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  تعاریف ، مفاهیم و اجزاي تشکیل دهنده

  مقدمه

هاي همراه آن حاوي اطالعات مفید زیادي در مورد جایگاه مـالی، وضـعیت    هاي مالی و یادداشت صورت

باشـد. هـدف    عملکـرد آتـی شـرکت مـی    هاي مـدیریت و چشـم انـداز     عملکرد، سیاست ها و استراتژي

هاي مالی یافتن و تفسیر این اطالعات به منظور پاسخ به سواالتی از ایـن قبیـل    کنندگان صورت استفاده

  است:

 گذاري، بازده مناسبی خواهد داشت؟ آیا سرمایه 

 گذاري چه میزان است؟ درجه ریسک این سرمایه 

 وند؟هاي فعلی باید به نقد تبدیل ش گذاري آیا سرمایه 

      آیا جریان نقد کافی براي پرداخت اصل و فرع بدهی وجود دارد کـه بتوانـد نیازهـاي اسـتقراض

 شرکت را تامین کند؟

 کند؟ اش چگونه رقابت می این شرکت در محیط عملیاتی 

 آیا شرکت از منظر مشتریان، چشم انداز خوبی دارد؟ 

 شـوند، بـه    ت اسـتخراج مـی  هـاي مـالی شـرک    هایی که از گزارش هاي مالی و سایر داده صورت

 کنند که به این سواالت و بسیاري از سواالت دیگر پاسخ دهند.  کنندگان کمک می استفاده

  هاي مالی صورت

هاي مالی دهد. به بیان دیگر صورت هاي مالی بخش اصلی فرایند گزارشگري مالی را تشکیل می صورت

هاي مالی شامل ترازنامـه،   کامل صورتهسته اصلی گزارشگري مالی است. در حال حاضر یک مجموعه 
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هـاي  صورت سود و زیان، صورت سود و زیان جامع و صورت جریان وجـوه نقـد و همچنـین یادداشـت    

مـی    هـاي مـالی   هاي توضیحی جزء الینفک صـورت باشد. الزم به ذکر است که یادداشت توضیحی می

گزارش مدیران در بـاره فعالیـت واحـد    باشد. سایر موارد تشکیل دهنده گزارشگري مالی مواردي از قبیل 

باشد که همراه گزارش حسابرس (و بر حسب مورد گزارش بـازرس  تجاري و گزارش تحلیلی مدیران می

  دهد.  اي تحت عنوان گزارش مالی ساالنه را تشکیل میهاي مالی مجموعه قانونی) و صورت

ي وضعیت مالی، عملکرد مالی  دربارهبندي شده  ي اطالعات تلخیص و طبقه هاي مالی، ارائه هدف صورت

هاي مـالی   کنندگان صورت اي از استفاده و انعطاف پذیري مالی واحد تجاري است که براي طیف گسترده

هاي مالی همچنین نتـایج ایفـاي وظیفـه مباشـرت      در اتخاذ تصمیمات اقتصادي مفید واقع شود. صورت

دهـد. بـه    ر اختیارشان قرار گرفته است،  نشان مـی ها را در قبال منابعی که د مدیریت یا حساب دهی آن

هاي مالی یک واحد تجاري اطالعاتی دربـاره مـوارد زیـر ارائـه      منظور دستیابی به این هدف، در صورت

  شود: می

عبارت است از حقوق نسبت به منافع اقتصادي آتی یا سایر راههاي دستیابی مشروع بـه آن   : الف) دارایی

  است.  امالت یا سایر رویدادهاي گذشته به کنترل واحد تجاري درآمدهمع  نتیجه منافع که در

از تعهد انتقال منافع اقتصادي توسط واحد تجـاري ناشـی از معـامالت یـا سـایر      است عبارت :  ب)بدهی

  .است رویدادهاي گذشته

جمـع   هاي واحد تجـاري از  اي که از کسر جمع بدهی از باقیماندهاست عبارت  ج)حقوق صاحبان سرمایه:

  .شود هاي آن حاصل می دارایی

د)درآمد: عبارت است از افزایش در دارایی ها، کاهش در بدهی ها یـا ترکیبـی از هـر دو کـه منجـر بـه       

  افزایش در حقوق صاحبان سهام می گردد.
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ه) هزینه: عبارت است از کاهش در دارایی ها، افزایش در بدهی ها یا ترکیبـی از ایـن دو کـه منجـر بـه      

  ق صاحبان سهام می گردد.کاهش حقو

  و) سود: به اختالف بین درآمد و هزینه سود می گویند. 

هـاي   کننـدگان صـورت   هاي توضیحی، استفاده این اطالعات، همراه با سایر اطالعات مندرج در یادداشت

بندي و اطمینـان از توانـایی    هاي نقدي آتی واحد تجاري و خصوصا در زمان بینی جریان مالی را در  پیش

  کند.  آن در ایجاد وجه نقد کمک می

  شوند: هاي مالی اساسی شامل این موارد می صورت

ها و حقوق صـاحبان سـهام را در یـک تـاریخ      ها، بدهی ، موقعیت مالی شرکت و دارایی1ترازنامه -1

 دهد. مشخص مانند پایان سال یا یکی از فصول سال نشان می

درآمد، مخارج و سود و زیان خـالص بـه ازاي هـر    ، نتایج عملکرد شرکت و 2صورت سود و زیان -2

 دهد. سهم را براي یک دوره ي مالی نشان می

، اطالعات مربوط به جریان نقدي ورودي و جریان نقدي خروجی ناشی 3صورت جریان وجوه نقد -3

ها و سود پرداختی بابت تامین مالی، مالیات بر درآمد،  گذاري هاي عملیاتی، بازده سرمایه از فعالیت

 کند.  گذاري را طی دوره حسابداري گزارش میامین مالی و سرمایهت

اي از مبادالت تاثیرگذار بر حقوق صاحبان سـهام ملـی   صورت سود و زیان جامع: شامل خالصه -4

  باشد.یک دوره حسابداري می

  هاي مالی هاي همراه صورت یادداشت
                                                             

1
Balance sheet 

 
2  Income statement 
 
3 Statement of cash flows 
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هـاي مـالی   هاي همراه صـورت  داشتآید، یاد بخشی که بالفاصله پس از چهار صورت مالی یاد شده می

باشـند. نقـش    هاي مالی اساسی یک مجموعه به هم پیوسته مـی  هاي توضیحی و صورتاست. یادداشت

هاي مالی اساسی است. افشـاي   هاي توضیحی، برجسته نمودن و تشریح اقالم مندرج در صورت یادداشت

هـاي مـالی    حـذف اطالعـات در صـورت   یا  تواند ارائه نادرست هاي توضیحی، نمی اطالعات در یادداشت

هـاي مـالی هسـتند کـه در      ها بخش تکمیلی صـورت  اساسی را تصحیح یا توجیه کند. در واقع یادداشت

ي فعالیـت   هاي مالی با تاریخچـه  هاي صورت هاي مالی باید مطالعه شوند. یادداشت راستاي فهم صورت

شـود.   اي حسـابداري شـرکت آغـاز مـی    هـ  اي از رویـه  هاي مالی و خالصه ي صورت شرکت، مبناي تهیه

هـا   دهد باید در ایـن یادداشـت   ي گزارشگري رخ می هاي حسابداري در دوره هرگونه تغییري که در رویه

هـاي مـالی جزئیـاتی در مـورد      هـاي صـورت   توضیح داده شود و اثرات آن افشاء شـود. سـایر یادداشـت   

هاي احتمالی، سـایر اطالعـات مـالی و     دهیدهد. در نهایت موارد مربوط به ب هاي خاص ارائه می حساب

  شود.  اطالعات غیر مالی افشاء می

هاي حسابداري ، یادداشتهاي توضیحی را در سه بخش ساختار، افشاي رویه1استاندارد حسابداري شماره 

  و سایر موارد افشا به شرح زیر تشریح نموده است.

  د تجاري افشا شود:هاي توضیحی واح . اطالعات زیر باید در یادداشتساختار

  هاي مالی بر اساس استانداردهاي حسابداري تهیه شده استتصریح اینکه صورت -الف

  هاي حسابداري اعمال شده درخصوص معامالت و رویدادهاي بااهمیت  رویه -ب

هاي مواردي که افشاي آنها طبق استانداردهاي حسابداري الزامی شده و در بخش دیگري از صورت -ج

  ارائه نشده استمالی 
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هاي مالی اساسی ارائه نشده است، لیکن افشاي آنها براي ارائـه مطلـوب    موارد دیگري که در صورت -د

  ضرورت دارد (نظیر برخی از اطالعات غیر مالی)

هاي توضیحی باید به نحوي منظم ارائه شود. هر قلم مندرج در ترازنامه، صورت سـود و زیـان،   یادداشت

هاي توضیحی مربـوط عطـف داده   امع و صورت جریان وجوه نقد باید به یادداشتصورت سود و زیان ج

  شود. 

هـاي   هـاي حسـابداري یادداشـت   موارد زیر باید در بخش اهم رویـه  هاي حسابداري. افشاي رویه

  توضیحی تشریح شود:

ده تـاریخی یـا   هاي مالی (نظیر بهاي تمام ش گیري مورد استفاده در تهیه صورتالف. مبنا یا مبانی اندازه

  ارزش جاري) و 

هـاي   هـاي مـالی (نظیـر افشـاي رویـه      هاي حسابداري الزم بـراي درك مناسـب صـورت    ب. کلیه رویه

هـا، مخـارج تحقیـق و توسـعه و      هـا، اجـاره   گـذاري  حسابداري مربوط به شناخت درآمد عملیاتی، سرمایه

  موجودي مواد و کاال)

  هاي توضیحی افشا کند: یر را نیز در یادداشتواحد تجاري باید موارد ز سایر موارد افشا.

الف. اقامتگاه و شکل حقوقی واحد تجاري، کشور محل فعالیت آن و نشانی مرکز ثبـت شـده (یـا محـل     

  اصلی فعالیت چنانچه متفاوت از کشور محل ثبت باشد)

  هاي اصلی آن ب. شرحی از ماهیت عملیات واحد تجاري و فعالیت

  واحد تجاري اصلی نهایی گروه ج. نام واحد تجاري اصلی و
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  د. تعداد کارکنان در پایان دوره یا میانگین تعداد آنها طی دوره

هاي مالی انتخاب شده و یا  هاي متفاوت از آنچه در صورت اطالعات ضمیمه نیز ممکن است شامل جنبه

هـاي   از صـورت دهند و همچنین تحلیل و تفسیر مـدیریت   ها ارائه می جزئیاتی بیش از آنچه در یادداشت

  مالی باشد. 
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  هاي مالیحسابرسی صورت

 حقوقی یا شخصی حقیقی توسط شرکت یک هاي مالی صورت کارهاي انجام شده براي بررسی ٔمجموعهبه  سابرِسیح

 هاي احتمالی از قانون یا پی بردن به انحراف به منظور می گویند و شود نامیده می حسابرس مستقل از آن شرکت که

هاي هاي مالی اظهارنظر نسبت به این موضوع است که آیا صورت شرکت است. هدف از حسابرسی صورت اساسنامه

  .است یا خیر مالی براساس استانداردهاي پذیرفته شده حسابداري تهیه شده

 آن طی که است خدمتی بخش ت. خدمت اطمیناناس بخش  هاي مالی یکی از انواع خدمات اطمینانصورت حسابرسی

 براي شده، تعیین پیش از معیارهاي اساس  گیري یک موضوع براندازه یا ارزیابی حاصل باره در را خود نظر حسابرس

صورت حسابرسی ابزار که حسابرسی استانداردهاي .کند می اظهار نظر، مورد کنندگان استفاده اطمینان افزایش

 بکارگیري براي الزم رهنمودهاي دیگر با   هاي اساسی حسابرسی همراهامل اصول بنیادي و روشش است،  مالی  هاي

  .باشد می حسابرسی در آن

  

  گزارش حسابرس

). 1شود (نمایه  هاي همراه آن، در گزارش حسابرس مستقل ارائه می هاي مالی و یادداشت اظهارنظر در مورد صورت

