جذول موازنه بین سرفصل حساب ها در حسابذاری بخش عمومی با رویکرد تعهذی

جاری و سرمایه ای  -تمامی حالت ها
زمانی که مانذه سرفصل حساب ها از تمامی حالت های بودجه ای و از هر دو محل اعتباری (جاری و سرمایه ای) را با یکذیگر جمع کنیم :

موازنه سرفصل های بودجه ای با یکدیگر با محل خرج

عمومی مصوب

جاری و سرمایه ای  -تمامی حالت ها

یک  -با کدینگ " سالجاری " در سطح کل :

دو  -با کدینگ " دوره متمم " در سطح کل :

اعتبار اوتقالی

اعتبار اوتقالی

اعتبار مصًب

اعتبار مصًب

اعتبار ابالغی

اعتبار ابالغی

اسىاد ياخًاَی شذٌ
اعتبار تخصیص یافتٍ
کسزی ابًابجمعی

در سطح کل :

اسىاد ياخًاَی شذٌ
اعتبار تخصیص یافتٍ

بًدجٍ ياحذ گشارشگز
کىتزل اعتبار

کسزی ابًابجمعی

حًالٍ َا

حًالٍ َا

اعتبار تامیه شذٌ

اعتبار تامیه شذٌ

اعتبار پزداخت َای غیز قطعی

اعتبار پزداخت َای غیز قطعی

اعتبار مصزف شذٌ

بًدجٍ ياحذ گشارشگز
کىتزل اعتبار

اعتبار مصزف شذٌ

تَضیح )  :هَاسًِ فَق  ،اس سهاى شزٍع تکار سزفظل ّای تَدجِ ای تا پایاى سال (حسة هَرد تواهی یا چٌذ هَرد) هؼٌا داشتِ

تَضیح )  :هَاسًِ فَق  ،در اتتذای سال (سٌذ افتتاحیِ) تا پایاى دٍرُ هتون هؼٌا داشتِ ٍ در پایاى دٍرُ هتون سهاى استفادُ

ٍ تزای اتتذای سال (سٌذ افتتاحیِ) قاتل تظَر ًیست .ضوٌا تا اػوال حساب دریافتی اس خشاًِ اس هحل اػتثارات تخظیض

آًْا تِ اتوام هی رسذ .الثتِ سزفظل ّای فَق تا ػٌَاى "اًتقالی"  ،پس اس اتوام دٍرُ هتون تایستی تِ سطح تفظیل

یافتِ (دریافتی تاتت ػولیات جاری) هَضَػیت سزفظل کٌتزل اػتثار ّشیٌِ در تیي سال اس تیي رفتِ ٍ اس هَاسًِ حذف هی شَد.

سالجاری تغییز یاتٌذ ٍ سزفظل ّای تذٍى ػٌَاى اًتقالی در هَاسًِ فَق  ،در اًتْای سال تستِ هی شًَذ.

سه  -با کدینگ " سنواتی " در سطح کل :

تَضیح  : ) 1هَاسًِ کذیٌگ سٌَاتی  ،در اتتذای سال (سٌذ افتتاحیِ) تِ کسز سزفظل اػتثار ّشیٌِ هظزف شذُ هی تاشذ ٍ در

اسىاد ياخًاَی شذٌ
کسزی ابًابجمعی
اعتبار پزداخت َای غیز قطعی

تیي سال ٍ پایاى سال (سٌذ اختتاهیِ) حسة هَرد اػتثار ّشیٌِ هظزف شذُ ًیش تِ هَاسًِ اضافِ هی شَد.
تَضیح  : ) 2سزفظل ّای هَجَد در هَاسًِ سٌَاتی هی تَاًذ اس هحل کذیٌگ سالجاری یا هتون تا شذ کِ اکٌَى سٌَاتی

بًدجٍ ياحذ گشارشگز

شذُ اًذ ٍ طزفا اس هحل سزفظل ّای تذٍى ػٌَاى اًتقالی هی تا شٌذ کِ در سال هالی خَد قطؼی ًشذُ ٍ در جزیاى تستي

اعتبار مصزف شذٌ

ٍ افتتاح حساتْا سٌَاتی شذُ اًذ( سزفظل ّای تا ػٌَاى اًتقالی سٌَاتی ًوی شًَذ).

