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زائد ناقص زائد ناقص مدان مدٌن كرونة تشٌكٌة
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.(أو العناصر األخرى"  التدفق النقدي "CFصفوف بٌان )  وأخٌرا أدخل العناصر الخماسٌة وحدات 

 أمثلة - المحاسبة الخماسٌة 

". ناقص وزائد"انها تعزٌز للمحاسبة مزدوجة القٌد بالعناصر المالٌة 

:والمال (الربح والخسارة) VHانها معادلتان رٌاضٌتان مترابطان عبر  

دائن=  معادلة مزدوجة القٌد مدٌن 

 ®Moneyالمال = زائد + ناقص – الربح والخسارة :   المعادلة الخماسٌة

أو ال تساوي المال" الربح والخسارة"لماذا تساوي "المعادلة الخماسٌة هً الجواب المثالً على السؤال 

المحاسبة تبقى محاسبة فقط إذا كانت رٌاضٌاتاً: كوبف. سً

فقط وصفها- وكما أن لوكا باسٌولً لم ٌخترع المحاسبة مزدوجة القٌد 

.فالمحاسبة الخماسٌة لٌس اختراعاً ولكنها وصف موضوعً للعالقة القائمة تم اكتشافها فً المحاسبة

والمال (Z)أوال أدخل اإلجابة : تلمٌح

(المساعدة الرئٌسٌة لالستكمال السلٌم- ٌجب أن تكون المعادلة الخماسٌة صالحة وصحٌحة )ومن ثم أدخل ناقص وزائد 

البنود أو العناصر الخماسٌة المعامالت المالٌة
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المجموع

(ٌمكن أن ٌكون المزٌد من التقارٌر من وجهة نظر المال، بٌان الربح والخسارة والمٌزانٌة العمومٌة)جزء من بٌان التدفق النقدي 
مثال

اسم العنصر الخماسً PEرمز 

(Profiprekladatel)			 info@pentalniucetnictvi.cz: البرٌد االلكترونً

http://www.pentalni-ucetnictvi.cz

وضع المال االبتدائً

الوضع النهائً للمال

ناقص

مثال استثنائً
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(C1)الفوائد من القرض 

( دفع: الفوائد  A3، تقادم A15


