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 مقدمه

 ینا به ورود با که میگوییم تبریک شالالال ا به ابتدا در سالالال   عزیز های هدفکاری
 .اید برداشته گا  حسابداری در خود شکوفایی و رشد جهت در صفحه

 در حسالالالالالالابدار یک موفقیت رمز کلیدی برای چهار داریم قصالالالالالالد مقاله این در
 حسالالابداری،داجوالال وی هنرجوی اگر که رمزی کنیم،چهار بررسالالی را حسالالابداری

 یا مالی حسالالابداری،مدیر حسالالابداری،حسالالابدار،سالالر رسالالت حسالالابداری،کارامو 
 .بود خواهد تاثیرگذار ش ا موفقیت مسیر در باشید مالی مواور

 :است  یر شرح به شامل عنصر چهار این

 تعاريف حسابداري را بفهمید:اول مزر 

 مفروضات حسابداري را لمس کنید:دوم رمز

 اصول حسابداری را درک کنید:سومرمز 

 هاي اطالعات حسابداري را بشناسید ويژگي:چهارمرمز 

 تسلط با باشید که فوق مراحل ا  کدا  هر در دهیم می صددرصد قول ش ا به
 عتروسی متفاوت،دید رویکردی و جگاه با مطالعه و رمز کلیدی چهار این بر کامل

  ا خود داجش به اتکا با و داشت خواهید مالی رویدادهای به جسالبت کاملتری و
 .آمد برخواهید حسابداری و مالی امور و آ موجها سختترین  س

 شما روزافزون موفقیت امید به
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 تعاريف حسابداري را بفهمید:اول مزر 

 براي حسابداري تعاريف  يادي اج ا  شده است برخی 
گ ري و گزارش اط عات اقتصالالادی به منرور فراهم سالالاختن امکا  فرايند توالالخ ا اجدا ه

کنندگا  ا  اط عات را قضالالالالالالالاوت آگاهاجه و اتخاا تصالالالالالالال ی ات منطقی توسالالالالالالالط اسالالالالالالالتفاده
 حسابداری گویند.

 ارگ ري آ  اط عات مربوط به حسالالالالالالالابداري داجوالالالالالالال  اسالالالالالالالت  ه با بهبرخی دیگر معتقالدجالد 
گ ري،ثبالالت، آوري ت زيالاله و تحل الالل، اجالالدا همالالال  يالالس م سالالالالالالالسالالالالالالالاله ج  معالالام ت و ع ل الالات 

 شود.بندي، ت    ، تلخ ا و گزارش م طبقه
 عده ای دیگر تعریف جام  تری ا  حسابداری دارجد:

ای ا  داجش اسالالالالت که با کاربرد آ  اط عات مربوط به رویدادهای مالی حسالالالالابداری رشالالالالته
ن های ه گیری، به ترتیپ وقوع ثبت و درگروهگآوری، برحسالالپ  ول اجدا هبطور منرم گرد

رد گیمیشالود و در قالپ گزارشالهای مختصالر و مفید در اختیار اشخاصی قراربندی میطبقه
 خواهند در باره موسسه آگاهاجه تص یم بگیرجد. که می

 :ج ايندداجند و چن ن تعريف م گروه ی دیگر حسابداري را يس س ستم اط عات  م 
بندي بارت اسالت ا  يس س ستم اط عات   ه ا  طري  شناساي  ثبت طبقهحسالابداري ع

 نندگا  ا  تلخ ا و گزارشالالالالالالالگري رويالدادهاي مال  اط عات ر   را در اخت ار اسالالالالالالالتفاده
 دهد.هاي مال  قرار م صورت

 
 
 

 است: حسابداری به مفهو  کلی دارای  نج جوع فعالیت اساسی مرتبط به هم

https://hadafkar.com/Unemployment-Insurance
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 رویدادهای اقتصادی(.توخیا )شناخت 1
 گیری رویدادهای اقتصادی مربوط به حسپ واحد  ول،.اجدا ه2
 .ثبت رویدادهای اقتصادی به ترتیپ تاریخ وقوع در دفتر رو جامه،3
هالالای ه گن و تلخیا رویالالدادهالالای بنالالدی اط عالالات ثبالالت شالالالالالالالده براسالالالالالالالا  گروه.طبقالاله4

