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سخنی با هنرآموزان گرامی
با توجه به آموزه های اسالمی ،کار و اشتغال از ارزش تربیتی برخوردار است و انسان از طریق کار ،نفس سرکش
را رام کرده و شخصیت وجودی خویش را صیقل داده ،هویت خویش را تثبیت کرده و زمینۀ ارتقاءِ وجودی
خویش را مهیا و امکان کسب روزی حالل و پاسخگویی به نیازهای جامعه را فراهم می آورد .آموزش فناوری،
کار و مهارت آموزی ،باعث پیشرفت فردی ،افزایش بهره وری ،مشارکت در زندگی اجتماعی و اقتصادی ،کاهش
فقر ،افزایش درآمد و توسعه یافتگی خواهد شد .برای رسیدن به این مهم ،برنامه ریزی درسی حوزۀ دنیای کار و
دنیای   آموزش بر مبنای نیازسنجی شغلی صورت گرفته است .درس های رشته های تحصیلی شاخۀ فنی و حرفه ای
شامل دروس آموزش عمومی ،دروس شایستگی های غیرفنی و شایستگی های فنی مورد نیاز بازار کار است.
دروس دانش فنی از دروس شایستگی های فنی است که برای هر رشته در دو مرحله طراحی شده است .درس
دانش فنی  پایه با هدف شناخت مفاهیم و کسب دانش فنی پایه در گروه و رشتۀ تحصیلی است که هنرجویان
در پایۀ   دهم و در آغاز ورود به رشتۀ تحصیلی خود می بایست آن را آموزش ببینند و شایستگی های الزم را در
ارتباط با دروس عملی و ادامۀ تحصیل در رشتۀ خود کسب نمایند .درس دانش فنی تخصصی که در پایۀ دوازدهم
طراحی شده است ،شایستگی هایی را شامل می شود که موجب ارتقاءِ دانش
تخصصی حرفه ای شده و زمینه را
ِ
برای ادامۀ   تحصیل و توسعۀ حرفه ای هنرجویان در مقطع کاردانی پیوسته نیز فراهم می کند.
الزم به یادآوری است که کتاب دانش فنی پایه تئوری تفکیک شده دروس عملی کارگاه های  8ساعته نیست بلکه
در راستای شایستگی ها و مشاغل تعریف شده برای هر رشته تدوین شده است .در ضمن ،آموزش این کتاب نیاز
به پیش نیاز خاصی ندارد و براساس آموزش های قبلی تا پایۀ نهم به تحریر درآمده است .محتوای آموزشی کتاب
دانش فنی پایه ،آموزش های کارگاهی را عمق می بخشد و نیازهای هنرجویان را در راستای محتوای دانش نظری
تأمین می کند.
تدریس کتاب در کالس درس به صورت تعاملی و با محوریت هنرآموز و هنرجوی فعال صورت می گیرد.
دفتر تألیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کاردانش

سخنی با هنرجویان عزیز
درس دانش فنی پایه با هدف شناخت مفاهیم ،کسب
دانش فنی پایه در گروه بازرگانی  و امور    اداری و
ِ
رشتۀ تحصیلی حسابداری برای شما هنرجویان عزیز طراحی و کتاب آن تألیف شده است.
در تدوین درس دانش فنی پایه ،موضوعاتی مانند تاریخچۀ رشته ،محتوا جهت ایجاد   انگیزش،
مشاغل و هدف رشتۀ تحصیلی  ،نقش رشتۀ شما در توسعۀ کشو ر  ،مثال هایی از نوآوری ،خالقیت و
الهام از طبیعت    ،اصول    ،مفاهیم  ،قوانین  ،نظریه  ،فناوری  ،عالئم ،تعاریف کمیت ها ،واحدها و یکاها،
فرمول های فنی   ،تعریف دستگاه ها و وسایل کار  ،مصادیقی از ارتباط مؤثر فنی و مستندسازی،
زبان  فنی ،ایمنی و بهداشت فردی و    جمعی ،پیشگیری از حوادث احتمالی شغلی و نمونه هایی از
مهارت حل مسئله در بستر گروه تحصیلی   و    برای     رشتۀ   تحصیلی در   نظر  گرفته شده است.
می توانید در هنگام ارزشیابی و جلسه امتحان در این درس ،از کتاب همراه هنرجوی خود استفاده
نمایید.
توصیه می شود در یادگیری این درس به دلیل کاربرد زیاد آن در درس های دیگر رشته ،کوشش
الزم را داشته باشید.
دفتر تألیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کاردانش

فصل 1

کلیات

معرفی حسابداری و تاریخچه آن

دورنمای تحصیلی و شغلی

وظایف و تکالیف حرفه ای حسابدار
نقش حسابدار در توسعه پایدار

اخالق حرفه ای در حسابداری

حسابداری چیست؟
چرا به حسابداری احتیاج داریم؟
حسابداری چگونه به کار برده می شود؟
جایگاه حسابدار در جامعه چگونه است؟
چگونه دانش مورد نیاز برای حسابداری را کسب نماییم؟
آیندۀ تحصیلی حسابداری چیست؟
آیندۀ شغلی حسابداری چیست؟
برای پیدا کردن پاسخ این پرسش ها و سؤاالت نیاز به شناخت حسابداری و تاریخچۀ آن در ایران و جهان
داریم .براساس مدارک کشف شده قدمت حسابداری در جهان نزدیک به  6000سال است .در ایران نیز
مدارک حسابداری به دست آمده به  25قرن قدمت ،گواه به پیشرفت این دانش در ایران باستان است .از الواح
گلی و سنگ نبشته های پیشینیان (هخامنشیان) چنین به دست می آید که به دلیل وسعت جغرافیایی ایران و
استفاده از ده ها هزار نفر نیروی انسانی جهت اجرای طرح های اقتصادی از سیستم های اطالعاتی مالی مانند:
بودجه ریزی ،حسابرسی ،حقوق و دستمزد ،امور پولی ،اوزان ،انبارداری و غیره استفاده می شد .همچنین از
این اسناد مشخص می شود که در آن زمان مأموران حکومتی دارای لوح گلی خاصی بوده تا در سفرهای کاری
خود با نشان دادن لوح به حاکمان محلی توشه سفر و مخارج خود را تأمین کنند ،که این موضوع نمونه ای از
کارت های اعتباری امروزی است .و باز در دورۀ هخامنشیان مصداقی از پرداخت دستمزد روی گل نبشته های
تخت جمشید به دست آمده است.
موضوع حسابداری با ورود اسالم به ایران و جهان رونق جامع تری به خود گرفت ،در آیاتی از قرآن به صراحت
به این بحث ها اشاره شده است ،به عنوان نمونه در آیۀ  282سورۀ بقره تصریح به نوشتن حساب   و کتاب
(دادوستد) ،بدهی مدت دار ،تعیین شاخص اندازه گیری دارایی ،سرمایه ،درآمد ،هزینه ها و ثبت آنها توسط
یک فرد نویسنده عادل را دارد .موضوع ثبت و نگه داری اسناد خمس ،زکات ،مالیات ،غنائم و بیت المال در
آغاز حکومت اسالمی از مسائلی است که مورد تأکید بوده است .همچنین امام علی (ع) در موارد فراوانی به
این موضوع اشاره دارد ،از جملۀ در نامۀ  53نهجالبالغه خطاب به مسئولین حکومتی میفرماید :مقدار رنج و
زحمت هر کس را در نظر بگیر و زحمت یکی را به حساب دیگری مگذار و در پاداش او به اندازه رنجی که دیده
و زحمتی که کشیده کوتاهی مکن.
در همین رابطه کتاب های مهمی به رشتۀ تحریر درآمده است که از جملۀ آنها کتاب ابوعبداله محمد   الخوارزمی
دانشمند مسلمان ایرانی ،تحت عنوان مفاتیح العلوم در قرن سوم هجری است که به توصیف تکنیک و اسناد
مرکز حکومتی می پردازد و نیز در دوران حکومت عباسیان برادران برمکی
(یحیی و جعفر برمکی) سیستم
ٰ
مالی دقیق و جامعی در دربار هارون الرشید ایجاد کرده بودند که در قالب دیوان محاسبات ،عملیات مربوط به
ثبت و ضبط عایدات وخارج حکومت را انجام می داد .و باز می توان به رسالۀ ضروریات علم حسابداری برای
کاتبان و کاسبان محمدبن ابوالوفای بوزجانی اشاره نمود.
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فصل اول  :کلیات

در ایران اولین قانون تجاری که در آن از شرکت های تجاری صحبت شده ،قانون سال  1303می باشد .سپس
در سال  1304قوانین تجاری خاصی به تصویب رسید که در آن شرکت های تجاری به اختصار بیان شده
است .در سال  1310قانون ثبت شرکت ها به تصویب رسید ،که هدف آن وضع مقررات خاصی برای ثبت
شرکت های موجود و تطبیق آن با مقررات قانون تجارت بود و در سال  1311قانون تجارت تصویب شد که
کماکان مورد استفاده قرار می گیرد.
و در سال های اخیر و بعد از پیروزی انقالب اسالمی شاهد ظهور بانک های اسالمی و مؤسسات اقتصاد اسالمی
بوده ایم .تأسیس سازمان حسابداری و حسابرسی مؤسسات مالی اسالمی کشورهای اسالمی در سال 1370
هجری شمسی ( 1991میالدی) در کشور الجزایر هم از این موارد است.
نتیجه آنکه هر شرکتی برای ساماندهی فعالیت های مالی و گزارشگری خود نیاز به حسابدار دارد و حسابدار
بنا به نوع شرکت ،وظایف گوناگونی را از نظر مالی انجام می دهد ،مانند حسابداری خزانه ،حسابداری خرید و
فروش ،حسابداری حقوق و دستمزد   ،حسابداری اموال و انبار   ،حسابداری بهای تمام شده و . ...
فعالیت

تحقیق کنید که تاریخچۀ پیدایش حسابداری در جهان و ایران از چه زمانی بوده است و نتایج به دست
آمده را با هنرجویان به اشتراک بگذارید.

هدف حسابداري
حسابداري دانشي است كه هدف آن ارائۀ اطالعات مالي دربارۀ يك واحد اقتصادي به استفاده كنندگان براي
تصميم گيري هاي اقتصادي و پاسخگويي مي باشد.

دورنمای تحصیلی و شغلی
دورنمای تحصیلی برای هنرجویانی که در رشته حسابداری تحصیل می کنند به این صورت است که پس
از طی موفقیت آمیز مرحله سه ساله دوره دوم متوسطه موفق به اخذ دیپلم شده و برای ادامه تحصیل در
دوره های کاردانی و کارشناسی در دانشگاه به تحصیل پرداخته و پس از آن امکان ادامه تحصیل در مقاطع
تحصیالت تکمیلی ( کارشناسی ارشد و دکترا  ) حسابداری و مدیریت (مالی    ،بازرگانی   ،صنعتی   ،دولتی) وجود
دارد .در حقیقت درسطح اول ،شاغل می تواند در شغل كمك حسابدار دريافت ها  ،پرداخت ها ،امور مرتبط
با تنخواه گردان   ،تهيه و تنظيم صورت مغايرت بانكي  ،تحرير دفاتر قانوني  ،خريد كاال    ،فروش کاال    ،تنظيم
كاردكس كاال ،تهيه و تنظيم فهرست كاركرد پرسنل  ،حقوق و دستمزد  ،بيمه و ماليات حقوق و    . . .مشغول
به کار شود و در سطح باالتر در سطح دوم ،شاغل می تواند در شغل متصدي حسابداري اموال و انبار،
حسابداری بهاي تمام شده ،حسابداری مالياتي ،حسابداری مالي (تهيه صورت های مالی) و    . . .مشغول به کار
شود.
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نقش حسابدار
یک حسابدار به طور معمول اطالعات مالی را ثبت و گزارشات مالی را تهیه و به مدیریت شرکت یا مراجع قانونی
ارائه می کند .حسابداران داده های اولیه را از روی اسناد و مدارک مثبته در دفاتر و نرم افزارهای حسابداری
ثبت و به آنها نظم می بخشند .محصول نهایی کار یک حسابدار گزارشات و صورت های مالی است که مبنای
تصمیم گیری ذی نفعان (مدیران    ،مجامع عمومی شرکت ها و مؤسسات    ،سرمایه گذاران ،دولت و  )  ...می باشد.
اما بايد بدانيم زماني اطالعات مالي براي استفاده كنندگان مفيد است كه قابل اتكا و مربوط باشد.

حسابدار در جایگاه رئیس حسابداری
رئیس حسابداری معموالً کارهای مشکل تر و پیچیده تر حسابداری را انجام داده و بر فعالیت سایر حسابداران
نظارت می کند و مشکالت احتمالی آنها را حل و فصل می نماید .همچنین رئیس حسابداری عالوه بر بررسی
و تهیۀ گزارشات مالی ،باید در مورد یافته های خود به مدیریت و سایر ذی نفعان توضیح دهد .در این خصوص
باید جلساتی حضوری با مدیران شرکت /مؤسسه/سازمان و یا حسابرسان داخلی و یا خارجی داشته و گزارشات
مکتوب و مبتنی بر استانداردهای مالی و حسابداری تهیه و ارائه نماید.

حسابدار در جایگاه مدیر مالی
یک حسابدار متخصص و یا رئیس حسابداری ،پس از کسب تجربۀ کافی می تواند مدیر مالی یک سازمان یا
شرکت گردد .یعنی می تواند به عنوان یک مشاور به هیئت مدیره شرکت پیشنهاداتی در رابطه با چگونگی
سرمایه گذاری منابع موجود شرکت بدهد تا استفادۀ بهینه از آن صورت گیرد و یا اگر شرکت به منابع مالی
جدید نیاز داشت یک مدیر مالی بر اساس دانش آکادمیک و تجارب حرفه ای خود می تواند پیشنهاد دهد که
از چه طریقی باید تأمین مالی صورت گرفته و هزینه ها و مخارج احتمالی این امر چه میزانی است و آیا این
کار مقرون به صرفه است که انجام شود یا خیر.

حوزههای کاری حسابداران
بسیاری از حسابداران بسته به نوع سازمان هایی که برایشان کار می کنند ،در حوزۀ خاصی متخصص می شوند.
مثال ً بعضی در حوزه بیمه ،برخی در حوزۀ تولید و برخی نیز در حوزۀ پیمانکاری و     ...فعالیت دارند.

مکان و ساعات کار حسابدار
اکثر حسابداران در ادارات و شرکت ها و مؤسسات کار می کنند .اگرچه برخی از آنها در خانه به صورت پاره وقت
مشغول به کار هستند ولی اغلب آنها به صورت تمام وقت کار می کنند .البته در زمان های خاص مانند پایان سال مالی
(در ایران مصادف با اسفند ماه) یا زمان ارائۀ اظهارنامه مالیاتی که در ایران مصادف با اواخر بهار (پایان خرداد ماه) است،
ساعات کاری آنها افزایش می یابد.
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فعالیت

از آشنایان و دوستان خانوادگی خود دربارۀ افق شغلی رشتۀ حسابداری تحقیق کنید و نتایج به دست
آمده را با هنرجویان به اشتراک بگذاريد.

پیش رو
بازار کار حسابداری و فرصتهای شغلی ِ
فارغ التحصیالن می توانند در کلیۀ مؤسسات و واحدهای تجاری ،اعم از دولتی یا خصوصی ،به عنوان حسابدار
در شاخه های زیر مشغول به کار شوند:
حسابداری مالی :در کلیۀ شرکت ها و مؤسسات تجاری و غیرانتفاعی
حسابداری صنعتی :در کلیۀ واحدهای صنعتی و شرکت های تولیدی
حسابداری دولتی :در کلیۀ سازمان ها و ادارات دولتی به عنوان حسابدار و یا در صورت طی مراحل قانونی
به عنوان ذیحساب و یا عامل ذیحساب
حسابداری مالیاتی :در ادارات دارایی و شرکت های حسابرسی
حسابداری بیمه :در مؤسسات و سازمان های بیمه ای و شرکت های حسابرسی
حسابداری بانک ها :در شعبه ها و سرپرستی بانک ها
فعالیت

پیش روی حسابداری ،تحقیق نمایید و نتایج به دست آمده
در ارتباط با فرصت های شغلی و بازار کاری ِ
را فهرست بندی نموده و با فهرست کتاب مقایسه نمایید و با سایر هنرجویان بحث نماييد.

مهارت و دانش الزم برای یک حسابدار
قدرت تجزیه و تحلیل مسائل :فرد حسابدار برای تحلیل    ،تصمیم گیری و حل مشکالت در زمینۀ
مسائل مالیاتی ،بیمه و     ...باید از قدرت تجزیه و تحلیل مسائل برخوردار باشد.
پشتکار و وقت شناسی :زیرا در زمان هایی از سال مثل زمان بستن حساب ها در پایان سال یا زمان ارائه
گزارش های قانونی در خرداد ماه هر سال حجم کار حسابداران بسیار زیاد است و باید کار خود را با کیفیت
و در موعد مقرر به اتمام رسانند.
دقت و توجه به جزئیات :با توجه به کار مداوم با اعداد و ارقام ریز و درشت باید با حوصله و دقت ،ارقام
ثبت شده و یا در سیستم رایانه ای وارد گردد.
مهارت ریاضیات و فناوری اطالعات :برای کار کردن با نرم افزارهای مالی و حسابداری که امروز
به صورت فراگیر در شرکت ها و سازمان ها استفاده می شود.
قدرت سازماندهی :به منظور امکان ساختار دادن و سازمان دادن به گزارش های مالی و در صورت ارتقاء
یک مسئول واحد حسابداری باید دارای قدرت کنترل و نظارت بر حسابداران باشد.
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قابل اعتماد بودن و رازداری :یک حسابدار به دلیل اطالع از جزئی ترین درآمدها و هزینه های شرکت و
نیاز صاحبان و سهامداران شرکت برای اعتماد به حسابداران باید فردی قابل اعتماد و رازدار باشد.
فعالیت

تحقیق کنید یک حسابدار چه دانش و مهارتهای دیگری باید کسب کند تا در کار خویش موفق باشد.

وظایف و تکالیف حرفهای حسابدار
حسابداری را می توان به نوعی ،زبان تجارت نامید .زیرا از طریق تهیۀ گزارشهای مالی ،اطالعات الزم را دربارۀ
واحدهای اقتصادی در اختیار اشخاص عالقه مند قرار میدهد .این اشخاص شامل مدیران ،صاحبان سرمایه،
اعتبار  دهندگان ،سازمانهای مالی و اقتصادی دولت و از این قبیل هستند .از منظری دیگر ،از حسابداری
با نام سیستم اطالعاتی حسابداری یاد میشود که برای پردازش اطالعات مربوط به رویدادهای مالی مؤثر
بر سازمانها و واحدهای تجاری و گزارش اثرات این گونه رویدادها به تصمیمگیرندگان ،طراحی شده است.
حسابداری عبارت است از فرایند شناسایی ،اندازه گیری و گزارشگری اطالعات اقتصادی برای تصمیم گیریهای
آگاهانه به وسیلۀ استفاده کنندگان آن اطالعات .بر اساس دیدگاهی جامع   « ،اطالعات حسابداری» را میتوان
«  اطالعات اقتصادی» تلقی کرد.
دفترداری عبارت است از:
فن ثبت ،طبقه بندی و خالصه سازی مبادالت واحد تجاری .البته این عملیات در گذشته صرفاً در دفاتر
حساب انجام میشد .اما امروزه ثبتهای حسابداری با استفاده از رایانه انجام میشود .در واقع دفترداری
بخشی از وظایف حسابدار است .همۀ حسابداران از مجموعه قواعد یکسان تحت عنوان اصول پذیرفته شدۀ
حسابداری برای تهیه گزارشهای حسابداری استفاده میکنند.
اطالعات مربوط به معامالت روزمره ،اساس تهیه گزارشهای مالی را تشکیل میدهد .در واحدهای بازرگانی،
فعالیتهایی نظیر خرید و فروش کاال ،خرید ماشین آالت و پرداخت هزینههای جاری مانند اجاره ،حقوق و
بهای آب و برق از جمله معامالت روزمره است که باید شناسایی و ثبت گردد.
وظایف حسابدار به صورت کلی عبارت اند از:
ثبت اسناد حسابداری در دفاتر و یا نرم افزار حسابداری (این روزها نرم افزارهای حسابداری جای دفاتر
حسابداری را گرفته اند).
ثبت اطالعات کارکنان ،محاسبۀ حقوق و دستمزد ماهیانۀ آنها ،پرداخت وجه و صدور فیش حقوقی برای آنها.
تهیه و بررسی صورت های مالی و کسب اطمینان از درستی و انطباق آنها با قوانین و مقررات مالی و
محاسباتی جاری کشور.
محاسبۀ بدهی مالیاتی ،تهیۀ اظهارنامۀ مالیاتی و نظارت بر پرداخت صحیح و به موقع مالیات ها.
ثبت درآمدها و هزینه های شرکت ،کنترل حساب سود و زیان و ارائۀ گزارش های دوره ای در این خصوص
به مدیریت.
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تهیه ،سازماندهی و نگهداری گزارشات مالی قانونی.
ارزیابی عملیات مالی و پیشنهاد بهترین روش ها به مدیریت.
پیشنهاد روش های کاهش هزینه ،افزایش درآمد و بهبود سود.
فعالیت

با همفکری سایر هنرجویان دربارۀ وظایف حسابدار بحث نموده و موارد دیگری را که وجود دارد یافته
و آنها را فهرست کرده و با سایر هنرجویان به اشتراک بگذارید.

نقش حسابدار در توسعۀ پایدار
توسعۀ پایدﺍر ،یک تغییر مهم در فهم رﺍبطۀ ﺍنسان و طبیعت و ﺍنسانها با یکدیگر است .ﺍین مسئله با دیدگاه
دو قرن گذشتۀ ﺍنسان که بر پایۀ جدﺍیی موضوعات محیطی و ﺍجتماعی و ﺍقتصادی شکل گرفته بود در تضاد
ﺍست .در دو قرن گذشته ،این تصور حکمفرما بود که محیط پیرامون ،به طور عمده به عنوﺍن یک عامل خارجی
و تنها برﺍی ﺍستفادۀ ﺍنسان در نظر گرفته میشد .در ﺍین دیدگاه ،ﺍرتباط ﺍنسان و محیط ،به صورت غلبۀ ﺍنسان
بر طبیعت بوده تا جایی که برای رفاه انسان ،تخریب طبیعت مجاز بود اما امروزه به دلیل آنکه منابع طبیعی
از جمله جنگل ها ،دریاچه های طبیعی ،خاک ،هوا و ...در حال تخریب است به طوری که روند تخریب بیش
از بازسازی آن می باشد توسعۀ پایدار مورد توجه کشور های جهان قرار گرفته است .توسعۀ پایدار بدین معنی
است که انسان برای رفاه حال خود باید از منابع طبیعی به گونه ای بهره برداری کند که به این منابع آسیب
نرساند .اگر قرار است که جاده ای ساخته شود نباید فقط به فکر هزینۀ کمتر برای احداث جاده در حال حاضر
باشد ،بلکه باید بداند اگر جنگلی را خراب کند و یا کوهی را تخریب کند یا چشمه ای را از بین ببرد تا جاده ای
ساخته شود ،درست است که احتیاج مواصالتی خود را برطرف می سازد اما درختان وقتی از بین بروند هوای
منطقه آلوده می گردد ،زمانی که باران و برف ببارد موانع طبیعی جنگل و کوه از بین رفته باعث جاری شدن
سیل گشته و به شهر ها و روستا ها آسیب جانی و مالی خواهد زد و حیوانات جنگل نیز محل زندگی خود را
از دست داده ،منقرض خواهند شد و   . ...تمام موارد گفته شده هزینه هایی را در بر دارد که حسابدار می تواند
آنها را تحت عنوان حسابداری محیط زیست محاسبه کرده ،برای تصمیم گیرندگان کالن کشورها ارائه دهد و
از این رهگذر ،جلوی تخریب منابع را بگیرد.