باشد و گزارش حسابرس بر ي مدیریت شرکت می هاي همراه آن بر عهده یادداشتهاي مالی و  ي صورت مسوولیت ارائه

  گذارد. منصفانه بودن آن صحه می

  عنوان گزارش

  مخاطب گزارش

 بند مقدمه (بیان واقعیت) -1

 ي رسیدگی (بیان واقعیت)بند دامنه -2

 گیري)بند اظهار نظر (نتیجه -3
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  حسابرسی يموسسهنام 

  که عملیات اجرایی کامل شده است)تاریخ گزارش حسابرس (تاریخی 

  

  

  هاي مالی گزارش استاندارد حسابرس در مورد صورت - 1نمایه 

  ها اشاره شده است.شود که در جدول زیر به آنچهار نوع اظهار نظر در گزارش حسابرس بیان می

با یک عبارت  هاي مالی بدون بند شرط، همراهدر بسیاري از شرایط اظهار نظر حسابرس مبنی بر قبول صورت

توضیحی است. مانند انحراف در استانداردها به دلیل تغییر در اصول حسابداري، عدم قطعیت ناشی از رویدادهاي آتی 

ها نمایانگر ریسکها دارد. زیرا آنمانند اختالف و دعاوي در قراردادها و رویدادهایی که حسابرس تمایل به توضیح آن

هاي توضیحی منجر به افزودن یک بند به هاي مقبول با عبارتهستند. گزارشهاي تجاري و مشکل تداوم فعالیت 

شود. عالوه بر این، نوع دیگري از گزارش وجود دارد که مشروط است. در این نوع گزارش گزارش استاندارد می

موارد هاي مالی شرکت، وضعیت مالی شرکت را به استثناي کند که به نظر این موسسه، صورتحسابرس بیان می

دهد. زمانی که استانداردهاي حسابداري رعایت نشود، منجر به گزارش مندرج در بندهاي فوق به نحو مطلوب نشان می

ي کلی صورتهاي با اهمیت و رابطهشود. اگر این انحراف از استانداردهاي حسابداري، حسابمشروط حسابرس می

هاي مالی شرایط مالی کند که صورتر مخالف داده و بیان میهاي مالی را تحت تاثیر قرار دهد، آن وقت حسابرس نظ

دهد. دامنه محدودیت بدین معنی است که کار حسابرس تا را تحت استانداردهاي حسابداري به نحو مطلوب نشان نمی

شود. مگر این که محدودیت آن قدر با اهمیت باشد حدودي محدود شده است که این امر منجر به گزارش مشروط می

هاي مالی را ارزیابی کند و ه حسابرس نتواند اظهار نظر کند، این بدان معناست که حسابرس نمی تواند صحت صورتک

  شود. عدم استقالل کافی حسابرس هم ممکن است منجر به عدم اظهار نظر شود.در نتیجه منجر به عدم اظهار نظر می

  شرح  نوع گزارش
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یک گزارش استاندارد ي تمام شروط الزم جهت ارائه  استاندارد

  فراهم شده است.

هاي رضایت شود، نتیجهیک حسابرسی کامل انجام می  استاندارد یا بند توضیحی

اي هاي مالی به شیوهآید و صورتبخش به دست می

منصفانه ارائه می شوند، ولی حسابرس بر این باور است 

که موضوعی اهمیت دارد و یا الزم است که اطالعات 

  ه شود. اضافی ارائ

هاي رسد که مجموع صورتحسابرس به این نتیجه می  مشروط

ي اند ولی دامنهاي منصفانه ارائه شدهمالی به شیوه

شود و یا هنگام رسیدگی به میزان حائز اهمیتی محدود می

هاي مالی استانداردهاي حسابرسی رعایت تهیه صورت

  نشده اند. 

هاي مالی به رسد که صورتنتیجه میحسابرس به این   مردود یا عدم اظهارنظر

اي منصفانه ارائه نشده اند (اظهارنظر مردود). او نمی شیوه

تواند در مورد این که آیا صورت هاي مالی به شیوه اي 

منصفانه ارائه شده اند یا خیر (عدم اظهار نظر) یا این که او 

  مستقل نیست (عدم اظهار نظر) اظهار نظر نماید

  

دهد، از شرکت مورد حسابرسی مستقل سسه حسابرسی که کار حسابرسی و انتشار گزارش را انجام میدر تئوري، مو

ي گزارش هاي ساالنه باید توجه داشته باشد که احتمال روابط مالی غیرمتعارف حسابرس با شرکت است. البته خواننده

شود که اعتماد هایی میر به رسواییوجود دارد. استقالل اندك و عدم انعکاس منافع بین شرکت و حسابرس، منج
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کند. حسابرس باید در کار خود از الزامات اخالقی مرتبط با کار حسابرسی پیروي گذاران به بازار سرمایه را کم میسرمایه

کند. این الزامات اخالقی شامل درستکاري، بی طرفی، صالحیت و مراقبت حرفه اي، رازداري، رفتار حرفه اي و اصول و 

  باشد. اي میحرفه ضوابط
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 تجزیه و تحلیل و ثبت رویدادهاي مالی

 :حساب

اي مفصل از تغییراتی است که در یک دارائی خاص، یک بدهی خاص یا سرمایه صاحب به منزله پرونده

  .خالصه کردن اطالعات مالی استدهد و ابزار اصلی ثبت و مؤسسه، طی یک دوره زمانی رخ می

هـاي مربـوط بـه    شود، همه حساب ترآسانها براي اینکه امکان دسترسی به اطالعات موجود در حساب

 .شودنگهداري می» دفتر کل«یک واحد اقتصادي در یک دفتر خاص به نام 

 :هاثبت رویدادهاي مالی در حساب

یـک واحـد اقتصـادي را ثبـت و سـپس اطالعـات       سابداران براي اینکه رویدادهاي مـالی مربـوط بـه    ح

  :طور مناسب گزارش کنند بایدحسابداري را به

ــدادهاي-1 ــد     رویـــ ــائی کننـــ ــادي را شناســـ ــد اقتصـــ ــر واحـــ ــؤثر بـــ ــالی مـــ  .مـــ

  .گیري نمایندمیزان تأثیر هر رویداد مالی را بر اجزاي معادله حسابداري ارزیابی و اندازه -2

از  ، نشان دهیم )دارائی = بدهی + سرمایه ( ر اجزاي معادله حسابداريبراي اینکه اثر هر رویداد مالی را ب

  :که داراي سه قسمت است کنیماستفاده می T شکل حساب

   عنوان حساب -1

  سمت راست یا بدهکار -2

 سمت چپ یا بستانکار -3
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 عنوان حساب

 بستانکار بدهکار

  

 زیر می باشد: صورتبه  نیز معادله اساسی حسابداري به شکل بسط یافته

   هابرادشت –ها هزینه –مدها آها + سرمایه + درها= بدهیدارایی

  

  :هابقاعده ثبت افزایش و کاهش در حسا

  .شودافزایش هر دارائی در سمت راست (بدهکار) حساب آن دارائی ثبت می

  .شودکاهش هر دارائی در سمت چپ (بستانکار) حساب آن دارائی ثبت می

  .شودو سرمایه مالک در بستانکار حساب مربوط ثبت میافزایش هر بدهی 

 .شودکاهش بدهی مالک در بدهکار حساب مربوط ثبت می

 ها + سرمایه ها = بدهیدارائی
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 افزایش

 هادارائی

 بدهکار

 شودمی

 کاهش

 هادارائی

 بستانکار

 شودمی

  

 کاهش

 هابدهی

 بدهکار

 شودمی

 افزایش

 هابدهی

 بستانکار

 شودمی

  

 کاهش

 سرمایه

 بدهکار

 شودمی

 افزایش

 سرمایه

 بستانکار

 شودمی

 

 حسابداري نقدي در برابر تعهدي

شود: روش بکار برده می هزینه و درآمد ی در حسابداري براي تعیین زمان و نحوه گزارشسدو روش اسا

  و فروش است. ها در زمان ثبت خریدنقدي و روش تعهدي. تنها تفاوت این روش

هـا پرداخـت   	هزینهتا وجه و  نشدهدریافت نشود شناسایی  وجه درآمدها به طور واقعی تادر روش نقدي، 

شوند کـه پرداخـت یـا    ها موقعی شناسایی میشوند. در روش نقدي درآمدها و هزینهنشود شناسایی نمی

  دریافت شده باشند.

نجام گرفتـه باشـد،   یا خدمات ا داده شدهشوند که کاال تحویل معامالت زمانی ثبت می ،در روش تعهدي

پرداخت وجه چه موقعی بوده است. به عبارت دیگر درآمد زمانی   صرفنظر از اینکه زمان واقعی دریافت و

 داده شدهشود که کاال یا خدمات تحویل شود که فروش انجام شده است و هزینه زمانی ثبت میثبت می

کند زیرا بـر  واحد تجاري مهیا می سودآوريگرایانه را از حسابداري بر مبناي تعهدي تصویري واقع .باشد

  .هاي مربوطه تاکید داردو هزینه درآمدهاتطابق 

 هاي روش حسابداري تعهدي بر روش نقدي:مزایا و ارجحیت
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هاي مالی تهیه شده بر اساس مبناي تعهدي نسبت به مبنـاي نقـدي از کـارائی و کیفیـت     صورت    -1

  بهتري دارد.مناسبتري برخوردار است و قابلیت فهم 

هاي مالی تهیه شده بر مبناي تعهدي نسبت به نقدي از قابلیت اعتماد مطلوبتري برخوردار صورت    -2

  نماید.هاي زمانی منعکس میگیرياست و اطالعات مرتبط و مناسبتري براي تصمیم

تري برخوردار هاي مالی تهیه شده بر مبناي تعهدي نسبت به نقدي از قابلیت مقایسه مناسبصورت    -3

  گردد.است و شفافیت اطالعات آن موجب تصمیم گیریهاي بهتري براي مسئولین سازمان می

هاي مالی تهیه شده بـر اسـاس مبنـاي    اصول شناخت و اندازه گیري عناصر حسابداري در صورت    -4

  .بیشتري دارد کاراییتعهدي نسبت به مبناي نقدي 

  چرخه حسابداري

هاي مالی براي تصمیم گیرندگان، تمام معـامالت و  صورت به وسیلهدر جهت مهیا کردن اطالعات مفید 

شوند. این امـر از طریـق یـک روش     محاسبهروزانه  به صورترویدادهاي مالی یک واحد اقتصادي باید 

در زیـر   ست کـه ا مرحله چندچرخه حسابداري شامل  گردد.چرخه حسابداري انجام می به نامحسابداري 

  :شودتوضیح داده می

 گیري معامالت و رویدادهاشناسایی و اندازه

در اولین مرحله، حسابداران باید تصمیم بگیرند که چه معامالت و رویـدادهایی بایـد ثبـت شـوند. البتـه،      

بایسـت شناسـایی و   گیري هستند میواقعی قابل اندازه به طورآنهایی که ماهیت مالی دارند و آنهایی که 

  اندازه گیري شوند. 
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 روزنامه نویسی

نتایج تجزیه و تحلیل معامالت و رویدادها، از مرحله اول، باید در دفاتر روزنامه مخصـوص ثبـت گردنـد.    

