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پیمانکاري هاي داد قرار :حسابداري

موسسات و ها سازمان ي خصوصی(همه و سـاختمان     )عمومی را خـود مـدت بلنـد هـاي گذاري سرمایه به مربوط عملیات اجراي
و سازي سد و دهند...سازي می قرار پیمانکاري صنعت اختیار در عملیات.را بـین    انجام قـرارداد انعقـاد واسـطه به معموال اجرایی

گیرد می صورت پیمانکار و .کارفرما

:کارفرما

اجرا براي را عملیاتی که حقوقی یا حقیقی شخص از نمایدعبارتست می واگذار پیمانکار نام به دیگري شخص به نظارت .یا

پیمانکار موسسات در درآمد شناخت هاي (روش )مهم:

قرارد حسابداري کرددر استفاده درآمد شناسایی جهت زیر روش دو از توان می پیمانکار هاي :اد

کار)1 پیشرفت درصد روش
شده)2 تکمیل کار روش

کار-1 پیشرفت درصد :روش

مـالی   ي دوره هـر پایان در پیمان عملیات پیشرفت موازات به و تدریج به پیمان ناخالص سود و هزینه و درآمد روش این انـدازه در
و شودگیري می ي  .ثبت دوره ي هزینـه و درآمـد سپس و شده محاسبه پیمان تکمیل درجه یا پیشرفت میزان ابتدا روش این در

آید می بدست پیمان برآوردي ي هزینه یا درآمد کل در تکمیل ي درجه ضرب طریق از پیمان .جاري

اشـ    امـا باشـد می هزینه و درآمد تقابل اصل به عمل روش این مزایاي جمله دلیـل       از بـه درآمـد تحقـق اصـل نقـض آن مهـم کال
است سود کسب فرآیدن تکمیل از قبل درآمد .شناسایی

مـی    قطعیـت معیـار فاقد و بوده برآوردي و تخمین مذکور روش ماهیت دلیل به روش این در شده شناسایی هاي درآمد چنین هم
.باشد

شده-2 تکمیل کار :روش

انج زمانی درآمد شناخت روش این شدر می آن  دوام ي عمـده بخـش یا و پیمان کل صـرفا  )عملیـات %97حـداقل (که و تکمیـل
باشد مانده باقی جزیی عملیـات      .کارهاي کـه گـردد مـی ثبـت و شناسـایی زمانی پیمان سود که است این روش این اصلی ضریب

است رسده نهایی مرحله در یا و انجام .پیمان

شناسایی سود روش این در ترتیب باشدبدین می قطعی عملیـات .شده اتمام از پس سود شناسایی و روش این اعمال با چنین هم
گردد می عمل درآمد تحقق اصل .به
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هـا    پیمـان بـروي را دوره طی ي شده انجام کار میزان مالی، دوره هر در شده گزارش درآمد که است این روش این اساسی اشکال
هز و درآمد تطابق اصل ناقص و نداده باشدنشان می .ینه

پیمانکاري طرح اجراي :مراحل

اول اولیه:مرحله مطالعات چهارمانجام عملیات:مرحله اجراي

دوم پیمانکار:مرحله به کار پنجمارجاء عملیات:مرحله پایان
سوم قرارداد:مرحله انعقاد

اول :مرحله

موسسات و ها نهاد کمک به ها کارمزد است الزم مرحله این هزینـه   در بـا رابطـه در اولیه مطالعات انجام به اقدام پژوهشی و علمی
بودن سودآور پروژه، انجام باشـند هاي داشته پی در تواند می که فرهنگی و اجتماعی و اقتصادي اثرات بـه    .آن، اقـدام چنـین هـم

توج داشتن از حاکی مطالعات ي نتیجه که صورتی در نموده، آن محیطی زیست اثرات ي تصـویب  مطالعه پـروژه باشد اقتصادي یه
شد .خواهد

دوم :مرحله

نماید می مناقصه انجام به اقدام پیمانکار انتخاب جهت کارفرما مرحله این یـا      .در و محـدود عمـومی، نـوع از اسـت ممکـن مناقصه
باشد قیمت .توافق

خصوصـیات     کـه مناقصـه اسـناد فروش محل و شده مشخص مناقصه آگهی در پیمان به مربوط شرایط ي کلیه عمومی، مناقصه در
آن در پیمان شـرکت   فنی محـل مناقصـه، در شرکت نامه ضمانت نوع و مبلغ و پیمان ي پایه قیمت چنین هم و شده داده توضیح

می مشخص مناقصه انجام زمان و مکان و مناقصه .شوددر

معادل اي نامه ضمانت است الزم باشند داشته را مناقصه در شرکت به تمایل که    %50پیمانکارانی
  

تهیـه پیمانکـاري ي پایـه قیمت
نمایـد اعـالم باید نیز را خود پیشنهادي قیمت جداگانه پاکتی در نامه ضمانت همراه به چنین هم و دهد کارفرما تحویل و از.کرده

در هاي پیشنهاد ضـمانت    بین ي بقیـه و شـده انتخـاب دوم نفر عنوان به بعدي نفر و اول ي برنده عنوان به قیمت ترین کم یافتی،
شد خواهد آزاد ها .نامه

در    خواهـد مـی هـا آن از و کند می مکاتبه شرایط واجد پیمانکاران از تعدادي با کارفرما آگهی، درج جاي به محدود، ي مناقصه در
کنند شرکت استشرای.مناقصه عمومی مناقصه شبیه مناقصه برنده انتخاب .ط
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هـاي     مجـوز اخـذ از پـس کارفرما ندارد، مجود مناقصه انجام براي کافی فرصت که آن لحاظ به است قیمت توافق به سوم حالت در
نماید می پیمانکار انتخاب به اقدام شخصی صورت به .الزم

سوم :مرحله

م کارفرما و پیمانکار بین که باشدقراردادي امانی مقطوع و امانی یا مقطوع نوع از که است ممکن گردد می .نعقد

و  مـاه هر پایان در پیمانکار و شود می پرداخت او توسط و بوده پیمانکار ي عهده بر پیمان هاي هزینه کلیه مقطوع، قراردادهاي در
ا کارهاي مجموع ارزش از وضعیتی صورت ي تهیه به اقدام مشخص زمانی فواصل نمایدیا می شده مـواد .نجام چنین کـار  هم پـاي

اند( شده مصرف ولی شده دریافت انبار از که دهد)موادي می کارفرما تحویل را وضعیت صورت و نموده مشخص .را

وضعیت صورت آن به که وضعیتی تـا    قومتصورت عملیـات آغـاز از شـده انجام کارهاي کل ارزش ي دهنده نشان شود می گفته
تهیه ي استلحظه وضعیت صورت شود(.ي می محاسبه انباشته شکل به آن مبلغ ).یعنی

