  اػتبارٌسیىً تامیه شذي    97001 اػتبارتامیه شذي
 

2-1 
اػتبار ، بروامً  مشخظات  --- اػتبارٌسیىً ابالغی   اػتبارابالغی   95001 

    (ابالغی)یا ( ٌسیىً ای )ازمحل  الحسابپرداخت َجً ػلی    

2 

 14001 ػلی الحساب ػلی الحساب بابت ػملیات جاري وُع،مشخظات،فظل،سال ،بروامً،اشخاص --- 
 61002 ٌـسیىـً استفادي از کاال َ خذماتٌسیىً  وُع مىابغ،مشخظات،ریسفظل،مرکس ٌسیىً --- 

 13501 پیش پرداخت ٌـا پیش پرداخت بابت ػملیات جاري وُع،مشخظات،فظل،سال ،بروامً،اشخاص  ---
وُع مىابغ،مشخظات   ---

 اػتبار،اشخاص،سال
 24001 سایر بذٌی ٌاي جاري بیمً پرداختىی

وُع مىابغ،مشخظات   ---

 اػتبار،اشخاص،سال
 24004 سایر بذٌی ٌاي جاري پرداختىیمالیات 

ماٌیت سپردي، وُع   ---

 مىابغ،مشخظات اػتبار
 21006 حساب ٌا َ اسىاد پرداختىی حاطل از ػملیات مبادلً اي سپردي ٌاي پرداختىی

 11001 مُجُدي وقذ باوک پرداخت ٌسیىً ...حساب شماري   ---
 11003 مُجُدی وقذ  باوک پرداخت ابالغی  ...حساب شماري   ----
وُع مىابغ،مشخظات   ---

 اػتبار،اشخاص،سال
 21001 حساب ٌا َ اسىاد پرداختىی حاطل از ػملیات مبادلً اي حساب ٌا َ اسىاد پرداختىی



  ثبت بُدجً اي پرداخت ػلی الحساب   
 98001 پرداخت ٌاي غیرقطؼیاػتبار  اػتبار ٌسیىً بابت پرداخت ٌاي غیرقطؼی وُع،مشخظات،فظل،سال ،بروامً ---  3

--- 
 

 97001 اػتبار تامیه شذي اػتبار ٌسیىً تامیه شذي وُع،مشخظات،فظل،سال ،بروامً
  ثبت َاریس کسُرات بً حسابٍاي مربُطً   

4 

 
 

 
 

وُع مىابغ،مشخظات  --- 

 اػتبار،اشخاص،سال
 24001 سایر بذٌی ٌاي جاري بیمً پرداختىی

 
24004 

 
11007 

مىابغ،مشخظات وُع  --- 

 اػتبار،اشخاص،سال
 سایر بذٌی ٌاي جاري مالیات پرداختىی

 مُجُدي وقذ باوک دریافت َجُي سپردي ...حساب شماري  --- 

 11001 مُجُدي وقذ باوک پرداخت ٌسیىً ...حساب شماري   ---
... حساب شماري    باوک پرداخت ٌسیىً ابالغی    11003 مُجُدي وقذ

 
  

 
  بُدجً اي َاریس کسُراتثبت 

 99001 اػتبار مظرف شذي اػتبار ٌسیىً مظرف شذي وُع،مشخظات،فظل،سال ،بروامً ---  5
---  

 97001 اػتبار تامیه شذي اػتبار ٌسیىً تامیه شذي وُع،مشخظات،فظل،سال ،بروامً
 سال جاري ّ سٌْاتی هیثاشذ: مىظُر از سال --اػتثار هصْب ّ اػتثار اتالغی هیثاشذ:  مىظُر از مشخظات اػتبار ---تفکیک هٌاتغ ػوْهی ،اختصاصی ،سایر هٌاتغ هیثاشذ: مىظُر از وُع مىابغ 

    

                       .َجُي سپردي ارائً گردیذي است ومُوًجُي سپردي در بخش َػملیات شىاسایی .در طُرت استٍالك پیش پرداخت حساب اوتظامی َ طرف حساب آن کاٌش دادي می شُد

                     در سىذ فُق بؼىُان ومُوً ارائً شذي است  َفقط یکی از حاالت فُق  طُرت خُاٌذ گرفت  2-1َ  1-1َ  1ردیف ٌای  1در ارتیکل                   

   استفادي می گردد 11003َ اگر ابالغی باشذ کذ  11001اگر ٌسیىً ای بُد کذ    2در ارتیکل                 