این مرحله را روزنامه نویسی گویند. یک دفتر روزنامه، که دفتر ثبت اصلی است، معامالت را بـه ترتیـب   

هایی در  دهد که چه حسابکند. یک ثبت دفتر روزنامه نشان مینگهداري می زمانی وقوع در یک مکان

  اند.اثر معامالت رخ داده بدهکار و بستانکار شده

 انتقال دادن

فرایندي کـه   به وسیلههاي دفتر معین اقالم ثبت شده در دفتر روزنامه عمومی باید به دفتر کل یا حساب

هـاي دارایـی، بـدهی،    اي کامـل از حسـاب  د. دفتر کـل مجموعـه  شود منتقل شونانتقال دادن نامیده می

مسیر اطالعات منتقل شده از دفتر روزنامه به دفتر کل،  نگهداريو هزینه می باشد. براي  درآمدسرمایه، 

ستون مرجع هر دو دفتر روزنامه و کل باید به یکدیگر عطف متقابل داده شوند. فرایند انتقال زمانی کامل 

  تمام اعداد مرجع انتقال روبروي عناوین حساب در دفتر روزنامه ثبت شوند.شود که می

 مهیا کردن تراز آزمایشی

باشـد. بـراي اثبـات    هاي بدهکار و بستانکار آنهـا مـی  ها و ارقام و ماندهتراز آزمایشی لیست تمام حساب

گـردد.  ایشی آمـاده مـی  هاي دفتر کل، یک تراز آزمتساوي بدهکاران و بستانکاران منتقل شده به حساب

کـه در   سـازد مـی یک تراز آزمایشی همچنین اشتباهات در روزنامه نویسی و انتقال به دفتر کل را آشکار 

ثابت هاي مالی مفید است. اگرچه این تساوي بدهکاران و بستانکاران در تراز آزمایشی مهیا کردن صورت

  باشند.ر کل صحیح میهاي دفتاند یا حسابکه تمام معامالت ثبت شده کندنمی

  



 فهم و تحلیل صورت هاي مالی

 

 هاي مالیتهیه صورت

هـاي  هاي مالی است که شامل نام و مانده تمام حسابتراز آزمایشی یک مدرك مهم براي تهیه صورت

و هزینـه یـک صـورت سـود و      درآمدهاي  شود. اول از حسابو هزینه می درآمددارایی، بدهی، سرمایه، 

گردد. در دومـین گـام، یـک صـورت حقـوق      مشخص میشود و سود یا زیان خالص دوره زیان تهیه می

اضافه یا کسر کردن سود یا زیان خالص از مانـده ابتـداي دوره حسـاب حقـوق      به وسیلهصاحبان سهام 

  .به دست می آیدصاحبان سهام و کم کردن مبالغ برداشت شده طی دوره 
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 صورت سود و زیان

گذاري و ... باعث ایجـاد جریـانی از    هاي یک شرکت اعم از تولیدي، خدماتی، پیمانکاري، سرمایه فعالیت

سود و زیان تهیه ها صورت شود که طبق اصول حسابداري از این جریان ها میدرآمدها (فروش) و هزینه

شود. صورت سود و زیان گزارشی است که نتایج عملکرد مالی یک موسسه را طـی یـک دوره مـالی     می

عنـوان مبنـایی بـراي    هاي عملیـاتی، بـه   دهد. گزارشگري سود یا زیان خالص ناشی از  فعالیتنشان می

  شود. گذاري و سایر تصمیمات محسوب می تصمیمات سرمایه

 یک شرکت سهامی عام به صورت نمونه در زیر آمده است:صورت سود و زیان 

  شرکت سهامی عام نمونه

  صورت سود و زیان

  13x2اسفندماه  29براي سال مالی منتهی به 

  13x1سال   13x2سال   یادداشت  

ــون      میلیــ

  ریال

ــون  میلیــ

  ریال

  میلیون ریال

  ...........  ..………  ..………    فروش خالص/درآمد حاصل از ارائه خدمات

  .........     .………  ..………    شود:  کسر می

بهاي تمام شده کـاالي فـروش رفته/خـدمات    

  ارائه شده

  ……….  ………..  ……..  

           ………  ..……..  .………    سود (زیان) ناخالص

           ………  .………  .………    شود: کسر می

           ………  .………  .………    هاي فروش، اداري و عمومی هزینه

          ………  ………  ………    هاي عملیاتی درآمدها و هزینهخالص سایر 

          

          ………  .………  .……     سود (زیان) عملیاتی

          ………  .………   ..……    شود:اضافه (کسر) می

          ………  .………  ..……    هاي مالی هزینه
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          ………  .………  ………    هاي غیر عملیاتی خالص سایر درآمدها و هزینه

          

سود (زیـان) عملیـات در حـال تـداوم قبـل از      

  مالیات

          
    

……..  ………  ……..         

         ………  ………  ………    مالیات بر درآمد

         ..…….  ………  ………    سود (زیان) عملیات در حال تداوم

         ………  ………  ………    سود(زیان) عملیات متوقف شده قبل از مالیات

         ………  ………  ………    اثر مالیاتی

          

          ..……  ………  ..……    سود خالص

   

هـا مـرتبط بـا مبـادالت و      بر اساس استانداردهاي حسابداري، صورت سـود و زیـان؛ درآمـدها و هزینـه    

هـا تنهـا   کند. درآمدها و هزینـه  اند را گزارش میرویدادهایی که طی یک دوره مشخص به وقوع پیوسته

یابند که مستقیما به حقوق صاحبان سرمایه منظور شوند.   دوره انعکاس نمیزمانی در صورت سود و زیان 

هاي مالی)، صورت سود و زیان باید حداقل حاوي (نحوه ارائه صورت 1طبق استاندارد حسابداري شماره 

  اقالم اصلی زیر باشد:

) سایر درآمدها 5مالی، هاي )هزینه4) سود یا زیان عملیاتی، 3هاي عملیاتی،  ) هزینه2) درآمد عملیاتی، 1

) 8) مالیات بر درآمـد،  7) سود یا زیان عملیات در حال تداوم قبل از مالیات، 6هاي غیر عملیاتی،  و هزینه

) سـود یـا زیـان    10)سود یا زیان عملیات متوقـف شـده و   9سود یا زیان خالص عملیات در حال تداوم، 

 خالص.

کـه   همان فروش خالص شرکت و در صورتی که شرکت تولیدي باشد، درآمد عملیاتی: درصورتی -

  باشد. خدماتی باشد، همان درآمد حاصل از ارائه خدمات می

شـود؛ جـزء    طور مستقیم به فعالیت شـرکت مربـوط مـی    اي که به هاي عملیاتی: هر هزینه هزینه -

شود، مانند هزینـه هـاي فـروش و اداري، اسـتهالك، تعمیـر و       هاي عملیاتی محسوب می هزینه

  نگهداري 

 آید. دست می هاي عملیاتی به سود یا زیان عملیاتی: از تفاضل درآمد عملیاتی و هزینه -
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گردد که عمدتا همان هزینه  هایی که جهت تامین مالی پرداخت می هاي مالی: کلیه هزینه هزینه -

 باشد. ها می بهره وام

شامل مواردي بـه جـز   ها هاي غیر عملیاتی: این گروه از درآمدها و هزینه سایر درآمدها و هزینه -

ها، سود و زیان مالکانه  گذاريباشد، مانند سود (زیان) حاصل از سرمایه عملیات اصلی شرکت می

  هاي ثابتو سود (زیان) حاصل از فروش دارایی

 سود یا زیان عملیات در حال تداوم: کلیه عملیات واحد تجاري به استثناي عملیات متوقف شده -

شده: یک بخش از واحد تجاري است کـه واگـذار یـا برکنـار شـده      سود یا زیان عملیات متوقف  -

 است.

دهنده میزان عملکرد و کارایی نشان (Earning After Tax)اگرچه در نهایت میزان سود خالص 

شرکت می باشد اما نباید از سایر انواع سود در تجزیه و تحلیل مالی یک شرکت غافل شد. استهالك 

توانـد بـر    ، هزینه بهره و میزان مالیات پرداختـی توسـط شـرکت مـی    عنوان یک هزینه غیر نقدي به

  گیریم:  تغییرات انواع مختلف سود موثر باشد. براي درك بهتر انواع سود از مثال زیر کمک می

  

  

  

  

  مثال: فرض نمایید اطالعات زیر در مورد یک شرکت موجود است:

  100  درآمد

  70  بهاي تمام شده کاالي فروش رفته

  10  ها مشهود و نامشهوداستهالكهزینه 

  5  هزینه اداري، عمومی و فروش

  3  هزینه مالی

  2  مالیات
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هـا مشـهود و نامشـهود     با توجه به اطالعات فوق، سود ناخالص، سود قبل از کسر مالیـات و اسـتهالك  

(EBITDA) سود عملیاتی ،(EBIT)  و سود خالص(EAT) .را محاسبه نمایید  

  مورد اشاره خواهیم داشت:هاي پاسخ: طبق فرمول

  100-70=30سود ناخالص برابر است با درآمد منهاي بهاي تمام شده کاالي فروش رفته 

 30-5= 25هاي اداري، عمومی و فروش  سود عملیاتی= سود ناخالص منهاي هزینه 

  25-3-2=20سود خالص = سود عملیاتی منهاي بهره و مالیات 

دانیم بدین معنـی اسـت کـه     ا سود قبل از کسر بهره و مالیات میکه سود عملیاتی ردقت نمایید هنگامی

  توانیم از طریق فرمول زیر نیز محاسبه نماییم:این سود را می

           سود قبل از کسر بهره و مالیـات (سـود عملیـاتی) = سـود خـالص بـه عـالوه بهـره و مالیـات

25=2+3+20 

  به همین طریق خواهیم داشت:

  هاي مشهود و نامشهود= سود خالص+ بهره+ مالیات  و استهالكسود قبل از کسر بهره، مالیات

 20+10+3+2=35هاي مشهود و نامشهود + استهالك

  شناسایی درآمد

آمد نقدي دارند را به جـاي انتظـار    که پیشتر عنوان شد، در حسابداري تعهدي مبادالتی که پی  طور همان

کنند. درآمد بر مبناي مفهوم تحقق شناسـایی   تا زمان دریافت وجه آن، به هنگام وقوع ثبت و گزارش می

قایسه با مبناي نقدي، معموال شوند. مبناي تعهدي در م ها براي تعیین سود، با درآمدها مقابله می و هزینه

گذارد. بنابراین اهداف گزارشـگري مـالی را    هاي نقدي آتی در اختیار می عالیم بهتري در رابطه با جریان

سازد. الزم به ذکر است که این فرض دوره مالی است که بکارگیري مبنـاي تعهـدي را    بهتر برآورده می

  سازد.  الزامی می

  ی درآمدفرایند کسب عایدات و شناسای
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فرایند کسب عایدات، فرایندي مستمر است. درآمد طی این فرایند که به تـدریج بـه ورودي هـاي مولـد     

شـود. در شـکل زیـر     افزاید، کسب مـی  واحد تجاري در قالب مطلوبیت زمانی، مکانی و شکلی ارزش می

ي کسـب  هـا  فرایند کسب عایدات نشان داده شده است. این شکل اگرچه ممکـن اسـت معـرف فعالیـت    

  کند. ها نباشد، اما ماهیت عمومی فرایند کسب عایدات را توصیف می عایدات (درآمد) در تمام شرکت

  

  

  

  

  

  

  

گیرد اما شناسایی درآمد در یـک مبنـاي مسـتمر، غیـر      اگرچه کسب عایدات به شکل مستمر صورت می

بایست مقطع یا مقاطعی از فرایند کسب عایدات را بـراي شناسـایی درآمـد     باشد. از این رو، می عملی می

رآمد اقدام کرد. بـا  توان به شناسایی د انتخاب کرد. در این راه، مقاطع گوناگونی وجود دارد که در آنها می

تواند در خالل تولید، در مقطع تکمیل تولید (هرچند محصول تولید شده  توجه به شرایط موجود، درآمد می

هاي نسیه به موازات وصـول وجـه    هنوز فروخته نشده باشد)، در مقطع فروش و یا در مورد برخی فروش

وابط شناسایی درآمـد (تحقـق یـافتن و    نقد شناسایی شود. به هر حال در هر یک از مقاطع مذکور که ض

توان درآمد را شناسایی نمود. شناسایی درآمد در هر یـک از ایـن مقـاطع،     کسب شدن) برآورده شود، می

 کند.  روش حسابداري خاص خود را طلب می

 

 ریال
 کل مطلوبیت (درآمد)

 کل بهاي تمام شده (هزینه ها)

 زمان

 الف

 تکمیل فروش یا خدمات می شود تکمیلتولید  تولید (یا خدمات) شروع می شود

 می شود

 نقدوصول 

 سود
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 ترازنامه

ها، بدهی ها و حقوق صاحبان سهام موسسه  ترازنامه صورتی است که اطالعات مربوط به گزارش دارایی

معین، که کند. ترازنامه، موقعیت مالی یک موسسه را در یک زمان  را در پایان هر دوره مالی فراهم می

