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  معادله حسابداري چیست؟

معادله حسابداري به عنوان پایه و اساس سیستم حسابداري دوبل در نظر 

ان می نمای) وضعیت مالیصورت (معادله حسابداري در ترازنامه. گرفته می شود

ه جمع دارائی ها با جمع بدهی ها و حقوق گردد که به وسیله این معادل

 .صاحبان سرمایه برابر می گردد

بر اساس سیستم حسابداري دوبل این معادله از تراز بودن تراز نامه مراقبت 

کرده و هر ثبتی که در سمت بدهکار صورت می گیرد باید با یک ثبت متناظر 

  مت بستانکار همراه باشددر قس

  فرمول معادله حسابداري

  دارائی= بدهی + حقوق صاحبان سرمایه 

  محاسبه ي معادله

  :ترازنامه اساس معادله حسابداري را در بر می گیرد

  قرار دادن جمع دارائی ها براي دوره در ترازنامه -1

  جمع بدهی ها به صورت یک لیست جداگانه -2

سرمایه و سطر جمع حقوق صاحبان سرمایه و  قرار دادن حقوق صاحبان -3

  بدهی
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  .جمع دارائی با جمع بدهی و حقوق صاحبان سرمایه برابر می گردد -4

براي مثال فرض کنیم خرده فروشی براي سال مالی اقالم زیر را در ترازنامه 

  :اش گزارش کرده

  50:جمع حقوق صاحبان سرمایه    120: جمع بدهی   170:جمع دارائی

که با  170بدهی و حقوق صاحبان سرمایه را جمع کنیم میرسیم به  اگر ما

  .ارزش دارائی هاي گزارش شده مطابقت دارد

  :چند نکته کلیدي

  .این معادله به عنوان اساس سیستم حسابداري دوبل در نظر گرفته می گردد

که در آن جمع دارائی ها برابر است ) صورت وضعیت مالی(این معادله در ترازنامه

  .جمع بدهی و حقوق صاحبان سرمایه، نمایش داده می گردد با

  .دارائی بیانگر منابع ارزشمندي است که توسط واحد گزارشگر کنترل می گردد

  .بدهی ها نشان دهنده تعهدات آن هستند

دارائی هاي ما از کدام بدهی ها و حقوق صاحبان سرمایه بیانگر این هستند که 

  .منبع تامین مالی شده اند

در بخش بدهی ها و از طرق صدور سهام ) وام(ین مالی از طریق ایجاد بدهیتام

  .در بخش حقوق صاحبان سرمایه منعکس میگردد
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  یادگیري معادله

