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اصول و مفاهیم حسابداری و مدیریت مالی: بخش اول

نندگانکاستفادهبرایکهاقتصادیاطالعاتگزارشوگیریاندازهتشخیص،فرآیند◄

«سازدمیفراهمراآگاهانههایگیریتصمیموقضاوتامکانمزبور،اطالعات

«اقتصادیهایفعالیتتوصیفوگیریاندازهتفسیر،فن◄

حسابداریتعریف 

:ترتیب زیر می باشدبه مرحله چهار دارای حسابداری فرایند 
مالیرویدادهایثبت◄

شدهثبتاقالمبندیطبقه◄

سنجشقابلاعدادقالبدراقالمکردنخالصه◄

شدهخالصهاقالمبررسیازحاصلهنتایجتفسیر◄

حسابداریفرایند 

2

http://abcbourse.ir/


مالیرویدادهایثبت◄

نامبهریدفتدروقوعتاریخترتیببهمالیهایفعالیتوستدهاودادکلیهمرحلهایندر

.شودمیثبتروزنامهدفتر

شدهثبتاقالمبندیطبقه◄

بهریدیگدفتردرمختلفهایحساببهروزنامه،دفتردرشدهثبتاقالممرحلهایندر

.یابندمیانتقالدفترکلنام

معاامتت دفتر روزنامه دفتري است كه تاجر بايد همه روزه مطالبات و ديون و دادستد تجارتي و-قانون تجارت7ماده 
ا باه هار و بطوركلي جميع واردات و صادرات تجارتي خود ر( ازقبيل خريد و فروش و ظهرنويسي)راجع به اوراق تجارتي

. اسم و رسمي كه باشد و وجوهي را كه براي مخارج شخصي خود برداشت مي كند در آن دفتر ثبت نمايد

تار روزناماه از دفيا  مرتباه را الاقل هفته اي معامتت تاجر بايد كليه دفتركل دفتري است كه -قانون تجارت8ماده 
ثبات در آن دفتار بطورختصاهمخصوصي را در صفحه هر نوعي را تشخيص و جدا كرده مختلفه آن و انواع استخراج 
. كند
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سنجشقابلاعدادقالبدراقالمکردنخالصه◄

طوربهیازنمورداطالعاتحداکثرکهنحویبهدفترکلهایحسابایجنتتنظیموترکیب

.آیددستبهسادهوخالصه

شدهخالصهاقالمبررسیازحاصلهنتایجتفسیر◄

.می گیرندقرارتحلیلوتجزیهموردمالیصورت هایدرمندرجاعداد

کنندگان درون سازمانیاستفاده◄
؛مدیران اجراییهیات مدیره و 

سازمانی کنندگان برون استفاده◄

سایر ذینفعان؛بالقوه و گذاران ها، رقبا، سرمایهصاحبان سرمایه، دولت، بستانکاران، بانک

استفاده كنندگان اطالعات مالی 
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منظر نحوه تشکیلواحدهای انتفاعی از تقسیم بندی 
؛کسبهوتجار:یانفرادمؤسسات◄
؛مختلطهایشرکتونسبیهایشرکتتضامنی،هایشرکت:ضمانتیهایشرکت◄
؛محدودمسئولیتباهایشرکتسهامی،هایشرکت:ایسرمایههایشرکت◄

؛حسابرسیمؤسساتوحقوقیدفاتر:غیرتجاریانتفاعیمؤسسات◄

ف
دی

ر

نوع شرکت
حداقل

(ریال)سرمایه
حداقل تعداد 

(نفر)شرکاء

حداقل 
تعداد 
مدیران

سرمایه/ چگونگی مسئولیت صاحبان سهام

محدود به مبلغ اسمی سهام5,000,00055سهامی عام1
محدود به مبلغ اسمی سهام1,000,00033سهامی خاص2

3
باااا ملااا      

محدود
تا م زان سرمایه1,000,00021

مل  ل پرداخ  تمام قروض شرک 1,000,00021تضامنی4

5
مخااااااااا ل   

غ ر سهامی
1,000,000

من یک نفر شریک ضا
و

یک شریک با 
مل      محدود

1
.دا ش دمل  ل کل ه قروضی که ممکن اس  عالوه بر دارائی شرک  پ : شریک ضامن-1
.ردتا م زان سرمایه ای که گذارده و یا بایل ی بگذا: شریک با مل      محدود-2

1,000,000مخ ل  سهامی6
یک عده شرکاء 

سهامی و یک  نفر 
شریک ضامن

1
تا م زان سرمایه ای که در شرک  دارند: شرکاء سهامی-1
.دا ش دمل  ل کل ه قروضی که ممکن اس  عالوه بر دارائی شرک  پ : شریک ضامن-2

.محدود به سرمایه ای اس  که در شرک  گذاش ه اند1,000,00021نلبی7
محدود به مبلغ اسمی سهام-1,000,000500تعاونی عام8

محدود به مبلغ اسمی سهام-1,000,0007تعاونی خاص9

: استقسم بر هفت تجارتي شركت هاي –قانون تجارت20ماده 
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قابل فهم ب دن

فایده در تصم م 
گ ری

قابل   اع ماد مرب ط ب دن

س دمندی 
در ارزیابی

س دمندی در 
پ ش ب نی

به م قع 
ب دن

ارائه مع بر بی طرفی ی دقابل   تا

قابل   مقایله شامل
ثبات رویه

مالیاستفاده کنندگان اطالعات 

منافع مخارج
محدودیت فراگیر

انخاص استفاده کنندگهای ویژگی

اولیه خاص تصمیماتهای ویژگی

اولیههای ویژگی

ثانویههای ویژگی

ان تصم م گ رندگ
آنانهای ویژگیو 

آستانه شناسایی اهم  

ASOBATویژگی های كیفی اطالعات مالی مبتنی بر                              
A Statement of Basic Accounting Theory
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ی حسابداریهامیثاقمفروضات، اصول و

:حسابداریشدهپذیرفتهاصولتدوینووضعازهدف◄
الی و ارائه گزارش هاای مامالی،تهیه ایجاد سیستمی یکنواخت برای پردازش اطالعات 

.و قضاوت آگاهانه استتصمیم گیری  مفید برای 

ازهاای نیهستند که در طول زمان توسط بشر و در پاسخ باه رویه هایی ، قواعد و میثاق ها
افته است و به اطالعات مالی بنا نهاده شده است و بتدریج تغییر، تحول و تکامل یجوامع 

.می نامندبه این دلیل مفاهیم عمومی حسابداری را اغلب اصول پذیرفته شده حسابداری

:حسابداریعمومیمفاهیمبندیطبقه◄
فرضیات مبنا یا مفاهیم بنیادی حسابداری–الف 
عمومی حسابداریاصول –ب 
قیود یا میثاق های تعدیل کننده–ج 
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حسابداریبنیادیمفاهیمیامبنافرضیات◄

