روش تهیه صورت های مالی حسابداری

مقدمه
صورت های مالی یک سازمان ارائه دهنده اطالعات مالی ،شرایط دارایی و بدهی های یک سازمان اقت صادی
به صورت خال صه و طبقه بندی می با شد .هدف از ت شکیل یک سازمان سود آوری ،تامین مالی و فعالیت
سرمایه گذاری می باشد .در این مقاله با تهیه صورت های مالی به بازنمایی درآمد و هزینه های واحد تجاری
می پردازیم .صووورت های مالی به صووورت ترازنامه ،صووورت حدوواز سووود و زیان ،صووورت گرد

و وه نقد،

صووورت سووود و زیان ام در یک دوره زمانی تعیین شووده اسووت .در ادامه هر یک از صووورت های مالی به
تفکیک تو ضیح و ماژول های مورد نیاز هر کدام م شخص شده ا ست .نرم افزار ح دابداری با ایجاد یک الگو
منا سب در را ستای تهیه دقیق ترین و سری ترین صورت مالی مطابق با ا ستاندارد ح دابداری مدیران و
حدووابداران را همراهی می کند .در نرم افزار حدووابداری اطالعات مورد نیاز برای صووورت های مالی را از ریز
اطاعات ثبتی در ق دمت های مختلف نرم افزار بد ست می آورد و خطاهای احتمالی را تا حدودی کاهش می
دهد و امکان تهیه صورت های مالی میان دوره و پایان دوره را فراهم می کند.
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 -1ترازنامه
ترازنامه که با عنوان بیالن و یا صووورت وضووعیت مالی میزان بدهی ،سوورمایه و دارایی یک شوورکت را در دوره
های مالی در قالب تعریف شده طبقه بندی می کند .ترازنامه به عنوان یکی از صورت های مالی نشان دهنده
ساختار مالی ،میزان نقدینگی سازمان و انعطاف پذیری آن می باشد.

دارایی سازمان = بدهی  +سرمایه (حقوق صاحبان سهام)

ترازنامه
بدهی

دارایی

بدهی اری  /بدهی بلند مدت

دارایی اری

حقوق صاحبان سهام (سرمایه)
دارایی بلند مدت

مناب مالی (بدتانکاران -صاحبان سهام)

 -1-1دارایی
دارایی ها به دو ق دمت اری و بلندمدت تق دیم می شوند .این طبقه بندی برا ساس قدرت نقد شوندگی
مشخص می شود .برای مثال حداز های دریافتنی ،اوراق بهادار ،و ه نقد و بانک(به صورت ذاتی قدرت نقد
شوووندگی دارند ).و  ..از نود دارایی های اری می باشووند .دارایی بلند مدت آن دسووته از دارایی ها شووامل
ماشین آالت ،تولید و ..می باشد که سرعت نقد شوندگی ندارند ولی مولد هدتند .به این سبک دارایی ،دارایی
ثابت هم گفته می شود که استهالک شامل حالشان می شود ( .به غیر از زمین که دارایی ثابت محدوز می
شود ولی استهالک ندارد ).در ترازنامه دارایی ها بر اساس قدرت نقد شوندگیشان فهرست بندی می شوند.
 -2-1بدهی
بدهی نیز مانند دارایی به بدهی های اری و بلند مدت تق دیم می شوند .بدهیها همان تعهدات شرکت به
ب دتانکارانش می با شند .بدهی بلند مدت همان وام ها و مالیات معوقه می با شند و بدهی های اری شامل
حداز های پرداختنی و مالیات بر درامد و  ..می باشند.
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 -3-1حقوق صاحبان سهام
حقوق صاحبان سهام در ا صل مناف ا صلی صاحبان و سهامداران شرکت از مناب اقت صادی می با شد .که
شامل آورده سهامداران و ایجاد بدهی می شود.