 اقتصادی و 
مالی( و اجتقال جتایج حاصل ا  آ  )ت زیه آوری شده )تهیه گزارشات گزارش اط عات ج  .5

 .گیریو تحلیل و تفسیر( به گروهها اینف  جهت تص یم
 
 مفروضات حسابداري را لمس کنید:دوم رمز

باشالالد ه در ها مبتن  بر اصالالول و مفروتالالات موالالخصالال  م حسالالابداري ماجند سالالاير داجش
حسالالالالابداری هدفکار اين بخش به مه ترين آجها  ه توسالالالالط تیم محتواسالالالالا  گروه آمو ش 

 گرداوری شده است. اشاره خواهد شد.
 
 فرض تفك س شخص ت-1

شالالالالد  موجودیتی مسالالالالتقل و هویتی مت ایز ا  جگاه اجدیوالالالال ندا  حسالالالالابداری  مفهو  قا ل
برای هر موسالالسالاله جدای ا  مالک یا مالکا  آ  و جگاهداری حسالالای و تهیه صالالورتهای مالی 

 حسابداری است.برای هر موسسه به عنوا  یک شخصیت 

حال، در شالالالرایط خاا یا بنا بر الزامات قاجوجی، شالالالرکتهای متعل  و یا در کنترل یک با این
شالالالخصالالالیت حقوقی معین م کن اسالالالت به عنوا  یک شالالالخصالالالیت حسالالالابداری یگاجه تلقی 

 شوجد. 

براسالالا  فرض تفك س شالالخصالال ت، براي هر م سالالسالاله شالالخصالال ت  مسالالتقل به عبارتی دیگر 
 چن ن مسالالتقل ا  سالالالاير م سالالالسالالالات موجود در جامعه در جررگرفته ا مالس يا مالكا  آ  و ه

 شود. م 
 براي مثال 



 

5 
www.hadafkar.com 

هاي سالالالالفر خاجوادگ  خود را ارا ه اگر مدير يس م سالالالسالالاله براي حسالالالالابدار خود صالالالورت هزينه
هاي عنوا  برداشتهاي م سسه ثبت گردد بلكه بايد بهدهد طب  اين فرض جبايد در هزينه
هاي سالالالالالفر بابت عقد ر صالالالالالورت   ه مدير صالالالالالورت  ا  هزينهوي ثبت و جگهداري شالالالالالود ول  د

قرارداد با شالالر ت ديگري را به حسالالابداري م سالالسالاله ارا ه ج ايد وي بايد اين مورد را در هزينه 
 م سسه ثبت ج ايد.

)شالالالخصالالالیت حسالالالابداری مفهومی اسالالالت که اعتباری که جاشالالالی ا  اراده اجسالالالا  جیسالالالت بلکه  
ها که دارای هدفی موالالالالترت هسالالالالتند اعطا اجسالالالالا  گذار به گروهی ا حالتی اسالالالالت که قاجو 

 کند(.می
براسالا  ه  ن فرض اگر فردي داراي يس م سالساله ح ل و جقل و يس عكاس  باشد، براي 
هر يس ا  واحدهاي ت اري متعل  به وي بايد شخص ت حسابداري مستقل  در جرر گرفته 

خصالالالالال ت حسالالالالالابداري شالالالالالود و رويدادهاي مال  مربوط به هر  دا  ا  آجها ا  ديد ه ا  شالالالالال
 .ت زيه و تحل ل و در اسناد و مدارك ه ا  شخص ت حسابداري ثبت و جگهداري شود

 
 فرض تداو  فعال ت-2

 بینیفرض تداو  فعالیت به معنای آ  اسالالالالالت که مادا  که شالالالالالواهدی معتبر برای  یش
توقف فعالیتهای یک موسالسه در دست جباشد، حسابداری و تهیه صورتهای مالی آ  با 

 شود. فرض تداو  فعالیت اج ا  می
توقف موسالساله و تصال یم ارکا  ایصال ح موسالسه به اجح ل ا  ج له وتعیتها ی است 

 جد فرض تداو  فعالیت را منتفی سا د. تواکه می
اجد یا تحت مالکیت ع ومی موسالسات بخش ع ومی که به موجپ قاجو  توکیل شده

اجد، فرض تداو  قراردارجالد مالادا  کاله براسالالالالالالالا  قاجو  تعطیل، منحل یا واگذار جوالالالالالالالده
 فعالیت در مورد آجها مصداق جدارد.

