آهوزش حسابداری (جلسه دوم )

آهوزش حسابداری (جلسه دوم )
تاریخ تنظین  :شهریور هاه 2931
واحد پشتیبانی و آهوزش پارهیس

آهوزش حسابداری ( جلسه دوم )
تزای ػزّع حظاتساری ػولی زاًظتي همساری تؼاریف ّ اصطالحات الشاهی اطت  ،تؼاریف اتتسایی ّ اّلیَ
ػاهل هْارز سیز هی تاػس :











زفتز رّسًاهَ  :تواهی هؼاهالت رّساًَ ّاحس تجاری تَ تزتیة تارید ّلْع زر ایي زفتز.
زفتز کل  :هؼاهالت ثثت ػسٍ زر زفتز رّسًاهَ تَ صْرت حسالل ُفتَ ای یک تار تَ زفتز کل هٌتمل هی
ػًْس .
حظاب  :تَ هٌشلَ پزًّسٍ ای هفصل اس تغییزاتی اطت  ،کَ زریک زارائی ذاؽ یا یک تسُی ذاؽ یا
طزهایَ صاحة هْطظَ  ،طی یک زّرٍ سهاًی هؼوْال یک طال رخ هی زُس ّ اتشار اصلی ثثت ّ ذالصَ
کززى اطالػات هالی اطت .
زارایی  :ػاهل هٌاتغ التصازی ّاحس التصازی ُظتٌس کَ اًتظار هی رّز زر آیٌسٍ هٌافؼی تزای هالکاى آى
ّاحس زاػتَ تاػس .
تسُی  :حمْق هالی اػراؽ غیز اس هالکاى ًظثت تَ زارائی ُای یک ّاحس التصازی را تسُی هی
گْیٌس.
طزهایَ  :حك یا ازػای هالک یا هالکیي ًظثت تَ زارائی ُای یک ّاحس التصازی را طزهایَ هی گْیٌس.
طال هالی  :زر حظاتساری هؼوْال یک طال ػوظی را تَ ػٌْاى طال هالی اًتراب هی کٌٌس ّلی
گاُی اس زّرٍ ُای  3هاَُ  6 ،هاَُ ّ  9هاَُ ًیش اطتفازٍ هی ػْز کَ تَ آى زّرٍ هالی هی گْیٌس.
هؼازلَ حظاتساری  :زارایی = تسُی  +طزهایَ
ثثت  :ػثارت اطت اس ًگارع حظاتساری یک رّیساز هالی زر حظاب ُای هزتْطَ .

تجزیه و تحلیل معامالت و عملیات مالی :
فزض کٌیس لصس ػزّع فؼالیتی را زاریس  .تزای ایي هٌظْر  01111111ریال اس ّجَ ًمس هزتْط تَ ذْزتاى را زر
هحل ذاصی لزار هی زُیس  .چْى فکز هی کٌیس کَ هثلغ فْق تزای اًجام فؼالیت هْرز ًظز کافی ًیظت  ،هثلغ
 0111111ریال ًیش اس یکی اس زّطتاى ذْز تَ ػٌْاى لزض زریافت هی کٌیس .فزض کٌیس فؼالیتِای فْق را زر لالة
یک ػزکت ارائَ کززٍ تاػیس  .اکٌْى کل ّجَ ًمسی کَ زر اذتیار ػزکت ػوا هی تاػس تزاتز اطت تا :
00111111=0111111+01111111
زر حظاتساری  00111111ریال فْق را اصطالحا زارایی  0111111 ،ریال را تسُی ّ  01111111ریال را طزهایَ
هی گْیٌس .چٌاًچَ تَ هؼازلَ فْق زلت کٌیس ذْاُیس زیس کَ راتطَ سیز تزلزار اطت :

دارائیها = بدهیها  +سزمایه

ایي هؼازلَ زر حظاتساری ُوْارٍ تزلزار اطت ّ تَ آى هؼازلَ اطاطی حظاتساری هی گْیٌس.
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هؼازلَ اطاطی حظاتساری هثٌا ّ ػالْزٍ طیظتن حظاتساری زّ طزفَ اطت  .تز اطاص ایي هؼازلَ هی تْاى
ُز یک اس هؼاهالت ّ ػولیات هالی ّ رّیسازُای زرای ااثز هالی را تجشیَ ّ تحلیل ّ آثار آى را تز ػٌاصز هؼازلَ
تؼییي کزز.
تؼزیف اجشا اصلی هؼازلَ اطاطی حظاتساری :

دارائی ها :
اهْال  ،هطالثات ّ طایز هٌاتغ التصازی هتؼلك تَ یک هْطظَ کَ زر ًتیجَ هؼاهالت  ،ػولیات هالی یا طایز
رّیسازُا ایجاز ػسٍ ّ لاتل تمْین تَ پْل ّ زارای هٌافغ آتی اطت  ،زارائی ًاهیسٍ هی ػْز .
هْطظات تز حظة ًْع ّ حجن فؼالیتؼاى  ،زارائی ُا ی هرتلفی زارًس کَ اس جولَ اًِا هی تْاى ّجَ ًمس،
هطالثات هْطظَ اس زیگزاى  ،هْجْزی کاال  ،اّراق تِازار  ،سهیي  ،طاذتواى ّ ،طایل ًملیَ ّ اثاثَ ازاری را ًام
تزز.

