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حسابداری2اصول 

دکتر نسرین آذر: گردآوری

مدرس دانشگاه غیرانتفاعی رسام و دانشگاه پیام نور
99-98نیم سال دوم سال تحصیلی 
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هفته ی چهارم

اصول و مفاهیم حسابداری



هدف از گزارشگری مالی

یمالاطالعات مفید برای استفاده کنندگان از صورتهای  ی تهیهمالیهدف از گزارشگری 
است

ی نمایند به عنوان تهیه کنندگان اطالعات مالی، ناگزیرند سیستم را طوری طراححسابداران 
اما مدیران واحدهای . را بر آورده سازنداعتباردهندگان که نیازهای سرمایه گذاران و 

ی تجاری که دستمزد حسابداران را می دهند، تمایل ندارند که همه ی جزئیات واحد تجار
و سمت بنابراین حسابداران از د. در اختیار سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان قرار گیرد

تحت فشارند
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مربوط به خود است که کار حرفه را انجمن حرفه ای و نهاد قانونگذاری حرفه ای دارای هر 
.حسابداری نیز از این قاعده مستثنی نیستحرفه . تحت نظارت خود قرار می دهد

برخی از آنهاکه . وجود دارداصول و استانداردهای پذیرفته شده ای حسابداری یک سری در 
.  بین المللی استبرخی نیز شامل اصول مختص کشور مورد نظر است، 

انجمن یک شورایی از َ.پذیرفته شده ی عمومی در حسابداری مستمرا در حال تغییر استاصول 
طرح تغییرات در اطالعاتی است که ارائه حال در ( (AICPAمستقلآمریکایی حسابداران رسمی 

طرح های پیشنهادی این شورا باید توسط هیات . شرکت ها برای عموم گزارش می دهند
هیات استاندارد های حسابرسی و کمسیون بورس و اوراق ،((FASBمالیاستانداردهای حسابداری 

.تصویب برسدبه ،((SECبهادار

استانداردهای حسابداری
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تحت نفوذ هیات استانداردهای ،((GAAPدر آمریکا این اصول پذیرفته شده ی حسابداری مثال 
 AICPAحمایت ، تحت   FASBمالیاستانداردهای حسابداری هیات. حسابداری مالی قرار دارد

. هست

ها، بیانیه . نامندمی (  (SFASمالیبیانیه های استاندارد های حسابداری های این هیات را اعالمیه 
وان به عنهر استاندارد . کنندمشخص واحدهای تجاری را تعیین می نحوه ی برخورد با مبادالت 

رفته اصول پذی.استحسابداری در می آید و رعایت آن الزامی بخشی از اصول پذیرفته شده ی 
.  می باشدراهنمای حسابداران در تهیه ی صورتهای مالی ، شده ی حسابداری

.  معرفی این اصول شناخت بیشتری از حسابداری مالی پیدا می کنیمبا 

ی ی حسابرسان مستقل هم این است که اطمینان دهند آیا صورتهای مالی واحدهای تجاروظیفه 
.حسابداری، تهیه شده انداصول و استانداردهای مطابق 



چهارچوب نظری

هیاتیعهدهبهاستانداردتدوینونظریچهارچوب

داربهااوراقبورسکمسیونمالی،حسابداریهایاستاندارد

.است...و

چهارچوبطرحریزیپایهبهشروع1973سالدرهیات

هوظیفوماهیتتابوداینظامنامهایجادهدفش.کردنظری

تاسچهارچوبیطرحاین.کندمعرفیرامالیحسابداریی

لیماصورتتهیهبرایکهحسابداریاصولومفاهیمبرای

.گیردمیقراراستفادهمورد



کیفی اطالعات حسابداریویژگی های 

عات اطالاختیار گذاشتن ، در مالیاساسی گزارشگری هدف بر اساس آنچه گفته شد، 
اعتبار تصمیمات سرمایه گذاری و)تصمیمات گیرندگان از صورتهای مالی  برای مفید 
.است( دهی

