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 ترازنامه

است که وضعیت مالی یک شخصیت  های مالی اساسی صورتترازنامه، بیالن یا صورت وضعیت مالی یکی از 

 دهد. حسابداری )شخصیت گزارشگر( را در یک زمان مشخص نشان می

 سرمایهو  بدهی، داراییگردد. در ترازنامه سه قلم اطالعاتی  ترازنامه معموالً در پایان یک دوره مالی تهیه می

 گردد. مشخص می

موسسه چه میزان دارایی دارد: زمین، ساختمان، اثاثه، وجه نقد در نماید که یک  ترازنامه به زبان ساده مشخص می

های شزکت  دهند. بدهکاران به شرکت نیز جز دارایی صندوق و... همگی میزان دارایی موسسه را نشان می

گردند. زیرا بدهکاران نیز در نهایت با پرداخت پول به صندوق شرکت و یا پرداختهای از نوع دیگر  محسوب می

 گردند. ...( موجب افزایش دارایی شرکت می)چک و

گردد. هر سازمان ممکن است به افراد مختلف بدهی  از طرفی در ترازنامه میزان بدهی سازمان نیز مشخص می

داشته باشد )حساب بستانکاران( و یا موسسه ممکن است با صدور چکهای مختلف اسناد پرداختنی مختلفی 

موسسه و در نهایت سرمایه تشکیل موسسه نیز در قسمت بدهیهای ترازنامه داشته باشد. خالصه اطالعات بدهی 

باشد. در حقیقت بدهی و  گردد. علت امر این است، که شرکت همواره به صاحب سرمایه بدهکار می مشخص می

 کند. سرمایه دیون یک موسسه را به افراد حقیقی یا حقوقی دیگر مشخص می

 ندکه به وسیله آن میتوان:ترازنامه اطالعاتی را ارائه می ک-

 الف( نرخ بازده دارایی ها و نرخ بازده حقوق مالکانه را محاسبه کرد.

 ب( ساختار سرمایه واحد تجاری را مورد ارزیابی قرارداد .

 ج( وضعیت نقدینگی ،توانایی باز پرداخت تعهدات وانعطاف پذیری مالی واحد تجاری را مورد تجزیه و تحلیل قرارداد

 بر اساس اصل زیر استوار است:ترانامه 

 گویند. دارایی = بدهی + سرمایه به این اصل، معادله اصلی حسابداری می

 

 دارایی ها:-

دارایی ها معرف منابع اقتصادی است که در نتیجه فعالیتها و رویدادهای گذشته توسط یک واحد تجاری مشخص تحصیل شده 

 و دارای منافع اقتصادی آتی است.

 بدهیها:-2

هیها معرف تعهدات قانونی یا تعهدات ناشی از قراردادهای واحد تجاری است که در نتیجه معامالت و رویدادهای گذشته بد

 ایجاد شده و باید از طریق انتقال دارایی ها، ارائه خدمات یا از محل عواید آتی تادیه شود.
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 حقوق صاحبان سهام:-3

 ای یک واحد تجاری بر بدهیهای آن که به صاحبان سهام تعلق می گیرد.حقوق صاحبان سهام عبارت است از مازاد دارایی ه

 درآمدها:-4

درآمد عبارت است از جریان ورود دارایی ها یا سایر موارد افزایش دارایی های یک واحد تجاری و یا تصفیه بدهیهای آن طی 

ات یا سایر فعالیتهای انتفاعی است که در یک دوره مالی که ناشی از تحویل کاال، ساخت دارایی برای مشتریان، ارائه خدم

 اجرای عملیات اصلی و مستمر واحد تجاری انجام می گیرد.

