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مقدمه

هدف از ارائه  این کتاب به هنرجویان رشته حسابداری، آشنایی با برخي قوانین و مقررات است 
که نه تنها در طول سال تحصیلی بلکه در سال های بعد و مقاطع درسی باالتر و حتی درحین کار 
در محیط های خارج از محل تحصیل می توان از آن استفاده کرد. هدف اصلي از محتواي کتاب، 
حفظ کردن مطالب آن نیست بلکه جهت درک بهتر محتواي آموزشي براي استفاده هنرجو 
مي باشد. این کتاب ارزشیابی ندارد و هیچگونه آزمونی از آن به عمل نمی آید در این کتاب 
سعی شده است که قوانین و مقرراتی که برای هنرجویان الزم است در یک جا گردآوری شود و نیاز 
به تهیه و یا جست وجو در منابع مختلف نباشد. همچنین سعي شده است مسیر توسعه و هدایت 
تحصیلي براي هنرجو توضیح داده شود تا از این رهگذر فرد آگاهانه براي آینده خود خط مشي 

ترسیم کرده به اهداف آموزشي خود دست یابد.
این کتاب شامل مجموعه ای از مفاهیم و اطالعات و قوانین و مقررات و همچنین آگاهي از رشته 

و دورنماي شغلي آن است که به شرح زیر است:

  مفاهیم اولیه حسابداری
  آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی خزانه

  اسناد تجاری
  تعریف رویداد اقتصادی یا مالی

  اسناد و مدارک مثبته 
  آیین نامه تحریردفاتر قانونی

  دستورالعمل و آیین نامه تنخواه گردان
   مالیات بر ارزش افزوده

      قانون تجارت
  مغایرت بانکی

     واژنامه انگلیسی به فارسی
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اصول و مفاهيم حسابداري  
 

اصول حسابداري بر خالف اصول علوم پایه و طبیعي که از قوانین طبیعت ناشي شده و منتج از 
مشاهده و تجربه قابل تکرار و سنجش می باشد، عمدتاًً برخاسته از میثاق ها، قواعد و رویه هایي 

است که مورد قبول و پذیرش بیشتر حسابداران و مجامع حرفه اي حسابداري است.
بنابراین می توان گفت که شرط اصلي در مورد اعتبار اصول و مفاهیم حسابداري، پذیرفته شدن 
آن توسط حسابداران بوده که مفهوم قابلیت پذیرش اصول خود به سه ویژگي مهم مربوط بودن، 

عیني بودن و عملي بودن استوار می باشد.
اصول حسابداري در هر کشوري بر حسب نیازها و میزان توسعه یافتگي آن کشور توسط مجامع 

حرفه اي حسابداري تدوین می گردد.
اگر چه در مورد طبقه بندي اصول و مفاهیم حسابداري تحت عناوین مفروضات، اصول و امثال 
هم اتفاق نظر وجود ندارد، لیکن یکي از طبقه بندی هاي معمول از اصول حسابداري به شرح زیر 

قابل ارائه می باشد:
الف( مفاهیم )مفروضات( بنیادي حسابداري

ب( اصول حسابداري
ج( اصول )میثاق هاي( محدودکننده حسابداري

  الف( مفاهیم )مفروضات( بنیادي حسابداري
مفروضاتي عام و اصولي بوده که مبناي تهیه صورت هاي مالي و اساس وضع اصول حسابداري 
می باشند. این مفروضات عموماً به طور مشخص بیان نمی شود زیرا فرض بر پذیرش و استفاده از 
آنهاست و به همین دلیل نیازي به اثبات ندارند. مفروضات بنیادي حسابداري شامل مفاهیم زیر 

می باشد:

 فرض تفكیك شخصیت
طبق این فرض، هر واحد اقتصادي )اعم از اینکه داراي شخصیت حقوقي و یا فاقد آن باشد( به عنوان 

یک واحد مستقل از مالک یا مالکان آن و نیز جدا از مؤسسات دیگر در نظر گرفته می شود.
در مواردي که هدف سودمندي اطالعات مالي بهتر فراهم شود، ممکن است شخصیت حسابداري 
مفهومی  فراتر از شخصیت حقوقي پیدا کرده و یا بالعکس ممکن است مفهوم آن بسیار محدودتر 

از مفهوم واحد شخصیت اقتصادي باشد.

