
 

 

 E تا A اصطالحات حسابداری از حرف

 Accountحساب 

صورت  نامۀ مجموعه مفاهیم و اصطالحات حسابداری است. حساب سوابق مالی را به اولین اصطالح موجود در واژه

 .کند شده در دفتر کل حفظ می بندی طبقه

 Balance Accountحساب ماندۀ 

های بدهی بیش از  ماندۀ حساب به دو صورت است: اول ماندۀ بدهی و دوم ماندۀ بستانکار. ماندۀ بدهی یعنی جمع ورودی

 .ها باشد های بدهی کمتر از جمع بستانکاری ها باشد و ماندۀ بستانکار یعنی جمع ورودی جمع بستانکاری

 Equation Accountingحسابداری معادلۀ 

 .شود ها + سرمایه. این معادله با اسناد مالی دقیق تراز می ها = بدهی ین صورت است: داراییمعادلۀ حسابداری به ا

 Accountingحسابداری  

کند. حسابداری، عالوه بر ثبت معامالت مالی، شامل ارائۀ گزارش، تحلیل و  کارها را حفظ می و حساب سوابق مالی کسب

 .سازی اطالعات نیز هست خالصه

 اصطالحات حسابداری مهم

 Payable Accountsپرداختنی حساب 

 .دهندۀ پولی است که به دیگران بدهکار است های واحد تجاری و نشان برابر با بدهی

 Period Accountingحسابداری دورۀ 

شود. این  های نقدی( تعیین می های مالی )صورت سود و زیان، ترازنامه، صورت جریان دورۀ حسابداری برای تمام صورت

 .کند ها را بیان می  شده در صورت دوره بازۀ زمانی گزارش



 

 

 Receivable Accountsدریافتنی های حساب 

دهندۀ پولی است که از  های واحد تجاری و نشان از جمله رایجترین مفاهیم و اصطالحات حسابداری و برابر با دارایی

 .سایرین طلب دارد

 Accounting Accrualیتعهد حسابداری 

مثال، حسابداری  کند. برای  ها، نه زمان پرداخت وجه نقد، ثبت می حسابداری تعهدی معامالت مالی را در هنگام وقوع آن

 .شوند تعهدی مربوط به زمانی است که کاالها بدون پرداخت دریافت می

 Accrualsتعهدی اقالم 

 .کند، حتی اگر معاملۀ نقدی صورت نگرفته باشد یشده را تأیید م های انجام شده و هزینه اقالم تعهدی درآمدهای کسب

 Expense Accruedمعوق های هزینه 

 .گویند شده اما هنوز پرداخت نشده است هزینۀ معوق می ای را که انجام  هزینه

 Basis Accrualتعهدی مبنای 

نظر از زمان کسب  شده، صرف مبنای تعهدی نوعی روش حسابداری با کارکردهای زیادی نظیر شناسایی درآمدهای کسب

دیگر، مبنای تعهدی وظیفۀ ثبت تمام  عبارت  ها، است. به  نظر از زمان پرداخت آن شده، صرف های انجام ها، و هزینه آن

 .اند ای که این انتقاالت انجام شده رهانتقاالت مالی را در هنگام وقوع دارد، یعنی در دو

 Amortizationاستهالک  

 .دهد شود کاهش می های مساوی که شامل بهره نیز می ها را از طریق پرداخت بدهی

 Allocationتخصیص 



 

 

مثال، تخصیص  های مختلف. برای  ها یا حساب اصطالح حسابداری تخصیص یعنی روش اختصاص سرمایه به دوره

های اداری برای  است طی چند ماه )نظیر مورد بیمه( یا به چند ادارۀ مختلف )کاری که اغلب با هزینهها ممکن  هزینه

 .شود( صورت گیرد های مختلف انجام می هایی با بخش شرکت

 Assetدارایی 

 .اقالم ارزشمندی که تحت مالکیت هستند

 انواع دارایی در حسابداری

 Auditحسابرسی  

بررسی کنترل داخلی، حذف ها برای اطمینان از کیفیت،  حسابرسی یعنی ارزیابی و بررسی رسمی اسناد سازمان