.باشندداشته ویژگی های کیفی هستند که یک سری مفید اطالعات وقتی این 



(FASB, 1983)کیفی اطالعات حسابداریویژگی های 



FASB, 2010))کیفی اطالعات حسابداری ویژگی های 

مفید بودن

مربوط بودن

ارزش پیش 
پینی کننده

ارزش

گیتایید کنند

ارائه 
منصفانه

کامل بودن عاری از 
اشتباه

بی طرف 
بودن

:ویژگی های پیشرفته

قابلیت مقایسه

قابل اثبات بودن

به موقع بودن

قابل درک بودن



کیفی اطالعات حسابداریویژگی های 
مربوط بودن-1

.قابلیت پیش بینی سود یا گردش وجه نقد دوره ی آتی را داشته باشد: بینیپیش ارزش •

.باشدقابلیت تایید یا تغییر پیش بینی های دوره های گذشته را داشته : بازخوردارزش •

اطالعاتموقع بودن به •

قابلیت اتکا-2

بی طرفی•

بودنبررسی و قابل اثبات قابل •

بودناز اشتباه، معتبر و قابل ارائه عاری •

 ثبت و یهرشخصیت حسابداری باید یک روش خاص حسابداری را برای شناسایی ، اندازه  گیر(:شامل ثبات رویه)مقایسه قابلیت ،

:شودبا رعایت این اصل قابلیت مقایسه درگزارش دهی مالی امكان پذیر می . گزارش دهی انتخاب كند

همزمانی صورتهای مالی دو واحد تجاری مقایسه 

دیگری صورتهای مالی یک واحد تجاری در یک دوره با دوره ی مقایسه 

مقایسه ی بخش های مختلف یک واحد تجاری

 می کنندحسابداری، کمک این ویژگی ها به شکل دادن به مفروضات و اصول
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روشها و رویه هایی است که ،مجموعه ای از قواعد،اصول و مفاهیم حسابداری
لی برای تهیه صورتها وگزارش های ماپردازش رویدادهای مالی ،دستورالعمل شناسایی

.  ودرا بیان می کند و با گذشت زمان وتجربه موارد جدید، تغییر می کند و کامل می ش

اصول و مفاهیم حسابداری
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به ،صاحب  نظران  حسابداری کشورهایی  که  سابقه طوالنی در دانش  حسابداری  دارند
ست که تدریج مفاهیم و اصول حسابداری را تدوین کرده اند و منظور از پذیرفته شده این ا

این اصول توسط افراد و سازمانهایی که برای امور حسابداری و مالی خود، به 
ا در آمده رهنمودهایی نیاز دارند، پذیرفته شده است و به صورت تقریبا  یکنواخت  به اجر

.اند 

اصول پذیرفته شده حسابداری
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ازمقتدرانه حمایت پذیرش، اجرا و کنترل رعایت اصول پذیرفته شده حسابداری، نتیجه

و موسسات دولتی حرفه ای حسابداریقدرت وحمایت انجمنهای نفوذاغلب واستآن 

.هددرکشور های  مختلف،  به  اصول  پذیرفته  شده  حسابداری، اعتبار اجرایی می د

اصول حسابداریحمایت از 
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هدف عمده  تهیه و تدوین استانداردها، ایجاد زبان معین و چهار چوب  مفهومی  یكنواخت 
است  که  با رعایت  آنها، اطالعات  مالی  از موسسات  مختلف  به  صورت قابل  

گان مقایسه  تهیه و برای تصمیم گیری آگاهانه اقتصادی و اجتماعی، دراختیاراستفاده  کنند
.قرار می گیرد

.شوندصورتها  و  گزارشهای  مالی  با  رعایت  استاندارد های حسابداری  تهیه  می 

حسابداریاهمیت تدوین استانداردهای 



حسابداریمفروضات بنیادین 

تفکیک  شخصیت فرض  •

فرض تداوم فعالیت•

فرض دوره مالی•

فرض واحد پولی ثابت •

فرض یا مبنای تعهدی•



فرض  تفکیک  شخصیت

فراوانیاهمیتمالیگزارشهایوصورتهابودنفهمقابلبرایشخصیتتفکیکفرض

.دارد

صیتشخهرحسابداریاطالعاتوحسابهامبادالت،شخصیت،تفكیكفرضاصلاساسبر

واحدهایسایرازمجزاحتیآن،صاحبانازمجزاصورتبه(تجاریواحد)حسابداری

.شودمینگهداریتجاری

. واقع  معادله  اساسی  حسابداری  بازتاب  این  اصل  استدر 



فرض تداوم فعالیت

بر آن رازنامه تبندی اقالم  دیگر و طبقه فرض  تداوم فعالیت از مفروضات بنیادی  حسابداری است که بسیاری ازمفاهیم واصول 

.متکی است

و قصد داشتفرض می کنند که فعالیت واحد تجاری در آینده ی قابل پیش بینی ادامه خواهد فرض، حسابداران بر مبنای این 