 
 

 به عبارتی دیگر 
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 ن  باسالالالالت  ه فعال ت م سالالالالسالالالاله در آينده قابل   شفرض تداو  فعال ت بدين معن  
طور مسالالالالالت ر تداو  خواهد يافت و قصالالالالالد اجح ل يا توقف فعال ت آ  وجود اسالالالالالت و به

 جدارجد.
اين فرض حالا   ا  آ  اسالالالالالالالت  اله م سالالالالالالالسالالالالالالاله براي يالس دوره  مالاج   اف  براي اجراي  

 . ع ل ات، اج ا  قراردادها و ايفاي تعهدات خود، دوا  و بقا خواهد داشت
ه به حسالالالالالای هزينه  براسالالالالالا  اين فرض اسالالالالالت  ه مبالد  رداخت  در يس دوره مال    

هالالا تحالالت عنالالاوين مختلف دارای  بالاله شالالالالالالالود، بلكالاله بخوالالالالالالال  ا  اين  رداخالالتمنرور ج  
 گردد. هاي بعد منتقل م سال

 ذيرد.در جتی ه ها به بهاي ت ا  شالالالالالده ج ز براسالالالالالا  اين فرض صالالالالالورت م ثبت دارای 
شالالودکه فعالیت آجها در آینده برای مدت جامعین توالالکیل و فرض می موسالالسالالات ع وما

 بینی ادامه دارد. قابل  یش
 
  . فرض دوره مال 3

برای آجکه اط عات مربوط به جتایج ع لیات و وتالالالالالعیت مالی یک موسالالالالالسالالالالاله در طول  ما  
 های  ماجی مساوی تقسیم وفراهم و گزارش شالود، دورا  حیات یا ع ر یک موسالسه به دوره

 شود. ها تهیه میصورتهای مالی در هر یک ا  این دوره
 کنند. های مالی یکساله تهیه میموسسات صورتهای مالی خود را در دوره

قبول دوره یکسالاله به معنای آ  جیسالت که سالال مالی ه واره بر سال تقوی ی منطب  باشد 
آغا  و به ه ا  تاریخ در سال  تواجد ا  هر تاریخی در سال تقوی یبلکه شالروع سال مالی می

 بعد  ایا  یابد. 
شود اما موسسات برای با وجود آجکه سالال به عنوا  دوره مالی اغلپ موسالسات اجتخای می

تهیه و ارا ه  ایصووووورتهای مالی میان دروهکنندگا  در فواصالالالالاللی ا  سالالالالالال رف  جیا  اسالالالالالتفاده
 .کنندمی
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شالالود، شالالامل ای  ماجی ک تر ا  یکسالالال تهیه میهای که برای دورهصالالورتهای مالی میا  دوره 
ای ا  یاداشتهای توتیحی مطاب  ی کامل صالورتهای مالی یا صالورتهای مالی و گزیدهم  وعه

 ای است.الزامات استاجدارد گزارشگری مالی میا  دوره
اگر بخواهیم کالالاملتر این فرض را بررسالالالالالالالی کنیم بالالایالالد بگوییم فرض دوره مالالالی ) مالالاجی( 

های  ماجی دورهسالالالالالت و حاکی ا  آ  خواهد بود که فعالیت واحد اقتصالالالالالادی به قراردادی ا
 شالالالالالالالود، تا بتوا  درخالاا مالاجند دوره ماهاجه، شالالالالالالالش ماهه، حداکثر سالالالالالالالارجه تقسالالالالالالالیم می

گزارشالالالالالالالگری وتالالالالالالالعیالالت مالالالی و جتالالایج ع لیالالات ا  آ  بهره جسالالالالالالالتالاله و جیالالا هالالای اط عالالاتی 
 گیری برآورد گردد. کنندگا  جهت تص یماستفاده

توا  چنین بیالالا  کرد کاله ع ر جالامحالالدود واحالد اقتصالالالالالالالادی بالاله گیری کلی مییالک جتی اله در
 گویند. دوره مالیهای مالی مساوی تقسیم شده که هر دوره  ماجی را یک دوره

