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و امور   یاست که مدام در محافل مربوط به حسابدار  ی اصطالح  ی سال مال
محافل  نیممکن است با حضور در ا نیبنابرا رود؛ ی به کار م  ی اتیمال
خاطر از   نیهم به ست؟یچ  ی آمده باشد که سال مال شی سوال پ تانیبرا

مقاله   نیدارد امروز در ا تیاهم ار یبس هیاز پا ی آن جا که دانستن هر علم
نکات مربوط به آن، نحوه محاسبه و   ،یمورد سال مال در تا میقصد دار

 .میبا هم صحبت کن شتری ب ی نیچن نی موارد ا

 .دیمقاله همراه ما باش  یتا انتها پس

 

 ست؟ یچ  یسال مال 1#

 :گفت دیبا ستی چ ی سوال که سال مال نیجواب به ا در

 یو دوره ا یدر علم حسابدار  هیاصطالح پا کی (Fiscal Year) ی مال سال
شوند و   ی م هیته یحسابدار  یمدت گزارش ها  نیا ی ط  است که کسالهی

سال   گریعبارت د به .رندیگ ی نفع قرار م یافراد ذ اریسال در اخت نیدر آخر ا
تواند    ی م مشخص دارد و انیکه شروع و پا ندیگو ی م   یبه دوره ا ،یمال
آغاز  س،یو زمان تاس یبراساس استراتژ  یواحد اقتصاد ایهر شرکت  یبرا

بازه از زمان اشخاص به   نیدر هر حال در ا ی ول آن متفاوت باشد؛ انیو پا
 ،ی ز یبه منظور برنامه ر انیصورت سود و ز هیو ته ی مال یها یر یگزارش گ

موضوع توجه   نیا به دیبا البته .پردازند  ی م یو اطالع از روند کار  لیتحل
 تی رعا فقط شروع شود، ی خیدر چه تار ی سال مال  ستیداشت که مهم ن
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 نی ا مهم است که  ی ماه متوال 6از شرکت ها  ی و در برخ ی ماه متوال  12آن 
 .صاحبان مشاغل دارد می به تصم ی امر بستگ 

 

 

 ی شروع سال مال یزمان برا نی بهتر  2#

انتخاب   ی شروع سال مال یرا برا ی م یاز شرکت ها آغاز سال تقو یار یبس
 لیکه دال رندیگ ی را در نظر م یگر ید یهم زمان ها ی برخ  اما کنند؛ ی م

 .انتخاب دارند نی ا یبرا ی خاص

  ی انتخاب زمان آغاز متفاوت سال مال  لیکه دال میکن ی ادامه اشاره م  در
 :ستیچ

 یپرمشغله انتها یشرکت با روزها ی سال مال انی نشدن پا همزمان .1
 سال
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به فصل اخذ   ی با سه ماهه منته ی تداخل زمان بستن دفاتر مال عدم .2
 اتیمال

 اتیو حسابداران در دوره اخذ مال ی اتیبودن کارشناسان مال پرمشغله .3

 

 

 ست؟ یچ یو سال مال  یاتیسال مال نی تفاوت ب 3#

  نییساله است، زمان شروع آن را شرکت ها تع  کیدوره  کی  ی مال سال
و نهم اسفند همان  ستیتا ب نیفرورد  کمیاز  رانیدر ا معموال  کنند و ی م

کنند   ی را دولت ها مقرر م  (Tax Year) ی اتیزمان سال مال اما سال است؛
 ی اتیسال مال یخود را در انتها  ی دارند حساب مال  فهیها وظ شرکت و

 .کشور گزارش کنند ی اتیودشان را به سازمان مالخ ی مال اطالعات  ببندند و
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 یدوره مال 4#

 یبردن به عملکرد و اوضاع کسب و کار شرکت ها و واحدها ی پ یبرا
دسته   یکوتاه تر  یآن ها را به دوره ها تیکل زمان دوره فعال ،یتجار 
 .ندیگو یم  ی دوره ها، دوره مال  نیهر کدام از ا به  کنند که ی م یبند

از شرکت ها طول   ی برخ اما هستند؛ کسالهی ی مال ی دوره ها نیا اغلب
ماهه، سه   کی است  ممکن که رندیگ ی را در نظر م یکوتاه تر  ی دوره مال 

شرکت به   یطول دوره مال نیبنابرا نه ماهه باشد؛ ا ی ماهه، شش ماهه 
 .دارد ی آن ها بستگ تیفعال زانیم
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 در بازار بورس یو دوره مال یسال مال 5#