.صورتهای مالی متاثر از اصل مزبور می باشدگیری طبقه بندی و اندازه . توقف فعالیت آن وجود نداردانحالل یا

.  ت کندبر این است که واحد تجاری آنقدر به فعالیت ادامه خواهد داد تا بهای تمام شده ی کلیه ی دارایی های خود را بازیاففرض 

ست بر اساس این فرض ه. در این فرض دارایی ها و بدهی ها بر مبنای بهای تمام شده ی تاریخی در ترازنامه گزارش می شوند

.  که ما دارایی ها و بدهی ها را در گروه های جاری و بلند مدت گزارش می کنیم

ارایی که وقتی فعالیت یک واحد تجاری متوقف می شود، د. مخالف این فرض، انحالل و ورشکستگی واحد تجاری استفرض 

(یهتصف. )فروخته و به وجه نقد تبدیل می شود و بدهی ها نیز به ارزش خود، پرداخت می شوند( جاری)های آن به ارزش روز 



مالیفرض دوره 
ائیها و نتایج واقعی عملیات موسسه را فقط میتوان در پایان اجرای عملیات آن و پس از وصول مطالبات ، فروش دار•

.اجرای تعهدات و پرداخت بدهیها ، به طور دقیق و قطعی تعیین کرد

امل اما استفاده کنندگان از اطالالعات مالی نمی توانند برای دریافت اطالعات، تا آن زمان که مشخص هم نیست، ت•

ود وبرای بنا براین عمر طوالنی یک موسسه به دوره های زمانی مساوی کوتاه تر، معموال یکساله ، تقسیم می ش. کنند

.هر دوره، گزارشهای مالی جداگانه ای ارائه می گردد، تا نتایج فعالیت های مالی دوره به دوره، مشخص گردد

یت مقایسه تقسیم عمر یک واحد اقتصادی به دوره های زمانی نسبتا کوتاه به نام دوره مالی جهت امکان ارزیابی و قابل•

.نتایج

فرض، پایه ی حسابداری بر مبنای تعهدی استاین 



فرض واحد پولی ثابت 

پول تنها وسیله اندازه . پول  به عنوان  واحد اندازه  گیری رویدادهای  مالی استفاده می شود

.داردگیری در حسابداری است که قابلیت کاربرد برای اندازه گیری رویدادهای مالی را 

تجاری دارایی ها و بدهی های خود را بر مبنای بهای تمام بر اساس این فرض، واحدهای 

.گیرندشده آنها ثبت می کنند و تورم و تغییر قیمت ها را در نظر نمی 



فرض یا مبنای تعهدی

وسعه و ت. فرض تعهدی یکی از زیر بنایی ترین و مهمترین مفروضات حسابداری است •

.گسترش حسابداری تا حد زیادی مدیون این فرض است

جه براساس فرض تعهدی، درآمدها به محض تحقق و هزینه ها به محض تحمیل، بدون تو•

.به زمان دریافت یا پرداخت وجه نقد مربوطه، شناسایی و ثبت می شوند
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اصول حسابداری

اصل بهای تمام شده ی تاریخی•

اصل تحقق درآمد•

اصل تطابق•

اصل افشا•



اصل بهای تمام شده

.می شوندتهیه و ارائه شده، صورت ها و گزارش های مالی با رعایت اصل بهای تمام 

بهای تمام ، آنها باید به در زمان تحصیل دارایی ها یا خدماتاین اصل بر این تاکید دارد که 

مستند و دارای )این ارزش در زمان خرید، یک ارزش قابل اتکا . شده خرید، ثبت شوند

دارایی ها یا خدماتی بازار ارزش منصفانه است و نشان دهنده ی ( شواهد عینی معتبر

ولی سابقه ی حسابداری آنها نیز باید بر اساس بهای تمام شده، تداوم یابد نه بر . می باشد

.اساس ارزش جاری بازار



اصل تحقق درآمد

.کلی آن است که درآمد هنگامی که کسب می شود باید ثبت گردد و نه قبل از آنقاعده 

اینها به راحتی قابل زمان و مبلغ . با گذشت زمان کسب می شونداجاره، درآمدها مثل برخی •

.شناسایی است و در هر دوره ثبت می شوند

زمان چنین درآمدهایی، شناسایی . درآمدها از طریق فروش کاال و خدمات کسب می شوندبرخی •

.بستگی به عواملی فراتر از زمان دارد

ادگی گاهی وضعیتی پیش می آید که نمی توان مبلغ درآمد کسب شده و زمان کسب درآمد را به س•