ه يس ساله )طب  بنابراين ع ر طورج  يس م سالساله به دوره هاي  ماج  مسالاوي  وتاه، مع ور
ه ا  ابتداي فروردين تا  ايا  اسالفند ماه ه ا  سالال م  ا باشد امقاجو  ت ارت در ايرا  مع ور

هاي مال  شالالالالالالوجد و براي هر دوره گزارشتواجد منطب  با تقويم هم جباشالالالالالالد( تقسالالالالالال م م م 
 گردد. ا ه م جداگاجه ار 
ه )دوره مال  يا حسالالالالالالالابداري( م به اين دوره گويند. هر دوره مال  را  ه هاي  ماج  اصالالالالالالالط حا

 گويند.برابر يس سال  امل باشد )سال مال ( م 
 
 گیریفرض واحد اجدا ه-4

طب  مفروتالالالات حسالالالابداری رویدادهای مالی برحسالالالپ واحد  ول رایج هر کوالالالور، به عنوا  
 شود. گیری و در صورتهای مالی گزارش می همقیا  موترت اجدا

گیری ثابت باشالالالالد، اما به گیری برحسالالالالپ واحد  ول مسالالالالتلز  آ  اسالالالالت که واحد اجدا هاجدا ه
یری گبرخ ف مقیاسهای دیگر اجدا ه -دلیل وجود تور  در اقتصاد جوام  مختلف، قدرت  ول

 یابد. در طول  ما  کاهش می -جریر متر در سیستم متریک
 
 



 

8 
www.hadafkar.com 

برای رف  این جارسالا ی، روشهای حسابداری خاصی جریر تهیه صورتهای مالی برحسپ ار ش 
ابداع شالالالالده اسالالالالت که آثار تتییر قی تها و کاهش قدرت خرید  ول را   جاری و ت دید ار یابی

 ج اید. تحت شرایط و موارد معین ملحوظ و در صورتهای مالی منعکس می
بدين معن  اسالالالالالالالت  ه آثار و جتايج  ل ه معام ت و  اين فرضبالا جگاهی جامعتر میتوا  گفت 

 گ ري و گزارش شود. ع ل ات مال  بايد برحسپ يس مقیا  موترت و موخا اجدا ه
باشالالالالالالالد، گیری کلیه معام ت و ع لیات مالی هر کوالالالالالالالور واحد  ول آ  کوالالالالالالالور میواحد اجدا ه

 .ریال استگیری رویدادهای هر واحد ت اری در ایرا  بنابراین واحد اجدا ه
 

 اصول حسابداری را درک کنید:سومرمز 

گیری ، ثبت و گزارش جتایج رویدادهای مالی مباجی حاکم بر اجدا هاصوووووول حسوووووابداری 
 یک موسسه است. اصول ع ومی حسابداری عبارتند ا :

 . اصل بهاي ت ا  شده 1
 ها ايه اصالالالالل بهاي ت ا  شالالالالده تاريخ ، ت ا  رويدادهاي مال  مربوط به دارایی و بدهیبر

هاي مال  منعكس به ار ش منصالالالالالالفاجه در تاريخ وقوع )رو  تحصالالالالالالیل( ثبت و در صالالالالالالورت
ه ار ش  ول  آجها افزايش يا  اهش يابد، اين افزايش یا  اهش م  شالالالالالالالوجالد و چناجچه بعدا

دار ها افزایش ار ش معن حسالالابداري تتییر قی تگر در شالالود به عبارت ديشالالناسالالاي  ج  
 جخواهد بود. 

ه وجود دارد  ه ب والالتر جنب« هاحسالالابداري تتییر قی ت»جا  به)البته در حسالالابداري مبحث  
 شالالود  ه ا گزارش مديريت  ا  وقاي  را دارد و در سالالطوح بارتر حسالالابداري به آ   رداخته م 

 (. موتوع اين مقاله خارج است
براسالالالالالالالا  این اصالالالالالالالل، اق   مختلف دارا ی، بالالدهی، درآمالالد و هزینالاله بالاله قی تهالالای در نتیجووه 

شالالالالود که البته ار شالالالالهای در مدارت حسالالالالابداری ثبت می ارزشووووهای تاری یمعامله شالالالالده یا 
 تاریخی م کن است به دریلی ماجند استه ت یا جقصا  تعدیل شود.
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 . اصل تطاب 2
بايد هزينه هر دوره را با درآمدهاي ه ا  دوره مقايسالاله شالالالوجد. گ ري سالالود هر دوره براي اجدا ه

