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 مقدمه
 سخنی با خوانندگان

 این کتاب شامل: می باشد. ملیهای مالی طبق استاندارد بین آموزش صورتهدف کتاب 

 آموزش حسابداری صنعتی 
 آموزش حسابداری تکمیلی 
 و اظهارنامه ها آموزش قوانین مالیاتی 
 و تنظیم لیست حقوق و دستمزد آموزش قوانین تامین اجتماعی 
 آموزش اکسل و نرم افزارهای حسابداری 
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در این فصلل سلعی شلده    
درباره ساختار حسابداری و 
انواع گزارشات مللی و بلین   
المللللی بلله طللور مختصللر 
صحبت به عمل آیلد و یلک   
مثال کاربردی همراه با نلرم  
افللزار اکسللل آمللوزش داده 

 شود.

 *مفاهیم و تئوری حسابداری -فصل اول 

 تاریخچه 

همزاد تمدن بشلری اسلت و بله انلدازه آن قلدمت دارد.      حسابداری 
های سلفالین   نخستین مدارک کشف شده حسابداری در جهان، لوحه

 3600بله   اسلت و قلدمت آن   (Babylon) در بابلل  تمدن سلومر  از
گردد و از پرداخلت دسلتمزد تعلدادی کلارگر      بر می قبل از میلدسال

های مصلر، رم   دهند در تمدن مدارک و شواهد نشان می .حکایت دارد
های حسابداری برقرار بلوده و نلوعی    نیز نوعی کنترل یونان باستان و

است. شخص جمعدار، مأمور دولت  شده حساب جمع و خرج تنظیم می
است  محافظت از پول یا دارایی دیگری به او محول بوده یا شخصی که

در فواصل زمانی مقرر حساب خود را به ارباب یا مسئولن دولتی پس 
هلا و   است. برای ایلن کلار دو فهرسلت تفیلیلی از دریافلت      داده می

شد و جملع   ها بر حسب پول، وزن یا مقیاس دیگری تهیه می پرداخت
شامل موجودی ابتلدای دوره بله    آن دو مساوی بود. فهرست دریافت

علوه وجوه یا کالی دریافتی طی دوره بود. فهرست پرداخلت شلامل   
مبالغ پرداختی، کالی فروخته شده یا به مصرف رسیده در طلی دوره  

است کله بایلد بله اربلاب      به علوه مانده پول و کال نزد جمعدار بوده
هلای   نهلا جنبله  شد؛ بنابراین، حسابداری باسلتانی ت  تحویل داده می

گرفت و با سیستم جامعی که  های مالی را در بر می محدودی از فعالیت
کلیه عملیات مالی حکومت را ثبت و ضبط کند یا به نگهداری حساب 
معاملت تجاری بپردازد، فاصله بسیاری داشت. این نلوع حسلابداری   

 .دوام یافت قرون وسطی تا

 موزه لوور ساله مورد استفاده برای محاسبه در شوش، 5500های  مهره

هلا در تملدن باسلتانی ایلران نیلز حسلابداری،        ر تمدنهمانند سای
ای مفصل و خواندنی دارد. پیشینه حسلابداری در ایلران بله     گذشته

گردد که در این سرزمین پا گرفت و مدارک  هایی بر می نخستین تمدن
قلرن قلدمت، گلواه بلر پیشلرفت       25حسابداری به دست آملده بلا   

باستان دارد. در ایران عصر هخامنشی، نظام مالی  دانش در ایران این
و پولی جامع و منسجمی برقرار بلوده و حسلاب درآملدها و مخلارج     

اسلت.   شلده  ی ملی حکومت به ریز و به دقت، ثبت و ضبط و نگاهلدار 
است که  های مزبور به دست آمده حدود سی هزار لوح از بخشی از کاخ جمشید موسوم به خزانه، محل اسناد مالی کاخ

                                              

*
 https://www.aparat.com/user/video/list/username/accasadi 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%86_%D8%B3%D9%88%D9%85%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%86_%D8%B3%D9%88%D9%85%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A8%D9%84_%D8%A7%D8%B2_%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D9%88%D9%86_%D9%88%D8%B3%D8%B7%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D9%88%D9%86_%D9%88%D8%B3%D8%B7%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87_%D9%84%D9%88%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87_%D9%84%D9%88%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4_%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4_%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.aparat.com/user/video/list/username/accasadi
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سال قبل از میلد است. یکی از این  480حکایت از وسعت ثبت اطلعات مالی آن دوران دارد. تاریخ این لوحها حدود 
« اصول حسابداری»است و کتاب  انده شده، مطالعه و خوجرج کامرون است، توسط پروفسور خط عیلمی لوحها که به

 :کند ترجمة آن را بازگو می

)تخت « پارسه»)مدیر صندوق( به کارگرانی که درهای آهنی « شاکا»نقره به وسیله « شکِل»و شش « کارشا»برابر سه 
قرار هر سله   طور مقرر به مسئول کار ایشان است، پرداخت شد. معادل این مبلغ به« بردکاما»سازند و  جمشید( را می