فعالیت

در سایت های مرتبط جستجو کنید و دربارۀ نقش مؤثر حسابدار در:
توسعۀ پایدار
اقتصاد مقاومتی
صرفه جویی در منابع طبیعی
حفظ محیط زیست
مطالبی را تهیه کرده و با راهنمایی هنرآموزتان ،با سایر هنرجویان به اشتراک بگذارید.
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اخالق و آیین رفتار حرفهای حسابداری
در اسالم به موضوع اخالق توجه ویژه ای شده است   ،قرآن و احادیث پیامبر و      ائمه معصومین در این رابطه فراوان
به این امر پرداخته اند   .در بحث اخالق حرفه ای نیز عنایت ویژه ای شده است .عالوه بر آیات و روایات    ،علمای
مسلمان نیز مفصل اخالق حرفه ای را مدنظر داشته اند؛ کتاب االدب الوجیز نوشتۀ عبداهلل ابن مقفع به سال
 145قمری و بسیاری کتاب های دیگر نظیر فتوت نامه های مشاغل و حِ َرف از جمله اینهاست.
هر چند در سال های اخیر و تا قبل از سال1377به صورت مد ّون آیین نامه اخالقی برای حرفۀ حسابداری از
سوی دستگاه های متولی   تهیه نشده بود  ،لکن برنامه کالن اخالق حرفه ای حسابداری برگرفته از آیات   ،روایات
و منابع مکتوب اسالمی    ،موردنظر و استفاده عملیاتی   در آیین نامه های مرتبط با حسابداری بوده است .تا اینکه
در سال1377و در اجرای وظایف محوله به سازمان حسابرسی ،آیین رفتار حرفه ای حسابداران با توجه به
آیین رفتار حرفه ای مصوب فدراسیون بین المللی حسابداران و با در نظرگرفتن شرایط بومی   کشور تدوین و با
تصویب مجمع عمومی سازمان حسابرسی از ابتدای سال  1378الزم االجرا شد .از آنجایی که حرفۀ   حسابداری
به عنوان یک خدمت مبتنی بر اعتماد عمومی محسوب می شود ( یعنی وجود و تداوم این حرفه منوط به جلب
اعتماد جامعه است) ضروری است   ،هنرجویان با مباحث اخالقی مطرح در زمینۀ تحصیلی خود آشنا شوند.
به عبارت دیگر ،آشنایی با آیین رفتار حرفه ای و داشتن تفکر اخالقیِ ،
جزء مهارت های ضروری است که
هنرجویان ضمن مباحث درسی باید آن را فرا گیرند .به این سبب ،اخالق و آیین رفتار حرفه ای حسابداران
در بخش مربوطه بحث شده است.
نقش ،وظیفه و مسئولیت حسابداران حرفه ای در قبال جامعه ،صاحبان سرمایه و دیگر اشخاص ذی حق و
ذی نفع ایجاب می کند که آنان اصول عمومی اخالق حسنه را در همۀ جنبه ها رعایت و به آیین رفتار حرفه ای
مد ّون و منسجمی پایبند باشند تا پذیرش ،اعتبار و احترام اجتماعی را که الزمۀ فعالیت در هر حرفۀ تخصصی
است ،به دست آورند .حرفۀ حسابداری نیز از این قاعده مستثنی نیست و به تعبیری تنها فلسفۀ ادامۀ حیات
حرفۀ حسابداری ،جلب اعتماد عمومی است.

فعالیت
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تحقیق کنید عدم رعایت اخالق حرفه ای توسط حسابدار چه منافع و چه مضرات کوتاه مدت و
بلند مدتی را برای شخص حسابدار ،جامعۀ    کاری و جامعه در سطح کشور در بر خواهد داشت.
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آیین رفتار حرفه ای حسابداری
در آیین رفتار حرفه ای ،اصول بنیادی اخالق و رفتار حرفه ای حسابداران بیان و چارچوبی نظری برای رعایت
این اصول در عمل ،فراهم می شود .کلیۀ حسابداران حرفه ای باید اصول مزبور را رعایت کنند .در ادامه ،در
محتوای متون درسی به صورت تلفیقی به برخی از ضروریات و اصول اخالق حرفه ای حسابداری اشاره شده
است   ،همچنین در کتاب مستقلی که تحت عنوان اخالق حرفه ای است و در پایه یازدهم خواهید خواند
به صورت مفصل تر به این موضوع پرداخته شده است ،ضمن اینکه بخش هایی از آیین رفتار حرفه ای مصوب
سازمان حسابرسی نیز ارائه می شود .این آیین رفتار حرفه ای از  3بخش اصلی منافع عمومی ،اصول بنیادی
و احکام تشکیل شده است .منافع عمومی ضرورت تدوین آیین رفتار حرفه ای و پایبندی حسابداران به آن را
متذکر می شود.
اصول بنیادی ،مواردی را بیان می کند که حسابداران برای دستیابی به اهداف حسابداری به عنوان یک حرفه،
ملزم به رعایت و پایبندی به آنها می باشند .احکام ،رهنمودهایی دربارۀ نحوۀ کاربرد اهداف و اصول بنیادی
مزبور را برای موقعیت هایی ارائه می کند که حسابداران حرفه ای درحین کار با آن مواجه می شوند.
پیشینۀ آیین رفتار حرفه ای در ایران
همان گونه که اشاره شد آیین رفتار حرفه ای در ایران سابقۀ چند هزار ساله ای دارد و منابع فراوانی در این
رابطه موجود هستند که به نمونه هایی اشاره شد  ،لکن آیین رفتاری مدون و مصوب کمیته فنی سازمان
حسابرسی در اسفندماه سال  1377نهایی و در سال 1378توسط هیئت مدیره و مجمع عمومی سازمان
تصویب و الزم االجرا گردید .در سال 1382جامعۀ حسابداران رسمی ایران   ،آیین رفتار حرفه ای خود را تدوین
کرد که پس از تصویب شورای عالی جامعه در  1382/11/28به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی   رسید و
الزم االجرا گردید .قابل ذکر است این متون مبتنی بر دستورات دینی و متناسب با مقتضیات فرهنگی کشور و
همسو با آیین رفتار حرفه ای فدراسیون بین المللی حسابداران مصوب سال  1996میالدی است.
فعالیت

در یک شرکت تجارتی ،مسئول تنخواه گردان که مبلغی معادل  50,000,000ريال در اختیار دارد
هم زمان با انجام فعالیت های شرکت ،با آن مبالغ خرید و فروش سکه و ارز هم انجام می دهد و از این
معامالت سودی کسب می نماید.
آیا مسئول تنخواه گردان اخالق حرفه ای را رعایت کرده است ؟ دالیل خود را برای کالس بیان کنید.
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فصل 2

اصول و مبانی

اصول

مفروضات

اصول و مفاهیم و میثاق های حسابداری
اصطالحات کاربردی رایج درحسابداری
کاربرد اصول و استاندارد های حسابداری
در فعالیت های روزمره

میثاقها

افراد هر جامعه ای به منظور استفادۀ بهتر از منابع برای رفع احتیاجات و خواسته های مادی و معنوی خود نیاز
به تصمیم گیری های صحیح اقتصادی و مالی دارند و برای انجام تصمیمات فوق ،وجود اطالعات اقتصادی و
مالی مناسب و صحیح ،از ضرورت های اجتناب ناپذیر است .حسابداری ،حوزه ای از فعالیت های خدماتی است
که می تواند اطالعات اقتصادی و مالی را در قالب گزارش های مالی فراهم سازد.
هر   یک از ما نیز با توجه به محیط ،نگرش ،عالقه و شغل خود به طور مستمر در حال تصمیم گیری اقتصادی
هستیم و برای انجام تصمیمات درست ،از اطالعات مختلفی استفاده می کنیم .به طور مثال برای خرید یک
دستگاه دوچرخه ،اطالعاتی از قبیل قیمت ،کیفیت ،اندازه و  ....را مورد بررسی و استفاده قرار می دهیم و
یا برای انجام یک سفر تفریحی نیازمند اطالعاتی مثل مخارج ،مدت سفر و شرایط آب و هوایی مقصد و ...
می باشیم.
در پیرامون ما اطالعات زیادی وجود دارد که برخی از آنها به طور مستقیم و بدون هیچگونه تغییری قابل
استفاده است .ا ّما در بیشتر موارد به اطالعاتی نیاز پیدا می کنیم که به طور مستقیم آمادۀ استفاده نیستند بلکه
بایستی با انجام فعالیت هایی روی اطالعات موجود ،آنها را به صورت قابل استفاده درآورد.
برای اینکه بتوانیم این اطالعاتی را که به دست آورده ایم قابل استفاده کنیم ،ابتدا باید با مفاهیم زیر آشنا
شویم.

بنگاه اقتصادی
افراد یا گروه ها با ترکیب نمودن عوامل اقتصادی مختلف ،به تولید کاال و ارائه خدمات می پردازند .به این
افراد یا گروه ها ،بنگاه یا واحد اقتصادی گفته می شود .هر واحد اقتصادی دارای اهداف خاصی است که برای
رسیدن به آنها به فعالیت های اقتصادی می پردازد؛ مجموعه فعالیت های اقتصادی که در محیط پیرامون ما
انجام می شود و موجب رویدادهای اقتصادی یا مالی می گردد ،مانند    خیاطی   ،   ......مؤسسه باربری    ،   ......شرکت
تولید لبنیات  ، .......مؤسسه خدماتی . ......
فعالیت
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در تعریف بنگاه اقتصادی متوجه شدیم که هر بنگاه اقتصادی با وقایع متفاوتی برای انجام فعالیت های
خود مواجه است ،با کمک دوستان خود در ارتباط با فعالیت های چند بنگاه اقتصادی که می شناسید
تحقیق کنید.

فصل دوم       :اصول و مبانی

رویدادهای اقتصادی یا مالی:
وقایعی هستند که با خرید ،تولید ،توزیع و فروش کاال و ارائه خدمات یا فعالیت هایی مانند وام گرفتن
و وام دادن سروکار دارند.
واحدهای اقتصادی برای اتّخاذ تصمیمات آگاهانه در مورد رویدادهای مالی از قبیل خرید ،فروش و ارائه خدمات
تهیه و ارائه میشود .حسابداران با استفاده از
نیاز به اطالعاتی دارند که بخشی از این اطالعات توسط حسابداران ّ
دانش ،تجربه و ابزار مناسب ابتدا اطالعات مربوط به فعالیتها و رویدادهای مالی را شناسایی و اندازهگیری کرده،
سپس به پردازش آنها اقدام مینمایند و در نهایت خالصه اطالعات را به شکل صورتها یا گزارشهای مالی در
اختیار کسانی قرار میدهند که مایلند از این اطالعات در تصمیمگیریهای خود استفاده کنند.
فعالیت

با راهنمایی هنرآموز و هم كالسي هاي خود در خصوص رويدادهايي كه داراي اثر مالي و غير مالي
هستند ،بحث كنيد.
وقایع

پرداخت وجه نقد بابت خرید دفتر کار
اخذ قیمت اثاثه برای دفتر کار از چند فروشگاه

رویداد مالی

رویداد غیرمالی



دلیل

تبادل پول


عدم تبادل پول

خرید وسایل کار به صورت نقد
خرید اثاثه برای دفتر کار و تعهد پرداخت سه ماهه
ارائه استعالم قیمت برای اجرت تعمیر به مشتری
دریافت وجه نقد بابت ارائه خدمات به مشتری

			

تعریف حسابداری
حسابداری عبارت است از :
شناسایی ،اندازه گیری ،ثبت و گزارش اطالعات اقتصادی به استفاده کنندگان به گونه ای که امکان قضاوت
و تصمیم گیری آگاهانه برای آنها فراهم شود.
تصمیم گیری های اقتصادی افراد به فعالیت های اقتصادی منجر می شود و فعالیت های اقتصادی نیز موجب
می شود تا اطالعات اقتصادی به وجود آید .اطالعات اقتصادی توسط حسابداران شناسایی شده و با استفاده از
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ابزار مناسب جمع آوری ،تجزیه و تحلیل ،اندازه گیری و ثبت می شود و پس از طبقه بندی و تلخیص به گونه ای
مناسب در قالب گزارش های مالی در اختیار استفاده کنندگان قرار می گیرد .رابطۀ بین تصمیم گیری افراد و
اطالعات حسابداری در نمودار 1ـ 1نشان داده شده است.
اطالعات حسابداری خالصه اطالعات مربوط به رویدادهای مالی مؤثر بر یک واحد اقتصادی خاص می باشد.
این اطالعات گزارش های حسابداری نیز نامیده می شود.
یکی از نکات مهم در حسابداری این است که اطالعات و گزارش های حسابداری در مورد یک واحد اقتصادی
مشخص و جداگانه تهیه می گردد .به این واحد اقتصادی اصطالحاً «شخصیت حسابداری» گفته می شود.
نمودار 1ـ  1ـ رابطۀ بین اطالعات حسابداری و تصمیم گیری

افراد تصمیم می گیرند

فعالیت اقتصادی انجام می شود

اطالعات اقتصادی ایجاد می شود

اطالعات اقتصادی به وسیلۀ حسابداران

شناسایی ،اندازه گیری ،ثبت و گزارش می شود.

شخصیت حسابداری
واحد اقتصادی مشخص و جداگانه ای است که اطالعات و گزارش های حسابداری فقط در مورد آن
تهیه می شود.
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فعالیت

آقای گیالنی مالک چند باب مغازه به شرح زیر است .با توجه به مثال ،جدول را کامل کنید:
مالک

شخصیت حسابداری

فعالیت کاری مغازه

مغازۀ فروش گوشت با نام گلزار

آقای گیالنی

فروشگاه مواد پروتئین گلزار

مغازۀ فروش محصوالت لبنی با نام کوهپایه

آقای گیالنی

مغازۀ فروش میوه با نام گلشن

آقای گیالنی

رستوران با نام گیالنه

آقای گیالنی

استفاده کنندگان از اطالعات حسابداری
افراد و گروه های مختلف برای ارزیابی عملکرد گذشته ،بهبود ادارۀ فعالیت های اقتصادی ،برنامه ریزی برای
عملیات آینده و تصمیم گیری تجاری ،نیاز به اطالعاتی در مورد وضعیت مالی و عملکرد واحد اقتصادی دارند.
به طور   مثال   :عملکرد سال گذشتۀ مؤسسه چطور بوده است؟ نقدینگی مؤسسه چقدر است؟

استفاده کنندگان از اطالعات حسابداری به دو گروه طبقه بندی می شوند:
استفاده کنندگان درون سازمانی
مدیران و گردانندگان عملیات هر واحد اقتصادی ،نیاز به اطالعات کافی برای ادارۀ امور مؤسسه دارند.
استفاده کنندگان برون سازمانی
افراد ،مؤسسات و سازمان های خارج از مؤسسه هستند که به این اطالعات نیاز دارند؛   مانند ادارات دولتی،
بانک ها     و    سرمایه گذاران
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نمودار 2ـ    1ـ استفاده کنندگان از گزارش های حسابداری
گزارش های حسابداری

استفاده کنندگان

استفاده کنندگان برون سازمانی

سرمایه گذاران

اعتباردهندگان

سازمان های
دولتی

استفاده کنندگان درون سازمانی

سایر افراد

مدیران و گردانندگان عملیات

انواع واحدهای اقتصادی
واحدهای اقتصادی ،مؤسسات جدا و مستقلی هستند که با ترکیب عوامل مختلف اقتصادی منافع مالکین
خود را دنبال می کنند .تعداد واحدهای اقتصادی در جامعه بی شمار است .بانک ها ،مؤسسات آموزشی،
شرکت ها ،فروشگاه ها ،مغازه ها و کارگاه ها از جمله واحدهای اقتصادی به شمار می آیند.
واحدهای اقتصادی را از لحاظ مالکیت ،شکل حقوقی ،نوع فعالیت و سایر جنبه ها می توان به طبقات مختلف
تقسیم بندی کرد .در ادامه به تقسیم بندی واحدهای اقتصادی از نظر مالکیت ،هدف فعالیت و نوع فعالیت
می پردازیم .این تقسیم بندی ها از لحاظ مقاصد حسابداری اهمیت دارند.
واحدهای اقتصادی از نظر مالکیت
طبق قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران بخش های اقتصادی کشور به صورت عمومی ،تعاونی و خصوصی
اداره می شوند .واحدهای اقتصادی از لحاظ تسلط بخش های اقتصادی کشور به سه دسته تقسیم می شوند.
 1واحدهای عمومی :این دسته از واحدهای اقتصادی به طور مستقیم یا غیر مستقیم در مالکیت دولت یا
سایر نهادهای عمومی قرار دارند .وزارتخانه ها ،سازمان های مختلف دولتی مثل شهرداری ها ،سازمان تأمین
اجتماعی ،سازمان حفاظت از محیط زیست ،نیروی انتظامی و بنیاد شهید نمونه هایی از واحدهای اقتصادی
بخش عمومی به شمار می آیند.
 2واحدهای تعاونی :کلیۀ واحدهایی هستند که به منظور رفع نیازمندی های مشترک و بهبود وضع
اقتصادی  و اجتماعی اعضای آن از طریق خودیاری ،کمک و همکاری متقابل تشکیل شده و در مالکیت اعضا
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قرار دارند .شرکت های تعاونی روستایی ،کارگری ،مسکن ،مصرف و اتحادیه های تعاونی در زمرۀ واحدهای
اقتصادی بخش تعاونی قرار دارند.
 3واحدهای خصوصی :واحدهای اقتصادی خصوصی متعلق به بخش عمومی نیست و به صورت تعاونی
اداره نمی شوند .فروشگاه ها ،واحدهای صنفی و کارگاه های تولیدی ،نمونه هایی از واحدهای اقتصادی بخش
خصوصی می باشند .این واحدها به یک یا چند نفر تعلق دارند.
واحدهای اقتصادی از نظر هدف فعالیت

یکی از عوامل مؤثر بر نحوۀ حسابداری هر واحد اقتصادی ،هدف فعالیت آن می باشد .واحدهای اقتصادی از   نظر
هدف فعالیت به دو دسته تقسیم می شوند.
 1واحدهای انتفاعی :هر واحد اقتصادی که با هدف کسب سود و منفعت مادی تشکیل شود ،یک
واحد انتفاعی محسوب می شود .واحد انتفاعی می تواند تحت مالکیت بخش عمومی باشد مثل شرکت فوالد
ایران و یا در اختیار بخش خصوصی باشد مثل واحدهای صنفی و یا به صورت تعاونی اداره شود مثل
شرکت های تعاونی    مصرف.
 2واحدهای غیر انتفاعی :هر واحدی که هدف از تشکیل آن کسب منفعت مادی برای مالکان آن نباشد
واحد غیر انتفاعی محسوب می گردد .واحدهای غیرانتفاعی ممکن است در قبال ارائه کاال یا خدمات ،وجه
دریافت نمایند مانند مدارس و دانشگاه های غیرانتفاعی و یا ممکن است در قبال ارائه خدمات و کاال وجهی
دریافت ندارند مانند بنیادهای خیریه.
طبقه بندی واحدهای اقتصادی از نظر نوع فعالیت
نحوه حسابداری آن واحد مؤثر است .واحدهای اقتصادی اعم از خصوصی و
نوع فعالیت یک واحد اقتصادی بر
ٔ
غیرخصوصی از لحاظ نوع فعالیت به سه دسته تقسیم می شوند.
 1واحدهای خدماتی :واحدهایی هستند که خدماتی به مشتریان ارائه می کنند و معموالً در قبال ارائه
خدمات ،منفعت به دست می آورند .بانک ها ،هتل ها ،بیمارستان ها ،آموزشگاه ها ،مؤسسات حسابداری ،دفاتر
وکالت و تعمیرگاه ها نمونه هایی از واحدهای خدماتی می باشند.
 2واحدهای بازرگانی :واحدهایی هستند که به خرید و فروش مواد خام ،فراورده ها و کاالها اشتغال دارند.
این واحدها معموالً بدون تغییر شکل و محتوای کاالهای خریداری شده آنها را به فروش می رسانند .واحدهای
بازرگانی کاال را خریداری و حمل کرده ،در محل مناسب به مشتریان عرضه و بهای کاالهای فروخته شده را
از آنها دریافت می کنند .بنگاه های عمده فروشی و فروشگاه ها و مغازه ها از جمله واحدهای بازرگانی به شمار
می آیند.
 3واحدهای تولیدی :واحدهایی هستند که با استفاده از عوامل تولید به ساخت کاالهای اقتصادی
می پردازند .این واحدها مواد اولیه را تهیه کرده ،با تغییر شکل ،آنها را به صورت کاالی ساخته شده به فروش
می رسانند .واحدهای تولیدی در فعالیت های متنوعی مانند کشاورزی ،معدن ،محصوالت مصرفی ،ماشین آالت
و غیره به تولید اشتغال دارند .واحدهایی که تسهیالتی از قبیل آب ،برق و گاز تولید می نمایند هم ،در شمار
واحدهای تولیدی به حساب می آیند.
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واحدهای اقتصادی از نظر تعداد مالک
واحدهای اقتصادی از نظر تعداد مالک به دو دسته تقسیم می شوند.
 1واحدهای انفرادی :واحدهایی هستند که مالکیت آنها به یک نفر تعلق دارد .این واحدهای اقتصادی،
واحدهای تک مالکی هم نامیده می شوند .بسیاری از فروشگاه ها ،مغازه ها و تعمیرگاه ها جزو این دسته قلمداد
می شوند.
 2واحدهای غیر انفرادی :بیشتر واحدهای اقتصادی بزرگ متعلق به دو یا چند نفر می باشند .معموالً افراد،
سرمایه های کوچک خود را با یکدیگر جمع می کنند و واحدهای اقتصادی بزرگ تری را تشکیل می دهند.
شرکت ها از جمله واحدهای اقتصادی غیر انفرادی به شمار می آیند.

انواع واحدهای اقتصادی بر اساس

مالکیت

نوع فعالیت

خصوصی

تعاونی

عمومی

غیر انتفاعی

انتفاعی

تولیدی

بازرگانی

خدماتی

غیر انفرادی

انفرادی
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هدف فعالیت

تعداد مالک
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فعالیت

واحدهای اقتصادی زیر را بر اساس جدول زیر کامل نمایید.

واحد اقتصادی

شرکت ذوب آهن
اصفهان

مالکیت

هدف فعالیت

تعداد مالکان

نوع فعالیت

عمومی تعاونی خصوصی انتفاعی غیر انتفاعی خدماتی بازرگانی تولیدی انفرادی غیر انفرادی

×

×

×

×

شرکت ایران خودرو
شرکت مایکروسافت
شرکت فروشگاه های
زنجیره ای رفاه
باشگاه فرهنگی ـ
ورزشی پرسپولیس
نانوایی محله
تعمیرگاه اتومبیل
محله خودتان
فروشگاه لوازم ورزشی
هنرستان محل
تحصیل خودتان
شرکت تعاونی
صیادی
دبستان غیردولتی
شرکت مخابرات

19

حسابداری مانند سایر دانش های بشری ،مفاهیم ،مفروضات و اصول مشخصی دارد .این مفاهیم ،مفروضات و
اصول تحت عنوان مفاهیم اساسی حسابداری و گزار شگری مالی شناخته می شوند .در مورد طبقه بندی مفاهیم
اساسی حسابداری اتفاق نظر وجود ندارد؛ اما ،طبقه بندی زیر بیشتر متداول است:
مفاهیم اساسی حسابداری

مفروضات حسابداری

اصول حسابداری

اصول یا میثاق های
محدود کننده

تفکیک شخصیت

بهای تمام شدۀ تاریخی

فزونی منافع بر مخارج

تداوم فعالیت

تحقق درآمد

اهمیت

دورۀ مالی

تطابق هزینه ها   با درآمدها

خصوصیات صنعت

افشا

محافظه کاری

مبنای تعهدی
واحد پول
(واحد اندازه گیری)