هاي   ه براي  سالالالپ درآمدهاي ه ا  به عبارت ديگر براي محاسالالالبه سالالالود هر دوره بايد هزينه
دوره متح ل شالالالالالالده اسالالالالالالت را ا  درآمدها  سالالالالالالر ج ود. شالالالالالالناسالالالالالالایی درآمدهای تحق  یافته و 

بله آجها با یکدیگر را اصالالل تطاب  یا اصالالل های واق  شالالده مربوط به یک دوره مالی و مقاهزینه
 های یک دوره ا  درآمد ه ا  دوره گویند.وت  هزینه
به مفهو  شالناسا ی درآمدهای تحق  یافته  ها با درآمداصو  تااب  یا مقابله هزینهبه عبارتی 
 آجها با یکدیگر است.  مقابلههای واق  شده مربوط به یک دوره مالی و و هزینه

های آ  فزوجی داشالالته باشالالد های یک موسالالسالاله در یک دوره مالی بر ج   هزینهدچناجچه درآم
 جامند. تفاوت را سود خالا یا سود ویژه می

هالا یک دوره بیش ا  درآمدهای ه ا  دوره باشالالالالالالالد تفاوت را  یا  ر صالالالالالالالورتی کاله ج   هزینالهد
 گویند. خالا یا  یا  ویژه می

و سالالالالالالالود یا  یا  طی یک دوره مالی مطل  شالالالالالالالوجد، ها اگر مالدیرا  بخواهنالد ا  درآمدها، هزینه
 ها و درآمد تروری است.مقابله هزینه

 . اصل تحق  درآمد 3
بر ايه اين اصالالالالالالل درآمدها بدو  توجه به  ما  دريافت وجه جقد مربوطه، در  ما  تحق  

 شوجد. م شناساي  
شالالالود که خدمت مورد تواف  به موالالالتری در م سالالالسالالالات خدماتی درآمد  ماجی شالالالناسالالالایی می

 تحویل ارا ه شده باشد. 
د تحویل شده باش شود که کار به موتریدر م سالسات با رگاجی درآمد  ماجی شناسایی می

گیری درآمد جاشی ا  فروش کار در  ما  تحق  معامله به عبارت دیگر شالناسالایی و اجدا ه
    توجه به  ما  دریافت وجه جقد را اصل تحق  درآمد گویند.بدو
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، درآمالالد جالالاشالالالالالالالی ا  فروش کالالار و اصووووووو  تمق  درآموود بالالا جگالالاهی جالالام  تر میتوا  گفالالت در
که با شالالالالالود اعم ا  آ معامله شالالالالالناسالالالالالا ی و ثبت می تمق خدمات اج ا  شالالالالالده در  ما  

دریافت  ول ه راه باشالالالالالد یا جباشالالالالالد. درآمد، در فروش کار  ما  تحویل کار، ه زما  با 
اجتقال مزایا و مخاطرات مالکیت به موالالالالتری و در ارا ه خدمت،  س ا  اج ا  داد  کامل 

 یابد. خدمت مورد تعهد به موتری تحق  می
توا  درآمد را به تدریج برحسالالالالپ در  ی اجهای بلندمدت سالالالالاخت، می ر   به اکر اسالالالالت

 یورفت کار شناسا ی کرد. موروط برآجکه میزا   یورفت بطور عینی قابل برآورد باشد 
و طب  مفاد  ی ا  بتوا  مبلد درآمد را به تناسالالالالپ  یوالالالالرفت کار تعیین و جتایج  ی ا  را 

 به جحوی معقول برآورد کرد.
 
