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ا ا ل اا ا ل 11ا     11اصول حسابداریاصول حسابداری

: : تاليف تاليف 
زاده شفيع علی مقدم زادهعبدالکريم شفيع علی مقدم يع ز عبدالکريم ی  م     ريم  يع ز ب ی  م     ريم  ب

علي اصغر ترابيعلي اصغر ترابي::تهيه كننده تهيه كننده 



درس درسجايگاه جايگاه درسجايگاه درسجايگاه

اين درس در نيمسال اول رشته های حسابداری ، مديريت اين درس در نيمسال اول رشته های حسابداری ، مديريت   
بازرگانی ،مديريت دولتی ،مديريت صنعتی و اقتصاد بازرگانی ،مديريت دولتی ،مديريت صنعتی و اقتصاد 

..تدريس ميشود تدريس ميشود 



ل فص لفهرست فص فهرست فصولفهرست فصولفهرست

ل ا ل لف ا ل اف اکل کل کلياتکليات::فصل اولفصل اول••
تجزيه وتحليل معامالت وعمليات مالی تجزيه وتحليل معامالت وعمليات مالی : : فصل دوم فصل دوم ••
سو•• سوفصل مال::فصل رويدادهای مالثبت رويدادهای ثبت ثبت رويدادهای مالیثبت رويدادهای مالی::فصل سومفصل سوم••
بسط معادله اساسی حسابداری بسط معادله اساسی حسابداری : : فصل چهارم فصل چهارم ••
پنجم•• پنجمفصل حسابداری::فصل چرخه حسابداریتکميل چرخه تکميل جم جم پ ری:: پ ب ریي چر  ب ي چر 
عمليات حسابداری در موسسات بازرگانی عمليات حسابداری در موسسات بازرگانی : : فصل ششم فصل ششم ••
تهيه صورتهای مالی با استفاده از کاربرگ تهيه صورتهای مالی با استفاده از کاربرگ : : فصل هفتم فصل هفتم ••
موجوديهای مواد وکاالموجوديهای مواد وکاال::فصل هشتمفصل هشتم••
حسابداری اسناد تجاری حسابداری اسناد تجاری : : فصل نهم فصل نهم ••
ده•• ل دهف ل اهات::ف اشت ال اهاتا اشت ال ا اصالح اشتباهاتاصالح اشتباهات::فصل دهمفصل دهم••



ل ا لفصل ا فصل اولفصل اولفصل

کليات کليات       



کل کلهدف هدف کلیهدف کلیهدف

آشنايی اجمالی به حسابداری وقواعد کلی حاکم برآن آشنايی اجمالی به حسابداری وقواعد کلی حاکم برآن         



11گفتارگفتار 11گفتارگفتار

اهميت حسابداری اهميت حسابداری       



هدفهدفهدفهدف

انتظار می رود پس از مطالعه اين گفتار، اهميت ونقش انتظار می رود پس از مطالعه اين گفتار، اهميت ونقش     
اطالعات حسابداری را درواحدهای تجاری و فضای اطالعات حسابداری را درواحدهای تجاری و فضای 

..اقتصادی جامعه ، بيان کنيداقتصادی جامعه ، بيان کنيد



تصميم گيری صحيح وبه موقع، رمز موفقيت موسسات است تصميم گيری صحيح وبه موقع، رمز موفقيت موسسات است   
اين مهم دست يافتنی نيست مگر زمانی که اطالعات صحيح اين مهم دست يافتنی نيست مگر زمانی که اطالعات صحيح 
و به موقع در اختيار مديران موسسات قرار گيرد که اين و به موقع در اختيار مديران موسسات قرار گيرد که اين 

.  .  فقط به وسيله حسابداری قابل انجام می باشدفقط به وسيله حسابداری قابل انجام می باشد



::  22گفتار گفتار 
تعريف حسابداری تعريف حسابداری 



::هدفهدف ::هدفهدف

انتظار می رود پس از مطالعه اين گفتار بتوانيد حسابداری انتظار می رود پس از مطالعه اين گفتار بتوانيد حسابداری     
..را تعريف کنيد را تعريف کنيد 



در گذشته در گذشته ..از حسابداری تعاريف مختلفی ارائه شده است از حسابداری تعاريف مختلفی ارائه شده است     
حسابداری را فن شناسايی،ثبت ،طبقه بندی ،تلخيص حسابداری را فن شناسايی،ثبت ،طبقه بندی ،تلخيص ””عموماعموما

..و گزارشگری رويدادهای مالی می دانستند و گزارشگری رويدادهای مالی می دانستند 



حسابداری عبارت است از يک سيستم اطالعاتی که از طريق حسابداری عبارت است از يک سيستم اطالعاتی که از طريق   
شناسايی ، ثبت ،طبقه بندی ،تلخيص وگزارشگری شناسايی ، ثبت ،طبقه بندی ،تلخيص وگزارشگری 

رويدادهای مالی ،اطالعات الزم را در اختيار استفاده رويدادهای مالی ،اطالعات الزم را در اختيار استفاده 
..کنندگان از اطالعات حسابداری قرار می دهد کنندگان از اطالعات حسابداری قرار می دهد 



::33گفتارگفتار ::33گفتارگفتار

استفاده کنندگان اطالعات حسابداریاستفاده کنندگان اطالعات حسابداری  



::هدفهدف ::هدفهدف

انتظار می رود پس از مطالعه اين گفتار بتوانيد استفاده انتظار می رود پس از مطالعه اين گفتار بتوانيد استفاده     
..کنندگان اطالعات حسابداری را طبقه بندی کنيد کنندگان اطالعات حسابداری را طبقه بندی کنيد 



استفاده کنندگان از اطالعات حسابداری ،طيف وسيعی را استفاده کنندگان از اطالعات حسابداری ،طيف وسيعی را     
تشکيل می دهند وبه طور کلی آنها را می توان به دو دسته تشکيل می دهند وبه طور کلی آنها را می توان به دو دسته 

::تقسيم نمود تقسيم نمود 
تصميم گيرندگان درون سازمانتصميم گيرندگان درون سازمان))11((   ن))(( ز رون ن ير نيم ز رون ن ير يم

تصميم گيرندگان برون سازمان  تصميم گيرندگان برون سازمان  ))22((    



تصميم گيرندگان درون سازمان شامل مديران اجرايی  تصميم گيرندگان درون سازمان شامل مديران اجرايی    
ميباشند که اطالعات حسابداری را برای برنامه ريزی،    ميباشند که اطالعات حسابداری را برای برنامه ريزی،    

کنترل ، هماهنگی وتصميم گيری الزم درباره عمليات کنترل ، هماهنگی وتصميم گيری الزم درباره عمليات 
..موسسه مورد استفاه قرار می دهند موسسه مورد استفاه قرار می دهند 



گ گگ استفاده کنندگان برون سازمانی شامل طيف گسترده ای ميباشد استفاده کنندگان برون سازمانی شامل طيف گسترده ای ميباشد گ
که ازجمله آنها می توان سهامداران ،سرمايه گذاران بالقوه، که ازجمله آنها می توان سهامداران ،سرمايه گذاران بالقوه، 

بستانکاران، بانکها وموسسات اعتباری ، تحليل گران مالی بستانکاران، بانکها وموسسات اعتباری ، تحليل گران مالی گگ
واقتصادی ،اتحاديه کارگری و مراجع مالی واقتصادی واقتصادی ،اتحاديه کارگری و مراجع مالی واقتصادی 

..دولتی رانام برددولتی رانام برد



جهنهادهای قانونی و انجمن های حرفه ای حسابداری جهت نهادهای قانونی و انجمن های حرفه ای حسابداری جهت  ری ب ی ر ی ن ج و ی و ی جهه ری ب ی ر ی ن ج و ی و ی ه
حمايت از منافع آنها ضوابط ومقررات حسابداری مالی را حمايت از منافع آنها ضوابط ومقررات حسابداری مالی را 

. . با دقت فراوان وضع می نمايندبا دقت فراوان وضع می نمايند ي ی ع و ن و ر يب ی ع و ن و ر ب



::44گفتارگفتار ::44گفتارگفتار

مفاهيم اساسی حسابداری و گزارشگری مالی مفاهيم اساسی حسابداری و گزارشگری مالی     



::هدفهدف ::هدفهدف

انتظار می رود پس ازمطالعه اين گفتار بتوانيد مفروضات ،انتظار می رود پس ازمطالعه اين گفتار بتوانيد مفروضات ،  
رحاصول و ميثاقهای حسابداری رانام برده  وهر کدام را شرح اصول و ميثاقهای حسابداری رانام برده  وهر کدام را شرح  ر م ر و بر م ر ری ب ی ه ي و رحو ر م ر و بر م ر ری ب ی ه ي و و

..دهيد دهيد 



حسابداری))الفالف ضات حسابداریمفر ضات مفر مفروضات حسابداری مفروضات حسابداری ))الفالف

تفکيک شخصيت تفکيک شخصيت ••
یتداوم فعاليت دوره مالیتداوم فعاليت دوره مالی•• ور ي یوم ور ي وم
مبنای تعهدی مبنای تعهدی ••
ل•• د لا د ا واحد پولواحد پول••



حسابداری))بب ل حسابداریاص ل اص اصول حسابداری اصول حسابداری ) ) بب

بهای تمام شده تاريخی بهای تمام شده تاريخی ••
رتحقق درآمدتحقق درآمد•• رق ق
تطابق هزينه ها با درآمد ها تطابق هزينه ها با درآمد ها ••
افشاافشا•• افشاءافشاء••



کننده))جج د محد ميثاقهای يا ل کنندهاص د محد ميثاقهای يا ل اص اصول يا ميثاقهای محدود کننده اصول يا ميثاقهای محدود کننده ))جج

فزونی منابع بر مخارج فزونی منابع بر مخارج ••
يياهميتاهميت••
خصوصيات صنعت خصوصيات صنعت ••
ی•• کا یافظه کا افظه محافظه کاریمحافظه کاری••



حسابداری))الفالف ضات حسابداریمفر ضات مفر مفروضات حسابداریمفروضات حسابداری))الفالف

مفروضات حسابداری منشا و شالوده اصول حسابداری و مفروضات حسابداری منشا و شالوده اصول حسابداری و       
مبنای تهيه و تنظيم صورتهای مالی واحدهای اقتصادی را مبنای تهيه و تنظيم صورتهای مالی واحدهای اقتصادی را 

هر کدام از مفروضات حسابداری ميتواند هر کدام از مفروضات حسابداری ميتواند ..تشکيل می دهند تشکيل می دهند 
..منشاء يک يا چند اصل حسابداری باشد منشاء يک يا چند اصل حسابداری باشد 



شخصيت11 تفکيک شخصيتفرض تفکيک فرض فرض تفکيک شخصيت فرض تفکيک شخصيت ..11

بر اساس فرض تفکيک شخصيت ، برای هر موسسه بر اساس فرض تفکيک شخصيت ، برای هر موسسه     
آن و همچنين مستقل آن و همچنين مستقل )  )  مالکان مالکان ((شخصيتی مستقل از مالک شخصيتی مستقل از مالک 

..از ساير موسسات موجود در جامعه در نظر گرفته ميشود از ساير موسسات موجود در جامعه در نظر گرفته ميشود 



فعاليت22 تدا فعاليتفرض تدا فرض فرض تداوم فعاليت فرض تداوم فعاليت --22

فرض تداوم فعاليت بدين معنی است که عمليات موسسه در فرض تداوم فعاليت بدين معنی است که عمليات موسسه در     
آينده قابل پيش بينی تداوم خواهد يافت و قصد انحالل يا آينده قابل پيش بينی تداوم خواهد يافت و قصد انحالل يا 

..توقف فعاليت آن وجود نداردتوقف فعاليت آن وجود ندارد



مال33 ره د مالفرض ره د فرض فرض دوره مالیفرض دوره مالی  --33

نتايج واقعی عمليات موسسه را فقط ميتوان در پايان اجرای نتايج واقعی عمليات موسسه را فقط ميتوان در پايان اجرای       
عمليات آن و پس از وصول مطالبات ، فروش دارائيها و عمليات آن و پس از وصول مطالبات ، فروش دارائيها و 
اجرای تعهدات و پرداخت بدهيها ،به طور دقيق و قطعی اجرای تعهدات و پرداخت بدهيها ،به طور دقيق و قطعی 

..تعيين کرد تعيين کرد 



استفاده کنندگان از اطالعات مالی نمی توانند برای دريافت استفاده کنندگان از اطالعات مالی نمی توانند برای دريافت     
بنا براين عمر طوالنی يک بنا براين عمر طوالنی يک . . اطالعات تا آن زمان تامل کننداطالعات تا آن زمان تامل کنند

” ” موسسه به دوره های زمانی مساوی کوتاه تر، معموالموسسه به دوره های زمانی مساوی کوتاه تر، معموال
يکساله ، تقسيم می شود وبرای هر دوره گزارشهای مالی يکساله ، تقسيم می شود وبرای هر دوره گزارشهای مالی 

..جداگانه ای ارائه می گرددجداگانه ای ارائه می گردد



تعهدی44 مبنای يا تعهدیفرض مبنای يا فرض فرض يا مبنای تعهدی فرض يا مبنای تعهدی ..44

فرض تعهدی يکی از زير بنايی ترين و مهمترين مفروضات فرض تعهدی يکی از زير بنايی ترين و مهمترين مفروضات     
توسعه و گسترش حسابداری تا حد زيادی توسعه و گسترش حسابداری تا حد زيادی ..حسابداری است حسابداری است 

..مديون اين فرض استمديون اين فرض است



براساس فرض تعهدی درآمدها به محض تحقق و هزينه ها  به براساس فرض تعهدی درآمدها به محض تحقق و هزينه ها  به 
محض تحميل، بدون توجه به زمان دريافت يا پرداخت وجه محض تحميل، بدون توجه به زمان دريافت يا پرداخت وجه 

. . نقد مربوطه، شناسايی و ثبت می شوندنقد مربوطه، شناسايی و ثبت می شوند





ل55 پ احد لفرض پ احد فرض فرض واحد پولفرض واحد پول..55

فرض واحد پول بدين معنی است که آثار و نتايج کليه فرض واحد پول بدين معنی است که آثار و نتايج کليه       
معامالت و عمليات مالی موسسه بايد بر حسب پول ، اندازه معامالت و عمليات مالی موسسه بايد بر حسب پول ، اندازه 

..گيری و گزارش شودگيری و گزارش شود



حسابداری))بب ل حسابداریاص ل اص اصول حسابداری اصول حسابداری ) ) بب

اصول حسابداری قواعدی کلی است که حسابداران به عنوان اصول حسابداری قواعدی کلی است که حسابداران به عنوان     
مبنای اجرای کار در کليه مراحل اجرای عمليات حسابداری مبنای اجرای کار در کليه مراحل اجرای عمليات حسابداری 

: : مورد استفاده قرار می دهند و عبارت اند از مورد استفاده قرار می دهند و عبارت اند از 
ماصل بهای تمام شدهاصل بهای تمام شده--11•• ی مبه ی به
اصل تحقق درآمد اصل تحقق درآمد   --22••
دها33•• آ د با ها هزينه تطابق ل دهاا آ د با ها هزينه تطابق ل ا اصل تطابق هزينه ها با درآمدهااصل تطابق هزينه ها با درآمدها--33••
اصل افشاءاصل افشاء  --44••



تاريخ11 شده تما بهای تاريخاصل شده تما بهای اصل ..اصل بهای تمام شده تاريخی اصل بهای تمام شده تاريخی --11

به موجب اصل بهای تمام شده، تمام رويدادهای مالی به به موجب اصل بهای تمام شده، تمام رويدادهای مالی به       
بهای تمام شده در تاريخ وقوع ثبت ودر صورتهای مالی بهای تمام شده در تاريخ وقوع ثبت ودر صورتهای مالی 

ارزش پولی آنها افزايش ارزش پولی آنها افزايش ” ” منعکس می شود وچنانچه بعدامنعکس می شود وچنانچه بعدا
. . يابد، اين افزايش شناسايی وثبت نمی شود يابد، اين افزايش شناسايی وثبت نمی شود 



در به کار گيری اين اصل ، بهای تمام شده دارائيها براساس در به کار گيری اين اصل ، بهای تمام شده دارائيها براساس     
. . قيمت نقد يا معادل قيمت نقد ، اندازه گيری می شودقيمت نقد يا معادل قيمت نقد ، اندازه گيری می شود



حقايق افشاء حقايقاصل افشاء اصل افشاء حقايقاصل افشاء حقايقاصل

اصل افشاءايجاب می کند که کليه واقعيتها بااهميت مربوط اصل افشاءايجاب می کند که کليه واقعيتها بااهميت مربوط     
به رويدادها و فعاليتهای مالی موسسه به نحو مناسب و به رويدادها و فعاليتهای مالی موسسه به نحو مناسب و 