در ادامۀ این فصل هر کدام از مفاهیم فوق تشریح می گردد.
مفروضات ،اصول و میثاق هایی که قواعد انجام عملیات حسابداری را تعیین می نماید و همواره باید مورد
توجه حسابداران قرار گیرد را مفاهیم اساسی حسابداری می نامند.
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الف) مفروضات حسابداری
شالوده اصول حسابداری و مبنای تهیه و تنظیم صورتهای مالی واحدهای
مفروضات حسابداری منشأ و
ٔ
اقتصادی را تشکیل میدهند .هر کدام از مفروضات حسابداری میتواند منشأ یک یا چند اصل حسابداری باشد.
 1فرض تفکیک شخصیت
براساس فرض تفکیک شخصیت ،برای هر مؤسسه شخصیتی مستقل از مالک (مالکان) آن و همچنین مستقل
از سایر مؤسسات موجود در جامعه در نظر گرفته می شود .فعالیت های مالی به اعتبار شخصیت حسابداری
تجزیه   و تحلیل و ثبت شده و صورت های مالی به منظور انعکاس وضعیت مالی و نتایج عملیات شخصیت
مزبور تهیه و ارائه می گردند.
به طور مثال اگر آقای یگانه دارای یک فروشگاه مواد غذایی و یک تعمیرگاه خودرو باشد ،برای هر یک از
واحدهای تجاری متعلق به آقای یگانه باید شخصیت حسابداری مستقلی در نظر گرفته شود و رویدادهای
مالی مربوط به هر کدام از آنها از دید همان شخصیت حسابداری تجزیه و تحلیل شود و در اسناد و مدارک
همان شخصیت حسابداری ثبت و ضبط گردد.
بدیهی است چنانچه آقای یگانه دارای یک باب منزل و یک دستگاه خودروی شخصی باشد این اموال در دفاتر
هیچ کدام از شخصیت های حسابداری فوق (فروشگاه یا تعمیرگاه) ثبت نخواهد شد .یعنی در دفاتر فروشگاه،
فقط اموال مربوط به فروشگاه و در دفاتر تعمیرگاه ،فقط اموال مربوط به تعمیرگاه ثبت می گردد.
 2فرض تداوم فعالیت
فرض تداوم فعالیت به این معنی است که عملیات مؤسسه در آیندۀ قابل پیش بینی ،تداوم خواهد یافت و
قصد انحالل یا توقف فعالیت آن وجود ندارد .این فرض بدان معنی نیست که مؤسسه دارای عمر نامحدود
است ،بلکه حاکی از آن است که مؤسسه برای یک دورۀ زمانی کافی برای اجرای عملیات ،انجام قراردادها و
ایفای تعهدات خود ،دوام و بقا خواهد داشت .براساس این فرض است که مبالغ پرداختی در یک دورۀ مالی
ک ً
ال به حساب هزینه منظور نمی شود ،بلکه بخشی از این پرداخت ها تحت عناوین مختلف دارایی به سال های
بعد منتقل می گردد .به عالوه    ،طبقه بندی دارایی ها و بدهی ها به جاری و بلند مدت (غیرجاری) بر این فرض
مبتنی است.
اگر فرض تداوم فعالیت حاکم نباشد ،تمایز بین اقالم جاری و بلند مدت (غیر جاری) اهمیت خود را از دست
می دهد .ثبت دارایی ها به بهای تمام شده نیز براساس فرض تداوم فعالیت صورت می پذیرد .اگر مؤسسه در
حال تصفیه یا فروش باشد ،فرض تداوم فعالیت و اصل بهای تمام شده برای تهیۀ صورت های مالی مصداق
ندارد و اقالم صورت های مالی به ارزش های جاری (بازار) در صورت های مالی منعکس می شوند.
 3فرض دورۀ مالی
نتایج واقعی عملیات مؤسسه را فقط می توان در پایان اجرای عملیات آن و پس از وصول مطالبات ،فروش
دارایی ها و اجرای تعهدات و پرداخت بدهی ها ،به طور دقیق و قطعی تعیین کرد .اما استفاده کنندگان از اطالعات
مالی نمی توانند برای دریافت اطالعات تا آن زمان صبر کنند .بنابراین عمر طوالنی یک مؤسسه به   دوره های
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زمانی مساوی کوتاه تر ،معموالً یکساله ،تقسیم می شود و برای هر دوره ،گزارش های مالی جداگانه ای ارائه
می گردد .به     این دوره های زمانی اصطالحاً «  دورۀ مالی» یا «  دورۀ حسابداری  » می گویند .هر دوره مالی را که
برابر یک سال کامل باشد «   سال مالی  » می گویند .انطباق سال مالی با سال تقویمی ،اجباری و الزامی نیست.
مث ً
ال در ایران الزامی نیست که سال مالی از اول فروردین ماه شروع و به پایان اسفند ماه ختم شود .بهتر است
سال مالی به نحوی انتخاب شود که پایان آن مصادف با دوران پایین ترین سطح فعالیت مؤسسه طی سال
باشد ،زیرا در این صورت ،قسمت حسابداری فرصت مناسبی را برای تکمیل عملیات حسابداری الزم ،در پایان
سال مالی پیدا می کند.
 4فرض یا مبنای تعهدی
فرض تعهدی یکی از زیربنایی ترین و مهم ترین مفروضات حسابداری است .توسعه و گسترش حسابداری تا حد
زیادی مدیون این فرض است .براساس فرض تعهدی ،درآمدها به محض تحقق و هزینه ها به محض تحمیل،
بدون توجه به زمان دریافت یا پرداخت وجه نقد مربوطه ،شناسایی و ثبت می شوند .اغلب در متون حسابداری
به جای عبارت «  فرض تعهدی» از عبارت «  مبنای تعهدی» استفاده می شود .مبنای تعهدی در   مقابل مبنای
نقدی قرار دارد .در مبنای نقدی هر دریافت وجهی توسط شرکت که از ناحیۀ صاحبان شرکت یا وام دهندگان
نباشد به   عنوان درآمد و هر پرداخت وجهی توسط شرکت که به اشخاصی غیر از صاحبان شرکت یا وام
دهندگان صورت پذیرد به عنوان هزینه تلقی می شود.
 5فرض واحد پول (واحد اندازه گیری)
فرض واحد پول به این معنی است که آثار و نتایج کلیۀ معامالت و عملیات مالی مؤسسه باید بر حسب پول،
اندازه گیری و گزارش شود .از آنجا که پول وسیلۀ مبادله و مقیاس مشترک اندازه گیری ارزش در کلیۀ مبادالت
اقتصادی است ،در حسابداری نیز معامالت و عملیات مالی و رویدادهای دارای اثر مالی برحسب واحد پول به
عنوان مقیاس مشترک ،اندازه گیری و گزارش می شود.
البته اموال مختلف را با مقیاس های متفاوتی از جمله زمین را با مترمربع ،سیمان را با کیلو و بنزین را با لیتر
می توان اندازه گیری نمود .اما اگر ترازنامه ای تهیه کنیم که در آن هر کدام از اموال فوق با مقیاس های مذکور
ارائه شده باشند آیا این ترازنامه قابل استفاده است؟ مث ً
ال آیا در این وضعیت می توان گفت وضع مالی مؤسسۀ
«الف» بهتر است یا وضع مالی مؤسسۀ «  ب»؟ به دلیل همین محدودیت هاست که در حسابداری ،واحد پول
(مث ً
ال ریال) به عنوان مقیاسی که بین همۀ معامالت و عملیات مالی مشترک است ،مبنای ثبت قرار می گیرد.
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فعالیت

واحد سنجش معامالت حسابداری در کشورهای مختلف را در جدول زیر تکمیل کنید.
کشور

واحد سنجش معامالت حسابداری

کشور

ایران

ریال

انگلستان

ژاپن

تاجیکستان

کره

ترکیه

چین

کویت

روسیه

هندوستان

اتحادیه اروپا

افغانستان

کانادا

مالزی

واحد سنجش معامالت حسابداری

ب) اصول حسابداری
اصول حسابداری قواعدی کلی است ،که حسابداران آن را مبنای استفاده برای انجام کلیۀ مراحل اجرای
عملیات حسابداری قرار می دهند .اصول حسابداری عبارت اند از:
 1اصل بهای تمام شده تاریخی
 2اصل افشای حقایق
 3اصل تحقق درآمد
 4اصل تطابق هزینه ها با درآمدها
 1اصل بهای تمام شدۀ تاریخی
به موجب اصل بهای تمام شدۀ تاریخی ،تمام رویدادهای مالی به بهای تمام شده در تاریخ وقوع ،ثبت و در
صورت های مالی منعکس می شوند و چنانچه بعدا ً ارزش پولی آنها افزایش یابد ،این افزایش ،شناسایی و ثبت
نمی شود.
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امکان دارد که مؤسسه،گاه یکی از اقالم دارایی را به قیمتی بیش از آنچه باید باشد ،خریداری کند اما همیشه
فرض براین است که در معامله قضاوت صحیح به کار رفته و مؤسسه نمی توانسته است دارایی یا خدمت را به
قیمتی کمتر تحصیل کند .بهای تمام شدۀ تاریخی مبلغی است که در ازای آن ،خریدار و فروشنده ای آگاه و
مایل ،در شرایط عادی یک دارایی را با پول مبادله می کنند .بهای تمام شدۀ تاریخی دو نارسایی عمده دارد:
اول آنکه ارزش دارایی های هر مؤسسه پس از گذشت مدتی نسبتاً طوالنی ،تغییر می کند و به این ترتیب بهای
تمام شدۀ تاریخی به عنوان مقیاس اندازه گیری منابع موجود ،اعتبار خود را از دست می دهد.
دوم آنکه دارایی های یک مؤسسه معموالً در طول زمان تحصیل می شود و بهای تمام شدۀ آن بر مبنای
قیمت های زمان تحصیل است و قیمت ها معموالً با گذر زمان تغییر می یابد .بنابراین اقالمی که به عنوان
دارایی با هم جمع و در ترازنامه یکجا ارائه می شوند ،به علت تغییرات مقیاس اندازه گیری ،آنها نمی توانند
به عنوان ارقامی که تفسیر دقیقی را ممکن می سازند تلقی شوند .با وجود نارسایی های فوق     ،معموالً مبلغ
دارایی ها به بهای تمام شدۀ تاریخی در زمان تحصیل دارایی در حساب ها ثبت و گزارش می شوند.
 2اصل افشای حقایق
اصل افشا ،ایجاب می کند که کلیۀ واقعیت های با اهمیت مربوط به رویدادها و فعالیت های مالی مؤسسه به نحو
مناسب و کامل افشا شود .براساس این اصل ،باید تمامی اطالعاتی که به نحوی می تواند در تصمیم گیری
استفاده کنندگان از اطالعات مالی تأثیرگذار باشد ،افشا شود .افشای اطالعات می تواند در متن صورت های
مالی یا یادداشت های همراه آن صورت پذیرد.
 3اصل تحقق درآمد
براساس اصل تحقق ،درآمدها بدون توجه به زمان دریافت وجه نقد مربوطه ،در زمان تحقق ،شناسایی
می شوند .معموالً زمانی درآمد را تحقق یافته فرض می کنند که فرایند کسب سود ،کامل یا حداقل قسمت
اعظم آن کامل شده باشد .فرایند کسب سود ،عبارت از مجموعه ای از عملیات است که از خرید مواد اولیه
و سایر عوامل تولید تا تبدیل آنها به کاالی ساخته شده و نهایتاً فروش محصوالت و دریافت وجه آنها را
در   بر  می گیرد .به عبارت دیگر ،فرایند کسب سود ،زمانی تکمیل شده است که چرخۀ عملیات واحد تجاری
کامل شده یا حداقل قسمت اعظم آن کامل شده باشد.
فرایند کسب سود را به صورت زیر می توان نشان داد:

خرید

مواد اولیه
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انبار

مواد اولیه

ارسال مواد

به خط  تولید

تولید

محصول

ارسال
محصول به
انبار

فروش

محصول

دریافت

وجه فروش
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همان طور که مالحظه می شود ،برای کسب سود عملیات زیادی باید انجام شود .لیکن معموالً اندیشمندان
حسابداری اعتقاد دارند که سود را باید پس از طی مرحلۀ فروش شناسایی کرد زیرا در این مرحله است که
فرایند کسب سود تقریباً کامل شده است و می توان میزان درآمد را اندازه گیری کرد .لذا اغلب هنگام فروش
محصول ،فرایند کسب سود را تکمیل شده می دانند .بنابراین زمان تحقق درآمد را همان موقع فروش در نظر
می گیرند .البته بر این نظریه ،استثنائاتی وارد است که توضیح آنها را به درس های بعدی موکول می نماییم.
 ٤اصل تطابق هزینه ها با درآمدها
اصل تطابق هزینه با درآمد ،به شناسایی و اندازه گیری درست سود هر دوره مالی توجه دارد .براساس این
اصل ،برای اندازه گیری سود هر دوره ،باید هزینه های هر دوره را با درآمدهای همان دوره مقابله نمود .به
عبارت دیگر ،برای تعیین سود هر دوره ،باید هزینه هایی که برای کسب درآمدهای همان دوره تحمیل شده اند
را مشخص کرده و آنها را از درآمدها کسر نماییم .بنابراین ،به موجب اصل تطابق ،هرگاه درآمدی در صورت
سود و زیان یک دوره منعکس می گردد ،باید هزینه هایی که به آن درآمدها مربوط می شوند نیز در همان
صورت سود و زیان منعکس گردند .براساس اصل تطابق ،هزینه های انجام شده جهت ایجاد درآمد ،باید به
حساب دوره ای که درآمد در آن تحصیل گردیده منظور گردد.

ج) میثاقها یا اصول محدود کننده
میثاق ها یا اصول محدود کننده ،کاربرد مفروضات و اصول حسابداری را در چارچوب خاصی محدود می سازند.
میثاق ها یا اصول محدود کننده ،اثر تعدیل کننده بر حسابداری و گزارشگری مالی دارند و عبارت اند از:
 1فزونی منافع بر مخارج
هدف گزارشگری مالی فراهم کردن اطالعات الزم برای تصمیم گیری است ،اما مخارج تهیۀ این اطالعات نباید
برمنافع آن فزونی یابد .به عبارت دیگر فراهم کردن اطالعات حسابداری باید مقرون به صرفه باشد .البته
تعیین منافع و مخارج تهیۀ اطالعات حسابداری ،تا حدودی یک امر ذهنی است و سنجش و اندازه گیری دقیق
آنها به سادگی میسر نمی باشد.
 2اصل اهمیت
به موجب اصل اهمیت ،در مورد مبالغ و اقالمی که بنابر وضعیت ،محیط و عملکرد مؤسسه ،جزئی و ناچیز
محسوب می شوند ،می توان از اعمال دقیق اصول حسابداری خودداری کرد .البته الزم به یادآوری است که
اصل اهمیت هرگز به معنی عدم ثبت اقالم جزئی و کم اهمیت نیست .مث ً
ال یک مداد تراش رومیزی که بیشتر
از یک سال عمر مفید دارد را به لحاظ نظری باید موقع خرید به عنوان دارایی ثبت نمود و هر ساله مبلغی
از آن را مستهلک کرد .اما به موجب اصل اهمیت می توان موقع خرید مداد تراش ،کل بهای تمام شدۀ آن را
به عنوان هزینه ثبت نمود.
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 3اصل محافظه کاری
محافظه کاری به این معنی است که در شرایط ابهام ،اعمال قضاوت برای انجام برآورد باید به نحوی صورت
گیرد که درآمدها یا دارایی ها بیشتر از واقع و هزینه ها یا بدهی ها کمتر از واقع ارائه نشود .اصل محافظه کاری
بدین معنی نیست که درآمد یا دارایی کمتر از واقع و هزینه بیشتر از واقع شناسایی و ثبت گردد ،بلکه به موجب
اصل محافظه کاری ،در شرایطی که ناچار از برآورد هستیم باید برآوردها با احتیاط انجام شود تا خوش بینی
غیر  واقع   بینانه بر گزارشات مالی حاکم نگردد .برای مثال در موقع برآورد هزینۀ استهالک ،اگر پیش بینی
می شود که هزینۀ استهالک دارایی بین  42تا  46میلیون ریال در سال است ،باید مبلغ  46میلیون ریال مالک
قرار گیرد و اگر ارزش درآمد ارائۀ خدمات بین  25تا  27میلیون ریال برآورد می شود ،باید مبلغ  25میلیون
ریال مالک ثبت قرار گیرد .بدیهی است چنانچه قطعاً بدانیم هزینۀ استهالک دارایی 42میلیون ریال است
حتماً باید  42میلیون ریال را به عنوان هزینۀ استهالک ثبت نماییم .همین طور است برای درآمد ارائۀ خدمات،
که اگر مبلغ آن به طور قطع  27میلیون ریال باشد ،باید مبلغ  27میلیون ریال مالک ثبت قرار   گیرد .بنابراین
فقط در شرایط ابهام که ناچار از برآورد هستیم اصل محافظه کاری کاربرد دارد.
اصل محافظه کاری بدین منظور مطرح شده است که برای استفاده کنندگان صورت های مالی ،امید واهی ایجاد
ننماید.
 4خصوصیات صنعت
خصوصیات و رویه های عملکرد در صنایع مختلف ،ممکن است استثنائات خاصی را در مورد به کارگیری
اصول   و رویه های حسابداری توجیه کند .مث ً
ال شرکت های پیمانکاری ،بیمه ،صنایع استخراجی ،دامپروری
و کشاورزی از صنایعی هستند که دارای شرایط ویژه مربوط به خود می باشند و به منظور تهیۀ اطالعات
سودمندتر می توان روش های حسابداری خاصی برای آنها در نظر گرفت.

ویژگیها و خصوصیات کیفی اطالعات حسابداری
عالوه بر رعایت مفروضات و اصول حسابداری که بیان گردید ،اطالعات منعکس در صورتهای مالی هنگامی
میتواند در تصمیمگیری استفادهکنندگان مؤثر و مفید واقع گردد که از ویژگیهای کیفی خاصی برخوردار باشد.
مهم ترین این ویژگی ها و خصوصیات کیفی عبارت اند از:
 1مربوط بودن
 2قابلیت اعتماد یا قابلیت اتکا
 3قابلیت مقایسه
در ادامه این بخش ،ویژگی های مزبور تشریح می گردد.
 1مربوط بودن
به طور کلی می توان گفت اطالعاتی مربوط محسوب می شود که در تصمیم گیری ها مؤثر و نقش آن با اهمیت
باشد .بنابراین مربوط بودن را می توان تأثیرگذاری اطالعات حسابداری بر تصمیمات استفاده کنندگان در   مورد
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نتایج رویدادهای گذشته و پیش بینی اثرات رویدادهای فعلی و آتی یا تأیید یا تعدیل انتظارات قبلی ،تعریف
کرد.
 2قابلیت اعتماد یا قابلیت اتکا
برای اینکه اطالعات مفید باشد باید قابل اتکا باشد .اطالعاتی قابل اتکاست که عاری از اشتباه و تمایالت
جانبدارانۀ با اهمیت باشد و به طور صادقانه معرف آن چیزی باشد که مدعی بیان آن است یا به گونه ای معقول
انتظار می رود بیان کند.
نتایج اندازه گیری های حسابداری ،هنگامی قابل اتکا است که به طور صادقانه معرف ارزش هایی باشد که انتظار
می رود یا در نظر است ارائه کند .به طورکلی می توان گفت اطالعاتی که عاری از اشتباه و تمایالت جانبدارانه
باشد ،اطالعات قابل اتکا می باشد.
 3قابلیت مقایسه
سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان ،امکانات و فرصت های سرمایه گذاری و اعطای اعتبار گوناگونی دارند.
تصمیمات آنان نیز گاهی بر مبنای مقایسۀ عملکرد واحد تجاری مورد نظر در طول زمان (چندین سال) و
یا عملکرد چندین واحد تجاری برای دوره یا دوره های زمانی یکسان ،اتخاذ می شود .این مقایسه ها هنگامی
مفهوم خواهد بود که اطالعات ارائه شده دارای کیفیت «  قابلیت مقایسه» باشند .ویژگی «    قابلیت مقایسه »
مبتنی بر مفاهیم ( )1رعایت یکنواختی یا ثبات رویه و ( )2همسانی رویه ها می باشد.
1

تضاد بین ویژگیهای کیفی اطالعات حسابداری
اطالعات حسابداری هنگامی سودمند است و می تواند به استفاده کنندگان در تصمیم گیری ها کمک کند
که از ویژگی های کیفی الزم برخوردار باشد .اما ملحوظ داشتن تمامی ویژگی ها به طور یکجا در تهیه و ارائه
کلیه اطالعات حسابداری به دلیل تضاد بین این ویژگی ها ،عم ً
ال دشوار و گاه غیر ممکن است .لذا به منظور
کاهش یا رفع این گونه تضادها ،ناگزیر باید به ویژگی هایی که برای تحقق هدف های حسابداری و گزارشگری
مالی ضروری تر است ،بهای بیشتر و ارجحیت داده شود و حتی در موارد لزوم ،از برخی ویژگی ها به نفع سایر
ویژگی ها صرف نظر گردد.
برای مثال اگر بخواهید اطالعات مربوط به سود مؤسسه کام ً
ال دقیق و صد در صد قابل اتکا باشد ،باید صبر
کنید تا تمام کاالها به فروش برسد و تمام درآمدها وصول شود .لیکن این امر ممکن است سال ها به طول
انجامد .از طرف دیگر اگر بخواهید اطالعات مربوط باشد ،باید آنها را هر چه سریع تر در قالب گزارشات مالی
به استفاده کنندگان ارائه نمایید .لذا در اینجا بین ویژگی قابلیت اتکا و مربوط بودن تضاد وجود دارد.

1ـ اطالعات حسابداری باید به نحوی باشد که امکان مقایسه عملکرد واحد تجاری برای سال های مختلف و همچنین مقایسه آن با سایر
واحدهای تجاری را فراهم نماید.
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استانداردهای حسابداری
مفروضات و اصول حسابداری یک سری مفاهیم کلی هستند که به کارگیری صحیح آنها مستلزم تدوین ضوابط
اجرایی است که راهنمای به کارگیری آنها در عمل باشد .این ضوابط عملی و اجرایی همان استانداردهای
حسابداری هستند .بنابراین استانداردهای حسابداری ضوابط شناسایی و اندازه گیری دارایی ها ،بدهی ها،
سرمایه ،درآمدها و هزینه ها را مشخص می کند .از آنجا که استانداردهای حسابداری دارای آثار و تبعات
اقتصادی است ،معموالً توسط مراجع مربوط و مسئولی تدوین می شود که پاسخگوی عواقب عملکرد
خود باشند .در غالب کشورها تدوین استانداردهای حسابداری تحت نظر دولت صورت می گیرد .مث ً
ال در
آمریکا کمیسیون بورس و اوراق بهادار مسئول تدوین استانداردهای حسابداری است که این امر را به عهدۀ
کمیته هایی که زیر نظر انجمن حسابداران رسمی آمریکا فعالیت می کنند ،گذارده است.
در ایران براساس بند  4تبصره  2قانون تشکیل سازمان حسابرسی و مادۀ  6اساسنامه سازمان حسابرسی،
وظیفۀ تدوین و تعمیم اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی به این سازمان محول شده است .همچنین
براساس بند «    ز  » مادۀ  7اساسنامه قانونی سازمان حسابرسی «   مرجع تخصصی و رسمی تدوین اصول و
ضوابط حسابداری و حسابرسی در سطح کشور ،سازمان است و گزارش های حسابرسی و صورت های مالی که
در تنظیم آنها اصول و ضوابط تعیین شده از طرف سازمان رعایت نشده باشد در هیچ یک از مراجع دولتی
قابل استفاده نخواهد بود » .در   سال  1371کمیته تدوین رهنمودهای حسابداری در سازمان حسابرسی مأمور
شد تا استانداردهای حسابداری ایران را تدوین کند.
پیرو این موضوع و در راستای ایفای وظایف قانونی سازمان حسابرسی ،کمیتۀ مزبور طی سال های  1373و
 1375تعداد  14بیانیه رهنمود حسابداری را جهت نظرخواهی در اختیار عموم قرار داد .سپس این کمیته
به کمیتۀ تدوین استانداردهای حسابداری تغییر نام داد و نهایتاً استانداردهای حسابداری شماره    1تا    22را
منتشر نمود که برای صورت های مالی ای که شروع دورۀ آنها از ابتدای سال  1380بود الزم االجرا گردید.
نهایتاً تا سال  1386ضمن تجدیدنظر در استانداردهای منتشر شدۀ قبلی و تدوین چند استاندارد جدید،
تعداد استانداردهای حسابداری منتشر شدۀ سازمان به  29استاندارد رسید .به عالوه در این راستا ،عالوه بر
آیین رفتار حرفه ای (که در نشریه شماره  123منتشر شده) مجموعه ای از استانداردهای حسابرسی نیز
تدوین گردیده که از ابتدای سال  1378الزم االجرا گردیده است.
استانداردهای حسابداری ضوابط شناسایی و اندازه گیری دارایی ها ،بدهی ها ،سرمایه ،درآمدها و
هزینه ها که به صورت کلی در مفروضات و اصول حسابداری بیان گردیده است را به صورت جزئی تر
تشریح می نماید.
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خود را ارزیابی کنید
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16

مفروضات حسابداری را نام ببرید.
فرض تفکیک شخصیت چیست؟ آن را توضیح دهید.
فرض تداوم فعالیت به چه معنی است؟
فرض واحد پول یا واحد اندازه گیری را توضیح دهید.
منظور از فرض دورۀ مالی چیست؟ آن را توضیح دهید.
  فرض تعهدی را تشریح نمایید.
اصول حسابداری را نام ببرید.
اصل بهای تمام شدۀ تاریخی را توضیح دهید.
اصل تحقق درآمد به چه معنی است؟
مفهوم اصل تطابق هزینه ها با درآمدها را توضیح دهید.
منظور از اصل افشا چیست؟ آن را توضیح دهید.
اصول محدودکنندۀ حسابداری را نام ببرید.
آیا مخارج تهیۀ اطالعات حسابداری باید مدنظر قرار گیرد؟ به استناد کدام یک از اصول؟
آیا اهمیت مبلغ یک رویداد مالی تأثیری برعملیات حسابداری دارد؟ به استناد کدام یک از اصول؟
آیا خصوصیات یک صنعت ،تأثیری بر عملیات حسابداری دارد؟ به استناد کدام یک از اصول؟
مفهوم اصل محافظه کاری را توضیح دهید.
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فصل 3

تجهیزات و کاربرد آن

معرفی تجهیزات مورد نیاز در حسابداری

معرفـی نرم افزار هـای   مـالـی مورد نیاز

در حسابداری

توانایی کار با  تجهیزات مورد نیاز حسابداری

توانایی کاربرد نرم افزارهای مالی در رایانه

همان طور که می دانید ابزار و وسایل برای ساده تر و راحت تر کردن کار مورد استفاده قرار می گیرند .مانند
اهرم برای حرکت دادن اجسام سنگین و استفاده از چرخ برای سهولت در حمل کردن اجسام .به همین دلیل
در امور مالی و حسابداری هم از ابزار و تجهیزاتی استفاده می شود تا ضریب سرعت انجام کار و میزان دقت
اجرای کار باالتر رود مانند ماشین حساب برای باالتر بردن سرعت و دقت بیشتر محاسبات .در جدول زیر
نمونه ای از تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری مورد کاربرد در حسابداری و امور مالی نشان داده شده و
هر مؤسسه و شرکتی بر مبنای نیاز خود از این تجهیزات استفاده می کند و هر فردی که در این شرکت ها
مشغول به کار شود بر حسب مورد با کارکرد این تجهیزات آشنا می گردد.
فهرست استاندارد تجهيزات
ردیف

نام وسیله

مشخصات فنی

1

میز و صندلی اداری

به ابعاد حداقل  80 × 120سانتی متر

2

کمد بایگانی

به ابعاد حداقل  40 × 90سانتی متر

3

رایانه

بر اساس نوع عملکرد شرکت و قابلیت اتصال به شبکه

4

دستگـاه پرفراژ چک دستی
یا برقی

بسته به مدل روز

5

ماشین حساب

سه صفردار و اندازه متوسط رو میزی و یا نوار کاغذی دار

6

دستگاه اسکنر و فتوکپی

متناسب با توان مالی شرکت و کارآیی مورد نیاز
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7

دستگاه پول شمار

متناسب با توان مالی شرکت و کارآیی مورد نیاز

8

نرم افزار مالی

نرم افزار رایج

9

زونکن

هشت سانت پلي پروپيلني سايز

10

مجموعه کتب قوانین و
استاندارد ها و آیین نامه های
حسابداری

به صورت کتاب و یا جزوه و یا فایل PDF

11

فرم های مورد نیاز
حسابداری

متناسب با کارآیی مورد نیاز در شرکت

12

کپسول آتش نشانی

نصب درمحلی مناسب طبق استاندارد های سازمان امداد و نجات

13

جعبه کمک های اولیه

نصب درمحلی مناسب
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تذکر

هنرجویان باید توجه داشته باشند که وسایل و تجهیزات در مؤسسات و شرکت ها از جمله منابع مهم
دارایی های شرکت بوده و باید در حفظ و نگهداری بهینه از این منابع نهایت تالش خود را به کار برند.