 .ها ها و بررسی اثربخشی سیاست برداری کاله

 Trail Auditحسابرسی عطف زنجیرۀ 

 .شوند از این طریق، معامالت مالی در منبع خودشان ردیابی می

 Auditorsحسابرسان  

 .کنند های مالی را برای ارزیابی دقت و شرایط مالی نهاد تجاری بررسی می اسناد و حساب

 Sheet nceBalaترازنامه  

 .دهد ها و سرمایه در تاریخی معین ارائه می ها، بدهی تصویری فوری از دارایی

طور که از نامش پیداست،  دهد. همان ها و سرمایه شرکت گزارش می ها، بدهی ای است که در مورد تمام دارایی صورت مالی

 .کند میپیروی « ها + سرمایه ها = بدهی دارایی»ترازنامه از معادله 

 Bookkeepingدفترداری  

 .ثبت معامالت مالی در سیستم حسابداری



 

 

 (BV) Value Bookدفتری ارزش(BV)  

ها را نشان  دهد. ارزش دفتری همچنین ارزش اصلی دارایی شود و ارزش خود را از دست می عنوان دارایی مستهلک می به

 .ای است دهد و کمتر از هر استهالک انباشته می

  getBudجهدبو

های اقتصاد کاربرد  بودجه تمام دارایی مورد نیاز سال آینده است. این کلمه از اصطالحات حسابداری است که در تمام شاخه

 .دارد

 Entity Legal) (or Business(حقوقی )یا تجاری واحد 

مشارکت، شرکت با ها شامل مالک انفرادی،  وکار یا ساختار حقوقی است. تشکیالت رایج شرکت واحد تجاری نوعی کسب

فرد از نیازها، قوانین، و نتایج  ای منحصربه است. هر واحد مجموعه C و شرکت S ، شرکت(LLC) مسئولیت محدود

 .مالیاتی است

 Budgetingبندی بودجه  

 .ای مالی برای کنترل نقدینگی است بندی شامل ایجاد برنامه بودجه

 بودجه بندی در حسابداری به انگلیسی و فارسی

 Stock Capitalسرمایه سهام 

 .عبارت است از مقدار کل سهام عادی و ممتاز منتشرشده از سوی شرکت

 Surplus Capitalسرمایه مازاد  

 .عبارت است از مبلغی بیشتر از ارزش اسمی سهم سهام عادی

 Expense Capitalizedای سرمایه هزینۀ 



 

 

 شوند مرور زمان خرج می های انباشته که به عبارت است از هزینه

 Flow Cashنقدینگی جریان 

شده و جریان مثبت  پول واردشده نسبت به  دهندۀ بیشتر بودن پول خارج شده. جریان منفی نشان تفاضل پول واردشده و خارج

شده است. جریان نقدینگی در حسابداری اصطالحی است که برای  شده نسبت به پول خارج دهندۀ بیشتر بودن پول وارد نشان

شود. جریان نقدینگی خالص برای دورۀ زمانی به این صورت  ورودی و خروجی پول نقد در واحدی تجاری استفاده می

قدی ابتدای دوره منهای موجودی نقدی انتهای دوره. رقم مثبت بیانگر آن است که ورودی جریان شود: موجودی ن محاسبه می

 .نقدی به داخل سازمان بیشتر از خروجی آن بوده و رقم منفی بیانگر عکس این قضیه است

 Accounting Basis-Cashنقدی حسابداری  

 .کند می ها را ثبت دریافت پول نقد از طریق درآمدها و پرداخت هزینه

 CPA Accountant Public Certifiedرسمی حسابدار(CPA)  

و واجد شرایط شدن از لحاظ تحصیل و  CPA ای است که حسابداران با گذراندن آزمون حسابدار رسمی عنوانی حرفه

 CPA کنند. با مخفف های مختلف متفاوت است، کسب می تجربیات کاری، که در دولت

 Accounts of Chartها سابح فهرست  

 .شود های سازمان که برای ثبت معامالت مالی استفاده می لیست حساب

 Closing End Books/Year the Closingسال پایان در ها حساب بستن دفاتر/ و ها حساب بستن 

 .شود و دفاتر پاک شروع می شود و سال جدید با حساب  های ساالنه انجام می ها و دفاتر در پایان دوره بستن حساب

 Accounting Costشده تمام بهای حسابداری 



 

 

 .شود تا هزینۀ عملیات را تعیین و بودجۀ افزایش راندمان را مشخص کند در داخل سازمان انجام می

  COGS Sold Goods of Costشده فروخته کاالهای هزینۀ(COGS)  

های مورد نیاز برای ادارۀ  یا خدمات دارد. هزینهای است که ارتباط مستقیمی با تولید کاال  شده هزینه هزینۀ کاالهای فروخته