وضعیت مالی هر واحد،بزرگ یا کوچک، توسط دو جزء کلیدي ترازنامه، یعنی 

حقوق مالکان یا حقوق صاحبان سرمایه . دارائی و بدهی ارزیابی می گردد

معادله حسابداري در واقع بیانگر این است که این . سوم ترازنامه استبخش 

این معادله همچنین معادله پایه . سه عنصر چگونه با هم در ارتباط هستند

  .حسابداري یا معادله ترازنامه نامیده میشود

این امر که آیا تمام رویداد هاي مالی انجام  معادله ي حسابداري در ارزیابی

د گزارشگر در دفاتر و ثبت هاي حسابداري منعکس شده اند یا شده توسط واح

  :در ادامه چند مثال از اقالم ترازنامه را بررسی می کنیم.نه کمک می کند

  :دارائی ها

که ممکنه ) دارائی هاي با نقد شوندگی باال(دارائی ها شامل نقد و معادل نقد

نی که مبلغی است حسابهاي دریافت. شامل اوراق خزانه و گواهی سپرده باشه

که اشخاص ثالث مثل مشتریان بابت کاال ها و خدمات دریافتی به شرکت 

  .همچنین موجودي هم به عنوان یک دارائی تلقی می گردد. بدهکارند

  :بدهی ها

بدهی ها معرف مبالغی هستند که شرکت نوعا بدهکاره یا باید بپردازه تا 

دیون شرکت شامل دیون بلند مدت و .شرکت بتونه به فعالیتش ادامه بده



٥ 
 

آب و برق و گاز،حقوق و دستمزد و سود سهام همچنین اجاره،مالیات،

  .پرداختنی به عنوان بدهی تلقی می گردند

  :حقوق صاحبان سرمایه

حقوق . صاحبان سرمایه بیانگر کل دارائی منهاي کل بدهی ها استحقوق 

صاحبان سرمایه بیانگر مبلغی است که بعد از نقد شدن دارائی ها و پرداخت 

  .بدهی ها می تواند به صاحبان سهام پرداخت گردد

سود انباشته قسمتی از حقوق صاحبان سرمایه است و بیانگر قسمتی از سود 

اسیس کسب شده ولی بین صاحبان سهام تقسیم نگردیده می باشد که از بدو ت

کل سود انباشته شده است که براي از آنجایی که سود انباشته بیانگر . است

می توان سود انباشته را پس استفاده در آینده ذخیره شده و کنار گذاشته شده 

  .انداز خطاب کرد

  :سیستم حسابداري دوبل

و  دشکل میده  راحسابداري دوبل  معادله حسابداري پایه و اساس سیستم

یک مفهوم که می توان آنرا به صورت یک مجموعه  ارائه ي مختصري است از

ترازنامه هم که در آن جمع دارائی . چندین قسمتی به نام ترازنامه نمایش داد

ها با جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سرمایه برابر است بر همین معادله استوار 

  .است
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که  کندرا با منابع سرمایه برابر می ) دارائی(استفاده از سرمایه  معدلهاساسا این 

در آن سرمایه اي که بابتش بدهکاریم منجر به بدهی و سرمایه مالکانه منجر به 

  .حقوق مالکانه می گردد

در شرکتی که حساب هاي خود را به طور دقیق نگهداري می کند، هر رویداد 

براي مثال اگر یک شرکت از . داده میشه مالی حد اقل در دو حساب نمایش

یک موسسه مالی مانند بانک وام بگیره دارائی ها به اندازه وجه استقراضی و 

یا مثال اگر شرکت به صورت نقدي .بدهی ها هم به همان اندازه افزایش می باید

، این رویداد به یک افزایش در موجودي و یک اقدام به خرید موجودي کند

این سیستم که در آن بابت هر رویداد مالی . نجر می گرددکاهش در نقد م

انجام شده توسط شرکت دو یا چند حساب درگیر میگردد سیستم حسابداري 

  .دوبل نام دارد

رویکرد سیستم حسابداري دوبل به دنبال ایجاد اطمینان از برابري همیشگی 

مت معادله حسابداري است و این به معنی است که سمت چپ معامله با س

به بیان دیگر دارائی ها با جمع بدهی و حقوق مالکانه برابر . راست آن برابر باشد

  .باشند

جهانی از سیستم حسابداري دوبل نگهداري حسابها و فرآیند مغایرت تبعیت 

این سیستم به . گیري را بسیار ساده تر، همگون تر و کم خطا تر کرده است
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قراري یک رابطه قابل تایید بین هر دنبال بررسی همه ثبت ها و حساب ها و بر

  .با منبع آنها است) درآمد(یا دارائی ) هزینه(بدهی 

  در مقایسه با ترازنامهصورت جریان هاي نقدي 

صورت جریان هاي نقدي ورود و خروج نقد و معادل نقد را در یک شرکت 

این صورت بیانگر کارایی شرکت در مدیریت و ایجاد نقد . منعکس می کند

  .رداخت تعهدات و هزینه هاي عملیاتی استبراي پ

ترازنامه خالصه اي از مانده حسابهاي مالی یک شرکت است در حالی که 

صورت جریان هاي نقدي بیانگر این امر است که تا چه اندازه اقالم ترازنامه و 

در اصل صورت . بر روي وضعیت مالی تاثیر گذاشته است صورت سود و زیان

جریان هاي نقد جریان ورود و خروج نقد را منعکس می کند در حالی که 

  .ترازنامه دارائی و بدهی و حقوق مالکانه را به نمایش می گذارد

  :محدودیت هاي معادله حسابداري

حسابداري اطالعات معادله ولی  )یعنی دقیقه( هرچند ترازنامه همیشه ترازه

در . کافی براي سرمایه گذاران در رابطه با عملکرد شرکت فراهم نمی کنه

عوض سرمایه گذاران می توانند با تحلیل ترازنامه تصمیم بگیرند که بدهی ها و 

دارائی هاي شرکت زیاد یا کمه و این شرکت میتونه رشد بلند مدت داشته 

  .باشه یا نه