نقره یک گوسفند احتساب گردید. مدت کار ایشان از ماه آدوکنئیش تا ماه ویخن )ماه اول تا دوازدهم( سلال  « شکِل»
 .کردند ششم )سلطنت خشایار شاه( بوده و دو نفر هرکدام ماهی یک شکل و نیم نقره )دستمزد( دریافت می

ملیلدی( بنلا    0495) لوکا پلاچیولی  فردی ایتالیایی به نام حسابداری دانشگاهی با بیش از پانصد سال سابقه توسط
فرقله   ای شلد کله از   هلب صلومعه  را 0470است. پاچیولی تحصیلت خود را در وِنیلز گذرانلد و در دهله     نهاده شده

لودُویکلو اِسفررتسلا    ای از معلم خصوصی ریاضیات بود تا اینکه در آن سال دعوت نامه 0497بود. تا سال  فرانسیسکن
آشنا گردید و به او ریاضلیات آملوزش    لئوناردو دا وینچی مشغول به کار شود. او در آنجا با میلن دریافت نمود تا در

پادشاه فرانسله شلهر را بله     لوئی دوازدهم ، پاچیولی و لئوناردو مجبور شدند تا از میلن فرار کنند زیرا0499داد. در 
ها را از آنجا بیرون کرد. بعد از آن، پاچیولی و لئوناردو اکثلر اوقلات بلا هلم سلفر       تصرّف خود درآورده و حامیان آن

 .پاچیولی به علت سالخوردگی فوت کردبه محض برگشت به میهن،  0507کردند. در سال  می

 :باشد پاچیولی چندین کتاب در زمینه ریاضیات منتشر کرد که شامل اثر زیر می

Summa de Arithmetica, Geometrica, Proportioni et Proportionalita 0494 

ساب و جبر و استفاده این کتاب شامل موضوعاتی از جمله ح«. ای از جبر، هندسه، نسبت و تناسب مجموعه»به معنی 
ها در تجارت، دفترداری، پول و مبادله است. وی در این اثر به تلفیق دانش ریاضی زمان خود پرداخلت. همچنلین    آن

بله کلار    رنسلانس  ها و دفاتر که تجار ونیلزی در طلول دوران   برای اولین بار شرحی در مورد روش نگهداری حساب
مشهور شد. اگر چه پاچیولی این سیسلتم را تلدوین    بداری دوطرفهحسا بردند، ارائه داد. این روش بعدها به روش می

مورد توجه واقع شد. سیستمی که او بله تلدوین و معرفلی آن    « پدر علم حسابداری»عنوان  کرد و نه اختراع، ولی به
دفتلر   و دفاتر روزنامله  شناسیم. او استفاده از ها را می های حسابداری بود که ما امروز آن پرداخت شامل اغلب چرخه

د، و تذکر داد که یک فرد نباید به رختخواب برود مگر اینکه بدهی با بستانکاری برابر باشد! دفتر کل او را شرح دا کل
بود(، تعهّلد بلانکی، سلرمایه، درآملد، و مخلارج       موجودی کال حسابهایی برای موجودی )که شامل وجوه دریافتی و

شود. او ثبت نهایی آخر  انواع حساب که در بیلن کار و صورتحساب درآمد یک سازمان به ترتیب گزارش می -داشت
همچنین، رساله سال را نشان داد و پیشنهاد کرد که یک تراز آزمایشی برای تأیید دفتر کل متعادل بکار گرفته شود. 
 .شود او دامنه وسیعی از موضوعات مرتبط را، از اخلقیات حسابداری گرفته تا حسابداری هزینه، شامل می

ترین تغییرات حسابداری در طول پانصد سال گذشته تغییر ماهیت نظری آن است. حسابداری دانشلگاهی در   از مهم
است. یعنی اندیشمندان حسابداری تنها بر اساس قیاس  تهچهار صد سال اول عمر خود عمدتاً رویکردی تجویزی داش

 تهیله  یکردنلد. بلرای مثلال نحلوه     های حسابداری خاصی را به حسابداران تجویز می مبتنی بر فرضیات مبنا، روش
کردنلد.   عیین و تجویز می، تاستدلل منطقی اساس بر را ها موجودی ارزیابی ییا نحوه صورت سود و زیان یا ترازنامه

شود. اما از اوایلل سلده بیسلتم، مباحلر نظلری و       های تجویزی یاد می های تجویزی با نام تئوری امروزه از این روش
و بلا   سده بیستم های معرفت بشری رواج یافت. در اواسط فلسفی جدی در خصوص تعلق حسابداری به یکی از حوزه

های حسابداری اثبات گرایانه بله ظهلور رسلید.     پازیتیویسم( بر فیای دانشگاهی، نظریه(اثبات گرایی تسلط مکتب