ها) و حقوق صاحبان سهام و مالکین یا سهامداران ها، تعهدات اقتصادي موسسه (بدهی شامل دارایی

  دهد.باشد، نشان می موسسه می

 اطالعات ترازنامه

ها و حقوق صاحبان سهام که جمع آنها معادل جمع  ها در سمت راست و کلیه بدهیدر ترازنامه، دارایی

  شوند.نوشته می ها است در سمت چپدارایی

ها بر اساس زمان سررسیدشان و ها به ترتیب سرعت تبدیل به وجه نقد، بدهی در ترازنامه عمدتا دارایی

  شوند. بندي و گزارش میواریز بدهی و حقوق صاحبان سهام به ترتیب کاهش بقائشان طبقه

باشد. نقدینگی به مدت میپذیري مالی شرکت  ترازنامه، منبع اصلی اطالعات درباره نقدینگی و انعطاف

رود سپري گردد تا یک دارایی به وجه نقد تبدیل شود و یا یک بدهی پرداخت گردد،  زمانی که انتظار می

باشد) و  هاي جاري (که حاکی از منابع کوتاه مدت نقد میبستگی دارد. براي مثال، تجزیه و تحلیل دارایی

باشد)  تعهدات کوتاه مدت به پرداخت وجه نقد میهاي جاري شرکت (که حاکی از رابطه آن با بدهی

امکان ارزیابی توان شرکت را در پاسخگویی به تعهدات مالی به محض سررسید شدن و همچنین 

  سازد. اي کوتاه را فراهم می دورهپرداخت سود سهام طی 

و زمان  پذیري مالی عبارت از توانایی واحد تجاري مبنی بر اقدام موثر جهت تغییر میزان انعطاف

هاي  اي که واحد تجاري بتواند در قبال رویدادها و فرصت هاي نقدي آن می باشد به گونه جریان

پذیري مالی، مقیاسی براي سنجش سازگاري یک شرکت  غیرمنتظره واکنش نشان دهد. در واقع، انعطاف

نسبت به این منابع، بندي ادعاهاي ذکر شده  باشد. ترازنامه با گزارش منابع موجود و میزان و زمان می

  آورد. اطالعاتی سودمند براي ارزیابی انعطاف پذیري مالی یک شرکت فراهم می
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  هاي ترازنامه محدودیت

تواند نقل کند، موجود است. با استناد  هایی در رابطه با آنچه ترازنامه می رغم آنچه گفته شد، محدودیت به

ایند حسابداري بر اصل بهاي تمام شده تاریخی مبتنی به استانداردهاي حسابداري، ازآنجاکه زیربناي فر

عالوه، برخی منابع که در ایجاد  گردد. به است، از این رو ارزش جاري بسیاري از اقالم ترازنامه افشا نمی

شود. به سبب عدم ثبت برخی  ها ثبت نمی گیرد، در حساب هاي نقدي آتی مورد استفاده قرار می جریان

هاي ثبت شده منهاي  گزارش اغلب منابع ثبت شده به ارزش جاري، میزان داراییمنابع و به سبب عدم  

  ها احتماال حاکی از ارزش منصفانه بنگاه نیست.  بدهی

هاي مالی)، ترازنامه باید حداقل حاوي اقالم  (نحوه ارائه صورت 1بر اساس استاندارد حسابداري شماره 

) 4ها،  گذاري ) سرمایه3هاي نامشهود،  ) دارایی2مشهود، هاي ثابت  ) دارایی1اصلی به این قرار باشد: 

) 6ها و اسناد دریافتنی،  ها و اسناد دریافتنی تجاري و سایر حساب ) حساب5موجودي مواد و کاال، 

) ذخیره مالیات، 8ها و اسناد پرداختنی  ها و اسناد پرداختنی تجاري و سایر حساب ) حساب7موجودي نقد، 

) سرمایه و 12) سهم اقلیت و 11هاي بلندمدت،  )بدهی10یان خدمت کارکنان، ) ذخیره مزایاي پا9

کنند. این موارد تنها فهرست  ها. استانداردهاي حسابداري ترتیب یا شکل ارائه اقالم را تعیین نمی اندوخته

متفاوتند که  اي با یکدیگر نماید که به لحاظ ماهیت یا کارکرد به اندازه آن گروه از اقالم اصلی را ارائه می

  یابد. ها در ترازنامه ضرورت می ارائه جداگانه آن

گونه که در شکل زیر به تصویر کشیده شده، در حال حاضر متداول ترین ترتیب  ترتیب نمایش اقالم آن

ها،  بندي طراحی شده در شکل، اساسا بر نقدینگی استوار است. در طبقه دارایی باشد. طبقه ترازنامه می

رود تا  ها نیز انتظار می هاي غیرجاري هستند. در طبقه بدهی تر از دارایی اري نقدگونههاي ج دارایی

هاي بلندمدت پرداخت شوند. اقالم موجود در طبقه حقوق مالکانه،  هاي جاري زودتر از بدهی بدهی

  خورد. هاي سهامی به چشم می اقالمی هستند که در اکثر شرکت
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  بندي معمول ترازنامه طبقه

  ها و حقوق مالکانه بدهی  ها دارایی

  هاي جاري بدهی  هاي جاري دارایی

  هاي بلندمدت بدهی  هاي غیر جاري دارایی

    هاي ثابت مشهود دارایی        

  حقوق صاحبان سهام (مالکانه)  هاي نامشهود دارایی        

  سرمایه پرداخت شده         هاي بلندمدت گذاري سرمایه        

  سود انباشته       ها سایر دارایی        

  

   

  هاي جاري دارایی

هاي غیر جاري.  هاي جاري و دارایی ها را به دو طبقه عمده تقسیم نمود: دارایی توان دارایی در ترازنامه می

توان انتظار داشت ظرف  هاي دیگري هستند که به طور معقول می هاي جاري وجوه نقد و دارایی دارایی

یا مصرف شوند. چرخه  به وجه نقد تبدیل و - تر است هرکدام طوالنی -یک سال یا یک چرخه عملیات

  باشد.  عملیات، مدت زمان بین تحصیل کاال و تبدیل آن به وجه نقد می

  هاي جاري به ترتیب توالی نقدینگی عبارت است از: دارایی

 وجوه نقد )1

گذاري کوتاه مدت در بازار باید در  سرمایه هاي کوتاه مدت (جاري). گذاري سرمایه )2

اقل بهاي تمام شده و خالص ارزش  "یا  "ارزش بازار "ترازنامه به یکی از دو روش 

 منعکس شود. "فروش

مطالبات کوتاه مدت ادعا نسبت به دریافت  هاي) کوتاه مدت. مطالبات (دریافتنی  )3

هرکدام طوالنی  -ه عملیاترود ظرف یک سال یا یک چرخ وجوه نقد است که انتظار می

 برآورده شود.  -است

ها  هاي بازرگانی آن هایی هستند که شرکت هاي کاال دارایی موجودي هاي کاال. موجودي )4

ها را براي فروش به  هاي تولیدي نیز آن کنند و شرکت را براي فروش مجدد تحصیل می



 فهم و تحلیل صورت هاي مالی

 

ري موجودي کاال مطابق با نمایند. عموما حسابدا مشتریان در جریان عادي عملیات، تولید می

 گیرد.  اصل بهاي تمام شده تاریخی صورت می

هاي جاري قرار  هاي هزینه که در گروه دارایی پرداخت پیش هاي هزینه. پرداخت پیش )5

گیرند، مخارجی هستند که معموال به منافعی به شکل خدمات تبدیل خواهند شد. براي  می

ید در تاریخ پرداخت، به عنوان پیش پرداخت پرداخت حق بیمه یک ساله آتی با مثال، پیش

 هزینه تلقی گردد زیرا پرداخت مورد نظر از نظر زمانی مقدم بر دریافت منافع است. 

  هاي جاري بدهی 

رود طی یک سال یا یک چرخه عملیات، هر کدام  هاي جاري تعهداتی هستند که انتظار می بدهی

  تر است، تسویه شود.  طوالنی

  تواند به اشکال زیر باشد: یهاي جاري م بدهی

هاي کوتاه مدت به پرداخت وجه نقد هستند که  . اسناد پرداختنی، وعدهاسناد پرداختنی )1

 باشد. دار می پشتوانه آنها اسناد وعده

باشد.  هاي دریافتنی می هاي پرداختنی نقطه مقابل حساب . حسابهاي پرداختنی حساب )2

شرکتی به صورت نسیه مبادرت به خرید کاال،  شود که هاي پرداختنی زمانی ایجاد می حساب

 نماید.  ملزومات یا خدمات می

هاي خاصی را  ها هزینه . طی دوره شرکتهاي معوق هاي معوق (تعهدي) یا بدهی هزینه )3

گردد. تعهدات مرتبط  شوند که بابت آنها تا پایان دوره حسابداري وجهی پرداخت نمی متحمل می

ارکنان ارائه شده، اما تا پایان دوره پرداخت نشده است، نوعی با حقوق و دستمزدي که توسط ک

 باشد. هزینه معوق می

  هاي غیر جاري دارایی

به وجه نقد  -تر است هر کدام طوالنی -رود ظرف یک سال یا چرخه عملیات هایی که انتظار نمی دارایی

هاي غیر جاري شامل  شوند. دارایی بندي می تبدیل گشته یا مصرف شوند، در قالب غیر جاري طبقه

  باشند. هاي بلندمدت می گذاري هاي نامشهود و همچنین سرمایه اموال، ماشین آالت و تجهیزات، دارایی
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هاي ثابت مشهود ( و یا اموال،  یکی از طبقات مهم ترازنامه دارایی هاي ثابت مشهود. دارایی

هاي قابل توجهی در اموال  ذاريگ ماشین آالت و تجهیزات) نام دارد. اغلب واحدهاي تجاري، سرمایه

سازند، انجام  ها را منتفع می فیزیکی که از طریق استفاده در عملیات، چندین دوره حسابداري آن

هاي ثابت مشهود این است که شرکت از دارایی  دهند. الزمه جاي گرفتن یک دارایی در طبقه دارایی

  اید. مورد نظر براي ایجاد درآمد از طریق عملیات استفاده نم

هاي نامشهود نیز عموما چندین دوره،  هاي ثابت مشهود، دارایی . نظیر داراییهاي نامشهود دارایی

هاي نامشهود در این است که  هاي ثابت مشهود و دارایی منفعت دارند. تفاوت اصلی بین و دارایی

ند که حقوق و باشند. آنها از این جهت ارزشمند هست هاي نامشهود فاقد ماهیت فیزیکی می دارایی

امتیازاتی را براي مالکان خود به همراه دارند. حق امتیازها، حق نشرها، عالئم تجاري، فرانشیز 

  هاي نامشهود هستند.  هایی از دارایی (فرانچایز) و سرقفلی محل کسب نمونه

  بدهی هاي بلندمدت (غیرجاري)

 -تر است هر کدام طوالنی -البدهی هاي بلندمدت، تعهداتی هستند که بعد از چرخه عملیات یک س

هاي بلندمدت عبارتند از اسناد بلندمدت، اوراق مشارکت و ذخیره  ترین بدهی تسویه خواهند شد. مرسوم

  مزایاي پایان خدمت کارکنان.

  حقوق مالکانه (حقوق صاحبان سهام)

موارد زیر را در هاي مالی)، واحدهاي تجاري باید  (نحوه ارائه صورت 1طبق استاندارد حسابداري شماره 

  هاي توضیحی افشا کند: ترازنامه یا در یادداشت

) تعداد سهام منتشر شده و میزان 2) تعداد سهام مصوب، 1الف. براي هر یک از طبقات سهام: 

) سهام 5هاي مربوط   ) حقوق، مزایا و محدودیت4) ارزش اسمی هر سهم، 3سرمایه پرداخت شده، 

  اي تجاري فرعی و وابسته است. واحد تجاري که در مالکیت واحده

  ب. مبالغ دریافتی بابت افزایش سرمایه قبل از ثبت قانونی آن

  ج. صرف سهام
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  ها و  د. ماهیت و موضوع هر یک از اندوخته

  هاي مالی بابت سود سهام مبالغ منظور شده در صورت - ه

  ) سود انباشته.2(آورده)، ) سرمایه پرداخت شده 1عموما حقوق صاحبان سهام شامل دو طبقه است: 

که یک شرکت سهامی، براي دستیابی به وجوه نقد مبادرت به  زمانی سرمایه پرداخت شده. )1

یابد. مبلغ افزایش  هایش معادل وجوه نقد دریافت شده، افزایش می کند، دارایی انتشار سهام می

هایی است که  اییشود، خود حاکی از دار ها که به سرمایه پرداخت شده منظور می در دارایی

 توسط مالکان به شرکت آورده شده است. 