گيرند،ميرارقحسابدارياصولومفاهيمسايرشالودهومي كندفراهممؤسساتحسابداريبرايراالزمبنايزيركهبنياديمفاهيم
درحسابداري،عملياتدادنانجاموهدف هابهنيلدرفايدهداشتنلحاظبهفرضياتاين.مي شوندناميدهحسابداريمبنايفرضيات
قراربهضياتفراين.گرفته اندقرارپذيرشمورداثبات،واستداللبهنيازبدونوبديهيمفاهيميبعنوانوآمدهوجودبهزمانطول
:باشدميزير
ومالکانايمال ازجدايمؤسسههربرايمتمايزهويتيومستقلموجوديتيشدنقائلمنظور:شخصیتتفکیکفرض(الف

.استحسابداريشحصيتي بعنوانمؤسسهي برايماليصورت هايتهيهوحسابنگهداري
عنوانبپولواحدحسببراثردارايهايرويدادوماليعملياتومعامتتحسابداريدر:واحدپولبرحسبگیریاندازهفرض(ب

تجميع،،ارزشگيرياندازهمشترکمقياسومي شودگزارشپولحسببرمالياطتعاتوسنجيدهاندازه گيريمشترکمقياس
.استكشورهررايجپولواحدمالياطتعاتارائهوتلخيص
آنهافعاليتهايودايرندبينيپيشقابلآيندهدركهشودميفرضوتشکيلنامحدودمدتبرايمؤسسات:فعالیتتداومفرض(پ

مستقلتيموجوديبعنوانمؤسسهي كهاستآنمعنايبهفرضاينالبته.نداردوجودآنهاانحتلوتعطيلقصدودارداستمرار
.يابدادامهآنفعاليت هايكهدهدوقفبنحوياقتصاديمتغيرشرايطباراخودمي تواند
ل زمان فراهم برای اینکه اطالعاتی نلب اً دق ق درباره ن ایج عمل ات و وضع   ما ی یک مؤسله در ط : دوره مالیفرض (ت

در ایان کاار باه معناای پاذیرف ن دوره ماا ی. می شا د ش د, عمر یک م سله به دوره های زمانی ک تاه و ملاوی تقل م 
ماا ی مای حلابداری اس ؛ که این دوره ما ی بل گی به ن ع فعا    و شرای  مح طی م سله ان خاب و معم الً ط ل دوره

. می نامنددوره حلابداری ت اند یک ماه , سه ماه, شش ماه , یک سال باشد و هر یک از این دوره ها را 
که قلام ی از آنهاا تعهادمی دهند مؤسلات معامالت و عمل ات م عدد و م ن عی را در ط ل زمان انجام : تعهدیفرض (ث

. داخ  گردد مانند معامالتی خرید و فروش نل ه کاال که طرف ن تعهد می کنند قلم ی از وجه معامله بعداً پرمی باشد آور 
ها در زمان تحقق و هزینه ها در دوره وق ع , بدون در نظر گرف ن زماان دریافا  و یاا پرداخا  آنهاا شناساایی, در درآمد 

.می ش دحلاب ها ثب  و در ص رتهای ما ی دوره مرب ط گزارش 
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حسابداریاصول عمومی ◄
اراي اثار و گزارش نتايج معامتت و عملياات ماالي و رويادادهاي دطبقه بندي و قواعد و رهنمودهاي حاكم بر اندازه گيري، ثبت، مباني 

الي يا  اين اصول نحوه تعيين سود را مشاخص و گگاونگي گازارش وضاعيت ما. نامنداصول حسابداری مالي بر ي  موسسه را 
:مي كند؛ كه بشرح ذيل مي باشدروشن موسسه را 

تااريخي در حسابداري كنوني قيمت هاي تحقق يافته در معامتت كه اصطتحاً بهاي تمام شاده ياا ارزش: اصل بهای تمام شده –1
و درآمادها ، به اين معنا كه اقاتم مختلاف داراياي، بادهي. ثبت و ضبط اطتعات و گزارشات مالي قرار مي گيردشود، مبناي ناميده مي 

.هزينه ها به قيمت هاي معامله شده يا ارزش هاي تاريخي در مدارک حسابداري ثبت مي شود
م از اينکاه براساس اين اصل درآمدها مي بايست به محض ارايه خدمت به مشتريان شناسايي و ثبت شاود اعا: اصل تحقق درآمد–2

. بهاي آن نقداً دريافت شده يا نشده باشد
.اين اصل مي بايست هزينه ها و درآمدهاي هر دوره مالي را به حساب هاي همان دوره منظور نمودبراساس : تطابقاصل –3
فتاه شاده طبق اين اصل كليه رويدادها مالي با اهميت مربوط به مؤسسه به طاور مناساب و كامال طباق اصاول پذير: افشااصل –4

.حسابداري افشاء گردد اين اصل بر كليه جوانب گزارشگري مالي تأثير دارد
ال يکاي از طبق اصل مذكور روش حسابداري اين موسسه بايد در سال هاي متوالي يکسان باشد اگار در يا  سا: اصل ثبات رویه-5

و زياان و اثر تغيير روش بر اقاتم ساودميزان يا گند انتخاب وجود دارد تغيير نمايد، بايد دو عمدة حسابداري در مواردي كه روش هاي 
.  گرددافشا ترازنامه 

:یا میثاق های تعدیل کننده( محدودیت ها)قیود◄
ق هاا و اين محادوديت ها كاه باه آنهاا مي ا. در بسياري از موارد بکارگيري اصول و مفروضات حسابداري با محدوديت هايي همراه است

:  محدوديت هاي اجرايي نيز گفته مي شود عبارتند از
مي اق اهميت                    -1
مي اق فزوني منافع بر مخارج-2
مي اق احتياط -3
مي اق خصوصيات صنعت -4
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: ترازنامهمفاهیم حاكم بر 

فرض تداوم فعالیت -1
اندازه گیریفرض واحد -2
اصل افشاء      -3
اصل بهای تمام شده  -4
میثاق اهمیت -5

یاک که یعنی فرض بر این است. می شود تهیه فرض تداوم فعالیت ترازنامه بر اساس 
ر صاورت سایاین صورت حساب نیز مانند . کندموسسه برای دوره نا محدود فعالیت می 

ی تماام. اساتبر حسب واحد پاول اساتوار فرض واحد اندازه گیری بر مبنای حساب ها 
ناماه صورت ترازدر . مالی در ایران باید بر اساس واحد پول ریال تهیه شود صورت های 
بسیار ود می شذکر مالی زیرا ارقامی که در این صورت . استبسیار با اهمیت اصل افشاء 

اصل بق بر طضمناً . کامل افشاء شودبا اهمیت است و باید تمامی ارقام با دقت و به طور 
یعنی . وندششده تاریخی ثبت می تمام تمامی اقالم در ترازنامه با بهای بهای تمام شده 