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B7_%D8%B9%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B7_%D8%B9%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%D8%AC_%DA%A9%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%D8%AC_%DA%A9%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%88%DA%A9%D8%A7_%D9%BE%D8%A7%DA%86%DB%8C%D9%88%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%88%DA%A9%D8%A7_%D9%BE%D8%A7%DA%86%DB%8C%D9%88%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%82%D9%87_%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C%D8%B3%DA%A9%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%82%D9%87_%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C%D8%B3%DA%A9%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%82%D9%87_%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C%D8%B3%DA%A9%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A6%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88_%D8%AF%D8%A7_%D9%88%DB%8C%D9%86%DA%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A6%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88_%D8%AF%D8%A7_%D9%88%DB%8C%D9%86%DA%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%88%D8%A6%DB%8C_%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%88%D8%A6%DB%8C_%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%AF%D9%88%D8%B7%D8%B1%D9%81%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%AF%D9%88%D8%B7%D8%B1%D9%81%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%AA%D8%B1_%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%AA%D8%B1_%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1_%DA%A9%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1_%DA%A9%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1_%DA%A9%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF%DB%8C_%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF%DB%8C_%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA_%D8%B3%D9%88%D8%AF_%D9%88_%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA_%D8%B3%D9%88%D8%AF_%D9%88_%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%84_%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%84_%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AF%D9%87_%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AF%D9%87_%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C
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هلای   های اثبات گرایانه در ظرف کمتر از ربع قرن آشکار شد و حسابداری به تبع سایر رشته های بنیادین نظریه ضعف
فلسفی و نظری شد. طرح حسابداری انتقادی یا امثال آن نشانه این تحول نظری  جُستارهای علمی وارد دنیای جدید

 .در حسابداری است

 تئوری حسابداری

های مهندسی است ؛چون از طریق تهیله   های رشته و یکی از زیر شاخه می باشدخوانده  تتجار زبان حسابداری علم
 قلرار  حق ذی و علقه ذی و نفع ذی اشخاص اختیار در اقتصادی واحدهای ی های مالی، اطلعات لزم را درباره گزارش

اقتصادی دوللت و از ایلن    و لیما های سازمان دهندگان، اعتبار سرمایه، صاحبان مدیران، شامل اشخاص این. دهد می
 Accounting Information سیسلتم اطلعلاتی حسلابداری    از منظری دیگر از حسابداری با نلام  .قبیل هستند

System ها و واحلدهای تجلاری و    مربوط به رویدادهای مالی مؤثر بر سازمان پردازش اطلعات شود که برای یاد می
 .است گیرندگان، طراحی شده مگونه رویدادها به تصمی گزارش اثرات این

و ثبلت و   گیلری  انلدازه  حسلابداری عبلارت اسلت از فراینلد شناسلایی،     «: بیانیه اساسی تئوری حسابداری»طبق 
بیانیله در   .کننلدگان آن اطلعلات   های آگاهانه به وسلیله اسلتفاده   گیری رشگری اطلعات اقتصادی برای تصمیمگزا

تلقی « اطلعات اقتصادی»توان  را می« اطلعات حسابداری»است بر اساس دیدگاهی جامع،  تشریح این تعریف آورده
 . .کرد

شلود؛درحالیکه دفتلرداری بخشلی از     سابداری استفاده میگاهی اوقات به اشتباه از مفهوم دفترداری برای تعریف ح
البتله ایلن    سازی مبادلت واحد تجلاری.  و خلصه بندی طبقه حسابداری است . دفترداری عبارت است از: فن ثبت،

های حسابداری با اسلتفاده از نلرم افزارهلای     شد. اما امروزه ثبت عملیات در گذشته صرفاً در دفاتر حساب انجام می
گیرد. در واقع دفترداری  شود. حسابداری مفهوم وسیع تری از دفترداری را دربر می حسابداری توسط رایانه انجام می

اران از مجموعه قواعلد یکسلان تحلت عنلوان اصلول پذیرفتله شلده        بخشی از وظایف حسابدار است. همه حسابد
 .کنند های مالی استفاده می حسابداری واستانداردهای حسابداری برای تهیه گزارش

دهلد. در واحلدهای بازرگلانی،     هلای ملالی را تشلکیل ملی     اطلعات مربوط به معاملت روزمره، اساس تهیه گزارش
های جاری مانند اجاره، حقوق، بهلای آب و   ، خرید ماشین آلت و پرداخت هزینههایی نظیر خرید و فروش کال فعالیت

 .برق از جمله معاملت روزمره است

های مهندسی است ؛چون از طریلق تهیله    های رشته شود و یکی از زیر شاخه خوانده می تجارت زبان حسابداری علم
 قلرار  حلق  ذی و علقه ذی و نفع ذی اشخاص اختیار در اقتصادی واحدهای ٔ  های مالی، اطلعات لزم را درباره گزارش

للت و از ایلن   دو اقتصادی و مالی های سازمان دهندگان، اعتبار سرمایه، صاحبان مدیران، شامل اشخاص این. دهد می
 Accounting Information سیسلتم اطلعلاتی حسلابداری    منظری دیگر از حسابداری با نلام از  .قبیل هستند

System ها و واحلدهای تجلاری و    مربوط به رویدادهای مالی مؤثر بر سازمان اطلعاتپردازش  شود که برای یاد می
 .است گیرندگان، طراحی شده گونه رویدادها به تصمیم گزارش اثرات این