..کامل افشاء شود کامل افشاء شود 



براساس اصل افشاء حقايق بايد تمامی اطالعاتی که به نحوی براساس اصل افشاء حقايق بايد تمامی اطالعاتی که به نحوی     
می تواند در تصميم گيری استفاده کنندگان از اطالعات می تواند در تصميم گيری استفاده کنندگان از اطالعات 

افشای اطالعات می تواند افشای اطالعات می تواند . . مالی تاثير گذار باشد،افشاء شودمالی تاثير گذار باشد،افشاء شود
در متن صورتهای مالی يا يادداشتهای همراه آن صورت در متن صورتهای مالی يا يادداشتهای همراه آن صورت 

. . پذيردپذيرد



درآمد11 تحقق درآمداصل تحقق اصل اصل تحقق درآمد اصل تحقق درآمد   --11

بر اساس اصل تحقق ، درآمدها بدون توجه به زمان دريافت بر اساس اصل تحقق ، درآمدها بدون توجه به زمان دريافت     
وجه نقد مربوطه، در زمان تحقق شناسايی می شوند، وجه نقد مربوطه، در زمان تحقق شناسايی می شوند، 

زمانی درآمد را تحقق يافته فرض می کنند که زمانی درآمد را تحقق يافته فرض می کنند که ” ” معموالمعموال
فرايند کسب سود کامل با حداقل قسمت اعظم آن کامل شده فرايند کسب سود کامل با حداقل قسمت اعظم آن کامل شده 

. . باشدباشد



فرايند کسب سود عبارت از مجموعه ای از فرايند کسب سود عبارت از مجموعه ای از 
عمليات است که از خريد مواد اوليه و ساير عمليات است که از خريد مواد اوليه و ساير 
و شده ساخته کاالی به آنها تبديل تا توليد وعوامل شده ساخته کاالی به آنها تبديل تا توليد عوامل توليد تا تبديل آنها به کاالی ساخته شده و عوامل توليد تا تبديل آنها به کاالی ساخته شده و عوامل

فروش محصوالت ودريافت وجه آنها را فروش محصوالت ودريافت وجه آنها را ” ” نهايتانهايتا
..دربر می گيرددربر می گيردگگ



درآمدها44 با ها هزينه تطابق درآمدهااصل با ها هزينه تطابق اصل اصل تطابق هزينه ها با درآمدها  اصل تطابق هزينه ها با درآمدها  --44

بر اساس اصل تطابق برای اندازه گيری سود هر دوره بايد بر اساس اصل تطابق برای اندازه گيری سود هر دوره بايد       
به به . . هزينه های هر دوره درآمدهای همان دوره مقابله نمودهزينه های هر دوره درآمدهای همان دوره مقابله نمود

عبارت ديگر برای تعيين سود هر دوره بايد هزينه هايی که عبارت ديگر برای تعيين سود هر دوره بايد هزينه هايی که 
برای کسب در آمدهای همان دوره تحميل شده اند را از برای کسب در آمدهای همان دوره تحميل شده اند را از 

.  .  درآمدها کسر نموددرآمدها کسر نمود



کننده))جج د محد ل اص يا کنندهميثاقها د محد ل اص يا ميثاقها ميثاقها يا اصول محدود کننده ميثاقها يا اصول محدود کننده ))جج

ميثاقها يا اصول محدودکننده کاربرد مفروضات کاربرد و ميثاقها يا اصول محدودکننده کاربرد مفروضات کاربرد و ••
اصوی حسابداری را در چارچوب خاصی محدود می سازد اصوی حسابداری را در چارچوب خاصی محدود می سازد 

ميثاقها يا اصول محدود کننده اثر تعديل کننده بر حسابداری ميثاقها يا اصول محدود کننده اثر تعديل کننده بر حسابداری ••
..و گزارش گيری مالی دارندو گزارش گيری مالی دارند ر ی يری رش ز رو ی يری رش ز و



مخارج11 بر منافع ن مخارجفز بر منافع ن فز فزونی منافع بر مخارجفزونی منافع بر مخارج--11

هدف گزارشگری مالی فراهم کردن اطالعات الزم برای هدف گزارشگری مالی فراهم کردن اطالعات الزم برای     
اما مخارج تهيه اين اطالعات نبايد اما مخارج تهيه اين اطالعات نبايد . . تصميم گيری استتصميم گيری است

..برمنافع آن فزونی يابد برمنافع آن فزونی يابد 



اهميت اهميتاصل اصل اهميت اصل اهميت اصل

به موجب اصل اهميت در مورد مبالغ واقالمی که بنابر به موجب اصل اهميت در مورد مبالغ واقالمی که بنابر     
وضعيت،محيط وعملکرد موسسه، جزيی و ناچيز محسوب وضعيت،محيط وعملکرد موسسه، جزيی و ناچيز محسوب 

می شوند، می توان از اعمال دقيق اصول حسابداری می شوند، می توان از اعمال دقيق اصول حسابداری 
.  .  خودداری کردخودداری کرد



کاری محافظه کاریاصل محافظه ::اصل : : اصل محافظه کاریاصل محافظه کاری

محافظه کاری بدين است که در شرايط ابهام، اعمال قضاوت محافظه کاری بدين است که در شرايط ابهام، اعمال قضاوت     
برای انجام برآورد به نحوی صورت گيرد که درآمدها يا برای انجام برآورد به نحوی صورت گيرد که درآمدها يا 
دارائيها بيشتر از واقع وهزينه ها يا بدهيها کمتر از ارائه دارائيها بيشتر از واقع وهزينه ها يا بدهيها کمتر از ارائه 

. . نشودنشود



ای درجه کاربرد از است عبارت کاری ایمحافظه درجه کاربرد از است عبارت کاری ی محافظه رج  ربر  ز  ر   ب ری  ی   رج  ربر  ز  ر   ب ری   
از مراقبت که جهت انجام برآورد در شرايط ابهام از مراقبت که جهت انجام برآورد در شرايط ابهام 
ا ائ دا ا دها آ د که ا نه گ ه ت ا از ادن ائ دا ا دها آ د که ا نه گ ه ت ا از موردنياز است به گونه ای که درآمدها يا دارائيها موردنياز است به گونه ای که درآمدها يا دارائيها دن
..بيشتراز واقع وهزينه ها کمتر از واقع ارائه نشودبيشتراز واقع وهزينه ها کمتر از واقع ارائه نشود



::55گفتارگفتار : : 55گفتارگفتار

ويژگيها و خصوصيات کيفی اطالعات حسابداری ويژگيها و خصوصيات کيفی اطالعات حسابداری     



::هدفهدف ::هدفهدف

انتظار می رود پس از مطالعه اين گفتار بتوانيد ويژگيها انتظار می رود پس از مطالعه اين گفتار بتوانيد ويژگيها       
وخصوصيات کيفی اطالعات حسابداری را تشخيص دهيد و وخصوصيات کيفی اطالعات حسابداری را تشخيص دهيد و 

.  .  هر کدام را تشريح کنيدهر کدام را تشريح کنيد



مهمترين ويژگيها يا خصوصيات کيفی اطالعات مهمترين ويژگيها يا خصوصيات کيفی اطالعات 
:  :  حسابداری عبارت اند از حسابداری عبارت اند از 

بودن--11 بودنمربوط مربوط مربوط بودنمربوط بودن11
قابليت اتکاء قابليت اتکاء   - - 22
قا33 ل قاقا ل قا قابليت مقايسهقابليت مقايسه- - 33



دن11 ب ط دنمرب ب ط مرب مربوط بودنمربوط بودن--11

يکی از ويژگيهای کيفی واساسی اطالعات يکی از ويژگيهای کيفی واساسی اطالعات ) ) مربوط بودن مربوط بودن ((    
ارائه اطالعات مربوط، تصميم گيرندگان ارائه اطالعات مربوط، تصميم گيرندگان . . حسابداری استحسابداری است

رادر اخذ تصميمات منطقی ياری می دهد ومی تواند عاملی رادر اخذ تصميمات منطقی ياری می دهد ومی تواند عاملی 
برای جلوگيری از بروز ابهام و سردرگمی در بررسی و برای جلوگيری از بروز ابهام و سردرگمی در بررسی و 

. . مطالعه اطالعات مالی محسوب شودمطالعه اطالعات مالی محسوب شود



ويژگی مربوط بودن اطالعات مالی مبتنی ويژگی مربوط بودن اطالعات مالی مبتنی 
::برمفاهيم زير می باشد برمفاهيم زير می باشد 

هماهميت، به موقع بودن ، رجحان محتوا برشکل قابل فهم اهميت، به موقع بودن ، رجحان محتوا برشکل قابل فهم    ب بر و ن رج ن بو ع و ب همي ب بر و ن رج ن بو ع و ب ي
بودن وافشای کامل است که هريک از اين مفاهيم يا بودن وافشای کامل است که هريک از اين مفاهيم يا 

وويژگيهای فرعی درزير تشريح می شودويژگيهای فرعی درزير تشريح می شود ی ريح رزير ی ر ی يه وويژ ی ريح رزير ی ر ی يه ويژ



اهميتاهميت))الفالف اهميتاهميت))الفالف

اهميت در حسابداری يک مفهوم نسب است که کيفيت و اهميت در حسابداری يک مفهوم نسب است که کيفيت و     
کميت آن ار طريق ميزان تاثيری که اطالعات حسابداری کميت آن ار طريق ميزان تاثيری که اطالعات حسابداری 

. . بر تصميم گيريها دارد ارزيابی وتعيين ميگرددبر تصميم گيريها دارد ارزيابی وتعيين ميگردد



دن))بب ب قع م دنبه ب قع م به به موقع بودنبه موقع بودن) ) بب

به موقع بودن به موضوع مناسب بودن زمان ارائه اطالعات به موقع بودن به موضوع مناسب بودن زمان ارائه اطالعات     
مالی اشاره دارد، زيرا بسياری از انواع اطالعات مالی،  مالی اشاره دارد، زيرا بسياری از انواع اطالعات مالی،  
نسبت به گذشت زمان حساسيت زيادی دارند وبه سرعت نسبت به گذشت زمان حساسيت زيادی دارند وبه سرعت 

.  .  ارزش خودرا از دست می دهندارزش خودرا از دست می دهند



شکل))جج بر ا محت شکلرجحان بر ا محت رجحان رجحان محتوا بر شکل رجحان محتوا بر شکل ) ) جج

در حسابداری و گزارشگری مالی بر محتوای اقتصادی در حسابداری و گزارشگری مالی بر محتوای اقتصادی       
عمليات ورويدادها تاکيد می شود، هر چند شکل عمليات و عمليات ورويدادها تاکيد می شود، هر چند شکل عمليات و 
رويدادها مغاير با محتوای آنها باشد ونحوه عمل ديگری را رويدادها مغاير با محتوای آنها باشد ونحوه عمل ديگری را 

.  .  ايجاب کند ايجاب کند 



دن))دد ب فه دنقابل ب فه قابل قابل فهم بودنقابل فهم بودن) ) دد

صورتهای مالی بايد برای اشخاصی که دانش متعارفی از صورتهای مالی بايد برای اشخاصی که دانش متعارفی از       
به به . . حسابداری دارند ، بالقوه قابل فهم وقابل استفاده باشدحسابداری دارند ، بالقوه قابل فهم وقابل استفاده باشد

همين دليل ويژگی  قابل فهم بودن  را وابسته به دانش همين دليل ويژگی  قابل فهم بودن  را وابسته به دانش 
.  .  استفاده کنندگان گزارشهای مالی می داننداستفاده کنندگان گزارشهای مالی می دانند



کامل))هه کاملافشای افشای افشای کاملافشای کامل))ه ه 

هدفهای حسابداری وگزارشگری مالی ايجاب می کند که هدفهای حسابداری وگزارشگری مالی ايجاب می کند که       
.  .  اطالعات مربوط به گونه ای مناسب و کامل افشاء شوداطالعات مربوط به گونه ای مناسب و کامل افشاء شود

افشاء به عنوان يکی از اصول اساسی حسابداری تشريح افشاء به عنوان يکی از اصول اساسی حسابداری تشريح 
..می شود می شود 



اتکاء22 اتکاءقابليت قابليت قابليت اتکاءقابليت اتکاء--22

قابليت اتکاء به اعتماد و اتکايی اشاره دارد که استفاده قابليت اتکاء به اعتماد و اتکايی اشاره دارد که استفاده     
کنندگان می تواند بر اندازه گيريهای گزارش شده در کنندگان می تواند بر اندازه گيريهای گزارش شده در 

نتايج اندازه گيريهای نتايج اندازه گيريهای . . صورتهای مالی اساسی داشته باشندصورتهای مالی اساسی داشته باشند
حسابداری هنگامی قابل اتکاء است که به طور صادقانه حسابداری هنگامی قابل اتکاء است که به طور صادقانه 
معرف ارزشهايی باشد که انتظارمی رود يا درنظراست معرف ارزشهايی باشد که انتظارمی رود يا درنظراست 

..ارائه کند ارائه کند 



مقايسه33 مقايسهقابليت قابليت قابليت مقايسهقابليت مقايسه  --33

سرمايه گذاران و اعتباردهندگان، امکانات و فرصتهای سرمايه گذاران و اعتباردهندگان، امکانات و فرصتهای       
تصميمات تصميمات . . سرمايه گذاری و اعطای اعتبار گوناگونی دارندسرمايه گذاری و اعطای اعتبار گوناگونی دارند

آنان نيز گاهی برمبنای مقايسه عملکرد واحد تجاری مورد آنان نيز گاهی برمبنای مقايسه عملکرد واحد تجاری مورد 
و يا عملکرد چندين واحد و يا عملکرد چندين واحد ))چندين سالچندين سال((نظر در طول زمان نظر در طول زمان 

تجاری برای دوره يا دوره های زمانی يکسان، اتخاذ می تجاری برای دوره يا دوره های زمانی يکسان، اتخاذ می 
..شود شود 



رعايت رعايت ))11((مبتنی بر مفاهيم مبتنی بر مفاهيم » » قابليت مقايسهقابليت مقايسه««ويژگی ويژگی     
همسانی رويه ها است که به همسانی رويه ها است که به ) ) 22((يکنواختی يا ثبات رويه ويکنواختی يا ثبات رويه و

» » قابليت مقايسهقابليت مقايسه««عنوان اجزا يا ويژگيهای وابسته به عنوان اجزا يا ويژگيهای وابسته به 
..هريک را تشريح می کنيم هريک را تشريح می کنيم 



اخت))الفالف يکن اخترعايت يکن رعايت رعايت يکنواختی رعايت يکنواختی ) ) الفالف

  
ورعايت يکنواختی به قابليت مقايسه اطالعات ارائه شده توسط رعايت يکنواختی به قابليت مقايسه اطالعات ارائه شده توسط  ر ي ي ب ب ی و ي ي ور ر ي ي ب ب ی و ي ي ر

..يک واحد تجاری در طول زمان اشاره دارد يک واحد تجاری در طول زمان اشاره دارد 



به طور کلی ، به کار گيری يکنواخت اصول ورويه های به طور کلی ، به کار گيری يکنواخت اصول ورويه های ••
حسابداری و استفاده از اصطالحات يکسان و طبقه بنديهای حسابداری و استفاده از اصطالحات يکسان و طبقه بنديهای 

» » قابليت مقايسه قابليت مقايسه ««مشابه در سالهای مختلف ،کيفيت مشابه در سالهای مختلف ،کيفيت 
اطالعات ارائه شده را باال می برد اطالعات ارائه شده را باال می برد 



ها))بب يه ر هاهمسان يه ر همسان همسانی رويه ها همسانی رويه ها ) ) بب

، همسانی ، همسانی »»قابليت مقايسهقابليت مقايسه««ويژگی ديگر وابسته به کيفيت ويژگی ديگر وابسته به کيفيت     
رويه ها است که به قابليت مقايسه نتايج گزارش شده بين دو رويه ها است که به قابليت مقايسه نتايج گزارش شده بين دو 

يا چند واحد تجاری در مقطع يا مقاطع زمانی يکسان ، يا چند واحد تجاری در مقطع يا مقاطع زمانی يکسان ، 
..اشاره دارد اشاره دارد 





حسابداری اطالعات کيف يژگيهای بين حسابداریتضاد اطالعات کيف يژگيهای بين تضاد بين ويژگيهای کيفی اطالعات حسابداریتضاد بين ويژگيهای کيفی اطالعات حسابداریتضاد

    
ينهمان گونه که در بحث راجع به ويژگيهای کيفی و همچنين همان گونه که در بحث راجع به ويژگيهای کيفی و همچنين  چ و ی ي ی يه ويژ ب جع ر ب ر و ينن چ و ی ي ی يه ويژ ب جع ر ب ر و ن