 فرض تداوم فعالیت
فرض تداوم فعالیت بدین معني است که واحد اقتصادي تا آینده قابل پیش بیني به فعالیت هاي 

خود ادامه خواهد داد مگر آنکه عکس آن ثابت شود.
فرض تداوم فعالیت مبناي طبقه بندي دارایي ها و بدهي ها به جاري یا بلند مدت می باشد.

واحد انتفاعي اعم از قهري یا اختیاري، تصمیم ارکان ذي صالح واحد انتفاعي به انحالل، انقضاي 
مدت تعیین شده در اساسنامه، تحمل زیان هاي عمده و پیاپي و یا تعطیل بلند مدت تمام یا بخش 
عمده اي از فعالیت هاي یک واحد انتفاعي، وضعیت هایي است که می تواند فرض تداوم فعالیت را 

منتفي سازد.
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 فرض واحد اندازه گیري
باید  مالي  رویدادهاي  و  عملیات  معامالت،  کلیه  که  است  معني  بدین  اندازه گیري  واحد  فرض 
بر حسب پول )به عنوان مقیاس مشترک انـدازه گیري ارزش در کلیه مبادالت اقتصادي( مورد 

سنجش قرار گرفته و گزارش شود.

 فرض دوره مالي
 اصوالً نتایج واقعي حاصل از عملیات یک واحد اقتصادي را صرفاً می توان در پایان عملیات آن و 
پس از تصفیه کامل تعیین نمود. اما استفاده کنندگان از گزارشات و اطالعات مالي نمی توانند تا 

آن موقع تأمل نمایند.
بنابه دالیل فوق، در حسابداري عمر یک واحد اقتصادي به دوره هاي زماني نسبتاً کوتاهي به نام 

»دوره حسابداري« تقسیم می شود.
یکي از مزایاي تقسیم عمر یک واحد اقتصادي به قطعات زماني کوچک تر این است که ویژگي 
»قابلیت مقایسه« را فراهم کرده و امکان سنجش و ارزیابي نتایج حاصل از فعالیت هاي مؤسسات 

اقتصادي را در دوره های زماني مختلف ایجاد می نماید.

 فرض تعهدي
 اساس فرض تعهدي بر این است که در حسابداري درآمدها به محض تحقق و هزینه ها به محض 

وقوع باید شناسایي و در حساب ها ثبت گردد.
در مبنای نقدي همان گونه که عنوان گردید درآمد به جاي آنکه به هنگام تحقق شناسایي گردد 
به هنگام وصول در حساب ها ثبت می گردد. لذا درآمد قابل شناسایي در این مبنا به شرح زیر 

قابل محاسبه خواهد بود.
پیش دریافت درآمد+ دریافتي از بابت حساب ها+ درآمد نقدي= درآمد و اسناد دریافتني تجاري 
همچنین هزینه ها )شامل قیمت تمام شده کاالي فروش رفته و هزینه های دیگر( به ترتیب زیر 

قابل محاسبه می باشد.

پیش پرداخت خرید کاال+ پرداختي از بابت حساب ها+ خرید نقدي= قیمت تمام شده کاالي فروش رفته و اسناد پرداختي تجاري

پیش پرداخت هزینه+ پرداختي بابت هزینه های معوق+ هزینه های نقدي= هزینه ها

 ب( اصول حسابداري 

قواعد کلي که مباني الزم در مورد نحوه اندازه گیری، ثبت، طبقه بندی و گزارش نتایج معامالت و 
عملیات واحدهاي اقتصادي را فراهم می آورد، اصول حسابداري نامیده می شود، اصول حسابداري 
برخالف مفروضات بنیادي که جنبه زیربنایي دارند، عمدتاًً به جنبه های کاربردي و عملي قضیه 

می پردازد و شامل اصول زیر می باشند:

 اصل بهاي تمام شده
 اصل تحقق درآمد

 اصل تطابق )مقابله( هزینه با درآمد
 اصل افشا
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 اصل بهاي تمام شده
طبق این اصل، دارایي هاي تحصیل شده در مبادالت باید به جاي قیمت هاي جاري بازار، بر حسب 
بهاي تمام شده ثبت و بر همین اساس نیز در صورت هاي مالي، منعکس گردد، بهاي تمام شده که 
به آن »بهاي تمام شده تاریخي« نیز می گویند، مبلغي است که نشان دهنده ارزش اقالم تحصیل 

شده در معامالت حقیقي و شرایط عادي می باشد.