و ثبلت و   گیلری  انلدازه  حسلابداری عبلارت اسلت از فراینلد شناسلایی،     «: بیانیه اساسی تئوری حسابداری»طبق 
بیانیله در  .کننلدگان آن اطلعلات   های آگاهانه به وسلیله اسلتفاده   گیری گزارشگری اطلعات اقتصادی برای تصمیم

تلقی « اطلعات اقتصادی»توان  را می« ت حسابداریاطلعا»است بر اساس دیدگاهی جامع،  تشریح این تعریف آورده
 . .کرد

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D8%B4_%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D8%B4_%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A8%D9%82%D9%87%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A8%D9%82%D9%87%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D8%B4_%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D8%B4_%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C
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شلود؛درحالیکه دفتلرداری بخشلی از     گاهی اوقات به اشتباه از مفهوم دفترداری برای تعریف حسابداری استفاده می
سازی مبادلت واحد تجلاری. البتله ایلن     و خلصه بندی طبقه حسابداری است . دفترداری عبارت است از: فن ثبت،

های حسابداری با اسلتفاده از نلرم افزارهلای     شد. اما امروزه ثبت عملیات در گذشته صرفاً در دفاتر حساب انجام می
گیرد. در واقع دفترداری  ابداری مفهوم وسیع تری از دفترداری را دربر میشود. حس حسابداری توسط رایانه انجام می

بخشی از وظایف حسابدار است. همه حسابداران از مجموعه قواعلد یکسلان تحلت عنلوان اصلول پذیرفتله شلده        
 .کنند های مالی استفاده می حسابداری واستانداردهای حسابداری برای تهیه گزارش

دهلد. در واحلدهای بازرگلانی،     هلای ملالی را تشلکیل ملی     روزمره، اساس تهیه گزارش اطلعات مربوط به معاملت
های جاری مانند اجاره، حقوق، بهلای آب و   هایی نظیر خرید و فروش کال، خرید ماشین آلت و پرداخت هزینه فعالیت

 .برق از جمله معاملت روزمره است

  مالی  اطلعات  کیفی  خصوصیات

  ملالی   در صلورتهای   شلده   ارائه  گردد اطلعات می  موجب  شود که می  اطلق  خصوصیاتی  به  کیفی  خصوصیات . 2 – 0
  مفیلد واقلع    واحد تجاری  مالی  پذیری و انعطاف  ، عملکرد مالی مالی  وضعیت  ارزیابی  در راستای  کنندگان استفاده  برای
 شود.

  ایلن   ارائله  چگونگی دیگر به  و برخی  مالی  در صورتهای  مندرج  عاتاطل  محتوای  به  کیفی  خصوصیات  برخی . 2 – 2
 شود. می  مربوط  اطلعات

  اطلعات  . هرگاه است “ بودن اتکا  قابل ”و  “ بودن  مربوط ”،  اطلعات  با محتوای  مرتبط  اصلی  کیفی  خصوصیات . 2 – 3
  دیگلری   از خصوصلیات   خود متشکل  بودن اتکا  قابلو   بودن  اتکا نباشد، مفید نخواهد بود. مربوط  و قابل  مربوط  مالی
 شود. می  مطرح2-09  الی 2- 8  در بندهای  که  است

اگلر    . حتلی  اسلت “  بودن فهم  قابل ”و  “ودنب  مقایسه  قابل ”،  اطلعات  با ارائه  مرتبط  اصلی  کیفی  خصوصیات . 2 – 4
  دچلار محلدودیت    نبلودن   فهم  و قابل  نبودن  مقایسه  قابل  درصورت  آن  اتکا باشد، مفید بودن  و قابل  مربوط  اطلعات

-20 نلدهای افزایدودرب ملی   اطلعات  بودن مفید ، بر بودن  فهم  و قابل  بودن  مقایسه  قابل  کیفی  خواهد بود. خصوصیات
 شود. می  مطرح2-29 الی2
 . است  یافته  بعدنمایش  صفحه  در شکل  کیفی  خصوصیات  بین  . رابطه 2 – 5

 “ اهمیت ”  کیفیت

  اطلعلات   بلرای   لزم  اصللی   کیفی  خصوصیت  یک  اینکه  جای به  . اهمیت است  ای آستانه  کیفیت  یک  اهمیت . 2 – 6
  قلرار گیلرد. اگلر اطلعلات      ملورد توجله    اطلعات  کیفی  از سایر خصوصیات  و باید قبل  است  انقطاع  نقطه  باشد یک

 . نیست  بیشتر آن  بررسی  به  نباشد نیازی  اهمیت با

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A8%D9%82%D9%87%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A8%D9%82%D9%87%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C
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 رسم شده است(. Visio)البته با برنامه  Page 632اصل نمودار در همین کشو با نام 
 Visioیاز این صفحه از اصل نمودار در برنامله  مورد ن پخانه یا چاپبرای ارسال به چا لطفاً

 استفاده شود. این نمودار فقط جهت نمایش روی مانیتور است.
 