مفاهيم و جزئيات مربوطه به هر يک مطرح شد ، اطالعات مفاهيم و جزئيات مربوطه به هر يک مطرح شد ، اطالعات 
بحسابداری هنگامی سودمند است و می تواند به استفاده حسابداری هنگامی سودمند است و می تواند به استفاده  و ی و و ی ری بب و ی و و ی ری ب

کنندگان در تصميم گيريها کمک کند که از ويژگيهای کيفی کنندگان در تصميم گيريها کمک کند که از ويژگيهای کيفی 
..الزم برخوردار باشد الزم برخوردار باشد  ب ر ور بر بزم ر ور بر زم



66گفتارگفتار 66گفتارگفتار

استاندارد های حسابداری استاندارد های حسابداری   



هدفهدفهدفهدف

انتظار می رود پس از مطالعه اين گفتار بتوانيد مفهوم انتظار می رود پس از مطالعه اين گفتار بتوانيد مفهوم     
..استانداردهای حسابداری را توضيح دهيد استانداردهای حسابداری را توضيح دهيد 



مفروضات و اصول حسابداری يک سری مفاهيم کلی هستند مفروضات و اصول حسابداری يک سری مفاهيم کلی هستند     
که به کارگيری صحيح آنها مستلزم تدوين ضوابط اجرايی که به کارگيری صحيح آنها مستلزم تدوين ضوابط اجرايی 

..است که راهنمای به کار گيری آنها در عمل باشد است که راهنمای به کار گيری آنها در عمل باشد 



قانون تشکيل سازمان قانون تشکيل سازمان   22تبصره تبصره   44در ايران بر اساس بند در ايران بر اساس بند     
قانون اساسنامه سازمان حسابرسی، قانون اساسنامه سازمان حسابرسی،   66حسابرسی و ماده حسابرسی و ماده 

وظيفه تدوين وتعميم اصول و ضوابط حسابداری و وظيفه تدوين وتعميم اصول و ضوابط حسابداری و 
..حسابرسی به اين سازمان محول شده است حسابرسی به اين سازمان محول شده است 



  2424سازمان حسابرسی در راستای ايفای وظيفه فوق،تاکنون سازمان حسابرسی در راستای ايفای وظيفه فوق،تاکنون     
استاندارد حسابداری در خصوص موضوعات مختلف استاندارد حسابداری در خصوص موضوعات مختلف 

ارائه نموده ارائه نموده   165165حسابداری تدوين ودر قالب نشريه شماره حسابداری تدوين ودر قالب نشريه شماره 
.  .  الزم االجرا است الزم االجرا است   13801380/ /   11/ / 11است که از تاريخ  است که از تاريخ  



77گفتارگفتار 77گفتارگفتار

انواع واحدهای اقتصادی انواع واحدهای اقتصادی   



هدفهدفهدفهدف

انتظار می رود پس از مطالعه اين گفتار  بتوانيد انواع انتظار می رود پس از مطالعه اين گفتار  بتوانيد انواع       
واحدهای اقتصادی را از جنبه های مختلف طبقه بندی کرده واحدهای اقتصادی را از جنبه های مختلف طبقه بندی کرده 

. . و هر کدام را تشريح نماييد و هر کدام را تشريح نماييد 



واحدهای اقتصادی را از لحاظ مالکيت، نحوه اداره، قصد واحدهای اقتصادی را از لحاظ مالکيت، نحوه اداره، قصد   
انتفاع، نوع فعاليت و جنبه های مختلف ديگر می توان طبقه انتفاع، نوع فعاليت و جنبه های مختلف ديگر می توان طبقه 

.  .  بندی کردبندی کرد



طبقه بندی واحدهای اقتصادی از نظر نوع طبقه بندی واحدهای اقتصادی از نظر نوع   - - 11
مالکيت مالکيت 

رواحدهای اقتصادی را از نظر نوع مالکيت در سه دسته واحدهای اقتصادی را از نظر نوع مالکيت در سه دسته      ي وع ر ز ر ی ی رو ي وع ر ز ر ی ی و
::ميتوان طبقه بندی کرد ميتوان طبقه بندی کرد 

عمومی•• بخش عمومیموسسات بخش موسسات موسسات بخش عمومیموسسات بخش عمومی••
موسسات بخش تعاونی موسسات بخش تعاونی ••

ش شا ا موسسات بخش خصوصیموسسات بخش خصوصی••



موسساتی که بطور مستقيم يا غير مستقيم در مالکيت و موسساتی که بطور مستقيم يا غير مستقيم در مالکيت و       
مديريت دولت، نهادها و سازمانهای دولتی يا شهرداريها مديريت دولت، نهادها و سازمانهای دولتی يا شهرداريها 

..می گويند می گويند » » موسسات بخش عمومیموسسات بخش عمومی««هستند را هستند را 



واحدهايی که توسط عده ای از اشخاص حقيقی و حقوقی به واحدهايی که توسط عده ای از اشخاص حقيقی و حقوقی به     
منظور رفع نيازمنديهای مشترک وبهبود وضع اقتصادی منظور رفع نيازمنديهای مشترک وبهبود وضع اقتصادی 

اعضاء از طريق خودياری، کمک و همکاری متقابل اعضاء از طريق خودياری، کمک و همکاری متقابل 
موسسات موسسات ««تشکيل شده اند و در مالکيت اعضاء هستند را تشکيل شده اند و در مالکيت اعضاء هستند را 

. . می گويند می گويند » » بخش تعاونیبخش تعاونی



    
وکليه واحدهايی که در مالکيت  و مديريت اشخاص حقيقی و کليه واحدهايی که در مالکيت  و مديريت اشخاص حقيقی و  ی ي ص يري و ي ر يی و وي ی ي ص يري و ي ر يی و ي

» » موسسات بخش خصوصیموسسات بخش خصوصی««حقوقی خصوصی قرار دارند حقوقی خصوصی قرار دارند 
..ناميده می شوندناميده می شوند و ی وي ی ي



طبقه بندی واحدهای اقتصادی از نظر هدف طبقه بندی واحدهای اقتصادی از نظر هدف   - - 22
فعاليت فعاليت 

وواحدهای اقتصادی را از نظر هدف فعاليت در دو دسته واحدهای اقتصادی را از نظر هدف فعاليت در دو دسته    ر ي ر ز ر ی ی وو ر ي ر ز ر ی ی و
:  :  ميتوان طبقه بندی کرد ميتوان طبقه بندی کرد 

انتفاعی•• انتفاعیموسسات موسسات موسسات انتفاعیموسسات انتفاعی••
موسسات غير انتفاعی موسسات غير انتفاعی ••



) ) سودسود((موسساتی که هدف از تشکيل آنها کسب منافع مادی موسساتی که هدف از تشکيل آنها کسب منافع مادی 
نباشد، اعم از آنکه در مقابل کاالها يا خدماتی که ارائه نباشد، اعم از آنکه در مقابل کاالها يا خدماتی که ارائه 

ميکنند وجهی دريافت کنند يا نکنند، موسسه غير انتفاعی ميکنند وجهی دريافت کنند يا نکنند، موسسه غير انتفاعی 
.  .  می گويندمی گويند



سازمان های دولتی که امور حاکميت دولت را انجام ميدهند سازمان های دولتی که امور حاکميت دولت را انجام ميدهند   
نظير وزارتخانه ها،سازمانهای محلی مثل شهرداريها، نظير وزارتخانه ها،سازمانهای محلی مثل شهرداريها، 
موسسات و نهادهای اجتماعی مثل هالل احمر وسازمان موسسات و نهادهای اجتماعی مثل هالل احمر وسازمان 

تامين اجتماعی و همچنين انجمن های علمی، ادبی تامين اجتماعی و همچنين انجمن های علمی، ادبی 
.  .  وفرهنگی از جمله موسسات غير انتفاعی عمومی هستندوفرهنگی از جمله موسسات غير انتفاعی عمومی هستند



زموسساتی که با هدف کسب منافع مادی تشکيل شده اند،اعم از موسساتی که با هدف کسب منافع مادی تشکيل شده اند،اعم از  م ي ی ع ب ب ی زو م ي ی ع ب ب ی و
آنکه در مالکيت بخش عمومی باشند يا بخش خصوصی، آنکه در مالکيت بخش عمومی باشند يا بخش خصوصی، 

..موسسه انتفاعی محسوب می شوندموسسه انتفاعی محسوب می شوند و ی وب ی وو ی وب ی و



طبقه بندی واحدهای اقتصادی از نظر نوع طبقه بندی واحدهای اقتصادی از نظر نوع   - - 33
فعاليت فعاليت 

رواحدهای اقتصادی را از نظر نوع فعاليت در سه دسته واحدهای اقتصادی را از نظر نوع فعاليت در سه دسته    ي وع ر ز ر ی ی رو ي وع ر ز ر ی ی و
::ميتوان طبقه بندی کرد ميتوان طبقه بندی کرد 

خدماتی•• خدماتیموسسات موسسات موسسات خدماتیموسسات خدماتی••
موسسات بازرگانیموسسات بازرگانی••

ل لا ا موسسات توليدیموسسات توليدی••



وموسساتی نظير تعميرگاهها، هتل ها، درمانگاهها و موسساتی نظير تعميرگاهها، هتل ها، درمانگاهها و  ه ر ه ير ير ی وو ه ر ه ير ير ی و
آموزشگاهها که خدماتی را به مشتريان ارائه ميکنند، آموزشگاهها که خدماتی را به مشتريان ارائه ميکنند، 

. . موسسات خدماتی می گويندموسسات خدماتی می گويند وي ی ی ويو ی ی و



موسسات بازرگانی موسساتی هستند که به خريد وفروش کاال موسسات بازرگانی موسساتی هستند که به خريد وفروش کاال 
اشتغال دارند،بدون آنکه در کاالی مورد معامله تغيير شکلی اشتغال دارند،بدون آنکه در کاالی مورد معامله تغيير شکلی 

موسسات بازرگانی شامل عمده فروشان يا بنکداران موسسات بازرگانی شامل عمده فروشان يا بنکداران . . دهنددهند
.  .  و خرده فروشان می باشندو خرده فروشان می باشند



رموسساتی راکه مواد اوليه وکاالهايی را خريداری وآنها را موسساتی راکه مواد اوليه وکاالهايی را خريداری وآنها را  ه و ری ري ر يی و ي و و ر ی رو ه و ری ري ر يی و ي و و ر ی و
تغيير شکل داده و يا به کاالی ديگری تبديل نموده وبه تغيير شکل داده و يا به کاالی ديگری تبديل نموده وبه 

.  .  فروش می رسانند، موسسات توليدی می گويندفروش می رسانند، موسسات توليدی می گويند وي ی ی ي و و ر ی ويروش ی ی ي و و ر ی روش



د دفصل فصل دومفصل دومفصل

تجزيه و تحليل معامالت وعمليات مالی تجزيه و تحليل معامالت وعمليات مالی   



کل کلهدف هدف کلیهدف کلیهدف

    
يآشنايی کلی با معادله اساسی حسابداری و عناصر تشکيل آشنايی کلی با معادله اساسی حسابداری و عناصر تشکيل  ر و ری ب ی ب ی ييی ر و ری ب ی ب ی يی

دهنده آن و قواعد کلی بدهکار و بستانکار کردن عناصر دهنده آن و قواعد کلی بدهکار و بستانکار کردن عناصر 
معادلهمعادله



11گفتارگفتار 11گفتارگفتار

    
ریمعادله اساسی حسابداریمعادله اساسی حسابداری ب ریی ب ی



هدفهدفهدفهدف

    
يانتظار می رود پس از مطالعه اين گفتار، بتوانيد معادله انتظار می رود پس از مطالعه اين گفتار، بتوانيد معادله  و ب ر ين ز پس رو ی ير و ب ر ين ز پس رو ی ر

. . اساسی حسابداری را بنويسيداساسی حسابداری را بنويسيد



حسابداری ل فرم يا حسابداریمعادله ل فرم يا معادله يا فرمول حسابداری معادله يا فرمول حسابداری معادله

سرمايه سرمايه + + بدهيها بدهيها = = دارائيها دارائيها  يه يهر يهر يهب يب ير ر



ومعادله اساسی حسابداری مبنا وشالوده سيستم حسابداری دو معادله اساسی حسابداری مبنا وشالوده سيستم حسابداری دو  ری ب م ي و و ب ری ب وی ری ب م ي و و ب ری ب ی
براساس اين معادله می توان هر يک از براساس اين معادله می توان هر يک از . . طرفه استطرفه است

رمعامالت و عمليات مالی و رويدادهای دارای اثر مالی را معامالت و عمليات مالی و رويدادهای دارای اثر مالی را  ی ر ی ر ی روي و ی ي رو ی ر ی ر ی روي و ی ي و
.  .  تجزيه و تحليل وآثار آن را بر عناصر معادله تعيين کردتجزيه و تحليل وآثار آن را بر عناصر معادله تعيين کرد



22گفتارگفتار 22گفتارگفتار

تعريف اجزاء اصلی معادله اساسی حسابداری تعريف اجزاء اصلی معادله اساسی حسابداری   



هدفهدفهدفهدف

      
رانتظار می رود پس از مطالعه اين گفتار عناصر معادله انتظار می رود پس از مطالعه اين گفتار عناصر معادله  ر ين ز پس رو ی رر ر ين ز پس رو ی ر

. . اساسی حسابداری را بشناسيداساسی حسابداری را بشناسيد



    
یدارائيها، بدهيها وسرمايه، عناصر اصلی معادله اساسی دارائيها، بدهيها وسرمايه، عناصر اصلی معادله اساسی  ی ر ي ر و يه ب يه یر ی ر ي ر و يه ب يه ر

. . حسابداری را تشکيل می دهندحسابداری را تشکيل می دهند





    
یدارائيها منابع اقتصادی موسسه هستند که فعاليتهای اقتصادی دارائيها منابع اقتصادی موسسه هستند که فعاليتهای اقتصادی  ی ه ي و ی بع يه یر ی ه ي و ی بع يه ر

. . با استفاده از آنها انجام می گيردبا استفاده از آنها انجام می گيرد



دارائيهادارائيهادارائيهادارائيها

واموال ، مطالبات وساير منابع اقتصادی متعلق به يک موسسه اموال ، مطالبات وساير منابع اقتصادی متعلق به يک موسسه  ي ب ق ی بع ير و ب وو ي ب ق ی بع ير و ب و
که در نتيجه معامالت ،عمليات مالی ايجادشده و قابل تبديل که در نتيجه معامالت ،عمليات مالی ايجادشده و قابل تبديل 
.  .  به پول ودارای منافع آتی است ،دارائی ناميده می شودبه پول ودارای منافع آتی است ،دارائی ناميده می شود و ی ي ی ر ی ع ی ر و پو وب ی ي ی ر ی ع ی ر و پو ب



در صورتی می توان يک منبع اقتصادی را به عنوان در صورتی می توان يک منبع اقتصادی را به عنوان ••
::دارايی موسسه تلقی کرد که دارای شرايط زير باشند دارايی موسسه تلقی کرد که دارای شرايط زير باشند 

دارای منافع اقتصادی آتی بوده و جريان ورود آن منافع به دارای منافع اقتصادی آتی بوده و جريان ورود آن منافع به   --11
. . داخل موسسه محتمل باشدداخل موسسه محتمل باشد ب بو و

بهای تمام شده دارايی برای موسسه به نحو اتکا پذيری بهای تمام شده دارايی برای موسسه به نحو اتکا پذيری   --22
باشد پول به بيان قابل و گيری اندازه باشدقابل پول به بيان قابل و گيری اندازه ..قابل اندازه گيری و قابل بيان به پول باشدقابل اندازه گيری و قابل بيان به پول باشدقابل

در نتيجه معامالت يا ساير رويدادهای گذشته به کنترل در نتيجه معامالت يا ساير رويدادهای گذشته به کنترل   --33
باشد د آ د باشده د آ د .  .  موسسه درآمده باشدموسسه درآمده باشده



بدهيهابدهيهابدهيهابدهيها

رتعهداتی که يک موسسه در مقابل اشخاص و موسساتديگر تعهداتی که يک موسسه در مقابل اشخاص و موسساتديگر  ي و و ص ب ر و ي ی ره ي و و ص ب ر و ي ی ه
دارد واز معامالت و رويدادهای گذشته ناشی شده وبايد از دارد واز معامالت و رويدادهای گذشته ناشی شده وبايد از 

..تسويه شوند تسويه شوند ......طريق پرداخت پول وطريق پرداخت پول و و پو پر وريق پو پر وريق ووي وي



    
از خريد نسيه دارائيها، اخذ وامها، برقراری از خريد نسيه دارائيها، اخذ وامها، برقراری ””بدهيها معموالبدهيها معموال و يه وب يه ریب ر بر ه و يه ر ي ري ریز ر بر ه و يه ر ي ري ز

. . ماليات و ايراد خسارت به ديگران ناشی می شودماليات و ايراد خسارت به ديگران ناشی می شود