 COGS هایی از اند. هزینۀ مواد خام یا نیروی کار مستقیم برای ارائۀ خدمات نمونه واحد تجاری در این دسته قرار نگرفته

 COGS هستند. با مخفف

 Creditبستانکاری 

 .یابند ها، سرمایه و درآمدها در سمت بستانکاری افزایش می شود. بدهی ها وارد می در ستون سمت راست حساب

 Debitبدهی 

یابند. بستانکاری و بدهی از  ها افزایش می ها در سمت بدهی ها و هزینه شود. دارایی ها وارد می در ستون سمت چپ حساب

 .هستندترین مفاهیم و اصطالحات حسابداری  محبوب

 Accounting Departmentalدوایر حسابداری  

 .دهد ها و سود خالص هر اداره را نشان می درآمد، هزینه

 Depreciationاستهالک  

شود.  کاهش ارزش دارایی با گذر زمان. استهالک اصطالحی است که برای کاهش ارزش دارایی در طول زمان استفاده می

توجهی برخوردار باشد. خودرو و لوازم از جمله  ستهالک خود، باید از ارزش قابلطور کلی، دارایی، برای تضمین ا به

شود و  حساب درآمد ثبت می شوند. استهالک تحت عنوان هزینه در صورت های رایجی هستند که دچار استهالک می دارایی

 .ازمان نداردشود زیرا تأثیر مستقیمی بر جایگاه نقدینگی س بندی می طبقه« هزینۀ غیرنقدی»صورت  به



 

 

 Diversificationبخشی تنوع 

بخشی اختصاص سرمایه به چندین دارایی است، طوری که  های کاهش خطر است. هدف از تنوع بخشی یکی از شیوه تنوع

 .ها عملکرد کل را نشان ندهد عملکرد هرکدام از دارایی

 Dividendsسهام سود 

 .شود سودی که از شرکت عاید سهامداران می

 Bookkeeping ntryE-Doubleدوطرفه دفترداری 

 .ها برای هر معاملۀ مالی است ها و بستانکاری مستلزم ثبت بدهی

 حسابداری دو طرفه

 Bookkeeping Entry-Doubleدوطرفه حسابداری 

عالوه، شامل  شود. به کند که هر معامله در آن در دو یا چند حساب وارد می ای را ثبت می حسابداری دوطرفه معامالت مالی

کل باید با بستانکاری کل برابری کند. این بدان معناست که هر ورودی دارای   ثبت دو طرفه و خودتراز نیز هست. بدهی

 .یک اثر برابر و یک اثر متضاد است

 Equityسرمایه 

ها  ها = بدهی دارایی»عادلۀ هاست. م بیانگر ارزش مالکیت شرکت است. سرمایه بیانگر ارزش باقیمانده پس از تسویۀ بدهی

گذاران و  ماند سرمایه است که سهم سرمایه ها را از دارایی کم کنید، آنچه باقی می را به یاد آورید. اگر بدهی« + سرمایه

 .مالکان سازمان است

 EA Agent Enrolledنامی ثبت نمایندۀ(EA)  



 

 

دهندۀ مهارت  های نشان شود که آزمون ن به کسانی اطالق میای است. این عنوا نامی عنوانی در حسابداری حرفه نمایندۀ ثبت

های مالیاتی  نامی معموالً به دنبال تکمیل پرونده در مالیات شخصی و تجاری را با موفقیت پشت سر بگذارند. نمایندگان ثبت

 EA مطمئن شوند. با مخفف (IRS) ها با سرویس درآمد داخل آن  مشاغل هستند تا از مطابقت

 Cost Expenseمخارج 

توان به دادن چک به  گردد. برای مثال، می شود که از سوی سازمان یا واحد تجاری پرداخت می مخارج به وجهی اطالق می

کارمندان، بازپرداخت حقوق کارمندان، پرداخت به فروشندگان برای خدمات یا کاالها اشاره کرد. مخارج یعنی تمام 

 .شود. مخارج از جمله اصطالحات حسابداری پرطرفدار و پرکاربرد است د میکار ایجا و واسطۀ کسب هایی که به خرج

 P تا F اصطالحات حسابداری از حرف

 

 FASBمالی حسابداری استانداردهای تدوین هیئت(FASB)  