تَضیح  : ) 3اسٌاد ٍاخَاّی ٍ کسزی اتَاتجوؼی اس هحل ًقض  ،هغایزت تا قَاًیي ٍ هقزرات  ،سزقت  ،اختالس  ،هفقَدی ٍ  ...در دارایی ّا (پیش پزداخت  ،تٌخَاُ گزداى پزداخت  ،تاًک) اتفاق هی افتذ ٍ تزاتز هقزرات تا پایاى شْزیَر سال هالی تؼذ فزطت
تؼییي تکلیف دارًذ (رفغ شًَذ یا ٍاریش ًقذی گزدًذ) .چٌاًچِ پس اس ارائِ حساب ًْایی ٍ تا پایاى شْزیَر آى سال رفغ گزدًذ  ،تستاًکار شذُ ٍ جای خَد را تِ اػتثار ّشیٌِ هظزف شذُ تا ّواى کذیٌگ سٌَاتی هی دٌّذ ٍ چٌاًچِ ٍاریش ًقذی گزدًذ  ،تَدجِ اػتثار
ّشیٌِ جای آى را گزفتِ ٍ در ٍاقغ آى را کاّش هی دٌّذ .اػتثار ّشیٌِ تاتت پزداخت ّای غیز قطؼی ًیش یا ٍاریش ًقذی هی شَد (کاٌّذُ تَدجِ اػتثار ّشیٌِ) یا تِ قطؼیت رسیذُ ٍ تِ اػتثار ّشیٌِ هظزف شذُ تثذیل هی شَد اها هقزرات خاص خَد را دارد.
ًکتِ )  :در کلیِ هَاسًِ ّای فَق  ،سوت راست تا هاّیت تذّکار ٍ سوت چپ تا هاّیت تستاًکار تایستی تاشٌذ.

موازنه سرفصل های مالی با بودجه ای با محل خرج عمومی مصوب

جاری و سرمایه ای  -تمامی حالت ها

مًجًدی وقذ (کارت َذیٍ  +حسابُا ي اسىاد دریافتىی  ،به غیز وقذی)

اعتبار تامیه شذٌ

{سالجاری+هتون}

َشیىٍ
مًجًدی َا (مًاد ي ملشيمات  -بزای اعتبارات َشیىٍ ای)

پیش پزداخت َا (کذَای معیه  15060 ، 14002 ، 14001ي
)15070
مًجًدی وقذ ( تىخًاٌ گزدان پزداخت عملیات جاری  +تىخًاٌ
گزدان پزداخت عملیات سزمایٍ ای)

تعذیالت سىًاتی(اسمحل اسىاد ياخًاَی یا کسزی ابًابجمعی)

داراییُای ثابت مشًُد(سزفصل َای مزتبط با کذ )150

در سطح کل :

اعتبار مصزف شذٌ

{سالجاری+هتون+سٌَاتی}

َشیىٍ  /دارایی (اعطای علی الحساب)

داراییُای وا مشًُد(سزفصل َای مزتبط با کذ )160

موجودی ها (برای اعتبارات سرمایه ای)

سزمایٍ گذاریُای بلىذ مذت(سزفصل َای مزتبط با کذ )170

حسابُا ي اسىاد دریافتىی حاصل اس عملیات مبادلٍ ای (اسىاد

سایز دارایی َا(سزفصل َای مزتبط با کذ )180

اعتبار پزداخت َای غیز قطعی
اسىاد ياخًاَی شذٌ
کسزی ابًابجمعی

{سالجاری+هتون+سٌَاتی}

{سالجاری+هتون+سٌَاتی}

{سالجاری+هتون+سٌَاتی}

ياخًاَی شذٌ ي کسزی ابًابجمعی حاصل اس عملیات جاری ي
سزمایٍ ای)

ًکتِ  :در ایي سِ هَاسًِ  ،سوت راست ٍ سوت چپ هَاسًِ تا هاّیت تذّکار تایستی تاشٌذ.