::اجزاء اصلی بدهی به شرح زير می باشد اجزاء اصلی بدهی به شرح زير می باشد       
یحسابهای پرداختنی حسابهای پرداختنی •• پر ی یبه پر ی به
اسناد پرداختنی اسناد پرداختنی ••
يافت•• د يافتپيش د پيش پيش دريافت پيش دريافت ••
وام پرداختنی وام پرداختنی ••



پرداختن پرداختنحسابهای حسابهای پرداختنیحسابهای پرداختنیحسابهای

      
يبه بدهيهايی که در اثر خريد نسيه داراييها يا دريافت نسيه به بدهيهايی که در اثر خريد نسيه داراييها يا دريافت نسيه      ري ي ييه ر ي ري ر ر يی يه ب يب ري ي ييه ر ي ري ر ر يی يه ب ب

خدمات ايجاد شده باشد و در قبال آن سند تجاری تسليم نشده خدمات ايجاد شده باشد و در قبال آن سند تجاری تسليم نشده 
. . باشد، حسابهای پرداختنی می گويندباشد، حسابهای پرداختنی می گويند وي ی ی پر ی به ويب ی ی پر ی به ب



پرداختن پرداختناسناد اسناد پرداختنیاسناد پرداختنیاسناد

    
وبدهيهای هستند که در قبال آنها اسناد تجاری نظير سفته و بدهيهای هستند که در قبال آنها اسناد تجاری نظير سفته و  ير ری ج ه ب ر ی يه وب ير ری ج ه ب ر ی يه ب

. . برات تسليم طلبکار شده باشدبرات تسليم طلبکار شده باشد



پرداخت پرداختپيش پيش پرداختپيش پرداختپيش

  
ربه وجه دريافتنی از مشتريان قبل از تحويل کاال يا ارائه به وجه دريافتنی از مشتريان قبل از تحويل کاال يا ارائه    ي وي ز ب ن ري ز ی ري وج رب ي وي ز ب ن ري ز ی ري وج ب

به عبارت ديگر هرگاه به عبارت ديگر هرگاه . . خدمت، پيش دريافت گفته می شودخدمت، پيش دريافت گفته می شود
زقبل از تحويل کاال يا ارائه خدمت به ديگران، وجهی از قبل از تحويل کاال يا ارائه خدمت به ديگران، وجهی از  وجهی ن ر ي ب ر ي وي ز زب وجهی ن ر ي ب ر ي وي ز ب

.  .  آنان دريافت شود به آن پيش دريافت می گويندآنان دريافت شود به آن پيش دريافت می گويند



پرداختن پرداختنا وام پرداختنیوام پرداختنیا

    
ممبالغی را که موسسه از اشخاص ديگر به عنوان وام مبالغی را که موسسه از اشخاص ديگر به عنوان وام      و ن و ب ر ي ص ز و ر ی مب و ن و ب ر ي ص ز و ر ی ب

دريافت می کند و تعد می نمايد که آن را در موعد معين يا دريافت می کند و تعد می نمايد که آن را در موعد معين يا 
.  .  به اقساط پرداخت کند، وام پرداختنی می گويندبه اقساط پرداخت کند، وام پرداختنی می گويند وي ی ی پر م و پر ويب ی ی پر م و پر ب



سرمايهسرمايهسرمايهسرمايه

حق مالی مالک يا مالکان يک موسسه نسبت به دارايهای حق مالی مالک يا مالکان يک موسسه نسبت به دارايهای     
در هر زمان با کسر کردن در هر زمان با کسر کردن . . آن، سرمايه ناميده می شودآن، سرمايه ناميده می شود

بدهيهای يک موسسه از داراييهای آن، مبلغ سرمايه به بدهيهای يک موسسه از داراييهای آن، مبلغ سرمايه به 
.  .  دست می آيددست می آيد



    
يدر شرکتهای سهامی برای نشان دادن حق مالی مالکان يا در شرکتهای سهامی برای نشان دادن حق مالی مالکان يا      ن ی ق ن ن ی بر ی ه ی ه ر ير ن ی ق ن ن ی بر ی ه ی ه ر ر

حقوق صاحبان حقوق صاحبان ««سهامداران به جای واژه سرمايه از واژه سهامداران به جای واژه سرمايه از واژه 
. . استفاده می شوداستفاده می شود»»سهامسهام م مه وه وی ی



نحوه محاسبه سرمايه در پايان هر دوره مالی را ميتوان در نحوه محاسبه سرمايه در پايان هر دوره مالی را ميتوان در     
::قالب معادله زير نشان دادقالب معادله زير نشان داد

جاری((––برداشتبرداشت•• دوره جاریزيان دوره جاری))زيان دوره جاریسود دوره سرمايهسرمايه++سود سرمايه سرمايه + + سود دوره جاری سود دوره جاری ))زيان دوره جاریزيان دوره جاری((برداشتبرداشت••
سرمايه پايان دوره سرمايه پايان دوره = = سرمايه اول دوره سرمايه اول دوره + + گذاری مجدد گذاری مجدد 



33گفتارگفتار 33گفتارگفتار

رويدادهای مالی رويدادهای مالی     



هدفهدفهدفهدف

      
یانتظار می رود پس از مطالعه اين گفتار ويژگيهای انتظار می رود پس از مطالعه اين گفتار ويژگيهای      يه ويژ ر ين ز پس رو ی یر يه ويژ ر ين ز پس رو ی ر

رويدادهای مالی را تشخيص و آنها را از ساير رويدادها رويدادهای مالی را تشخيص و آنها را از ساير رويدادها 
..تميز دهيدتميز دهيد ي ييز يز



  
.  .  رويدادهای مالی رويدادهايی هستند که اثرمالی داشته باشندرويدادهای مالی رويدادهايی هستند که اثرمالی داشته باشند   ب ی ر يی روي ی ی بروي ی ر يی روي ی ی روي

به طور دقيق تر می توان گفت رويدادهای مالی، به طور دقيق تر می توان گفت رويدادهای مالی، 
ررويدادهايی هستند که حداقل بر يکی از عناصر معادله رويدادهايی هستند که حداقل بر يکی از عناصر معادله  ز ی ي بر يی رروي ز ی ي بر يی روي

تاثير تاثير ) ) داراييها، بدهيها و سرمايه داراييها، بدهيها و سرمايه ((اساسی حسابداریاساسی حسابداری
. . بگذارندبگذارند ر رب ب



در حسابداری ، تبحر در شناسايی رويدادهای مالی از ساير در حسابداری ، تبحر در شناسايی رويدادهای مالی از ساير   
.  .  رويدادها از اهميت ويژه ای برخورداراسترويدادها از اهميت ويژه ای برخورداراست



44گفتارگفتار 44گفتارگفتار

    
یتجزيه وتحليل رويدادهای مالی تجزيه وتحليل رويدادهای مالی  ی روي ي و یجزي ی روي ي و جزي



هدفهدفهدفهدف

      
رانتظار می رود پس از مطالعه اين گفتار بتوانيد اثر انتظار می رود پس از مطالعه اين گفتار بتوانيد اثر      ي و ب ر ين ز پس رو ی رر ي و ب ر ين ز پس رو ی ر

رويدادهای مالی را در قالب بدهکار وبستانکار کردن رويدادهای مالی را در قالب بدهکار وبستانکار کردن 
. . عناصر معادله اساسی حسابداری بيان نماييدعناصر معادله اساسی حسابداری بيان نماييد يي ن بي ری ب ی يير ن بي ری ب ی ر



مثالمثالمثالمثال

ميليون ميليون   600600را تاسيس و مبلغ را تاسيس و مبلغ ) ) الف الف ( ( آقای احمدی شرکت آقای احمدی شرکت   
. . لایر به عنوان سرمايه اوليه وارد شرکت نمودلایر به عنوان سرمايه اوليه وارد شرکت نمود

يافته600000000600000000مبلغمبلغ((صندوقصندوق افزايش يافتهلایر افزايش بدهکاربدهکار))لایر بدهکار     بدهکار     )   )   لایر افزايش يافته لایر افزايش يافته 600000000600000000مبلغمبلغ((صندوق  صندوق  
بستانکار بستانکار )  )  لایر افزايش يافته لایر افزايش يافته   600000000600000000مبلغ مبلغ ( ( سرمايه  سرمايه  



مثالمثالمثالمثال

ميليون لایر خريداری ميليون لایر خريداری   1010به مبلغبه مبلغ” ” مقداری اثاثه اداری جمعامقداری اثاثه اداری جمعا    
ميليون لایر آن به طور نقد پرداخت شد و برای بقيه ميليون لایر آن به طور نقد پرداخت شد و برای بقيه   55و و 

.  .  ماهه تسليم فروشنده شدماهه تسليم فروشنده شد  44يک برگ سفته يک برگ سفته 

بدهکار بدهکار )  )  لایر افزايش يافته لایر افزايش يافته   1000000010000000مبلغ مبلغ ((اثاثه اداری   اثاثه اداری   
ق قند يافته50000005000000بلغبلغ((ند کاهش يافتهلایر کاهش تانکا))لایر تانکاب ب بستانکار بستانکار )      )      لایر کاهش يافته لایر کاهش يافته 50000005000000مبلغمبلغ((صندوق  صندوق  
)  )  لایر افزايش يافتهلایر افزايش يافته  50000005000000مبلغ مبلغ )  ()  (اسناد پرداختنیاسناد پرداختنی((بدهيهابدهيها



س سفصل فصل سومفصل سومفصل

    
یثبت رويدادهای مالیثبت رويدادهای مالی ی روي یب ی روي ب



کل کلهدف هدف کلیهدف کلیهدف

    
رآشنايی با تهيه سند حسابداری، ثبت رويدادهای مالی در دفتر آشنايی با تهيه سند حسابداری، ثبت رويدادهای مالی در دفتر  ر ی ی روي ب ری ب هي ب ريی ر ی ی روي ب ری ب هي ب يی
روزنامه، انتقال اقالم از دفتر روزنامه به دفتر کل و تهيه روزنامه، انتقال اقالم از دفتر روزنامه به دفتر کل و تهيه 

ی..ترازآزمايشیترازآزمايشی ي ز ز یر ي ز ز ر



11گفتارگفتار 11گفتارگفتار

    
ييکلياتکليات



هدفهدفهدفهدف

    
ریآشنايی با جريان اطالعات در سيستم حسابداری آشنايی با جريان اطالعات در سيستم حسابداری  ب م ي ر ن جري ب ریيی ب م ي ر ن جري ب يی



    
ریحسابداران معامالت و عمليات مالی رادر مدارک حسابداری حسابداران معامالت و عمليات مالی رادر مدارک حسابداری  ب ر ر ر ی ي و ن ر ریب ب ر ر ر ی ي و ن ر ب

در سيستم حسابداری برای هر کدام از در سيستم حسابداری برای هر کدام از . . ثبت می کنندثبت می کنند
ریداراييها، بدهيها و سرمايه يک مدرک جداگانه نگهداری داراييها، بدهيها و سرمايه يک مدرک جداگانه نگهداری  ه ج ر ي ي ر و يه ب ييه ریر ه ج ر ي ي ر و يه ب ييه ر

.  .  ميشودميشود



      
زمدرکی را که برای ثبت افزايشها و کاهشهای هر کدام از مدرکی را که برای ثبت افزايشها و کاهشهای هر کدام از      م ر ی ه و ه ي ز ب ی بر ر ی زر م ر ی ه و ه ي ز ب ی بر ر ی ر

»  »  حسابحساب««داراييها، بدهيها و سرمايه به کار می رود، داراييها، بدهيها و سرمايه به کار می رود، 
..ميگويندميگويند وي ويي ي



      
یحساب پايه اصلی هر سيستم حسابداری و وسيله ای است حساب پايه اصلی هر سيستم حسابداری و وسيله ای است      ي و و ری ب م ي ر ی ي پ یب ي و و ری ب م ي ر ی ي پ ب

که اطالعات مربوط به تغييرات هر يک از اقالم دارايی، که اطالعات مربوط به تغييرات هر يک از اقالم دارايی، 
. . بدهی و سرمايه در آن جمع آوری می شودبدهی و سرمايه در آن جمع آوری می شود و ی وری ع ج ن ر ي ر و ی وب ی وری ع ج ن ر ي ر و ی ب



حسابداری سيست در اطالعات حسابداریجريان سيست در اطالعات جريان اطالعات در سيستم حسابداری جريان اطالعات در سيستم حسابداری جريان

  
ماطالعات مربوط به رويدادهای مالی پس از ورود به سيستم اطالعات مربوط به رويدادهای مالی پس از ورود به سيستم      ي ب ورو ز پس ی ی روي ب مربو ي ب ورو ز پس ی ی روي ب ربو

اطالعاتی حسابداری و تجزيه و تحليل و بيان زبان اطالعاتی حسابداری و تجزيه و تحليل و بيان زبان 
در سند حسابداری ثبت در سند حسابداری ثبت ))بدهکار و بستانکاربدهکار و بستانکار((حسابداریحسابداری ری ریب ر((ب ب و ر رب ب و ر ب))ب ری ب بر ری ب ر

.  .  ميشوندميشوند



پس از سند حسابداری، اين اطالعات در دفترروزنامه ثبت و پس از سند حسابداری، اين اطالعات در دفترروزنامه ثبت و   
.  .  از آنجا به دفتر کل منتقل می شوداز آنجا به دفتر کل منتقل می شود





به طور خالصه جريان اطالعات در يک سيستم به طور خالصه جريان اطالعات در يک سيستم 
::حسابداری به صورت زير است حسابداری به صورت زير است 

دفتر روزنامه     دفتر روزنامه       --33سند حسابداری  سند حسابداری  --22رويدادهای مالی    رويدادهای مالی    --11 ی ی یروي ی ریروي ریب روزب روزر ر
صورتهای صورتهای   --66تراز آزمايشی      تراز آزمايشی        --55دفترکل        دفترکل          --44

ییمالیمالی



22گفتارگفتار 22گفتارگفتار

    
ریثبت رويدادهای مالی در سند حسابداری ثبت رويدادهای مالی در سند حسابداری  ب ر ی ی روي ریب ب ر ی ی روي ب



هدفهدفهدفهدف

  
ریآشنايی با ثبت رويدادهای مالی در سند حسابداری آشنايی با ثبت رويدادهای مالی در سند حسابداری  ب ر ی ی روي ب ب ریيی ب ر ی ی روي ب ب يی



      
یبرای يک يا چند رويدادمالی که در موسسه اتفاق می افتد برای يک يا چند رويدادمالی که در موسسه اتفاق می افتد  ق و ر ی روي چ ي ي ی یبر ق و ر ی روي چ ي ي ی بر

. . حسابداری يا برگه حسابداری تهيه می شودحسابداری يا برگه حسابداری تهيه می شود



سند حسابداری يا برگه حسابداری، نوشته ای است که در سند حسابداری يا برگه حسابداری، نوشته ای است که در ••
..آن آثار مالی يک يا چند رويداد مالی نوشته می شودآن آثار مالی يک يا چند رويداد مالی نوشته می شود

آئين نامه نحوه تنظيم و تحرير و نگاهداری دفاتر آئين نامه نحوه تنظيم و تحرير و نگاهداری دفاتر ««  99ماده ماده   ••
» » قانون مالياتهای مستقيم قانون مالياتهای مستقيم 9595موضوع تبصره يک مادهموضوع تبصره يک ماده ي ر ب وع يو ر ب وع يمو ی ه ي يمون ی ه ي ون

سند حسابداری را چنين تعريف می کند سند حسابداری را چنين تعريف می کند 



برگه يا مدرک حساب يا سند حسابداری عبارت از نوشته ای برگه يا مدرک حساب يا سند حسابداری عبارت از نوشته ای     
است که درآن يک يا چند مورد از عمليات مالی و پولی و است که درآن يک يا چند مورد از عمليات مالی و پولی و 
محاسباتی انجام شده به حسابهايی که حسب مورد بدهکار يا محاسباتی انجام شده به حسابهايی که حسب مورد بدهکار يا 

بستانکار گرديده تجزيه می شود و چنين مدرکی پس از بستانکار گرديده تجزيه می شود و چنين مدرکی پس از 
امضاءمرجع ذيصالح و صدور آن قابل ثبت در دفاتر معين امضاءمرجع ذيصالح و صدور آن قابل ثبت در دفاتر معين 

. . و روزنامه و کل استو روزنامه و کل است



برای ثبت معامالت در سند حسابداری بايد نام حسابهای برای ثبت معامالت در سند حسابداری بايد نام حسابهای       
نام نام . . بدهکار و بستانکار در هر معامله را تعيين کردبدهکار و بستانکار در هر معامله را تعيين کرد

حسابهای بدهکار و بستانکار از فهرست حسابهای موسسه حسابهای بدهکار و بستانکار از فهرست حسابهای موسسه 
..به دست می آيدبه دست می آيد