تعیین کرد

 اساس اصل تحقق درآمد، قبل از ثبت درآمد، باید سه شرط تحقق یافته باشدبر



اصل تحقق درآمد

فرایند كسب»شناسایی می شود كه اطمینان  كافی از كامل  شدن ، سود هنگامینقدی درحسابداری  
:  در مورد مؤسسات  تولیدی  فرایند  كسب  سود شامل موارد زیر است. حاصل شود«  سود

الف ـ خرید مواد مستقیم 

ب ـ تولید محصول 

ج ـ فروش محصول

شدهوصول وجه محصول فروخته -د

تلقی می شود  یافته  معموالً زمانی  تحقق  درآمد،به  موجب اصل تحقق  درآمد ، در حسابداری تعهدیاما 
:شرط  زیر تأمین شده باشدسه كه  

نده مبادله صورت گرفته باشد و فروش. شده یا به طورعمده كامل شده استسود كامل كسب فرایند -1
تمامی اقدامات الزم را که بر اساس آن بتوان انتظار وصول درآمد از خریدار را داشت، انجام داده 

. باشد

.موجود باشداندازه گیری مبلغ درآمد، عینی كافی برای شواهد -2

.اطمینان معقولی از قابلیت وصول درآمد در دست باشد-3
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(: روش تحویل)اندازه  گیری درآمد در زمان فروش -1

.در این روش چون سه شرط تحقق درآمد تأمین شده، می  توان درآمد را شناسایی كرد

(:  دریافت وجه)روش وصول -2

شناسایی نقدیوصول یا پرداخت هنگام هزینه ها ودرآمدمشاغلازبرخیدر
مثل پزشکان و وکال که چون به طور معقول . روش نقدی می گویندآن به كهمی شوند

اطمینانی از وصول درآمد در دست نیست، درآمد را زمان وصول وجه، ثبت می 
(روش محافظه کارانه است.)کنند

:اندازه  گیری  درآمد  به  چهار روش  صورت  می گیرد
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(:  روش سود ناویژه)روش  فروش اقساطی -3

و بهای آن در چندین قسط شناسایی می شوددرآمد هنگام  فروش كاالدراین  روش  معموالً 
ناویژه وصول هر قسط، بخشی از بهای تمام شده و بخشی از سود هنگام. وصول می شود

.وصول و درآمد شناسایی می شود



28

: روش درصد  تكمیل  پیمان-4

ین  در پروژه های  بزرگ  كه  بیش  از یك سال مالی به  طور می انجامد  قرار داد خاصی  به  نام  پیمان  ب
.  پیمانكار و كارفرما  منعقد  می شود

:درآمد دراین نوع پروژه ها به دو صورت زیر محاسبه می شود

بر مبنای بهای تمام شده پیمان در دست  اجرا، پس از تكمیل  پیمان، صورت: روش  تكمیل پیمان
.درآمد و هزینه و سود و زیان در پایان قرارداد و پروژه، شناسایی می شوند. می پذیرد

  می درآمد کم کم بر اساس کاری که انجام می شود، شناساییروش، این در : پیمانروش درصد  تكمیل
روش زمانی مناسباین (. ذیلفرمول )درصد تکمیل پروژه را برآورد می کند شرکت، سال هر . شود

این نتایج حاصل از. است که پیمانکار بتواند درصد تکمیل کار در طول دوره ساخت را برآورد کند
.روش، به واقعیت نزدیکتر می باشد

 تكمیل پیمان بصورت زیر محاسبه می شوددرصد  :

دوره مالی سودناویژه = برآوردشده سود ناویژه × درصدتكمیل پیمان

هزینه های واقعی انجام شده طی دوره مالی= پیمان درصدتکمیل 

شده ی برآورد شدهکل بهای تمام 



اصل تطابق هزینه با درآمد

به موجب این اصل شناسایی درست سود مالی هر دوره با اندازه  گیری درآمد هر دوره  با هزینه  های انجام شده برای

وقوع  و در واقع درآمدها به  محض  تحقق  و هزینه ها به محض . مشخص  شده و با  آن مقابله می شوددرآمد، كسب آن  

.می شوندشناسایی  

: تطابق هزینه ها با درآمد از دو طریق صورت می پذیرد

وق مثل هزینه ی حق. شده، استارتباط با كاالی فروخته شده یا ساخته هزینه هایی که به طور مستقیم در الف ـ 

کارگران تولید، هزینه ی توزیع کاال برای فروش

ه كه درآمد در آن دورمالی بلکه فقط در دوره  ی . هزینه هایی که نمی توان به راحتی با فروش مرتبط ساختب ـ 

هزینه مثل. این هزینه ها چه فروشی وجود داشته باشد چه نداشته باشد، به وقوع می پیوندند. شده، رخ داده استكسب 

ی استهالک، هزینه های دفتر مرکزی

معموال حسابداران این هزینه ها را بر یک مبنای زمانی در مقابل درآمدها تطابق می دهند.