باوک پزداخت َشیىٍ ای

تَضیح هشتزک ت زای کلیِ هَاسً ِ ّای ج ذٍل )  :سزفظل ّای تا ػٌَاى " اًتقالی" در هَاسًِ ّای فَق  ،در ٍاقغ ّواى

پیش دریافت َا

باوک پزداخت سزمایٍ ای

ٍجَُ هظزف ًشذُ سال هالی قثل هی تاشٌذ کِ تِ سال هالی هَجَد اًتقال یافتِ اًذ ٍ هخظَص ٍاحذّای گشارشگز تا هجَس

دریافتی اس محل اعتبارات تخصیص یافتٍ

باوک پزداخت اختصاصی

خزج ٍجَُ هظزف ًشذُ در سال هالی تؼذ هی تاشٌذ .تزای ٍاحذّای گشارشگزی کِ ٍجَُ هظزف ًشذُ خَد را تِ خشاًِ ٍاریش

دریافتی اس خشاوٍ اس محل درآمذَای اختصاصی

اعتبار تامیه شذٌ

{سالجاری+هتون}

اعتبار پزداخت َای غیز قطعی
اعتبار مصزف شذٌ

{سالجاری+هتون}

{سالجاری+هتون}

هی ًوایٌذ ٍ هجَس خزج ٍجَُ هظزف ًشذُ در سال هالی تؼذ را ًذاشتِ ٍ چٌیي سزفظل ّایی را استفادُ ًوی کٌٌذ  ،تالطثغ
سزفظل ّای یاد شذُ تزای آًْا در هَاسًِ جایگاّی ًذارًذً .کتِ )  :حضَر سزفظل ّا در هَاسًِ ّا تِ تٌاسة فؼالیت ٍاحذ
گشارشگز تَدُ ٍ اًتظار ًوی رٍد کِ لشٍها ّوِ سزفظل ّای هَاسًِ ّا ٍ تزای ّوِ حالت ّای کذیٌگ حضَر داشتِ تاشٌذ.

ًکتِ  :در هَاسًِ فَق  ،سوت راست تا هاّیت تستاًکار ٍ سوت چپ تا هاّیت تذّکار تایستی تاشٌذ.

تَضیح ضزٍر ی  :اس آًجا کِ کذیٌگ سالجاری  ،کذیٌگ هتون ٍ سٌَاتی تِ سزفظل ّای تَدجِ ای اختظاص داشتِ ٍ تِ سزفظل ّای هالی ارتثاط ًذارد  ،اس ایي رٍ ؛ در هَاسً ِ ّای فَق  ،سزفظل ّای تَدج ِ ای حسة هَرد ّن کذیٌگ سالجاری ،
ّن کذیٌگ هتون ٍ ّن کذیٌگ سٌَات ی را شاهل ه ی شًَ ذ.

موازنه سرفصل های مالی با یکدیگر :
ذخایر (دارایی های کاه)
دارایی ها

تَضیح )  :هاًذُ سزفظل ّای هالی تؼٌَاى سزفظل ّای دائن (اقالم تزاسًاهِ ای) اس سالی تِ سال تؼذ اًتقال یافتِ ٍ تؼٌَاى

بدهی ها

ًتیجِ فؼل ٍ اًفؼاالت سایز سزفظل ّا هحسَب شذُ ٍ اس شوَل کذیٌگ ( سالجاری  ،هتون  ،سٌَاتی) ٍ حالت (آتشخَر) ّای

ارزش خالص

تَدجِ ای خارج تَدُ ٍ تَاسى (هَاسًِ) تیي آًْا ّواى هؼادلِ هؼزٍف حساتذاری است.