در تنظيم فهرست حسابها برای يک موسسه بايد در تنظيم فهرست حسابها برای يک موسسه بايد 
::به نکات زير توجه شود به نکات زير توجه شود 

. . نام هر حساب بايد ماهيت آن را به روشنی بيان کندنام هر حساب بايد ماهيت آن را به روشنی بيان کند    --11
..تعداد حسابها بايد به تناسب نيازهای موسسه انتخاب شود تعداد حسابها بايد به تناسب نيازهای موسسه انتخاب شود --22 و ب و ی ز ي ب ب ي ب وبه ب و ی ز ي ب ب ي ب به
حسابها بايد به ترتيبی که در صورتهای مالی انعکاس می حسابها بايد به ترتيبی که در صورتهای مالی انعکاس می   --33

شود مرتب حسابها فهرست در شوديابد مرتب حسابها فهرست در ..يابد در فهرست حسابها مرتب شوديابد در فهرست حسابها مرتب شوديابد
حسابها بايد به ترتيبی شماره گذاری شود که شماره هر حسابها بايد به ترتيبی شماره گذاری شود که شماره هر   --44

کند شخ ا اب آن بندی طبقه ع ن کنداب شخ ا اب آن بندی طبقه ع ن . . حساب نوع و طبقه بندی آن حساب را مشخص کندحساب نوع و طبقه بندی آن حساب را مشخص کنداب



مثالمثالمثالمثال

لایر بابت سرمايه لایر بابت سرمايه   5000000050000000آقای پيمان شرکت پيمان را تاسيس و مبلغ آقای پيمان شرکت پيمان را تاسيس و مبلغ   8181/ /   22/ /   77در تاريخ در تاريخ     
.  .  اوليه به صندوق شرکت واريز نموداوليه به صندوق شرکت واريز نمود

ان کت ش دا ا انند کت ش دا ا ند سند حسابداری شرکت پيمانسند حسابداری شرکت پيمان                                                                      
    11: : شماره شماره 
  13811381/ /   11/ /   88تاريخ تاريخ 

کد حساب             شرح            مبلغ جزء           بدهکار             بستانکارکد حساب             شرح            مبلغ جزء           بدهکار             بستانکار
        5000000050000000صندوق                                  صندوق                                                1010          

پيمان3030 آقای پيمانسرمايه آقای 5000000050000000سرمايه ن                                                              3030       ی پي ي  ن                                      ر ی پي ي  5000000050000000ر
    5000000050000000                  5000000050000000ششصد و هشتاد ميليون لایر               ششصد و هشتاد ميليون لایر               : : جمع جمع 
.    .    واريز به حساب صندوق بابت سرمايه اوليه شرکتواريز به حساب صندوق بابت سرمايه اوليه شرکت: : شرح شرح 

کنند ه کنندت ه کنند::ت د کنندتا د کنند::تا کنندت ::ت :                            :                            تصويب کننده تصويب کننده :                 :                 تاييد کنندهتاييد کننده:                     :                     تهيه کنندهتهيه کننده
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ثبت رويدادهای مالی در دفترروزنامه ثبت رويدادهای مالی در دفترروزنامه   



هدفهدفهدفهدف

  
نآشنايی با دفتر روزنامه و نحوه ثبت رويدادهای مالی در آن آشنايی با دفتر روزنامه و نحوه ثبت رويدادهای مالی در آن  ر ی ی روي ب و و روز ر ب نيی ر ی ی روي ب و و روز ر ب يی



    
بپس از اينکه رويداد های مالی در سند حسابداری ثبت شد پس از اينکه رويداد های مالی در سند حسابداری ثبت شد    ری ب ر ی ی روي ي ز بپس ری ب ر ی ی روي ي ز پس

دفترروزنامه انواع دفترروزنامه انواع . . بايد در دفترروزنامه نيز ثبت گرددبايد در دفترروزنامه نيز ثبت گردد
. . مختلفی داردمختلفی دارد ر ری ی



    
ندفترروزنامه ای که کليه معامالت و عمليات مالی در آن دفترروزنامه ای که کليه معامالت و عمليات مالی در آن    ر ی ي و ي ی نرروز ر ی ي و ي ی رروز

. . ثبت می شود را دفترروزنامه عمومی می نامندثبت می شود را دفترروزنامه عمومی می نامند



زدفتر روزنامه ای که در آن فقط يک نوع خاص از دفتر روزنامه ای که در آن فقط يک نوع خاص از      ص وع ي ن ر ی روز زر ص وع ي ن ر ی روز ر
رويدادهای مالی ثبت  می شود دفتر روزنامه اختصاصی رويدادهای مالی ثبت  می شود دفتر روزنامه اختصاصی 

..خوانده می شودخوانده می شود و ی وو ی و



م عم زنامه ر مدفتر عم زنامه ر دفتر روزنامه عمومی دفتر روزنامه عمومی دفتر

يدفتر روزنامه عمومی دفتری است که کليه معامالت و عمليات دفتر روزنامه عمومی دفتری است که کليه معامالت و عمليات  و ي ری ی و روز ير و ي ری ی و روز ر
. . مالی موسسه به ترتيب تاريخ در آن ثبت ميشودمالی موسسه به ترتيب تاريخ در آن ثبت ميشود



قانون تجارت، دفتر روزنامه دفتری است قانون تجارت، دفتر روزنامه دفتری است   77بر اساس ماده بر اساس ماده     
که تاجر بايد همه روزه مطالبات ، ديون و دادوستد تجارتی که تاجر بايد همه روزه مطالبات ، ديون و دادوستد تجارتی 

و معامالت راجع به اوراق تجارتی و به طور کلی جميع و معامالت راجع به اوراق تجارتی و به طور کلی جميع 
واردات و صادرات تجارتی خود را به هر اسم و رسمی که واردات و صادرات تجارتی خود را به هر اسم و رسمی که 

باشد و وجوهی را که برای مخارج شخصی خود برداشت باشد و وجوهی را که برای مخارج شخصی خود برداشت 
. . می کند در آن ثبت نمايدمی کند در آن ثبت نمايد



دفترروزنامه بايد دارای ستونهای مناسب برای انتقال دفترروزنامه بايد دارای ستونهای مناسب برای انتقال       
بنا براين دفترروزنامه بنا براين دفترروزنامه . . اطالعات سند حسابداری به آن باشداطالعات سند حسابداری به آن باشد

بايد حداقل دارای ستونهايی برای درج شماره سند بايد حداقل دارای ستونهايی برای درج شماره سند 
حسابداری، تاريخ، شرح، مبلغ بدهکار و مبلغ بستانکار هر حسابداری، تاريخ، شرح، مبلغ بدهکار و مبلغ بستانکار هر 

.  .  رويداد باشدرويداد باشد



مثالمثالمثالمثال

بابت خدماتی که قرار است در ماههای بابت خدماتی که قرار است در ماههای 8181//55//2525در تاريخ در تاريخ --11
به صورت به صورت ( ( لایر لایر   3000000030000000آينده به مشتريان ارائه شود مبلغ آينده به مشتريان ارائه شود مبلغ 

پرداخت پرداختپيش شد))پيش شددريافت دريافت . . دريافت شددريافت شد))پيش پرداختپيش پرداخت
لایر بابت حق بيمه های لایر بابت حق بيمه های   1500000015000000مبلغ مبلغ   8181/ / 66/ /   2828در تاريخ در تاريخ   - - 22

. . آينده پرداخت شدآينده پرداخت شد پپ
لایر بابت لایر بابت   14000001400000آقای بهزاد مبلغ آقای بهزاد مبلغ   8181/ / 1/71/7در تاريخ در تاريخ   - - 33

.  .  مصارف شخصی از صندوق شرکت برداشت نمودمصارف شخصی از صندوق شرکت برداشت نمود
آقای بهزاد وجه برداشت شده را به صندوق آقای بهزاد وجه برداشت شده را به صندوق   21/7/8121/7/81در تاريخدر تاريخ--44

.   .   عودت دادعودت داد



ادامه مثال ادامه مثال 
ق1125/5/8125/5/81 قند 3000000030000000ند   صندوقصندوق  25/5/8125/5/81  11  

سرمايه آقای بهزا دسرمايه آقای بهزا د                
پرداخت پيش پرداختبابت پيش بابت

3000000030000000

3000000030000000

  22        28/6/8128/6/81

ب پيش پر ب پيش پرب ب
ازمشتريانازمشتريان

پيش پرداخت بيمه پيش پرداخت بيمه 
صندوقصندوق

1500000015000000      
1500000015000000  

    33          1/71/7 / /8181      

صندوقصندوق                                      
پرداخت حق بيمه ماههای پرداخت حق بيمه ماههای 

آيندهآينده
اشتاشت

14000001400000
14000001400000

    44    21/7/8121/7/81        

برداشت برداشت 
صندوق      صندوق                                              

14000001400000برداشت شخصی ما لک        برداشت شخصی ما لک        
    

14000001400000
صندوق صندوق 

برداشت برداشت                                     
توسط برداشتی وجه توسطبرگشت برداشتی وجه برگشت

  14000001400000

و  ی  و بر وج بر ی  بر وج بر
مالک   مالک     
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رانتقال اطالعات از دفتر روزنامه به دفتر کلانتقال اطالعات از دفتر روزنامه به دفتر کل ب روز ر رز ب روز ر ز



هدفهدفهدفهدف

    
وانتظار ميرود پس از مطالعه اين گفتار نحوه انتقال اطالعات انتظار ميرود پس از مطالعه اين گفتار نحوه انتقال اطالعات    ر ين ز پس يرو ور ر ين ز پس يرو ر

..از دفتر روزنامه به دفتر کل را بدانيداز دفتر روزنامه به دفتر کل را بدانيد



یاصالعات ثبت شده دردفترروزنامه به نحوی طبقه بندی اصالعات ثبت شده دردفترروزنامه به نحوی طبقه بندی    ب ب وی ب رروز ر یب ب ب وی ب رروز ر ب
نشده اند که بتوان از روی آن اطالعاتی مثل مانده هريک نشده اند که بتوان از روی آن اطالعاتی مثل مانده هريک 

.  .  از حسابها را در هر مقطع تعيين کرداز حسابها را در هر مقطع تعيين کرد ر يين ع ر ر ر به رز يين ع ر ر ر به ز



کل کلدفتر دفتر کلدفتر کلدفتر

    
ندفتری است که حسابهای يک موسسه به تفکيک در آن دفتری است که حسابهای يک موسسه به تفکيک در آن    ر ي ب و ي ی به نری ر ي ب و ي ی به ری

..نگهداری می شود نگهداری می شود 



يکليه معامالت ثبت شده در دفترروزنامه در هر ماه بايد کليه معامالت ثبت شده در دفترروزنامه در هر ماه بايد  ب ر ر رروز ر ب يي ب ر ر رروز ر ب ي
. . حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به دفتر کل منتقل شودحداکثر تا پانزدهم ماه بعد به دفتر کل منتقل شود



      
قانون تجارت ،دفتر کل دفتری است که قانون تجارت ،دفتر کل دفتری است که 88براساس مادهبراساس ماده     س سبر ریبر ر ر ج ریون ر ر ج ون

تاجر بايد کليه معامالت را الاقل هفته ای يک مرتبه از دفتر تاجر بايد کليه معامالت را الاقل هفته ای يک مرتبه از دفتر 
جروزنامه استخراج  و انواع مختلف آن را تشخيص و جدا روزنامه استخراج  و انواع مختلف آن را تشخيص و جدا  و يص ر ن ع و و ج ر جروز و يص ر ن ع و و ج ر روز

..کندکند



    
یدفتر روزنامه بايد دارای ستونهای مناسب برای انتقال دفتر روزنامه بايد دارای ستونهای مناسب برای انتقال      بر ب ی ه و ی ر ي ب روز یر بر ب ی ه و ی ر ي ب روز ر

..اطالعات دفتر روزنامه به آن باشداطالعات دفتر روزنامه به آن باشد



کل دفتر ی حسابها گيری کلمانده دفتر ی حسابها گيری مانده گيری حسابها ی دفتر کل مانده گيری حسابها ی دفتر کل مانده

ببرای مانده گيری هر حساب دفتر کل کافی است که مابه برای مانده گيری هر حساب دفتر کل کافی است که مابه      ی ر ب ر يری ی ببر ی ر ب ر يری ی بر
التفاوت جمع اقالم بدهکار و بستانکار ثبت شده در آن التفاوت جمع اقالم بدهکار و بستانکار ثبت شده در آن 

وحساب را تا آن مقطع محاسبه نمود ، اين مابه التفاوت مانده حساب را تا آن مقطع محاسبه نمود ، اين مابه التفاوت مانده  ب ين و ب ع ن ر وب ب ين و ب ع ن ر ب
.  .  حساب ناميده می شودحساب ناميده می شود



اگر جمع اقالم بدهکار از جمع اقالم بستانکار ثبت شده در اگر جمع اقالم بدهکار از جمع اقالم بستانکار ثبت شده در     
آن حساب بيشتر باشد، مانده حاصله بدهکار و بالعکس اگر آن حساب بيشتر باشد، مانده حاصله بدهکار و بالعکس اگر 
جمع اقالم بستانکار از جمع اقالم بدهکار ثبت شده در آن جمع اقالم بستانکار از جمع اقالم بدهکار ثبت شده در آن 

.  .  حساب بيشتر باشد،مانده حاصله بستانکارخواهد بودحساب بيشتر باشد،مانده حاصله بستانکارخواهد بود



معموال برای مشخص کردن ماهيت بدهکار يا بستانکار معموال برای مشخص کردن ماهيت بدهکار يا بستانکار       
مانده حسابهای دفتر کل ،ستونی به نام ستون تشخيص در مانده حسابهای دفتر کل ،ستونی به نام ستون تشخيص در 

..نظر گرفته می شودنظر گرفته می شود



يصاگر مانده حاصله بدهکار باشد در ستون تشخيص کلمه اگر مانده حاصله بدهکار باشد در ستون تشخيص کلمه  ون ر ب ر ب يصر ون ر ب ر ب ر
بدهکار و اگر مانده حاصله بستانکار باشد در ستون بدهکار و اگر مانده حاصله بستانکار باشد در ستون 

..تشخيص کلمه بستانکار نوشته می شودتشخيص کلمه بستانکار نوشته می شود و ی و ر ب ويص ی و ر ب يص
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يندفتر معيندفتر معين ينر ر



هدفهدفهدفهدف

  
وانتظار ميرود پس از مطالعه اين گفتار نحوه انتقال اطالعات انتظار ميرود پس از مطالعه اين گفتار نحوه انتقال اطالعات    ر ين ز پس يرو ور ر ين ز پس يرو ر

..از سند حسابداری به دفتر معين را بدانيداز سند حسابداری به دفتر معين را بدانيد



زيربرای آن دسته از حسابهای دفتر کل که دارايی چندين زير برای آن دسته از حسابهای دفتر کل که دارايی چندين زير      ين چ يی ر ر ی به ز ن ی زيربر ين چ يی ر ر ی به ز ن ی بر
..مجموعه هستند دفتر معين نگهداری می شودمجموعه هستند دفتر معين نگهداری می شود



    
يماگر به چندين شرکت و شخص ديگر هم بدهی می داشتيم همه اگر به چندين شرکت و شخص ديگر هم بدهی می داشتيم همه  ی ی ب م ر ي ص و ر ين چ ب يمر ی ی ب م ر ي ص و ر ين چ ب ر

» » حسابها ی پرداختنی حسابها ی پرداختنی ««آنها در همين حساب دفتر کل يعنی آنها در همين حساب دفتر کل يعنی 
..ثبت می شدندثبت می شدند ی یب ب



  
یبه طور کلی برای آن دسته ازحسابهای دفتر کل که دارای به طور کلی برای آن دسته ازحسابهای دفتر کل که دارای      ر ر ی به ز ن ی بر ی ور یب ر ر ی به ز ن ی بر ی ور ب

..چندين زير مجموعه هستند، دفتر معين نگهداری ميشودچندين زير مجموعه هستند، دفتر معين نگهداری ميشود



یبه طور کلی برای آن دسته از حسابهای دفتر کل که دارای به طور کلی برای آن دسته از حسابهای دفتر کل که دارای      ر ر ی به ز ن ی بر ی ور یب ر ر ی به ز ن ی بر ی ور ب
..چندين زير مجموعه هستند،دفتر معين نگهداری ميشودچندين زير مجموعه هستند،دفتر معين نگهداری ميشود



بدر صورتی که برای حساب، دفتر معين نگهداری شود به در صورتی که برای حساب، دفتر معين نگهداری شود به  و ری ه ين ر ب ی بر ی ور بر و ری ه ين ر ب ی بر ی ور ر
. . گفته می شودگفته می شود” ” حساب کنترلحساب کنترل““دفتر کل آن دفتر کل آن 
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یتهيه ترازآزمايشیتهيه ترازآزمايشی   ي ز ز ر یهي ي ز ز ر هي