طباق ر با. نمی گیرداقالم ترازنامه صورت در در طول چند سال هیچ گونه تجدید ارزیابی 
باا می ترازناماه، ارقااارقام . شودباید تنها ارقام با اهمیت در ترازنامه ذکر میثاق اهمیت 

. شدنسبی می باالبته مفهوم اهمیت مفهومی باشند، که می ( ریالینظر از )اهمیت 
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: مفاهیم حاكم بر صورت سود و زیان
درآمداصل تحقق -1
مالیفرض دوره -2
اصل تطابق -3
احتیاطمیثاق -4
افشا اصل -5
میثاق اهمیت -6
میثاق فزونی منابع بر مخارج -7

واردی که و چه بسا منمی باشد هر مبلغی که دریافت شود درآمد اصل تحقق درآمد بر طبق 
استوار فرض دوره مالیصورت سود و زیان بر . اما درآمد ثبت گردد نشود، مبلغی دریافت 

بناای در ضامن بار م. یعنی مبنای تهیه این صورت یک دوره مالی معین می باشد. است
ناایبر مب. هزینه های هر دوره تنها باید با درآمدهای همان دوره مطابق شود، تطابقاصل 

یشاتر دوره بدرآمدهای باید مراقبت شود که هزینه های دوره کمتر از واقع و میثاق احتیاط 
ست کاه در صورت سود و زیان به این معنامیثاق اهمیت و افشا اصل . از واقع ثبت نشود

ظر شود و چون ارقام در صورت سود و زیان از نافشا باید ارقام این صورت به طور کامل 
ر آخر باید د. ریالی کم ارزش تر از ترازنامه است پس باید درمورد آن توجه بیشتری بشود

البته . شد توجه داشت که هزینه های تهیه صورت مالی نباید بیش از منافع حاصل از آن با
یوسات باید این نکته قابل ذکر است که یادداشت های پتوضیحی در مورد یادداشت های 

.می شودکامل تهیه افشا اصل بر مبنای

12

اصول و مفاهیم حسابداری و مدیریت مالی: بخش اول

http://abcbourse.ir/


هدف مدیریت مالی

13

مهارت هایی است کاه باا اساتفاده از آن مهارت هاا هادف اصالی بنگاه هاای بکارگیری 
.است، محقق گرددحداکثر کردن ثروت صاحبان بنگاه اقتصادی، که همانا 

ادیبنگاه های اقتصقانونیمحیط

برون سازمانی

سایر 
قوانین 
آمره

قانون 
بورس

قوانین 
پولی و 
بانکی 

ر قانون کا
و تامین 
اجتماعی

قانون 
تجارت

قوانین 
مالیاتی

درون سازمانی

روابط 
میان 
ذینفعان

مسالۀ 
ی نمایندگ

اصول و مفاهیم حسابداری و مدیریت مالی: بخش اول

http://abcbourse.ir/


عناوین جزیی درسردیف

مالیو مفاهیم حسابداری و مدیریت اصول : بخش اول1

یگرآشنایی با صورت های مالی و رابطه آن ها با یکد: بخش دوم2

مالیروش های تحلیل صورت های با آشنایی : بخش سوم3

دوپونتتحلیل و نسبت های مالی: بخش چهارم4

استفاده از اکسل در تحلیل مالی: پنجمبخش5

تحلیل صورت های مالی یک شرکت:بخش ششم6
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با صورت های مالی و رابطه آن ها با یکدیگرآشنایی : دومبخش 

1مارهبر اساس استاندارد حسابداری بین المللی ش 1ارهبر اساس استاندارد ملی حسابداری شم

صورت وضعیت مالی به تاریخ پایان دوره؛ ترازنامه

؛جامع برای دوره(زیان)صورت سود و زیان و سود

:یا دو صورت مجزا

جامع (زیان)صورت سودوصورت سود و زیان 

صورت سود و زیان

سود و زیان جامع صورت

صورت جریان های نقدی برای دوره وجوه نقدصورت جریان

صورت تغییرات درحقوق مالکانه برای دوره -

یادداشاات های توضاایحی، شااامل خالصااه اهاام 

؛توضیحیرویه های حسابداری و سایر اطالعات

یادداشت های توضیحی همراه

:1شمارهبر اساس استاندارد حسابداری بین المللی 
مالای  را بالا  های صالور واحد تجاری یک رویه حسابداری را با تسری به گذشته بکار گیرد یا اقالال  عالوه بر موارد یاد شده، چنانچه 

الیوبو واوات  وصورت وضعوت مو وتجدیدطبقه بندی کند، باید مای  را صور  های تسری به گذشته تجدید ارائه نماید، یا اقال  
.را نیز ارائه نمایدقبلوابتدایودضتهو

http://abcbourse.ir/
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آشنایی با صورت های مالی و رابطه آن ها با یکدیگر: بخش دوم

هدف صورت های مالی
:شده دربارهطبقه بندی ارائه اطالعات تلخیص و 

وضعیت مالی◄

عملکرد مالی◄

انعطاف پذیری مالی◄

یارشاان مدیریت در قبال مناابعی کاه در اخت( حسابدهی)نتایج ایفای وظیفه مباشرت◄
.قرار گرفته است، می باشد

مسئولیت تهیه صورت های مالی

.واحد تجاری استسایر ارکان اداره کننده یا هیات مدیره با 

http://abcbourse.ir/


16

مالی اساسیصورت های 

دارایی ها، بدهی ها و حقوق صاحبان سرمایهصورت وضعیت مالی

صورت سود و زیان  
صورت سود و زیان جامع

جریان ورود و خروج وجوه نقدصورت جریان های نقدی             

درآمدها و هزینه های تحقق یافته و نیافته

آشنایی با صورت های مالی و رابطه آن ها با یکدیگر: بخش دوم

http://abcbourse.ir/
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(صورت وضعیت مالی)ترازنامه

نسبت به دارایی های واحد تجاریاشخاصحقوق مالی : دارایی ها

نسبت به دارایی های واحد تجاری( غیر از مالک)سایر اشخاصمالی حقوق : بدهی ها

تجاریبه دارایی های واحد نسبت مالکان مالی حقوق : حقوق صاحبان سرمایه

حقوق مالی مالکان  شخاصاحقوق مالی سایر دارایی های واحد تجاری

حقوق صاحبان سرمایه + بدهی = دارایی

معادله حسابداری

آشنایی با صورت های مالی و رابطه آن ها با یکدیگر: بخش دوم
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1394/12/291393/12/29 ادداشمبده هاوضوحقرقوصاحبانوسهام1394/12/291393/12/29 ادداشمداتا  ها
ریالریالریالریال

بده هایوجاتی:داتا  هایوجاتی:

1800حسابها و اسناد پرداختن  تجاری400موجودی نقد
1900سایر حسابها و اسناد پرداختن 500سرمایه گذاریهای کوتاه مد 
2000بده  به شرکتهای گروه600حسابها و اسناد دریافتن  تجاری
2100جاری شرکاء700سایر حسابها و اسناد دریافتن 

2200پیش دریافتها800طلب از شرکتهای گروه
2300ماییا  پرداختن 900جاری شرکاء

2400سود سها  پرداختن 1000موجودی مواد و کاال
2500تسهیال  مای  دریافت 1100سفارشا  و پیش پرداخت ها

1200بده  های مرتبط با دارای  های نگهداری شده برای فروش1200داراییهای نگهداری شده برای فروش
2600ذخائر

00جمع بدهیهای جاری
بده هایوغ روجاتیو:00جمع داراییهای جاری

2700حسابها واسناد پرداختن  بلند مد داتا  هایوغ روجاتی:
2500تسهیال  مای  دریافت  بلند مد 1300داراییهای ثابت مشهود
2800ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان1400داراییهای نامشهود

00جمع بدهیهای غیر جاری1500سایر داراییها
00جمع بدهیها1600سرمایه گذاریهای بلند مد 
1700سرمایه گذاری در امالک

حقرقوصاحبانوسهامو:

29سرمایه 00جمع داراییهای غیر جاری
30افزایش سرمایه در جریان

31اندوخته قانون 
0 0سود )زیان( انباشته

00جمع حقوق صاحبان سها 
00جمع بدهیها و حقوق صاحبان سها 00جمع داراییها

طرف حسابهای انتظام حسابهای انتظام 

یاداشتهای توضیح  همراه، جزء جدای  ناپذیر صور  های مای  است

شرکموونمرن 

ارازنا  

دتواات  وو29واسفند اهو1394

مهنمونه ترازنا

آشنایی با صورت های مالی و رابطه آن ها با یکدیگر: بخش دوم
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(صورت عملکرد مالی)صورت سود و زیان

به جز آورده صاحبان سرمایهحقوق صاحبان سرمایه افزایش ناخالص در : درآمد

هسرمایصاحبان ستانده به جز حقوق صاحبان سرمایه ناخالص در کاهش : هزینه 

حقوق صاحبان سرمایه + بدهی = دارایی

کانسرمایه مال+     انباشته    ( زیان)سود

جاری(زیان)سود+سال های قبل( زیان)سود

رهدرآمد دو-هزینه دوره+سودهای تقسیم نشده

معادله حسابداری

آشنایی با صورت های مالی و رابطه آن ها با یکدیگر: بخش دوم
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انباشته( زیان)به همراه گردش سود-نمونه صورت سود و زیان

1393یادداشت

ریالریالریال

ه خدما   0 320فروش خایص ودرآمد ارائ
ه شده  0 330بهای تما  شده کاالی فروش رفته و خدما  ارائ

 0 0سود ناخایص
 0 340هزینه های فروش، اداری و عموم 

 0 350خایص سایر درآمدها و هزینه های عملیات 
0 0 

 0 0سود عملیات 
 0 360هزینه های مای 

 00 37خایص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیات 
0 0 

 0 0سود عملیا  در حال تداو  قبل از ماییا 
23ماییا  بر درآمد

0 0 سود خایص عملیا  در حال تداو 
0 0 38سود خایص)زیان( عملیا  متوقف شده

00سود خایص
39سود پایه هر سهم :

ناش  از عملیا  درحال تداو  :
0 عملیات  
0 غیر عملیات 

 0 0
ناش  ازعملیا  متوقف شده 

0 0 سود پایه هر سهم 

0 0 سود خایص
سود )زیان(انباشته در ابتدای سال

0 0 40تعدیال  سنوات 
0 0 سود )زیان( انباشته در ابتدای سال- تعدیل شده

سود سها  مصوب
افزایش سرمایه 

0 0 سود )زیان( قابل تخصیص
0 تخصیص سود :

     اندوخته قانون 
0 0 سردو)ز ان(وانباشت ودتوپا انوسال

1394

گردشوحسابوسردو)ز ان(وانباشت 

یاداشتهای توضیح  همراه، جزء جدای  ناپذیر صور  های مای  است

شرکموونمرن 

صرت وسردوضوز ان

برایودضتهو الیو نتهیوب وو29واسفند اهو1394

آشنایی با صورت های مالی و رابطه آن ها با یکدیگر: بخش دوم
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(صورت عملکرد مالی)جامعصورت سود و زیان

یطشدهشناساییهایهزینهودرآمدهاکلبایداساسی،مالیصورتیکعنوانبه

آن هادهندهتشکیلاجزایتفکیکبهاست،سرمایهصاحبانبهانتسابقابلکهرادوره

.دهدنشان

آشنایی با صورت های مالی و رابطه آن ها با یکدیگر: بخش دوم

زیان؛سود و زیان خالص دوره طبق صورت سود و ◄

و دارایی هاا درآمدها  و هزینه هاای تحقاق نیافتاه ناشای از تغییارات آن دساته از ◄
جاام به منظور قادر سااختن واحاد تجااری باه اناساساً که بر مبنای مستمر بدهی هایی 

.عملیات نگهداری می شود

تقیماً مسکه طبق رهنمودهای حسابداری به استناد قوانین آمره هزینه هایی درآمدها و ◄
.می شودمنظور سرمایه در حقوق صاحبان 

.(حسابداریرویه های اصالح اشتباهات اساسی و آثار انباشته تغییر در شامل )سنواتیتعدیالت ◄

اقالم تشکیل دهنده صورت سود و زیان جامع

http://abcbourse.ir/


22

نمونه صورت سود و زیان جامع

آشنایی با صورت های مالی و رابطه آن ها با یکدیگر: بخش دوم

شرکت نمونه 
صورت سود و زیان جامع

13*4/12/29برای سال مالی منتهی به 

ریال

** سود خالص

)**( ابتمازاد تحقق نیافته ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های ث

** تحقق نیافته سرمایه گذاری های بلند مدت( زیان)سود

** سود جامع سال

** تعدیالت سنواتی

** قبلسود جامع شناسایی شده از تاریخ گزارشگری دوره مالی

تحقق یافته

تحقق نیافته

http://abcbourse.ir/
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(انعطاف پذیری مالی)صورت جریان وجوه نقد
 احق قیخاصاشبا تا ال ازناشینقدضج  بلغدتکاهش اافزا شازعباتاسم
.اتض دادهسا رازناشیضاجاتیضاحدحقرقیشخص ماز ستقلحقرقی

آشنایی با صورت های مالی و رابطه آن ها با یکدیگر: بخش دوم

5حومونقودیويویودضتهواجر انوهایوصرت وجر انوضجرهونقدوبا دو نتکسوکنندهو
:سرفصلواصلیوب وارا بوز روباشد