 اصل تحقق درآمد
 ابتدا الزم است مفهوم »درآمد« و تعاریفي که از آن انجام شده، مشخص و عنوان گردد. استاندارد 
بین اللملي حسابداري شماره 18، درآمد را به شرح زیر تعریف نموده است. »جریان ورود ناخالص 
وجوه نقد، دریافتني ها و سایر مابه ازاهایي که از فروش کاال، انجام خدمات و استفاده دیگران از 
منابع واحد تجاري که مولد سود تضمین شده )بهره(، حق امتیاز و سود سهام است، در روند عادي 

فعالیت هاي تجاري حاصل می شود.«
درآمد را می توان به سه طبقه اصلي تقسیم نمود:

1 درآمد حاصل از فروش کاال
2 درآمد حاصل از انجام خدمات و استفاده دیگران از دارایي هایی واحد اقتصادي که مولد سود 

تضمین شده، حق امتیاز، سود سهام، درآمد اجاره و مانند آن براي واحد مزبور باشد.
3 درآمد حاصل از فروش سایر منابع نظیر فروش اموال و ماشین آالت یا سرمایه گذاري ها.

بر اساس اصل تحقق درآمد، اغلب درآمد هنگامی شناسایي می شود که:
اوالً: فرایند کسب سود کامل شده باشد.

ثانیًا: مبادله اي انجام گرفته باشد.
فرایند کسب سود در خصوص فروش کاال، زماني کامل می شود که:

الف( فروشنده کاال کلیه خطرات و مزایاي عمده ناشي از مالکیت را به خریدار انتقال داده باشد 
به گونه اي که تمامی مراحل عمده، تکمیل شده و فروشنده نسبت به حقوق مربوط به مالکیت 

مورد معامله، هیچ گونه مدیریت مستمر یا کنترل مؤثري نداشته باشد.
ب( هیچ گونه ابهام قابل مالحظه اي نسبت به موارد زیر وجود نداشته باشد:

1 مابه ازایي که از فروش کاال حاصل خواهد شد.
2 هزینه های مربوط به تولید یا خرید کاال که رخ داده و یا در آینده رخ خواهد داد.

3 میزان احتمالي برگشتي هاي فروش.

 اصل تطابق هزینه با درآمد مالي
قبل از بیان مفهوم اصل فوق، الزم است تعریف مشخصي از »هزینه« انجام شود. تعریف معتبر از 

هزینه به شرح زیر قابل ارائه می باشد: 
الف( »   جریان خروج دارایي ها یا سایر موارد استفاده از دارایي ها یا ایجاد بدهي ها طي یک دوره 
که به منظور تولید و تحویل کاال، ارائه خدمت یا انجام سایر فعالیت ها در اجراي عملیات اصلي و 

مسمتر واحد تجاري صورت می گیرد.«
ب( هزینه های دوره مالي، برخي دیگر از اقالم هزینه می باشند که در ظاهر هیچ گونه رابطه علت 
و معلول با درآمدها نداشته و ارتباط مستقیمی  با درآمدها ندارند اما چون مربوط به عملیات یک 

دوره مالي معین می باشند باید به حساب هزینه همان دوره منظور شوند.
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ج( مخارج غیر مرتبط با درآمدهاي آتي. هرگاه نتوان بین مخارج انجام شده و ایجاد درآمدهاي 
مشخص در آینده، ارتباط موجهي برقرار نمود، مخارج مزبور باید در دورة وقوع، به عنوان هزینه 

شناسایي شود.