معرفی نرم افزارهای مالی مورد نیاز در حسابداری
سیستم حسابداری
سیستم حسابداری از جمله سیستم های اطالعاتی در مؤسسه است .برخی از زیر سیستم های حسابداری در
قلمرو سیستم های عملیاتی است ولی اغلب آن در زمرۀ سیستم های اطالعات مدیریت ( )MISهستند.
مجموعه سیستم ها را به شکل زیر می توان طبقه بندی نمود:
سیستم های خبره ES
سیستم های پشتیبانی تصمیم گیری DDS
سیستم اطالعات مدیریت MIS
سیستم های عملیاتی TPS
سیستم های حسابداری ،داده های ( )Dataمربوط به فعالیت ها ،معامالت ،وقایع و رویدادهای مالی را دریافت،
کنترل و برطبق روش های مصوب    ،آنها را ثبت   ،طبقه بندی     ،تلخیص و گزارش می کنند.
تجزیه و تحلیل اطالعات حسابداری در گروه سیستم اطالعات مدیریت و سیستم های پشتیبانی تصمیم گیری
 D.S.Sقرار دارد.
اخیرا ً سیستم های هوشمند نیز در سیستم های مالی به کار گرفته می شوند.
انتخاب نحوۀ اجرای سیستم برای هر مؤسسه پس از انجام مطالعات امکان سنجی صورت می گیرد .نکاتی که
در مطالعات امکان سنجی مدنظر قرار می گیرند شامل موارد زیر هستند:
حجم و پیچیدگی عملیات سیستم
ساخت و بافت نیروی انسانی (تخصص   ،فراوانی    ،تجربۀ استفاده کنندگان و)...
اهمیت اطالعات در تصمیم گیری با توجه به نوع فعالیت
هزینۀ استقرار و نگهداری سیستم (شامل تجزیه و تحلیل و فایدۀ استقرار سیستم)
ارزیابی محیط فعالیت های استقرار سیستم
نحوۀ اجرای (رایانهای ـ    دستی) سیستمهای مالی
عملیات حسابداری به دو شیوۀ دستی و یا رایانه ای اجرا می شود .در سیستم های اجرای دستی از ابزارهای
مکانیکی نیز می توان استفاده کرد .این ابزارها در برخی موارد تا حد ماشین هایی که قابلیت برنامه ریزی ساده
را نیز دارند پیشرفت کرده اند.
سیستم های اجرای رایانه ای با توجه به مطالعات امکان سنجی به شیوۀ دستی ( )Batchو یا هم زمان
( )Onlineاجرا می شوند .طیف گستردۀ نرم افزارها و تغییرات سریع آن و همچنین پیوند بین سیستم های
مختلف با سیستم مالی ،مراحل طراحی و استقرار سیستم حسابداری مالی را متنوع نموده اند .لذا کاربرد
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رایانه به عنوان ابزاری که دارای سرعت ،دقت و قابلیت کنترل است ،در سیستم هایی که حجم عملیات آنها
گسترده است ،اقتصادی است .مضافاً اینکه در سیستم هایی که نیاز به تصمیم گیری سریع و دسترسی آسان
به اطالعات ،حیاتی می باشد نیز از سیستم های با اجرای رایانه ای استفاده می کنند.
انواع سیستم های حسابداری به شرح زیر است:
نوع مالکیت (خصوصی ،عمومی)
نوع فعالیت (تولیدی   ،بازرگانی   ،خدماتی   ،پیمانکاری   ،عام المنفعه)
طبقه بندی از نظر نحوۀ اجرا (نحوۀ اجرای دستی ،نحوۀ اجرای رایانه ای)
در نحوۀ اجرای دستی نیز می توان سیستم هایی که ابزارهای مکانیکی و یا بعضاً ابزار تک منظوره الکترونیکی
را به کار می برند ،از سیستم های صرفاً دستی مجزا کرد.
استقرار سیستم های رایانه ای حسابداری مالی ،تقسیم وظایف جدیدی را نسبت به سیستم های اجرای دستی
مطرح می کنند .اثرات اجرای کامپیوتری به نسبت اجرای دستی سیستم ها به شرح زیر است  :
پردازش اطالعات در سیستم اجرای دستی از کل به جزء و در اجرای رایانه ای از جزء  به کل است .در سیستم
دستی ابتدا دفتر روزنامه سپس کل و نهایتاً انواع معین و دفاتر هزینه ثبت می شوند .در حالی که در اجرای
رایانه ای داده ها در فرم ورودی به جزء و بر مبنای مستندات اصلی تهیه و نگهداری می شوند .سپس خالصه
ثبت ها برای تحریر دفاتر قانونی و سایر گزارشات مورد استفاده قرار می گیرند.
سرعت پردازش و حجم حافظۀ رایانه ،نگهداری و تهیۀ گزارشات متنوع و متفاوت را فراهم می نماید .در حالی که
در سیستم های با اجرای دستی ،تهیۀ گزارشات با دشواری و صرف زمان طوالنی میسر است.
اثرات فوق در اجرای سیستم رایانه ای منحصر به تغییرات در بافت نیروی انسانی در سازمان مالی مؤسسه
می شود .به عبارت دیگر ،نیاز به نیروی انسانی با کیفیت باال ،افزایش پیدا می کند .عالوه بر آن درخواست
اطالعات جدید از سوی مدیران افزایش می یابد.
طراحی سیستم حسابداری برای هر مؤسسه با شناخت ویژگی های ذیل انجام می شود  :
نوع صنعت
تنوع و حجم اطالعات
ساختار سازمانی
دیدگاه و خواسته های مدیریت
نیازهای استفاده کننده (داخلی ـ خارجی)
محدودیت ها
قوانین و مقررات
اصول پذیرفته شدۀ حسابداری
استانداردهای حرفه ای

یک سیستم جامع حسابداری مالی و اداری دارای زیر سیستم هایی می باشد که تحت عناوین زیر
طبقه بندی و اجرا می شوند:
 1حسابداری
 2خزانه داري ـ چک و بانک
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٣
٤
٥
٦
٧

حقوق و دستمزد ـ پرسنلی
انبارداری
اموال ـ دارایی های ثابت
بازرگانی و خدمات ـ خرید و فروش
توليد

توانایی کار با تجهیزات مورد نیاز حسابداری

تجهيزات مورد نياز حسابداري فرم ها و دفاتر قانوني و استفاده از نرم افزار هاي مالي و ماشين حساب است.
در سه مورد قبلي در قسمت هايي از كتاب اصلي ،توضيحات الزم داده شده است اما در مورد استفاده از
ماشين حساب ،مواردي ذكر مي گردد كه استفاده از ماشين حساب براي هنرجوي حسابداري در ردۀ حرفه اي
قرار گيرد.

بررسی تخصصی یک ماشین حساب حسابداری
( Grand Total  - GTجمع  کل)
این کلید جمع مساوی ها را نمایش می دهد.
با استفاده از این ویژگی کاربر می تواند جمع نتایج چند عمل محاسباتی متوالی را در یک زمان محاسبه نماید.
کافی است پس از انجام هر عمل محاسباتی کلید = را فشرده ،در انتهای محاسبات ،با فشردن کلید  ،GTجمع
نتایج تمامی محاسبات قبلی روی نمایشگر ماشین حساب نمایان خواهد شد.
این کلید تا حدودی شبیه  MRمی باشد با این تفاوت که نیازی به استفاده از کلیدی دیگر مانند  M+یا M-
برای ذخیره در حافظه نمی باشد و کلید = این کار را انجام می دهد.
برای حذف اطالعات حافظه  GTکافی است کلید  ACرا فشار دهیم.
دکمه های  TAX+و  TAX-و   SETو یا  TAX-و    ( TAX+اعمال نرخ مالیاتی)
با استفاده از این قابلیت ،کاربر با یک بار تنظیم درصد مالیات پرداختی خویش در حافظۀ دستگاه ،می تواند در
معامالت آتی خویش رقم نهایی فروش به مشتریان را با احتساب مالیات ،تنها با فشردن کلید  TAXمحاسبه
نماید و از صرف زمان اضافی جهت محاسبۀ رقم مالیات و اضافه نمودن آن به رقم نهایی فاکتور خود جلوگیری
به عمل آورد.
نحوۀ کار این کلیدها در ماشین حساب های مختلف،کامال ً متفاوت است اما معموال ً به یکی از شیوه های زیر
می باشد:
حالت ا ّول:
 1فشار دادن کلید []AC
 2درج نمودن نرخ مالیاتی
 ٣فشار دادن کلید [ ]TAX+یا []TAX-
 4فشار دادن کلید []SET
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به این صورت است که اول عددی را که می خواهیم به عنوان نرخ تعریف کنیم وارد نموده ،بعد بسته به اینکه
این عدد قرار است اضافه یا کسر محسوب شود یکی از دکمه های  TAX+یا  TAX-را انتخاب و بعد هم دکمۀ
 SETرا می زنیم .این نرخ در حافظه ذخیره شده و هر زمان پس از درج عددی دکمه  TAXرا بالفاصله بزنیم
نرخ مذکور اعمال شده و حاصل ضرب نرخ در عدد ،با خود آن عدد جمع یا تفریق می شود.
مث ً
ال اگر بخواهیم نرخ  %5را به عنوان مالیات بر ارزش افزوده به عدد اضافه و برای ماشین حساب تعریف کنیم،
نحوۀ درج به صورت زیر است:
SET/TAX/5
به منظور حذف نرخ مذکور ،عملیات فوق را با عدد صفر تکرار می کنیم یعنی به جای  5در مثال فوق ،صفر
را وارد می کنیم.
SET/TAX/0
و برای تغییر هم عدد موردنظر را جایگزین می کنیم .برای مثال به منظور اعمال  %10تخفیف و محاسبۀ مبلغ
قابل پرداخت مشتری نحوۀ عمل به صورت زیر است:
SET/TAX-/10
حالت دوم:
 1فشار دادن کلید []AC
 2نگه داشتن کلید [ ]SET/%برای مدت  2ثانیه
 ٣فشاردادن کلید [ ]TAX+یا []TAX-
 4درج نمودن نرخ مالیاتی
 5فشاردادن کلید []SET%
آن واحد دارد.
عملگر فوق ،قابلیت پشتیبانی از یک عمل محاسباتی را در ِ
عملکرد کلید  : MARKUP-MUبعضی از ماشین حساب ها هم کلید  MUدارند که کار به عالوه چنددرصد
را انجام می دهد .مث ً
ال  100ضربدر  MU20جواب  120را نشان می دهد یعنی  100به عالوه  20درصد.
و اما کلید  MUکارایی دیگری نیز به شرح زیر دارد که برای حسابداران مفید می باشد:
زمانی که عددی داریم و می خواهیم درصدی را از عدد سوم دیگری کم کنیم (که باید محاسبه شود) تا به
عدد موجود برسیم:
به طور مثال عدد  100را داریم می خواهیم به نحوی حساب کنیم که اگر از مبلغ  xبه طور مثال  %5کسر
شود ،مانده 100باشد  = MU 5/100عدد موردنظر
حاال اگر عدد مورد نظر را منهای  %5کنیم ،عدد  100به دست می آید.
عملکرد کلید  :   CEبدین صورت است که در صورت درج نادرست یک عدد (که خصوصاً بین چندین عدد
متوالی باشد) می توانید با فشردن این کلید ،همان عدد ناصحیح را اصالح (وارد) و عملیات را ادامه دهید.
خاصیت این کلید وقتی نمایان است که تعداد زیادی رقم را به ماشین حساب داده باشید و به منظور جلوگیری
از دوباره کاری بخواهید از آن استفاده کنید.
37

مثال عددی:
مثال ً( :از راست به چپ بخوانید)
17+14+10+9+5و ...حاال اگر بفهمید که  17را اشتباه وارد کرده اید ،دقیقاً بعد از ورود  17به صفحه باید کلید
 CEرا بزنید تا مدخل آخری صفر شود و حاال می توانید مث ً
ال  18را به جای  17وارد کنید.
کلید    : ITوظیفۀ این کلید ،شمارش اعدا ِد وارد شده است.
کلیدهای  :   MRC      ،   M-       ، M+جمع یا تفریق نتایج عملیات متوالی
مث ً
ال  4×2=8 ،3×2=6 ،2+3=5بعد از هر عملیات کلید  Mمثبت یا منفی را می زنیم و در آخر کلید  MRCرا
برای جمع یا تفریق نتایج به دست آمده می زنیم.
کلید  : TMبرای وارد کردن تایم به صورت ساعت ،دقیقه و ثانیه و انجام اعمالی مانند جمع یا تفریق تایم های
مختلف به کار می رود.
نکته

یکی از موارد استفاده از کلید  CEدر ماشین حساب هایی که کلید چک کن دارند ،می باشد .با این
خاصیت که بعد از اتمام عملیات و در صورت چک کردن اعداد ،ممکن است به عددی برسیم که
جایگاهی در عملیات ما نداشته باشد ،مث ً
ال به جای  ،100عدد  1000را وارد کرده باشیم.
در این حالت وجود کلید  Correctهم برای این اصالح ضروری است که ابتدا این کلید را فشار
می دهیم و سپس کلید  CEرا و بعد عدد  100را وارد و دوباره کلید  Correctرا می زنیم که با این
عمل عدد  100به جای عدد  1000خود را جایگزین می کند.
کلید  : FEEDدر ماشین حساب هایی که مجهز به چاپگر برای کنترل مقادیر وارد شده هستند ،این کلید
به این صورت عمل می کند که با هر بار زدن این کلید ،رول کاغذ یک خط باالتر می رود (برای جداسازی و
ایجاد فاصله بین محاسبات مختلف).
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کلیدهای روشن و خاموش ،لغو و تغییر داده ها
روشن شدن ماشین حساب در صورت خاموش بودن و پاک کردن کلیۀ محتویات

ON/AC

روشن شدن ماشین حساب در صورت خاموش بودن و پاک کردن کلیۀ محتویات

ON/C

پاک کردن آخرین ورودی یک محاسبه

CE

روشن شدن ماشین حساب در صورت خاموش بودن و لغو آخرین عمل با یک بار ON/C-CE

فشار کلید و لغو تمام عملیات ورودی با دو بار فشاردادن کلید

پاک کردن کلیه محتویات

AC

لغو آخرین عمل با یک بار فشار کلید و لغو تمام عملیات ورودی با دو بار فشار دادن
کلید
حذف یا ویرایش آخرین ورودی
خاموش نمودن ماشین حساب

C/CE

←
OFF

ویژگی های مالیاتی
اضافه نمودن نرخ مالیات

+TAX

کسر نمودن مالیات

-TAX

ذخیره نمودن مالیات

STORE

اضافه نمودن نرخ مالیات یا تبدیل به نرخ رایج ارز محلی

+TAX/C1

کسر نمودن نرخ مالیات یا تبدیل به نرخ رایج ارز خارجی

-TAX/C2

برقرار نمودن و تنظیم یا کنترل نرخ مالیات

RATE

برقرار نمودن و تنظیم یا کنترل نرخ مالیات

SET
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تبدیل یا تغییر واحد پولی
تبدیل نرخ مالیات به نرخ رایج محلی

C1

تبدیل نرخ مالیات به نرخ رایج ارز خارجی

C2

ذخیره نمودن نرخ مالیات به نرخ رایج محلی

STORE

اضافه نمودن نرخ مالیات یا تبدیل به نرخ رایج ارز محلی

+TAX/C1

کسر نمودن نرخ مالیات یا تبدیل به نرخ رایج ارز خارجی

-TAX/C2

برقرار نمودن و تنظیم یا کنترل نرخ مالیات

RATE

برقرار نمودن و تنظیم یا کنترل نرخ مالیات

SET

کلیدهای حافظه
پاک کردن کلیه محتویات حافظه

MC

اضافه شدن به حافظه

M+

کسر شدن از حافظه

M-

فراخوانی از حافظه

MR

یک بار فشاردادن حافظه برابر با فراخوانی از حافظه و دوبار
فشار دادن ،حذف از حافظه

MRC

کسر شدن از حافظه ثانویه

MII-

اضافه شدن به حافظه ثانویه

MII+

یک بار فشار دادن حافظه برابر با فراخوانی از حافظه ثانویه
و دوبار فشار دادن ،حذف از حافظه ثانویه

MII RC

کلیدهای عملگرهای عمومی و پایه
تفریق یا منها

-

اضافه نمودن یا جمع

+

درصد

%

مساوی یا مجموع

=

مجموع یا اضافه نمودن
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اعشار

.

حاصل ضرب

×

حاصل ضرب
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سایر کلیدها
 MUمخفف  Mark UPاست که برای محاسبۀ حاشیۀ سود ناخالص ( )GPMمورد استفاده در
محیط های کسب و کار است .دو روش محاسبه ،بسته به مدل ماشین حساب دارد.

MU

مثال :   1عدد  100را وارد کنید و سپس کلید تقسیم را فشار دهید ،و سپس  15را وارد کنید.
در آخر کلید  MUرا فشار دهید.
مثال :  2عدد  100را وارد کنید و سپس کلید  MUرا فشار داده ،سپس  15را وارد کنید و در
نهایت کلید  %را فشار دهید.
ماشین حساب عدد  117/65را نشان می دهد (که  %15این مبلغ معدل  17/65می باشد).
کلیدی است برای نمایش جمع انباشتۀ محاسبات قبلی (در برخی ماشین حساب ها باید کلید
کشویی روی عالمت  GTقرار بگیرد تا انجام عملیات امکان پذیر باشد).

GT

این کلید به طور خودکار ،تمام اعدادی که بعد از فشار کلید مساوی نمایش داده شده را جمع
بسته و جواب را نشان می دهد.
مثال:
36    =    6     ×     6
15   =   5    +10
اکنون فشار کلید  GTعدد  51را که حاصل جمع  36و  15است را نمایش می دهد.
درج دو صفر با یک بار فشار کلید مربوطه به منظور صرفه جویی در زمان

00

درج سه صفر با یک بار فشار کلید مربوطه به منظور صرفه جویی در زمان

000

تغییر عالمت مثبت به منفی یا بالعکس

+/-

چاپ محتویات نمایشگر (در برخی مدل ها همراه با درج تاریخ)

#/p
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کلیدهای سویچی یا کشویی
انتخاب کنندۀ اعشار
برای تنظیم و نمایش تعداد ارقام بعد از اعشار
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
به طور خودکار دو رقم آخر را به عنوان اعشار،تشخیص و نمایش می دهد (مثال 1/23=123 :که .)0/01=1

A

عدم نمایش ارقام اعشاری (مثال)1  =  1/2345 :

0

نمایش یک رقم بعد از اعشار (مثال)1/2  = 1/2345 :

1

نمایش دو رقم بعد از اعشار (مثال)1/23   =1/2345 :

2

نمایش سه رقم بعد از اعشار (مثال)1/234    =1/2345 :

3

نمایش چهار رقم بعد از اعشار (مثال)1/2345   =1/2345 :

4

نمایش ارقام بعد از اعشار تا حد امکان (مثال)1/2345    =1/2345 :

F

انتخاب نحوۀ رند نمودن یا گردکردن اعداد
به منظور رند کردن اعداد به سمت باال یا پایین و یا حالت استاندارد 5/4
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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رند نمودن اعـداد به سمت بـاال .برای مثال تمام اعداد بین    1/1تا    1/9در حالت عـدم نمایش
اعشار ( )0به  2تبدیل می شود.

ROUND
UP

رند نمودن اعداد به سمت پایین .بـرای مثال تمام اعداد بین  1/1تا  1/9در حالت عدم نمایش
اعشار ( )0به  1تبدیل می شود.

ROUND
DOWN

رند نمودن اعداد با اعمال نرخ  .5/4برای مثال در حالت عدم نمایش اعشار (،)0تمام اعداد بین
 0/1تا  1/4به  1و تمام اعداد بین  1/1تا  1/9به  2تبدیل می شود.

5/4

فصل 4

محاسبات و برآوردها

توانایی شناخت اجزای فرمول ها و کاربرد

  محاسباتی آنها

     معرفی فرمول های مورد نیاز در محاسبۀ
تسهیم هزینه ها و سود و زیان

معرفی فرمول های مورد نیاز در محاسبۀ

استهالک دارایی ها

    معرفی فرمول های مورد نیاز در محاسبات

                     آماری (همبستگی متغیرها   ،پیش بینـی
  فروش     ،سری های زمانی   ،اعداد شاخص)

کاربرد تسهیم به نسبت
فرض کنید کف اتاق خودتان را به دلیل اینکه موزاییک های قبلی آن فرسوده شده اند می خواهید عوض کنید،
چند گزینه برای انتخاب دارید:
موزاییک جدید خریداری کنید.
روی همان موزاییک قبلی را با موکت بپوشانید.
سرامیک خریداری نمایید.
کف اتاق را کفپوش نمایید.
کف اتاق را پارکت نمایید.
اینک چه تصمیمی می توان اخذ نمود؟
بله درست بیان کردید .به مبلغی که می توان بابت این کار خرج نمود بستگی دارد.
چگونه می توان این مبلغ را محاسبه کرد؟
برای پاسخ به این پرسش و سؤاالت دیگری از این دست باید قواعد این محاسبات را آموخت تا در مواقع
مناسب با استفاده از این قواعد و فرمول ها بتوان پاسخ مناسب را به دست آورد .در این مبحث با توجه به
اینکه در درس ریاضی با بخشی از این محاسبات آشنا شدید مانند تناسب و کاربرد آن در تسهیم به نسبت
و درصد گیری و معادالت؛ حال می خواهیم شما را با کاربرد این فرمول ها در حسابداری آشنا کرده و طریقۀ
استفاده از قواعد ریاضی را در حل مسائل حسابداری توضیح دهیم.
فرض کنید که ابعاد اتاق مورد نظر شما چهار متر طول و سه متر عرض داشته باشد و بهای هر مترمربع
موزاییک  70،000ریال و اجرت نصب آن به ازای هرمتر مربع  60،000ریال و مصالح ساختمانی موردنیاز
 150،000ریال و هزینۀ حمل 100،000ريال و موکت هر متر مربع  120،000ريال و هزینۀ حمل و نصب
 200،000ريال و سرامیک هر متر مربع  200،000ریال و اجرت نصب هر مترمربع   100،000ريال و
مصالح مورد نیاز  150،000ريال و هزینۀ حمل ،مبلغ  80،000ريال و کفپوش هر مترمربع     280،000ريال
و هزینه حمل و نصب هر مترمربع  120،000ريال و پارکت هر متر مربع  450،000ريال و هزینۀ حمل    و
نصب ،هر متر مربع  150،000ريال باشد.
محاسبات مورد نیاز برای تهیۀ موزاییک:
مساحت کف اتاق
ریال بهای خرید موزاییک
ریال مبلغ اجرت نصب موزاییک

4×3 =12
12 × 70،000 = 840،000
12 × 60،000 = 720،000

بهای تمام شده برای خرید و نصب موزاییک 840،000 + 720،000 + 150،000 + 100،000 = 1،810،000

فعالیت
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با توجه به نمونۀ حل شده ،بهای تمام شدۀ خرید و نصب موکت ،سرامیک ،کفپوش و پارکت را محاسبه
نمایید.