نـرخ  به مالیات مثل مبالغی آن از است الزم وضعیت صورت دریافت از پس بیمـه %5کارفرما کـار    %1.6و انجـام حسـن سـپرده و
صـور   %2و10% مبلـغ از پرداخـت پیش استهالك مبلغی چنین هم و کارآموزي مهم صندوق عنوان و   به نمـوده کسـر وضـعیت ت

نماید عملیات بقیه تکمیل به اقدام بتواند تا بپردازد پیمانکار را مبلغ .مابقی

حـق         عنـوان بـه مبلغـی پیمانکـار و بـود خواهـد کارفرمـا پاي به ها هزینه ي کلیه قراداد نوع این در که است امانی قراداد دوم نوع
نظا و تولید عوامل گرفتن کار به بابت از کندالزحمه می دریافت کارفرما از عملیات انجام بر .رت

پیمانکـار  ي عهده به کارگر دستمزد ي هزینه و کارفرما پاي به مواد ي هزینه آن در که است امانی مقطوع قرارداد قراداد، سوم نوع
بود .خواهد

اول جلسه پایان
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پیمانکار :دفاتر

پیمانکار به عملیات واگذاري حسابداري :عملیات

مبلغ مناقصه اسناد خرید بابت پیمانکار آنکه فرض ترتیـب        30000با ایـن بـه پیمانکـار دفـاتر در آن ثبـت باشـد، کـرده پرداخت
بود .خواهد

بستانکاربدهکارشرح
مناقصه در شرکت 30000هزینه

30000بانک

مناقصه در شرکت ي نامه ضمانت :دریافت

مناقصه اسناد ي مطالعه از پس پیمانکار صورتیکه این:نکته(در است%5که مناقصه در شرکت ي پایه شـرکت  )قیمت بـه تصمیم
معادل اي نامه ضمانت است الزم صورت این در باشد کرده مناقصه پایـه  %5در تحویـل    پیمـان قیمـت و نمـوده دریافـت بانـک از

دهد ضما.کارفرما دریافت جهت کهپیمانکار نقدي غیر اي وثیقه است الزم مذکور نامه ارزش  %120حداقلنت نامـه ضـمانت مبلغ
تهیه را باشد نمایدداشته ارائه بانک به آنکه.و فرض پیمـان  با ي پایـه و     50000000قیمت باشـد شـده تعیـین کارفرمـا سـوي از

مناقصــه   ي نامــه ضــمانت ــانکی ب کــارمزد ــه ب ــوط مرب هــاي پیمــان  40000هزینــه ي اولیــه ــغ مبل چنــین هــم و باشــد ــال ری
شود52000000 می انجام پیمانکار دفاتر در زیر شرح به الزم هاي ثبت باشد شده پیمان:نکته.(تعیین پایه مـی %5ضـربدر قیمت

)باشد

بستانکاربدهکارشرح
نامه ضمانت انتظامی )50000000×%5(2500000)مناقصه(حساب

نامه ضمانت وثیقه انتظامی )2500000×%120(3000000)مناقصه(حساب
نامه ضمانت انتظامی حساب 2500000)مناقصه(طرف

نامه ضمانت وثیقه انتظامی حساب 3000000)مناقصه(طرف

بستانکاربدهکارشرح
بانکی کارمزد 40000هزینه

40000بانک
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قراداد انعقاد :ثبت

پیمان)الف حساب به شده انجام هاي هزینه :انتقال

پیما در اگر نمایـد کارفرما با قراداد عقد به الزام مناقصه، ي برنده بـه        نکار را مناقصـه در شـرکت هـاي هزینـه پیمانکـار حالـت ایـن
دهد می انتقال تکمیل جریان در پیمان .حساب

بستانکاربدهکارشرح
تکمیل جریان در 70000پیمان

مناقصه در شرکت 30000هزینه
بانکی کارمزد 40000هزینه

تعهدات)ب انجام حسن ي نامه ضمانت دریافت :ثبت

معادل اي نامه ضمانت است الزم کارفرما با قراداد انعقاد جهت پیمان%5پیمانکار ي اولیه حسـن    مبلغ ي نامـه ضـمانت عنـوان به
تعه دهددانجام کارفرما تحویل و دریافت بانک از فوق.ات ي نامه ضمانت صدور جهت سـپرده   %10بانک قالـب در را نامـه ضمانت

و ر%120نقدي نامه ضمانت کندمبلغ می دریافت پیمانکار از نقدي غیر ي وثیقه قالب در نقدي ي سپرده کسر از پس فـرض  .ا بـا
مبلغ تعهوات انجام حسن نامه ضمانت دریافت بابت پیمانکار بانکی50000آنکه مـی  کارمزد زده زیـر هاي ثیت باشد کرده پرداخت

:شود

بستانکاربدهکارشرح
نامه ضمانت انتظامی تعهدات(حساب انجام )52000000×%5(2600000)حسن

نامه ضمانت نقدي تعهدات(سپرده انجام )2600000×%10(260000)حسن
نامه ضمانت وثیقه انتظامی تعهدات(حساب انجام )2600000–260000(×%120(2808000)حسن

تکمیل جریان در 50000پیمان
نامه ضمانت انتظامی حساب تعهدات(طرف انجام 2600000)حسن

وثیقه انتظامی حساب تعهدات(طرف انجام 2808000)حسن
31000بانک

مجموع310000عدد:نکته( از شده نوشته آخر ثبت در نقدي(260000که تکمیـل   (50000و)سپرده جریـان در بـه )پیمـان
آمده )دست .
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مناقصه در شرکت ي نامه ضمانت ابطال :ثبت

نماید آزاد را پیمانکار ي مناقصه در شرکت ي نامه کارفرما است الزم قراداد انعقاد از :پس

بستانکاربدهکارشرح
مناقصه نامه ضمانت انتظامی حساب 2500000طرف

نامه ضمانت وثیقه انتظامی حساب *120=3000000مناقصهطرف %2500000
مناقصه ي نامه ضمانت انتظامی 2500000حساب

نامه ضمانت وثیقه انتظامی 3000000حساب

چهارم عملیات:مرحله :اجراي

پ پرداخت با عمال پیمان کرفرماعملیات سوي از پرداخت شودیش می آغاز پیمانکار .به

گردید خواهد انجام است پرداخت پیش مبلغ معادل که بانکی ي نامه ضمانت دریافت ازاي در پیمانکار به پرداخت پیش .پرداخت

اسـت      نقـدي غیـر و نقـدي بخـش دو شامل تعهدات انجام حسن نامه ضمانت مثل پرداخت پیش ي نامه ضمانت ي بخـش .وثیقه
معادل آن آنم%10نقدي نقدي غیر بخش و نامه ضمانت مـی      %120دلامعبلغ نقـدي سـپرده کسـر از پـس نامـه ضمانت مبلغ