 اصل افشا
بر اساس اصل مزبور واحدهاي اقتصادي موظف ند کلیه واقعیت ها و اطالعات با اهمیت مربوط به 
فعالیت هاي مالي خود را به نحو مناسب در متن صورت هاي مالي اساسي و درصورت عدم امکان، 

در یادداشت هاي پیوست صورت هاي مالي گزارش و افشا نمایند.
اصوالً در یادداشت هاي ضمیمه گزارش هاي مالي آن گروه از اطالعات با اهمیت و مربوط ارائه 
می شود که انعکاس آن در متن اصلي صورت هاي مالي اساسي موجب تراکم بیش ازحد اطالعات 
و کاهش مطلوبیت آن می گردد. در هرحال تمام اطالعاتي که عدم افشاي آن در گزارشات مالي 

موجب می شود که این گونه گزارش ها گمراه کننده باشد، الزم است به نحو مناسب افشا گردد.

 ج( اصول )میثاق هاي( محدودکنندة حسابداري

اصول محدود کننده حسابداري دامنه عمل به اصول متداول و محدودیت هاي موجود در اعمال 
اصول مزبور را تشریح نموده و شامل اصول زیر می باشد: 

 فزوني منافع بر مخارج
اهمیت

براساس اصل فوق واحدهاي اقتصادي مجازند درخصوص اقالمی که با توجه به وضعیت، محیط و 
عملکرد واحد از جهت ارزش، ناچیز و کم اهمیت می باشند از به کار گرفتن صحیح ترین روش هاي 
تئوریک اجتناب نموده و به جاي آن از روش هایي استفاده نمایند که ارزان تر، عملي تر و راحت تر 

باشند. 
اصوالً باید عنوان کرد که اطالعاتي با اهمیت است که بتواند بر تصمیمات اقتصادي استفاده کنندگان 

که برمبناي صورت هاي مالی اتخاذ می شود، تأثیر گذارد.

خصوصیات صنعت
در صنایع مختلف با توجه به ویژگي های خاص آن صنعت می توان اقدام به تعدیل و یا اصالح 
اثبات گردد  آنکه  به شرط  استفاده کرد  از روش هاي جدیدي  یا  و  نموده  روش هاي حسابداري 
پذیرفته شده  به روش هاي  نسبت  اطالعات سودمندتري  یا جدید  و  اصالح شده  که روش هاي 

حسابداري ارائه می نماید.

محافظه کاري )احتیاط(
چنین  می باشند.  مواجه  ابهاماتي  با  مالي  گزارشات  تهیه  هنگام  به  همواره  اقتصادي  واحدهاي   
ابهاماتي با رعایت احتیاط باید در تهیه صورت هاي مالي و همواره با افشاي ماهیت و میزان، مورد 

شناسایي قرار گیرند. 
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ويژگي هاي كيفي اطالعات مالي   
در  شده  ارائه  اطالعات  می گردد  موجب  که  می شود  اطالق  خصوصیاتي  به  کیفي  ویژگي هاي 
و  مالـي  عملکرد  مالـي،  وضعیت  ارزیابي  راستاي  در  استفاده کنندگـان  براي  صورت هاي  مالـي 

انعطاف پذیري  مالي واحد تجاري مفید واقع شود.

  الف( ویژگي هاي کیفي مربوط به محتواي اطالعات

 مربوط بودن
اطالعاتي مربوط تلقي می شود که بر ارزیابي استفاده کنندگان نسبت به وقایع گذشته، حال و 
یا انتظارات آنان در خصوص رویدادهاي آتي تأثیر گذاشته و موجبات تأیید، تعدیل و یا رد آن 
را فراهم ساخته و از این رهگذر بتواند بر تصمیمات اقتصادي استفاده کنندگان مؤثر واقع شود.

ویژگي مربوط بودن اطالعات مبتني بر مفاهیم:
به موقع بودن، سودمندي در پیش بیني و انتخاب »خاصه اندازه گیری« می باشد که هر یک از 

این مفاهیم به اختصار در زیر تشریح می شود:  

 به موقع بودن
و  ارزش  زمان  مرور  با  بعضاً  و  بوده  زمان حساس  به گذشت  نسبت  مالي  اطالعات  از  بسیاري 
سودمندي خود را در تصمیم گیري ها از دست می دهند. بنابراین اطالعات مالي باید در زمان 

مناسب در دسترس استفاده کنندگان قرار بگیرد.

 قابلیت اتكا 
به شکل  اهمیت و  با  اشتباه  از هرگونه  تلقي می شود که دور  اتکا  اطالعات مالي هنگامی قابل 

منصفانه و بي طرفانه تهیه شده و به طور صادقانه بیان کننده ارزش هاي مورد انتظار باشد.