عملیاتیفعالیت های ◄

و سود پرداختی بابت تأمین مالیگذاری ها بازده سرمایه ◄

مالیات بر درآمد◄

فعالیت های سرمایه گذاری ◄

تأمین مالیفعالیت های ◄

نقدیطبقه بندی جریان های 

سرفصال 3عنوان شده بهسرفصل 5با عنوان صورت جريان وجوه نقد، 2استاندارد شمارهنويس اصتحي پيش مطابق 
.دطبقه بندي مي شونفعاليت هاي تأمين مالي و سرمايه گذاري فعاليت هاي ، عملياتيفعاليت هاي اصلي 

http://abcbourse.ir/
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نمونه صورت جریان وجوه نقد

آشنایی با صورت های مالی و رابطه آن ها با یکدیگر: بخش دوم

یادداشت

ریالریالریال

0 0 41فتال تهایوعمل اای:

جریان خایص ورود وجه نقد ناش  از فعاییتهای عملیات 

بازدهوسر ا  وگذات هاوضوسردوپرداختیوبابمواا  نو الی:

سود دریافت  بابت سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مد 

سود دریافت  بابت سپرده های سرمایه گذاری بلند مد 

سود سها  دریافت 

سود پرداخت  بابت تسهیال  مای 

سود سها  پرداخت 

جریان خایص ورود )خروج( وجه نقد ناش  از بازده سرمایه 

0 0 گذاریها  وسود پرداخت  بابت تامین مای 

  

 ال ا وبرودتآ د:

ماییا  بر درآمد پرداخت 

فتال تهایوسر ا  وگذاتی:

وجوه پرداخت  جهت خرید داراییهای ثابت مشهود

وجوه پرداخت  بابت تحصیل سرمایه گذاریهای بلند مد 

وجوه پرداخت  بابت سرمایه گذاری در امالک 

وجوه حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود

وجوه حاصل از فروش سرمایه گذارییهای کوتاه مد 

-وجوه نقدی غیر متبرقه - خسار  دریافت  از بیمه

0 0 جریان خایص خروج وجه نقد ناش  از فعاییتهای سرمایه گذاری

0 0 جریان خایص ورود )خروج( وجه نقد قبل از فعاییتهای تامین مای 

فتال تهایواا  نو الی:

وجوه حاصل از افزایش سرمایه

دریافت تسهیال  مای 

باز پرداخت اصل تسهیال  مای  دریافت 

0 0 جریان خایص ورود )خروج( وجه نقد ناش  از فعاییتهای تامین مای 

0 0 خایص افزایش )کاهش( در وجه نقد

مانده وجه نقد در ابتدای سال

تاثیر تغییرا  نرخ ارز

0 0 مانده وجه نقد در پایان سال

0 0 41مبادال  غیر نقدی

1393

یاداشتهای توضیح  همراه، جزء جدای  ناپذیر صور  های مای  است

1394

شرکموونمرن 

صرت وسردوضوز ان

برایودضتهو الیو نتهیوب وو29واسفند اهو1394
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مالیصورت های ارتباط بین 
یاات و صورت های مالی اساسی با یکدیگر ارتباط ذاتی دارند، زیرا همگی جنباه های عمل

ه می دهند؛ همچنین الزم به یادآوری است که اگرچارویدادهای مالی یگانه ای را گزارش 
امکاان دارد، نیازهاایاماا می کنند، هر یک از صورت های مالی اطالعات متفاوتی را ارائه 

.ننمایداطالعاتی تمامی استفاده کنندگان را تامین 

آشنایی با صورت های مالی و رابطه آن ها با یکدیگر: بخش دوم

ترازنامه

:بدهی :دارایی ها
موجودی نقد

:هحقوق صاحبان سرمای
سرمايه
انباشته(زیان)سود

صورت سود و زیان

درآمد

(هزینه)

دوره( زیان)سود

صورت جریان وجوه نقد

هنقدی طی دورخالص جریانات

نقدی ابتدای دورهجریانات

پایان دورهموجودی نقد

http://abcbourse.ir/
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آشنایی با صورت های مالی و رابطه آن ها با یکدیگر: بخش دوم

.استمشخصمنبعفاقدوبودهمجازیفضایدرشدهمنتشراطالعاتاساسبرباال،مثال:منبع

http://abcbourse.ir/


عناوین جزیی درسردیف

مالیو مفاهیم حسابداری و مدیریت اصول : بخش اول1

آشنایی با صورت های مالی و رابطه آن ها با یکدیگر: بخش دوم2

مالیروش های تحلیل صورت های با آشنایی : بخش سوم3

دوپونتتحلیل و نسبت های مالی: بخش چهارم4

استفاده از اکسل در تحلیل مالی: پنجمبخش5

تحلیل صورت های مالی یک شرکت:بخش ششم6
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آشنایی با روش های تحلیل صورت های مالی: بخش سوم

مالیتجزیه و تحلیل صورت های 

طالعاات ساایر اداده های مالی و فرآیند انتخاب، ارزیابی و تفسیر مالی، تجزیه و تحلیل 

.استشرکتارزیابی شرایط فعلی و عملکرد آتی مربوط، به منظور 

تمنابع اصلی جهت تجزیه و تحلیل صورت های مالی یک شرك

؛(صورت هاي مالي، رعايت و عملياتي)گزارش های حسابرسان مستقل◄

گزارش های صورت های مالی دوره ای؛◄

بودجه شرکت و تطبیق با عملکرد واقعی؛◄

شرایط اقتصادی دنیا، صنعت و پیش بینی روند آتی؛◄

؛(ت.اصتحيه ق232ماده )گزارشات فعالیت هیات مدیره◄

تحلیل سایت های تحلیلگر، اخبار و گزارش های پیرامون صنعت و شرکت؛◄
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آشنایی با روش های تحلیل صورت های مالی: بخش سوم

. مایاداهاداف خاود را مشاخص نتجزیه و تحلیل مالی، شروع فرایند از قبل تحلیلگر باید 
:کمک کندتعیین هدف به تحلیلگران سواالت زیر در 

داد؟واهد خچه سواالتی را پاسخ از تجزیه و تحلیل چیست؟ این تجزیه و تحلیل هدف ◄

بود؟سطح از جزئیات مورد نیاز خواهد هدف، چه برای به انجام رساندن این ◄

دسترس است؟در برای تجزیه و تحلیلچه اطالعاتی ◄

قرار می دهد چیست؟که تجزیه و تحلیل را تحت تاثیر روابطی یا عوامل ◄

یازان تحلیل چاه مو این محدودیت ها بر تجزیه و تاثیر محدودیت های تحلیل کدامند ◄
است؟

تحلیل اطالعات مالیپیش نیازهای 

CFA Institute-Financial Analysis Techniques: منبع

 های می تواند تکنیکتحلیلگر شد، هنگامی که هدف تعریف 
.  نماییدرا انتخاب و تحلیل مناسب برای تجزیه 
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آشنایی با روش های تحلیل صورت های مالی: بخش سوم