معادل.باشد کارفرما آنکه فرض پر%20با پیش عنوان به را پیمان ي اولیه نامـه  قیمت ضـمانت دریافت ازاي در پیمانکـار  داخت بـه
نامه ضمانت به مربوط بانکی کارمزد هزینه و نماید پرداختپرداخت پیش باشد70000ي (ریال قبلی. مثال به توجه ).با

اولیه%5اصوال:نکته( اینجامیباشدقیمت ولی شده20%، )استذکر

بستانکاربدهکارشرح
نامه ضمانت انتظامی پرداخت(حساب )52000000×%20(10400000)پیش

نامه ضمانت نقدي پرداخت(سپرده )10400000×%10(1040000)پیش
نامه ضمانت وثیقه انتظامی پرداخت(حساب )10400000-1040000(×%120(11232000)پیش

تکمیل جریان در 70000پیمان
نامه ضمانت انتظامی حساب پرداخت(طرف 10400000)پیش

نامه ضمانت وثیقه انتظامی حساب پرداخت(طرف 1232000)پیش
1110000بانک

مجموع1110000مبلغ:نکته( تکمیل(70000از جریان در نقدي(1040000و)پیمان آید)سپرده می دست ).به
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دریافتثبت پیش :دریافت

بستانکاربدهکارشرح
10400000بانک

دریافت 10400000پیش

عملیات آغاز مرحله :ادامه

تعیـین   خـود ي نماینده یا کارگاه رئیس عنوان به را شخصی عملیات، انجام محل در پیمانکار معموال کارفرما از وجه دریافت از پس
تنخواه عنوان به را مبالغ و کند شودمی پرداخت تنخواه محل از پیمان جزئی هاي هزینه تا دهد می وي به .گردان

مبلغ( پیمانکاري شرکت مرکزي کند500000دفتر می پرداخت کارگاه مسئول به گردان تنخواه عنوان به )ریال

بستانکاربدهکارشرح
کارگاه جاري هاي 500000حساب

500000بانک

گردان تنخواه محل و150000مبلغاز تجهیزات خرید بابت گردید200000ریال پرداخت مواد خرید .بایت

بستانکاربدهکارشرح
150000تجهیزات

مواد 200000موجودي
کارگاه هاي 350000حساب

و120000مبلغ مصالح و مواد فروش محل از توسـط  100000ریال آالت ماشـین ي اجاره بابت از دریافـت   ریال کارگـاه مسـئول
.شد

بستانکاربدهکارشرح
کارگاه جاري 220000حساب

پیمان 220000حساب
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خواسـته    مرکـزي دفتـر از است الزم شود یافت عملیات انجام محل در باشد آالت ماشین یا مواد خرید به نیاز عملیات انجام در اگر
عملیات انجام محل به و تهیه را اقالم این که نمایدشود .ارسال

ارزش به موادي اگر مثال عنوان شود600000به می زده زیر ثبت شود ارسال عملیات انجام محل به مرکز سوي :از

بستانکاربدهکارشرح
پیمان کارگاه 600000انبار

مرکزي 600000انبار

دوم جلسه پایان
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سربار :هزینه

جز به پیمانکاري حسابداري نیـز   در سـربار یـا مستقیم غیر هاي هزینه شوند می مربوط پیمان حساب به مستقیما که هایی هزینه
داشت خواهد ب.وجود ها هزینه شـود این می تقسیم مرتبط غیر سربار هزینه و مرتبط سربار هزینه یعنی دسته دو سـربار  .ه هزینـه

شود می گفته نیز ها پیمان بین مشترك هزینه آن به که باشددر(مرتبط داشته وجود پیمان چند که ).شرایطی

کـل     یـا و پیمـان کـل مبلغ یا مستقیم دستمزد مستقیم، مواد حسب بر معموال و بوده مشترك پیمان چند یا دو بین ها هزینه این
شوند می تقسیم مختلف هاي پیمان بین پیمان هاي هزینـ      .هزینه بـه تـوان مـی هـا پیمـان بین مشترك هاي هزینه ي جمله هاز

نمود اشاره فنی .خدمات

بین مشترك هزینه فوق، مثال در شماره2اگر شماره100پیمان پیمان مبلـغ     200و ایـن از و باشـد ریـال هـزار نهصد ،200000
پیمان به مربوط شماره100ریال پیمان به مربوط مابقی شود200و می زده زیر هاي ثبت :باشد

ها پیمان بین مشترك ××هزینه

مختلف هاي ××حساب

هزینه :ثبت

بستانکاربدهکارشرح
شماره 100200000پیمان
شماره 200700000پیمان

ها پیمان بین مشترك 900000هزینه

مرتبط غیر سربار هاي :هزینه

دسته خاصیاین پیمان با خاصی ارتباط گونه هیچ ها هزینه حسـاب   از بـه انتقـال جاي به ورود محض به دلیل همین به و نداشته
یابد می انتقال زیان و سود به گرفتـه   .پیمان کـار بـه آالت ماشین استهالك یا و توسعه و تحقیق هاي هزینه مالی، هاي هزینه مثل

ها پیمان در نماید.نشده می پرداخت پیمانکار به وضعیتی صورت هر از .کارفرما

مالیت،5% عنوان بیمه،%1.6به عنوان و%10به کار انجام حسن سپرده عنوان سهم%2به عنوان مبلغـی  به و آمـوزي کار صندوق
پـردازد     مـی پیمانکـار بـه را خالص مبلغ و نموده کم پرداخت پیش استهالك قالب سـوي      .در از شـده تهیـه وضـعیت صـورت اگـر

نقدپیمانکار یا و نشود تایید کارفرما از  توسط بخشـی حـال این در ندهد، را وضعیت صورت مبلغ کل پرداخت اجازه با کارفرما ینگی
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به الحساب علی شکل به وضعیت صورت پرداختـی     مبلغ الحسـاب علـی از کـه اسـت الزم و شود می پرداخت مالیـات %5پیمانکار
گرددمحاسبه می کسر .و

طی:مثال در پیمان ي اولیه مبلغ شود فرض وض3اگر صـورت        صورت مبلـغ و باشـد شـده کارفرمـا تقـدیم و تهیـه جداگانـه عیت
اول موقت دوم15000000وضعیت موقت وضعیت صورت قطعی40000000و وضعیت صورت ثبـت 52000000و میتوان باشد

داد انجام ترتیب بدین را وضعیت صورت دریافت و تایید به مربوط پرداخ(:هاي پیش استهالك گرفت%22.5مبلغ نظر شدهدر )ه

