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. ها ریال پول است شود، حاکی از وقوع هزاران مبادله و رویداد یا گزارش میلیون ها ارائه می هاي مالی که توسط شرکت مجموعه صورت
عصاره  شوند و بندي و تلخیص می شده و سپس طبقه معین به تفضیل ثبت سوابق و جزئیات این مبادالت و رویدادها در دفاتر روزنامه، کل و

  .شود هاي مالی تهیه و ارائه می رویدادها به صورت، صورت این مبادالت و
  :شوند هاي مالی اساسی زیر تهیه و ارائه می گري مالی، صورت هاي گزارش در حال حاضر براي تحقق هدف

  .دهد ترازنامه یا صورت وضعیت مالی، که خالصه وضعیت مالی یک موسسه را در یک تاریخ معین نشان می )1
  .دهد ن، که خالصه نتایج علیات یک شرکت را در یک دوره مالی نشان میصورت حساب سود و زیا )2
هاي  را در فعالیت) مصارف(صورت حساب گردش وجوه نقد، که خالصه تامین منابع مالی یک موسسه و چگونگی استفاده از آن )3
  .دهد گذاري در یک دوره مالی نشان می سرمایه
هاي  افزایش یا کاهش در سودهاي انباشته یک موسسه ناشی از فعالیت دهنده صورت حساب سود و زیان انباشته، که نشان )4

 .باشد تولیدي و غیر تولیدي در یک دوره مالی می

 

  ترازنامه .1
ها و حقوق صاحبان سهام موسسه را در پایان هر دوره مالی فراهم  ها، بدهی ترازنامه صورتی است که اطالعات مربوط به گزارش دارایی

حقوق صاحبان  و) ها بدهی(ها، تعهدات اقتصادي موسسه وقعیت مالی یک موسسه را در یک زمان معین، که شامل داراییم، ترازنامه .کند می
  .دهد نشان می می باشد، سهام و مالکین یا سهامداران موسسه

  اطالعات ترازنامه •
ها است در سمت چپ  معادل جمع داراییها و حقوق صاحبان سهام که جمع آنها  ها در سمت راست و کلیه بدهی در ترازنامه، دارایی

  .شوند نوشته می
ها بر اساس زمان سررسیدشان و واریز بدهی، وحقوق صاحبان  ها به ترتیب سرعت تبدیل به وجه نقد، بدهی ترازنامه عمدتاً دارایی در

  .شوند بندي وگزارش می سهام به ترتیب کاهش بقاء شان طبقه
 :ترازنامه به شرح ذیل است هاي مورداستفاده در بندي بیشتر طبقه

  
 :ها دارایی - 

هاي کاال و پیش  هاي دریافتنی، موجودي مدت، حساب گذاري در اوراق بهادار کوتاه مانند وجوه نقد، سرمایه(هاي جاري دارایی )الف
  ).پرداختها
  هاي بلندمدت گذاري سرمایه) ب
  )هاي ثابت دارایی(آالت وتجهیزات موال، ماشینا) ج
  )تألیف، سرقفلی اختراع، حق مانند حق(نامشهودهاي  دارایی) د
 هاي آتی قالی به دورهتنها ومخارج ا سایر دارایی) ه
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  :ها بدهی - 
ها و  هاي معوق، پیش دریافت پرداختنی، حقوق و دستمزد پرداختنی، بدهی هاي پرداختنی، اسناد حساب مانند(جاري هاي بدهی) الف

  )هاي بلند مدت حصه جاري بدهی
 )…مانند اوراق مشارکت، وامهاي بلند مدت و (هاي بلند مدت بدهی) ب

  
  :حقوق صاحبان سهام  - 
  سرمایه سهام عادي )الف
  شده  افزایش سرمایه پرداخت )ب
  صرف سهام عادي )ج
  ها اندوخته )د
  انباشته) زیان(سود )ه

  
  ترازنامه

                                                                            
  
  
  
  
  
  
  

  
  

ت، تمام اقالمـی  در طرف راس
ــت و  ــه داراي ارزش اســ کــ
سازمان این مقادیر را در امور 
و فعالیتهـــــاي ســــــودآور  

گــذاري کــرده اســت  ســرمایه
  .شود نوشته می

در طـرف چـپ، منـابع مــالی    
شــوند کـه بــه دو   نوشـته مـی  

ایـن  . شـوند  دسته تقسیم می
ــادیر را بســــتانکاران و   مقــ
صـــاحبان ســـهام تـــامین    