بدهی ها :
تؼِساتی کَ یک هْطظَ زر هماتل اػراؽ ّ هْطظات زیگز زارز ّ اس هؼاهالت ّ رّیسازُای گذػتَ ًاػی
ػسٍ اطت ّ تایس اس طزیك پززاذت پْل  ،تحْیل کاال  ،اًجام زازى ذسهت یا اًتمال طایز الالم زارایی تظْیَ
ػًْس ؛ تسُی ًاهیسٍ هی ػْز.
اجشا اصلی تسُی هی تْاى تَ هْارز سیز اػارٍ ًوْز :






حظاتِای پززاذتٌی  :تَ تسُیِایی کَ زر اثز ذزیس ًظیَ زارائیِا یا زریافت ًظیَ ذسهات ایجاز ػسٍ
تاػس ّ زر لثال آى طٌس تجاری تظلین ًؼسٍ تاػس  ،حظاتِای پززاذتٌی هی گْیٌس.
اطٌاز پززاذتٌی  :تسُیِایی ُظتٌس کَ زر لثال آًِا اطٌاز تجاری ًظیز طفتَ ّ تزات تظلین طلثکار
ػسٍ تاػس .
پیغ زریافت  :تَ ّجَ زریافتی اس هؼتزیاى لثل اس تحْیل کاال یا ارائَ ذسهت  ،پیغ زریافت گفتَ هی
ػْز .تَ ػثارت زیگز ُز گاٍ لثل اس تحْیل کاال یا ارائَ ذسهت تَ زیگزاى ّ ،جِی اس اًاى زریافت ػْز تَ
آى پیغ زریافت هی گْیٌس.
ّام پززاذتٌی  :هثالغی را کَ هْطظَ اس اػراؽ زیگز تَ ػٌْاى ّام زریافت هی کٌس ّ تؼِس هی ًوایس
کَ آى را زر هْػس هؼیي یا تَ الظاط پززاذت کٌس ّ ،ام پززاذتٌی هی گْیٌس .

سزمایه :
حك هالی هالک یا هالکاى یک هْطظَ ًظثت تَ زارائیِای آى  ،طزهایَ ًاهیسٍ هی ػْز  .زر ُز سهاى تا کظز
کززى تسُیِای یک هْطظ َ اس زارائیِای آى  ،هثلغ طزهایَ تَ زطت هی آیس.
ًحٍْ هحاطثَ طزهایَ زر پایاى ُز زّرٍ هالی را هی تْاى زر لالة هؼازلَ سیز ًؼاى زاز :

سزمایه پایان دوره = سزمایه اول دوره  +سزمایه گذاری مجدد  +سود دوره جاری – بزداشت
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رویدادهای مالی :
رّیسازُایی ُظتٌس کَ اثز هالی زاػتَ تاػٌس  .تَ ػثارت زیگز  ،رّیسازُای هالی  ،رّیسازُایی ُظتٌس کَ
حسالل تز یکی اس ػٌاصز هؼازلَ اطاطی حظاتساری تاثیز تگذارًس.
ستاى حظاتساری ستاى تسُکار ّ تظتاًکار اطت .اما قاعده بدهکار و بستانکار کزدن چیست ؟
تَ طْر کلی افشایغ ػٌاصز طوت راطت هؼازلَ اطاطی حظاتساری یؼٌی زارائیِا را تا تسُکار ّ کاُغ آًِا را
تظتاًکار ًؼاى هی زٌُس .تزػکض  ،افشایغ ػٌاصز طوت چپ هؼازلَ اطاطی حظاتساری یؼٌی تسُیِا ّ
طزهایَ را تا تظتاًکار ّ کاُغ آًِا را تا تسُکار ًؼاى هی زٌُس.

دارائیها

=

+

بدهی ها

سزمایه

بدهکار

بستانکار

بستانکار

بدهکار

طزح یک طْال :

آلای احوسی ػزکت الف را تاطیض ّ هثلغ  611هیلیْى ریال تَ ػٌْاى طزهایَ اّلیَ ّارز ػزکت ًوْز :
صٌسّق ( هثلغ  611هیلیْى ریال افشایغ یافتَ )
طزهایَ ( هثلغ  611هیلیْى ریال افشایغ یافتَ )

تسُکار
تظتاًکار

یک تاب طاذتواى تَ هثلغ  011هیلیْى ریال تَ طْر ًمس ذزیساری ػسٍ اطت.
طاذتواى ( هثلغ  011هیلیْى ریال افشایغ یافتَ )

تسُکار

صٌسّق ( هثلغ  011هیلیْى ریال کاُغ یافتَ )

تظتاًکار
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یک زطتگاٍ ذْزرّ تَ هثلغ  01هیلیْى ریال تَ صْرت ًظیَ ذزیساری هی ػْز .
ّطایل ًملیَ ( هثلغ  01هیلیْى ریال افشایغ یافتَ )
تسُی ُا ( هثلغ  01هیلیْى ریال افشایغ یافتَ )

تسُکار
تظتاًکار
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