مانده حساب سود انباشته که در طبقه حقوق صاحبان سرمایه ترازنامه گزارش  سود انباشته. )2

شود، حاکی از مازاد کل سود خالص بر کل سود سهام اعالم شده از زمان شروع به فعالیت  می

اي از شکل  ایران، نمونه 1د حسابداري شماره باشد. در پیوست استاندار شرکت تا به حال می

 توانید آن را در شکل زیر مالحظه نمایید.  ترازنامه ارائه شده که می

 

  شرکت سھامی عام نمونھ

  ترازنامھ

  13x2اسفند ماه  ٢٩در تاریخ 

  

 13x2/12/29 13x1/12/29  ھا و حقوق صاحبان سھامبدھی 13x2/12/29 13x1/12/29  ھادارایی
ریالمیلیون     میلیون ریال میلیون ریال   میلیون ریال 

    ھای جاری:بدھی    ھای جاری: دارایی
 .................. .................  ھا و اسناد پرداختی تجاریحساب ............... .................  موجودی نقد

 .................. .................  ھا و اسناد پرداختنیسایر حساب ................ .................  گذاری ھای کوتاه مدتسرمایھ
 .................. ..................  ھاپیش دریافت ............... .................  ھا و اسناد دریافتنی تجاریحساب

 ................... ..................  مالیات ذخیره ............... ..................  ھا و اسناد دریافتنیسایر حساب
 ................... .................  سود سھام پرداختنی ................ ..................  موجودی مواد و کاال

    تسھیالت مالی دریافتنی ................. ..................  ھاسفارشات و پیش پرداخت
 ................. ...................  ھای جاریجمع بدھی ................. ..................  ھای جاریجمع دارایی

    بدھی ھای غیر جاری:    ھای غیر جاری:دارایی
 .................. ................  و اسناد پرداختنی بلندمدت ھاحساب .................. ...................  ھای ثابت مشھوددارایی
 .................. .................  تسھیالت مالی دریافتی بلندمدت .................. ...................  ھای نامشھوددارایی

  سرمایھ گذاری ھای بلند مدت
ھا                                       سایر دارایی

.................. 

.................. 
................. 
.................. 

 ................. .................  ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

 .................. .................  ھای غیرجاریجمع بدھی    

    حقوق صاحبان سھام: .................. ...................  ھای غیر جاریجمع دارایی
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 ................. ..................  ریالی تمام پرداخت شده)xسرمایھ(سھم     
 .................. ..................  اندوختھ قانونی    
 ................... .................   ھاسایر اندوختھ    
 .................. .................  سود (زیان) انباشتھ    

 ................ .................  جمع حقوق صاحبان سھام    

 ................. .................  ھا و حقوق صاحبان سھامجمع بدھی .................. ..................  ھاجمع دارایی
  

 

  گیري هاي اندازه نظام

هاي مالی است که وضعیت مالی  قبال نیز اشاره شده، ترازنامه یکی از صورتطور که  همان

ها را  شرکت را نشان می دهد. وضعیت مالی به این معنا است که شرکت چه دارد (دارایی) و آن

ها را  از چه منابعی تامین نموده است (بدهی و حقوق صاحبان سهام). نکته اینجاست که دارایی

گیري نمود. به عنوان مثال فرض کنید شما یک دستگاه  گوناگونی اندازههاي  توان به روش می

میلیون تومان خریداري نموده اید. اگر االن قصد خرید  20سال قبل به مبلغ  5تولیدي را 

میلیون تومان پرداخت نمایید  30مجدد (جایگزینی) آن دستگاه را داشته باشید، باید مبلغ 

میلیون تومان کسب نمایید. به  25توانید  شته باشید صرفا میولی اگر قصد فروش دستگاه را دا

هاي ترازنامه کدام یک از این اعداد باید ثبت شوند؟ براي پاسخ به  نظر شما در قسمت دارایی

  اندازیم به استانداردهاي حسابداري: این سوال ابتدا نگاهی می

را در حسابداري بکار گرفت. توان آنها  گیري گوناگونی وجود دارند که می هاي اندازه نظام

ارزش "یا  "بهاي تمام شده تاریخی"ترین ویزگی متمایز کننده آنها از یکدیگر، اتکا بر  مهم

گیري، تمرکز بر این وجه تمایز مفید است و لذا بحث  است. جهت تبیین اصول اندازه "جاري

هاي  ایر نظامشود. س ارایه می "ارزش جاري"و  "بهاي تمام شده تاریخی "آتی در قالب 

الذکر مورد  هاي دیگري در چهارچوب دو طبقه کلی فوق توان به عنوان گونه گیري را می اندازه

  بحث قرار داد.
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  بهاي تمام شده تاریخی

ها به ارزش زمان تحصیل  ها و بدهی در یک نظام مبتنی بر بهاي تمام شده تاریخی، دارایی

ي تحصیل است. بدین ترتیب، بهاي تمام شده گیري می شود و این ارزش معموال بها اندازه

تاریخی داراي دو خاصیت مهم است. خاصیت اول مبتنی بودن آن بر معامالت است و خاصیت 

  دوم این است که بهاي تمام شده تاریخی بیانگر ارزش جاري در زمان تحصیل است. 

  ارزش جاري

ها به طور منظم تجدید  ها و بدهی در یک نظام حسابداري مبتنی بر ارزش جاري، دارایی

شود تا تغییرات در ارزش آنها همزمان با وقوع و نه صرفا به هنگام تحقق (که در  گیري می اندازه

  نظام بهاي تمام شده تاریخی معمول است) ثبت شود.

میلیون تومان (قیمت خرید ابتدایی دستگاه) را بهاي  20به مثال فوق بازگردیم. در آن مثال 

میلیون تومان (درآمد حاصل از فروش دستگاه در یک معامله  25نامند.  می تمام شده تاریخی

میلیون تومان (قیمت خرید  30نامند و در نهایت به  منصفانه) را اصطالحا ارزش منصفانه می

  گردد. عنوان ارزش جایگزینی اطالق می دستگاه در شرایط فعلی)، به
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  درك صورت جریان وجه نقد

  

  مقدمه

شود.  گیري می هاي نقدي اندازه وسیله صورت جریان گردش نقدینگی در شرکت در طول یک سال به

سال دقیقا خصوصیت مهم این صورت مالی این است که منابع و مصارف وجه نقد را در طول یک 

دهد که وجوه نقد از چه منابعی حاصل و  سازد. به بیان دیگر این صورت مالی به ما نشان می مشخص می

در چه مواردي صرف شده است. این صورت بر اساس اطالعات موجود در صورت سود و زیان و ترازنامه 

 شود. محاسبه می

  اطمینان  و میزان  ، زمان مبلغ  به  نسبت  در قضاوتتواند  وجوه نقد می  جریان  به  مربوط  تاریخی  اطالعات

مزبور،   کند. اطالعات  کمک  مالی  هاي صورت  کنندگان استفاده  به  وجوه نقد آتی  هاي جریان  از تحقق

  نتیجه ایجاد وجه نقد و در  جهت  آن  و توان  واحد تجاري  سودآوري  بین  ارتباط  بیانگر چگونگی

و دیگر   گران ، تحلیل این بر  . عالوه است  واحد تجاري  توسط  شده  سود تحصیل  تکیفی  کننده مشخص

  و مقایسه  ارزیابی  را براي  هایی مدل  یا غیر رسمی  طور رسمی  به  اغلب  مالی  اطالعات  کنندگان استفاده

  جریان  به  مربوط  تاریخی  برند. اطالعات کار می به  تجاري  واحدهاي  وجه نقد آتی  هاي جریان  فعلی  ارزش

  هاي فعالیت  بین  شود و رابطه  مفید واقع  گذشته  هاي ارزیابی  دقت  میزان  کنترل  تواند جهت وجوه نقد می

  د.ده  را نشان  آن  هاي ها و پرداخت و دریافت  واحد تجاري

مورد   مالی  دوره  طی  واحد تجاري وجه نقد  هاي جریان  را درباره  وجوه نقد اطالعاتی  جریان  صورت  اگرچه

کنـد.  نمی  وجـه نقـد کفایت  آتی  هاي جریان  ارزیابی  مزبور جهت  اطالعات  کند، لیکن می  ارائه  گزارش

و بعضاً انتظار   داده  رخ  قبل  مالی  هاي در دوره  کـه  است  وجـه نقـد ناشـی از معامالتی  هـاي جریان  برخی

  براي  لحاظ  گردد. بدین  آتی هاي از دوره  در یکی  وجه نقد دیگري  هاي جریانایجاد   رود منجر به می

و   عملکرد مالی  هاي با صورت  وجوه نقد معموالً باید توأم  جریان  ، صورت وجه نقد آتی  هاي جریان  ارزیابی

  .قرار گیرد  مورد استفاده  ترازنامه

  1تعاریف

  ت:اس  رفته کار بهزیر   مشخص  رد با معانیاستاندا  در این زیر  اصطالحات

                                                             
 حسابداری ٢مبتنی بر استاندارد شماره  ١
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  اعم از ریالی  مالی  ها و مؤسسات نزد بانک  دیداري  هاي نقد و سپرده  از موجودي  است  : عبارت وجه نقد*

  بدون  که  هایی برداشت  کسر اضافه  سررسید) به  بدون  مدت کوتاه  گذاري سرمایه  هاي سپرده  (شامل  و ارزي

  د.گیر قرار می  مورد مطالبه  یقبل  اطالع

خطر   احتمال  که  نقد است وجه  به  التبدیل سریع  مدت کوتاه  هاي گذاري از سرمایه  عبارت :نقد وجه  معادل*

نقد  وجه  معینی  مبلغ  به  تبدیل  قابل  قبلی  اطالع  و بدون  آسانی  و به  ناچیز بوده  آن  ارزش  کاهش

 .باشد می

  با اشخاص  وجه نقد ناشی از معامالت  در مبلـغ  یـا کاهش  از افزایش  است  : عبارت نقدوجه   جریـان*

  ا.و ناشی از سایـر رویداده  واحـد تجـاري  حقوقی  از شخصیت  مستقل  یا حقوقی  حقیقی

  ست.ا  واحد تجاري  و مستمر مولد درآمد عملیاتی  هاي اصلی از فعالیت : عبارت   عملیاتی  هاي فعالیت*

و   مدت کوتاه  هاي گذاري سرمایه  یا واگذاري  از تحصیل  است  : عبارت  گذاري سرمایه  هاي فعالیت*

  به  اعطایی  تسهیالت  و وصول  نامشهود و نیز پرداخت  هاي مشهود و دارایی  ثابت  هاي ، دارایی بلندمدت

  غیر از کارکنان  از واحد تجاري  مستقل  اشخاص

و   سرمایه  و ترکیب  در میزان  تغییرات  منجر به  که  است  هایی از فعالیت  : عبارت مالی  تأمین  هاي فعالیت*

  د.وجه نقد) گرد  در محاسبه  منظور شده  هاي برداشت  اضافه جز به(  واحد تجاري  هاي استقراض

و   ورودي  نقدي  هاي جریان  استاندارد شامل  : این  عملیاتی  هاي وجه نقد ناشی از فعالیت  هاي جریان*

  هاي از جریان  دسته  بند و نیز آن  در همین  مندرج  تعریف  شرح  به  عملیاتی  هاي ناشی از فعالیت  خروجی

 مرتبط وجوه نقد  جریان  صورت  نقدي  هاي جریان  با سایر طبقات  طور مستقیم  ماهیتاً به  که  است  نقدي

 . نباشد

 