 

اتخلاذ    مالی  صورتهای  برمبنای  که  کنندگان استفاده  اقتصادی  بتواند برتصمیمات  که  است  اهمیت با  اطلعاتی . 2 – 7
  ، بله  اطلعلات   یا حذف  نادرست  ارائله  گردد، اهمیت  شود یا حذف  ارائله  ، نادرست شود، تأثیر گذارد. اگر اطلعات می

از   هلایی  دارد. جنبله   شلود، بسلتگی   می  اعمال  مربوط  در شرایط  که  قیاوتی  براساس  مورد بحر  قلم  و ماهیت  میزان
و   آن  بوجلود آورنلده    یو سایر رویدادها  معاملت  گذارد شامل تأثیر می  قلم  یک  در مورد اهمیت  قیاوت بر  که  هیتما

باید ملدنظر قلرار     که  . مواردی است  تأثیر قرار گرفته  تحت  که  است  و افشائیاتی  مالی  صورتهای  خاص  نیز سرفصلهای
تواند بر ب  که  است  کنندگان استفاده  دسترس در  و دیگر اطلعات  آن  در کلیت  مالی  سایر عناصر صورتهای  گیرد شامل



 یحسابدار یو تئور میمفاه -فصل اول    

 

03  

.  روندهاسلت   ارزیابی بر  قلم  تأثیر آن  ملحظه  متیمن  طور مثال  امر به  تأثیر گذارد. این  مالی  آنها از صورتهای  ارزیابی
 آنها باید مدنظر قرار گیرد.  تک  و نیز تک  مجموع  ، اهمیت مشابه  در مورد دو یا چند قلم

  اطلعات  با محتوای  مرتبط  کیفی  خصوصیات

 :  بودن  مربوط
  ، حال گذشته  رویدادهای  در ارزیابی  کنندگان استفاده  اقتصادی  برتصمیمات  شود که می  تلقی  مربوط  اطلعاتی . 2 – 8

 شود.  آنها مؤثر واقع  گذشته  ارزیابیهای  یا تائید یا تصحیح  یا آینده

  و تأیيدكنندگی  كنندگی بينی پيش  ارزش
  . نقشلهای  اسلت   تأییدکننلدگی   و یلا حلائز ارزش    کننلدگی  بینلی  پلیش   ارزش  ، یا دارای“  مربوط  اطلعات ” . 2 – 9

و سلاختار    در مورد سلطح   ، اطلعات طور مثال باشند. به می  مربوط  هم  به  اطلعات  و تأییدکنندگی  کنندگی بینی پیش
از فرصلتها و    را در اسلتفاده   واحد تجلاری   دارند توان  سعی  که  نیکنندگا استفاده  ، برای واحد تجاری  داراییهای  فعلی

در ملورد    تأییدکننلدگی   نقلش   دارای  اطلعات  . همین است  ارزش  کنند، دارای  بینی پیش  نامطلوب  شرایط  به  واکنش
 باشد. می  عملیات  و ماحصل  ساختار واحد تجاری  مثلً درباره  گذشته  های بینی پیش

  و عملکلرد ملالی    ملالی   وضعیت  بینی پیش  برای  اغلب  گذشته  و عملکرد مالی  مالی  در مورد وضعیت  . اطلعات 2 – 00
در   و دسلتمزد، تغییلرات    سود سلهام   پرداخت  قبیل از  کنندگان استفاده  مستقیم  مورد علقه  و سایر موضوعات  آتی

  گیلرد. بلرای   قرار ملی   استفاده خود در سررسید، مورد  تعهدات  ایفای  جهت  یواحد تجار  بهادار و توانایی  اوراق  بهای
شود. معهلذا    ارائه  صریح  بینی پیش  یک  در قالب  که  نیست  باشد نیازی  کنندگی بینی پیش  ارزش  دارای  اطلعات  اینکه
  گذشته  و سایر رویدادهای  در مورد معاملت  تاطلعا  نمایش  تأثیر نحوه  تحت  مالی  صورتهای  براساس  بینی پیش  توان

  افشا شلود، ارزش   جداگانه  درآمد یا هزینه  و غیر تکراری  ، غیرعادی غیرمعمول  اقلم  هرگاه  طور مثال یابد. به ارتقا می
 یابد. می  افزایش  عملکرد مالی  صورتهای  کنندگی بینی پیش

  خاصه  انتخاب

  تواننلد آن  تنها می  مالی  شود. صورتهای  انتخاب  مورد ارائه  قلم  باید خاصه  مالی  در صورتهای  لماق  ارائه  . برای 2 – 00
در   تلوان  ملی   وجلود دارد کله    پلولی   خاصله   . چنلدین  است  بیان  قابل  واحد پول  برحسب  کند که  را ارائه  هایی خاصه

  که  ای خاصه  . انتخاب فروش  ارزش  یا خالص  جایگزینی  ، بهای تاریخی  هشد  تمام  بهای  قبیل کرد از  ارائه  مالی  صورتهای
  کننلدگان  اسلتفاده   اقتصلادی   تصلمیمات   به  آن  بودن  بر مربوط شود باید مبتنی  گزارش  مالی  در صورتهای  قرار است