فصل :  ٤محاسبات و برآوردها
فعالیت

فعالیت

در صورتی که کیفیت موزاییک متوسط و موکت خوب و سرامیک خیلی خوب و کفپوش عالی و پارکت
ممتاز باشد ،خرید و نصب هریک از موارد را با توجه به درجۀ کیفیت و هزینۀ آن ،اولویت بندی کرده
و به خانواده خود ارائه پیشنهاد بنمایید.
فرض کنید که شما در یک مجموعه مسکونی ده واحدی زندگی می کنید و اهالی ساختمان می دانند
که شما در رشته حسابداری تحصیل می کنید و مخارج نقاشی راه پله ها و فضای مشاع و عمومی
به مبلغ  9،000،000ريال و قبض گاز به مبلغ  4،800،000ريال و مخارج تعمیر سیستم گرمایش
مرکزی به مبلغ  18،000،000ريال می باشد و ساختمان دارای  5واحد  100متر مربعی و  5واحد
 50متر مربعی است .حال مدیر ساختمان از شما درخواست نموده تا این مخارج را بین ساکنان
سرشکن کرده و سهم هر واحد را مشخص نمایید.
چگونه این وظیفه ای را که به عهده شما گذاشته شده انجام می دهید؟ نگران نباشید ما تا آخر با شما هستیم
وکمکتان می کنیم .برگردیم به درس ریاضی که یاد گرفتید چگونه از نسبت و تناسب استفاده کنید .حال
تنها کاری که برای شما باقی می ماند این است که یک روش منطقی و قابل قبول برای سرشکن کردن هزینه
بیابید که به این عملی که شما قرار است انجام دهید انتخاب مبنای مناسب گفته می شود .به طور مثال
برای سرشکن نمودن هزینۀ گاز مشترک و مخارج تعمیر سیستم گرمایش مرکزی ،مساحت زیر بنا یکی
از مناسب ترین مبنا ها می باشد و برای مخارج تعمیرات و نقاشی قسمت های عمومی ساختمان ،چون تمام
ساکنان به یک میزان استفاده می کنند ،پس به تعداد واحدهای مجتمع به صورت یکسان تقسیم می گردد.
بنابراین داریم:
ریال سهم هر واحد از مخارج نقاشی فضای عمومی
9،000،000 ÷ 10 = 900،000
)5 ×100( + )5 × 50( = 750
مترمربع کل مساحت زیر بنا
،
،
،
18 000 000 ÷ 750 = 24 000
ریال سهم هر مترمربع از مخارج تعمیر سیستم گرمایش مرکزی
،
،
،
24 000 × 100 = 2 400 000
ریال سهم هر واحد  100متری از مخارج تعمیر سیستم گرمایش مرکزی
24،000 × 50 = 1،200،000
ریال سهم هر واحد  50متری از مخارج تعمیر سیستم گرمایش مرکزی
،
،
،
4 800 000 ÷ 750 = 6 400
ریال سهم هر مترمربع از قبض گاز
،
،
6 400 × 100 =640 000
ریال سهم هر واحد 100متری از مخارج تعمیر سیستم گرمایش مرکزی
،
،
6 400 × 50 =320 000
ریال سهم هر واحد  50متری از مخارج تعمیر سیستم گرمایش مرکزی
900،000 + 2،400،000 + 640،000 = 3،940،000
ریال سهم هر واحد 100متری از کل مخارج
،
،
،
،
،
،
900 000 + 1 200 000 + 320 000 = 2 420 000
ریال سهم هر واحد  50متری از کل مخارج
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محاسبات مربوط به استهالک
مقدمه
بلندمدت یا دارایی ثابت خود ،که ممکن است خرید آن مربوط به
اصوالً هر مؤسسه ای از خدمات دارایی های
ّ
چند سال قبل باشد ،بهره می گیرد .مثل خرید یک دستگاه وانت که چند سال قبل خریداری شده است و
معین مشخص
هم اکنون نیز مورد استفاده قرار می گیرد .بنابراین ،برای اینکه عملکرد مؤسسه را در یک دورۀ ّ
مدت یا دارایی ثابت به صورت هزینه منظور
کنیم ،الزم است کاهش ارزش ناشی از فرسودگی دارایی های بلند ّ
گردد .این نوع هزینه را که پرداخت نقدی در دورۀ فعلی ندارد ،هزینۀ استهالک گویند .استهالک هر دارایی
مدت زمانی که از شروع به کار آن می گذرد ،همچنین به عمر
به مقدار خدمتی که به مؤسسه می دهد ،یا به ّ
مفید و باألخره به ارزش اسقاطی آن بستگی دارد.

تعاریف استهالک
مدت یا دارایی های ثابت را که در نتیجۀ استعمال ،تغییرات
قانون تجارت ،پایین آمدن ارزش دارایی های بلند ّ
ف ّنی یا علل دیگر حادث شود ،موجب استهالک دانسته است .قانون مالیات های مستقیم ،آن قسمت از
توجه به تغییر قیمت ها تقلیل
دارایی های ثابت را ،که بر اثر استعمال یا گذشت زمان یا سایر عوامل ،بدون ّ
ارزش می یابد ،قابل استهالک تشخیص داده است.
مدت به طریقی معقول
در حسابداری ،سرشکن کردن و تخصیص دادن بهای تمام شدۀ دارایی های ثابت یا بلند ّ
مدت استفاده از
و منظّم را بر دوره های استفاده از آن استهالک می نامند .بهای تمام شده معموالً در طول ّ
دارایی ،ثابت می ماند .به طوری که در پایان عمر مفید دارایی ،مجموع اقالم استهالک دوره های استفاده از آن،
برابر می شود با بهای ا ّولیه منهای ارزشی که برای دارایی اسقاط در نظر گرفته شده است.
تعریف استهالک
مدت یا دارایی های ثابت را به علت فرسودگی و منسوخ شدن ،استهالک
تقلیل تدریجی ارزش دارایی های بلند ّ
  اعم از اینکه مورد
گویند .در شرایط عادی و به طور معمول ،می توان اذعان کرد که هر دارایی پس از ّ
مدتی ( ّ
استفاده قرار گرفته یا نگرفته باشد) مستهلک می شود و مقداری از ارزش خود را از دست می دهد .تفاوت
قیمت تمام شدۀ دارایی با ارزش اسقاط آن باید به شکلی بر دورۀ استفاده از آن تقسیم شود و به حساب هزینۀ
استهالک منظور گردد .برای محاسبۀ استهالک ،روش های مختلفی وجود دارد که به برخی از این روش ها
اشاره می گردد .بدیهی است هیچ یک از روش های محاسبۀ استهالک ،هزینۀ دقیق و قطعی دارایی را در هر
معین نمی کند ،بلکه هزینۀ تقریبی آن را در سال محاسبه می نماید .این روش ها عبارت اند از:
سال ّ
محاسبۀ استهالک به روش ّ
خط مستقیم
محاسبۀ استهالک به روش مجموع سنوات
محاسبۀ استهالک به روش ماندۀ نزولی با نرخ مضاعف
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محاسبۀ استهالک به روش خط مستقیم
اکثر مؤسسات ،به دلیل سهولت ،از این روش استفاده می نمایند .در این روش ،ارزش اسقاطی دستگاه از قیمت
خرید آن کسر و بر تعداد سال های تقریبی عمر مفید آن تقسیم می شود تا هزینۀ استهالک یک سال تعیین
گردد .اگر فرض کنیم دستگاهی به مبلغ  aريال خریداری شده است و پس از  nسال مستهلک گردد و ارزش
اسقاطی یا قراضۀ آن  bریال برآورد شده باشد و  cهزینۀ استهالک هر سال باشد ،استهالک ساالنه دستگاه
عبارت است از:
هزینۀ استهالک = ck
بهای تمام شده = c
ارزش اسقاط = s
c−s
عمر مفید = n
= ck
n

مثال
دستگا ِه تراشی به مبلغ  20،000،000ریال خریداری شده و پیشبینی شده است که بعد از  10سال کار،
 4،000،000ریال ارزش داشته باشد .هزینۀ استهالک ساالنۀ آن را به روش ّ
خط مستقیم محاسبه کنید.
، ،
، ،
، ،
 ck = (20000000− 4 000000) = 1600000واضح است که اگر بعد از  6سال ،دستگاه تراش تعمیر
10

اساسی شود و مبلغ  6،000،000ریال هزینۀ تعمیر آن گردد ،هزینۀ استهالک آن از سال هفتم به بعد بهصورت
زیر محاسبه میشود:
هزینۀ استهالک شش سال
ارزش دفتری دستگاه
ارزش دفتری بعد از تعمیر
ارزش دفتری منهای ارزش اسقاط
هزینۀ استهالک ساالنه از سال هفتم

ریال
  ریال
  ریال
     ریال
            ریال

1،600،00  ×    6    =   9،600،000
20،000،000   -   9،600،00   =10،400،000
10،400،000   +     6،000،000   =16،400،000
16،400،000   -   4،000،000    =  12،400،000
12،400،000   ÷    4  = 3،100،000

بدیهی است در صورتی که تعمیر اساسی توانسته باشد چهار سال به عمر مفید دستگاه بیفزاید و قیمت قراضۀ
آن  4،400،000ریال تخمین زده شود ،استهالک را به این صورت محاسبه می کنیم:
16،400،000-4،400،000=12،000،000
						
4+4=8
ریال 12،000،000÷8=1،500،000
هزینۀ استهالک ساالنه از سال هفتم به بعد
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شرکت حمل و نقل خلیج فـارس ،کـامیونـی را بـه مبلغ  2،600،000،000ریال خـریداری نمود و
پیش بینی کرد که پس از  5سال عمر مفید ،آن را به مبلغ  800،000،000ریال به فروش برساند.
شرکت در پایان سال سوم تعمیرات اساسی به مبلغ  1،020،000ریال انجام داد و ارزش اسقاط آن
 100،000،000ریال افزایش یافت و 4سال به عمر مفید آن افزوده شد.
مطلوب است:
محاسبۀ هزینۀ استهالک سال های قبل از تعمیر و سال های پس از تعمیر به روش خط مستقیم

محاسبۀ استهالک به روش مجموع سنوات
همان گونه که می دانیم ،معموالً کاهش قیمت یک دارایی در سال های ابتدایی خرید ،بسیار بیشتر از سال های
پایانی آن است .مث ً
ال قیمت یک دستگاه جرثقیل پس از یک سال کار ،تقریباً  %25کاهش می یابد  ،درصورتی که
در سال های هفتم و هشتم کمتر از  %5از قیمت آن کم می شود .بنابراین ،روش ّ
خط مستقیم اگرچه ساده
است ،ولی واقعی نیست .به همین دلیل می توان از روش مجموع سنوات ،که به واقعیت نزدیک تر است،
استفاده نمود .نرخ استهالک در این روش ،از تقسیم سال های باقی ماندۀ عمر مفید دستگاه بر مجموع ارقام
سنوات آن به دست می آید.
مثال
عمر مفید دستگاهی  6سال است ،نرخ استهالک هر سال آن را پیدا کنید.
مجموع سنوات

1  +   2  +   3   +    4    +   5    +   6  =21

 6نرخ استهالک سال ا ّول

21
5
21
4
21
3
21
2
21
1
21

نرخ استهالک سال دوم
نرخ استهالک سال سوم
نرخ استهالک سال چهارم
نرخ استهالک سال پنجم
نرخ استهالک سال ششم

					
برای سهولت می توان از فرمول

)2(n − K + 1)(a − b
)n(n + 1

= Ck

استفاده نمود که در آن   ،  aقیمت خرید دارایی با هزینۀ نصب و راه اندازی ،   b  ،قیمت قراضۀ دارایی،   n   ،
سال های عمر مفید دارایی و  ،  Kسالی است که قرار است هزینۀ استهالک آن تعیین شود و باألخره   ،  Cهزینۀ
استهالک سال مورد نظر است.
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مثال
،
،
شرکتی ،یک دستگاه اتوبوس به مبلغ  5 000 000ریال خریداری نموده و پیش بینی کرده است که این
اتوبوس  7سال عمر مفید خواهد داشت و آن گاه به مبلغ  800،000ریال به فروش برسد .هزینۀ استهالک
ساالنۀ اتوبوس را به روش مجموع سنوات محاسبه نمایید.
) ،
، − 800000
2(7 − 1+ 1)(5،000000
، ،
= C1
= 1050000
)7(7 + 1

هزینۀ استهالک سال ا ّول

ریال

هزینۀ استهالک سال دوم

  ریال

، − 800000
) ،
2(7 − 2 + 1)(5 ،000000
،
= 900000
)7(7 + 1

هزینۀ استهالک سال سوم

ریال

، − 800000
) ،
2(7 − 3 + 1)(5،000000
،
= C3
= 750000
)7(7 + 1

هزینۀ استهالک سال چهارم

ریال

، − 800000
) ،
2(7 − 4 + 1)(5،000000
،
= 600000
)7(7 + 1

= C4

هزینۀ استهالک سال پنجم

ریال

، − 800000
) ،
2(7 − 5 + 1)(5 ،000000
،
= 450000
)7(7 + 1

= C5

هزینۀ استهالک سال ششم

ریال

) ،
،
2(7 − 6 + 1)(5 ،000000
− 800000
،
= 300000
)7(7 + 1

= C6

هزینۀ استهالک سال هفتم

ریال

) ،
، − 800000
2(7 − 7 + 1)(5،000000
،
= 150000
)7(7 + 1

= C7

بدیهی است

k

∑ Ci

= C2

برابر با  4،200،000ریال خواهد بود.

i =1

فعالیت

شرکت حمل و   نقل خلیج   فارس ،کامیونی را به مبلغ  2،600،000،000ریال خریداری نمود و
پیش بینی کرد که پس از  5سال عمر مفید ،آن را به مبلغ  800،000،000ریال به فروش برساند.
شرکت در پایان سال سوم ،تعمیرات اساسی به مبلغ  1،020،000ریال انجام داد و ارزش اسقاط آن
 100،000،000ریال افزایش یافت و 4سال به عمر مفید آن افزوده شد.
مطلوب است:
محاسبۀ هزینۀ استهالک سال های قبل از تعمیر و سال های پس از تعمیر ،به روش مجموع سنوات
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محاسبۀ استهالک به روش ماندۀ نزولی با نرخ مضاعف
توجه کنید.
قبل از بیان این روش به مثال زیر ّ
مثال
مؤسسه ای یک دستگاه موتورسیکلت به مبلغ  800،000ریال برای نامه رسان خود خریداری نموده و
پیش بینی کرده است که بعد از  4سال این وسیله را به قیمت  30،000ریال به فروش رساند .هزینۀ
استهالک سال های مزبور را به طریق ماندۀ نزولی با نرخ مضاعف محاسبه نمایید .چون عمر مفید دستگاه 4
سال است ،پس نرخ استهالک به روش ّ
خط مستقیم است ،ولی در اینجا به نرخ مضاعف یعنی  %50محاسبه
می کنیم.

		
		
هزینۀ استهالک سال ا ّول

1 ÷  4   =   0/25
%25    ×    2   = %50

ریال
ریال

		
		
هزینۀ استهالک سال چهارم
		
		

50
× 400،000
= 200،000
100

400،000 +  200،000  =   600،000
800،000  -   600،000      =   200،000

		
		
هزینۀ استهالک سال سوم

100

800،000 - 400،000 = 400،000

		
هزینۀ استهالک سال دوم

50
× 800،000
= 400،000

ریال

50
×   200،000
   =  100،000
100
   
600،000   +   100،000  =  700،000
800،000  -   700،000   = 100،000

50
×    100،000
ریال	        =   50،000
100
   
،
700 000   +     50،000   =   750،000
800،000  -   750،000   =   50،000

توجه به عمر مفید دستگاه ،نرخ استهالک را به روش ّ
خط
مالحظه می شود که در این روش ،ابتدا باید با ّ
مستقیم محاسبه و آن را دو برابر کنیم و همچنین به جای بهای تمام شده منهای ارزش قراضه ،ارزش دفتریِ
موتورسیکلت مبنای استهالک است .روشن است که ارزش دفتری آن ،برابر با بهای تمام شدۀ ا ّولیه منهای
ذخیرۀ استهالک انباشته است .بدیهی است در پایان سال چهارم ،مبلغی به عنوان ارزش دفتری خواهیم داشت
که هیچ ارتباطی با ارزش قراضه ندارد .در این روش ،می توان از فرمول
50

2
n

k −1

) C k = (a − ∑ Ci
i =1

فصل :  ٤محاسبات و برآوردها

استفاده کرد که در آن  ،  aقیمت خرید دارایی با هزینۀ نصب و راه اندازی و  ،  nسال های عمر مفید دارایی و،  k
سالی است که قرار است هزینۀ استهالک آن تعیین شود و باالخره  Cهزینۀ استهالک سال مورد نظر است.
مثال  
هزینۀ استهالک مثال قبل را با استفاده از فرمول گفته شده محاسبه نمایید.
2
=   400،000
4

هزینۀ استهالک سال اوّل

0

∑ C0 = 0
i =1

× (C1=)800،000-0
1

،
∑ C1 = 400000
i =1

هزینۀ استهالک سال دوم

2
   =  200،000
4
   

هزینۀ استهالک سال سوم

2
  =100،000
4
  

×    (C2  =)800،000-400،000
2

،
،
،
+ 200000
= 600000
∑ C2 = 400000
i =1

×     (C3  =  )800،000  - 600،000
3

،

،
،
، + 200000
+ 100000 = 700000
∑ C3 = 400000
i =1

هزینۀ استهالک سال چهارم

2
  =  50،000
4
  

×  (C4  = )800،000-700،000

مثال
،
،
شرکت نوبهار ،دستگاهی را به قیمت  55 000 000ریال خریداری نموده و پیش بینی کرده است که این
دستگاه  5سال عمر مفید خواهد داشت و ارزش قراضۀ آن  5،000،000ریال خواهد بود .ذخیرۀ استهالک
سالیانۀ آن را به سه روش گفته شده محاسبه و با هم مقایسه نمایید.
الف) روش خط مستقیم
،
،
،
،
،
،
		
55 000 000 - 5 000 000 = 50 000 000
،
،
،
،
50 000 000 ÷ 5 =10 000 000
		

		

ب) روش مجموع سنوات
		
سال ا ّول

، ، − 5،000000
،
a − b 55000000
، ،
=
= 10000000
n
5

=C

)2(n − k + 1)(a − b
= Ck
)n(n + 1

، − 5،000000
) ،
2(5 − 1+ 1)(55،000000
،
= C1
= 16 ،666 667
)5(5 + 1
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،
، ، − 5،000000
،
،
2(5 − 2 + 1)(55 000000
)
			
= C
= 13 333 333

سال دوم

2

)5(5 + 1

سال چهارم

، − 5 ،000000
) ،
2(5 − 3 + 1)(55،000000
، ،
= 10000000
)5(5 + 1
، ) ،
، − 5،000000
2(5 − 4 + 1)(55،000000
= C4
= 6 666 ،667
)5(5 + 1

سال پنجم

= C5

= C3

سال سوم

) ،
، − 5،000000
2(5 − 5 + 1)(55،000000
،
،
= 3 333 333
)5(5 + 1

5

، ،
∑ Ci = 50000000

		

i =1

2
n

ج) روش ماندۀ نزولی با نرخ مضاعف

k −1

× ) C = (a − ∑ Ci
i =1

∑ C0 = 0

		
		
هزینۀ استهالک سال ا ّول

2
=22،000،000
5

		
		
هزینۀ استهالک سال سوم

i =0

×   (C1=)55،000،000-0
1

، ،
∑ C1 = 22000000

		
		
هزینۀ استهالک سال دوم

0

i =1

2
=13،200،000
5

×   (C2    =  )55،000،000-22،000،000

،

،

،

2

،
،
،
+ 13 200000 = 35 200000
∑ C2 = 22000000
2 ،
=7 920،000
5

i =1

×   (C3    =   )55،000،000-35،200،000
3

،
، ،
،
،
+ 13، 200000
+ 7، 920000
= 43 ،120000
∑ C3 = 22000000
		
هزینۀ استهالک سال چهارم

2 ،
=4 752،000
5

i =1

×   (C4   =  )55،000،000-43،120،000
4

، + 4، 752000
،
،
، + 7، 920000
، ، + 13،200000
= 47 ، 872000
∑ C4 = 22000000
i =1

		
هزینۀ استهالک سال پنجم

2
C5=)55،000،000-47،872،000( × =2،8٢51،200
5

داخل پرانتز ،نشان دهندۀ ارزش دفتری دستگاه در هر سال است.
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هزینۀ استهالک سالیانه به روش های
ماندۀ نزولی

مجموع سنوات

22،000،000
13،200،000
7،920،000
4،752،000
2،851،200

16،666،667
13،333،333
10،000،000
6،666،667
3،333،333

خط مستقیم
10،000،000
10،000،000
10،000،000
10،000،000
10،000،000

سال ا ّول
سال دوم
سال سوم
سال چهارم
سال پنجم

همان گونه که مالحظه می شود ،برای این دستگاه ،روش ّ
خط مستقیم معقول به نظر نمی رسد؛ زیرا اگر فرض
کنیم مؤسسه بخواهد دستگاه را در سال دوم به فروش برساند ،بیش از  %20کاهش قیمت خواهد داشت .ا ّما
روش مجموع سنوات مناسب تر است؛ زیرا در سال های ابتدایی بیش از روش ّ
خط مستقیم ،هزینۀ استهالک
دارد .در روش ماندۀ نزولی سرعت هزینه نمودن بسیار زیاد است؛ به طوری که ظرف دو سال ا ّول ،بیش از هفتاد
درصد قیمت دستگاه هزینه شده است .برای روشن ترشدن موضوع نمودار ذخیرۀ استهالک را به روش های
مختلف رسم می کنیم.
توجه کنید.
به نموداری که هزینۀ استهالک سالیانه مثال شرکت نو بهار را به روش های مختلف نشان می دهدّ ،
هزینۀ استهالک (  ریال )


21000000
,

,

18000000
,

,


15000000

12000000


9000000

21000000
,

,



,





6000000
,

3000000
,

,

روش ماندۀ نزولی با نرخ مضاعف
روش مجموع سنوات
روش خط مستقیم

,

,




,

,









,

,



18000000

,

,

12000000
,

,



,

,

سال
5



4

3
15000000

2

1
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فعالیت

54

شرکت حمل و نقل خلیج فارس کامیونی را به مبلغ  2،600،000،000ریال خریداری نمود و
پیش بینی کرد که پس از  5سال عمر مفید ،آن را به مبلغ  800،000،000ريال به فروش برساند.
شرکت در پایان سال سوم ،تعمیرات اساسی به مبلغ  1،020،000ریال انجام داد و ارزش اسقاط آن
 100،000،000ریال افزایش یافت و  4سال به عمر مفید آن افزوده شد.
مطلوب است:
محاسبۀ هزینۀ استهالک سال های قبل از تعمیر و سال های پس از تعمیر به روش مانده نزولی به
نرخ مضاعف

فصل :  ٤محاسبات و برآوردها

خود را ارزیابی کنید
1

2
3
4
5

6

اتومبیلی به مبلغ  25،000،000ریال خریداری و تخمین زده شده است که بعد از  5سال کار،
 4،000،000ریال ارزش داشته باشد .هزینۀ استهالک ساالنۀ آن را به روش ّ
خط مستقیم محاسبه کنید.
اگر بعد از سه سال ،موتور و اتاق آن را تعمیر اساسی نماییم و مبلغ  4،000،000ریال هزینه کنیم و
در  مقابل ،عمر مفید آن از  5سال به  6سال افزایش یابد و ارزش نهایی آن  5،000،000ریال بشود هزینۀ
استهالک را از سال چهارم به بعد محاسبه کنید.
تمرین شمارۀ یک را با استفاده از روش مجموع سنوات انجام دهید.
تمرین شمارۀ یک را با استفاده از روش ماندۀ نزولی با نرخ مضاعف حل کنید.
ماشین چاپی به قیمت 400،000ریال خریداری و عمر مفید آن  4سال و قیمت قراضۀ آن در پایان
عمر مفید مبلغ 25،000ریال برآورد شده است .هزینۀ استهالک ساالنۀ آن را به روش های گفته شده
محاسبه و با هم مقایسه نمایید.
،
،
کارخانه ای ،یک دستگاه قالب زنی به مبلغ  50 000 000ريال خریداری و پیش بینی نموده است که
بعد از  5سال کار ،حدود 10،000،000ريال ارزش داشته باشد .هزینۀ استهالک سالیانۀ دستگاه را به
روش های گفته شده ،محاسبه و با هم مقایسه نمایید .درصورتی که پس از  3سال ،این دستگاه تعمیر
اساسی شود و مبلغ  16،000،000ريال هزینۀ تعمیر آن گردد ،هزینۀ استهالک را از سال چهارم به بعد
با استفاده از روش های گفته شده محاسبه نمایید .به شرطی که ّاوالً قیمت قراضۀ آن به 12،000،000
ريال و ثانیاً عمر   مفید آن از  5سال به  7سال افزایش یافته باشد.
شرکت محکم کار 3 ،دستگاه ماشین را در ابتدای سال  1373به شرح جدول زیر خریداری نمود:

ردیف نوع ماشین بهای تمام شده (ريال) برآورد ارزش اسقاط (ريال)
1
2
3

قالب زنی
پرس
رنگ آمیزی

2،800،000
4،200،000
1،700،000

400،000
1،700،000
صفر

برآورد عمر مفید (سال)
5
8
6

الف) هزینۀ استهالک هر دستگاه را با روش ّ
خط مستقیم محاسبه کنید.
ب) هزینۀ استهالک هر دستگاه را با روش مجموع سنوات محاسبه کنید.
ج) هزینۀ استهالک هر دستگاه را با روش ماندۀ نزولی محاسبه کنید.
کل هزینۀ استهالک شرکت را در هر سال با روش های گفته شده به تفکیک محاسبه نمایید.
د) ّ
 7عمر مفید یک دستگاه رایانۀ خریداری شده  6سال است ،چنانچه ارزش اسقاط این دستگاه 1،000،000
ريال و هزینۀ استهالک ساالنۀ آن به روش ّ
خط مستقیم  2،000،000ريال در سال باشد ،قیمت
تمام شدۀ دستگاه را حساب کنید.
55

اول در حسابداری
کاربردهای معادالت درجۀ ّ
مقدمه
کسانی که با حسابداری آشنا هستند می دانند که در بسیاری از موارد ممکن است اقالمی در دست نباشد
ولی با ّ
اطالع از سایر داده ها می توان به اقالم موردنظر دست یافت   ،مث ً
ال اگر هزینۀ ثابت ،هزینۀ متغیر و تعداد
واحد تولید شده در یک شرکت معین باشد   ،می توان بهای تمام شدۀ هر واحد را تعیین نمود .به عالوه   ،اگر
قیمت فروش مشخص شده باشد می توان تعداد واحد کاال در نقطۀ سربه سر را معین نمود .قبل از وارد شدن
به اصل موضوع    ،در تعاریف زیر دقت کنید:
هزینۀ ثابت
به هزینه هایی که به تعداد تولید بستگی ندارد هزینۀ ثابت گویند ،مانند هزینۀ نگهبانی یا هزینۀ روشنایی یا
حقوق مدیریت ،و آن را با  FCنشان می دهند (برای تعداد معین تولید).
هزینۀ متغیر
به هزینه هایی که رابطه مستقیم با تعداد تولید دارد هزینۀ متغیر گویند ،مانند هزینۀ مواد اولیه برای ساخت
یک سطل پالستیکی یا هزینۀ دستمزد برای دوختن یک پیراهن یا هزینۀ مصرفی برق برای پرس کردن یک
دکمه و آن را با  VCنشان می دهند.
هزینۀ کل
مجموع هزینه های ثابت و هزینه های متغیر یک واحد تولیدی در یک دورۀ معین را هزینۀ کل گویند و آن
را با  TCنشان می دهند.
(=) تساوی
ً
ً
دو شیء یا دو عدد را زمانی با هم مساوی گویند که عینا مانند یکدیگر باشند و نه مشابه یکدیگر ،مثال 4=4
معادله
متغیری بستگی داشته باشد و این تساوی به ازای یک یا بعضی مقادیر عددی که به
اگر تساوی دو عبارت به ّ
متغیر می دهیم برقرار شود ،به این گونه تساوی ،معادله و یا تساوی شرطی گویند.
ّ
مثال
،
،
متغیر هر واحد تولید شده  10 000ريال باشد
اگر هزینۀ ثابت مؤسسه ای ،روزانه  300 000ريال و هزینۀ ّ
و روزی  20واحد کاال تولید گردد ،بهای تمام شدۀ هر واحد را تعیین کنید.
،
،
300 000   +   20   ×    10 000   =   500،000
کل هزینه
بهای تمام شدۀ هر واحد

،
500000
= 25،000
20

حال اگر تعداد تولید در یک روز افزایش یابد و به  30واحد برسد آن گاه بهای تمام شده برابر خواهد
بود با:
،
،
،
300 000    +    30    ×    10 000   =   600 000
،
600000
،
بهای تمام شدۀ هر واحد
= 20000
30
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مالحظه می شود که با افزایش تعداد تولید از  20واحد به  30واحد ،بهای تمام شده از  25،000ريال به
 20،000ريال کاهش می یابد زیرا هزینۀ ثابت تغییری نداشته است .پس هرچه تعداد تولید افزایش یابد ،از
بهای تمام شدۀ یک واحد کاسته می شود ،ولی از طرف دیگر امکان افزایش تولید کاال تا حدی عملی است و
از طرفی تقاضا برای خرید کاال نیز محدودیت دارد .بنابراین ،با جمع آوری اطالعات از بازار و ظرفیت اسمی
مؤسسه ،می توان با استفاده از معادالت به بهترین شرایط تولید ،که سودآوری مؤسسه را دربرداشته باشد،
دسترسی پیدا کرد.