  وجوه نقد  جریان  صورت  ارائه  و نحوه  نقدي  هاي جریان  بندي طبقه

   اصلی  هاي فصلرس  تحت  دوره  طی  نقدي  هاي جریان  کننده  وجوه نقد باید منعکس  جریان  صورت

  د:زیر باش

  ، عملیاتی  هاي فعالیت *

  مالی  تأمین  بابت  ها و سود پرداختی گذاري سرمایه  بازده *

 بر درآمد  مالیات*

  گذاري و سرمایه  هاي فعالیت*
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  مالی  تأمین  هاي فعالیت*

  نقدي  هاي جریان  جمع  باال و نیز ارائـه  شرح  ها به سرفصل  ترتیب  ، رعایت نقدي  هاي جریان  در ارائـه

  مالی  تأمین  هاي فعالیت  از سرفصل  قبل  نقدي  هاي جریان  کل  و جمع  در هر سرفصل  شده  منعکس

  .دارد  ضرورت

  وجه نقد باشد.   دوره  و پایان  دوره  اول  مانده  تطبیق  صورت  باید شامل  وجوه نقد همچنین  جریان  صورت

 

   عملیاتی  هاي از فعالیت ناشی  نقدي  هاي جریان  گزارش

  ضوعمو  این  ارزیابی  اصلی  هاي از شاخص  ، یکی عملیاتی  هاي ناشی از فعالیت  نقدي  هاي جریان  مبلغ

ها،  وام  بازپرداخت  جهت  وجه نقد کافی  هاي جریان  به  میزان  تا چه  واحد تجاري  عملیات  که  است

جدید   هاي گذاري سرمایه  و انجام  منجر شده  سود سهام  و پرداخت  واحد تجاري  عملیاتی  توان  نگهداشت

  جزئیات  درباره  اطالعات  . ارائه است  کرده میسر  از واحد تجاري  خارج  مالی  منابع  به  تمسک  را بدون

مفید   آتی  نقدي  هاي جریان  بینی پیش  ، براي ، در کنار سایر اطالعات تاریخی  عملیاتی  نقدي  هاي جریان

.  است  واحد تجاري  مولد درآمد عملیاتی  اصلی  هاي از فعالیت  عبارت  عملیاتی  هاي فعالیت د. خواهد بو

  با آن  مرتبط  ها و درآمدهاي و هزینه  است  خدمات  کاال و ارائـه  تولید و فروش  مزبور متضمن  هاي فعالیت

ناشی از   نقدي  هاي شود. جریان منظور می  سود و زیان  صورت در  عملیاتی  سود یا زیان  در تعیین

مزبور   هاي با فعالیت  مرتبط  نقدي  و خروجی  ورودي  هاي جریان  اساساً دربرگیرنده  عملیاتی  هاي فعالیت

  : زیر است  شرح  به  عملیاتی  هاي ناشی از فعالیت  نقدي  هاي از جریان  هایی . مثال است

 اتخدم  کاال و ارائـه  حاصل از فروش  نقدي  هاي دریافت  الف.

 یتعملیا  ، کارمزد و سایر درآمدهاي الزحمه امتیاز، حق  حاصل از حق  نقدي  هاي دریافت ب.

  اتکاال و خدم  فروشندگان  به  نقدي  هاي پرداخت ج.

 آنها  یا از جانب  واحد تجاري  کارکنان  به  نقدي  هاي پرداخت د.

ها و سایر  ، مستمري ها، خسارات بیمه  حق  بابت  بیمه  شرکت  یک  نقدي  هاي ها و پرداخت دریافت ه.

  اي بیمه هاي پرداخت

  تیو عملیا  تجاري  با اهداف منعقده  با قراردادهاي  مرتبط  هاي ها و پرداخت دریافت و.

  مجدد  سازماندهی  و هزینه  کارکنان  خدمت  پایان  مزایاي  بابت  نقدي  هاي پرداخت ز.
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  هاي از روش  یکی  را با بکارگیري  عملیاتی  هاي ناشی از فعالیت  نقدي  هاي باید جریان  تجاري  واحدهاي

  د:کنن  زیر گزارش

افشا   عمده  طبقات  بر حسب  و پرداختی  وجوه نقد دریافتی  ناخالص  آن  به موجب  که  مستقیم  الف.روش

  شود می

  هاي جریان  خالص  زیر به  تعدیالت  با انجام  عملیاتی  سود یا زیان  آن  به موجب  که  غیرمستقیم  ب.روش

 :شود یم  تبدیل  عملیاتی  هاي ناشی از فعالیت  نقدي

  و  است  غیر نقدي  ماهیت  داراي  که  و رویدادهایی  اثر معامالت*

  نقدي  هاي جریان  باشد، لیکن  منظور شده  جاري  دوره  عملیاتی  سود یا زیان  در محاسبه  که  اثر اقالمی*

 . بالعکس خواهد شد و  حادث  آینده  هاي یا در دوره  شده ایجاد  قبل  هاي با آنها در دوره  مرتبط

  دهد. اطالع می  را نشان  عملیاتی  نقدي  هاي ها و پرداخت دریافت  که  است  این  مستقیم  روش  اصلی  مزیت

  هاي در دوره  شده  انجام  نقدي  هاي پرداخت  به  و مقاصد مربوط  نقدي  هاي دریافت  مشخص  از منابع

  ارائه  اطالعات  مزایاي  که در شرایطی .شود  مفید واقع  آتی  نقدي  هاي جریان برآوردتواند در  می  گذشته

  اطالعات  باشد، به منظور ارائـه  داشته  فزونی  اطالعات  این  تهیه  هاي بر هزینه  مستقیم  در روش  شده

  .شود می  توصیه  مستقیم  از روش  مفید، استفاده

وجه نقد ناشی از   و جریان  سود عملیاتی  بین  تفاوت  که  است  این  غیرمستقیم  روش  اصلی  مزیت

 شود.  می  داده  نشان  اي برجسته  گونه  به  عملیاتی  هاي فعالیت

 

   مالی  تأمین  بابت  ها و سود پرداختی گذاري سرمایه  بازده

قرار   ريواحد تجا  تأثیر ساختار سرمایه  نباید تحت  عملیاتی  هاي ناشی از فعالیت  نقدي  جریان  خالص  ارائـه

شود و نیز   داده  نشان  باید جداگانه  مالی  با سود و کارمزد تأمین  مرتبط  هاي پرداخت  ترتیب  گیرد و بدین

  صورت  از جمله  اساسی  مالی  هاي با سایر صورت  وجوه نقد باید تا حد امکان  جریان  صورت  ارائـه  نحوه

،  با سود سهام  در رابطه  و پرداختی  دریافتی  مبالغ  کلیه  اساس  این باشد. بر  داشته  هماهنگی  سود و زیان

  بازده”   با عنوان  اي جداگانه  معموالً در سرفصل  مالی  و سود و کارمزد تأمین  گذاري درآمد سرمایه

د ها و سو گذاري بازده سرمایه .شود می  بندي طبقه“  مالی  تأمین  بابت  ها و سود پرداختی گذاري سرمایه

 ازها و سود دریافتی  گذاري هاي حاصل از مالکیت سرمایه پرداختی بابت تامین مالی دربرگیرنده دریافت



 هاي مالیفهم و تحلیل صورت 

 

هاي انجام شده به  گذاري بلندمدت و کوتاه مدت بانکی و نیز پرداخت سرمایههاي  بابت سپرده

  کنندگان منابع مالی است. تامین

شود،  می  ارائه“  مالی  تأمین  بابت  ها و سود پرداختی گذاري سرمایه  بازده”  سرفصل  تحت  که  اقالمی  نمونه 

 :زیر است  شرح  به

  : ورودي  نقدي  هاي .جریان الف

  سود و کارمزد دریافتی*

در   گذاري سرمایه  کهاست  پذیري سرمایه هاي از شرکت  دریافتی  سهام سود شامل  دریافتی   سود سهام*

  ست.ا  یافته  ها انعکاس حسابدر   ویژه  ارزش  روش  آنها به

  :خروجی  نقدي  هاي جریان . ب

    سود و کارمزد پرداختی*

  پرداختی  سود سهام*

  د.شو محسوب می  مالی  تأمین  هزینه  که  پرداختی  تملیک  شرط  به  اجاره  از اقساط  اي حصه*

  

  بر درآمد  مالیات

  اهمیتی  داراي  مالی  هاي صورت  کنندگان استفاده  اغلب  برايبر درآمد   با مالیات  مرتبط  نقدي  هاي جریان

بر   با مالیات  مرتبط  نقدي  هاي جریان  استاندارد، مجموع  این  زیر به موجب  دالیل  به  . باتوجه است  ویژه

  .یابد می  وجوه نقد انعکاس  جریان  صورت در  اي جداگانه  سرفصل  درآمد تحت

 

   گذاري سرمایه  هاي فعالیت

  مرتبط  هاي بر جریان  مشتمل“  گذاري سرمایه  هاي فعالیت”   سرفصل  تحت  منظور شده  نقدي  هاي جریان

  ثابت  هاي و دارایی  بلندمدت  هاي گذاري ، سرمایه مدت کوتاه  هاي گذاري سرمایه  و فروش  با تحصیل

از واحد   مستقل  اشخاص  به  اعطایی  تسهیالت  و وصول  نامشهود و نیز پرداخت  هاي مشهود و دارایی

  به  گذاري سرمایه  هاي با فعالیت  مرتبط  نقدي  هاي از جریان  هایی باشد. نمونه می  کارکنان به جز  تجاري

  ت:زیر اس  شرح

 : ورودي  نقدي  هاي جریان الف.

   تجاري  سایر واحدهاي  مشارکت  یا اوراق  در سهام  گذاري سرمایه  شحاصل از فرو  نقدي  هاي دریافت*
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  نامشهود  مشهود و داراییهاي  ثابت  هاي دارایی  حاصل از فروش  نقدي  هاي دریافت*

  بانکی  بلندمدت  گذاري سرمایه  هاي سپرده  با اصل  مرتبط  نقدي  هاي دریافت*

  وصول  شامل  سایر اشخاص  به  پرداختی  هاي امو  اصل  حاصل از وصول  نقدي  هاي دریافت*

   پرداختی  الحسنه قرض

   خروجی  نقدي  هاي جریان . ب

   تجاري  سایر واحدهاي  مشارکت  یا اوراق  در سهام  گذاري سرمایه  تحصیل  جهت  نقدي  هاي پرداخت*

ها  پرداخت  نامشهود. این  هاي مشهود و دارایی  ثابت  هاي دارایی  تحصیل  جهت  نقدي  هاي پرداخت*

  مشهود توسط  ثابت  دارایی  و نیز ساخت  دارایی  به  منظور شده  توسعه  با مخارج  مرتبط  هاي پرداخت  شامل

  .است  واحد تجاري

 مدتبلند   گذاري سرمایه  هاي سپرده  ها در قالب نزد بانک  گذاري سپرده*

   الحسنه قرض  شامل  سایر اشخاص  به  پرداختی  نقدي  هاي وام*

 

   مالی  تأمین  هاي فعالیت

  مالی  منابع  کنندگان از تأمین  نقدي  هاي دریافت  شامل  مالی  تأمین  هاي ناشی از فعالیت  نقدي  هاي جریان

  هاي جریان  جداگانه  . افشاي است  آن  اصل  ) و بازپرداخت سرمایه  صاحبان  (شامل  از واحد تجاري  خارج

  منابع  کنندگان  تأمین  به  تعهدات  به منظور ایفاي  الزم  آتی  نقدي  هاي جریان  بینی پیش  مزبور جهت  نقدي

  شرح  به  مالی  تأمین  هاي ناشی از فعالیت  نقدي  هاي از جریان  هایی . نمونه مفید است  واحد تجاري  مالی

  ست:زیر ا

 : ورودي  نقدي  هاي الف.جریان

   حاصل از صـدور سهـام  نقـدي  هـاي دریافت* 

  و بلند مدت  مدت  کوتاه  هـا و سایر تسهیالت ، وام مشارکت  حاصل از صـدور اوراق  نقـدي  هـاي دریافت*

 