 حقاي . اصل افواء 4

هالالاي بالالا اه  الالت مربوط بالاله رويالالدادهالالا و  الالايالاله اين اصالالالالالالالل بر اين اسالالالالالالالت  الاله  ل الاله واقع الالت
 گیری افوالالاءهاي مال  م سالالسالاله باید به جحو مناسالالپ و  امل برای اتخاا تصالال یمفعال ت

کنندگا  خارجی شالود چناجچه اط عات حسالابداری به درسالتی و کامل در اختیار اسالتفاده
تواجد گردد  ه اين امر م گروههای اینف  ای اد میگیری مقرار جگیرد، موالک تی در تصالال ی

  هاي ه راه آ  صورت  ذيرد.يادداشت هاي مال  وهاي صورتدر   وست
 یکی ا  اصول حاکم بر صورتهای مالی، افوای کافی و مناسپ است. اص  افشاء 

  ا  اط عاتیعنی، صورتهای مالی ه راه با یاداشتها و سایر اط عات مک ل باید حاوی ت
کنندگا  ا  گیریهالای آگالاهالاجه را برای اسالالالالالالالتفادهمهم و مربوط بالاشالالالالالالالد تالا امکالا  تصالالالالالالال یم

 صورتهای مالی فراهم سا د. 
گیری جسالبت به افواء یا عد  افوای یک قلم، باید قضاوت کنند حسالابدارا  در تصال یم

ا یت دارد یکنندگا  ا  صالالالورتهای مالی اه گیری اسالالالتفادهکه آیا این اط عات در تصالالال یم
 خیر؟ 
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کنندگا  ا  صورتهای مالی در اج ا  داد  یا خودداری گیری استفادهیعنی، اگر در تص یم
ا  اج ا  داد  یک ع ل، بنحوی معقول موثر و مهم باشالد، افوالای آ  در صورتهای مالی 

 کند. ترورت  یدا می
شود. مه ترین شکل افوای اط عات، در متن اط عات به شالکلهای گوجاگو  افواء می

 صورتهای مالی است. 
رود، ا  آج اکه اختصالالالالالالار و ای ا  یکی ا  ویژگیهای اصالالالالالاللی صالالالالالالورتهای مالی به شالالالالالال ار می

ای برای افوای آ  گروه ا  اط عات است یاداشتها و جداول ه راه صورتهای مالی وسیله
  جد.آ  درمتن صورتهای مالی به مطلوبیت آ  لط ه میکه گزارش 

شالالالالود و دارای الزامات کلی افوالالالالاء که به هی  یک ا  عناصالالالالر صالالالالورتهای مالی مربوط ج ی
 ماهیت فراگیر است عبارتند ا : 

های حسالالالالابداری، معام ت با اشالالالالخاا وابسالالالالته، رویدادهای  س ا  تاریخ ترا جامه، رویه
 و ابهامات با اه یت. بدهیهای احت الی و مخاطرات 

ع وه بر موارد یادشالده، سالایر موارد افواء جریر اط عات تفصیلی مربوط به مبلد ریالی 
گالالذاریهالالا، موجودی کالالار، ار ش بالالا ار، سالالالالالالالود یالالا  یالالا  تح  یالالافتالاله و تح  جیالالافتالاله سالالالالالالالرمالالایالاله

های ثابت، اط عات شالالالالالالالده و اسالالالالالالالته ت اجباشالالالالالالالته دارا یاط عات مربوط به بهای ت ا 
ی مربوط به هریک ا  به اق   خاا در ترا جامه، صالالالالالورت سالالالالالود و  یا  و سالالالالالایر تفصالالالالالیل

های بلندمدت و اط عات مربوط به ساختار سرمایه در شرکتهای سهامی  صورتهای بدهی
 تاکید دارد. 

ای محدود سالالراج ا ، برخی ا  الزامات افوالالاء جریر سالالود هر سالالهم و گزارشالالهای میا  دوره
 است.به شرکتهای سهامی عا  
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 . اصل اه  ت5
نای کنندگا  که برمباط عاتی با اه یت اسالالالت که بتواجد بر تصالالال ی ات اقتصالالالادی اسالالالتفاده

 شود، تأثیرگذار باشد. های مالی اتخاا میاق   صورت
ای حسالالابداری اسالالت. حد حد و مر  اه یت اط عات مالی تاب  اسالالتاجداردها و قضالالاوت حرفه

 ط عات مطل  جیست بلکه جسبی است. و مر  )آستاجه( شناخت اه یت ا
ه هنگالا  خريالد خود جويس  اله ع ر ب ش ا  يالس سالالالالالالالال دارد را باله لحالاظ جرري بايد موق   مث 