هدفهدفهدفهدف

هيانتظار می رود پس از مطالعه اين گفتار نحوه تهيه انتظار می رود پس از مطالعه اين گفتار نحوه تهيه      و ر ين ز پس رو ی هير و ر ين ز پس رو ی ر
. . ترازآزمايشی را بدانيدترازآزمايشی را بدانيد



در سيستم حسابداری دوطرفه، هر معامله به مبلغ بدهکار و در سيستم حسابداری دوطرفه، هر معامله به مبلغ بدهکار و       
بستانکار مساوی در دفتر ثبت می شود و اگر درست مانده بستانکار مساوی در دفتر ثبت می شود و اگر درست مانده 
گيری شده باشند جمع مانده های بدهکار حسابهای دفتر کل گيری شده باشند جمع مانده های بدهکار حسابهای دفتر کل 

. . بايد با جمع ماندهای بستانکار مساوی باشدبايد با جمع ماندهای بستانکار مساوی باشد



  
ريکی از وسايلی که حسابداران برای آزمون صحت مدارک يکی از وسايلی که حسابداران برای آزمون صحت مدارک      ون ز ی بر ن ر ب ی ي و ز ی ري ون ز ی بر ن ر ب ی ي و ز ی ي

..حسابداری مورد استفاده قرار می دهند،ترازآزمايشی استحسابداری مورد استفاده قرار می دهند،ترازآزمايشی است



رترازآزمايشی فهرستی است از مانده حسابهای دفتر کل که ترازآزمايشی فهرستی است از مانده حسابهای دفتر کل که      ی به ز ی هر ی ي ز ز رر ی به ز ی هر ی ي ز ز ر
.  .  در پايان هر ماه تهيه می شوددر پايان هر ماه تهيه می شود” ” معموالمعموال



ویتهيه ترازآزمايشی به حسابداران امکان می دهد که از تساوی تهيه ترازآزمايشی به حسابداران امکان می دهد که از تساوی  ز ی ن ن ر ب ب ی ي ز ز ر ویهي ز ی ن ن ر ب ب ی ي ز ز ر هي
خمع مانده های بدهکار با جمع مانده های بستانکار اطمينان خمع مانده های بدهکار با جمع مانده های بستانکار اطمينان 

..حاصل نمايندحاصل نمايند يي



ترازآزمايشی يک جدول دو ستونی است که مانده های ترازآزمايشی يک جدول دو ستونی است که مانده های 
.  .  حسابهای دفتر کل در آن نوشته می شودحسابهای دفتر کل در آن نوشته می شود



::ترازآزمايشی دو هدف کلی زير را تامين می کند ترازآزمايشی دو هدف کلی زير را تامين می کند 
..اثبات تساوی اقالم بدهکار و بستانکار دفتر کلاثبات تساوی اقالم بدهکار و بستانکار دفتر کل))الفالف ر)) ر ب و ر ب م وی رب ر ب و ر ب م وی ب

فراهم کردن اطالعات الزم برای تهيه گزارشهای مالی فراهم کردن اطالعات الزم برای تهيه گزارشهای مالی ) ) ب ب   
دوره دورهپايان ..پايان دورهپايان دورهپايان



  
بتهيه ترازآزمايشی چهار ستونی در رفع برخی اشتباهات ، تهيه ترازآزمايشی چهار ستونی در رفع برخی اشتباهات ،  ی بر ع ر ر ی و ر چه ی ي ز ز ر بهي ی بر ع ر ر ی و ر چه ی ي ز ز ر هي
موثر ودر رفع برخی از اشتباهات ديگر ناموثر است موثر ودر رفع برخی از اشتباهات ديگر ناموثر است 



چهار چهارفصل فصل چهارمفصل چهارمفصل

ریبسط معادله اساسی حسابداری بسط معادله اساسی حسابداری  ب ی ریب ب ی ب



کل کلهدف هدف کلیهدف کلیهدف

يآشنايی با ثبت درآمدها و هزينه ها و برداشت صاحب سرمايه آشنايی با ثبت درآمدها و هزينه ها و برداشت صاحب سرمايه  ر ب بر و زي و ر ب ب ييی ر ب بر و زي و ر ب ب يی
و همچنين اصالح و تعديل حسابها در پايان سال مالی و همچنين اصالح و تعديل حسابها در پايان سال مالی 



  11گفتارگفتار11گفتارگفتار

بسرمايه گذاری مجدد و برداشت مجدد و برداشت صاحب سرمايه گذاری مجدد و برداشت مجدد و برداشت صاحب    بر و ج بر و ج ری ي بر بر و ج بر و ج ری ي ر
واحد تجاری واحد تجاری 



::هدفهدف ::هدفهدف

  
بانتظار می رود پس از مطالعه اين گفتار نحوه سرمايه ثبت انتظار می رود پس از مطالعه اين گفتار نحوه سرمايه ثبت    ي ر و ر ين ز پس رو ی بر ي ر و ر ين ز پس رو ی ر

سرمايه گذاری مجدد و برداشت صاحب واحد تجاری را در سرمايه گذاری مجدد و برداشت صاحب واحد تجاری را در 
. . دفترروزنامه بدانيددفترروزنامه بدانيد ي ب يرروز ب رروز



باز جمله رويدادهايی که منجر به تغيير حق مالی صاحب از جمله رويدادهايی که منجر به تغيير حق مالی صاحب  ی ق يير ب جر يی روي ج بز ی ق يير ب جر يی روي ج ز
سرمايه می شود سرمايه گذاری مجدد و برداشت صاحب سرمايه می شود سرمايه گذاری مجدد و برداشت صاحب 

. . واحد تجاری استواحد تجاری است ری ج ریو ج و



مجدد گذاری مجددسرمايه گذاری سرمايه گذاری مجدد سرمايه گذاری مجدد سرمايه

سرمايه گذاری مجدد به معنای آن است که صاحب موسسه سرمايه گذاری مجدد به معنای آن است که صاحب موسسه       
با آوردن پول يا مال ديگری، دارائی موسسه متعلق به خود با آوردن پول يا مال ديگری، دارائی موسسه متعلق به خود 

سرمايه گذاری مجدد، دارائی يک موسسه سرمايه گذاری مجدد، دارائی يک موسسه . . را افزايش دهدرا افزايش دهد
فدر طرف ديکر معادله فدر طرف ديکر معادله ..را افزايش می دهد در مقابلرا افزايش می دهد در مقابل
.  .  حسابداری،افزايش می يابدحسابداری،افزايش می يابد



برداشتبرداشتبرداشتبرداشت

    
یبرداشت به معنای آن است که صاحب يک موسسه برای برداشت به معنای آن است که صاحب يک موسسه برای  بر و ي ب ن ی ب یبر بر و ي ب ن ی ب بر
مصارف شخصی پول يا مال ديگری را از  دارائيهای مصارف شخصی پول يا مال ديگری را از  دارائيهای 

پرموسسه متعلق به خود را از محل وجوه نقد موسسه پرداخت موسسه متعلق به خود را از محل وجوه نقد موسسه پرداخت  و وجو ز ر و ب ق پرو و وجو ز ر و ب ق و
. . کندکند



واز آنجا که برداشت باغث کاهش سرمايه می شود، قواعد از آنجا که برداشت باغث کاهش سرمايه می شود، قواعد  و ی ي ر ش ب بر ج وز و ی ي ر ش ب بر ج ز
..بدهکار وبستانکار کردن آن عکس حساب سرمايه می باشدبدهکار وبستانکار کردن آن عکس حساب سرمايه می باشد



22گفتارگفتار 22گفتارگفتار

  
زيدرآمد و هزينهدرآمد و هزينه     و زير و ر



هدفهدفهدفهدف

انتظار ميرود پس از مطالعه اين گفتار مفهوم درآمد و هزينه انتظار ميرود پس از مطالعه اين گفتار مفهوم درآمد و هزينه     
همچنين انتظار همچنين انتظار . . و نحوه ثبت آنها در دفتر روزنامه را بدانيدو نحوه ثبت آنها در دفتر روزنامه را بدانيد

می رود در مورد مفاهيم پيش دريافت و پيش پرداخت و می رود در مورد مفاهيم پيش دريافت و پيش پرداخت و 
اصول حسابداری حاکم برشناخت درآمد و هزينه آگاهی اصول حسابداری حاکم برشناخت درآمد و هزينه آگاهی 

. . داشته باشيدداشته باشيد



درآمد درآمدمفه مفهوم درآمدمفهوم درآمدمفه

.  .  درآمد، بهای کاالی فروش رفته ويا خدمات انجام شده استدرآمد، بهای کاالی فروش رفته ويا خدمات انجام شده است      
هنگامی که موسسه ای خدماتی را انجام يا کااليی را به هنگامی که موسسه ای خدماتی را انجام يا کااليی را به 
مشتريان تحويل می دهد،پول يا دارايی ديگری از آنان مشتريان تحويل می دهد،پول يا دارايی ديگری از آنان 

ورود اين پول يا دارايی را به موسسه ورود اين پول يا دارايی را به موسسه . . دريافت می کنددريافت می کند
مبلغ درآمد در هر معامله ای از طريق مبلغ درآمد در هر معامله ای از طريق . . درآمد ميگوينددرآمد ميگويند

.   .   ارزش دارايی يا دارائيهای که در ازای آن به دست می آيدارزش دارايی يا دارائيهای که در ازای آن به دست می آيد



ورود پول يا ايجاد ورود پول يا ايجاد . . درآمد موجب افزايش سرمايه می شوددرآمد موجب افزايش سرمايه می شود      
مطالبات ناشی از انجام خدمات،جمع دارائی يک موسسه را مطالبات ناشی از انجام خدمات،جمع دارائی يک موسسه را 
افزايش می دهد، در طرف ديگر معادله حسابداری، بدهی افزايش می دهد، در طرف ديگر معادله حسابداری، بدهی 
را تغيير نمی دهد اما سرمايه را به مبلغی معادل افزايش را تغيير نمی دهد اما سرمايه را به مبلغی معادل افزايش 

.  .  حاصل در جمع دارئی، باال می بردحاصل در جمع دارئی، باال می برد



درآمد عبارت است از افزايش ناخالص در سرمايه که ناشی درآمد عبارت است از افزايش ناخالص در سرمايه که ناشی       
برای هر يک از منابع درآمد برای هر يک از منابع درآمد . . از فعاليتهای انتفاعی باشداز فعاليتهای انتفاعی باشد

بايد حسابی جداگانه در دفتر کل افتتاح شود و عنوان هر بايد حسابی جداگانه در دفتر کل افتتاح شود و عنوان هر 
. . حساب بايد حاکی از منبع درآمد باشدحساب بايد حاکی از منبع درآمد باشد



درآمد ثبت ه درآمدنح ثبت ه نحوه ثبت درآمدنحوه ثبت درآمدنح

  
بچون درآمد موجب افزايش سرمايه می گردد، نحوه ثبت چون درآمد موجب افزايش سرمايه می گردد، نحوه ثبت      و ر ی ي ر يش ز وجب ر بچون و ر ی ي ر يش ز وجب ر چون

يعنی زمانی يعنی زمانی . . افزايش و کاهش آن مثل حساب سرمايه استافزايش و کاهش آن مثل حساب سرمايه است
رکه درآمد افزايش پيدا می کند، حساب درآمد بستانکار که درآمد افزايش پيدا می کند، حساب درآمد بستانکار  ب ر ب ی پي يش ز رر ب ر ب ی پي يش ز ر

..ميشودميشود





هزينه هزينهمفه مفهوم هزينهمفهوم هزينهمفه

  
مهزينه، بهای تمام شده کاالی فروش رفته و خدمات انجام شده هزينه، بهای تمام شده کاالی فروش رفته و خدمات انجام شده  ج و ر روش ی م ی به مزي ج و ر روش ی م ی به زي

..به منظور کسب درآمد استبه منظور کسب درآمد است



هزينه مخارجی است که برای درآمد، پرداخت يا واقع شده هزينه مخارجی است که برای درآمد، پرداخت يا واقع شده       
است واز طريق بهای تمام شده دارائيها يا خدماتی که در است واز طريق بهای تمام شده دارائيها يا خدماتی که در 

يک دوره مالی به مصرف می رسد ويا مورد استفاده قرار يک دوره مالی به مصرف می رسد ويا مورد استفاده قرار 
می گيرد، اندازه گيری ودر مدارک حسابداری ثبت می می گيرد، اندازه گيری ودر مدارک حسابداری ثبت می 

. . شودشود



هزينه ثبت ه هزينهنح ثبت ه نحوه ثبت هزينهنحوه ثبت هزينهنح

يشچون هزينه موجب کاهش سرمايه می گردد،نحوه ثبت افزايش چون هزينه موجب کاهش سرمايه می گردد،نحوه ثبت افزايش  ز ب و ر ی ي ر ش وجب زي يشچون ز ب و ر ی ي ر ش وجب زي چون
.  .  و کاهش آن عکس حساب سرمايه استو کاهش آن عکس حساب سرمايه است



مثالمثالمثالمثال

  80000008000000صورتحسابی به مبلغ صورتحسابی به مبلغ 8181//2/102/10شرکت الف در تاريخشرکت الف در تاريخ    
لایر بابت هزينه تعمير ماشين آالت شرکت دريافت نمود که وجه آن لایر بابت هزينه تعمير ماشين آالت شرکت دريافت نمود که وجه آن 

است نشده پرداخت استهنوز نشده پرداخت بههنوز دفترروزنامه در رويداد اين ثبت بهنحوه دفترروزنامه در رويداد اين ثبت نحوه نحوه ثبت اين رويداد در دفترروزنامه به نحوه ثبت اين رويداد در دفترروزنامه به ..هنوز پرداخت نشده استهنوز پرداخت نشده است
:  :  صورت زير است صورت زير است 

حتاريخ             شرح                     بدهکار      بستانکار تاريخ             شرح                     بدهکار      بستانکار  حخ خ
                  80000008000000هزينه تعميرات          هزينه تعميرات                  2/10/812/10/81

  80000008000000حسابهای پرداختنی               حسابهای پرداختنی                                                         
بابت دريافت صورتحساب تعمير بابت دريافت صورتحساب تعمير                       

ماشين آالت شرکت ماشين آالت شرکت                                     



مثالمثالمثالمثال

ا آل ک ش ا ک کا ا اق آل ک ش ا ک کا ا ک00000000000000ق ا کلایر ا لایر لایر است که لایر است که   5000000050000000هزينه حقوق دی ماه کارکنان شرکت آلفاهزينه حقوق دی ماه کارکنان شرکت آلفا    
لایر آن پرداخت شد و لایر آن پرداخت شد و   4500000045000000مبلغ مبلغ   30/10/8130/10/81در تلريخ در تلريخ 

نحوه ثبت اين رويداد طرفنظر از نحوه ثبت اين رويداد طرفنظر از ..بقيه هنوز پرداخت نشده استبقيه هنوز پرداخت نشده است پپ
:  :  ماليات و بيمه در دفترروزنامه به صورت زير است ماليات و بيمه در دفترروزنامه به صورت زير است 

تاريخ                شرح                       بدهکار           بستانکار  تاريخ                شرح                       بدهکار           بستانکار  
ق2/10/812/10/81 ق نه قهز ق نه 5000000050000000هز       5000000050000000هزينه حقوق              هزينه حقوق                        2/10/812/10/81

  4500000045000000صندوق                                 صندوق                                                                               
پرداختنی پرداختنیحسابهای 50000005000000حسابهای ی                                                                 ا ی پر ی                        به ا ی پر   50000005000000به

.  .  بابت هزينه حقوق دی ماه کارکنان شرکتبابت هزينه حقوق دی ماه کارکنان شرکت                  
                                        



مثالمثالمثالمثال

ا ال ک اش ال ک قل12/11/8112/11/81ش ل ا قلا ل ا ا بابت هزينه تعمير وسايل نقليه بابت هزينه تعمير وسايل نقليه 12/11/8112/11/81شرکت الف در تاريخ شرکت الف در تاريخ       
لایر دريافت کرد که بابت لایر دريافت کرد که بابت   50000005000000شرکت صورتحسابی به مبلغ شرکت صورتحسابی به مبلغ 

نحوه ثبت اين رويداد نحوه ثبت اين رويداد ..ماهه تسليم تعميرکار نمودماهه تسليم تعميرکار نمود33آن يک فقره سفتهآن يک فقره سفته مم
: : دردفترروزنامه به صورت زير استدردفترروزنامه به صورت زير است

    
تانکا دهکا ش خ تانکاتا دهکا ش خ تا تاريخ            شرح                     بدهکار              بستانکارتاريخ            شرح                     بدهکار              بستانکار  

50000005000000هزينه تعميرات                   هزينه تعميرات                             8181//  12/1112/11
50000005000000اسناد پرداختنی                              اسناد پرداختنی                                                                                              