  .کنند می
  
  

 
 یهاي جاريبده

 داراییهاي جاري

بدهیهاي 
 بلندمدت

 حقوق صاحبان سهام

 داراییهاي ثابت
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ü  آورده شده  به همراه دوره قبل از آن جهت مقایسه در زیر 29/12/1383براي دوره منتهی به .... شرکت نمونه ترازنامه

:است

  

  صورت سود و زیان .2
ها  و هزینه) وشفر(باعث ایجاد جریانی از درآمدها ... گذاري و هاي یک شرکت اعم از تولیدي، خدماتی، پیمانکاري، سرمایه فعالیت

صورت سود و زیان گزارشی است که نتایج عملیات یک . شود ها صورت سود و زیان تهیه می شود که طبق اصول حسابداري از این جریان می
گزارشگري سود یا زیان خالص ناشی از فعالیتهاي عملیاتی، به عنوان مبنایی براي . موسسه را در طی یک دوره مالی نشان می دهد

نیز  )EPS( هر سهم) عایدات( عنوان مثال سود خالص هر سهم که درآمد  به. شود گذاري و سایر تصمیمات محسوب می تصمیمات سرمایه
گذاران براي ارزیابی سودآوري آتی و  سرمایه. گذاري در اوراق بهادار دارد گیریهاي مرتبط با سرمایه شود کاربردي وسیع در تصمیم نامیده می

واهدشد تاکید فراوانی دورنماي جریان نقدي شرکت و همچنین ارزیابی منافع آتی که از طریق سود سهام و افزایش قیمت سهام عاید آنها خ
که انتظار کدام اقالم در آینده نیز وجود دارد و یا اینکه کدام  گذاران را در تعیین این این اطالعات سرمایه. بر اطالعات سودگزارش شده دارند

 .اقالم ماهیتی اتفاقی و ناپایدار دارند، یاري می دهد
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ü ده شده استآور.... در زیر نمونه صورت سود و زیان واقعی شرکت. 
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  هاي نقدي صورت جریان .3
خصوصیت مهم این صورت مالی این . شود گیري می گردش نقدینگی در شرکت در طول یکسال بوسیله صورت جریانهاي نقدي اندازه

ورت سود صورت گردش وجوه نقد براساس اطالعات موجود درص. کند تعیین می است که منابع و مصارف وجوه نقد را در طول یکسال دقیقاً
افراد مختلف به منظور شناخت وضعیت مالی و عملکردي شرکت به اطالعات منعکس در صورتهاي مالی . شود و زیان و ترازنامه محاسبه می

  .عالقمندند که این افراد را بطور کلی می توان به صورت زیر دسته بندي کرد
   
مدت   پرداخت تعهدات کوتاه ه منظور تعیین توان شرکت در بازبراي این افراد وضعیت نقدینگی شرکت ب :مدت بستانکاران کوتاه - 1

 . خود مهم می باشد

  
براي این افراد تداوم فعالیت شرکت مهم  ) :بستانکاران بلند مدت(ها  دهندگان و دارندگان اوراق مشارکت شرکت وام - 2
گیري تداوم فعالیت شرکت این افراد باید به  ي اندازهبرا. یعنی اینکه شرکت بتواند در سالهاي آتی اصل و فرع بدهی خود را بپردازد. است

 . سودآوري آتی و ریسک شرکت توجه کنند

 

گذاران بایستی تا اندازه  سرمایه. براي این افراد نیز تداوم فعالیت، سودآوري و ریسک شرکت مهم می باشد :سهامداران شرکت  -3
هاي سهامی عام پذیرفته  در مورد شرکت. اي اتکا کنند هاي میان دوره ارشهاي ساالنه  و گز هاي مالی چاپ شده درگزارش زیادي به صورت

 .گیرد شده در بورس، اطالعات اضافی ابتدا به بورس اوراق بهادار ارائه شده و سپس در دسترس عموم قرار می

   
بنابراین به . باشد یمدیریت شرکت ضمن دارا بودن مسئولیت اداره شرکت در برابر افراد فوق نیز مسئول م :مدیریت شرکت  - 4

 .هاي شرکت نیاز به اطالعات مالی دارد ریزي، آگاهی از نتایج تصمیمات گذشته و شناخت ضعف و قوت منظور برنامه
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ü  آورده شده است ....در زیر نمونه صورت جریان وجوه نقد شرکت. 
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