چارچوب كلی تجزیه و تحلیل
خروجی مراحل

.تعیین می شوداهداف
.سواالت پاسخ داده شود

.محتوای گزارش ارائه می شود
.جدول زمانی و بودجه تهیه می شود

ران، تعریف هدف و ساختار بر اساس تاابع تحلیلگا. 1
.ورودی مشتری و دستورالعمل های سازمانی

.صورت های مالی سازمان

.جداول مالی

.پرسشنامه

صااورت های مااالی، دیگاار : جمااع آوری اطالعااات. 2
اطالعاات اقتصاادی، بحا  و/ اطالعات مالی، صنعت 

.و رقباگفتگو با مدیریت، تامین کنندگان، مشتریان

.صورت های مالی تعدیل شده

.اظهارات اندازه گیری

.نسبت و نمودار

.پیش بینی

پردازش اطالعات. 3

.ارزیابی نتایج تحلیل دهتجزیه و تحلیل و تفسیر اطالعات پردازش ش. 4

.1پاسخ سواالت محله به گزارش دستیابی
.یتحلیل و بررسبرای رسیدن به اهدافراهکارارائه

رائاهبرقراری ارتباط بین اطالعات، نتیجاه گیری و ا. 5
راهکار

.راهکارهابه روز رسانی  پیگیری. 6

CFA Institute-Financial Analysis Techniques: منبع
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آشنایی با روش های تحلیل صورت های مالی: بخش سوم

تجزیه و تحلیل مالی

اطالعات 
اقتصادی

اطالعات 
بازار

اطالعات 
مالی

اشکال تجزیه و تحلیل های مالی 

تجزیه و تحلیل بنیادی
تحلیال را تجزیاه ویک شارکت بررسی علمی درباره عوامل اساسی تعیین کننده ارزش 

تار بادهی، تحلیل گر بنیادی به بررسی دارایی ها، بدهی ها، فروش، سااخ. بنیادی می نامند
به درآمد، محصول، سهم بازار، ارزیابی مدیریت بنگااه و مقایساه آن شارکت های مشاا

.می پردازد و در نهایت ارزش واقعی سهام را تخمین می زند

(تکنيکالتحليل )فنیو تحلیل تجزیه 
دول های روش پیش بینی تغییرات قیمت سهام که عبارت است از بررسی نمودارها و جا
هادف. تغییرات قیمت سهام با این فرض که روند قیمات ساهام تکرارشاونده اسات

لیال فنای، عبارتی دیگار، تحبه . استبررسی رفتار سرمایه گذار و روند تغییرات قیمت 
یمت هاا مطالعه رفتارهای بازار با استفاده از نمودارها و با هدف پیش بینی آیناده روناد ق

. می باشد
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آشنایی با روش های تحلیل صورت های مالی: بخش سوم

مالیصورت های روش های تجزیه و تحلیل 

تجزیه و تحلیل افقی◄

مقایسه ای◄

بررسی روند◄

هم مقیاستجزیه و تحلیل ◄

تجزیه و تحلیل عمودی◄

تجزیه و تحلیل با استفاده از نسبت های مالی◄

(استاندارد)تجزیه و تحلیل بر مبنای مقیاس مشترک◄
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آشنایی با روش های تحلیل صورت های مالی: بخش سوم

تجزیه و تحلیل افقی
:استزیر فرآیند تجزیه وتحلیل افقی به شرح 

مشابه؛ زمانی دوره های مالی در اقالم صورت های بدست آوردن معیار مقایسه ای ◄

صورت های مالی؛در ( نامساعد)تغییرات مساعدشناسائی ◄

؛(نامساعد)تجزیه و تحلیل اقالم مساعد◄
تغییرات13x5/12/2913x4/12/29 یادداشتبدهیها وحقوق صاحبان سهامتغییرات13x5/12/2913x4/12/29 یادداشت

 ریال ریال ریال ریال

بدهیهای جاریداراییهای جاری

%1113,885,027,7723,794,128,295265.96حسابهاواسنادپرداختني تجاري-%479,614,704450,393,48382.32موجودي نقد 

%1215,589,855,6516,625,410,509135.30حسابهاي پرداختني غير تجاري54,897,024,2013,295,027,55948.62%

%131,506,754,4721,173,513,65828.40ذخائر-6117,124,200126,524,2007.43%

726,270,755,32015,047,835,53274.58%

%30,981,637,89511,593,052,462167.24جمع بدهيهاي جاري8660,096,581623,913,9545.80%

بدهيهاي غيرجاري%32,024,615,00619,543,694,72863.86جمع داراييهاي جاري

%1463,950,257,79063,156,740,4271.26تسهيتت دريافتني

%63,950,257,79063,156,740,4271.26جمع بدهيهاي غيرجاري

%94,931,895,68574,749,792,88927.00جمع بدهيها

حقوق صاحبان سهام:

%27,000,000,00027,000,000,0000.00سرمايه-%945,946,447,23152,161,371,13811.91داراييهاي ثابت مشهود

%61.91)22,462,845,827()36,368,664,620(سودوزيان انباشته107,592,168,8287,581,881,1960.14%

%106.49)4,537,154,173()9,368,664,620(جمع حقوق صاحبان سهام-%53,538,616,05959,743,252,33410.39جمع داراييهاي  غيرجاري

%85,563,231,06579,286,947,0627.92جمع85,563,231,06579,286,947,0627.92%

موجودي كاال

سفارشات وپيش پرداختها

داراییهای غیرجاری

سايرداراييها

جمع

 داراییها

حسابهاي دريافتني تجاري 

حسابهاواسناددريافتي غيرتجاري
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آشنایی با روش های تحلیل صورت های مالی: بخش سوم

عمودیتجزیه و تحلیل 
:فرآیند تجزیه وتحلیل عمودی به شرح زیر است

روش فامعموال )مبنامالی به عنوان عدد صورت های مشخص کردن یک یا گروهی از اقالم ◄
؛(در ترازنامهدارايي ها در صورت حساب سود و زيان و كل 

مربوط؛مالی با رقم مبنای صورت های مقایسه سایر ارقام ◄

درصد به مبنا138x/12/29درصد به مبنا138x/12/29يادداشت

 ریال  ریال

مبنا19,733,909,000مبنا1527,191,483,800

%69.04)13,624,657,041(%66.21)18,004,091,476(16بهاي تمام شده كاالي فروش رفته

%6,109,251,95930.96%9,187,392,32433.79سود)زيان (ناخالص

%14.40)2,842,356,271(%12.43)3,379,144,716(17 هزينه هاي اداري عمومي

%3,266,895,68816.55%5,808,247,60821.36سود )زيان( عملياتي

18)440,958,030(1.62%)2,524,931,324(12.79%

%3,840,0180.02%58,654,5000.22 خالص ساير درآمدها وهزينه هاي غيرعملياتي

5,425,944,07819.95%745,804,3823.78%

هزينه مالي

سود خالص

خالص فروش
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آشنایی با روش های تحلیل صورت های مالی: بخش سوم