مقلادیر و سررسلیدها را     از قبیلل   لپلو   بله   بیان  غیرقابل  های خاصه  ها ازجمله در مورد سایر خاصه  . اطلعات باشد
 داد.  انتقال  کننده استفاده  به  توضیحی  یا یادداشتهای  مالی  در صورتهای  اقلم  با شرح  توان می

  اتكا بودن  قابل

و   اشلتباه از   علاری   که  اتکاست  قابل  . اطلعاتی اتکا باشد  قابل  مفید باشد باید همچنین  اطلعات  اینکه  . برای 2 – 02
  ای گونله   یلا بله    اسلت   آن  بیان  مدعی  باشد که  چیزی  آن  معرف  طور صادقانه  باشد و به  اهمیت با  جانبدارانه  تمایلت

 . کند  رود بیان انتظار می  معقول
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در   آن  شلناخت   اتکلا باشلد کله     غیرقابلل   چنلان   ماهیتاً یا در بیان  باشد لیکن  مربوط  است  ممکن  . اطلعات 2 – 03
  قانونی  اقدام  در یک  خسارت  ادعای  یک  اگر اعتبار و مبلغ  طور مثال شود. به  کننده گمراه  طور بالقوه به  مالی  صورتهای

  افشای  باشد گرچه  نامناسب  واحد تجاری  برای  ادعا در ترازنامه  مبلغ  کل  شناخت  است  شود، ممکن  واقع  مورد سئوال
 باشد.  تواند مناسب ادعا می  شرایطو   مبلغ

  صادقانه  بیان

انتظلار    معقلول   ای گونه  یا به  است  کند بیانگر آن ادعا می  را که  و سایر رویدادهایی  باید اثر معاملت  . اطلعات 2 –04
و سایر   معاملت  اثرات  بیانگر صادقانهباید   مثلً ترازنامه  ترتیب . بدین کند  بیان  طور صادقانه باشد به  رود بیانگر آن می

 باشند.  را احراز کرده  شناخت  معیارهای  شوند که  ترازنامه  در تاریخ  عناصری  منجر به  باشد که  رویدادهایی
کاملً هستند   آن  نمایش  مدعی  را که  آنچه  قرار دارند که  مخاطره  این  در معرض  تا حدی  مالی  . بیشتر اطلعات 2 – 05
  قلرار اسلت    کله   و سلایر رویلدادهایی    معلاملت   در تشلخیص   کله   است  دلیل  بدان  نکنند. این  بیان  طور صادقانه  به

و سلایر    معاملت  با آن  مرتبط  بتواند پیامهای  که  ای و ارائه  گیری اندازه  روشهای  و اعمال  شود یا در طراحی  گیری اندازه
آنقلدر    اسلت   ممکن  اقلم  مالی  اثرات  گیری موارد اندازه  وجود دارد. در برخی  ذاتی  دهد، مشکلت  رویدادها را انتقال

دیگلر    کننلد. معهلذا در ملواردی     خودداری  مالی  آنها در صورتهای  عموماً از شناخت  تجاری  واحدهای  باشد که  مبهم
آنها نیز   گیری و اندازه  شناخت  به  مربوط  شود و خطر اشتباه  قیتل  مربوط  مالی  در صورتهای  اقلم  شناخت  است  ممکن

 شود(. می  مطرح 4  در فصل  برخورد با ابهام  افشا گردد )نحوه

  محتوا بر شكل  رجحان

  اسلت   باشد، لزم  آنهاست  بیان  مدعی  که  و سایر رویدادهایی  معاملت  بیانگر صادقانه  اطلعات  اگر قرار است . 2 – 06
  شلود. محتلوای    گرفتله   حسلاب   آنها بله   قانونی  صرفاً شکل  و نه  اقتصادی  محتوا و واقعیت  براساس  اطلعات  این  که

خود   معامله  یک  قانونی  خصوصیات  . هرچند اثرات آنها سازگار نیست  قانونی  با شکل  و سایر رویدادها همواره  معاملت
  ملرتبط   معلاملت   هرگونه  ازجمله  معامله  کلیت  در چارچوب  بایستی  اثرات  ، این است  آن  از محتوا و اثر تجاری بخشی

واگذار   دیگری  شخص  کال را به  یک  قانونی  مالکیت  است  ممکن  واحد تجاری  یک  طور مثال مورد تفسیر قرار گیرد. به
  ترتیباتی  آشکار شود که  مطلب  این  است  شود، ممکن  نگریسته  کلی  دیدگاه  از یک  معامله  شرایط  به  هرگاه  کند. لیکن

  شود. در چنلین   حاصل  کال اطمینان  آن  آتی  اقتصادی  منافع  به  واحد تجاری  دسترسی  از ادامه  که  است  وجود داشته
  شلده   انجلام   معاملله   صلادقانه   ان، بی مقاصد گزارشگری  لحاظ از  فروش  معامله  یک  عنوان  به  معامله  گزارش  شرایطی

