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حسابداری یک فنی است که همه روزه اکثر افراد با آن سر و کار دارند و برخی به صورت تخصصی و برخی به  

ها را به  دهد که میزان سوددهی و هزینه کنند. حسابداری این امکان را به ما میصورت تجربی از آن استفاده می
رشته مورد استفاده عموم مردم از مدیران صنایع ،  صورت علمی و دلخواه تغییر دهیم.اطالعات مربوط به این 

شود تا اعداد و ارقام  ، تجار و اصناف تا استفاده کنندگان محصوالت و خدمات می باشد و باعث می  گذارانسرمایه 
 .نامفهوم و گیج کننده به صورت اطالعات جالب توجه و قابل نتیجه گیری در دسترس قرار گیرد

تخصصی ، نه تنها به صورت یک حرفه مطرح، بلکه در زندگی خصوصی و شخصی نیز   فراگیری این فن به صورت 
کارساز میباشد به طور مثال نحوه صحیح بودجه بندی ، تقسیم هزینه ، تعیین قیمت تمام شده ، روش های  

توجه به تورم   پیمانکاری ، معامالت اوراق بهادار ، تعیین استهالک دارایی ها ، انواع سرمایه گذاری ، حسابداری با
از بحث های ارائه شده در این گروه می باشد. در پایان شاید بتوان حسابداری را به عنوان پایه اصلی صنعت     و....

، تولید و ارائه خدمات معرفی کرد. چرا که بدون وجود حسابداری و ثبت دقیق و نتیجه گیری صحیح از اطالعات  
 .نگی است به لرزه در آمده و چه بسا که شرکت را به انحالل بکشاند ، پایه اصلی شرکت که همان سرمایه و نقدی

در حسابداری اصلی ترین آیتم، شناخت ماهیت ها و ثبت عناوین حساب ها می باشد. امروزه اکثر حسابداران در  
ن  آغاز کار خود مشکالت متعددی در شناخت ماهیت ها دارند و به همین دلیل در صدد آن آمدیم تا با نوشتن ای

 .پست آموزشی، مشکالت متعدد در ثبت و شناخت ماهیت ها و عناوین حساب ها را کم کنیم

  

 گروه دارایی

دارایی در علم حسابداری عبارت است از کلیه اموال و حقوقی که دارای ارزش پولی باشند. دارایی های واحد ممکن 
کاال ، اثاثه اداری یا به صورت حقوق مالی است پدیده های عینی و مشهود باشند مثل زمین ،ساختمان ، موجودی  

و امتیازات غیر قابل رویت مثل سرقفلی و حق امتیاز. دارایی ها از نقطه نظر اراده و نقدشوندگی در ترازنامه به  
های جاری و  گروه های متمایزی تقسیم می شوند. دو گروه که مورد استفاده بیشتری دارند عبارتند از دارایی

 .جاری یا ثابتهای غیردارایی

 :(Current Assets)دارایی های جاری 

هایی که انتظار نقدشوندگی آنها در طی یک سال مالی می رود،  دارایی های جاری به موجودی نقد و سایر دارایی 
گیرند که انتظار نقدشوندگی آنها بیش از یک ها در برابر اقالم دارایی ثابت قرار میشود. این نوع داراییگفته می

 .ل می باشد سا
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 : (Fixed Asset/Capital Asset)داراییهای غیر جاری یا ثابت

گیری و عمر نسبتا طوالنی ) بیش از یکسال ( بوده و به قصد دارایی هایی هستند که دارای منافع آتی قابل اندازه
فاده قرار گرفته و یا  اند ، بلکه در روال عادی عملیات واحد تجاری به گونه ای موثر مورد استفروش تحصیل نشده 

 .انتظار می رود که طی مدت زمانی معقول در آینده به بهره برداری می رسد 

 :در زیر کدینگ حسابهای مربوط به دارایی ها و ماهیت آنها را مشاهده می نمائید  

 نوع حساب   وضعیت  طبقه بندی حساب  عنوان حساب 
 ترازنامه ای بدهکار  داراییهای جاری موجودی نقد و بانک

 ترازنامه ای بدهکار  داراییهای جاری تنخواه گردان
 ترازنامه ای بدهکار  داراییهای جاری حسابهای دریافتنی

 ترازنامه ای بستانکار داراییهای جاری ذخیره مطالبات مشکوک الوصول

 ترازنامه ای بدهکار  داراییهای جاری اسناد دریافتنی
 ترازنامه ای بدهکار  داراییهای جاری بهره دریافتنی