هم مقیاستجزیه و تحلیل 
مقیاس م و تحلیل همی شود؛ تجزیه زمانی متعدد مربوط دوره های این تجزیه و تحلیل به 

.همزمان با تجزیه و تحلیل افقی یا عمودی بکار بردمی توان را 
)ارقام به میلیون ریال( 

سال مبنا

13891388138713861389138813871386

%100.00%121.12%86.90%225,738144,748201,734166,559135.53  فروش خالص و درآمد حاصل از ارائه خدمات

%100.00%99.68%86.61%141,485125,455144,388144,84897.68  بهاي تمام شده کاالي فروش رفته و خدمات 

%100.00%264.13%88.86%84,25319,29357,34621,711388.07  سود نا خالص 

%100.00%144.89%141.19%17,34816,89817,34011,968144.95  هزینه هاي فروش اداري وعمومی 

%100.00%88.31%56.18-%5,2538,2579,35037.25)3,483(  خالص سایر درآمدها وهزینه هاي عملیاتی 

%100.00%252.78%40.06%63,4227,64848,26319,093332.17  سود عملیاتی 

%100.00%212.07%0.87%28,84220650,12823,638122.02  هزینه هاي مالی 

%100.00%41.81-%14.81%2,1015,0250.12)744(6  خالص سایر درآمدها وهزینه هاي غیر عملیاتی 

%100.00%49.17%1395.42%34,5866,6982364807205.42  سود  قبل از مالیات 

0000  مالیات 

%100.00%49.17%1395.42%34,5866,6982364807205.42  سود خالص

هم مقیاس- افقی
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عناوین جزیی درسردیف

مالیو مفاهیم حسابداری و مدیریت اصول : بخش اول1

آشنایی با صورت های مالی و رابطه آن ها با یکدیگر: بخش دوم2

مالیروش های تحلیل صورت های با آشنایی : بخش سوم3

دوپونتنسبت های مالی و تحلیل : بخش چهارم4

استفاده از اکسل در تحلیل مالی: پنجمبخش5

تحلیل صورت های مالی یک شرکت:بخش ششم6
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نسبت های مالی و تحلیل دوپونت: بخش چهارم

تجزیه و تحلیل با استفاده از نسبت های مالی

لکارد و عمبرای ارزیابی وضاعیت ماالی مالی، صورت های اقالم از روابط بین در استفاده 
.یک شرکت بکار می رود

نسبت های فعالیت

اثربخشی در 
ایجاد ارزش 
افزوده

نسبت های 
نقدینگی

توانایی 
مواجهه با 
تعهدات فوری

نسبت های اهرمی

توانایی ایفای 
تعهدات

نسبت های 
سودآوری

مدیریت هزینه 
و کسب سود 
حاصل از 
فروش

مالینسبت های 
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نسبت های مالی و تحلیل دوپونت: بخش چهارم

نسبت  های فعالیت
مجموعاااه ای از نسااابت هایی 
هستند کاه کاارایی مصارف و 
اسااتفاده از دارایی هااای واحااد 
تجاااری را در کسااب سااود و 

. می دهناااددرآماااد نشاااان 
تاوان یاک،های فعالیتنسبت

واحد تجااری را در اساتفاده از 
های جااری و غیرجااری ییدارا

.دهدنشان می

365

دفعا  گردش کاال

بهای تما  شده کاالی فروش رفته 

متوسط موجودی کاال 

افتن   متوسط حسابهای دری

فروش 

متوسط حسابهای پرداختن  

بهای تما  شده کاالی فروش رفته 

فروش خایص 

یهای ثابت  دارائ

فروش خایص 

یها کل دارائ

گردش

یهای ثابت  دارائ

گردش

یها  کل دارائ

دوره وصول

افتن   حسابهای دری

دوره پرداخت

 حسابهای پرداختن 

ت
ی کارائ / فعایی

ت ها
نسب

 دوره گردش کاال

دفعا  گردش کاال 

*365

*365

نسبت  های نقدینگی
نشاااندهنده ظرفیاات واحااد 

بارای انجاام تعهادات تجاری 
دارایی هاای از محل کوتاه مدت 

. نقد شونده می باشد

داراییهای جاری 

بدهیهای جاری 

موجودی )کاال و مواد ( - دارائیهای جاری 

بدهیهای جاری 

ی نقدینگ 
نسبتها

نسبت جاری 

نسبت سریع
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نسبت های مالی و تحلیل دوپونت: بخش چهارم
سود ناخایص

فروش خایص

سود خایص

فروش خایص

سود عملیات 

فروش خایص

سود خایص

یها کل دارائ

سود خایص

کل حقوق صاحبان سها  

حاشیه سود عملیات 

ت سودآوری
نسب

حاشیه سود  ناخایص

حاشیه سود  خایص

نرخ برگشت حقوق صاحبان 

سها 

یها نرخ برگشت دارائ

نساابت هااای اهرماای ریسااک 
سرمایه گذاران و اعتباار دهنادگان
بلند مادت یاک واحاد تجااری را 
نشااان می دهااد، ایاان نساابت ها 
ه همچنین اطالعات مفیدی راجع با
تااوان باااز پرداخاات باادهی هااای 
ر کوتاه مدت و بلندمادت شارکت د

.فراهم می آورندسررسید 

نسبت  های اهرمی

مدیریت حاداکثرنهاییهدف 
سااهامداران ثااروتکااردن 
سود بهتارین؛ از این رو است

اباازار باارای تعیااین عملکاارد
دف مدیریت در دستیابی به ها

.استمزبور 

نسبت  های سودآوری

کل بده 

کل حقوق صاحبان سها  

یها کل دارائ

کل حقوق صاحبان سها  

کل بدهیها 

یها کل دارای

بده  های بلند مد 

حقوق صاحبان سها  +بدهیهای بلند مد 

سود عملیات  

هزینه های بهره
نسبت پوشش بهره

 
ی توان مای

نسبتها

نسبت بده  به

 حقوق صاحبان سها 

یها به نسبت کل دارائ

 حقوق صاحبان سها 

نسبت بده 

نسبت سرمایه گذاری
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نسبت های مالی و تحلیل دوپونت: بخش چهارم

دوپونت تحلیل نسبت ها به روش تجزیه و 
:نمودمحاسبهنیززیرشرحبهمی توانراسهامصاحبانحقوقبازده

 بازده حقوق صاحبان سها 
 سود 

 حقوق صاحبان سها  

 

 سود 

 دارای  

 حقوق صاحبان سها   

 دارای  

 

 بازده دارای  

  دارای  –بده  

 دارای  

 

:  را افزایش دادسهام بازده حقوق صاحبان می توان از دو طریق دارایی با توجه به رابطه 