 باشد. نمی

  طرفی بی

و   انتخلاب   چنانچه باشد.  جانبدارانه  از تمایلت  عاری  یعنی  طرفانه باید بی  مالی  در صورتهای  مندرج  . اطلعات 2 – 07
، اثلر   شلده   تعیین  از قبل  ای نتیجه  به نیل  در جهت  یا قیاوت  گیری برتصمیم  باشد که  ای گونه به  اطلعات  این  یا ارائله

 باشد. نمی  طرف بی  مالی  گذارد، صورتهای

  احتیداط

رویلدادها و    بسیاری ناپذیر بر اجتناب  ای گونه به  که  باید با ابهاماتی  حال  درعین  مالی  صورتهای  کنندگان . تهیه 2 – 08
  ، عملر مفیلد احتملالی    مطالبلات   وصلول   از قابلیت  است  عبارت  تابهاما  این  برخورد کنند. نمونه  افکنده سایه  شرایط
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بلا    ملواردی   . چنلین  رفتله   فروش  کالی  ضمانت  به  مربوط  احتمالی  ادعاهای  مشهود و تعداد و میزان  ثابت  داراییهای
  اسلت   عبارت  شود. احتیاط می  اییآنها شناس  و میزان  ماهیت  با افشای  و همراه  مالی  صورتهای  در تهیه  احتیاط  رعایت

  کله   ای گونله  بله   مورد نیاز اسلت   ابهام  شرایط براورد در  انجام  برای  قیاوت  در اعمال  که  از مراقبت  ای از کاربرد درجه
ایجلاد    منجر بله نباید   احتیاط  اعمال نشود.  ارائه  ها یا بدهیها کمتر از واقع و هزینه  درآمدها یا داراییها بیشتر از واقع

هلا را   و بلدهیها و هزینله    گردد یاداراییها و درآمدها را عمداً کمتر از واقلع   یا ذخایر غیر ضروری  پنهانی  های اندوخته
 گذارد. اثر می  مالی  اطلعات  اتکای  قابلیت و بر  است  طرفی بی  نقض  امر موجب  دهد زیرا این  نشان  عمداً بیشتر از واقع

  بودن  کامل 

  هزینه بر  منافع  فزونی  به  مربوط  و ملحظات  اهمیت  کیفیت  به  باید باتوجه  مالی  در صورتهای  مندرج  . اطلعات 2 – 09
  کننلده  یا گملراه   نادرست  اطلعات  شود که  باعر  است  ممکن  از اطلعات  بخشی  باشد. حذف  ، کامل آن  و ارائله  تهیه

 شود.  کاسته  آن  بودن  اتکا نباشد و از مربوط  شود و لذا قابل

  اطلعات  با ارائده  مرتبط  کیفی  خصوصیات

  قابلل  ”و  “  بلودن   مقایسله   قابلل  ”  شلامل   ارائلله   بله   مربوط  ذکر شد خصوصیات 2ل4در بند   طور که . همان 2 – 20
 و  بلللودن  مربلللوط  غمباشلللد علیلللر  خصوصلللیات  فاقلللد ایلللن  کللله  . اطلعلللاتی اسلللت“   بلللودن  فهلللم

 . است  محدودی  فایده  ، دارای بودن اتکا  قابل

  بودن  مقایسه  قابل

رونلد    تشلخیص   جهت  زمان  را طی  واحد تجاری  مالی  باید بتوانند صورتهای  مالی  صورتهای  کنندگان . استفاده 2 – 20
  همچنلین   کنندگان نمایند. استفاده  مقایسه  واحد تجاری  مالی  پذیری وانعطاف  ، عملکرد مالی مالی  در وضعیت  تغییرات

  پلذیری  و انعطلاف   مالی، عملکرد مالی  کنند تا وضعیت  را مقایسه  مختلف  تجاری  واحدهای  مالی  باید بتوانند صورتهای
  در داخلل   مشابه  دهایو سایر رویدا  معاملت  دارد اثرات  ضرورت  ترتیب یکدیگر بسنجند. بدین  به  آنها را نسبت  مالی

  تجلاری   واحلدهای   شلود و بلین    و ارائله   گیری اندازه رویه  با ثبات  واحد تجاری  آن  برای  زمان  و در طول  واحد تجاری
 گردد.  رعایت  مشابه  موضوعات  و ارائه  گیری اندازه  در باب  رویه  نیز هماهنگی  مختلف

  آیلد زیلرا بله     فلراهم   ملالی   صورتهای  مقایسه  قابلیت  گردد که می  موجب  ریحسابدا  استانداردهای  . رعایت 2 – 22
  و رویلدادهای   معاملت  حسابداری  باید برای  مختلف  تجاری  مزبور، واحدهای  در استانداردهای  مندرج  الزامات  موجب
 کنند.  استفاده  مشابهی  های از رویه  مشابه

  از بکلارگیری   نبایلد ملانع    خصوصیت  و این  گرفت  اشتباه  مطلق  را نباید با یکنواختی  ایسهمق  قابلیت  . نیاز به 2 – 23
و “ بلودن   مربلوط  ”کیفلی    با خصوصیات  مورد استفاده  حسابداری  رویه  گردد. هرگاه  حسابداری  بهبود یافته  روشهای