حل معادلۀ درجۀ یک         ،یک مجهولی
منظور از ّ
حل معادلۀ درجه یک ،پیدا کردن جواب برای معادله است ،به شکلی که این جواب بتواند معادله را
به یک تساوی تبدیل کند ،برای حل کردن معادله درجۀ یک ،معموالً آن را به صورت  ax = bدرآورید.
دو معادله وقتی هم ارز هستند که جواب یا جواب های آنها یکی باشد ،برای حل معادلۀ فوق به شرط a ،0
می توانیم طرفین را بر  aتقسیم کنیم.
b
در نتیجه
a

=  xجواب معادله است.

ax b
=
a a

اگر  a  =0و  b  =0باشد ،آن گاه 0 *   x  =  b؛   روشن است که برای  xهیچ مقداری وجود نخواهد داشت که    در   رابطۀ
باال صدق کند ،بنابراین ،به این گونه معادالت ،معادلۀ غیرممکن گویند .ا ّما اگر  b  =0باشد ،آن گاه  0   ×     x    =0و
برای  xتعداد بسیار زیادی جواب دلخواه وجود دارد .به این گونه معادالت ،معادلۀ مبهم گویند.
گاهی می توان برای تقاضای کاالی معینی در بازار ،معادلۀ درجۀ یک تشکیل داد و همچنین برای عرضۀ همان
کاال ،گاهی می توان معادلۀ درجۀ یک تشکیل داد .برای به دست آوردن نقطۀ تعادل می توان معادلۀ تقاضا را
با معادلۀ عرضه مساوی قرار داد.
مثال
اگر معادلۀ عرضه برای کاالیی  S  =25x   +   25و معادلۀ تقاضا برای همان کاال  D   =   -50x   +250باشد ،نقطۀ
تعادل معادالت عرضه و تقاضا برای کاالی مزبور را به دست آورید.
S  = 25x   + 25
D   =   -50x   +  250
S  =  D
25x   +25 =   -50x   +   250
50x   +25x     +25 =   50x   - 50  x  + 250
75  x   +   25   =   250
75x    +   25   -  25   =  250 -25
75x   =   225
225
75

=x

x   =   3
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بنا  براین اگر به ازای  ،  xعدد  3را در معادله قرار دهیم ،دو طرف با هم مساوی می شوند ،بدیهی است اگر به ازای
جمیع مقادیری که به متغیر داده می شود ،هر دو طرف با هم مساوی باشند ،این تساوی را اتّحاد گویند.
مثال
اگر  9x - 4x  +1=  3x  +  2x  +1باشد در نتیجه .  5x  +1=  5x   +1
مالحظه می شود که به ازای جمیع مقادیری که به  xداده می شود ،دو طرف با هم مساوی هستند ،بنابراین،
عبارت فوق یک اتّحاد است.
									
و یا
)a-b)(a+b(  =     a2 -  b2
که به ازای جمیع مقادیر  aو  bدو طرف با هم مساوی هستند.
نقطۀ سربه سر چیست؟ مقصود ،تعداد واحد کاالیی است که باید تولید شود تا درآمد حاصل از فروش این
مقدار کاال ،برابر با هزینۀ تمام شدۀ آن باشد ،نقطۀ سربه سر را با  Qنشان می دهند .اگر قیمت فروش یک واحد
کاال را با  Pنشان دهیم نقطۀ سربه سر را می توان از فرمول       Q = Fcبه دست آورد.
P−V

زیرا در نقطۀ سربه سر ،سود ویژه مساوی صفر است ،یعنی درآمد کل با هزینۀ کل مساوی است.
مثال
متغیر برای هر واحد آن  8ريال است ،اگر قیمت فروش هر
هزینۀ ثابت تولید کاالیی  1000ريال و هزینۀ
ّ
واحد کاال  10ريال باشد ،نقطۀ سربه سر کاال را به دست آورید.
10x   =   8x +1000
10x    -   8x   =   8x   +1000-8x
2x   =1000
x   =   500
Fc
و یا با استفاده از فرمول
P−V
1000 1000
=Q
=
=    500
10− 8
2
	   
=Q

بنابراین ،حداقل تعداد تولید باید  500واحد باشد تا مؤسسه زیان نداشته باشد ،پس اگر  600واحد تولید
گردد ،سود به دست آمده برابر است با:
=  600×10  -1000  -   600   ×    8
=  6000 -1000  -4800
6000  -   5800   =   200
پس سود به دست آمده برابر با  200ريال است.
معادلۀ هزینۀ کل را می توان به صورت  y    = 8 x    +1000و معادلۀ درآمد کلی را می توان به صورت y=10x
نشان داد .حال اگر نمودار معادالت فوق را در یک دستگاه مختصات رسم کنیم ،محل تقاطع این دو معادله
نقطۀ  y=5000و ( x=500که همان نقطۀ سربه سر است ،یعنی )Q   =  500باید باشد تا درآمد کل برابر با
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هزینۀ کل و مساوی  5000ريال گردد.
روشن است که اگر تعداد واحدهای تولیدی از  500واحدکمتر باشد مؤسسه با زیان مواجه خواهد شد ،مث ً
ال
اگر  400واحد تولید شده باشد،
=400×10-1000-400  ×    8
=4000- 1000  -  3200
4000-4200=     -200
درآمد یا هزینه
y

5000

y 8x1000

4000

ینه
3000

درآ

مد

هز

y 10x

2000

1000

تعداد تولید

x
500 600 700 800

100 200 300 400

مؤسسه  200ریال زیان داشته است ،یعنی درآمد کل از هزینۀ کل کمتر بوده است ،پس نقطۀ سربه سر
همیشه حداقل تعداد تولید را در یک مؤسسه نشان می دهد.
همان گونه که مشهود است ،در نقطۀ x =  500و  y =  5000هر دو خط یکدیگر را قطع می کنند ،یعنی درآمد
و هزینه با هم برابر است .بنابراین ،برای   xهای بزرگ تر از  ،  500درآمد از هزینه بیشتر خواهد بود،
مانند x  =  600
y=10x
y=10  ×   600   = 6000
y= 8x  +1000
y= 8  ×      600  +1000 =   5800
6000- 5800  = 200
تفاوت درآمد و هزینه
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مثال
،
دفاتر حسابداری مؤسسه ای نشان می دهد که ظرف  3سال گذشته ،جمعاً مبلغ  30 000ریال به صورت
ذخیرۀ استهالک دستگاهی که قیمت خرید آن  120،000ریال بوده کسر گردیده است ،اگر روش محاسبۀ
استهالک ،خطی بوده باشد و عمر مفید دستگاه  10سال تخمین زده شود ،قیمت قراضۀ دستگاه را بعد از
 10سال تعیین کنید.
10
،
،
× )(120000 − x
× 3 = 30000
100

قیمت دستگاه پس از  10سال

120،000 - x =100،000
x  =  20،000

همان گونه که مالحظه شد ،برای هر معادلۀ درجۀ ا ّول (اگر توان مجهول ،یک باشد آن را معادلۀ درجۀ یک
گویند) در ازای  xجوابی می توان یافت ،به طوری که دو طرف معادله در ازای آن  xبرابر گردند ،این  xرا نیز
نقطۀ تعادل معادله گویند.
مثال
نقطۀ تعادل معادله  3x+7=2x+12را پیدا کنید.

3x    +  7  - 7  =2x +12 - 7
3x = 2x   + 5
3x-2x    = 2x   -2x   +5         ،              x  = 5

مثال
محیط انبار مربع شکلی  20متر است .به هریک از اضالع آن ،چند متر اضافه کنیم تا به محیط آن  24متر
افزوده گردد؟
20  +  24   =  44
محیط انبار جدید
20 ÷ 4  =   5
طول یک ضلع انبار
x    +    5
طول یک ضلع انبار جدید
4 )  x  +  5(    = 44
4x   + 20  -  20= 44-  20
، x=6
4x = 24
مثال
سردخانۀ هتلی به شکل مکعب به ضلع  2متر است .با توجه به نیاز هتل ،حجم سردخانه باید دو برابر شود
اما از جهت سقف و عرض امکان افزایش نیست ،بنابراین ،فقط طول سردخانه قابل افزایش است ،تعیین کنید
چه مقدار به طول سردخانه باید اضافه گردد تا حجم آن دو برابر شود.
طول جدید متر
			 2 + x
متر مکعب حجم سردخانه
		2 × 2 × 2 = 8
		8 × 2 =16
متر مکعب حجم سردخانۀ جدید
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مقدار طول اضافه شده

(2+x) ×2 ×2 = 8 + 4x
8 + 4x = 16
8 - 8 + 4x = 16 - 8
x=2
4x = 8                              ،

 = 2+2 =4طول جدید (متر)
مثال
در پایان سال گذشته کارکنان یک شرکت ،زمانی که مشغول تراز گرفتن دفاتر حسابداری بودند ،متوجه شدند
که ماندۀ طرف بدهکار با ماندۀ طرف بستانکار ترازنامه  1980ریال اختالف دارد .رئیس حسابداری معتقد بود
که به احتمال زیاد در انتقال عددی  ،یک صفر آن حذف گردیده است .اگر حدس او درست باشد تعیین کنید
چه رقمی واقعی و چه رقمی اشتباه ثبت شده است؟
اگر فرض کنیم به جای  ،1000عدد 100ثبت شده باشد ،پس به جای رقم اصلی ،ده درصد آن رقم ثبت
گردیده است.
10
x) = 1980
100

(x −

		100x - 10x = 198000
طرفین را در  100ضرب می کنیم
90x = 198000
				  x  =  2200
بنابراین ،اشتباه در ثبت  220به جای  2200است.
یا برعکس ،زیرا
			2200 - 220 = 1980
روشن است که حل معادالت درجۀ ا ّول بسیار ساده است ،ا ّما تشکیل معادالت ،احتیاج به د ّقت و تمرین زیاد
دارد.

معادالت ّ
خطی
متغیر مث ً
ال فروش و هزینۀ تبلیغات یک مؤسسه را به صورت معادلۀ درجۀ ا ّول فرضی
هرگاه بتوان رابطۀ بین دو ّ
درآورد ،به آن معادلۀ ّ
خطی گویند؛ مث ً
ال اگر  yرا فروش ماهیانه و  xرا هزینۀ تبلیغات یک مؤسسه فرض کنیم،
معادلۀ  y = 100 + 2xبین  xو  yروابطی را برقرار می نماید.
این معادله نشان می دهد که اگر  y ≥100باشد ،مبلغی بابت تبلیغات پرداخت نخواهد شد ولی اگر y<100
باشد پرداخت هزینۀ تبلیغات عملی است.
مثال
اگر فروش ماهیانه  120ریال باشد ،چه مبلغی را می توان به هزینۀ تبلیغات اختصاص داد؟
y=100 + 2x
120 =100 + 2x
120- 100 = 100 + 2x - 100
20=2x
x=10
پس  10ریال می توان به تبلیغات اختصاص داد.
			
همان گونه که مشاهده می شود این معادلۀ ّ
خطی ،بی نهایت جواب دارد ،یعنی به ازای xهای مختلفy،های
مختلف به دست می آید.
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دستگاه معادالت خطی
متغیر وجود داشته باشد.
دستگاه معادالت عبارت است از یک یا چند معادله که در هریک ،یک یا چند ّ
متغیرها) است،
منظور از حل دستگاه معادالت خطّی ،به دست آوردن جواب های معادله (مقادیر مربوط به
ّ
به این ترتیب که اگر مقادیر به دست آمده را در دستگاه قرار دهیم ،دو طرف معادله مساوی گردد .برای حل
مسائل و به دست آوردن جواب ها باید تعدادی معادله تشکیل دهیم.
مثال
دو پاالیشگاه وجود دارد که در هر ساعت محصوالت مشترکی را طبق جدول زیر تولید می کنند:
پاالیشگاه شمارۀ دو

پاالیشگاه شمارۀ یک

ساعت برای تولید محصول

y

x

بنزین (هزار بشکه)

3

2

نفت (هزار بشکه)

1

1

چنانچه سفارش تولید  11هزار بشکه بنزین و  5هزار بشکه نفت داده شده باشد؛ معین کنید این دو پاالیشگاه
در چه مدت زمانی بدون تولید اضافی ،میزان سفارش را انجام می دهند.
معادلۀ دوم را در  2ضرب و از معادلۀ یک،کم می کنیم.

مقدار ساعت تولید توسط پاالیشگاه شمارۀ یک

: 2x + 3 y = 11
:x+y =5

:2x+3y=11
-:2x+2y=10

3y-2y=11-10
y  = 1
x+1=  5
x+1-1 =  5-1
x=4

بنابراین ،الزم است که پاالیشگاه شمارۀ یک ،چهار ساعت و پاالیشگاه شمارۀ دو ،یک ساعت پاالیش نماید تا
اقالم مورد نیاز تأمین گردد.
مثال
شرکتی دارای دو کارگاه خیاطی است .کارگاه ا ّول ،در هر ساعت می تواند  4کت و  6شلوار بدوزد ،کارگاه
دوم ،در هر ساعت  7کت و  13شلوار می دوزد .اگر شرکت ،قراردادی منعقد نموده باشد که هر روز  40کت
و    70شلوار تحویل دهد ،معین کنید هر کارگاه باید چند ساعت در روز کار کند که ضمن تأمین نیاز شرکت،
لباس اضافی تولید نشود .تعداد ساعاتی را که کارگاه ا ّول باید ف ّعال باشد x ،فرض می نماییم.
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تعداد ساعاتی را که کارگاه دوم باید ف ّعال باشد y ،فرض می کنیم.
کارگاه دوم

کارگاه ا ّول

y

x

کت

7

4

شلوار

13

6

3 4x + ٧ y = 40
2 6 x + 13 y = ٧0

برای حل این دستگاه و معادلۀ دو مجهولی،کافی است معادلۀ ا ّول را سه برابر و معادلۀ دوم را دو برابر کنیم.
سپس ،نتایج به دست آمده را از هم کم کنیم تا یکی از مجهوالت حذف گردد.
− 12x + 21y = 120

12x + 26 y = 140

5y=20
y=4
4 x  +   7  × 4  =40
4x  +   28   =40
4x  +  28  -28   =40  -28
4x   =12
x  =  3
در نتیجه ،باید کارگاه ا ّول روزی سه ساعت و کارگاه دوم روزی چهار ساعت ف ّعال شود تا سفارش ها تهیه
گردد.
مثال
اگر معادلۀ تقاضا برای کاالیی برابر با  y=15-3xو معادلۀ عرضه برای همان کاال برابر با  y=4x+1باشد ،نقطۀ
تعادل معادالت عرضه و تقاضا برای کاالی مزبور را پیدا کنید.
				

به ازای  x=2تعادل برقرار است

   

4x+1=15-3x
4x+1+3x=15-3x+3x
7x=14
x=2
y=9
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محاسبات حقوق و دستمزد
در حسابداری بهای تمام شده ،هزینۀ دستمزد و سهم نیروی کاری که به طور مستقیم و غیر مستقیم در تولید
محصول مصرف شده است یکی از عوامل بهای تمام شدۀ محصول می باشد.
تعریف :دستمزد تولیدی عبارت از وجوهی است که برای کار انجام شدۀ تولیدی دریک مدت معین پرداخت
کمیت و کیفیت نیروی کار و هزینه های مربوط به آن از موضوعاتی است که
و یا تعهد می گردد؛ بنابراینّ ،
همواره باید کنترل و بررسی شود تا با پرداخت حقوق و دستمزد مناسب ،کیفیت نیروی کار حفظ شود.
کنترل حقوق و دستمزد به لحاظ ارتباط و تأثیری است که این هزینه ها با تولید بهای تمام شدۀ هر واحد
محصول دارند .کاهش و یا تثبیت بهای تمام شده ،از یک طرف با تشویق و ترغیب کارگران به تولید بیشتر
و از طرف دیگر ،با سرپرستی و کنترل مداوم آنان امکان پذیر است ،همچنین با کنترل هزینه های دستمزد و
اطالع از جزئیات آن ،امکان افزایش تولید و کاهش زمان استاندارد انجام کار فراهم می گردد.
در این قسمت ،به جهت ساده تر شدن موضوع ،به توضیح برخی اصطالحات می پردازیم:
دستمزد مستقیم
ً
عبارت است از هزینۀ کار انجام شده ای که مستقیما به جهت ساخت محصول ،پرداخت و یا تعهد شود ،به عبارت
دیگر ،دستمزد کارگرانی را که مستقیماً به ساخت محصول اشتغال دارند ،دستمزد مستقیم می گویند ،مانند
خراط در یک کارگاه تولید مبل و صندلی.
دستمزد کارگران چوب بُر و ّ
دستمزد غیر مستقیم
ً
عبارت است از هزینۀ نیروی کار انجام شده که مستقیما در ساخت محصول صرف نشده باشد؛ به عبارت
دیگر ،به دستمزد سرکارگران ،سرپرستان و کسانی که به تعمیر و نگهداری ماشین آالت اشتغال دارند و
مستقیماً تأثیری در تولید ندارند ،دستمزد غیر مستقیم می گویند.
زمان عادی انجام کار
عبارت است از مدت زمانی که طبق روال عادی برای انجام کار الزم است.
زمان استاندارد انجام کار
عبارت است از میزان کار مورد انتظار از هر کارگر در زمان معین .زمان استاندارد ،از طریق زمانسنجی حرکات
الزم برای تولید و با در نظر گرفتن اوقات استراحت ،توقف و تأخیرات احتمالی بهدست میآید.

اطالعات الزم برای محاسبۀ حقوق و دستمزد
برای محاسبۀ هزینۀحقوق و دستمزد ،باید اطالعات و عوامل لیست حقوق و دستمزد را شناخت و عالوه بر آن
از قوانین و مقررات مربوط (کار و بیمه های اجتماعی ـ مالیات و )...اطالع کافی داشت .برخی اطالعات مربوط
مدت کارکرد ،حقوق پایه ،اضافه کاری ،حق نوبت کاری   ،مرخصی استحقاقی    ،پاداش،
به دستمزد ،شاملّ :
کارآموزی ،اوقات تلف شده ،طرح های تشویقی ،حق بیمه های اجتماعی ،سهم کارفرما ،بیمۀ عمر ،بیمۀ حوادث
ناشی از کار و هزینه های رفاهی کارگران می باشد که شرح مختصری در مورد بعضی از آنها داده می شود.
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حقوق پایه
حقوقی است که با رعایت قانون کار (برای کارگران رسمی) و یا به وسیلۀ عقد قراردادی که مغایر قانون کار
نباشد (برای کارگران قراردادی) ،برای انجام یک ساعت کار و یا تولید یک واحد محصول تعیین و به صورت
ساعتی ،روزانه ،هفتگی و معموالً ماهانه پرداخت می شود.
توجه به ساعات کارکرد (پارچه کاری) محاسبه و
در صورتی که مزد کارگر بر اساس تعداد تولید و بدون ّ
پرداخت شود ،اصطالحاً آن را کارمزد گویند.
توجه

حداقل دستمزد تعیین شده در قانون کار کمتر باشد.
دستمزد روزانۀ کارگر نباید از ّ
ساعات کاری عادی
مطابق مادۀ  51قانون کار ،ساعت کار عادی ،مدت زمانی است که کارگر ،نیرو و یا وقت خود را به منظور انجام
کار در اختیار کارفرما قرار می دهد .به غیر از مواردی که در این قانون مستثنی شده است ساعات عادی کار
کارگران در شبانه روز ،نباید از  8ساعت تجاوز نماید.
به موجب تبصره  1مادۀ  51قانون کار ،کارفرما با توافق کارگران ،نماینده یا نمایندگان قانونی آنان ،می تواند
ساعات کار را در بعضی از روزهای هفته کمتر از میزان مقرر و در دیگر روزها اضافه بر این میزان تعیین کند
به شرط آنکه مجموع ساعات کار هر هفته از  44ساعت تجاوز نکند.
ساعات کار اضافه (اضافه کاری)
مطابق قانون کار ،اضافه کاری باید تابع شرایط زیر باشد:
موافقت کارگر
پرداخت  %40اضافه بر مزد هر ساعت کار عادی
ساعات کار اضافی نباید از  4ساعت در روز تجاوز نماید ،مگر در موارد خاص با توافق طرفین.
روز جمعه روز تعطیل هفتگی کارگران با استفاده از مزد می باشد ،کارگرانی که به هر عنوان روز جمعه کار
کنند ،در مقابل عدم استفاده از تعطیل روز جمعه  %40اضافه بر مزد دریافت خواهند کرد.
مطابق قانون کار از ساعت  6بامداد تا ساعت  ،22کار روز و از ساعت  22تا  6بامداد روز بعد کار شب محسوب
می شود .اگر قسمتی از کار در روز و قسمتی در شب انجام شود ،کار مختلط محسوب می گردد که مطابق
قانون به آن قسمت از کار که در شب انجام می شود  %35مزد ،اضافه بر مزد ساعت کار عادی تعلق می گیرد،
مشروط بر اینکه کارگر نوبت کار نباشد .به موجب مادۀ  61قانون کار ،ارجاع کار اضافی به کارگرانی که کار
شبانه یا کارهای خطرناک و سخت و زیان آور انجام می دهند ،ممنوع است،
به دستمزد ساعات اضافه کاری که عالوه بر مبلغ ساعات عادی کار به کارگران پرداخت می شود ،فوق العادۀ
اضافه کاری     می گویند.
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مثال
،
در صورتی که نرخ دستمزد عادی یک کارگر  33 840ریال در ساعت باشد ،برای یک ساعت اضافه کاری به او
مبلغ    13،536ریال عالوه بر دستمزد عادی پرداخت می شود.
33،840 * % 40=  13،536
فوق العاده اضافه کاری
،
،
،
33 840 + 13 536 = 47 376
دستمزد یک ساعت اضافه کاری
مثال
،
نرخ دستمزد ساعتی کارگری و مبنای حقوق پایه 40 000 ،ریال است ،چنانچه جمع کارکرد او در یک
هفته   50ساعت باشد ،فوق العاده اضافه کاری و دستمزد استحقاقی وی به صورت زیر محاسبه و ثبت می شود.
ساعت اضافه کاری در هفته
50 - 44 = 6
،
،
،
44 * 40 000 = 1 760 000
دستمزد ساعات کار عادی
،
،
6 *   40 000 = 240 000
دستمزد عادی ساعت اضافه کاری
،
،
فوق العاده اضافه کاری
6 * 40 000* %40 = 96 000

خود را ارزیابی کنید
 1معادالت زیر را حل و جواب آنها را پیدا کنید.
5x + 1
2
x − 2 12 − x
5 x − 63
−
= +1
3
2
4
x −2
2x − 1 −1
− (x −
=)
2
3
3

= )(x + 3) − (x − 3

3x + 2= 7x -2
16x-25 = 2x+3
5x-2=73

 2معادلۀ عرضه و تقاضا برای کاالیی به صورت زیر است .نمودار آن را رسم و نقطۀ تعادل معادالت را پیدا     کنید.
y   = 7x   +    6
y = 16 - 2x