استفادي می گردد   11003َ اگر ابالغی باشذ کذ  11001اگر ٌسیىً ای بُد کذ    4در ارتیکل                 

 .داي لسوتي از تؼِذ تا رػایت همررات صْرت هیگیرد ػلي الذساب ػثارت است از پرداختي كَ توٌظْر ا: لاًْى هذاسثات ػوْهی  29هادٍ          

لاًْى هذاسثات ػوْهی ػلی الذساب در هْارد زیر تَ تشخیص تاالتریي همام دستگاٍ اجرائی ّ یا همام ( 61)آییي ًاهَ پیش پرداخت ّ ػلی الذساب هْضْع هادٍ ( 5)عثك هادٍ  

: هجاز از عرف اّ لاتل پرداخت است 

.  تِیَ اسٌاد ّ هذارک هثثتَ ترای تادیَ توام دیي همذّر ًثاشذتسجیل ّ یا  -الف  

.  ّجَ کافی از هذل اػتثار هرتْط ترای تادیَ توام دیي در اختیار ریذساب ًثاشذ -ب  



. جاّز ًوایذایي هادٍ ًثایذ از ُفتاد درصذ تِای کاالی تذْیلی یا خذهت اًجام شذٍ ت( الف )هثلغ ًاخالص پرداختی تاتت ػلی الذساب هْضْع تٌذ .1

.  لی الذساب تلمی هی گرددّجُْی کَ تراساش لْاًیي ّهمررات هرتْط تَ ػٌْاى هساػذٍ دمْق ّهسایا تَ کارکٌاى دّلت پرداخت هی شْد، از ًظر ایي آئیي ًاهَ در دکن ع .2

 

: وکات مربُط بً ثبت حسابذاری  

.  هذاسثَ ّ ُوراٍ تا پرداخت ػلی الذساب تَ دساتِای ریرتظ ّاریس گرددسِن کارگر ّ سِن کارفرها   کسْر لاًًْی هرتْط تایذ هتٌاسة تا هثلغ پرداختی ػلی الذساب اػن از .1

. تْددر دساتذاری تؼِذی کسْر لاًًْی پرداختی تایذ تَ ػٌْاى ُسیٌَ لغؼی شٌاسایی شْد ّ رلن ػلی الذساب فمظ هؼادل خالص لاتل پرداخت خْاُذ  .2

. پرداخت ّ یا از هذل تٌخْاٍ گرداى پرداخت تاشذ الزم است ثثت تْدجَ ای تاتت تغییر ًْع پرداخت در سغخ تفضیلی اًجام گردد چٌاًچَ ػلی الذساب از هذل تثذیل پیش .3

تخشی از تؼِذات کَ تَ صْرت ًمذی ّ تَ صْرت خالص پرداخت هی شْد تَ . در سیستن جذیذ دساتذاری تخش ػوْهی، تؼِذات تَ صْرت کاهل شٌاسایی هی شًْذ .4

هاتمی تؼِذات کَ پرداخت ًویشًْذ ًیس تَ ػٌْاى ُسیٌَ . لی الذساب ّ کسْری کَ در لثال ػلی الذساب پرداخت هی شْد تَ ػٌْاى ُسیٌَ شٌاسایی هی شْدػٌْاى ع

. شٌاسایی هی شًْذ

. پرداخت ّجَ هیثاشذ -2تذمك ُسیٌَ ّ  -1هٌْط تَ تا تْجَ تَ ًمذی تْدى تْدجَ ثثت اػتثار هصرف شذٍ در زهاى شٌاسایی ُسیٌَ الزم ًثْدٍ ّ ثثت اػتثار هصرف شذٍ  .5

 ی الذساب دساب رخیرٍ چٌاًچَ تا پایاى سال هالی ػلی الذساب ایجاد شذٍ تسْیَ ًگردد ، تَ هٌظْر رػایت اصل تغاتك تایذ در پایاى سال هالی تَ هیساى هاًذٍ ػل .6

: ػلی الذساب تَ شرح زیر ثثت گردد

  در سغخ هؼیي                                                                             :در سغخ کل: 

 ----ُسیٌَ ُا تَ تفکیک عثمَ تٌذی التصادی                                                     ---- ُسیٌَ                                                    

 -----رخیرٍ ػلی الذساب تاتت ػولیات جاری                                                       ---رخیرٍ ػلی الذساب                                                               

. در پایاى دّرٍ هالی ّ زهاى تستي دساتِا دساب ػلی الذساب در هماتل رخیرٍ ػلی الذساب تستَ هیشْد  
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