 ترازنامه ای بدهکار  داراییهای جاری اوراق بهادار قابل فروش
 ترازنامه ای بدهکار  داراییهای جاری سرمایه گذاری در اوراق بهادار

 ترازنامه ای بدهکار  داراییهای جاری مالیات بر ارزش افزوده خرید
 ترازنامه ای بدهکار  داراییهای جاری سپرده حسن انجام کار

 ترازنامه ای بدهکار  داراییهای جاری پیش پرداخت

 ترازنامه ای بدهکار  داراییهای جاری ملزومات
 ترازنامه ای بدهکار  داراییهای جاری موجودی کاال

 سود و زیانی بدهکار  داراییهای جاری بهای تمام شده کاالی فروش رفته

 ترازنامه ای بدهکار  داراییهای جاری مواد اولیه
 ترازنامه ای بدهکار  داراییهای جاری کار در جریان ساخت

 ترازنامه ای بدهکار  داراییهای جاری کاالی ساخته شده
 ترازنامه ای بدهکار  دارایی غیرجاری وسایط نقلیه

 ترازنامه ای بدهکار  داراییهای جاری ماشین آالت
 ترازنامه ای بدهکار  داراییهای جاری تجهیزات
 ترازنامه ای بدهکار  داراییهای جاری ساختمان

 ترازنامه ای بستانکار داراییهای غیرجاری استهالک انباشته
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 ترازنامه ای بدهکار  داراییهای غیرجاری زمین

 ترازنامه ای بدهکار  دارایی های نامشهود سرقفلی
 ترازنامه ای بدهکار  نامشهوددارایی های  حق اختراع

داراییهای -استهالک انباشته
 نامشهود

 ترازنامه ای بستانکار دارایی های نامشهود

 ترازنامه ای بدهکار  دارایی های نامشهود هزینه های تاسیس

  

 گروه بدهی

سایر رویدادهای گذشته  بدهی عبارت است از تعهد انتقال منافع اقتصادی توسط واحد تجاری ناشی از معامالت یا  
 :است.بدهی ها همانند دارایی ها در حسابداری به دو دسته زیر تقسیم می شوند 

 :بدهی های جاری 

بدهیهای جاری ، تعهداتی است که به طور معقول انتظار می رود در طی یک سال یا یک چرخه عملیاتی ) هر کدام 
ایجاد بدهی های جاری بازپرداخت یا تسویه شود. آن بخش از های جاری یا که طوالنی تر باشد ( از محل دارایی

های بلند مدت پرداخت گردد و یا با ایجاد یک  تعهدات که انتظار می رود در طی سال مالی آتی از محل دارایی
 .بندی به عنوان بدهی جاری نمی باشد بدهی بلند مدت تسویه شود، قابل طبقه 

 : بدهی های بلند مدت

طقی انتظار دارد این بدهی ها را از طریق دارایی های جاری خود و یا از طریق ایجاد یک بدهی شرکت به طور من
جاری دیگر ، تسویه کند. بدهی هایی که هر دو خصوصیت فوق را به صورت همزمان نداشته باشند ، به عنوان  

 .بدهی های غیر جاری ) بلند مدت ( طبقه بندی می شود

 نوع حساب  وضعیت طبقه بندی حساب  عنوان حساب 

 ترازنامه ای بستانکار بدهیهای جاری حسابهای پرداختنی

 ترازنامه ای بستانکار بدهیهای جاری اسناد پرداختنی

 ترازنامه ای بستانکار بدهیهای جاری مالیات بر ارزش افزوده فروش

 ترازنامه ای بستانکار بدهیهای جاری عوارض بر ارزش افزوده فروش

 ترازنامه ای بستانکار بدهیهای جاری پرداختنیحقوق 

 ترازنامه ای بستانکار بدهیهای جاری مالیات بر درآمد حقوق پرداختنی
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 ترازنامه ای بستانکار بدهیهای جاری مالیات پرداختنی

 ترازنامه ای بستانکار بدهی غیر جاری وام پرداختنی

 ترازنامه ای بستانکار بدهی غیرجاری حصه جاری بدهی های بلند مدت

 

 تعریف سرمایه 

آن حاصل   هایهای واحد تجاری از جمع دارایی سرمایه عبارت است از باقیمانده ای است که از کسر جمع بدهی
 .می شود. سرمایه ، بدهی موجودیت اقتصادی به صاحبان آن است

