
 
 
 

 
    

 :صنعتی های یک مؤسسه تولیدی وفهرست جامع کدینگ کامل حساب
 
 

 )های ترازنامهحساب(
 
 

 (100-129) :های جاریدارائی
 موجودی بانک 101
 صندوق 102
 تنخواه گردان 103
 بهادار اوراق 104
 مشتریان –اسناد دریافتنی  106

 تنزیلی –دریافتنی اسناد  1/106
 مشتریان –های دریافتنی حساب 109

 الوصولی مطالبات مشکوکذخیره 1/109
 اولیه مواد 115

 هاتعدیل موجودی 1/115
 کاالی در جریان ساخت 116
 شده کاالی ساخته 117
 پرداخت مالیاتپیش 120
 پرداخت بیمهپیش 121
 هاپرداختپیش سایر 122

 )931-961های ثابت )دارائی
 زمین 130
 ساختمان 132
 تأسیسات 133

 ی استهالک ساختمان و تأسیساتذخیره 1/133
 کارخانه آالت و تجهیزاتماشین 135

 ی استهالک ماشین آالت و تجهیزات کارخانهذخیره 1/135



 نقلیه وسائط 143
 ی استهالک وسائط نقلیهذخیره 1/143

 اثاثه و منصوبات اداری 146
 اثاثه و منصوبات اداریی استهالک ذخیره 1/146

 )971-971های نامشهود )دارائی
 سرقفلی 170
 االختراعحق 171
 عالئم تجارتی و سایر امتیازات 172

 (180-189) هاسایر دارائی
 
 
 

 ها و حقوق صاحبان سهامبدهی
 
 

 (200-219 )های جاریبدهی
 اسناد پرداختنی 201
 های پرداختنیحساب 203
 پرداختنی حقوق و دستمزد 206
 ی پرداختنیشدهسود تضمین 207
 مالیات حقوق پرداختنی 208
 اقالم پرداختنی سایر 209
 شدهبینیپیش –مالیات بر درآمد پرداختنی  211
 های بلندمدتبدهی حصه جاری 216
 سود سهام پرداختنی 218
 های جاریسایر بدهی 219

 )991-941بلندمدت ) هایبدهی
 نیی پرداختاوراق قرضه 220
 بلندمدت اسناد پرداختنی 222
 های بلندمدتسایر بدهی 224

 )951-911حقوق صاحبان سهام )



 سرمایه 250
 تعهد صاحبان سهام 1/250

 صرف سهام 255
 انباشته (سود )زیان 260

 
 
 

 (هاهای سود و زیان و درآمدها و هزینهحساب)
 
 

 (300-349) فروش
 فروش 301

 برگشت از فروش و تخفیفات 1/301
 دیدگیآسیب تخفیفات ناشی از 2/301

 
 
 

 (350-399) رفتهی کاالی فروششدهبهای تمام
 
 

 رفتهی کاالی فروششدهبهای تمام 351
 نرخ انحراف –مواد  356
 انحراف مصرف –مواد  357
 انحراف نرخ –دستمزد  356
 کارایی انحراف –دستمزد  366
 ی کارخانهشدهسربار جذب 372
 (بودجه) انحراف هزینه –ه سربار کارخان 376
 انحراف ظرفیت بالاستفاده –سربار کارخانه  377
 انحراف کارآیی – سربار کارخانه 378
 اضافه یا کسر جذب سربار –سربار کارخانه  379

 
 
 

 )411-411کارخانه ) سربار
 



 کنترل سربار کارخانه 400
 حقوق 401
 غیرمستقیم مواد 411
 کار غیرمستقیم 412
 داخل حمل بهی هزینه 414
 و کارآموزی ی آموزشهزینه 417
 کاریاضافه 420
 مالیات حقوق و دستمزد 422
 مرخصی حقوق ایام 425
 بیمه 427
 کارخانه –سوخت  434
 روشنایی و نیرو 436
 تلگراف تلفن و 438
 ابزارآالت 440
 ضایعات 442
 تجهیزات آالت وماشین –استهالک  460
 اتساختمان و تأسیس –استهالک  461
 آالتی ماشیناجاره 462
 آالت و تجهیزاتتعمیرات و نگهداری ماشین 463
 تعمیرات و نگهداری ساختمان 480
 هاتعمیرات و نگهداری جاده 481
 تعمیرات و نگهداری تسهیالت حمل و نقل 482
 االختراعاستهالک حق 483

 

 

 

 