بابت هزينه تعمير وسايل نقليه شرکت وبابت هزينه تعمير وسايل نقليه شرکت و                            
ماهه به تعميرکار ماهه به تعميرکار 33تسليم يک فقره سفته تسليم يک فقره سفته                             



تعهدی فرض تعهدیتشريح فرض تشريح فرض تعهدی تشريح فرض تعهدی تشريح

  
بفرض تعهدی ناظر بر نحوه شناخت درآمدها و هزينه ها و به فرض تعهدی ناظر بر نحوه شناخت درآمدها و هزينه ها و به  و زي و ر و بر ر ی ه برض و زي و ر و بر ر ی ه رض
تبع آن ناظر بر اصل تحقق درآمد و اصل مقابله با درآمدها تبع آن ناظر بر اصل تحقق درآمد و اصل مقابله با درآمدها 

. . می باشدمی باشد) ) اصل تطابقاصل تطابق((با هزينه هابا هزينه ها زي زيب ب))بقبق((ب بی ی



براساس فرض تعهدی اگر وجه نقد وصول شده باشد ولی براساس فرض تعهدی اگر وجه نقد وصول شده باشد ولی       
.  .  درآمد تحقق نيافته باشد، نمی توان درآمد را شناسايی کرددرآمد تحقق نيافته باشد، نمی توان درآمد را شناسايی کرد

همچنين براساس اين فرض اگر وجه پرداخت شده باشد اما همچنين براساس اين فرض اگر وجه پرداخت شده باشد اما 
هزينه تحميل نشده باشد، نمی توان هزينه را در دفاتر ثبت هزينه تحميل نشده باشد، نمی توان هزينه را در دفاتر ثبت 

. . نمودنمود



درآمد تحقق درآمداصل تحقق اصل تحقق درآمداصل تحقق درآمداصل

    
ربراساس اصل تحقق درآمد، زمانی می توانيم درآمد را براساس اصل تحقق درآمد، زمانی می توانيم درآمد را      ر يم و ی ی ز ر ق س ربر ر يم و ی ی ز ر ق س بر

.  .  شناسايی و ثبت کنيم که درآمد تحقق يافته يا عايد شده باشدشناسايی و ثبت کنيم که درآمد تحقق يافته يا عايد شده باشد



فرايند کسب سود عبارت از مجموعه ای از عمليات است که فرايند کسب سود عبارت از مجموعه ای از عمليات است که     
از خريد مواد اوليه و ساير عوامل توليد تا تبديل آنها به از خريد مواد اوليه و ساير عوامل توليد تا تبديل آنها به 

فروش محصوالت و دريافت فروش محصوالت و دريافت ” ” کاالی ساخته شده و نهايتاکاالی ساخته شده و نهايتا
. . وجه آنها را در بر می گيردوجه آنها را در بر می گيرد



بنابراين در هر زمانی قبل از فروش محصول چنانچه بنابراين در هر زمانی قبل از فروش محصول چنانچه       
وجهی دريافت شود، نمی توان آن را به عنوان درآمد ثبت وجهی دريافت شود، نمی توان آن را به عنوان درآمد ثبت 

بلکه اين گونه دريافتها نوعی بدهی است که تحت بلکه اين گونه دريافتها نوعی بدهی است که تحت . . نمودنمود
. . عنوان پيش دريافت ثبت ميشودعنوان پيش دريافت ثبت ميشود



تطابق اصل يا ها هزينه با درآمد مقابله تطابقاصل اصل يا ها هزينه با درآمد مقابله اصل مقابله درآمد با هزينه ها يا اصل تطابقاصل مقابله درآمد با هزينه ها يا اصل تطابقاصل

    
رهر موسسه ای به منظور کسب درآمد هزينه هايی را در هر موسسه ای به منظور کسب درآمد هزينه هايی را در    ر يی زي ر ب ور ب ی و رر ر يی زي ر ب ور ب ی و ر

برای تعيين سود و زيان برای تعيين سود و زيان . . طول دوره مالی متحمل ميشودطول دوره مالی متحمل ميشود
زخالص بايد هزينه های انجام شده در يک دوره مالی از خالص بايد هزينه های انجام شده در يک دوره مالی از  ی ور ي ر م ج ی زي ي ب زص ی ور ي ر م ج ی زي ي ب ص

..درآمد تحقق يافته در همان دوره کسر شوددرآمد تحقق يافته در همان دوره کسر شود



طبق اصل مقابله هزينه ها با درآمد يا اصل وضع هزينه طبق اصل مقابله هزينه ها با درآمد يا اصل وضع هزينه       
هايی يک دوره از درآمد همان دوره ، هنگامی که يک هايی يک دوره از درآمد همان دوره ، هنگامی که يک 

رويداد معين هم بر درآمد و هم بر هزينه اثر می گذاری هر رويداد معين هم بر درآمد و هم بر هزينه اثر می گذاری هر 
دو جنبه اين رويداد بايد در همان دوره مالی شناسايی و ثبت دو جنبه اين رويداد بايد در همان دوره مالی شناسايی و ثبت 

..شودشود



درآمد دريافت درآمدپيش دريافت پيش دريافت درآمدپيش دريافت درآمدپيش

زمانی ميتوان درآمد را شناسايی کرد که فرايند کسب سود زمانی ميتوان درآمد را شناسايی کرد که فرايند کسب سود     
همچنين بيان گرديد که معموال موقع همچنين بيان گرديد که معموال موقع ..تکميل شده باشد تکميل شده باشد 

فروش کاال يا اجرای خدمات فرايند کسب سود را تکميل فروش کاال يا اجرای خدمات فرايند کسب سود را تکميل 
..شده فرض می کنندشده فرض می کنند



بنابراين در هر زمانی قبل از فروش محصول يا اجرای بنابراين در هر زمانی قبل از فروش محصول يا اجرای       
خدمات چنانچه وجهی در يافت شود نمی توان آن را به خدمات چنانچه وجهی در يافت شود نمی توان آن را به 

عنوان درآمدثبت نمود بلکه اين گونه در يافتها نوعی بدهی عنوان درآمدثبت نمود بلکه اين گونه در يافتها نوعی بدهی 
..ثبت می شوندثبت می شوند» » پيش دريافتپيش دريافت««هستند که در حسابی به نام هستند که در حسابی به نام 



هزينه پرداخت هزينهپيش پرداخت پيش پرداخت هزينهپيش پرداخت هزينهپيش

بچنانچه وجوه پرداختی مربوط به مخارجی باشد که منفعت چنانچه وجوه پرداختی مربوط به مخارجی باشد که منفعت      رجی ب ربو ی پر وجو چ بچ رجی ب ربو ی پر وجو چ چ
حاصل از آن به دوره های آتی تسری پيدا کند تحت عنوان حاصل از آن به دوره های آتی تسری پيدا کند تحت عنوان 

..يک دارائی به نام پيش پرداخت ثبت خواهند شديک دارائی به نام پيش پرداخت ثبت خواهند شد و ب پر پيش م ب ی ر وي ب پر پيش م ب ی ر ي



    
یپيش پرداخت ها معرف مخارج انجام شده ای است که پيش پرداخت ها معرف مخارج انجام شده ای است که      م ج رج ر پر یپيش م ج رج ر پر پيش

..مورد استفاده قرار نگرفته استمورد استفاده قرار نگرفته است



33گفتارگفتار 33گفتارگفتار

  
بهاصالح وتعديل حسابهااصالح وتعديل حسابها ي و بهح ي و ح



هدفهدفهدفهدف

    
عانتظار ميرود پس از مطالعه اين گفتار بتوانيد انواع مختلف انتظار ميرود پس از مطالعه اين گفتار بتوانيد انواع مختلف      و ي و ب ر ين ز پس يرو عر و ي و ب ر ين ز پس يرو ر

..ثبتهای اصالحی را در دفاتر ثبت کنيدثبتهای اصالحی را در دفاتر ثبت کنيد



قت م قتحسابهای م ::حسابهای ::حسابهای موقتحسابهای موقت

  
ورشامل حسابهای درآمد و هزينه و برداشت که در پايان دوره شامل حسابهای درآمد و هزينه و برداشت که در پايان دوره      ن ي پ ر بر و زي و ر ی وربه ن ي پ ر بر و زي و ر ی به

اين حسابها را به استثنای برداشت ، اين حسابها را به استثنای برداشت ، . . مالی بسته می شوندمالی بسته می شوند
. . حسابهای سود و زيانی نيز می گويندحسابهای سود و زيانی نيز می گويند وي ی يز ی زي و و ی ويبه ی يز ی زي و و ی به



حسابهای دفتر کل را می توان به دو دسته کلی حسابهای دفتر کل را می توان به دو دسته کلی 
کرد کردتقسيم ::تقسيم ::تقسيم کردتقسيم کرد

حسابهای دائمی حسابهای دائمی   - - 11
ق22 ا قا ا ا حسابهای موقتحسابهای موقت  - - 22



دائم دائمحسابهای حسابهای دائمیحسابهای دائمیحسابهای

  
بشامل حسابهای دارايی ، بدهی وسرمايه که مانده آنها به شامل حسابهای دارايی ، بدهی وسرمايه که مانده آنها به      ه ي ر و ی ب يی ر ی ببه ه ي ر و ی ب يی ر ی به

اين حسابها را حسابهای اين حسابها را حسابهای . . دوره مالی بعد نقل ميشوددوره مالی بعد نقل ميشود
..ترازنامه ای نيز می گويندترازنامه ای نيز می گويند وي ی يز ی ز وير ی يز ی ز ر



اصالح و تعديل حسابهای دفتر کل در پايان دوره مالی و به اصالح و تعديل حسابهای دفتر کل در پايان دوره مالی و به     
) ) به روز رساندنبه روز رساندن( ( منظور اصالح ، تعديل و به هنگام کردنمنظور اصالح ، تعديل و به هنگام کردن

.  .  مدارک حسابداری انجام ميشودمدارک حسابداری انجام ميشود      



در پايان دوره مالی ثبت ميشوند در پايان دوره مالی ثبت ميشوند ” ” ثبت های اصالحی معموالثبت های اصالحی معموال    
::و شامل موارد زير می باشد و شامل موارد زير می باشد 

اصالح پيش دريافتهای درآمد اصالح پيش دريافتهای درآمد   --11
هزينه--22 های پرداخت پيش هزينهاصالح های پرداخت پيش اصالح اصالح پيش پرداخت های هزينهاصالح پيش پرداخت های هزينه--22
ثبت درآمدهای و هزينه های تحقق يافته ثبت نشده تا پايان ثبت درآمدهای و هزينه های تحقق يافته ثبت نشده تا پايان   --33

ال الال سال مالی سال مالی ال
ثبت هزينه استهالک دارائی ثبت هزينه استهالک دارائی   --44



هزينه های پرداخت پيش هزينهاصالح های پرداخت پيش اصالح پيش پرداخت های هزينه اصالح پيش پرداخت های هزينه اصالح

پيشاز آنجا که ممکن است بخشی از مبالغی که تحت عنوان پيش از آنجا که ممکن است بخشی از مبالغی که تحت عنوان پيش    ن و ی ب ز ی ب ن ج پيشز ن و ی ب ز ی ب ن ج ز
پرداخت ثبت شده اند تا پايان سال مالی به هزينه تبديل پرداخت ثبت شده اند تا پايان سال مالی به هزينه تبديل 

پيششوند، در پايان هر دوره مالی بايد بابت اين قسمت از پيش شوند، در پايان هر دوره مالی بايد بابت اين قسمت از پيش  ز ين ب ب ي ب ی ور ر ن ي پ ر پيشو ز ين ب ب ي ب ی ور ر ن ي پ ر و
پرداخت ها که به هزينه تبديل شده اند اصالحات الزم در پرداخت ها که به هزينه تبديل شده اند اصالحات الزم در 

..حسابها به عمل آيدحسابها به عمل آيد ي ب يبه ب به



ثبت درآمدهای تحقق يافته ثبت نشده تا پايان دوره ثبت درآمدهای تحقق يافته ثبت نشده تا پايان دوره 
مالی مالی 

بدر پايان دوره مالی ممکن است درآمدهايی تحقق يافته باشند در پايان دوره مالی ممکن است درآمدهايی تحقق يافته باشند    ي ق يی ر ن ی ور ن ي پ بر ي ق يی ر ن ی ور ن ي پ ر
.  .  ولی ثبتی از بابت آنها در دفاتر به عمل نيامده باشدولی ثبتی از بابت آنها در دفاتر به عمل نيامده باشد



مثال مثال مثالمثال

ماشين آالت شرکت چناران را تعمير ماشين آالت شرکت چناران را تعمير   13811381شرکت آلفا در اسفند شرکت آلفا در اسفند       
لایر ميباشد که دراين لایر ميباشد که دراين   30000003000000ارزش اين خدمات معادل ارزش اين خدمات معادل . . نمودنمود
خ ختا ل))اا29/12/8129/12/81نظنظ((تا ا ا آ ا ت لث ا ا آ ا ت ث ثبتی بابت آن در حسابها به عمل ثبتی بابت آن در حسابها به عمل ))استاست29/12/8129/12/81منظورمنظور((تاريختاريخ

به صورت زير به صورت زير   8181ثبت اصالحی در پايان سال ثبت اصالحی در پايان سال . . نيامده استنيامده است
. . ميباشدميباشدميباشدميباشد

تاريخ             شرح               بدهکار           بستانکارتاريخ             شرح               بدهکار           بستانکار    
افتن29/12/8129/12/81 ا افتنا ا 30000003000000ا 30000003000000حسابهای دريافتنی             حسابهای دريافتنی                 29/12/8129/12/81

30000003000000درآمد تعميرات                                  درآمد تعميرات                                                                                            
.      .      بابت ارائه خدمات به شرکت چناران بابت ارائه خدمات به شرکت چناران                                 



ثبت هزينه های تحميل يافته ثبت نشده تا پايان ثبت هزينه های تحميل يافته ثبت نشده تا پايان 
دوره مالی دوره مالی 

در پايان دوره مالی هزينه هايی وجود دارند که در پايان دوره مالی هزينه هايی وجود دارند که ””معموالمعموال     روو وجو يی زي ی ور ن ي پ رر وجو يی زي ی ور ن ي پ ر
از جله هزينه تلفن ، آ ب ، برق اين گونه از جله هزينه تلفن ، آ ب ، برق اين گونه ..ثبت نشده اندثبت نشده اند

.   .   هزينه ها را هزينه های معوق نيز می گويندهزينه ها را هزينه های معوق نيز می گويند وي ی يز وق ی زي ر ويزي ی يز وق ی زي ر زي



يبه منظور به کارگيری صحيح اصل تطابق در پايان سال بايد به منظور به کارگيری صحيح اصل تطابق در پايان سال بايد  ب ن ي پ ر بق يح يری ر ب ور يب ب ن ي پ ر بق يح يری ر ب ور ب
..اين گونه هزينه ها را در دفاتر ثبت نموداين گونه هزينه ها را در دفاتر ثبت نمود



ثبت هزينه استهالک دارائيهای بلند مدت استهالک ثبت هزينه استهالک دارائيهای بلند مدت استهالک 
پذير پذير 

      
بدارائيهای که عمر مفيد آنها بيشتر از يک سال باشد، به دارائيهای که عمر مفيد آنها بيشتر از يک سال باشد، به      ب ي ز ر بي ه ي ر ی يه بر ب ي ز ر بي ه ي ر ی يه ر

عنوان دارائی بلندمدت يا ثابت در دفاتر ثبت ميشوند به غير عنوان دارائی بلندمدت يا ثابت در دفاتر ثبت ميشوند به غير 
ياز زمين تمامی دارائيهای بلندمدت ديگر دارای عمر مفيد از زمين تمامی دارائيهای بلندمدت ديگر دارای عمر مفيد  ر ی ر ر ي ب ی يه ر ی ين ز يز ر ی ر ر ي ب ی يه ر ی ين ز ز

. . محدود می باشندمحدود می باشند





استهالک هزينه محاسبه ه استهالکنح هزينه محاسبه ه ::نحوه محاسبه هزينه استهالک نحوه محاسبه هزينه استهالک ::نح

    
هزينه هزينه = = عمر مفيد عمر مفيد ÷÷بهای تمام شده بهای تمام شده     --ارزش اسقاط ارزش اسقاط  مرزشرزش ی مبه ی يبه ير زيزير

استهالک استهالک 



مات ملز دی ج م حساب ماتاصالح ملز دی ج م حساب اصالح حساب موجودی ملزومات اصالح حساب موجودی ملزومات اصالح

  
::برای حسابداری ملزومات دو روش وجود دارد برای حسابداری ملزومات دو روش وجود دارد     
در اين روش هنگام خريد ملزومات، حساب در اين روش هنگام خريد ملزومات، حساب : : روش اول روش اول     