 بي طرفانه بودن
بي طرفانه بودن اطالعات مالي بدین معني است که در اندازه گیری فعالیت هاي مالي الزم است 
از هرگونه افراط و تفریط و یا خوش بیني و بدبیني اجتناب نموده و وقایع کوچک و کم اهمیت 
با اهمیت را حقیر جلوه نداده و در عین حال از هر گونه پیش داوري  را بزرگ و رویدادهاي 

پرهیز شود.
کامل بودن اطالعات مالي هنگامی  معتبر است که با درنظر گرفتن اهمیت واقعه، کلیه حقایق 
الزم درخصوص وقایع اقتصادي را بیان نماید. حذف بخشي از اطالعات، ممکن است باعث شود 

که اطالعات نادرست یا گمراه کننده شده و از مربوط بودن و قابلیت اتکای آن کاسته شود.

 ب( ویژگی هاي کیفي مربوط به ارائه اطالعات

 قابل مقایسه بودن
استفاده کنندگان گزارش هاي مالي باید بتوانند صورت هاي مالی واحد تجاري را در طول زمان جهت 

تشخیص روند تغییرات در وضعیت مالي، عملکرد مالي و انعطاف پذیري مالي با هم مقایسه نمایند.
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1  رعایت یكنواختي
به قابلیت مقایسه اطالعات مالي ارائه شده توسط یک واحد تجاري در طول زمان، رعایت یکنواختي گویند.

عمل به مفهوم رعایت یکنواختي هرگز بدین معني نیست که واحدهاي تجاري پس از انتخاب رویه 
حسابداري، به هیچ وجه مجاز به تغییر آن نمی باشند.

2  همساني روش ها )متحدالشكلي(
اقتصادي شاغل در یک  واحد  یا چند  از عملیات دو  نتایج حاصل  مقایسه  قابلیت  به   اصطالحاً 

صنعت واحد و در یک مقطع زماني مشخص اطالق می شود.
3 قابل فهم بودن

 اطالعاتي قابل فهم تلقي می شود که براي استفاده کنندگان عادي که داراي دانش متعارفي از 
حسابداري می باشند، قائل درک بوده و حتي االمکان عملیات و رویدادهاي مالي را به زباني ساده 

و با اصطالحاتي متداول توصیف نماید.

  تضاد بین ویژگي هاي کیفي و لزوم ایجاد تعادل بین آنها

این  اما  است  مطلوب  بسیار  باشد  کیفي  ویژگي هاي  کلیه  داراي  مالي  اطالعات  که  مطلب  این 
خصیصه که ویژگي هاي مختلف و به ویژه دو ویژگي »مربوط بودن« و »قابلیت اتکا« غالباً با هم 

رابطه معکوس داشته و تقویت یکي به بهاي تضعیف دیگري تمام می شود، موجب گردیده است
اهمیت بیش ازحد قائل شدن به یک ویژگي و کم اهمیت دانستن ویژگي دیگر موجب کاهش 

سودمندي اطالعات براي تصمیم گیرندگان خواهد شد.

استفاده كننده گان از اطالعات مالی  
استفاده کنندگان از اطالعات مالي را به طور کلي به دو دسته می توان تقسیم نمود:

1 استفاده کنندگان داخلي )درون سازمانی(       
2  استفاده کنندگان خارجي )برون سازمانی(

از تعاریف بسیار معتبر و نسبتاً جدید حسابداري، تعریفي است که در آن عنوان شده: 

»حسابداري یك سیستم اطالعاتي است که اطالعات مالي مربوط به واحدهاي اقتصادي 
را اندازه گیری، پردازش و گزارشگري می نماید«.

اجازه  استفاده کنندگان  به  مزبور  اطالعات 
می دهد تا از بین روش هاي مختلف استفاده 
فعالیت هاي  اداره  در  کمیاب  منابع  از 
اقتصادي و تجاري، روشي معقول را انتخاب 

نمایند.