اول وضعیت صورت تایید :ثبت

بستانکاربدهکارشرح
15000000کارفرما

شده گواهی 15000000کار

نمود پرداخت پیش استهالك و قانونی اقالم ي محاسبه از پس آن وجه پرداخت به اقدام وضعیت صورت تایید از پس .کارفرما

بستانکاربدهکارشرح
9105000بانک

کار انجام حسن )15000000×%10(1500000سپرده
مالیات پرداخت )15000000×%5(750000پیش

اجتماعی تامین )15000000×%1.6(240000سازمان
شماره (15000000×%2(10030000پیمان پیمانکاره) )چون
دریافت )15000000×22.5(3375000پیش

15000000کارفرما
است9105000مبلغ:نکته بانک به مربوط ثبت ابتداي در طریقکهکه آیدزیراز می :دست

5895000=3375000+30000+240000+750000+1500000

9105000=15000000–5895000
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دریافت پیش وثیقه و نامه ضمانت کاهش :ثبت

بستانکاربدهکارشرح
پرداخت پیش نامه ضمانت انتظامی حساب 3375000طرف

پرداخت پیش نامه ضمانت وثیقه انتظامی حساب )3375000×%90×%120(3645000طرف

پرداخت پیش نامه ضمانت انتظامی 3375000حساب
پرداخت پیش نامه ضمانت وثیقه انتظامی 3645000حساب

دوم وضعیت صورت تایید :ثبت

بستانکاربدهکارشرح
25000000کارفرما

شده گواهی 25000000کار

اول()40000000–15000000=25000000( وضعیت دوم– صورت وضعیت )صورت

کارفرما نقدینگی کمبود جهت علیصورت%25به عنوان به را دوم پیمانکـار    وضعیت بـه مربوطـه مالیـات محاسبه از پس الحساب
نمود .پرداخت

بستانکاربدهکارشرح
*5937500بانک

مالیات پرداخت 312500پیش
6250000کارفرما

25000000×%25=6250000کارفرما

است5%( مالیات محاسبه از 6250000×%5=312500)پس

*5937500بانک
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مانده باقی مبلغ کندکارفرما می پرداخت را دوم وضعیت (صورت کند. می تغییر اعدادش فقط مالیات و ).کارفرما

بستانکاربدهکارشرح
9237500بانک

کار انجام حسن 2500000سپرده
مالیات پرداخت 937500پیش

اجتماعی تامین 400000سازمان
شماره 10050000پیمان

دریافت 5625000پیش
الحساب(6250000(18750000کارفرما علی )25000000–)مبلغ

است9237500مبلغ:نکته بانک به مربوط ثبت ابتداي در طریقکه آیدزیراز می :دست

9512500=5625000+50000+400000+937500+2500000

9237500=18750000–9512500(

بستانکاربدهکارشرح
پرداخت پیش نامه ضمانت انتظامی حساب 5625000طرف

پرداخت پیش نامه ضمانت وثیقه انتظامی حساب )5625000×%90×%120(6075000طرف
پیش نامه ضمانت انتظامی 5625000پرداختحساب

پیش نامه ضمانت وثیقه انتظامی 6075000پرداختحساب

سوم وضعیت شد:صورت پرداخت کارفرما سوي از آن مبلغ .تایید

بستانکاربدهکارشرح
(52000000–40000000(12000000کارفرما دوم) سوم–وضعیت )وضعیت

شده گواهی 12000000کار
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است زیر صورت به سوم یا قطعی وضعیت صورت در دریافت پیش محاسبه :نحوه

بستانکاربدهکارشرح
8584000بانک

کار انجام حسن )12000000×%10(1200000سپرده
مالیات پرداخت )12000000×%5(600000پیش

اجتماعی تامین )12000000×%1.6(192000سازمان
شماره )12000000×%0.2(10024000پیمان

دریافت *1400000پیش
12000000کارفرما

پرداخت پیش نامه ضمانت ابطال :ثبت

بستانکاربدهکارشرح
1040000بانک

پرداخت پیش نامه ضمانت انتظامی حساب 1400000طرف
پرداخت پیش نامه ضمانت وثیقه انتظامی حساب )1400000×%120×%90(1512000طرف
پرداخت پیش نامه ضمانت انتظامی 1400000حساب
پرداخت پیش نامه ضمانت وثیقه انتظامی 1512000حساب

نقدي )10400000×%10(1040000سپرده

جلسه سومپایان

دریافت پیش

10400000 )1(3375000
)2(5625000

1400000*
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موقت :تحویل

حداقل آنکه از گردید،%97پس انجام پیمان نمایـد   عملیات موقـت تحویـل تقاضاي تواند می اسـت   .پیمانکار الزم مرحلـه ایـن در
مانده باقی نواقص ي شـود راکلیه داده پیمانکار به عملیات تکمیل جهت معقولی مدت و از   .یادداشت مـدت ایـن نبایـد  6کـه مـاه

باشد تحویل.بیشتر از حپس نامه ضمانت ابطال ثبت و درآمد شناخت ثبت است الزم گرددموقت انجام تعهدات انجام .سن

بستانکاربدهکارشرح
52000000کارفرما

شده گواهی 52000000کار

تعهدات انجام حسن نامه ضمانت ابطال :ثبت

بستانکاربدهکارشرح
ان حساب تعهداتطرف انجام حسن نامه ضمانت پیمان(52000000×%5(2600000تظامی اولیه )مبلغ

تعهد انجام نامه ضمانت وثیقه انتظامی حساب )2600000–260000(×%120(2808000اتطرف
)2600000×%10(260000بانک

تعهدات انجام حسن نامه ضمانت انتظامی 2600000حساب
تعهدات انجام حسن نامه ضمانت وثیقه انتظامی 2808000حساب

نقدي 260000سپرده

وضعیت صورت :قطعیتهیه

از     پـس کـه نمایـد مـی قطعی وضعیت صورت ي تهیه به اقدام پیمانکار شد انجام پیمانکار توسط پیمان عملیات کل که آن از پس
حسن ي سپرده نصف کارفرما توسط قطعی وضعیت صورت کارفرماتصویب سوي از کار شدبهانجام خواهد پرداخت .پیمانکار

بستانکاربدهکارشرح
2600000بانک

کار انجام حسن )52000000×%50×%10(2600000سپرده
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قطعی تحویل ي جلسه صورت :تصویب

احیانا مدت این طول در که شود می تعیین تضمین مدت نام به زمانی معموال عملیات انجام از   پس
     
کـه مشـکلی یا و عیب گونه هر
باشـد، نداشـته وجـود خاصـی مشـکل هیچگونه اگر و شود برطرف باید و شود می بینی پیش باشد داشته وجود پیمان عملیات در