FASB  یعنی هیئت تدوین استانداردهای حسابداری مالی. این هیئت مقامی مستقل، خصوصی و غیردولتی است که وظیفۀ

 .تدوین اصول حسابداری در آمریکا را برعهده دارد

 Accounting Financialمالی حسابداری 

 .ندک های مالی را برای کاربران خارجی آماده می ای از حسابداری است که گزارش شاخه

 Statement Financialمالی های صورت 

 .کنند های مالی واحدهای تجاری را با جزئیات بیان می فعالیت

 Statements Financialمالی های صورت 



 

 

های مختلف مالی واحدهای تجاری را در برهۀ  هاست که دیدگاهی اجمالی از فعالیت ای از گزارش های مالی مجموعه صورت

دهند. سه  ای متفاوت نشان می گونه گرفته در سازمان را به های مالی شکل ها فعالیت هد. این صورتد زمانی خاصی نشان می

 .های مالی عبارتند از: حساب سود و زیان، ترازنامه و صورت جریان نقدینگی های صورت ترین جنبه مورد از مهم

 Year Fiscalمالی سال 

شود و ممکن  ه از سوی سازمان و در قالب دورۀ حسابداری انتخاب میماه متوالی است ک ۲۱ای متشکل از  سال مالی دوره

 .است لزوماً سال تقویمی نباشد. سال مالی عمومی در هند از ابتدای آوریل تا آخر مارس است

 سال مالی به انگلیسی

 Asset Fixedثابت های دارایی 

ده ها استفا ای مانند تجهیزات یا ساختمان های ثابت از اصطالحات حسابداری است که در دورۀ زمانی طوالنی دارایی

 .شوند می

 FC Cost Fixedثابت های هزینه(FC)  

کند. برای مثال، در صورتی که شرکت فروش بیشتری داشته باشد،  ای است که با حجم فروش تغییری نمی هزینۀ ثابت هزینه

 FC های ثابت هستند. با مخفف های متغیر برعکس هزینه کنند. هزینه اجاره و حقوق تغییری نمی

 Assets Net OR Balance Fund(خالص های )دارایی مستقل حساب مانده 

ها را از دارایی  حساب مستقل باید تمام بدهی های خالص شرکت است. برای محاسبۀ مانده حساب مستقل بیانگر دارایی مانده

پایان سال مالی به دارایی  کل کم کنید. همچنین، هرگونه درآمد مازاد بر هزینه یا ارزش انباشته یا استهالک سرمایه در

 .شود خالص تبدیل می



 

 

 GAAP Principles Accounting Accepted Generallyحسابداری در شده پذیرفته عمومی اصول(GAAP)  

GAAP هایی که برای  ها و قوانین است. همچنین، شیوه شده در حسابداری که شامل کنوانسیون یعنی اصول عمومی پذیرفته

شوند. عالوه بر این، باالترین سطوح چنین  شدۀ حسابداری ضروری هستند در زمانی خاص اجرا می هتعریف اصول پذیرفت

 .شود اصولی از سوی هیئت تدوین استانداردهای حسابداری مالی تعیین می

GAAP اند  هکنند. این قوانین کلی طوری تدوین شد قوانینی است که تمام حسابداران هنگام انجام حسابرسی از آن تبعیت می

 .تر است های مالی یک واحد تجاری ساده هنگام مشاهدۀ گزارش« سیب با سیب»که مقایسه 

 Ledger Generalکل دفتر 

 .شود. دفترکل جزء اصطالحات حسابداری بنیادی است معامالت بدهی و بستانکاری در این دفتر ثبت می

 Goodwillسرقفلی  

 .برند، نظیر شهرت یا محبوبیت برند ه میدارایی نامشهودی که واحدهای تجاری از آن بهر

 GM Margin Grossناخالص سود حاشیۀ(GM)  

بر درآمد همان دوره. حاشیۀ سود  شود: سود ناخالص تقسیم  صورت محاسبه می حاشیۀ سود ناخالص درصدی است که بدین

 .شده است ناخالص بیانگر سودبخشی شرکت پس از کسر هزینۀ کاالهای فروخته

 GP itProf Grossناخالص سود(GP)  

های باالسری است. محاسبه سود ناخالص به این  سود ناخالص بیانگر سوددهی شرکت به دالر، بدون درنظرگرفتن هزینه

 .شده در آن دوره صورت است: درآمد دوره منهای هزینۀ کاالهای فروخته

 Statement Incomeدرآمد حساب صورت 



 