 : خروجی  نقدي  هاي ب.جریان

   دریافتی  ها و سایر تسهیالت ، وام مشارکت  اوراق  اصل  بازپرداخت*

  تملیک  شرط  به  اجاره  اقساط  اصل  حصه  پرداخت* 
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با اخذ   ) در رابطه مالی  تأمین  بابت  و کارمزد پرداختی  شده سود تضمین جز به(  مخارج  هرگونه  پرداخت*

  مالی تأمین   هاي و سایر راه  مشارکت  و اوراق  ، صدور سهام مالی  تسهیالت

 

   نقدي غیر  معامالت

  یابد. این  نقد انعکاس وجوه  جریان  نباید در صورت  نقد نیست از وجه  استفاده  مستلزم  که  معامالتی

باید در   بودن  با اهمیت  صورت ، در عملیاتی  هاي فعالیت  به  مربوط  معامالت  استثناي  ، به معامالت

  افشا شود.  مناسب  نحوي  به  توضیحی  هاي یادداشت

  امر موجب  . این و سایر رویدادها است  معامالت  نقدي  اثرات  کننده   نقد تنها منعکس وجوه  جریان  صورت

  واحد تجاري  و سایر رویدادهاي  معامالت  در مجموعه  مواقع  در برخی  که  نقدي  غیر  معامالت  شود که می

  کیفیت  ارتقاي  جهت  لحاظ  دور بماند. بدین  مالی  هاي صورت  کننده ، از نظر استفاده است  اهمیت  داراي

بهتر   بینی پیش  جهت  الزم  هاي زمینه  آوردن  نقد و فراهم وجوه  جریان  در صورت  مندرج  اطالعات

  هاي در یادداشت  اهمیت با  نقدي غیر  مورد معامالت در  اطالعات  ، افشاي آتی  نقدي  هاي جریان

  هاي بندي قهاز طب  در هریک  است  ممکن  نقدي غیر  اثر معامالت  . ازآنجاکه است  ضروري  توضیحی

  هاي سرفصل  تفکیک  تعدد موارد به  صورت در  اطالعات  این  نقد قرار گیرد، ارائـه وجوه  جریان  صورت

  به  توان می  نقدي  غیر  معامالت  هاي یابد. از نمونه  ضرورت  است  نقد ممکن وجوه  جریان  صورت  اصلی

یا   اولیه مواد  موجودي  ، مبادله یا صدور سهام  مالی  تسهیالت  قبال مشهود در  ثابت  هاي دارایی  تحصیل

  شده حال  مطالبات  از محل  سرمایه  مشهود، افزایش  ثابت  با دارایی  شده  ساخته  کاالي  موجودي

  در چارچوب  کرد. تغییرات  دیگر اشاره  مدت  بلند  هاي با وام  مدت  بلند  هاي وام  و جایگزینی  بستانکاران

  سرمایه  صاحبان  حقوق  دهنده  تشکیل  هاي مجدد حساب  بندي طبقه  مبین  که  سرمایه  صاحبان  حقوق

  ، در زمره سود انباشته  از محل  اندوخته  ها و تخصیص اندوخته  از محل  سرمایه  افزایش  قبیل  از  است

  شود. نمی  افشا تلقی  مستلزم  نقدي غیر  معامالت

  وجه نقد یک شرکت منطبق با استانداردهاي حسابداري آورده شده است: در زیر نمونه صورت جریان
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  ) خاص  (سهامی  الف  شرکت

  13×2  اسفندماه 29  به  منتهی  مالی  سال  نقد براي  وجوه  جریان  صورت

  

 13×1سال  13×2سال  یادداشت 

 میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال  

     : عملیاتی  هاي فعالیت

     ......          وجوه نقد دریافتی از مشتریان

   (....)      پرداختی به فروشندگان وجوه نقد

      (....)                                                                            وجوه نقد پرداختی به کارکنان و از جانب کارکنان

   (.....)                  به کارکنانمزایاي پایان خدمت پرداختی 

   (.....)    سایر وجوه نقد پرداختی

  .........                     هاي عملیاتی جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت

     :ها و سود پرداختی بابت تامین مالی ذاريگ  بازده سرمایه

  سود دریافتی بابت تسهیالت اعطایی                          

  سود پرداختی بابت تسهیالت مالی            

 هاي وابسته           سود سهام دریافتی از شرکت

      ......  

   (.....)  

                .....

  

   

 

   (.....)   سود سهام پرداختی                                                    

ها و سود  گذاري جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از بازده سرمایه

  پرداختی بابت تامین مالی

  .........   

      :مالیات بر درآمد

  (......)                                     مالیات بر درآمد پرداختی

       :گذاري هاي سرمایه فعالیت

  خرید دارایی ثابت مشهود

  گذاري خرید سرمایه

 فروش دارایی ثابت مشهود

    (.....)  

   (.....)  

......  

  

    ......  خسارت دریافتی از شرکت بیمه -جریان نقدي غیر مترقبه

   ......  فروش بخشی از عملیات واحد تجاري

    ......  گذاري کوتاه مدت                                فروش سرمایه

   (.....)  گذاري بلندمدت بانکی  ایجاد سپرده سرمایه

  .........      گذاري  هاي سرمایه جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از فعالیت

  ........    هاي تامین مالی جریان خالص خروج وجه نقد قبل از فعالیت

      :هاي تامین مالی فعالیت
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    .....  وجوه دریافتی بابت افزایش سرمایه

   .....  دریافت تسهیالت مالی

   .....  خالص تسهیالت مالی دریافتی (سررسید کمتر از سه ماه)

   (.....)  بازپرداخت تسهیالت مالی

   .........   یهاي تامین مال جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت

 

   ...........    خالص افزایش در وجه نقد

   ...........    مانده وجه نقد در آغاز سال

   ...........    مانده وجه نقد در پایان سال

  . است  مالی  هاي صورت  ... تا ... جزء الینفک  در صفحات  ... تا ... مندرج  توضیحی  هاي یادداشت
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  )1هاي مالی( تجزیه و تحلیل صورت

  توان از سه روش اصلی استفاده نمود که عبارتند از: هاي مالی می براي تجزیه و تحلیل صورت

مـالی  منظـور مطالعـه رونـد وضـعیت      ایـن روش بـه   تجزیه و تحلیل افقی (تحلیل روند): -1

عنوان سال مبنـا    رود. در تحلیل افقی معموال سالی را به کار می موسسه طی سال هاي متوالی به

هاي دیگر را نسبت به سال مبنا محاسبه و مـورد تجزیـه و تحلیـل     درنظر گرفته و تغییرات سال

 دهند. قرار می

زارش در این روش، یکی از اقالم مهم گـ  تجزیه و تحلیل عمودي (درصدي از فروش): -2

شود. به فـرض در   عنوان مبنا درنظر گرفته شده و سایر اقالم گزارش نسبت به آن سنجیده می به

%) درنظر گرفته شده و سـایر اقـالم   100عنوان رقم مبنا (گزارش صورت سود و زیان، فروش به

 شوند. گزارش به صورت درصدي از آن بیان می

هاي مالی،  هاي تجزیه و تحلیل صورت شترین رو یکی از متداول ها: تجزیه و تحلیل نسبت -3

باشد که در حقیقت بیانگر ارتباط ریاضی بین دو یا چنـد متغیـر از    هاي مالی می استفاده از نسبت

 باشد: صورت سود و زیان یا ترازنامه بوده و داراي مزایاي زیر می

 کنند. بندي می اطالعات مالی را خالصه و طبقه )1

تـوان     هـا مـی   کنند، بنابراین با اسـتفاده از آن  بی بیان میصورت نس ها را به اطالعات صورت )2

 هاي مختلف را با هم مقایسه کرد. شرکت

 گیرند.ها قرار می کنندگان در اختیار آن اطالعات به تناسب و نیاز استفاده )3

 گر بر اساس اطالعات کمی، قضاوت کیفی کند. شود تحلیل باعث می )4

گـران   توان از نوعی نسبت اسـتفاده کـرد. تحلیـل    دي شرکت میهاي عملکر تقریبا براي هر یک از جنبه

کنند. ولـی   عنوان یک ابزار متداول استفاده می ها به براي شناخت نقاط قوت و ضعف شرکت از این نسبت

توان به عوارض و عالئم موجود پی برد نه به اصل مسأله یا مشکل. اگر یکـی از   ها فقط می با این نسبت

توان به وجود حادثه مهمی در آن شرکت پی برد، ولـی نمـی    ازه زیاد یا کم باشد، میها بیش از اند نسبت

  توان اطالعات کافی بدست آورد. 

  شوند که عبارتند از: هاي مالی به پنج گروه اصلی تقسیم می نسبت
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  هاي نقدینگی الف)نسبت

  هاي فعالیت ب)نسبت

  هاي اهرمیج)نسبت

  هاي سودآوريت)نسبت

  بازارهاي ارزش  ث)نسبت

  که در ادامه به طور مشروح به توضیح هر یک از موارد فوق خواهیم پرداخت:

  هاي توان مالی کوتاه مدت) هاي نقدینگی (نسبت الف)نسبت

باشد. یک قلـم دارایـی بـا قـدرت      ها بیانگر توان موسسه در عمل به تعهدات کوتاه مدتش می این نسبت

توان آن را به قیمت  گیرد و می نقدینگی باال نوعی دارایی است که در یک بازار فعال مورد معامله قرار می

  رایج به سرعت به پول نقد تبدیل کرد. 

  هاي نقدینگی عبارتند از: نسبت

  ف)نسبت جاريال-1

هاي جـاري   هاي جاري از محل دارایی این نسبت به منظور ارزیابی توان واحد تجاري در بازپداخت بدهی

دهنده وضعیت خوب نقدینگی شرکت اسـت. امـا اگـر     رود و هرچه این نسبت باالتر باشد نشان به کار می

ري است. این نسبت بر اساس نُرم هاي جا بیش از اندازه بزرگ شود، بیانگر عدم کارایی بکارگیري دارایی

نباشـد. منظـور از نـرم صـنعت      2عنوان یک اصلی کلی بهتر اسـت کمتـر از    صنعت تحلیل شده ولی به 

  باشد. هاي هم گروه و داراي صنعت یکسان می متوسط این نسبت در شرکت

نسبت	جاري =
دارایی	جاري

بدهی	جاري
 

  شود. لص سرمایه در گردش منفی میکه نسبت جاري کمتر از یک باشد، خا نکته: در صورتی

  هاي این نسبت عبارتند از: نکته: محدودیت
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 یابد. قبل از بروز مشکالت مالی، افزایش می -1

 یابد. این نسبت افزایش می FIFOبا ارزیابی موجودي کاال به روش  -2

  الف) نسبت آنی -2

ایی که احتمال دارد سریع به ه تر عمل کرده و دارایی کارانه نسبت آنی در مقایسه با نسبت جاري محافظه

گذارد. حد مطلوب این نسبت نیز بر اساس نرم صـنعت   وجه نقد تبدیل نشوند (موجودي کاال) را کنار می

شود ولی بهتر است کمتر از یک نباشد. هرچه این نسبت بیشتر باشد، بیانگر وضعیت نقـدینگی   تعیین می

  خوب شرکت است.

نسبت	جاري =
−موجودي	کاال اريج دارایی	

بدهی	جاري
 

  

  هاي فعالیت (کارایی) ب)نسبت

ها میزان کارایی شرکت و مدیریت آن را در استفاده موثر از منابع نشان داده و انواع آن عبارتند  این نسبت

  از:

  ب) نسبت گردش موجودي کاال-1

دهنده دفعات گردش کاال در طول یک سال اسـت، یعنـی تعـداد دفعـاتی کـه شـرکت        این نسبت نشان

خود را در طول یک سال فروخته است. هرچه این نسبت باال باشـد، نشـان دهنـده کـارایی در      کاالهاي

باشد. البته گاهی گردش زیاد آن نشان دهنده این است کـه موجـودي کـاال     استفاده از موجودي کاال می

  دهد. پاسخگوي تقاضاي مشتریان نبوده و شرکت مشتریان خود را از دست می

گردش	موجودي	کاال =
	کاالي	فروش	رفته يشده بهاي	تمام	

موجودي	کاال	
 

  ب) متوسط دوره وصول مطالبات-2
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کشد تا شرکت مطالبات خود را وصول کند. هرچه این  این نسبت بیانگر تعداد روزهایی است که طول می

شود. البته  تر وصول می نسبت کوچکتر باشد، بهتر است، زیرا به معنی این است که مطالبات شرکت سریع

تواند موجب کـاهش   یش از اندازه کوچک بودن آن به معنی شرایط اعتباري سخت شرکت است که میب

  مشتریان شود، از این رو پایین بودن همیشگی این نسبت در بعضی از شرایط مناسب نیست.