-2صورت حساب سود و زیان
نتیجه پول هایی که از فعالیت های یک سووازمان اقتصووادی در یک دوره مالی بدسووت می آید و یا خر می
شود ،ماژول های صورت ح داز سود و زیان را ن شان می دهد .در این صورت مالی می بای دت درآمدها و
هزینه های یک دوره مالی مشخص شود و گزارشی که در آن ابتدا درامدها ثبت و هزینه در ادامه از آن کدر
می شود و در پایان سود و یا زیان سازمان مشخص می گردد.
1-2

درآمدها

درآمدها در این گزار

شامل درآمدهای عملیاتی و غیر عملیاتی است که درآمدهای عملیاتی به آن دسته از

درآمدها می گویند ،که در نتیجه فعالیت های شووورکت کدوووب می گردد .درآمدهای غیر عملیاتی در نتیجه
فعالیت شرکت بد ست نمی آید مانند زمینی که برای شرکت خریداری شده و بعد از فرو

درآمد حا صل از

آن درآمد غیر عملیاتی می باشد.
2-2

هزینه ها

خود به هزینه های عملیاتی و غیر عملیاتی و بهای تمام شده کاال( با ا ستفاده از ح دابداری صنعتی هت
محاسبه ) برای شرکت هایی که دارای محصول می باشند طبقه بندی می شوند .هزینه های بهای تمام شده
شامل هزینه هایی می با شند که برای تولید مح صول خرید مواد اولیه ،هزینه تولید و هزینه سربار می شود.
هزینه عملیاتی به تمامی هزینه هایی که صوورف فرو  ،بازاریابی و اداری و مالی گفته می شووود .هزینه هایی
که در غالب بهای تمام شده و هزینه های عملیاتی نبا شند هزینه های غیر عملیاتی نامیده می شود که این
نود از هزینه ها به فعالیت شرکت مربوط نمی شود و دائمی نیدتند.
هزینههای دوره مالی  -درآمد دوره مالی = سود ویژه
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در تهیه سود و زیان یک شرکت الزم است که درآمدهای عملیاتی و سپس هزینه عملیاتی آورده می شود و
نتیجه تفاضل آن از تفاضل درآمدهای غیر عملیاتی با هزینه های عملیاتی کدر گردد ،که سود و زیان قبل از
مالیات بدست می آید و با کدر مالیات از این مبلغ سود و زیان ویژه بدست می آید.

-3

صورت گردش وجوه نقد

صووورت ریان و وه نقد یک منعکس کننده کامل از فعالیت های تبادل پولی بین شوورکت با سووازمان های
و وه نقد بیان می شود به طور کامل دالیل اختالل

دیگر ا ست .در صورت مالی که با عنوان صورت گرد

تعهدات مالی ( هر چند با ح دابداری تعهدی این اختالالت را میتوان به حداقل ر ساند) یک شرکت را ن شان
می دهد و یک دید کلی از اینکه سرمایه از کجا و به چه طریقی وارد سازمان می شود و در چه زمینه هایی
هزینه می گردد ،را به نمایش می گذارد.
برای تهیه صورت گرد

و وه نقد الزم ا ست در را ستای سرمایه گذاری و فعالیت های عملیاتی  ،تفا ضل

پول صرف شده از پول دریافتی می باشد.
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-4