 

سود   حساب درآمد )که اغلب صورت  کنند. صورت های حاصل از درآمد را مستند می ههای مالی تفاوت درآمد و هزین   صورت

ها و سودها طی یک دورۀ زمانی خاص  شود( همان صورت مالی است که بیانگر درآمدها، هزینه نامیده می P&L و زیان یا

شوند تا زمانی که تمام  ن کسر میهای مختلف از آ شود و هزینه آمده در باالی گزارش نشان داده می دست است. درآمد به

 .ها کسر شوند؛ نتیجه درآمد خالص است هزینه

 Interestبهره 

 .گردد و مازاد بر بازپرداخت اصل بدهی است بهره مبلغی است که روی وام یا خط اعتباری پرداخت می

 Valuation Inventoryموجودی گذاری ارزش 

 .رزیابی امالک و مستغالتشده برای استفاده در ا گذاری اصالح روش ارزش

 Inventoryکاال موجودی 

بندی  موجودی شامل مواد خام، کارهای در حال انجام و کاالهای نهایی است. موجودی اصطالحی است که برای طبقه

رود. با فروش  کار می اند به هایی که شرکت برای فروش به مشتریان خود خریداری کرده است اما هنوز فروخته نشده دارایی

 .یابد این اقالم به مشتریان، حساب موجودی کاهش می

 Invoiceفاکتور  

 .شده برای دریافت کاال یا خدمات است دهندۀ مقدار پول هزینه فاکتور نشان

 Black The Inسودآور  

ای که  است. فروش جمعۀ سیاه، به خاطر سودآوری« با ضرر»ها دارد و واژۀ مقابل آن  اشاره به سود در دفاتر و حساب

 .کنند، معروف است فروشان در دفاترشان ثبت می خرده

 Red The Inضرر با 



 

 

صورت دستی  داری بهاست. در روزهایی که حساب« سودآور»ها دارد و واژۀ مقابل آن  اشاره به ضرر در دفاتر و حساب

 .های قرمز به معنای ضرر بودند معنای سود و نوشته  شدند به های دفتر کل که به رنگ سیاه نوشته می شد، ورودی انجام می

 Costing Jobکار یابی هزینه 

 .کند های کاری خاص را در مقابل درآمد حاصل از آن ارزیابی می هزینه

 Journalدفتر 

 .شوند شوند. این معامالت به ترتیب وقوع ثبت می ت مالی در آن ثبت میاولین جایی است که معامال

 Entry Journalدفتری ثبت 

های دفتری در نهایت  اند. تمام ثبت شده ثبت دفتری شامل گروهی از معامالت بدهی و بستانکاری است که در دفتر کل ثبت 

 .بر باشندها برا ها باید با بستانکاری باید صفر شوند. در نتیجه، بدهی

 Liabilityها بدهی 

هایی که شرکت هنوز پرداخت نکرده  ها تعهدات واحدهای تجاری هستند که معموالً ماهیت مالی دارند. به تمامی قرض بدهی

 .ها های پرداختنی، لیست حقوق و وام های معمول عبارتند از حساب گویند. بدهی است بدهی می

 اصطالح بدهی به انگلیسی

 Asset Liquidنقد دارایی 

 .تبدیل به پول نقد هستند راحتی قابل هایی است که به دارایی نقد شامل پول نقد و سایر دارایی

 Liquidityنقدینگی 

این اصطالح به میزان سرعت تبدیل به نقدینگی چیزی اشاره دارد. مثالً، نقدینگی کاال بیشتر از خانه است، زیرا کاالها را 

 .(توانید بفروشید )به پول نقد تبدیل کنید تر از امالک می سریع



 

 

 Loanوام  

 .گیرنده دهنده به وام پرداخت پول از سوی وام پیش

 Account Masterاصلی حساب 

های دریافتنی فردی ممکن است حساب  های دریافتنی برای برخی حساب های فرعی است. حساب ساب اصلی دارای حسابح

 .اصلی باشند

 Income Netخالص درآمد 

ها، مالیات، استهالک و بهره. درآمد خالص مقدار دالری است که در سود  درآمد خالص برابر است با درآمد منهای هزینه

های آن دوره، از جمله هزینۀ مواد  صورت است: درآمد دوره منهای تمام هزینه سبه درآمد خالص بدینشود. محا حاصل می