اشخاص تصمیم می گیرند

فعالیت اقتصادی اتفاق می افتد

اطالعات اقتصادی ایجاد می گردد

حسابداران  توسط  اقتصادی  اطالعات 
شناسایی و اندازه گیری و ثبت وگزارش 

می شود
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 معادله حسابداري  
معادله حسابداری چیست؟

کاربرد آن در حسابداری  چگونه است؟
آیا الزامی  برای استفاده از این معادله در حسابداری وجود دارد؟ یا خیر؟

اصلی ترین الزام در حسابداری به کار بستن کلیه دستورالعمل ها و قوانین و مقررات 
مربوطه بوده، و اصلی ترین قانون در حسابداری رعایت معادله حسابداری در هر 

رویداد مالی است.

برای آشنایی با مفهوم معادله حسابداری و استفاده کاربردی آن ابتدا الزم است  توجه شما را 
به این نکته جلب نماییم که به طور کلی اجزا و اقالم اصلی حساب ها در حسابداری عبارت اند از:

  دارایی ها
     بدهی ها 

  سرمایه
   درآمد 
   هزینه 

که در ادامه به توضیح درباره آنها می پردازیم:

دارايي ها   
دارایي ها منابع اقتصادي مؤسسه هستند،که فعالیت هاي اقتصادي با استفاده از آنها انجام می گیرد.
اموال، مطالبات و سایر منابع اقتصادي متعلق به یک مؤسسه، که در نتیجه معامالت، عملیات مالي 

ایجاد شده،  قابل شناسایی به پول و داراي منافع آتي است، »دارایي« نامیده می شود.
الزم به ذکر است مؤسسات بر حسب نوع و حجم فعالیت شان، دارایي هاي مختلفي دارند. انواع 

دارایی ها شامل موارد زیر است:
 الف( وجه نقد

وجه نقد عبارت است از موجودی نقد و سپرده های دیداری نزد بانک ها و مؤسسات مالی، اعم از 
ریالی و ارزی. 

 ب( مطالبات
بیانگر طلب مؤسسه از اشخاص دیگر است که در حسابداری شامل حساب های دریافتنی و اسناد 

دریافتنی می باشد.

 ج( حساب های دریافتنی
شامل مطالبات مؤسسه از دیگران است که بابت آن، سفته یا چک از شخص بدهکار دریافت نشده 

است.
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 د( اسناد دریافتنی
اسناد دریافتنی شامل مطالبات مؤسسه از دیگران است که بابت آن سفته یا چک از شخص بدهکار 

دریافت شده است. 
چنانچه سررسید اسناد دریافتنی یک سال یا کمتر باشد به عنوان اسناد دریافتنی کوتاه مدت 
وچنانچه سررسید آنها بیشتر از یک سال باشد به عنوان اسناد دریافتنی بلند مدت بیان می شود. 
اموال، ماشین آالت و تجهیزات: دارایی هایی که برای انجام عملیات یا فعالیت های  یک مؤسسه 
مورد استفاده قرار می گیرند و عمر بیشتر از یک سال دارند را تحت عنوان اموال، ماشین آالت و 

تجهیزات طبقه بندی می نماییم. به این دارایي ها، دارایی ثابت نیز می گویند.
زمین، ساختمان، وسایل نقلیه، ماشین آالت جهت تولید، اثاثه اداري نمونه هایی از این دارایی ها هستند.

 پیش پرداخت ها
پرداخت  ذی نفع  وجه  در  غیرقطعی  به صورت  خدمات  یا  کاال  تحویل  از  قبل  که  است  مبلغی 

می گردد.

 علی الحساب
پرداخت  ذی نفع  وجه  در  غیرقطعی  به صورت  خدمات  یا  کاال  تحویل  از  پس  که  است  مبلغی 

می گردد.
 موجودي های مواد و کاال

موجودي های مواد و کاال به دارایی هایی گفته می شود که به منظور فروش یا استفاده در ساخت 
محصول یا مصرف در ارائه خدمات، تهیه و نگهداری می شود.

موجودی هایی که برای فروش نگهداری می شوند موجودی کاال می نامند و موجودی هایی را     که 
موجودی مواد  را  نگهداری می شوند  ارائه خدمات  یا  و  استفاده در ساخت محصول  به منظور 

می گویند. 
اقالم مصرفی را نیز تحت عنوان ملزومات در حساب ها و گزارشات ثبت می کنند.