 توا اه یت و جزیی اسالالالت، ج یخريد به عنوا  دارا   ثبت ج ود اما ا  آج ا که مبلد آ  کم
 .ها لحاظ ج وددر حسایآجرا به عنوا  دارایی ثبت ج ود و بهتر است به عنوا  هزینه دوره 

 . اصل ثبات رويه6
گیری رویالدادهای مالی موالالالالالالالابه در هر دوره با رعایت یکنواختی و ثبالات رویاله یعنی اجالدا ه

 اع ال گردد. طور مست ر به
ویه ر   ذیر جخواهد بود. ثباتهای مالی امکا عد  رعایت ثبات رویه قابلیت مقایسالاله صالالورت

گیری اثرات مالالی معالام ت و سالالالالالالالایر رویدادهای دا هیکنواختی بالدین معنی جیسالالالالالالالت کاله اجالو 
ه جبایسالالالتی تتییر کند، چناجچه روش به کارگیری روش جدید  موالالالابه در هر دوره مالی اسالالالاسالالالا

باشالالالالد. اثربخوالالالالی میزا  اط عات را افزایش دهد، شالالالالرکت جاگزیر به اع ال روش جدید می
های ه راه اید در یادداشالالالالتها و اثرات جاشالالالالی ا  آ  بدر رویه بدیهی اسالالالالت هر گوجه تتییر

 های مالی افوا شود.صورت
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 هاي اطالعات حسابداري را بشناسید ويژگي:چهارمرمز 

 مربوط بودنویژگی اول 
کنندگا  در ار یابی شالالالالالود که بر تصالالالالال ی ات اقتصالالالالالادی اسالالالالالتفادهاط عاتی مربوط تلقی می

های گذشالالالته م ثر واق  شالالالود. به ار یابیرویدادهای گذشالالالته، حال و آینده یا تأیید یا اصالالال ح 
ار ش -2بینی داشالالالالالالالتاله باشالالالالالالالد،ار ش  یش-1شالالالالالالالود کاله:طور کلی اط عالاتی مربوط تلقی می

 به موق  باشد.-3کنندگی داشته باشدتأیید

 به موقع بودندوم ویژگی 
باله موق  بود  باله موتالالالالالالالوع مناسالالالالالالالپ بود   ما  ارا ه اط عات مال  اشالالالالالالالاره دارد،  يرا 

ويژه اط عات مال ، جسبت به گذشت  ما  حساس ت  يادي اط عات، بهبسال اري ا  اجواع 
تواجد رو اط عات حسالالابداري ج  دهند. ا  اينا  دسالالت م خود را  و به سالالرعت ار ش دارجد

يعن  در  ما  مناسالالالالالالپ در دسالالالالالالتر  باشالالالالالالد،  موق كه بهمربوط محسالالالالالالوی شالالالالالالود مگر اين
 گ رجدگا  قرار گ رد. تص  م

  قاب  اتکا بودنسوم ویژگی 
اط عاتی قابل اتکاسالالالالت که عاری ا  اشالالالالتباه و ت ای ت جاجبداراجه با اه یت باشالالالالد و به 

معرف آ  باشالد که چناجچه افرادی واجد شالرایط ما صال حیت موابه و به طور طور صالادقاجه 
گیری تبعیت کنند به جتایج یکسالالالاجی و موالالالابهی دسالالالت اجدا هفرایند  مسالالالتقل، اگر ا  ه ا 

ه توجیه اصلی  به کارگیری اصل بهای ت ا  شده است. یابند. قابل اتکا بود  غالبا

  قاب  مقايسه بودنچهارم ویژگی 
 هالالاي مالالال  ط  دورهگرا گزارشموالالالالالالال  مالالال  تواجالالا و واق ريزي و ته الاله خطجهالالت برجالالامالاله

گ ري ر   اسالالالت اط عات تواجند اط عات  اف  را به مديرا  ارا ه دهند. براي تصالالال  مج  
يالس مقط   مالاج  بالا مقالاط   مالاج  ديگر مقالايسالالالالالالاله و آجگاه سالالالالالالال ر تت  رات و تحورت را در 

دسالالالالالالالت آمده تع  ن اي بالهمقالاط  موارد مختلف سالالالالالالالن ش و برمبنالاي اط عالات مقالايسالالالالالالاله
 مو  و تنر م برجامه ج ود.خط

 تهیه و تدوین گروه ممتواساز هدفکار