متوسط	دوره	وصول	مطالبات =
حسابهاي	دریافتنی

متوسط	فروش	نسیه	در	روز
 

  

متوسط	فروش	نسیه	در	روز =
فروش	نسیه	در	سال

360
 

 ها ب) گردش دارایی -3

که زمانی که شرکت از تمام  طوري باشد، به ها می هرچه این نسبت بیشتر باشد، بیانگر کارایی بیشتر دارایی

ظرفیت خود استفاده کند این نسبت حداکثر خواهد بود. پس زمانی که این نسبت از متوسط صنعت کمتر 

کند. این نسـبت بیـانگر رابطـه بـین      ت با تمام ظرفیت خود فعالیت نمیباشد، به معنی این است که شرک

  باشد. ها می ها و حجم فعالیت ارزش دارایی

گردش	دارایی	ها =
فروش

دارایی	ها	
 

هاي جاري و  ها، دارایی هاي جاري در مخرج کسر گردش دارایی  نکته: براي محاسبه نسبت گردش دارایی

  دهیم.  هاي ثابت را قرار می ثبات در مخرج آن داراییهاي  براي محاسبه نسبت گردش دارایی

  هاي اهرمی (بدهی) پ)نسبت

  کنند و انواع آن عبارتند از: ها توانایی شرکت براي پرداخت تعهدات بلندمدت را اندازه گیري می این نسبت

  پ) نسبت بدهی-1



 فهم و تحلیل صورت هاي مالی

 

% 50د. مثال اگر ایـن نسـبت   ان ها تامین شده باشد که از محل بدهی هایی می این نسبت بیانگر کل دارایی

ها تامین شده است. با افزایش این نسبت، ریسک مـالی شـرکت     ها از محل بدهی % دارایی50باشد یعنی 

یابد. بنـابراین اعتباردهنـدگان نسـبت بـدهی پـایین را       ها) افزایش می (یعنی ریسک عدم پرداخت بدهی

  ترجیح می دهند.

نسبت	بدهی =
کل	بدهی

کل	دارایی
 

  پوشش هزینه بهره (توانایی پرداخت بهره)پ) نسبت -2

توان هزینه بهره  ) چه تعداد بار میEBITکند که از طریق سود قبل از بهره و مالیات ( این نسبت بیان می

را پوشش داد. بنابراین هرچه باالتر باشد، به نفع اعتباردهندگان است. این نسبت معیاري از حاشیه ایمنی 

  تواند کاهش سود را تحمل کند.  دهد شرکت تا چه حد می باشد، زیرا نشان می نیز می

توان	پرداخت	بهره	 =
سود	قبل	از	بهره	و	مالیات

هزینه	بهره	
 

  پ) نسبت بدهی به ارزش ویژه-3

نسـبت بـاالي    می باشد. زیـرا  هاي خود بازپرداخت بدهی توانایی شرکت در این نسبت شاخص مهمی از

در . دچار اشکال نماید ها را حتی اصل بدهی رداخت بهره وسرمایه شرکت ممکن است پ ساختار بدهی در

کننـد. تجـاوز ایـن     محاسبه این نسبت کل بدهی اعم از جاري و بلند مدت را بر ارزش ویژه تقسـیم مـی  

  .سهامداران فزونی گرفته است کند که حقوق مالی طلبکاران بر  حکایت از آن می ،درصد 100نسبت از 

	نسبت	بدهی	به	ارزش	ویژه =
کل	بدهیها

�حقوق	صاحبان	سهام� ارزش	ویژه
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  )2هاي مالی( تجزیه و تحلیل صورت

  هاي سودآوري ت)نسبت

این نسبت بیانگر عملکرد کلی شرکت و مقایسه میزان سودآوري در برابر حجم عملیات است و انواع آن 

  عبارتند از: 

  خالص) ت) نسبت سود به فروش (حاشیه سود-1

دهد و تحت تاثیر عوامل زیر  دهد چند درصد از فروش را سود خالص تشکیل می این نسبت نشان می

  قرار دارد:

)ساختار 4گذاري ) سیاست قیمت3) ترکیب بهاي تمام شده کاالي فروش رفته 2)حجم فروش 1

  ) کارایی تولید5هزینه ها 

حاشیه	سود =
سود	پس	از	کسر	مالیات

فروش
 

  عملیاتیت) نسبت سود -2

دهد هر ریال فروش چه میزان سود عملیاتی ایجاد کرده این نسبت نیز همانند نسبت قبلی نشان می

  است.

	نسبت	سود	عملیاتی =
سود	قبل	از	کسر	بهره	و		مالیات

فروش
 

  )ROA2 ها (بازده کل دارایی ROI1گذاري  ت) نسبت بازده سرمایه-3

ها، چقدر بازده نصیب شرکت می گذاري در دارایی سرمایهدهد که در برابر هر ریال  این نسبت نشان می

  شود. اگر این نسبت پایین باشد، ممکن است به دو علت زیر باشد:

                                                             
1Return on Investment 
 
2 Return on Assets 
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 ها قدرت کسب سود پایین دارایی -1

 هزینه باالي بهره به دلیل استفاده بیش از حد وام -2

التفاوت به شود و این مابهاز نرخ بهره بدهی بیشتر باشد، باعث افزایش ارزش شرکت می ROIالبته اگر 

  سهامداران خواهد رسید. 

 

(���) گذاريسرمایه 	نرخ	بازده	 =
سود	خالص�پس	از	مالیات�

کل	دارایی
 

  اگر صورت و مخرج رابطه باال را بر فروش تقسیم کنیم داریم:

ROI=
سود	خالص

فروش
 x 

فروش

	کل	دارایی
  

    ROIحاشیه سود =  xگردش دارایی 

  ثابتت) نرخ بازده دارایی -4

  شود.باشد. فقط به جاي کل دارایی در مخرج کسر، دارایی ثابت قرار داده میمانند نسبت باال می

 (نسبت ارزش ویژه) ROE3ت) نسبت بازده حقوق صاحبان سهام -5

گذاري، چه میزان بازدهی به دست دهنده این است که سهامدار به ازاي هر ریال سرمایهاین نسبت نشان

بیشتر از نرخ بهره بدهی باشد، در این صورت مازاد نرخ بازده نسبت به نرخ هزینه وام  ROIمی آورد. اگر 

 افزایش می یابد و بالعکس.  ROEبه سهامداران تخصیص یافته، 

نسبت	بازده	حقوق	صاحبان	سهام =
سود	خالص�پس	از	مالیات�

حقوق	صاحبان	سهام
 

  "دوپونت"روش 

                                                             
3Return on Equity 
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  توان به شرح زیر نیز محاسبه کرد:ن سهام را میبا توجه به رابطه باال، بازده حقوق صاحبا

حقوق صاحبان سهام =  بازده   
سود

حقوق	صاحبان	سهام
 = 

سود

دارایی

حقوق	صاحبان	سهام

دارایی

 = 
	بازده	دارایی

بدهی�دارایی

دارایی

  

  

  

  

  بازده حقوق صاحبان سهام را افزایش داد:توان با توجه به رابطه باال از دو طریق می

 افزایش بازده دارایی -1

 افزایش نسبت بدهی (درصورتی که نرخ بازده دارایی بیشتر از نرخ بهره بدهی باشد) -2

-توان حاشیه سود را افزایش داد و یا گردش دارائی، براي افزایش بازده دارایی یا میROIو طبق فرمول 

  ها را.

  وان نوشت: می ت ROIبه کمک رابطه  

	=بازده حقوق صاحبان سهام    
	حاشیه	سود×	گردش	دارایی

نسبت	بدهی��
	  

 

با توجه به رابطه باال اگر نسبت بدهی صفر باشد، بازده دارایی مساوي بازده حقوق صاحبان سهام است و 

 که نسبت بدهی غیر صفر باشد، بازده حقوق صاحبان سهام بیشتر از بازده دارایی است. در صورتی

دهد، همه تالش شرکت در راستاي افزایش بازده حقوق صاحبان سهام است، این مدل نشان می

متغیرهاي موثر بر بازده حقوق صاحبان سهام و چگونگی تاثیر این متغیرها چگونه است؟ به طور مثال، 

ها و همچنین نسبت بدهی اگر تغییر کنند چه تاثیري بر بازده حقوق صاحبان سهام ارایی، هزینهفروش، د

  خواهد داشت. 

  باشد:نکته: رابطه دو پونت به شکل توسعه یافته به صورت زیر می

= بازده حقوق صاحبان سهام 
بازده	دارایی

نسبت	بدهی��
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ROE=
سود	خالص

فروش
 x 

فروش

دارایی
 x 

دارایی

حقوق	صاحبان	سهام
 

  

  

  شود، بنابراین داریم:مالکانه گفته می به نسبت دارایی به حقوق صاحبان سهام نسبت

    ROEحاشیه سود =  xگردش دارایی  xبازده دارایی = نسبت مالکانه  xنسبت مالکانه 

  

  و نتیجه اینکه: 

ROE = ROA x  نسبت مالکانه  

  

  هاي ارزش بازار ث) نسبت

کنند و بیانگر این  میمعیارهایی هستند که بین قیمت بازار و ارزش دفتري هر سهم و سود ارتباط برقرار 

کنند. اگر چهار  می باشند که سهامداران در رابطه با عملکرد گذشته و مورد انتظار آینده چگونه فکر می

ها ترین نسبت ها نیز باال خواهند بود. اصلی هاي قبل شرایط خوبی داشته باشند، این نسبتگروه نسبت

  دراین گروه عبارت است از:

  )P/Eهر سهم(ث) نسبت قیمت به سود -1

گذار با توجه به سود گزارش شده براي هر سهم، آمادگی پرداخت چه  دهد که سرمایه این نسبت نشان می

  مبلغی را براي خرید آن سهم دارد. 

�

E
=

قیمت	هر	سهم

سود	هر	سهم
 

باال بودن این نسبت بیانگر این است که شرکت آینده مطلوبی دارد. این نسبت در بردارنده سه مفهوم 

  است: کلی
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رشد سود: اگر این نسبت باال باشد، به این معنی است که شرکت انتظار دارد سودآوري در آینده  -1

 افزایش یابد و بالعکس.

 ریسک شرکت: پایین بودن نسبت بیانگر ریسک باالي شرکت است و بالعکس. -2

سهام گیري در مورد خرید و فروش این سهام: اگر این نسبت از نرم صنعت کمتر باشد،  تصمیم -3

 شرکت براي خرید مطلوب است و بالعکس.

  نکته: عوامل زیر بر این نسبت تاثیرگذار است:

 تغییر درآمدهاي شرکت -1

 تغییر در ساختار سرمایه شرکت -2

 حجم فروش و میزان سود ناخالص و خالص شرکت -3

 گذاري و رشد آتی شرکت هاي سرمایه فرصت -4

  ث) نسبت قیمت به ارزش دفتري هر سهم-2

گذاران  سرمایه نظر دهنده که نشان دفتري هر سهم با قیمت بازار آن شاخص دیگري استمقایسه ارزش 

  باشد. مینسبت به شرکت 

قیمت	به	ارزش	دفتري	هر	سهم =
قیمت	هر	سهم

ارزش	دفتري	هر	سهم
 

یک شرکت به تعداد  )ارزش ویژهحقوق صاحبان سهام(ارزش دفتري هر سهم عبارتست از حاصل تقسیم 

   دد.هی است که در این محاسبه ارزش سهام ممتاز باید از ارزش ویژه کسر گرسهام عادي آن. بدی
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