مان باقی نصف تضمین، مدت انقضاي از شدپس خواهد بازپرداخت پیمانکار به کارفرما سوي از کار انجام حسن سپرده .ده

بستانکاربدهکارشرح
)52000000×%50×%10(2600000بانک

کار انجام حسن 2600000سپرده

کارفرما :دفاتر

کارفرما)1 توسط مقدماتی هاي هزینه فنی،(انجام اسناد ي تهیه مناقصه، آگهی هاي مربوطههزینه مهندسین الزحمه حق
مبلغ...)و قرارداد انعقاد از قبل تا کارفرما آنکه فرض باشد500000با داده انجام پیمان با رابطه در هزینه الزم.ریال ثبت

شود زده زیر شرح به بابت این :از

بستانکاربدهکارشرح
مقدماتی هاي 500000پیمانهزینه

500000بانک

پیمانکاردریافت)2 از مناقصه در شرکت نامه :ضمانت

بستانکاربدهکارشرح
مناقصه نامه ضمانت انتظامی )50000000×%5(2500000حساب

مناقصه نامه ضمانت انتظامی حساب 2500000طرف

تعهدات)3 انجام حسن نامه ضمانت دریافت و پیمانکار با قرارداد :انعقاد

بستانکاربدهکارشرح
تعهداتحساب انجام حسن نامه ضمانت )52000000×%5(2600000انتظامی

تعهدات انجام نامه ضمانت انتظامی حساب 2600000طرف
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مناقصه)4 در شرکت ي نامه ضمانت ابطال (ثبت ثبت: )2عکس

بستانکاربدهکارشرح
مناقصه نامه ضمانت انتظامی حساب 2500000طرف

مناقصهحساب نامه ضمانت 2500000انتظامی

قرارداد)5 انعقاد هنگام به تکمیل جریان در دارایی حساب به پیمان مقدماتی هاي هزینه :انتقال

بستانکاربدهکارشرح
تکمیل جریان در 500000دارایی

پیمان مقدماتی هاي 500000هزینه

به)6 وجه پرداخت و پرداخت پیش نامه ضمانت پیمانکاردریافت

بستانکاربدهکارشرح
پرداخت پیش نامه ضمانت انتظامی )52000000×%20( 10400000حساب

پرداخت پیش نامه ضمانت انتظامی حساب 10400000طرف

پرداخت)7 پیش :ثبت

بستانکاربدهکارشرح
پرداخت 10400000پیش

10400000بانک

پیمانکار)8 از اول وضعیت صورت آندریافت وجه پرداخت :و

بستانکاربدهکارشرح
تکمیل جریان در 15750000دارایی

15750000پیمانکار
کارفرما%5(یا105%( سهم )15000000×)بیمه
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وضعیت)9 صورت پرداخت (ثبت کند: می تغییر بیمه =6.6فقط %1.6+ %5(%

بستانکاربدهکارشرح
15750000پیمانکار

پرداخت )15000000×%22.5(3375000پیش
اجتماعی* تامین )15000000×%6.6(990000بدهی

دارایی وزارت )15000000×%5(750000)مالیات(بدهی
آموزي کار صندوق به )15000000×%0.2(30000بدهی

کار انجام حسن )15000000×%10(1500000سپرده
9105000بانک

پرداخت پیش نامه ضمانت کاهش (ثبت )ادامه:

بستانکاربدهکارشرح
پرداخت پیش نامه ضمانت انتظامی حساب 3375000طرف

پرداخت پیش نامه ضمانت انتظلمی 3375000حساب

سازمان)10 به ها بدهی مربوطهبازپرداخت :هاي

بستانکاربدهکارشرح
اجتماعی تامین به 990000بدهی

دارایی به 750000بدهی
کارآموزي صندوق به 30000بدهی

1770000بانک

دوم)11 وضعیت صورت شـد     %25از پرداخـت پیمانکـار بـه الحسـاب علی شکل به مربوطه مالیات محاسبه از پس مبلـغ (.آن
دوم وضعیت 40000000-15000000=25000000)40000000:صورت

الحساب علی 25000000×%25=6250000مبلغ

312500=5%×6250000
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دوم وضعیت تایید :ثبت

بستانکاربدهکارشرح
تکمیل جریان در )25000000×%105(26250000دارایی

26250000پیمانکار

بستانکاربدهکارشرح
6250000پیمانکار

دارایی به 312500بدهی
5937500بانک

دوم)12 وضعیت صورت مانده باقی مبلغ :پرداخت

بستانکاربدهکارشرح
20000000پیمانکار

پرداخت )25000000×%22.5(5625000پیش
اجتماعی تامین به )25000000×%6.6(1650000بدهی

دارایی وزارت به )25000000-6250000×%5(937500بدهی
آموزي کار صندوق به )25000000×%0.2(50000بدهی

کار انجام حسن )25000000×%10(2500000سپرده
9237500بانک

20000000=6250000-2625000=105%×25000000(

پرداختثبت پیش نامه ضمانت :کاهش

بستانکاربدهکارشرح
پرداخت پیش نامه ضمانت انتظامی حساب 5625000طرف

پرداخت پیش نامه ضمانت انتظامی 5625000حساب
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مربوطه هاي سازمان به بدهی :پرداخت

بستانکاربدهکارشرح
اجتماعی تامین به 1650000بدهی

دارایی به 1250000بدهی
آموزي کار صندوق به 50000بدهی

2950000بانک

جلسه چهارمپایان

1250000)5%×25000000) دادیم2) مالیات بشه2بار جمع )بار

یا)312500+937500(
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سوم وضعیت صورت تایید :ثبت

بستانکاربدهکارشرح
تکمیل جریان در 12600000دارایی

12600000پیمانکار

وضعیت صورت پرداخت :ثبت

بستانکاربدهکارشرح
12600000پیمانکار

دارایی به )12000000×%5(600000بدهی
اجتماعی تامین به )12000000×%6.6(792000بدهی

آموزي کار صندوق به )12000000×%0.2(24000بدهی
کار انجام حسن )12000000×%10(1200000سپرده

پرداخت قبل(1400000پیش )Tمثل
8584000بانک

پرداخت پیش نامه ضمانت ابطال :ثبت

بستانکاربدهکارشرح
پرداخت پیش نامه ضمانت انتظامی حساب 1400000طرف

پرداخت پیش نامه ضمانت انتظامی 1400000حساب

بدهی پرداخت :ثبت

بستانکاربدهکارشرح
اجتماعی تامین به 792000بدهی

وزارت به 600000داراییبدهی
کارآموزي صندوق به 24000بدهی

1416000بانک

12000000=40000000 -52000000

12600000=105%×12000000

پرداخت پیش

104000003375000

5625000

1400000
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عملیات پایان موقت–مرحله تحویل