 هزینه ها:-5

هزینه عبارت است از جریان خروج دارایی ها یا سایر موارد استفاده از دارایی ها یا ایجاد بدهیها طی یک دوره که به منظور 

 م سایر فعالیتها در اجرای عملیات اصلی و مستمر واحد تجاری صورت می گیرد.تولید و تحویل کاال، ارائه خدمات یا انجا

 

 

 

 قلم اصلی به شرح زیر باشد: 22طبق استانداردهای حسابداری ، تراز نامه باید حداقل شامل 

 الف( دارایی های ثابت مشهود

 ب( دارایی های نامشهود

 ها گذاری سرمایه  ج(

 د( موجودی مواد وکاال

 و اسناد دریافتنی تجاری و سایر حسابهاو اسناد دریافتنیه( حسابها 

 و(موجودی نقد

 ز(حسابها و اسناد پرداختنی تجاری و سایرحسابها و اسناد پرداختنی

 ح( ذخیره مالیات

 کارکنان خدمت پایان مزایای ذخیره(ط  

 ی( بدهی های بلند مدت

 ک( سهم اقلیت

 ل( سرمایه واندوخته ها
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  ترازنامه

 ۳۱×۹  اسفند ماه ۹۲  تاریخدر 

  صاحبان  بدهیها و حقوق ×۳/۳۹/۹۲ ×۹/۳۹/۹۲  یادداشت داراییـها

  سهام

 ×۳/۳۹/۹۲ ×۹/۳۹/۹۲ یادداشت

  میلیون  

  ریال

  میلیون    ریال  میلیون

  ریال

  میلیون

  ریال

    :  جاری  بدهیهای    :  جاری  داراییهای

اسناد حسابها و  .úúú. úúú  نقد  موجودی

  تجاری  پرداختنی

 úúú. úúú. 

  گذاریهای سرمایه

  مدت کوتاه

 úúú. úúú.  سایر حسابها و اسناد

  پرداختنی

 úúú. úúú. 

حسابها و اسناد 

  تجاری  دریافتنی

 úúú. úúú. دریافتها  پیش  úúú. úúú. 

سایر حسابها و اسناد 

  دریافتنی

 úúú. úúú. مالیات  ذخیره   úúú. úúú. 

 .úúú. úúú   پرداختنی  سود سهام .úúú. úúú  مواد و کاال  موجودی

و   سفارشات

 پرداختها پیش

 úúú. úúú. دریافتی  مالی  تسهیالت   úúú. úúú. 

  úúú. úúú.   úúú. úúú. 

داراییهای جاری 

نگهداری شده برای 

 فروش

 

úúú. úúú. 

بدهیهای مرتبط با 

داراییهای غیرجاری 

برای نگهداری شده 

 فروش

 

úúú. úúú. 

 .úúú. úúú   جاری  بدهیهای  جمع .úúú. úúú   جاری  داراییهای  جمع

    :  غیرجاری  بدهیهای    :  غیرجاری  داراییهای

  حسابها واسناد پرداختنی .úúú. úúú  مشهود  ثابت  داراییهای

  بلندمدت

 úúú. úúú. 

  دریافتی  مالی  تسهیالت .úúú. úúú  نامشهود  داراییهای

  بلندمدت

 úúú. úúú. 

  گذاریهای سرمایه

  بلندمدت

 úúú. úúú.   úúú. úúú. 
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  پایان  مزایای  ذخیره .úúú. úúú  سایر داراییها

  کارکنان  خدمت

 úúú. úúú. 

 .úúú. úúú   غیرجاری  بدهیهای  جمع    

  داراییهای  جمع

  غیرجاری

 úúú. úúú. سهام  صاحبان  حقوق  :    

×××   سهم(××   سرمایه    

 ( شده پرداخت  تمام  ریالی

 úúú. úúú. 

 .úúú. úúú   قانونی  اندوخته    

 .úúú. úúú  ها سایر اندوخته    

 .úúú. úúú   ( انباشته سود )زیان    

  صاحبان  حقوق  جمع    

  سهام

 úúú. úúú. 

  بدهیها و حقوق  جمع .……… .………  داراییها  جمع

  سهام  صاحبان

 úúú. úúú. 
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