موجودی ملزومات، بدهکار وحساب صندوق يا حسابهای موجودی ملزومات، بدهکار وحساب صندوق يا حسابهای 
. . پرداختنی بستانکار می شودپرداختنی بستانکار می شود

در اين روش هنگام خريد ملزومات حساب در اين روش هنگام خريد ملزومات حساب : : روش دوم روش دوم       
هزينه ملزومات، بدهکار و حساب صندوق يا حسابهای هزينه ملزومات، بدهکار و حساب صندوق يا حسابهای 

. . پرداختنی ، بستانکار ميشودپرداختنی ، بستانکار ميشود



شده اصالح ترازآزمايش شدهتهيه اصالح ترازآزمايش تهيه ترازآزمايشی اصالح شده تهيه ترازآزمايشی اصالح شده تهيه

    
رپس از انجام تمامی ثبتهای اصالحی انتقال آنها از دفتر پس از انجام تمامی ثبتهای اصالحی انتقال آنها از دفتر      ز ه ی ی ه ب ی م ج ز رپس ز ه ی ی ه ب ی م ج ز پس

روزنامه به دفتر کل ،مانده حسابهای دفتر کل تعيين و روزنامه به دفتر کل ،مانده حسابهای دفتر کل تعيين و 
..ترازآزمايشی ديگری تهيه می شودترازآزمايشی ديگری تهيه می شود و ی هي ری ي ی ي ز ز ور ی هي ری ي ی ي ز ز ر



ترازآزمايشی را که پس از انجام ثبتهای اصالحی تهيه ترازآزمايشی را که پس از انجام ثبتهای اصالحی تهيه       
ترازآزمايشی ترازآزمايشی . . ميکنند، ترازآزمايشی اصالح شده می گويندميکنند، ترازآزمايشی اصالح شده می گويند

اصالح شده مبنای تهيه صورت سود وزيان و ترازنامه اصالح شده مبنای تهيه صورت سود وزيان و ترازنامه 
.  .  قرار می گيردقرار می گيرد



پنج پنجفصل فصل پنجم فصل پنجم فصل

)  )  گزارشگری مالی گزارشگری مالی ((تکميل چرخه حسابداریتکميل چرخه حسابداری   ری ب چر ریي ب چر ی((ي ری ر یز ری ر ))ز



کل کلهدف هدف کلیهدف کلیهدف

یتکميل چرخه حسابداری و آشنايی با تهيه صورتهای مالی تکميل چرخه حسابداری و آشنايی با تهيه صورتهای مالی    ی ه ور هي ب يی و ری ب چر یي ی ه ور هي ب يی و ری ب چر ي



11گفتارگفتار 11گفتارگفتار

  
ریتوالی مراحل حسابداریتوالی مراحل حسابداری   ب ر ی ریو ب ر ی و



هدفهدفهدفهدف

  
يانتظار می رود پس از مطالعه اين گفتار عملياتی که طی يک انتظار می رود پس از مطالعه اين گفتار عملياتی که طی يک  ی ی ي ر ين ز پس رو ی ير ی ی ي ر ين ز پس رو ی ر

. . دوره مالی انجام می گيرد را بدانيددوره مالی انجام می گيرد را بدانيد



  
رسيستم حسابداری بايد تمامی اطالعات مالی موسسه را سيستم حسابداری بايد تمامی اطالعات مالی موسسه را      و ی ی ي ب ری ب م ري و ی ی ي ب ری ب م ي

شناسايی، اندازه گيری، ثبت، طبقه بندی و در قالب شناسايی، اندازه گيری، ثبت، طبقه بندی و در قالب 
یصورتهای مالی تلخيص نموده تا اطالعات مفيدی را برای صورتهای مالی تلخيص نموده تا اطالعات مفيدی را برای  بر ر ی ي و يص ی ی ه یور بر ر ی ي و يص ی ی ه ور

. . استفاده کنندگان اطالعات حسابداری فراهم نمايداستفاده کنندگان اطالعات حسابداری فراهم نمايد



  
یفرايند عمليات حسابداری شامل يک سری عملياتی است که فرايند عمليات حسابداری شامل يک سری عملياتی است که      ي ری ي ری ب ي ي یر ي ری ي ری ب ي ي ر

اين اين . . به طور پياپی در هر دوره مالی تکرار می شودبه طور پياپی در هر دوره مالی تکرار می شود
.  .  عمليات پياپی را چرخه حسابداری می گويندعمليات پياپی را چرخه حسابداری می گويند وي ی ری ب چر ر پی پي ويي ی ری ب چر ر پی پي ي



در طول دوره مالی عمليات زير به طور مستمر و بدون در طول دوره مالی عمليات زير به طور مستمر و بدون   
::وقفه انجام می گيرد وقفه انجام می گيرد 

جمع آوری اطالعات مالی جمع آوری اطالعات مالی   --11
مالی--22 عمليات و معامالت تحليل و مالیتجزيه عمليات و معامالت تحليل و تجزيه تجزيه و تحليل معامالت و عمليات مالیتجزيه و تحليل معامالت و عمليات مالی--22
ثبت معامالت و عمليات مالی در دفتر روزنامه ثبت معامالت و عمليات مالی در دفتر روزنامه   --33
کل44 ف ا ف ا اقال کلقل ف ا ف ا اقال قل نقل اقالم از دفترروزنامه به دفتر کلنقل اقالم از دفترروزنامه به دفتر کل--44



در پايان دوره مالی برای تهيه صورتهای مالی عمليات زير در پايان دوره مالی برای تهيه صورتهای مالی عمليات زير 
::انجام می گيرد انجام می گيرد 

آآ تهيه ترازآزمايشی تهيه ترازآزمايشی --11
اصالح و تعديل حسابهای دفتر کل اصالح و تعديل حسابهای دفتر کل   --22
تهيه صورت سود وزيان و صورت تغييرات سرمايه تهيه صورت سود وزيان و صورت تغييرات سرمايه   --33
وبستن حسابهای موقتبستن حسابهای موقت--44 ی به ن وب ی به ن ب
تهيه ترازآزمايشی اختتامی تهيه ترازآزمايشی اختتامی   --55
ترازنامه--66 ترازنامهتهيه تهيه تهيه ترازنامهتهيه ترازنامه66



22گفتارگفتار 22گفتارگفتار

  
یتهيه صورتهای مالیتهيه صورتهای مالی ی ه ور یهي ی ه ور هي



هدفهدفهدفهدف

ورانتظار می رود پس از مطالعه اين گفتار نحوه تهيه صورت انتظار می رود پس از مطالعه اين گفتار نحوه تهيه صورت      هي و ر ين ز پس رو ی ورر هي و ر ين ز پس رو ی ر
. . سود و زيان ، ترازنامه و صورتحساب سرمايه را بدانيدسود و زيان ، ترازنامه و صورتحساب سرمايه را بدانيد



تهيه صورتهای مالی به عنوان مهمترين محصول سيستم تهيه صورتهای مالی به عنوان مهمترين محصول سيستم       
اطالعاتی حسابداری، يکی از اصل ترين وظايف اطالعاتی حسابداری، يکی از اصل ترين وظايف 

نتيجه و خالصه تمام عمليات حسابداری نتيجه و خالصه تمام عمليات حسابداری . . حسابداران استحسابداران است
در پايان هر دوره مالی در قالب صورتهای مالی اساسی در پايان هر دوره مالی در قالب صورتهای مالی اساسی 

. . ارائه می شودارائه می شود



از اند عبارت اساس مال رتهای ازص اند عبارت اساس مال رتهای ::صورتهای مالی اساسی عبارت اند از صورتهای مالی اساسی عبارت اند از ::ص

زترازنامهترازنامه--11 زر ر
انباشته  انباشته  ) ) زيانزيان((صورت سود وزيان و صورت سود صورت سود وزيان و صورت سود   --22
نقد33 دش گ نقدت دش گ ت صورت گردش وجوه نقدصورت گردش وجوه نقد--33
صورت تغييرات سرمايه صورت تغييرات سرمايه   --44



زيان د س رت زيانص د س رت صورت سود و زيان صورت سود و زيان ص

      
يصورت سود وزيان بيانگر نتايج عمليات موسسه طی يک صورت سود وزيان بيانگر نتايج عمليات موسسه طی يک    ی و ي يج ر بي ن وزي و يور ی و ي يج ر بي ن وزي و ور

برای اندازه گيری نتايج عمليات يک برای اندازه گيری نتايج عمليات يک . . دوره مالی می باشددوره مالی می باشد
بموسسه درآمدها و هزينه های يک دوره مالی با هم مقابله موسسه درآمدها و هزينه های يک دوره مالی با هم مقابله  م ب ی ور ي ی زي و ر بو م ب ی ور ي ی زي و ر و

.  .  شوندشوند



  
رگزارشی که مقابله درآمدها و هزينه های يک دوره مالی در گزارشی که مقابله درآمدها و هزينه های يک دوره مالی در      ی ور ي ی زي و ر ب ی ر رز ی ور ي ی زي و ر ب ی ر ز

. . آن صورت می گيرد را صورت سود وزيان می نامندآن صورت می گيرد را صورت سود وزيان می نامند



هيصورت سود وزيان از روی ترازآزمايشی اصالح شده تهيه صورت سود وزيان از روی ترازآزمايشی اصالح شده تهيه      ح ی ي ز ز ر روی ز ن وزي و هيور ح ی ي ز ز ر روی ز ن وزي و ور
در صورت سود و زيان ابتدا درآمدها نوشته در صورت سود و زيان ابتدا درآمدها نوشته . . می شودمی شود

رميشود و سپس هزينه ها از آنها کسر می گردد؛ با کسر ميشود و سپس هزينه ها از آنها کسر می گردد؛ با کسر  ب ر ی ر ه ز زي پس و و ري ب ر ی ر ه ز زي پس و و ي
. . هزينه ها از درآمدها، سود موسسه به دست می آيدهزينه ها از درآمدها، سود موسسه به دست می آيد



زيدرمتن صورت سود و زيان نيز ابتدا درآمدها و بعد هزينه ها درمتن صورت سود و زيان نيز ابتدا درآمدها و بعد هزينه ها  ب و ر ب يز ن زي و و ور ن زير ب و ر ب يز ن زي و و ور ن ر
..نوشته می شودنوشته می شود



قت م حسابهای قتبستن م حسابهای بستن حسابهای موقت بستن حسابهای موقت بستن

بيان گرديد برای تهيه ترازنامه ابتا بايد بيان گرديد برای تهيه ترازنامه ابتا بايد ” ” همان گونه که قبالهمان گونه که قبال    
اما حسابهای موقت چه اما حسابهای موقت چه . . حسابهای موقت بسته شوندحسابهای موقت بسته شوند

حسابهايی هستند ؟ حسابها را از نظر انتقال يا عدم انتقال حسابهايی هستند ؟ حسابها را از نظر انتقال يا عدم انتقال 
::مانده آنها به دوره مالی بعد، به دو دسته تقسيم ميکنندمانده آنها به دوره مالی بعد، به دو دسته تقسيم ميکنند

حسابهای موقت حسابهای موقت   --11      
دائمی--22 دائمیحسابهای حسابهای حسابهای دائمی حسابهای دائمی 22    



قت م قتحسابهای م حسابهای موقتحسابهای موقتحسابهای

  
. . حسابهايی هستند که مانده آنها به دوره بعد منتقل نمی شودحسابهايی هستند که مانده آنها به دوره بعد منتقل نمی شود     و ی ب ور ب ه يی وبه ی ب ور ب ه يی به

:           :           حسابهای موقت شامل حسابهای زير می شود حسابهای موقت شامل حسابهای زير می شود 
حسابهای صورت سود وزيان اعم از درآمدها و حسابهای صورت سود وزيان اعم از درآمدها و ))الفالف و)) ر ز م ن وزي و ور ی وبه ر ز م ن وزي و ور ی به

هزينه ها هزينه ها 
برداشت))بب برداشتحساب حساب حساب برداشت حساب برداشت ))بب    



دائم دائمحسابهای حسابهای دائمیحسابهای دائمیحسابهای

    
بحسابهايی هستند که مانده آنها به دوره مالی بعد منتقل حسابهايی هستند که مانده آنها به دوره مالی بعد منتقل      ی ور ب ه يی ببه ی ور ب ه يی به

حسابهای دائمی شامل حسابهای ترازنامه اعم حسابهای دائمی شامل حسابهای ترازنامه اعم ..ميشودميشود
..سرمايه  ميشود سرمايه  ميشود ))جج((بدهيها وبدهيها و))بب((دارائيها،دارائيها،))الفالف((ازاز يه))((زز يهر و))بب((ر يه وب يه و))جج((ب ي ي ور ي ي ر



طی دوره مالی ممکن است بخشی از يک حساب دائمی و طی دوره مالی ممکن است بخشی از يک حساب دائمی و       
اين گونه حسابها راحسابهای اين گونه حسابها راحسابهای ..بخش ديگر آن موقت باشدبخش ديگر آن موقت باشد
حساب پيش پرداخت و حساب پيش پرداخت و ” ” مثالمثال. . مختاط يا مخلوط می گويندمختاط يا مخلوط می گويند

پيش دريافت، قبل از اصالحات از جمله حسابهای مختلط پيش دريافت، قبل از اصالحات از جمله حسابهای مختلط 
. . هستندهستند



یبا انجام ثبت های اصالحی قسمت دائمی و قسمت موقتی با انجام ثبت های اصالحی قسمت دائمی و قسمت موقتی  و و ی ی ی ب م ج یب و و ی ی ی ب م ج ب
. . حسابهای مختاط از هم تفکيک می شودحسابهای مختاط از هم تفکيک می شود



    
زدرپايان سال مالی برای بستن حساب درآمدها و هزينه ها از درپايان سال مالی برای بستن حساب درآمدها و هزينه ها از      زي و ر ب ن ب ی بر ی ن ي زرپ زي و ر ب ن ب ی بر ی ن ي رپ

”  ”  حساب خالصه سود وزيانحساب خالصه سود وزيان““يک حساب واسط به نام يک حساب واسط به نام 
يم. . استفاده می کنيماستفاده می کنيم يمی ی



قت م حسابهای بستن قتمراحل م حسابهای بستن مراحل بستن حسابهای موقت مراحل بستن حسابهای موقت مراحل

حساب درآمدها را بدهکار وحساب خالصه سودوزيان را حساب درآمدها را بدهکار وحساب خالصه سودوزيان را --11
.  .  بستانکار می کنيم بستانکار می کنيم 

حساب خالصه سودوزيان رامعادل جمع هزينه ها بدهکار حساب خالصه سودوزيان رامعادل جمع هزينه ها بدهکار --22
وتک تک حسابهای مربوط به هزينه ها را بستانکار ميکنيموتک تک حسابهای مربوط به هزينه ها را بستانکار ميکنيم

گگ حساب خالصه سودوزيان را مانده گيری نموده و در حساب خالصه سودوزيان را مانده گيری نموده و در --33
صورتی که مانده آن بستانکار باشد آن را معادل مبلغ مانده صورتی که مانده آن بستانکار باشد آن را معادل مبلغ مانده 

کن تانکا ا ه ا ا کا کنآ تانکا ا ه ا ا کا . . آن بدهکار و حساب سرمايه را بستانکارمی کنيمآن بدهکار و حساب سرمايه را بستانکارمی کنيمآ
حساب سرمايه را بدهکار و حساب برداشت را بستانکار حساب سرمايه را بدهکار و حساب برداشت را بستانکار   --44

. . می کنيممی کنيمکنکن



اختتام ترازآزمايش اختتامتهيه ترازآزمايش تهيه ترازآزمايشی اختتامی تهيه ترازآزمايشی اختتامی تهيه

  
وپس از انجام ثبتهای مربوط به بستن حسابهای موقت و انتقال پس از انجام ثبتهای مربوط به بستن حسابهای موقت و انتقال    و ی به ن ب ب ربو ی ه ب م ج ز وپس و ی به ن ب ب ربو ی ه ب م ج ز پس

آنها به دفتر کل ، مانده اين حسابها در دفتر کل صفر ميشود آنها به دفتر کل ، مانده اين حسابها در دفتر کل صفر ميشود 
واز مانده حسابهای دفتر کل يک ترازآزمايش تهيه می شود از مانده حسابهای دفتر کل يک ترازآزمايش تهيه می شود  ی هي يش ز ز ر ي ر ی به وز ی هي يش ز ز ر ي ر ی به ز
اين ترازآزمايشی راکه پس از بستن حسابهای موقت تهيه اين ترازآزمايشی راکه پس از بستن حسابهای موقت تهيه 
یمی شود وفقط شامل حسابهای دائمی ميباشد ترازآزمايشی می شود وفقط شامل حسابهای دائمی ميباشد ترازآزمايشی  ي ز ز ر يب ی ی به و و یی ي ز ز ر يب ی ی به و و ی

. . اختتامی می نامنداختتامی می نامند
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