های باالسری، استهالک و مالیات. این اصطالح حسابداری در تمام  اولیه یا نیروی کار مستقیم برای ارائۀ خدمات، هزینه

 .موسسات کاربرد دارد

  Margin Netخالص سود حاشیه

دهندۀ سود شرکت نسبت به درآمدش است. حاشیۀ سود خالص با تقسیم درآمد  حاشیه سود خالص مبلغ درصدی است که نشان

 . Investopediaآید های آن دوره به دست می خالص دوره بر دارایی

 Expense Cash-Nonغیرنقدی یها هزینه 

 .های نقدی ندارد، مثالً استهالک نیازی به پرداخت

 Income operating-Nonغیرعملیاتی درآمد 

 .نشده کار به دست نیامده است؛ مثالً فروش لوازم استفاده و درآمدی که از کسب

 Noteسفته  

https://www.investopedia.com/terms/n/net_margin.asp


 

 

 .کنید سفته سندی است که بازپرداخت بدهی خود را در آن تضمین می

 untAcco Credit/On On/الحساب علی نسیه 

الحساب انجام شود، یعنی پرداخت آن در آینده صورت خواهد گرفت، اما خریدار بالفاصله  صورت نسیه یا علی خریدی که به

 «…گارسون! بزن به حسابم»برد.  از سود خرید خود بهره می

 Income Operatingعملیاتی سود 

 .شوند های مالیاتی در این محاسبه لحاظ نمی شود. سود و هزینه سبه میهای عملیاتی از درآمد عملیاتی محا با کسر هزینه

 Income Otherدرآمدها سایر 

 .درآمدهای غیرتکراری، مثالً بهره

 Overheadسربار های هزینه 

اال یا های تولید ک ها شامل هزینه شود. این هزینه هایی است که به ادارۀ واحد تجاری مربوط می های سربار شامل هزینه هزینه

 .های سربار معموالً شامل اجاره و حقوق مدیران است مثال، هزینه شود. برای  ارائۀ خدمات نمی

 Payrollحقوق لیست 

هاست. اصطالح حسابداری لیست حقوق در بخش مالی نیز  حسابی که شامل لیستی از کارمندان و حقوق و دستمزدهای آن

 .کاربرد دارد

 

 Postingثبت 

 .های دفتر کل دارد اشاره به ثبت ورودی

 PV Value Presentفعلی ارزش 



 

 

های امروز اشاره دارد، نه نقاط زمانی مختلف. ارزش فعلی بر این فرض  ارزش فعلی اصطالحی است که به ارزش دارایی

 PV تر از نقدینگی فرداست. با مخفف مبتنی است که، به دلیل تورم، نقدینگی امروز باارزش

 Profitسود  

 .شود و استهالک نیز میها شامل مالیات، بهره  ها. هزینه سود یعنی درآمد منهای هزینه

 Statement Profit/Lossزیان و سود صورت 

ها و سود خالص را برای دورۀ زمانی خاص نشان  گزارش مالی شرکت در فواصل زمانی معین است که درآمدها، هزینه

 .دهد می

 Z تا R اصطالحات حسابداری از حرف

 Receiptsرسید 

کند پرداخت صورت گرفته است. شرکت تجاری، پس از ارائۀ کاال یا خدمات، برایش رسید  رسید سندی است که ثابت می

شده باید  کند. رسیدهای دریافت های دیگر، رسید دریافت می کند و، پس از دریافت کاال یا خدمات از سازمان صادر می

 .شده را اثبات کند انجام های بایگانی و لیست شوند تا شرکت بتواند صحت هزینه

 Reconciliationگیری مغایرت 

چک  حساب بانکی با تراز دسته عمل اثبات تراز بودن حساب؛ برابری بدهکاری و بستانکاری. بررسی مطابقت صورت

 .شوند نشده نیز در نظر گرفته می های وصول ها و چک گیری حساب است که سپرده ای از مغایرت نمونه

 اصطالح مغایرت گیری

 Fund Restrictedشده محدود مستقل حساب 

 .هایی که درآمد آن باید برای اهداف ایجادشده توسط اهداکنندگان استفاده شود حساب مستقل محدود حسابی است برای دارایی



 

 

 Earnings Retainedانباشته سود 

گذاری  است و اغلب در تجارت سرمایه  مانده داران باقی ها و توزیع سود سهام حساب که پس از پرداخت تمام صورت پولی

 .شود می

 ROI Investment on Returnگذاری سرمایه بازدۀ(ROI)  