 ملزومات
نوعی از دارایی است که در جریان فعالیت های یک مؤسسه خریداری می شود و به تدریج به مصرف 

می رسد مانند: نوشت افزار و....

بدهي ها  
به تعهدات ایجاد شده برای یک مؤسسه در قبال اخذ وجه نقد و یا دریافت کاال یا خدمات به طور 
غیرنقدی، که با پرداخت به طور نقد یا انتقال دارایی یا انجام  خدمات، باید تسویه شود را بدهی 

می گویند.
از جمله اجزاي اصلي بدهي می توان به موارد زیر اشاره نمود: 

  اسناد پرداختنی
اسناد تجاری صادره از سوی ما نزد دیگران که بواسطه اخذ کاال یا خدمات به ایشان داده ایم.
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 حساب های پرداختنی
بدهی های ما به دیگران که درقبال آنها هیچ مدرکی )نزد اشخاصی که از ما طلب دارند( نداریم.

 وام پرداختنی
میزان بدهی ما بابت استقراض منابع مالی از اشخاص حقیقی یا حقوقی)بانک ها و مؤسسات اعتباری و...

 پیش دریافت ها
وجوه دریافت شده از سایر اشخاص درقالب یک تعهد مشخص که بابت این دریافت هنوز هیچ 

فعالیتی در قبال آن تعهد از سوی دریافت کننده وجه انجام نشده است.
  

سرمايه  
سرمایه عبارت است از مابه التفاوت دارایی ها و بدهی های یک مؤسسه که بیانگر حق مالي مالک 

یا مالکان یک مؤسسه می باشد.
سرمایه مؤسسه ناشی از آورده نقدی و یا غیرنقدی مالک )یا مالکان( به هنگام تشکیل مؤسسه و 
یا پس از تشکیل مؤسسه است. آورده نقدی مالک شامل وجوه نقدی است که مالک)یا مالکان( 
در مؤسسه سرمایه گذاری می کند و آورده غیر نقدی شامل دارایي هایی غیر از وجه نقد است که 

مالک یا مالکان به عنوان سرمایه به مؤسسه می آورد. 

درآمد    
به کلیه دریافتی های اشخاص )شامل وجه نقد و یا اسناد دریافتنی و یا حساب های دریافتنی( که 

در قبال فروش کاال یا ارائه خدمات از کلیه اشخاص کسب می نماید،درآمد می گویند.
 )درآمد باعث افزایش دارایی ها و کاهش بدهی ها می گردد(

هزينه     
تمامی اشخاص به منظور اداره امور و کسب درآمد مخارجی را متحمل می شوند که باعث خروج 
وجه نقد و کاهش دارایی ها و افزایش بدهی ها می گردد که به آن هزینه می گویند. مانند هزینه 

حقوق و دستمزد، هزینه آب و برق و تلفن و....  
در حسابداری، معادله زیر را معادله اصلی حسابداری می گویند:          

                                                           
  دارایی ها = بدهی ها + سرمایه

  
 همان طور که مالحظه می نمایید اگر به سرمایه هر شخص )حقیقی یا حقوقی(، بدهی های او نیز 

اضافه گردد، می توان میزان دارایی آن شخص را به دست آورد.  
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زبان حسابداری  
زبان حسابداری بدهکار و بستانکار است. )یا همان بد و بس( مهم ترین و اساسی ترین کار حسابدار 
این است که بتواند رویدادهای مالی را به زبان حسابداری تفسیر نماید. یعنی یک حسابدار باید 
بتواند با استفاده صحیح از دانش خود، تمام وقایع و رویدادهای مالی را شناخته و تجزیه و تحلیل 
نموده و بداند که  این رویداد بر کدام یک از سرفصل های حسابداری )یک یا چند سرفصل در 

بدهکار یا یک یا چند سرفصل در بستانکار(  تأثیرگذار می باشد. 
بدین معنی که به جای اینکه بگوییم عددی را در سمت راست یک حساب بنویسیم، می گوییم 
آن حساب را بدهکار کنیم و همین طور به جای اینکه بگوییم عددی را در سمت چپ یک حساب 

بنویسیم، می گوییم آن حساب را بستانکار کنیم .