متغیر برابر با  %70قیمت فروش آن است .اگر
 3کل هزینۀ ثابت برای تولید کاالیی  750ریال و هزینۀ
ّ
قیمت فروش هر واحد  10ریال باشد:
الف) نقطۀ سربه سر آن کاال را پیدا کنید.
متغیر به  %80قیمت فروش افزایش یابد ،نقطۀ سربه سر را پیدا کنید.
ب) اگر هزینۀ ّ
ج) اگر هزینۀ ثابت  %20افزایش پیدا کند و هزینۀ متغیر همان  %70قیمت فروش باشد ،نقطۀ سربه سر را
محاسبه کنید.
،
 4مبلغ  164 000ریال را بین چهار نفر چنان تقسیم کنید که ا ّولی  4برابر چهارمی و چهارمی  4برابر
سومی و دومی برابر ا ّولی و چهارمی سهم ببرند.
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 5اختالف ماندۀ بدهکار و ماندۀ بستانکار ترازنامه ای  45،630ریال است .اگر به احتمال زیاد ،این اختالف
ناشی از ثبت یک رقم با حذف صفر سمت راست آن باشد ،آن عدد واقعی و اشتباه را بیابید.
 6محیط حوض مستطیل شکلی  14متر است .اگر فرض کنیم که عرض آن ثابت و طول آن قابل تغییر
باشد و بخواهیم محیط آن به 10متر کاهش داده شود ،تعیین کنید که طول آن حوض چه مقدار باید کاهش
داده شود.
،
،
 7یک شرکت با تدارکات ارتش ،قراردادی منعقد نموده که روزانه  110 000کیلو روغن جامد و 41 000
کیلو روغن مایع تحویل نماید .هیئت مدیره تصمیم گرفته است که روغن مورد نیاز این قرارداد را فقط از
طریق دو کارخانه ،که یکی در تهران و دیگری در شیراز است ،تأمین نماید .ظرفیت کارخانۀ تهران در هر
ساعت  10،000کیلو روغن جامد و  4،000کیلو روغن مایع است .ظرفیت کارخانۀ شیراز در هر ساعت
 6،000کیلو روغن جامد و  2،000کیلو روغن مایع است.
تعیین کنید هر یک از این دو کارخانه روزانه باید چند ساعت ف ّعال باشند تا شرکت بتواند روغن مورد نیاز را
تحویل دهد و روغن اضافی در انبار نماند.
متغیر آن  105ریال باشد ،نقطۀ سربه سر کاال را
 8اگر قیمت فروش واحد کاالیی  125ریال و هزینۀ
ّ
،
به دست آورید (در صورتی که می دانیم کل هزینۀ ثابت  2 500ریال است).
 9اندازۀ ضلع انبار مربع شکلی  10متر است .گنجایش آن کافی نیست و نیاز است که اضالع مربّع از هر
طرف به یک اندازه افزایش یابد تا در کل 24 ،متر به محیط آن افزوده گردد .مقدار افزایش از هر طرف را
تعیین کنید.
 10معادلۀ تقاضا برای کاالیی  y=100-5xاست ،و معادلۀ عرضه برای همان کاال  y=15x+20است .اوالً
قیمت و مقدار کاال در نقطۀ تعادل را به دست آورید؛ ثانیاً اگر قیمت کاال  5ریال باشد مقادیر هر یک از عرضه
و تقاضا را مشخص کنید و بررسی کنید که بازار در وضعیت کمبود یا مازاد است .ثالثاً اگر قیمت کاال  3ریال
باشد مقادیر هر یک از عرضه و تقاضا را تعیین و وضعیت بازار را نیز مشخص نمایید.
متغیر هر واحد کاال  4،000ریال است .اگر قیمت فروش
 11هزینۀ ثابت شرکتی  500،000ریال و هزینۀ
ّ
هر واحد کاال  5000ریال باشد ،مطلوب است اوالً تعداد تولید در نقطۀ سربه سر؛ ثانیاً چنانچه تعداد تولید
 400واحد باشد این شرکت سود ده است ،یا زیان ده؟ ثالثاً اگر با تغییراتی در روش تولید ،هزینۀ ثابت
متغیرکاهش یا افزایش داشته
هیچ گونه تغییری نیابد و در نقطۀ سربه سر  250واحد کاال تولید گردد ،هزینۀ ّ
است؟ چه مقدار؟
متغیر هر واحد کاال  6،000ریال است .اگر
 12هزینۀ ثابت شرکتی برابر با  8،000،000ریال و هزینۀ
ّ
قیمت فروش هر واحد کاال برابر  10،000ریال باشد ،اوالً تعداد تولید در نقطۀ سربه سر را محاسبه کنید؛ ثانیاً
در سطح تولید  1800واحد میزان سود یا زیان شرکت را محاسبه کنید؛ ثالثاً در صورتی که شرکت بخواهد
مبلغ  200،000ریال سود داشته باشد چه تعداد کاال باید تولید گردد؟
 13شرکتی دارای دو کارگاه تولیدی است .کارگاه ا ّول ،در هر ساعت می تواند  500واحد چنگال و  600واحد
قاشق تولید نماید ،همچنین کارگاه دوم ،در هر ساعت می تواند  400واحد چنگال و 700واحد قاشق تولید
نماید .با توجه به اینکه شرکت ،قراردادی منعقد نموده است که هر روز باید  5800واحد چنگال و 8500
معین کنید هر کارگاه الزم است چند ساعت در روز کار کند که ضمن تأمین نیاز،
واحد قاشق تحویل دهدّ ،
قاشق و چنگال اضافی تولید نگردد.
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قانون معافیت مالیات حقوق سال 95
درسال جاری نیز طبق مصوبۀ هیئت وزیران ،شاغالنی که ماهیانه تا یک میلیون و  300هزار تومان حقوق
و مزایا دریافت می کنند از پرداخت مالیات معاف هستند .در قانون برای میزان مالیات پرداختی حقوق باالتر
از یک میلیون و  300هزار تومان روال مشخصی وجود دارد .در سال  95نیز حقوق و مزایای تا  7برابر باالتر
از یک میلیون و  300هزار تومان در ماه باید  10درصد مالیات بپردازد ،این میزان برای ارقام باالتر از این
میزان 20 ،درصد مالیات است.

متغیرها و ضریب همبستگی
همبستگی
ّ
مقدمه
ّ
حتماً دیده اید و یا شنیده اید که برخی از کوهنوردان ،در ارتفاعات باالی کوهستان خون دماغ می شوند .هیچ
فکر کرده اید که دلیل این امر چیست؟ فیزیک دانان نشان داده اند که هرچه ارتفاع از سطح دریا افزایش پیدا
کند ،فشار هوا کاهش می یابد ،و دقیقاً به همین دلیل است که گروهی ،در ارتفاعات ،خون دماغ می شوند.
در حقیقت فشار داخلی بدن آنها ،بر فشار بیرون غالب می شود.
به این ترتیب ،می توان گفت که   :بین فشار هوا و ارتفاع از سطح دریا و نیز بین وزن و قد افراد ،نوعی
رابطه  (همبستگی) وجود دارد .در این زمینه می توان مثال های مختلفی نظیر:
رابطۀ بین کشیدن سیگار و ابتال به بیماری سرطان ریه؛
رابطۀ بین مقدار باران ساالنه و مقدار تولید محصوالت کشاورزی؛
رابطۀ بین سرعت اتومبیل و طول ّ
خط ترمز آن؛
رابطۀ بین هزینه های تولید و مقدار تولید و    ...را ارائه داد.
شدت و ضعف همبستگی هاُ ،مدل ریاضی و رابطه های بین
در این فصل ،به بررسی انواع همبستگی ها ،مقدار و ّ
متغیر را برای
متغیرهای مختلف خواهیم پرداختّ .
توجه داشته باشید که برخالف آمار توصیفی که فقط یک ّ
ّ
می
بررسی
و
گیری
اندازه
نمونه،
یا
جامعه
عناصر
از
یک
هر
متغیر از
چند
یا
دو
همبستگی،
مبحث
در
کردیم،
ّ
متغیر را مورد
جامعه یا نمونۀ آماری را در نظر گرفته ،امکان وجود یا عدم وجود همبستگی بین آن دو یا چند ّ
مطالعه قرار خواهیم داد و بر دو مطلب زیر تأکید بیشتری خواهیم داشت:
متغیر به همدیگر مرتبط هستند یا خیر؟
 1آیا دو ّ
متغیر مرتبط هستند ،نوع ارتباط و شدت و ضعف ارتباط چگونه است؟
 2اگر دو ّ

تعریف همبستگی
متغیرهای مختلف ،وجود
همبستگی را می توان نوعی رابطۀ ّ
کمی (مقداری) تعریف کرد که ممکن است بین ّ
متغیر ،به نحوی که تغییر در یکی
داشته باشد .به عبارت دیگر؛ همبستگی خصیصه ای است بین دو یا چند
ّ
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   متغیرهای دیگر را به دنبال داشته باشد .بنابراین ،می توان
متغیرها ،تغییری قابل پیش بینی در
از
متغیر یا ّ
ّ
ّ
با شناخت همبستگی در بسیاری از مسائل اقتصادی،مالی ،فرهنگی ،سیاسی ،نظامی و  ...عمل تصمیم گیری
را سهولت بخشید؛ مث ً
ال با محاسبۀ اندازۀ همبستگی بین «  مقدار تولید » یک کارخانه و «   مقدار ضایعات » آن
کارخانه ،مشکالت را بررسی کرد و یا با شناخت رابطۀ بین «   مقدار کارآیی کارکنان» و «   نتایج آزمایش های
استخدامی» در یک مؤسسه ،به تنظیم و تدوین سؤاالت و آزمون های استخدامی پرداخت .ذکر این نکته
متغیر برای ما اثبات شد ،نمی توان عوامل علّت و معلول را
ضروری است که هرگاه وجود همبستگی بین دو
ّ
از هم تشخیص داد .یعنی پدیدۀ همبستگی را نباید با موضوع علّت و معلول مساوی دانست ،ضمن اینکه در
برخی از همبستگی ها ،علّت و معلول نیز می تواند مطرح باشد.

انواع همبستگی
اگر بین دو پدیده ،همبستگی وجود داشته باشد ،نوع آن از دو حالت زیر خارج نخواهد بود:
 1همبستگی مستقیم (مثبت)
 2همبستگی معکوس (غیر مستقیم یا منفی)
هرگاه در یک بررسی نمونه ای ،تغییرات عددی دو پدیده مانند  xو  yدر یک جهت باشد ،به طوری که زیاد
شدن  xبا زیاد شدن  yو یا کم شدن  xبا کم شدن  yهمراه باشد ،می گویند  xو  yهمبستگی مستقیم دارند؛
مانند رابطۀ قد و وزن افراد در دوران رشد .اما در مواردی که تغییرات مقداری دو
متغیر  xو  yدر دو جهت
ّ
متغیر دیگر (مث ً
ال  )yهمراهی کند و بالعکس،
متغیر (مثل  ) xبا کم شدن ّ
مخالف باشد ،یعنی زیاد شدن یک ّ
مانند رابطۀ فشار هوا و ارتفاع از سطح دریا ،همبستگی را غیر مستقیم یا معکوس می نامند .یکی از معیارهای
تشخیص نوع همبستگی ،ضریب همبستگی است که در صفحات بعد به مطالعۀ آن خواهیم پرداخت  ،چون
این ضریب در همبستگی مستقیم   ،مثبت و در همبستگی معکوس ،منفی می شود ،به همین دلیل ،گروهی از
آمارشناسان همبستگی مستقیم را مثبت و همبستگی معکوس را منفی نیز می نامند.

شدت و ضعف همبستگی (مقدار همبستگی)
دومتغیر از دو حالت زیر خارج نیست.
مقدار همبستگی بین
ّ
متغیر)
 1همبستگی کامل (وجود  %100ارتباط بین دو ّ
متغیر)
 2همبستگی ناقص (وجود کمتر از  %100ارتباط بین دو ّ
متغیر  xو  yبه گونه ای باشد که هر تغییر در اندازۀ  xتغییر متناسبی در اندازۀ  yرا به همراه
هرگاه رابطۀ دو ّ
داشته باشد ،همبستگی را کامل (صد در صد) می نامند ،مانند رابطۀ بین قطر دایره و اندازۀ محیط آن .اما
متغیر  xو  yکمتر از صد در صد باشد ،همبستگی را ناقص می گویند ،نظیر همبستگی بین
اگر رابطۀ بین دو ّ
قد و وزن دانش آموزان یک دبیرستان که می تواند تحت تأثیر عوامل اقتصادی ،ارث ،ژنتیک و نظایر آن برای
افراد ،یکسان نباشد.
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ضریب همبستگی
متغیر است.
یکی از ابزارهای تشخیص همبستگی ،ضریب همبستگی بین دو ّ
ضریب همبستگی ،شاخصی است که می تواند در فاصلۀ  -١تا  +١تغییرات را بپذیرد .عالمت آن نشانۀ نوع
همبستگی (مستقیم بودن با یا معکوس بودن) و قدرمطلق آن تعیین کنندۀ درجۀ همبستگی است.
تفسیر ضریب همبستگی
ضریب همبستگی در دامنۀ  +١و  -١تغییر می کند و به صورت زیر تفسیر می شود:
اگر  r = +1باشد ،همبستگی مستقیم و کامل است.
اگر  r =   -1باشد ،همبستگی معکوس و کامل است.
اگر  r = 0باشد ،نشانۀ عدم همبستگی است.
اگر  1#|r|#0باشد ،در صورت معنی داربودن( ،به اندازۀ کافی بزرگ و قابل قبول بودن) همبستگی ناقص اعالم
می شود .درمورد معنی دار بودن ضریب همبستگی ،بعدا ً بیشتر توضیح خواهیم داد.
چگونگی محاسبۀ ضریب همبستگی
برای محاسبۀ ضریب همبستگی ،روش های مختلفی وجود دارد که معروف ترین آنها را مورد بحث و بررسی
قرار خواهیم داد.
ضریب همبستگی گشتاوری پیرسن
اگر اندازه های  nمشاهده از زوج های مرتّب ( )x,yرا به صورت تصادفی در اختیار بگیریم ،پس ازکسب
اطمینان از وجود همبستگی خطی بین  xو  ،yمی توان ضریب همبستگی گشتاوری پیرسن را (برای تعیین
درجۀ همبستگی ّ
خطی) به صورت زیر محاسبه کرد:
(فرمول )١

)∑ (xi − x)(yi − y
 (x − x)2   ∑ (yi − y)2 
∑ i



=r

فرمول  ١را به صورت زیر نیز می توان بیان کرد:
مجموع حاصل ضرب انحرافات xها از میانگین شان در انحرافات yها از میانگین شان
(مجموع مجذورات انحرافات  yاز میانگین شان) × (مجموع مجذورات انحرافات  xاز میانگین شان)

= ضریب همبستگی

در  این فرمول  (فرمول )١اگر به جای اصطالح فارسی « مجموع حاصل …» از عالمت (Sum Product ...) SPxy
و به جای اصطالح فارسی «   مجموع مجذورات …  » از عالمت  (Sum Squares ...) ssاستفاده کنیم ،فرمول
 ١را به صورت زیر نیز می توان نوشت:
(فرمول  )٢کوتاه شدۀ فرمول ١
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SPxy
SSx .SSy

=r

فصل :  ٤محاسبات و برآوردها
تذکر

متغیرهای  xو  yدر اختیار باشند ،ضریب همبستگی را بهصورت زیر نیز میتوان
اگر انحراف معیار مقادیر ّ
محاسبه کرد:
SPxy
=r
(فرمول )٣
n.σ x .σ y
متغیر  xو ( yیا میانگین یکی ازآنها) اعشاری باشد ،بهتر است ضریب همبستگی
و چنانچه میانگین های دو
ّ
را از فرمول ،٤که با فرمول های  ١و  ٢و  ٣هم ارز است ،محاسبه کنیم تا با سهولت بیشتری به نتیجه برسیم.
( فرمول )٤

) ( x )( y
∑ x i yi − ∑ i n ∑ i
2
2

) 2 (∑ x i
) 2 ( ∑ yi
∑ xi −
  ∑ yi −

n  
n 


=r

مفهوم کلی و تعریف اعداد شاخص
واژۀ «  شاخص» به معنای وسیلۀ تشخیص است و عدد شاخص عددی است که به وسیلۀ آن ،تغییرات ایجاد شده
در یک پدیده را در فاصلۀ دو زمان مختلف (یا دو مکان مختلف) تشخیص می دهیم .بنابراین می توان گفت که
شاخص ،عددی است که برای اندازه گیری و سنجش تغییرات عوامل مختلف در فواصل زمانی (یا در فواصل
مکانی) به کار برده می شود .معموالً اعداد شاخص به صورت درصد بیان می شوند .و به بیان کوتاه ،می توان گفت
که :عدد شاخص نسبت دو عدد یا دو گروه از اعداد است که به صورت درصد بیان می شود .به عنوان مثال وقتی
می شنویم که شاخص قیمت ها در سال  1372نسبت به سال  1370مساوی  120شده است ،درخواهیم یافت
که قیمت یک کاال یا یک خدمت مصرفی که در سال  70مساوی 100ریال بوده است ،در سال  72قیمت
همان کاال یا خدمت برابر  120ریال شده است(یعنی  %20رشد داشته است).

کاربرد شاخصها در مسائل اقتصادی و بازرگانی
با محاسبۀ اعداد شاخص به سادگی می توان هزینه های زندگی ،میزان تولید محصوالت کشاورزی یا صنعتی،
مقدارصادرات و واردات ،مرگ و میر ،حقوق و دستمزد ،بیکاری یا اشتغال ،قیمت کاالها و خدمات مصرفی و
سایر پدیده های اقتصادی را در دو زمان مختلف (یا در دو مکان متفاوت) با همدیگر مقایسه کرده ،تغییرات
ایجاد شده را بررسی کرد .در این کتاب فقط شاخص های زمانی (یعنی شاخص هایی که بیان کنندۀ تغییرات
ایجاد شده در پدیده های مختلف در طول زمان هستند) را مورد مطالعه قرار خواهیم داد .ضمناً موضوع
شاخص ها را بیشتر در ارتباط با زمینه هایی نظیر قیمت ها ،مقادیر و ارزش ها که جنبۀ اقتصادی دارند ،مطرح
خواهیم کرد.
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فواید محاسبۀ اعداد شاخص
به طور کلّی می توان فواید زیر را برای اعداد شاخص برشمرد:
بررسی تغییرات احتمالی در زمان های آینده
بررسی تغییرات یک یا چند پدیده در دو زمان مختلف
بررسی تغییرات یک یا چند پدیده در دو مکان مختلف
شناخت ارزش واقعی اعداد و ارقام
محرمانه نگهداشتن ّ
اطالعات اقتصادی یا سیاسی از رقبا
بیان کلّی ّ
اطالعات و کنارگذاشتن جزئیات امر
استفاده از اعداد شاخص در تجزیه و تحلیل های آماری ،نظیر شاخص های مرکزی و انحرافات (پراکندگی ها)
و رسم نمودارهای آماری در فعالیت سازمان ها و …
بدین ترتیب ،آگاهی از اعداد شاخص به ما توانایی می دهد که:
وضعیت مالی مؤسسات مختلف را با همدیگر مقایسه کنیم.
تغییرات ایجاد شده در قیمت یا مقدار کاالها یا خدمات را در دو زمان مختلف بشناسیم.
تغییرات ایجاد شده در قیمت یا مقدار کاالها یا خدمات را در دو مکان مختلف بشناسیم.
ارزش واقعی حقوق و دستمزدها را در رابطه با تغییرات قیمت ها ،درک کنیم.
تغییرات ایجاد شده در مسائلی مانند اشتغال ،بیکاری ،بهداشت ،کشاورزی ،آموزش و پرورش ،هنر و … را
بررسی کنیم.
در اینجا به عنوان نمونه،کاربرد اعداد شاخص را در تعیین قدرت خرید پول مطرح می کنیم.
قدرت خرید پول
منظور از قدرت خرید پول ،ارزش پول درمبادلۀ کاالها و خدمات می باشد ،که رابطۀ معکوسی با سطح
قیمت ها خواهد داشت .یعنی هرچه سطح قیمت ها افزایش می یابد ،قدرت خرید پول کاهش خواهد یافت.
بنابراین  ،اگر سطح قیمت ها دو برابر شود ،قدرت خرید پول نصف خواهد شد.
برای تعیین قدرت خرید پول می توانید از رابطۀ زیر استفاده کنید.
(فرمول )١

١
 ×١٠٠ــــــــــــــــــــ = قدرت خرید پول
شاخص قیمت ها

مثال
اگر شاخص قیمت کاالها و خدمات مصرفی در سال  1372نسبت به سال  1370مساوی  250شده باشد،
قدرت خرید پول در سال  1372نسبت به سال  1370به صورت زیر محاسبه خواهد شد:
1
100
= ×100
= 0/ 4
250
250
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مفهوم عدد  0/4این است که قدرت خرید هر تومان در سال  1372مساوی قدرت خرید  ٤ریال در سال1370شده
است    .یعنی همان کاالیی را که در سال  1370میتوانستهایم با   4ریال بخریم ،در سال   1372باید با  10ریال
خریداری کنیم  .
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حقوق و دستمزد واقعی
حقوق یا دستمزدی که کارکنان یک مؤسسه (بخش دولتی یا بخش خصوصی) دریافت می کنند یک مبلغ
اسمی است که باید قدرت خرید واقعی آن را در زمان های مختلف معلوم کرد .برای تعیین حقوق و دستمزد
واقعی کارمندان یا کارگران یک سازمان باید حقوق و دستمزد اسمی آنها را (حقوق یا دستمزدی که در حال
حاضر دریافت می کنند) در قدرت خرید پول ،که در باال توضیح داده شد ،ضرب کنیم .برای مثال اگر شاخص
قیمت ها در سال 1386نسبت به سال  1380مساوی  240شده باشد و فردی به نام  Xدر سال  1386حقوق
یا دستمزدی معادل  400هزار تومان دریافت کند ،حقوق و دستمزد واقعی او در سال  86از رابطۀ زیر به دست
خواهد آمد:
100
،
،
×480000
= 200000
240

درواقع حقوق واقعی آقای  Xدر سال  1386نسبت به سال  1380معادل  200هزار تومان است.
100
ــــــــــــــــــــ × حقوق و دستمزد اسمی = حقوق و دستمزد واقعی
شاخص قیمت ها

انواع شاخصهای اقتصادی
توجه به دیدگاه های متفاوت) دسته بندی می کنند.
کارشناسان مختلف ،شاخص ها را به شکل های متن ّوعی (با ّ
برای مثال می توان به موارد زیر اشاره کرد:
انواع شاخص ها از نظر موضوع مورد بررسی
شاخص های اقتصادی ،مانند شاخص هزینه های زندگی
شاخص های اجتماعی ،مانند شاخص مرگ و میر
انواع شاخص ها از نظر اجزای مورد بررسی در عدد شاخص
شاخص های ساده (بدون ضریب)
شاخص های موزون (وزن دار = ضریب دار)
انواع شاخص ها از نظر هدف مورد بررسی
شاخص های ّ
اطالع دهنده
شاخص های پیش بینی کننده
شاخص های شناخت مشکالت و حل آنها
شاخص های ارزیابی کنندۀ برنامه ها و کنترل آنها
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انواع شاخص ها از نظر روش محاسبه
شاخص درصد ساده مجموع (غیروزنی)
شاخص موزون مجموع (وزنی)
شاخص میانگین نسبت ها (نسبتی) و …
در این کتاب ،دسته بندی اخیر (دسته بندی ٤ـ )٤مورد مطالعۀ دقیق قرار خواهد گرفت.

شرایط یک شاخص خوب
برای اینکه بتوان به یک عدد شاخص اعتماد کرد ،باید شرایط زیر را داشته باشد:
ح ّتی االمکان بیشترین ّ
اطالعات را در بر داشته باشد .مث ً
ال اگر شاخص قیمت ها را محاسبه می کنیم ،باید
نمونه ای نسبتاً بزرگ و جامع از انواع کاالها و خدمات را در اکثر نقاط کشور مورد بررسی قرار داده باشیم.
نمی توان با داشتن قیمت چند قلم محدود ازکاالها و خدمات ،در چند نقطۀ محدود ،شاخص قیمت ها را برای
یک مملکت محاسبه کرد.
زمان پایه ،زمانی است که سایر زمان ها را نسبت به آن
زمان پایۀ آنها ،مناسب انتخاب شده باشد .مقصود از
ِ
ال
می سنجیم .این زمان باید ح ّتی المقدور از شرایط عا ّدی و متعالی برخوردار باشد .این درست نیست که مث ً
قیمت ها را در زمان صلح نسبت به زمان جنگ مقایسه کنیم .همچنین زمان پایه ،نباید نسبت به زمان انجام
بررسی ،خیلی نزدیک یا خیلی دور باشد .برای مثال ،مقایسه قیمت های سال  1373نسبت به سال 1353
نتایج گمراه کننده ای به دنبال خواهد داشت.
ضرایب الزم در محاسبۀ اعداد شاخص به کار گرفته شده باشند .برای مثال اگر شاخص قیمت ها را در سال های
ّ
مشخصی به نام سال پایه محاسبه می کنیم ،ازضرایب مقدار و عرضۀ کاالها یا خدمات
مختلف نسبت به سال
مذکور نیز استفاده الزم را کرده باشیم .زیرا می دانیم که همواره کم و زیاد شدن عرضۀ کاال در قیمت آن تأثیر
خواهد داشت.
ّ
مشخص باشد تا استفاده کنندگان از شاخص،گمراه نشوند .فرضاً اگر
هدف اصلی محاسبۀ عدد شاخص،
بخواهیم در مورد اشتغال در ّ
کل جامعه قضاوت کنیم ،نمی توانیم از شاخص پرداخت حقوق و دستمزد در
معینی از اقتصاد استفاده کنیم.
بخش ّ

روشهای محاسبۀ اعداد شاخص
تذکر
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به منظور سهولت بخشیدن در طرح روش های محاسبۀ اعداد شاخص ،در این کتاب بیشتر شاخص
قیمت ها مورد بررسی قرار گرفته است .شما می توانید با تغییر نمادهای الزم ،این روش ها را در هر
زمینه ای که الزم باشد ،به کار ببرید .ضمناً حرف « »Pاز واژۀ  Priceبه عنوان نماد قیمت به کار رفته است
و  P0nرا به عنوان شاخص قیمت ها در سال    nاُم نسبت به سال پایه ،مورد استفاده قرار داده ایم.

