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لیست صورت های مالی آخر سال
 چگونه به صورت های مالی خود در آخر سال رسیدگی کرده

و برای آغاز سال مالی جدید آماده شویم. 

1-  بررسی هزینه ها

3- هزینه کردن از پول های موجود در حساب مالی انعطاف پذیر

5- ذخیره کردن پاداش ساالنه برای دوران بازنشستگی

2- ایجاد تعادل در سرمایه گذاری و هزینه ها

4- مشارکت در طرح های انسان دوستانه

6-  بهره برداری از حساب بازنشستگی 

از نتایج به دست آمده در جهت تعیین 
بودجه مورد نیاز برای تامین هزینه های 

یک خانواده استفاده کنید. 

درآمدهای ناشی از پاداش های ساالنه 
و همچنین پس انداز یک ساله تان را 
برای دوران بازنشستگی تان ذخیره 

کنید. 

بیشتر اوقات پول های باقی مانده در حساب 
بانکی منعطف شرکت در انتهای سال مالی 
ناپدید می شوند، اما قوانین مالی جدید به 
کسب و کارها اجازه می دهد تا در مورد پول 
باقی مانده در حساب بانکی خود در انتهای 

سال مالی شان تصمیم گیری کنند. 

با پذیرش ضریب ریسک 
تجاری متعارف، به اجرای به 

موقع برنامه ریزی های تجاری و 
سرمایه گذاری خود کمک کنید. 

چنانچه 70 سال به باال هستید 
می توانید از حساب بازنشستگی خود 

بهره برداری کنید. 

شرکت ها و سازمان های تجاری تنها تا 
31دسامبر فرصت دارند در رویدادها و 

فعالیت های انسان دوستانه مشارکت داشته 
باشند چراکه این فعالیت ها معاف از مالیات 

هستند و با مشارکت در این رویدادها 
می توانند از بخشودگی مالیاتی استفاده کنند. 

39درصد از آمریکایی ها درآمد 
و هزینه های خود را مدیریت و 

رهگیری می کنند. 

برای افرادی با درآمد ساالنه متوسط، 
ذخیره کردن 15درصد از حقوق 

ماهانه برای دوران بازنشستگی رقمی 
ایده آل محسوب می شود. 

براساس ارزیابی های موجود، 18 هزار 
دالر کمترین رقمی است که باید 
ظرف مدت یک سال برای دوران 

بازنشستگی یک کارمند آمریکایی 
پس انداز شود. این میزان برای افراد 
باالی 50 سال رقمی معادل 24 هزار 

دالر برآورد شده است. 

آمارهای موجود حاکی از آن 
است که رقمی معادل 37درصد 

از کارمندان شرکت های تجاری از 
امکان بهره برداری این شرکت ها 
از پول باقی مانده در حساب شان 

منتفع می شوند. 

ایجاد تعادل در هزینه ها و 
سرمایه گذاری ها لزوما به معنای 

افزایش درآمد و بازگشت سرمایه 
نیست، اما می تواند خطر ناشی از 
ریسک های تجاری را به میزان 

قابل توجهی کاهش دهد. 

در صورت عدم برداشت افراد 
70 سال به باال از حساب 

بازنشستگی شان، دولت آمریکا 
مالیاتی 50 درصدی برای آنها 

وضع خواهد کرد. 

براساس آمارهای منتشر شده 
آمریکایی ها در سال 2014 میالدی 

رقمی معادل 358 میلیارد دالر 
به امور خیریه اختصاص داده اند 
که این رقم رشدی 7/1درصدی 
را نسبت به سال 2013 نشان 

می دهد. 

2013

2014