تعهدات انجام حسن نامه ضمانت :ابطال

بستانکاربدهکارشرح
تعهدات انجام حسن ي نامه ضمانت انتظامی حساب 2600000طرف

تعهدات انجام حسن نامه ضمانت انتظامی 2600000حساب

کار انجام حسن سپرده نصف نمودن آزاد و کارفرما توسط قطعی وضعیت صورت تصویب

بستانکاربدهکارشرح
کار انجام حسن )52000000×%10×%50(2600000سپرده

26000000بانک

گردید پرداخت کار انجام حسن ي سپرده مابقی قطعی تحویل ي جلسه صورت تصویب از .پس

بستانکاربدهکارشرح
کار انجام حسن 2600000سپرده

2600000بانک

مدت بلند هاي :پیمان

        
  
در بکشـد طـول هـا سـال اسـت ممکـن آن عملیـات کـه باشد می مدت بلند هاي پیمان به مربوط ناتمام هاي پیمان اعظم بخش
جهـت شـده تکمیل کار روش از باید باشد نداشته وجود پیمان سود تحقق به معقولی اطمینان اگر ها پیمان از دسته این خصوص

تا حالت این در که شود استفاده آن عملیات شـود  ثبت نمـی شناسایی سودي گونه هیچ پیمان تکمیل بـه    .زمان مطمـئن اگـر امـا
کنیم می استفاده کار پیشرفت درصد روش از عملیات سطح جهت باشیم سود سـال    .کسب هـر پایـان در اسـت الزم روش این در

یابد انتقال زیان و سود صورت به و شود شناسایی پیمان سود کل از سود.بخشی ي محاسبه از    براي تـوان مـی ناتمـام هـاي پیماه
کرد استفاده زیر روش .دو

واقعی)1 هاي هزینه اساس بر پیمان سود محاسبه
پیمان)2 ي شده برآورد هاي هزینه اساس بر پیمان سود ي محاسبه
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واقعی هاي هزینه اساس بر :شناسایی

هزینه و است شده انجام واقعی هاي هزینه پیمان سود شناسایی مبناي روش این مـی در بینی پیش پیمان تکمیل جهت که هایی
داشت نخواهد محاسبات در نقشی هیچ .شود

شرح
شده گواهی کار ارزش

***

( *** )

***

( *** )

شود می شده:کسر گواهی کار شده تمام بهاي
واقعی هاي هزینه

-
نشده گواهی کار شده تمام بهاي

شده گواهی کار شده تمام بهاي
پیمان ظاهري ***سود

از:نکته بیش پیمان تکمیل نسبت نسبت%50اگر از سود تعدیل جهت توان می بینباشد اگر نسبت%50و%25و از باشد
شود می استفاده سود تعدیل .جهت

کار پاي شده–مواد انجام هاي واقعی=هزینه هاي *هزینه

تکمیل پیمان×نسبت ظاهري پیمان=سود شناسایی قابل سود ×
وجوه ∗دریافتی

شده گواهی کار ارزش

کار انجام حسن شده–سپرده گواهی کار دریافتی=ارزش *وجوه

تکمیل= نسبت واقعی هزینه
پیمان هزینه کل یا شده گواهی کار ارزش

پیمان مبلغ کل
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است:مثال بوده ترتیب این به مالی سال پایان در ب و الف پیمان :اطالعات

بالفپیمان:عنوان پیمان
مصرفی مستقیم 85349007326700)بد(مواد

شده پرداخت مستقیم 74375006852300)بد(دستمزد
شده تمام بهاي به محل در شده نصب آالت 15000001250000)بد(ماشین

مستقیم هاي 316700285900)بد(هزینه
تشکیالتی هاي 412600385200)بد(هزینه

به برگشتی 5490063200)بس(انبارمواد
شده گواهی کار 1950000014500000ارزش

نشده گواهی کار شده تمام 450000300000بهاي
کار پاي مواد 188300173600)بس(موجودي

شده پرداخت معوق 240000210000)بد(دستمزد
شده پرداخت معوق مستقیم هاي 2400018000)بد(هزینه

به آالت سالماشین پایان در شده ارزیابی 1100000950000)بس(بهاي
پیمان کل 2500000020000000مبلغ

فرما کار از دریافتی 1800000014000000وجوه
نسبت:مطلوبست که صورتی در و واقعی هاي هزینه روش از استفاده با ب و الف ناتمام هاي پیمان زیان و سود ي محاسبه

از بیش پیمان .باشد%50تکمیل

شرح
شده گواهی کار ارزش

17122500

)450000(

19500000

16672500

شود می شده:کسر گواهی کار شده تمام بهاي
واقعی هاي هزینه

-
نشده گواهی کار شده تمام بهاي

شده گواهی کار شده تمام بهاي
پیمانسود 2827500ظاهري

الف پیمان
853490054900
7437500188300
15000001100000
316700
412600
240000

184657001343200
17122500

واقعی( هاي )هزینه

= 2827500 ×
2
3

×
18000000
19500000

= 1740000

تکمیل× پیمان×نسبت ظاهري شناسایی=سود قابل سود دریافتی وجوه
شده گواهی کار ارزش
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بستانکاربدهکارشرح
الف 1740000پیمان

الف پیمان 1740000سود

شرح
شده گواهی کار ارزش

15141300

)300000(

14500000

)14841300(

شود می کار:کسر شده تمام شدهبهاي گواهی
واقعی هاي هزینه

-
نشده گواهی کار شده تمام بهاي

شده گواهی کار شده تمام بهاي
)341300(پیمانزیان

جلسه پنجمپایان

بستانکاربدهکارشرح
ب پیمان 341300زیان

ب 341300پیمان

ب پیمان
7326700
6852300
1250000
285900
385200
210000
18000

63200
173600
950000

163281001186800
15141300
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دوم برآوردي–روش هاي :هزینه

آید می بدست پیمان کل هزینه و پیمان کل مبلغ تفاضل از ناتمام پیمانهاي سود روش این .در

افزایش موجود)کاهش(مبلغ کارهاي پیمان±ارزش اولیه پیما=مبلغ کل نمبلغ

هاي پیمانهزینه تکمیل جهت واقعی+برآوردي هاي پیمان=هزینه کل هزینه

پیمان کل پیمان–هزینه کل برآوردي=مبلغ کل سود

دریافتی وجوه
شده گواهی *ارزش

واقعی هزینه
پیمان هزینه برآوردي*کل کل شناسایی=سود قابل سود

دریافتی وجوه
شده گواهی کار *ارزش

شده گواهی کار ارزش
پیمان مبلغ برآوردي*کل کل شناسایی=سود قابل سود

نمایید:مثال محاسبه برآوردي روش از استفاده با را الف پیمان سود شده داده اطالعات به توجه .با