،  مشلابه   ای گونله  نخواهد بود. به  مناسب  رویه  از آن  استفاده  ادامه  واحد تجاری  سازگار نباشد، برای “ بودن اتکا  قابل ”
در   نخواهلد بلود کله     مناسلب   واحلد تجلاری    ، برای “اتکاتر  قابل ”و  “تر مربوط ”  جایگزین  های وجود رویه  درصورت

 تغییر ندهد.  مورد عمل  حسابداری  های رویه

  رویه  ثبات

  و سلایر رویلدادهای    معلاملت   ملالی   اثرات  و ارائه  گیری اندازه  که  امر است  این  مستلزم  بودن  مقایسه  . قابل 2 – 24
  توسلط   رویله   هملاهنگی   گیرد و همچنین  انجام  رویه  بعد با ثبات  دوره  به  دوره  و از یک  حسابداری  در هر دوره  مشابه



 یحسابدار یو تئور یممفاه -فصل اول    

 

06  

  خودی  به  اما همیشه  است  لزم  رویه  ، ثبات بودن  مقایسه  قابل  به  نیل  برای  شود. اگرچه  حفظ  ختلفم  تجاری  واحدهای
  و عملکرد آنها عیناً مشابه  اقتصادی  شرایط  که  دو واحد تجاری  هرگاه  تورمی  در دوران  مثال طور . به نیست  خود کافی

خلود در    داراییهای  تحصیل  کنند، درصورت  داراییها استفاده  گیری اندازه  برای  یتاریخ  شده  تمام  بهای  از مبنای  است
 خواهند کرد.  را گزارش  متفاوتی  نتایج  مختلف  زمانهای

  افشائیات

و   ملالی   صورتهای  در تهیه  بکار رفته  حسابداری  های رویه  ، افشای بودن  مقایسه  قابل  شرطهای  از پیش  . یکی 2 – 25
باید قلادر باشلند     کنندگان باشد. استفاده یم  تغییراتی  چنین  ها و اثرات رویه  در آن  تغییرات  هرگونه  افشای  همچنین

  هلای  دوره  طی  واحد تجاری  یک  توسط  را که  مشابه  و سایر رویدادهای  معاملت  برای  حسابداری  های رویه  بین  تفاوت
 دهند.  ، تشخیص است  اتخاذ شده  مختلف  تجاری  واحدهای  توسط  را که  هایی رویه و  شده  بکار گرفته  مختلف

  و جریانهلای   ، عملکلرد ملالی   مالی  وضعیت  مقایسه  مند به علقه  مالی  صورتهای  کنندگان استفاده  . از آنجا که 2 – 26
  ضلرورت   قبلل   مالی  دوره  یک  حداقل  برای  ای قایسهم  اطلعات  باشند، ارائله می  زمان  در طول  نقد واحد تجاری  وجوه
 دارد.

  بودن  فهم  قابل

  کننلدگان  استفاده  برای  آسانی  به  که  است  این  مالی  در صورتهای  مندرج  اطلعات  مهم  کیفی  خصوصیت  . یک 2 – 27
 باشد.  درک  قابل

  اطلعات  بندی و طبقه  ادغام

  قابلل   مالی  اطلعات  ارائله  اینکه  . برای آنهاست  ارائله  نحوه  مالی  اطلعات  بودن  فهم  در قابل  مهم  عامل  . یک 2 – 28
 شود.   بندی و طبقه  در یکدیگر ادغام  مناسب  نحوی به  اقلم  که  است  باشد لزم  فهم

  کنندگان استفاده  توان

  از فعالیتهلای   آگلاهی   مختللف   از درجلات   کله   مختلفی  کنندگان استفاده  نیازهای  رفع  برای  مالی  . صورتهای 2 – 29
  کله   فلرض   ایلن   عموماً براساس  مالی  شود. معهذا اطلعات می  برخوردارند، تهیه  حسابداری  و نحوه  و اقتصادی  تجاری

  مایل  برخوردارند و اینکه  حسابداری  و نحوه  و اقتصادی  تجاری  مورد فعالیتهای در  معقولی  از آگاهی  کنندگان استفاده
  نیازهلای   رفلع   جهلت   که  ای پیچیده  ، اطلعات حال شود. درعین می  هستند، تهیه  معقولی  با تلش  اطلعات  مطالعه  به

از   کننلدگان  اسلتفاده   برخلی   توسلط   آن  درک  بودن مشکل  بهانه  شود نباید به می  تلقی  مربوط  اقتصادی  گیری تصمیم
 شود.  ارائه  ساده  ای گونه المقدور به نیز باید حتی  اطلعات  گونه  این  شود، گرچه  حذف  مالی  صورتهای

  مالی  اطلعات  کیفی  بر خصوصیات  حاکم  محدودیتهای

از   باشلد. برخلی    فهلم   و قابلل   مقایسه  اتکا، قابل  ، قابل مربوط کاملً  کرد که  تهیه  اطلعاتی  توان می  ندرت . به 2 – 30
 گردد: می  تشریح 2 - 34تا  2 - 30  محدودیتها در بندهای  مؤثرترین