صورت سود و زیان جامع

صورت مالی سود و زیان ام افزایش و یا کاهش در سود انباشته ناشی از فعالیت های شرکت است به بیان
دیگر صورت مالی سود و زیان ام کلیه درآمدها و هزینه ها در یک دوره مالی شناسایی می شوند که قابل
ارائه به صاحبان سرمایه می باشد و به تفکیک عناصر تشکیل دهنده آن ها را در بردارد .در برخی موارد که
درآمدها و هزینه ها منعکس نشوند باید طبق استاندارد حدابداری به حداز صاحبان سرمایه واریز گردد .در
هت استفاده و تصمیم گیری دقیق سهام داران طبق صورت های مالی نیازمند شناسایی تمامی صورت های
سود و زیان سازمان می باشد که یه آن سود وزیان ام گفته می شود .در صورت سود و زیان ام میزان
افزایش و یا کاهش حقوق صاحبان سرمایه از بابت درآمد و هزینه منعکس شده است .در اصل صورت سود و
زیان دوره یکی از ماژول های صورت سود و زیان ام می با شد .و مابقی ماژول های آن به صورت دگانه
لیدت می شود.
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تجزیه و تحلیل صورت های مالی
تحلیل بنیادی صوووورت های مالی یاهمیت فراوان دارد .تمامی سوووهامداران سوووازمان نیازمند گزارشووواتی از
پیدا می کند که در کنار هم مورد ارزیابی قرار گیرد.

سوددهی سازمان می باشند .زمانی این گزارشات ارز

که از مهمترین ارزیابی می توان به ارزیابی ن دبتی ا شاره کرد که ن دبت سود ،هزینه ،تولید و  ..ن دبت سال
ها و دوره های مالی گذشته مشخص شود و همچنین ندبت عملکرد به شرکت های رقیب و یا صنعت های
مشابه مورد مقایده قرار گیرد .هرچند استفاده از ندبت ها به تنهایی ماژول ارزیابی برای تصمیم گیری نمی
باشد ولی به طب مکمل مهمی چهت ارائه راه حل های مناسب برای سازمان می باشد.
صورت های مالی عالوه بر ترازنامه ها و اطالعات سود و زیان شامل ضمایمی میشوند که خط مشی شرکت،
رو

محاسبه استهالک ،دارایی های ا اره ای و  ...را دربردارد و بزرگترین محدودیتی که این صورت ها برای

سازمان ها ایجاد می کند نادیده گرفته شدن نرخ تورم می باشد و بر اساس بهای تمام شده تاریخی است لذا
یاددا شت های تو ضیحی ز الینکف این صورت ها می با شد .صورت های مالی به طور کل شامل اطالعات
پرکاربردی و مهمی می با شد که با م شاهده آن ها و ضعیت بدهی و دارایی شرکت و تنا سب درآمد و هزینه
های آن سازمان ،م شخص می گردد .هرچند که هدف ا صلی از دریافت چنین صورت های مالی پیش بینی
و ضعیت آینده شرکت و ت صمیم برای سرمایه گذاری و افزایش اعتبار و یا در برخی مواق علت یابی از عدم
سودآوری شرکت می باشد.
جمع بندی
یکی از مهمترین م دایلی که در تهیه صورت های مالی باید مد نظر دا شت ساده و مخت صر بودن اطالعات
مندر می با شد و همچنین فاقد هر گونه زیاده بینی و یا خو
بدین منظور در دارایی به میزان حداقل ارز

بینی تهیه کنندگان چنین گزار شاتی با شد.

باید ثبت گردد و در ق دمت مبالغ و هزینه ها باید حداکثری

هزینه مد نظر گرفته شود تا در دستیابی به سود کاذز ختم نشود.
در این مقاله به به طور کلی تمامی صووورت های مالی اسوواسووی را با تو ه به نحوه محاسووبه و ارزیابی مورد
برر سی قرار دادیم و رو

تحلیل های منا سب آن بیان شده ا ست .هر یک از صورت های مالی که در باال

توضیح داده شد ،هدف خاصی را دنبال می کنند و در کل باید بتوانند اطالعات کلی از اینکه چه در سازمان
داریم (سمت راست ترازنامه) و از کجا آورده شده است (سمت چپ ترازنامه) و چه هزینه هایی برای آن در
سازمان شده است ( صورت سود و زیان) را به سهامداران و صاحبان شرکت بدهد .تحلیل بنیادی از سرمایه
های در حال گرد

سازمان و تصمیم گیری برای راهکارهای پیش رو سازمان تنها هدف از تهیه صورت های

مالی می باشد.
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