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تمام حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به آموزشگاه کاشانه می باشد و هر گونه کپی، برداشت و انتشار آن پیگرد قانونی دارد.

حسابداری مالی
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مفروضات حسابداری
ــت  ــد رعای ــرض در حســابداری بای ــن ف چندی
ــاره  ــه بحــث درب ــه ب ــن فرضی شــود کــه اولی
تفکیــک شــخصیت می پــردازد بــه ایــن 
معنــا کــه بــرای هــر شــرکت یــا موسســه یــا 
ســازمان شــخصیتی جــدا از مالــک یــا مالکان 
و ســهامداران آن بایــد در نظــر گرفتــه شــود.

ــه  ــت ک ــت اس ــداوم فعالی ــه، ت ــن فرضی دومی
ایــن فرضیــه ادعــا دارد شــرکت مورد بررســی 
در آینــده فعالیــت می کنــد و قصــد انحــال و 

یا تعطیلی ندارد.

 ســومین فرضیــه دوره مالــی می باشــد کــه بــر 
اســاس آن یــک مدیــر یــا مالــک و یــا ســهام 
دار شــرکت بــرای دریافــت اطاعــات از واحــد 
ــه انتظــار یــک ســاله  حســابداری احتیاجــی ب
ــدارد و  ــاری ن ــای تج ــداد فعالیت ه ــرای رخ ب
از آنجــا کــه دوره هــای مالــی در طــول ســال 
ــده اند،  ــف ش ــدت تعری ــاه م ــورت کوت ــه ص ب
لــذا می تــوان تــا تاریــخ ثبــت شــده، گــزارش 

را بــه مدیریــت تقدیــم کــرد. 
ــاب  ــودن حس ــدی ب ــه، تعه ــن فرضی چهارمی
ــا  ــاب درآمده ــه حس ــا ک ــدان معن ــد ب می باش
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ــه  ــاب هزین ــد و حس ــق یاب ــه تحق ــی ک زمان
هــا در زمــان تحمیــل، ثبــت و شناســایی 
ــت  ــا پرداخ ــت و ی ــان دریاف ــوند و زم می ش
وجــه  نقــد مــاک ثبــت و شناســایی آن  
ــدازه  ــد ان ــه، واح ــن فرضی ــد. پنجمی نمی باش
ــات   ــی معام ــد، تمام ــول( می باش ــری )پ گی
و فعالیت هــای شــرکت بایــد بــر اســاس یــک  

ــوند. ــری ش ــنجیده و اندازه گی ــار س معی
صورت های مالی

همانطــور کــه در ابتــدا ذکــر شــد، مفروضاتــی 
بــرای ثبــت و شناســایی ســند وجــود دارد کــه 
ــات را تشــکیل  ــد عملی اصــل و اســاس فراین
میدهــد و پــس از آن نوبــت بــه  تهیــه  صورت 
ــی  ــای مال ــورت ه ــود. ص ــی می ش ــای مال ه
ــه،  ــورت  ترازنام ــون ص ــی چ ــواع گوناگون ان
صــورت ســود و زیــان، صــورت گــردش وجوه 
نقــد، صــورت تغییــرات در حقــوق مالــکان یــا 

ــرد. ــام ب ــوان ن ــوق ســهامداران را می ت حق
تهیــه صــورت هــای مالــی کار آســانی اســت 
ــک  ــا زدن ی ــود ب ــا نم ــوان ادع ــی می ت حت
ــا  ــود ام ــت نم ــی را دریاف ــه صــورت مال دکم
ــت  ــت اس ــز اهمی ــیار حائ ــه بس ــی ک مطلب
ــای  ــورت ه ــیر ص ــل و تفس ــه و تحلی تجزی
ــدودی  ــراد مع ــفانه اف ــه متاس ــت ک ــی اس مال

از توانایــی صحیــح تحلیــل آن برخــوردار 
هســتند. اگــر مدیــر مالــی صــورت مالــی را به 
درســتی تحلیــل نکنــد باعــث خســارات جبران 
ــه  ــداف تهی ــی از اه ــود. یک ــری می ش ناپذی
صــورت هــای مالــی و ارائــه آن بــه مدیریــت، 
ــه   ــد ک ــری می باش ــزی و تصمیم گی برنامه ری
بنــگاه  اقتصــادی  در چــه زمانــی خریــد کند؟، 
در چــه زمانــی ســرمایه گذاری کنــد؟ و در چــه 

ــروش برســاند؟.  ــی ســهام خــود را بف زمان
ــاد  ــان ایج ــا زی ــود و ی ــای س ــن گوی همچنی
شــده می باشــد، اگــر ســودده اســت ناشــی از 
کــدام فعالیــت بــوده و اگــر زیانــده اســت، آیــا 
ــای  ــت به ــا قیم ــده و ی ــر ش ــا منج هزینه ه
ــت  ــاید برداش ــا ش ــت، و ی ــده باالس ــام ش تم
بیــش از حــد مدیــران از حســاب آن را ضــررده 

کــرده اســت.
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