شده گواهی کار 15000000ارزش
پیمان تکمیل جهت شده برآورد 20000000هزینه

جدید کارهاي 1500000مبلغ
موجود کارهاي ارزش در 500000افزایش

پیمان اولیه 42000000مبلغ
دریافتی 13500000وجوه

واقعی هاي 8151250هزینه

پیمان=1500000+500000+42000000=44000000 کل مبلغ
پیمان=20000000+8151250=28151250 کل هزینه

برآوردي=28151250-44000000=15848750 کل سود
4130133=ퟏퟑퟓퟎퟎퟎퟎퟎ

ퟏퟓퟎퟎퟎퟎퟎퟎ
*ퟖퟏퟓퟏퟐퟓퟎ

ퟒퟒퟎퟎퟎퟎퟎퟎ
شناسایی=15848750* قابل سود

4862684=ퟏퟑퟓퟎퟎퟎퟎퟎ
ퟏퟓퟎퟎퟎퟎퟎퟎ

*ퟏퟓퟎퟎퟎퟎퟎퟎ
ퟒퟒퟎퟎퟎퟎퟎퟎ

شناسایی=15848750* قابل سود

:نکتـــھ

باشد نشده داده مسئلھ در واقعی ھای ھزینھ اگر
قبل مثال وھزینھ)تی(مانند کشیده را پیمان

آوریم می بدست را واقعی ھای ھزینھ .مبلغ
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تملیک شرط به :اجاره

حق معینی اقساط پرداخت مقابل در خریدار آنها موجب به که قراردادهایی از است عبارت تملیک شرط به اجاره قراردادهاي
به مالکیت قسط آخرین پرداخت از بعد گردد پرداخت موقع به اقساط کلیه صورتیکه در و داشته را معامله مورد کاالي از استفاده

انتقال یابدوي .می

فروشنده اجاره دفاتر در قطعی–ثبت فروش :روش

ولی یافته تحقق گرفته انجام آن معامله که سالی در حاصله سود کلیه و شده تلقی قطعی فروش بعنوان فروش اجاره روش این در
میگردد توزیع معامله مدت تمام روي اقساطی .بهره

تاریخ:مثال در خرید اجاره قرارداد یک خاوري X/1/1آقاي ارزش1 به تجهیزاتی آن موجب به و نمود منعقد الف شرکت با
ماهه1600000 شش قسط چهار در را آن قیمت شد قرار و داشت دریافت بهره400000ریال نرخ با و .باشد%6ریال

است الف:مطلوب شرکت روزنامه دفتر در رویداد این ثبت

خرید :ثبت

بستانکاربدهکارشرح
خاوري آقاي دریافتنی 1486800حساب

فروش 1486800اجاره

اول قسط :ثبت

بستانکاربدهکارشرح
نقد 400000وجه

دریافتنی 400000حساب

قطعی:نکتھ فروش روش در میشود٢معموال استفاده زیر :رویکرد

اول میدھد:روش اختصاص ای اجاره فروشھای ثبت برای مخصوصی روزنامھ دفتر فروشنده روش این شامل.در دفتر این اصلی ستون

. میشود بستانکار فروش اجاره بحساب و بدھکار خریداران اجاره بحساب کھ است فروش اجاره نقدی قیمت

بھ معین فواصل در بھره بھ مربوط ستونھای جمع و شده بدھکار ( دریافتنی ) متعھد حساب بدھی مانده بھ نسبت بھره اقساط وصول با

. میشود منظور بھره درآمد حساب بستانکار

بھره درآمد :ثبت

بستانکار بدھکار شرح
۴۴۶٠۴ دریافتنی حساب

۴۴۶٠۴ بھره درآمد
١۴٨۶٨٠٠* ۶% =۴۴۶٠۴
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دوم قسط :ثبت

بستانکاربدهکارشرح
نقد 400000وجه

دریافتنی 400000حساب

بستانکار بدھکار شرح
٣٣٩۴٢ دریافتنی حساب

٣٣٩۴٢ بھره درآمد

33942=ퟔ
ퟏퟐ

*6*%1131404

سوم قسط :ثبت

بستانکاربدهکارشرح
نقد 400000وجه

دریافتنی 400000حساب

بستانکار بدھکار شرح
٢٢٩۶٠ دریافتنی حساب

٢٢٩۶٠ بھره درآمد

22960=ퟔ
ퟏퟐ

*6*%765346

آخر قسط :محاسبه

بستانکاربدهکارشرح
نقد 400000وجه

400000دریافتنیحساب

دریافتنی حساب

1486800
44604

400000

1131404
33942400000
765346

بستانکار بدھکار شرح
١١۶٩۴ دریافتنی حساب

١١۶٩۴ بھره درآمد
)22960+33942+44604(-)1486800-1600000( 11694=
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دوم حساب:روش به را فروش اجاره مبلغ نقديوبدهکارمتعهدجمع فروش مبلغ را،معادل فروشنده اجاره حساب
معوقکردهبستانکار بهره حساب به را است شده منظور بهره کل معادل که مبلغ دو این تفاوت تدریجبستانکارو به و میکنیم

به و کرده خارج معوق بهره حساب از را یافته تحقق بهره معادل اقساط دریافت زمان بهرهدر درآمد .میبریمحساب

بستانکاربدهکارشرح
خاوري-د.ح 1600000آقاي

فروشنده 1486800اجاره
معوق 113200بهره

113200=1486800-1600000 

اول قسط :ثبت
بستانکاربدهکارشرح

نقد 400000وجه
دریافتنی 400000حساب

بستانکاربدهکارشرح
معوق 44604بهره

بهره 44604درآمد

دوم قسط :ثبت
بستانکاربدهکارشرح

نقد 400000وجه
دریافتنی 400000حساب

بستانکاربدهکارشرح
معوق 33942بهره

بهره 33942درآمد

سوم قسط :ثبت
بستانکاربدهکارشرح

نقد 400000وجه
دریافتنی 400000حساب

بستانکاربدهکارشرح
معوق 22960بهره

بهره 22960درآمد

آخر قسط :ثبت
بستانکاربدهکارشرح

نقد 400000وجه
دریافتنی 400000حساب

بستانکاربدهکارشرح
معوق 11694بهره

بهره 11694درآمد

ششم جلسه پایان
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خریدار اجاره دفاتر در :ثبت

اول تدریجی–روش :بهره

است زیر بصورت روش این در ثبت انجام :مراحل

محاسبه–1 را میگیرد تعلق دارایی به اقساط اساس بر که اي بهره نرخ همچنین و معامله مورد کاالي نقدي بهاي است الزم
به را مربوطه دارایی خرید زمان در و بدهکارکرده نقدي بستانکارو بهاي را پرداختنی دارایی(میکنیمحساب )خرید