 افزایش بازده دارایی

 ( در صورتي كه نرخ بازده دارايي بيشتر از نرخ بهره بدهي باشد)افزایش نسبت بدهی
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نسبت های مالی و تحلیل دوپونت: بخش چهارم

نسبت های فعالیت و تعیین چرخه های عملیاتی و وجه نقد
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نسبت های مالی و تحلیل دوپونت: بخش چهارم

13911392139313941391139213931394

48,668,55342,153,89246,029,49475,872,83122,596,80815,129,03021,077,34628,992,818حسابها و اسناد دريافتني تجاري 

24,870,41032,188,56952,056,41973,066,57315,881,55516,692,11518,222,12119,010,436حسابها و اسناد پرداختني تجاري 

33,893,85135,063,38936,546,64634,357,53223,251,82023,119,26825,521,80824,306,426موجودي كاال

83,408,961112,107,582216,133,798196,098,52973,282,40478,399,795123,153,285111,701,925فروش

74,085,05396,198,431181,317,323175,516,65764,637,42569,908,166106,171,79995,138,485بهاي تمام شده كاالي فروش رفته

48,319,49745,411,22344,091,69360,951,16324,331,20318,862,91918,103,18825,035,082متوسط مطالبات

28,737,26328,529,49042,122,49462,561,49617,663,35816,286,83517,457,11818,616,279متوسط حسابهاي پرداختني

30,329,56534,478,62035,805,01835,452,08922,717,29723,185,54424,320,53824,914,117متوسط موجودي كاال

؟؟؟؟؟؟؟؟دوره وصول مطالبات)روز(

؟؟؟؟؟؟؟؟دوره گردش كاال)روز(

؟؟؟؟؟؟؟؟دوره گردش حساب هاي پرداختني)روز(

؟؟؟؟؟؟؟؟چرخه عملیات)روز(

؟؟؟؟؟؟؟؟چرخه وجه نقد)روز(

شرح
شرکت بتاشرکت آلفا

=2/44دفعه
74.085.053

گردش موجودی کاال
30.329.565

=149روز 
365

دوره گردش کاال
2/44

=1/73دفعه
83.408.961

گردش مطالبات
48.319.497

=211روز 
365

دوره وصول مطالبات
1/73

=2/58دفعه
گردش حساب های 74.085.053

پرداختنی 28.737.263
=142روز 

دوره گردش 365
حساب های پرداختنی 2/58

چرخه عملیات
=361روز 

چرخه وجه نقد
دوره گردش =219روز 

حساب های 
پرداختنی

=142روز 

(ارقام به ميليون ريال):مثال
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نسبت های مالی و تحلیل دوپونت: بخش چهارم

13911392139313941391139213931394

21114874113121885482دوره وصول مطالبات)روز(

14913172741281218496دوره گردش كاال)روز(

14210885130100856071دوره گردش حساب هاي پرداختني)روز(

361279147187249209137177چرخه عملیات)روز(

219170625715012477106چرخه وجه نقد)روز(

شرح
شرکت بتاشرکت آلفا

هنتیج

عاملی مؤثر بار راهبارد و های وجه نقد شرکت کنندۀ گردش جریانبیانعملیاتی، چرخۀ 
.رودشمار میبه داشت وجه نقد نگه

.نقد می باشدداشت وجه نگهنشاندهنده مدیریت وجه نقد، چرخۀ 

پرداختنیدوره حساب های دوره گردش کاالدوره وصول مطالبات

اصتح در عرضه محصوالتاصتح سياست هاي اعتباري

اصتح فرايند توزيع كاال

خريدهاي اعتباري بلندمدت

کاهش افزایشکاهش

http://abcbourse.ir/


عناوین جزیی درسردیف

مالیو مفاهیم حسابداری و مدیریت اصول : بخش اول1

آشنایی با صورت های مالی و رابطه آن ها با یکدیگر: بخش دوم2

مالیروش های تحلیل صورت های با آشنایی : بخش سوم3

دوپونتنسبت های مالی و تحلیل : بخش چهارم4

استفاده از اکسل در تحلیل مالی: بخش پنجم5

تحلیل صورت های مالی یک شرکت:بخش ششم6
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استفاده از اكسل در تحلیل مالی: پنجمبخش 
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استفاده از اكسل در تحلیل مالی: پنجمبخش 
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استفاده از اكسل در تحلیل مالی: پنجمبخش 
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استفاده از اكسل در تحلیل مالی: پنجمبخش 
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استفاده از اكسل در تحلیل مالی: پنجمبخش 
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استفاده از اكسل در تحلیل مالی: پنجمبخش 
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استفاده از اكسل در تحلیل مالی: پنجمبخش 
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استفاده از اكسل در تحلیل مالی: پنجمبخش 







مه
زنا
را
ت

حلی
و ت
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زی
ج
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استفاده از اكسل در تحلیل مالی: پنجمبخش 
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استفاده از اكسل در تحلیل مالی: پنجمبخش 
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عناوین جزیی درسردیف

مالیو مفاهیم حسابداری و مدیریت اصول : بخش اول1

آشنایی با صورت های مالی و رابطه آن ها با یکدیگر: بخش دوم2

مالیروش های تحلیل صورت های با آشنایی : بخش سوم3

دوپونتنسبت های مالی و تحلیل : بخش چهارم4

استفاده از اکسل در تحلیل مالی: بخش پنجم5

تحلیل صورت های مالی یک شرکت:بخش ششم6
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تحلیل صورت های مالی یک شركت: ششمبخش 

.استمشخصمنبعفاقدوبودهمجازیفضایدرشدهمنتشراطالعاتاساسبرباال،مثال:منبع
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تحلیل صورت های مالی یک شركت: ششمبخش 

http://abcbourse.ir/


54

تحلیل صورت های مالی یک شركت: ششمبخش 
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تحلیل صورت های مالی یک شركت: ششمبخش 
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نسبت جاری

ینسبت آن

-4%

تحلیل صورت های مالی یک شركت: ششمبخش 
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تحلیل صورت های مالی یک شركت: ششمبخش 
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تحلیل صورت های مالی یک شركت: ششمبخش 
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تحلیل صورت های مالی یک شركت: ششمبخش 
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تحلیل صورت های مالی یک شركت: ششمبخش 
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تحلیل صورت های مالی یک شركت: ششمبخش 
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تحلیل صورت های مالی یک شركت: ششمبخش 
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تحلیل صورت های مالی یک شركت: ششمبخش 
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تحلیل صورت های مالی یک شركت: ششمبخش 
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تحلیل صورت های مالی یک شركت: ششمبخش 
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تحلیل صورت های مالی یک شركت: ششمبخش 
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تحلیل صورت های مالی یک شركت: ششمبخش 
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باسپاس از توجه شما

«ارزش هر فرد به دانش و اخالق اوست»
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