اصل افشاء
ا با اهمیت  و مرتبط  باطالعات حقایق وكلیه اصل، صورتهای مالی یک شرکت باید با توجه به این 

کت، مالی شرکت را برای استفاده کنندگان جهت اتخاذ تصمیم گیری های آگاهانه درباره ی شروضعیت 
.افشای اطالعات می تواند در متن صورتهای مالی یا یادداشتهای همراه آن صورت پذیرد. گزارش کند

.اطالعات باید مربوط، قابل اتکا، و قابل مقایسه باشد

:انواع افشا

FIFO-LIFO)روش استهالک، روش شناسایی درآمد، )خالصه اهم رویه های حسابداری •

(دزیان ناشی از توقف یک خط تولی: مثال-گزارش زیانهای محتمل و قابل بر آورد)زیانهای احتمالی •

حسابداری تغییر در اصول حسابداری مثل تغییر روش استهالک، تغییر در برآورد) تغییرات حسابداری •
(مثل تغییر در تخمین طول عمر یک دارایی

(مثل استقراض، خرید دارایی، اتهام در دعاوی حقوقی)رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه •

(شرکت در بیش از یک خط تولید، یا بیش از یک صنعت، فعالیت دارد)بخش های تجاری •

باید ارزش جاری بازار وجه نقد، مطالبات، سرمایه گذاری ها و بدهی های )ارزش بازار ابزارهای مالی •
(شرکت را افشا نماید



محدودیت های حسابداری

مفهوم اهمیت•

مفهوم محافظه کاری•



:  اهمیتمفهوم 
م ما زمانی اطالعات را با اهمیت قلمداد می کنیم که حذف یا شمول آن در صورتهای مالی، موجب تغییر در تصمی

.برعکساستفاده کنندگان صورتهای مالی شود و 

.  ندمفهوم حسابداران را از محاسبه و گزارش تمام اقالم، آنهم طبق اصول پذیرفته ی حسابداری، معاف می کاین 

.مفهوم مذکور موجب کاهش هزینه ی حسابداری می گرددبنابراین 

.  بین اقالم با اهمیت و بی اهمیت را بزرگی یا کوچکی  واحد تجاری تعیین می کندمرز 

.مفهوم اهمیت یک مفهوم نسبی استپس 

نابر به موجب اصل اهمیت در مورد مبالغ واقالمی که ب.اهمیت به معنی فراموش کردن اقالم بی اهمیت نیستمفهوم 

وضعیت، محیط وعملکرد موسسه، جزیی و ناچیز محسوب می شوند، می توان از اعمال دقیق اصول حسابداری

.خودداری کرد



مفهوم محافظه کاری یا احتیاط

.باید برایشان محدودیت قائل شد. سعی مدیران در مطلوب جلوه  دادن واحد تجاری است

مثال، انتخاب روش تسریعی. بر سودها سبقت نگیرید، ولی تمامی زیان ها را جلو بیاندازیدمحافظه کاری می گوید،

.استهالک که باعث ثبت سریعتر هزینه و کم نشان دادن سود می شود

ا محافظه کاری بدین است که در شرایط ابهام، اعمال قضاوت برای انجام برآورد، به نحوی صورت گیرد که درآمدها ی

.دارائیها بیشتر از واقع وهزینه ها یا بدهیها کمتر از ارائه نشود

ونه محافظه کاری عبارت است از کاربرد درجه ای از مراقبت که جهت انجام برآورد در شرایط ابهام مورد نیاز است، به گ

.ای که درآمدها یا دارائیها بیشتراز واقع وهزینه ها یا بدهی ها کمتر از واقع ارائه نشود

.این مفهوم در حسابداری در درجه ی دوم توجه قراردارد

.یماول اطالعات مربوط و قابل اتکا و قابل مقایسه هدف است و باید بر آورده شود، بعدا به محافظه کاری توجه می کن