قسط–2 هر پرداخت زمان پرداختنیدر بستانکارو بدهکارحساب را نقد (میکنیموجه قسط. )پرداخت

به–3 و محاسبه را مربوطه بهره اقساط پرداخت زمان بدهکاردر بهره هزینه بستانکاروحساب پرداختنی .میشودحساب

دوم خرید–روش اجاره بهره :روش

روش این صورتدر دفاتر در ثبتی قسط اولین پرداخت زمان درنمیگیردتا بحسابو را قسط مبلغ کل اقساط پرداخت زمان
بستانکار فروشنده شدهاجاره محاسبه بهره مبلغ و بدهکارنموده خرید اجاره بهره هزینه بحساب بهرا مبلغ دو این بین اختالف و

مربوطه دارایی میکنندحساب .منظور

سوم معوق–روش :بهره

هنگام به روش این نقديدریافتدر بهاي بهدارایی بدهکارآن مربوطه دارایی وحساب آقساطشده بهبهاي را اجارهآن حساب
بستانکار بدهکارمیکنیمفروشنده معوق بهره حساب به را مبلغ دو این بین اختالف .میکنیمو

میشودزمانیکه پرداخت بدهکاراقساط واگذارنده شرکت حساب به را قسط هر بهمبلغ وجو بستانکارحساب نقد وه بهرهمیکنیم
بدهکار بهره هزینه حساب به را بستانکارومربوطه معوق بهره .میکنیمحساب
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طی:مثال را آن اقساط شد قرار و مینماید تحصیل آلفا شرکت از خرید اجاره روش به فروردین ابتداء در را تجهیزاتی الف شرکت
نماید پرداخت ماه شش هر و سال تجهیزات.دو نقدي قسط4461000بهاي هر مبلغ بهر1200000و نرخ .میباشد%6و

است اثب:مطلوب شرکت دفاتر در فوق معامله روشت سه به توجه با .لف

دارایی-شرح بستانکاربدهکارخرید
4461000تجهیزات

پرداختنی 4461000حساب

پرداختنی حساب

اول قسط 12000004461000پرداخت
133830

قسط 12000003394830دومپرداخت
101845

قسط 12000002296675سومپرداخت
68900

قسط 12000001165575چهارپرداخت
34425

12000001200000

قسط-شرح بستانکاربدهکار1پرداخت
پرداختنی 1200000حساب

نقد 1200000وجه

قسط-شرح بهره بستانکاربدهکار1هزینه
بهره 133830هزینه

پرداختنی 133830حساب
133830=ퟔ

ퟏퟐ
*6* %4461000

قسط-شرح بستانکاربدهکار2پرداخت
پرداختنی 1200000حساب

نقد 1200000وجه

قسط–شرح بهره بستانکاربدهکار2هزینه
بهره 1018450هزینه

پرداختنی 101845حساب
101845=ퟔ

ퟏퟐ
*6* %3394830

قسط-شرح بستانکاربدهکار3پرداخت
پرداختنی 1200000حساب

1200000نقدوجه

قسط–شرح بهره بستانکاربدهکار3هزینه
بهره 68900هزینه

پرداختنی 68900حساب
68900=ퟔ

ퟏퟐ
*6* %2296675

قسط-شرح بستانکاربدهکار4پرداخت
پرداختنی 1200000حساب

نقد 1200000وجه

قسط–شرح بهره بستانکاربدهکار4هزینه
34425بهرههزینه

پرداختنی 34425حساب
بدهی دارایی–کل نقدي 4800000-4461000=339000ارزش

34425) =68900+101845+133830(-339000 

اول تدریجی–روش بهره
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تاریخ ندارد1/1در دومثبتی خرید–روش اجاره بهره روش

قسط-شرح بستانکاربدهکار1پرداخت
پرداختنی 1200000حساب

نقد 1200000وجه
تاریخ 6/ 31به

قسط–شرح بهره بستانکاربدهکار1هزینه
1066170تجهیزات

خرید اجاره بهره 133830هزینه
پرداختنی 1200000حساب

1066170=133830-1200000 
قسط-شرح بستانکاربدهکار2پرداخت

پرداختنی 1200000حساب
نقد 1200000وجه

تاریخ 12/ 29به

قسط–شرح بهره بستانکاربدهکار2هزینه
1098155تجهیزات

خرید اجاره بهره 101845هزینه
پرداختنی 1200000حساب

1098155=101845  -1200000 
قسط-شرح بستانکاربدهکار3پرداخت

پرداختنی 1200000حساب
نقد 1200000وجه

تاریخ 6/ 31به

قسط–شرح بهره بستانکاربدهکار3هزینه
1131100تجهیزات

خرید اجاره بهره 68900هزینه
پرداختنی 1200000حساب

1131100=68900  -1200000 
قسط-شرح بستانکاربدهکار4پرداخت

پرداختنی 1200000حساب
نقد 1200000وجه

تاریخ 12/ 29به

قسط–شرح بهره بستانکاربدهکار4هزینه
1165575تجهیزات

خرید اجاره بهره 34425هزینه
پرداختنی 1200000حساب

1165575=34425-1200000 
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دارایی–شرح بستانکاربدهکاردریافت
4461000تجهیزات

معوق 339000بهره
پرداختنی 4800000حساب

4800000=1200000+1200000+1200000+1200000
339000=4461000  -4800000 

سوم معوق–روش بهره

قسط-شرح بستانکاربدهکار1پرداخت
پرداختنی 1200000حساب

نقد 1200000وجه
تاریخ 31/6به

قسط-شرح بستانکاربدهکار1بهره
بهره 133830هزینه
معوق 133830بهره

31/6تاریخبه
قسط-شرح بستانکاربدهکار2پرداخت

پرداختنی 1200000حساب
نقد 1200000وجه

تاریخ 29/12به

قسط-شرح بستانکاربدهکار2بهره
بهره 101845هزینه
معوق 101845بهره

تاریخ 29/12به

قسط-شرح بستانکاربدهکار3پرداخت
پرداختنی 1200000حساب

نقد 1200000وجه
تاریخ 31/6به

قسط-شرح بستانکاربدهکار3بهره
بهره 68900هزینه
معوق 68900بهره

تاریخ 31/6به

قسط-شرح بستانکاربدهکار4پرداخت
پرداختنی 1200000حساب

نقد 1200000وجه
تاریخ 29/12به

قسط-شرح بستانکاربدهکار4بهره
بهره 34425هزینه
معوق 34425بهره

تاریخ 29/12به
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