شود. امروزه، این  گذاری الزم تقسیم می س سرمایهاین اصطالح در اصل اشاره به سوددهی )بازده( شرکت دارد که بر اسا

مثال، اگر شرکتی هزار دالر صرف  گیرد. برای  تر در بر می های مختلف را آزادانه اصطالح بازدۀ اهداف و پروژه

 ROI است. با مخفف ۰۵٪در هزینۀ بازاریابی  ROI تواند اعالم کند که هزار دالر سود ببرد، می ۱بازاریابی کند و 

 nueReveدرآمد  

 .شود؛ درآمد ناخالص مقدار واقعی پولی است که در طول دورۀ زمانی خاص عاید شرکت می

 Equity Shareholderسهام صاحبان حقوق 

های آن است؛ حقوق مالکان؛ ارزش خالص. حقوق صاحبان سهام از سرمایۀ اولیۀ  های شرکت کمتر از کل بدهی کل دارایی

 .آید شده در طول زمان به دست می شتۀ جمعاضافۀ سود انبا کار به و کسب

 Bookkeeping Entry-Singleطرفه یک دفترداری 

کند. مشاغل کوچک  جای دو ورودی بدهکاری و بستانکاری، از یک ورودی استفاده می نوعی فرایند حسابداری است که، به

چک است، بهره  داشتن دسته ر شبیه نگه کنند، از سهولت این سیستم، که بسیا که از سیستم حسابداری نقدی استفاده می

 . wikiبرند می

 Account of Statementحساب صورت  



 

 

کلی،  طور دهد. به های دریافتنی و پرداختنی را نشان می حساب ها، صورت ها و پرداخت سندی کتبی که تمام هزینه

ها  های دریافتنی با پرداخت شوند و توسط متصدی حساب ای ارسال می های دریافتنی ماهانه به مشتریان هزینه حساب صورت

 .شوند تطبیق داده می

 Accounts Subsidiaryفرعی های حساب 

لوازم »های فرعی  حسابهایی از  هایی که تحت حساب کنترلی هستند و باید با ماندۀ حساب اصلی برابری کنند. نمونه حساب

 .قرار دارند« لوازم»است که تحت حساب کنترلی « لوازم نظافت»یا « اداری

 Ledger Subsidiaryمعین دفتر 

مثال، اطالعات مفصلی که  هاست. برای  ها و بستانکاری هاست که شامل جزئیات ثبت بدهکاری دفتر معین گروهی از حساب

 .های پرداختنی وجود دارد در حساب

 Suppliesموجودی  

ها برای فروش نیستند، بلکه برای انجام  شوند. موجودی مواد مصرفی که در مشاغل استفاده و در صورت نیاز تجدید می

 شوند. از اصطالحات حسابداری مشترک با اصطالحات انبارداری های تجاری استفاده می فعالیت

 Stock Treasuryخزانه سهام 

 .کند تا برای خرید به مردم عرضه کند بار مجدداً خریداری می کسهامی که شرکت دارد یا ی –

 TB Balance Trialآزمایشی تراز(TB)  

ها در دفتر کل است، )چه بدهکاری و چه بستانکاری(. میزان بدهکاری کل  ها با ماندۀ آن تراز آزمایشی لیستی از تمام حساب

 TB اشد. با مخففباید برابر با میزان کل بستانکاری باشد، یعنی تراز ب

 Fund Unrestrictedنامحدود مستقل حساب 



 

 

شود که هیچ محدودیتی برای استفاده یا  هایی اطالق می حساب مستقل نامحدود اصطالحی در حسابداری است و به حساب

 .هدف ندارند

 (VC Cost Variableمتغیر های هزینه(VC)  

های متغیر با  های ثابت هستند. هزینه کنند و در تضاد با هزینه غییر میهایی هستند که با حجم فروش ت های متغیر هزینه هزینه

مثال، اگر شرکت محصولی  شوند. برای  هایی هستند که در راه فروش صرف می یابند، زیرا هزینه فروش بیشتر افزایش می

د مواد اولیۀ بیشتری است. با گرفته، نیازمن را تولید و مقدار زیادی از آن را بفروشد، برای تأمین افزایش تقاضای صورت

 VC مخفف

off-down/Write-Write 

 .دهد معامالت حسابداری که ارزش دارایی را کاهش می –ها  کردن دارایی آوردن ارزش یا مستهلک پایین

 