آن  انیشروع و پا  زمان سال است و  کی به مدت  ی بازار بورس سال مال در
سال   ی معن  اما .متفاوت است ی تجار  یواحدها  تیبه نسبت نوع فعال

در بازار بورس،  ی سال مال  کی یانتها در ست؟یدر بازار بورس چ ی مال
  و ردیگ ی قرار م ی فرد مورد بررس  ک ی  ایشرکت  کیها و عملکرد  تیفعال
در بازار بورس را مشخص  یگذار  هیها و سرما تیفعال ی احتمال  انیو ز سود

 .کنند ی م

 یواحدها  ریدر بازار بورس همانند سا ی و دوره مال  ی سال مال  انیو پا آغاز
از کشورها زمان و   ی در برخ اما ندارد؛ ی و کسب و کار ها زمان ثابت  یتجار 

 .رندیگ ی آن در نظر م یبرا ی ن یمع خیتار

 :عنوان مثال به

سال   کیتا آخر اسفند را به عنوان   نیاول فرورد  رانیبازار بورس کشور ا در
بازار بورس را   ی سال مال  کی ایاسترال کشور .رندیگ ی در نظر گرفته م  ی مال

از  ی سال مال  کی متحده شروع  االت یا در داند و ی ژوئن م 30تا  یاول جوال
شما هم  یبرا دیشا .باشد ی سپتامبر م 30آن در  انیاول اکتبر شروع و پا 
ز شرکت ها ا ی بعض در بازار بورس تهران امکان دارد دی جالب باشد که بدان

تا آخر آذر در نظر   یاز اول د ایو  وری را از اول مهر تا آخر شهر ی سال مال  کی
 .رندیبگ



 

6 www.namatek.com 

 

 

 ست؟یچ  یسال مال تیکارکرد و اهم 6#

  مات یتصم ،یسال مال کیبا توجه به عملکرد خود در  یشرکت تجار  کی
 یسال ها ای سال  یتواند برا ی حاصله م  جیسال و نتا آن گرفته شده در

 زانی به دست آمده از م یتوجه به گزارش ها با کند و یز یبرنامه ر ی آت 
تواند   ی مسئله شرکت م  نیروشن شدن ا با .خود مطلع شود انیسود و ز

  یبرنامه ها ریو سا  یگذار  هی سرما ،یبودجه بند یبرا  یبهتر  یها میتصم
 .داشته باشد یمتماد یخود در سال ها

 



 

7 www.namatek.com 

 ست؟ یچ  یعلت بستن سال مال 7#

شدن زمان  یاز طوالن  دی با ی محاسبات مال ی باال بردن دقت و بررس یبرا
هر سال انجام  انیدر پا ی محاسبات مال  نیبنابرا شود؛ یر یمحاسبه جلوگ

 .شود ی بسته م یسال مال  کیاز صحت آن ها  نانیاز اطم بعد شوند و ی م
 برخوردار است؛ چرا که اسناد درج شده در یا ژهیو  تیعمل از اهم نیا

  ی مبدل م یدائم  یموقت به شماره ها یاز شماره ها د،یجد ی مال سال
و   هیاسناد افتتاح نیهمچن .کنند ی م  یرا از نو شماره گذار  فاکتورها شوند و
 .شوند ی مندرج م زیبرخوردارند ن ی خاص تی که از اهم هیاختتام

 

 ی ر یگ جهینت

و ساده در علم   یی از مسائل ابتدا ی ک یکه  نیبا وجود ا  ی مال سال
  نیخاطر ما در ا  نیهم به .کاربرد دارد اریحوزه بس نیاست، در ا یحسابدار 
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و روان  وایش ی را به اختصار و با زبان ی که سال مال   میکرد ی مطلب سع
 یبنگاه ها یبرا  ی که سال مال میکن انیب فات یوصت  نی ا با و میده حی توض

 نی که بهتر میافتیدر نیهمچن .دارد ی ت یو حسابداران چه اهم یاقتصاد
دوره   نیب ی فرق چه است و ی چه زمان  ی انتخاب شروع سال مال یموقع برا

 تیدر رابطه با اهم سپس .وجود دارد ی اتیو سال مال ی سال مال  ،یمال
با  ی و هدف آن و در آخر هم درباره علت بستن سال مال  ی انتخاب سال مال 
 .می هم صحبت کرد