فصل :  ٤محاسبات و برآوردها

روش درصد ساده مجموع
متغیر «  مث ً
ال قیمت  » را در هر سال یا هر زمان مورد نظر
در این روش ،مجموع داده های آماری مربوط به یک ّ
متغیر در سال پایه ،تقسیم کرده ،در عدد صد ضرب می کنیم.
دیگر بر مجموع داده های آماری مربوط به همان ّ
ال برای شاخص قیمت ها خواهیم داشت:
مث ً
Pn
×100
P0

(فرمول )٢

= P0n

علّت ضرب کردن اعداد شاخص در عدد صد  ،این است که به این ترتیب درک تغییرات ساده تر خواهد شد.
متغیر مورد بررسی ،به اندازۀ اختالف عدد شاخص با عدد
هرگاه عدد شاخص از عدد صد بزرگ تر باشد ،در
ّ
صد ،افزایش حاصل شده و هرگاه عدد شاخص از عدد صد کوچک تر باشد ،به اندازۀ اختالف عدد شاخص با
متغیر مورد مطالعه ،کاهش ایجاد شده است .برای مثال اگر شاخص قیمت ها در سال های  ٧٢و
عدد صد ،در ّ
 ٧٣نسبت به سال  70به ترتیب  120و  90شده باشد ،می توان قضاوت کرد که قیمت ها در سال  72نسبت
به سال  70به اندازۀ  %20افزایش و در سال  73نسبت به سال  70به اندازۀ  %10کاهش را نشان می دهند.
مثال
اگر قیمت پنج نوع کاالی مختلف در چهار سال متوالی طبق جدول زیر بوده باشد ،شاخص قیمت ها را برای
سال های 71 ،70و  72نسبت به سال،    69که سال پایه است ،از طریقۀ درصد ساده مجموع محاسبه کنید:
جدول ١
1372

1371

1370

1369

سال ها
کاالها

30

15

28

20

کاالی الف

15

8

12

10

کاالی ب

60

45

57

50

کاالی ج

70

60

68

65

کاالی د

65

52

60

55

کاالی هـ

P2 = 180 P3 = 240

P0 = 200 P1 = 225
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تذکر

حل یک مسئله شاخص ،ابتدا به سؤاالت زیر پاسخ داده ،سپس به ّ
برای ّ
حل مسئله بپردازید:
 1چه نوع شاخصی محاسبه می شود؟ (در این مثال شاخص قیمت ها محاسبه می شود).
 2از چه روشی محاسبه می شود؟ (در این مثال از روش درصد ساده مجموع محاسبه می شود).
 3برای چه سال هایی و نسبت به چه سالی محاسبه می شود؟ (در این مثال برای سال های  71 ،70و 72
نسبت به سال  69محاسبه می شود).
ّ
حل:
(شاخص قیمت ها در سال  70نسبت به سال )69
(شاخص قیمت ها در سال  71نسبت به سال )69
(شاخص قیمت ها در سال  72نسبت به سال )69

تذکر
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P1
225
= ×100
×100 = 112 / 5
P0
200

= P01

P2
180
= ×100
×100 = 90
200
P0

= P02

P3
240
= ×100
×100 = 120
P0
200

= P03

اگر عدد شاخص را برای سال پایه محاسبه کنیم ،حتماً عدد  ١٠٠حاصل می شود.

فصل 5

مستندسازی و گزارشنویسی

شناخت   اصول گزارش نویسی   مالی و اداری  ،فرا گرفتن استاندارد تهیه و تنظیم

گزارش های مالی

توانایی تهیۀ گزارش های مالی     به صورت دستی و سیستمی
،

مستند سازی
مستندکردن رويداد ها ،ثبت مطالب ،عکس و معلومات مربوط به رويداد جاری و يا گذشته را شامل مي گردد.
در هر مرحله از کار یا زندگی روزمرۀ افراد بنابر ضرورت ،رویدادهایی را که اتفاق افتاده جمع آوری و به
روش های مختلف آنها را ثبت می کنند .ممکن است فقط مدارک یا مدارک با تصویر و یا مدارک و تصویر
و یادداشت های توضیحی همراه آن باشد .این عمل به فرد کمک می کند تا رویدادهایی را که در محل کار
یا زندگیش اتفاق افتاده فراموش نکند و دیگر آنکه بنابر ضرورت ،آنها را اولویت بندی نماید و در صورت
لزوم گزارش تهیه کند .در شغل حسابداری از آنجا که اطالعات بسیار مهم است باید تمامی اطالعات بنا بر
استاندارد های منتشر شده از سوی سازمان حسابرسی و ادارۀ امور مالیاتی تنظیم گردد و همچنین مطابق با
قوانین باشد .در این رابطه از مهارت های مختلفی باید بهره برد.
فعالیت

فعالیت

با کمک دوستان و هم کالسی های خود ،وقایع اتفاق افتاده در یک روز از کالس خود را مستندسازی
نمایید.
یک مبحث آموزشی از کتاب وجوه نقد و تحریر دفاتر قانونی را به انتخاب خود و هم گروهتان
مستندسازی کنید.

مهارتهای الزم برای تهیۀ مستندات
اطالعات از روش های مکاتبات از نوع اداری و بازرگانی ،اصطالحات و آیین نامه های اداری و بایگانی ما را در
امر تهیۀ مستندات یاری می نماید.
روش های مکاتبات از نوع اداری و بازرگانی
مكاتبات عبارت است از نوشته هايي به منظور آگاهي ،اطالع و خبر بين دو يا چند نفر ،مؤسسه ،شركت و
سازمان كه مي تواند به وسيلۀ پست يا فرد انجام گيرد .مكاتبات در وحلۀ ا ّول بررسي ،اقدام و سپس بايگاني
مي گردد.
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مكاتبات بر دو نوع است:

مكاتبات بازرگاني
مكاتبات اداري

مكاتبات بازرگاني
عبارت است از نوشته هاي بازرگاني دربارۀ توليد ،خريد ،فروش ،ارائۀ خدمات و مسائل مالي.
مطالب چاپي روي نامه هاي بازرگاني به شرح زير است :به طور معمول نامه هاي بازرگاني داراي سرلوحه اي است
كه نوع و چگونگي فعاليت هاي مؤسسه را نشان مي دهد.
سرلوحۀ آن عبارت است از:
عالمت تجاري ،نام مؤسسه ،شمارۀ ثبت دفتر شركت ها ،نشاني ،تلفن ،نشاني تلگرافي ،تلكس و يا فاكس ،نوع
فعاليت و پست الکترونیک ()Email
مشخصات نامه هاي اداري
نامه در اصطالح ،عبارت است از مکاتباتی که با هدف معین و مشخص بین اشخاص حقیقی و یا حقوقی
و همچنین سازمان ها به منظور برقراری ارتباط مبادله می گردد .ویژگی هایی که باعث مشخص شدن
نامه های    اداری می شوند عبارت اند از:
شماره ،تاریخ ،عنوان ،عنوان واحد گیرنده ،عنوان واحد فرستنده ،موضوع ،عنوان و نام و امضای شخص
صالحیت دار .اندازه و ابعاد نامه های اداری در دو قطع بزرگ و کوچک استاندارد شده است :قطع بزرگ  A4و
قطع کوچک  A5و قطع  A3هم برای جدول ها ،نمودارها و صورت های مالی و اداری کاربری دارد.
اركان نامۀ اداري
سرلوحه
شرح پیوست است.
نشان نام جمهوری اسالمی ،شماره ،تاریخ و
شامل عنوان باالی نامه ،آرم سازمان یا
ِ
ِ
آرم در سمت راست ،به نام خدا در باالترین نقطۀ وسط ،تاریخ ،شماره و شرح پیوست هم با ترتیبی که یاد شد
در سمت چپ سرلوحه قرار می گیرند.
عنوان
دراین قسمت دومین بخش از نامه های اداری است که بیشترین کاربرد آن در مشخص  کردن« مخاطب» است.
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فعالیت

فرض  کنید شما می خواهید به ادارۀ امور مالیاتی شهرستان خود نامه ای بنویسید.
به نام خدا

ادارۀ امور مالیاتی شهرستان. . . . . . . .
با سالم
تعداد یک نسخه لیست حقوق خرداد ماه  1395پرسنل شرکت  . . .را به پیوست یک فقره چک به
شمارۀ  ، . . . . .برای تأیید آن ادارۀ محترم به حضورتان ارسال می شود .خواهشمند است نسبت به
صدور تسویه حساب مالیاتی خرداد ماه اقدام فرمایید.
با احترام
مدیر عامل شرکت . . . .

فعالیت

نامه ای به همراه لیست فرضی حقوق و دستمزد خرداد ماه  1395پرسنل شرکت به همراه چک فرضی
شماره  432218برای سازمان تامین اجتماعی شهرستان خودتان تهیه نمایید.
صورت جلسه
اگر شما به عنوان مثال در شورای دانش آموزی مطالبی را عنوان کنید باید کسی این مطالب را صورت جلسه
کند و به مدیر هنرستان گزارش دهد .پس صورت جلسه به نوشتهای گفته میشود که حاوی مذاکرات و
مصوبات جلسههای رسمی است .به طور معمول صورت جلسهها شامل تاریخ و محل برگزاری جلسه ،حاضرین
و غایبین ،و مصوبات و مذاکرات جلسه است.
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فرم
صورت جلسه

معاونت برنامه و بودجه ریزی

کد گروه:

سال:

شماره جلسه :
روز تشکیل جلسه:
تاریخ :
ساعت شروع  ............ساعت پایان ............
صفحه  ١از  ٢صفحه

دستور جلسه:
١ـ

شرح موضوعات دستور جلسه:

طراحی و تدوین برنامه های درسی

دبیر جلسه:

تأییدکننده :نام و نام خانوادگی

امضا

امضا

تصویب کننده :نام و نام خانودگی
امضا
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فعالیت

با راهنمایی هنرآموز و چند نفر از دوستان خود به عنوان نمایندگان کل کالس جلسه ای پیرامون تهیۀ
وسایل ورزشی تشکیل داده و صورت جلسه ای تنظیم نمایید.
گزارش
به هر نوع انتقال اطالعات که بر مبنای روش ها و موازین علمی از منابع موثق ،تحصیل و تنظیم و تدوین شده
باشد و به فرد یا افرادی مشخص به منظور حصول اطالع و یا اتخاذ تصمیم ارائه گردد ،گزارش گفته می شود.
ساختار یک گزارش

خالصۀ گزارش
تنه يا متن اصلي گزارش
پايان گزارش
در صفحۀ عنوان ،مشخصاتي از قبيل عنوان گزارش ،نام گزارش نويس ،سازمان و محل كار و تاريخ نگارش و
ديگر اطالعات الزم از نظر گزارشگر درج مي شود .عنوان بايد روشن ،مختصر و گويا باشد و نشان دهد گزارش
نهايي است يا پيش نويس يا مقدماتي .فهرست مندرجات بايد به گونه اي تنظيم شود كه ساخت گزارش با
نظرهاي اجمالي از روي آن خوانده شود .ضمائم شامل يادداشت ها ،جداول و نمودارها ،محاسبات و ارجاعات
و ديگر مواردي است كه پشتوانۀ نظرهاي مندرج در گزارش هستند و بنا به داليلي از وارد كردن آنها در متن
اصلي گزارش خودداري شده است.
خالصۀ گزارش

معموالً فصل ا ّول گزارش ،همان خالصۀ گزارش است .چنانچه گزارش ،كوتاه و فاقد فصل بندي باشد اين
خالصه ،بخشي مستقل از گزارش محسوب مي گردد ولي به هر حال ميان خالصۀ گزارش و گزارش كوتاه
(چكيده گزارش) تفاوت هايي وجود دارد .گاهي ممكن است عالوه بر گزارش كامل ،گزارش كوتاه نيز خواسته
شود .عده اي از گزارشگران فقط اين قسمت را مطالعه مي كنند و در صورت ضرورت به اصل گزارش مراجعه
مي كنند .گزارش كوتاه (چكيدۀ گزارش) يادآور وجود اصل گزارش است از اين رو مشخصات گزارش در آن
عرضه مي شود تا در صورت لزوم بتوان به اصل آن دسترسي داشت .در نخستين پاراگراف از خالصۀ گزارش،
مجوز تحقيق و بررسي و هدف آن يادآوري مي گردد سپس مسئله به اجمال طرح و مقاصد ،برداشت و روش،
نتايج و پيشنهاد ها بيان مي گردد .نتايج و پيشنهادها را بار ديگر در جاي خود نيز مي توان آورد .اين تكرار مفيد
است زيرا بعضي از گزارش خوان ها فقط همان فصل يا بخش ا ّول گزارش را مي خوانند.
متن اصلي گزارش
متن اصلي گزارش به بخش ها يا فصل هايي تقسيم مي شود كه اين فصل بندي برحسب موضوع و حجم گزارش
انجام مي گيرد .اگر موضوعات متعدد باشد هر موضوع در فصلي جداگانه مطرح مي شود و در بخش هاي
مختلف خالصه ،بيان و شرح واقعيت ها و شواهد و داده های تحليل آنها و نتايج حاصل از تحليل مدنظر گرفته
مي شود .ممكن است شرح بحث هايي كه پيش از رسيدن به پيشنهادها جريان يافته نيز در گزارش منعكس
شود و پيشنهادها بايد در جايي به صورت قابل توجه مطرح گردد .فصل ها به ويژه فصل ا ّول نبايد زياد از حد
طوالني باشد .حجم فصل ا ّول بايد به اندازه اي اختيار شود كه گزارش خوان ظرف يك ربع پيش از جلسه
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بتواند آن را بخواند يا اگر تمام گزارش را خواند رئوس مطالب را به ياد آورد .عنوان ها بايد زباندار و گويا باشند
تا در صورت لزوم صرف خواندن آنها تصوري از موضوع ايجاد نمايد .جداول طوالني ،داليل شواهد تفصيلي،
برداشت هاي مربوط به مدارك ،اسناد نمونه ،واژه نامه ،كتابنامه و مانند آنها به صورت ضمائمي به گزارش
ملحق شوند تا تنۀ اصلي را زياد نسازند .با اين حال ،گاهي فشرده و خالصه اي از مواد ضمائم در متن درج
مي شود .ارقام و شواهد و داده هاي خام فراوان در متن اصلي گزارش و حتي در ضمائم آن پسنديده است ،اما
اين موارد بايد به نام پشتوانۀ گزارش در بايگاني گزارش نويس حفظ شود تا هرگاه استفاده از آنها ضرورت
يافت ،در دسترس باشند.
پايان گزارش
در پايان گزارش ،خط يا محل امضا قرار مي گيرد .گزارش بايد به امضاي گزارش دهنده ،تهيه كنندۀ گزارش
و مسئول واحد سازماني گزارش دهنده و درغياب وي به امضاي جانشين او برسد.
فعالیت

این سخن از کدام امام شیعیان است و مخاطب امام کیست؟
از تو گزارش سر زدن کاری رسیده است که اگر به راستی دست به آن آلوده باشی ،بی تردید پروردگارت را
به خشم آورده ای ،امام خویش را نافرمان شده ای و امانت خود را به ابتذال کشیده ای .شنیده ام که آن سرزمین
را برهنه کرده ای و هر چه را در اختیار داشته ای به سود خود گرفته ای و سپرده های مردم را فرو بلعیده ای؟
بی درنگ ترازنامۀ مالی و حسابت را نزد من بفرست و این را نیز بدان که حسابرسی خداوند از حسابرسی
والسالم
مردمان عظیم تر است.
ّ

گزارش مالی
صورت هاي مالي با مقاصد عمومي (كه از اين پس صورت هاي مالي ناميده ميشود) براي پاسخگويي به نيازهاي
خاص خود نيستند.
استفادهكنندگاني تهيه ميشود كه در موقعيت دريافت گزارش هاي متناسب با نيازهاي اطالعاتي ّ
صورت هاي مالي به طور جداگانه يا همراه با ساير گزارش ها ،جهت استفادۀ عموم ارائه ميشود ،كه در واحدهاي
تجاري (انتفاعي) اعم از خصوصي يا عمومي كاربرد دارد .واحدهاي غيرانتفاعي براي به كارگيري الزامات اين استاندارد
ممكن است نيازمند انجام تعديالتي در عناوين اقالم اصلي صورت هاي مالي خود يا ارائۀ اطالعات بيشتر باشند.
ي مالي
هدف صورت ها 
اطالعاتي تلخيص و طبقهبندي شده دربارۀ وضعيت مالي ،عملكرد مالي و انعطافپذيري مالي واحد
ِ
ارائۀ
تجاري است كه براي طيفي گسترده از استفادهكنندگان صورت هاي مالي در اتخاذ تصميمات اقتصادي مفيد
واقع شود .صورت هاي مالي همچنين نتايج ايفاي وظيفۀ مباشرت مديريت يا حسابدهي آنها را در قبال منابعي
كه در اختيارشان قرار گرفته است ،نشان ميدهد .به منظور دستيابي به اين هدف ،در صورت هاي مالي يك
واحد تجاري ،اطالعاتي دربارۀ موارد زير ارائه ميشود:
دارايي ها
بدهي ها
حقوق صاحبان سرمايه
83

درآمدها
هزينهها
صورت جريان وجوه نقد
اين اطالعات ،همراه با ساير اطالعات مندرج در يادداشت هاي توضيحي ،استفادهكنندگان صورت هاي مالي را
در پيشبيني جريان هاي نقدي آتي واحد تجاري و خصوصاً در زمان بندي و اطمينان از توانايي آن در ايجاد
وجه نقد كمك ميكند.
مسئوليت صورت هاي مالي 
ي با هيئتمديره يا ساير اركان ادارهكنندۀ واحد تجاري است.
مسئوليت تهيه و ارائۀ صورت هاي مال 
اجزاي صورت هاي مالي
ي اساس 
ي
ي مال 
صورت ها 
صورت های مالی اصلی و مورد نیاز شرکت ها و مؤسسات به طور کلی عبارت اند از:
ترازنامه
صورت سود و زيان  
صورت سود و زيان جامع 
صورت جريان وجوه نقد
يادداشت هاي توضيحي همراه صورت های مالی
صورت هاي مالي بايد وضعيت مالي ،عملكرد مالي و جريان هاي نقدي واحد تجاري را به نحو مطلوب ارائ ه
كند .تقريباً در تمام شرايط ،اعمال مناسب الزامات استانداردهاي حسابداري همراه با افشاي اطالعات اضافي
ب ميشود.
ي به نحو مطلو 
ي مال 
ت لزوم ،منجر ب ه ارائۀ صورتها 
در صور 
ن واقعي 
ي تهي ه و ارائ ه ميشود بايد اي 
ي حسابدار 
ق استانداردها 
ن طب 
يآ 
ي مال 
ي ك ه صورتها 
هر واحد تجار 
ت را
ي تهي ه شد ه است،
ي حسابدار 
ق استانداردها 
ن صورتها طب 
ي نبايد ذكر كرد ك ه اي 
ي مال 
افشا كند .در صورتها 
ط رعاي 
ي مربو 
ج در استانداردها 
ت مندر 
ي مزبور ،مفاد تما م الزاما 
مگر اينك ه در تهي ۀ صورتها 
ت شد ه باشد.
ي  ،جبران نميشود .در
ي توضيح 
ق افشا در يادداشتها 
ي حسابداري ،از طري 
ب استانداردها 
ي نامناس 
به كارگير 
موارد بسيار نادر ،چنانچه مديريت واحد تجاري به اين نتيجه برسد كه رعايت يكياز الزامات استانداردهاي
حسابداري ،صورت هاي مالي را گمراهكننده ميسازد و بنابر   اين ،انحراف از آن به منظور دستيابي به ارائۀ
صورت هاي مالي به نحو مطلوب ضروري است ،بايد موارد زير را افشا كند؛ اين مطلب كه بنا به اعتقاد مديريت
واحد تجاري ،صورت هاي مالي ،وضعيت مالي ،عملكرد مالي و جريان هاي نقدي واحد تجاري را به نحو مطلوب
منعكس ميكند.
ي ميباشد،
ي حسابدار 
ي مالي از تمام جنبههاي با اهميت مطابق با استانداردها 
تصريح اينكه صورت ها 
ب صورت هاي مالي انجام
ي انحراف از الزامات يك استاندارد حسابداري كه به منظور ارائۀ مطلو 
به استثنا 
گرفت ه است.
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استانداردي كه الزامات آن رعايت نشده است ،ماهيت انحراف شامل شيوۀ حسابداري مقرر در استاندارد ،اينك ه
چرا كاربرد شيوۀ مقرر در استاندارد صورت هاي مالي را گمراهكننده ميسازد و شيوۀ حسابداري به كار گرفته
شده ،و اثر مالي انحراف بر سود يا زيان خالص ،دارايي ها ،بدهي ها و حقوق صاحبان سرمايه در هر يك از
دورههاي مورد گزارش.
براي ارائۀ صورت هاي مالي به نحو مطلوب ،رعايت موارد زير الزامي است:
ارائۀ اطالعات ،شامل رويههاي حسابداري ،به گونهاي كه اطالعات ،مربوط ،قابل اتكا ،قابل مقايسه و قابل
فهم باشد ،و ارائۀ اطالعات اضافي در مواردي كه رعايت الزامات مقرر در استانداردهاي حسابداري براي درك
اثر معامالت يا ساير رويدادهاي خاص بر وضعيت مالي و عملكرد مالي واحد تجاري توسط استفادهكنندگان
صورت هاي مالي كافي نباشد.
مديريت واحد تجاري بايد رويههاي حسابداري را به گونهاي انتخاب و اعمال كند كه صورت هاي مالي با تمام
الزامات استانداردهاي حسابداري مربوط مطابقت داشته باشد .در صورت نبود استاندارد خاص ،مديريت بايد
رويهها را به گونهاي تعيين كند تا اطمينان يابد صورت هاي مالي اطالعاتي را فراهم ميآورد كه:
ت به گونهاي كه:
به نيازهاي تصميمگيري استفادهكنندگان مربوط است ،و قابل اتكاس 
وضعيت مالي و عملكرد مالي واحد تجاري را صادقانه بيان ميكند،
منعكسكنندۀ محتواي اقتصادي و نه فقط شكل حقوقي معامالت و ساير رويدادهاست،
ت جانبدارانه است،
بي طرفانه يعني عاري از تمايال 
محتاطانه است،
ي با اهميت ،كامل است.
از تما م جنبهها 
ترازنامه 
ترازنامه بايد حداقل حاوي اقالم اصلي زير باشد:
دارايي هاي ثابت مشهود،
دارايي هاي نامشهود،
سرمايهگذاري ها،
موجودي مواد و كاال،
حساب ها و اسناد دريافتني تجاري و ساير حساب ها و اسناد دريافتني،
موجودي نقد،
حساب ها و اسناد پرداختني تجاري و ساير حساب ها و اسناد پرداختني،
ذخيرۀ ماليات،
ت كاركنان،
ذخيرۀ مزاياي پايان خدم 
بدهي هاي بلندمدت،
سرماي ه و اندوختهها.
البته گزارش های مالی دیگری نظیر صورت سود و زیان و صورت سرمایه را در آینده فرا خواهید گرفت.
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نام مؤسسه
ترازنامه
به تاریخ ..................
دارایی ها
موجودی نقد
حساب های دریافتنی
اسناد دریافتنی
موجودی کاال
ملزومات
پیش پرداخت ها
اثاثه
تجهیزات
ساختمان
زمین
جمع دارایی ها

فعالیت

کار در کالس

      **** جمع بدهی و سرمایه

   ****
****
       ****
****
****

****

با کمک دوستان و با نظارت هنرآموز خود به سازمان حسابرسی به آدرس  http:// www.audit.org.irرفته و
نمونه گزارش ترازنامه را استخراج نمایید و اقالم آن را مشخص کنید .آیا تمام اقالم آن را می شناسید؟

اطالعات زیر از دفاتر شرکت تجاری ایرانیان در تاریخ  1394/12/29در دست است :ارقام به میلیون
ریال
،
،
،
موجودی نقد ، 3 500 :حساب های دریافتنی  ، 1 400پیش پرداخت اجاره  ، 4 200پیش پرداخت
بیمه  ، 900اثاثه  ، 2،000ساختمان  ، 8،000حساب های پرداختنی  ، 1،400پیش دریافت درآمد
 ،1،500اسناد پرداختنی ، 2،000ذخیرۀ مالیات بر درآمد ،100سرمایه 15،000
مطلوب است:

تنظیم ترازنامۀ شرکت
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بدهی ها
حسابهای پرداختنی
اسناد پرداختنی
ذخیرۀ مالیات
بدهی بلند مدت
حقوق صاحبان سرمایه:
سرمایه
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