 نوع حساب  ماهیت حساب  طبقه بندی حساب  عنوان حساب 

 ترازنامه ای  بستانکار  سرمایه  سرمایه 
 ترازنامه  بستانکار  حقوق صاحبان سهام  سرمایه گذاری مجدد   
 ترازنامه ای  بستانکار  حقوق صاحبان سهام  سرمایه اعطایی  
 ترازنامه ای  بستانکار  حقوق صاحبان سهام  سود ) زیان ( انباشته  
 ترازنامه ای  بدهکار  سرمایه  برداشت  

 ترازنامه ای  بستانکار  صاحبان سهام حقوق  اندوخته قانونی
 ترازنامه ای  بستانکار  حقوق صاحبان سهام  اندوخته احتیاطی 

 ترازنامه ای  بستانکار  حقوق صاحبان سهام  سهام ممتاز
 ترازنامه ای  بستانکار  حقوق صاحبان سهام  صرف سهام ممتاز  

 ترازنامه  بستانکار  حقوق صاحبان سهام  سهام عادی 
 ترازنامه ای  بستانکار  حقوق صاحبان سهام  عادی صرف سهام  

 ترازنامه ای  بستانکار  حقوق صاحبان سهام  سود قابل توزیع 

 

 

 

 

file:///C:/Users/mosta/Desktop/www.chaabok.com
https://www.chaabok.com/1398/06/01/%da%a9%d8%af%db%8c%d9%86%da%af-%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d9%87%d8%a7-%d9%88-%d8%a2%d8%b4%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d8%a7%d9%87%db%8c%d8%aa-%d8%b3%d8%b1%d9%81%d8%b5%d9%84-%d9%87%d8%a7/


www.chaabok.com                                           آموزش کدینگ حسابها 
 

 درآمدها 

منابع کسب شده بابت فروش کاال و ارائه خدمات به مشتریان را در آمد می گویند.سرفصل های مربوط به درآمدها  
 :به شرح زیر می باشد 

 نوع حساب  ماهیت حساب  حساب طبقه بندی  عنوان حساب 

 سود و زیانی  بستانکار   فروش و درآمدها   فروش 
 سود و زیانی  بستانکار   فروش و درآمدها   برگشت از فروش و تخفیفات 

سایر درآمدها و هزینه های 
 عملیاتی

 سود و زیانی  بستانکار  فروش و درآمدها  

 هزینه ها 

شود، هزینه گفته  عملیات خود برای کسب درآمد متحمل می مجموع مخارجی که یک کسب و کار در طول 
 :شود.مهمترین سرفصل های حساب مربوط به هزینه ها به شرح زیر می باشد می

 نوع حساب  ماهیت حساب  طبقه بندی حساب  عنوان حساب 

 سود و زیانی  بدهکار  هزینه ها  هزینه های حقوق و دستمزد
 سود و زیانی  بدهکار   هزینه ها  هزینه های بازاریابی و فروش 

 سود و زیانی  بدهکار  هزینه ها  سایر هزینه ها 
 سود و زیانی  بدهکار  هزینه ها  هزینه استهالک 

 سود و زیانی  بدهکار  هزینه ها  هزینه بهره 
 سود و زیانی  بدهکار  هزینه ها  هزینه حمل 

همانند )حقوق پایه،اضافه کاری،حق  نکته:هزینه های حقوق و دستمزد خود می توانند به سرفصل های جزئی تری  
 .شیفت کاری و .....( توسعه یابند.مهم ماهیت و طبقه بندی و نوع حساب آنهاست که مشابه هم می باشند 
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 بهای تمام شده کاالی فروش رفته 

های مستقیم مربوط به تولید کاالهای فروخته شده توسط یک شرکت   هزینه فروش رفته، کاال بهای تمام شده
است. این مقدار شامل هزینه مواد مصرفی در تولید کاال در کنار هزینه های مستقیم نیروی کار مورد استفاده در  

شوند. بهای تمام تولید آن کاال است. هزینه های غیرمستقیم مثل هزینه های توزیع و فروش در نظر گرفته نمی 
ناخالص شرکت   حاشیه سود تواند برای محاسبهشود و می صورت سود و زیان ظاهر می  شده کاال فروش رفته در

 .کسر شود درآمد  از

  نوع حساب  ماهیت حساب  طبقه بندی حساب  عنوان حساب 

بهای تمام شده کاالی فروش 
 رفته 

 سود و زیانی  بدهکار  بهای تمام شده 
 

 

 برای مشاهده سایر آموزش های سایت چابک می توانید بر روی لینک زیر کلیک نمائید:

 مشاهده آموزش های رایگان حسابداری                                        
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