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درباره سامانه کدال

طبــق مــاده 2 قانــون بــازار اوراق بهــادار جمهوری اســالمی ایران )مصــوب آذرمــاه 1384(، 

»ســازمان بــورس و اوراق بهــادار« در راســتای حمایــت از حقــوق ســرمایه گــذاران و بــا هــدف 

ســاماندهی، حفــظ و توســعه بــازار شــفاف، منصفانــه و کارای اوراق بهــادار و بــه منظــور 

نظــارت بــر حســن اجــرای قانــون و بــر اســاس مــاده 7 همــان قانــون، اتخــاذ تدابیــر الزم 

جهــت پیــش گیــری از وقــوع تخلفــات در بــازار اوراق بهــادار و نیــز نظــارت بــر افشــای 

ــات  ــر عهــده هی ــزد »ســازمان« ب ــا اهمیــت توســط شــرکت های ثبــت شــده ن اطالعــات ب

مدیــره ایــن ســازمان می باشــد.

در ایــن خصــوص ســامانۀ یکپارچــۀ گــردآوری، نظــارت و انتشــار الکترونیکــی اطالعات 

بــه نشــانی WWW.CODAL.IR بــه منظــور مکانیــزه کــردن جمــع آوری، بررســی و انتشــار 

اطالعــات مالــی شــرکت های ثبــت شــده نــزد ســازمان و ســایر اشــخاصی کــه طبــق قانــون 

بــازار اوراق بهــادار ملــزم بــه گــزارش اطالعــات خــود هســتند، طراحــی شــده اســت. الزم 

بــه ذکــر اســت کــه کــدال مخفــف Comprehensive Database Of All Listed Companies اســت
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فرآیندهاي اصلي سامانه عبارتند از:

• آماده سازي و ثبت گزارش ها به وسیله ناشران
• دریافت و پذیرش گزارش ها توسط سامانه

• ذخیره و بازیابي گزارش های دریافتي
• تحلیل و نظارت بر گزارش ها توسط کارشناسان سازمان

• استخراج گزارش های متنوع از اطالعات ارسالي توسط ناشران
• انتشار اطالعات به عموم

اهداف اصلي طراحی و به کارگیری این سامانه عبارتند از:

• تسریع در ارایه اطالعات ناشران اوراق بهادار و افشاي عمومی آن
• ایجاد ساز و کاري جهت تسهیل فرایند تهیه و افشاي اطالعات

• ایجــاد ســاز و کار  هــاي بهینــه و مناســب گــزارش گیــري و گزارشــگری مبتنــي بــر 
اصــول جهانــي جهــت فعــاالن بــازار ســرمایه

• فراهم آوردن امکان دسترسی آسان استفاده کنندگان به اطالعیه ها
• فراهم آوردن امکان نظارت مؤثرتر بر نحوه ارایه و افشاي اطالعات

• افزایــش شــفافیت اطالعاتــی از طریــق کاهــش دورۀ زمانــی تهیــه تــا انتشــار اطالعات 
و افزایــش دقــت در محاســبات و کنتــرل ها

• افزایــش هماهنگــي واحدهــای درون ســازماني و بــرون ســازماني و ارتقــاي ســطح 
اطــالع رســاني

مزایا

• مزایای سامانه کدال از دیدگاه شرکت های بورسی و فرابورسی
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ــگاه  ــک پای ــاد ی ــات و ایج ــال اطالع ــرای ارس ــه ب ــتم یکپارچ ــدن سیس ــم ش • فراه
ــرکت ــورد ش ــع در م ــی جام اطالعات

• حفــظ ســوابق اطالعــات ارســالی قبلــی و تســهیل در تهیــه گزارش هــا بدلیــل 
بازیابــی اطالعــات مقایســه ای قبلــی و درج آن در گــزارش جدیــد

ــای  ــودن کنترل ه ــاظ نم ــل لح ــات بدلی ــال اطالع ــرعت در ارس ــت و س ــش دق • افزای
ــی ــباتی و مفهوم محاس

ــه ســازمان بــورس  ــم و ارســال گزارش هــا ب ــه تنظی • کاهــش هزینه هــای مربــوط ب
و عمــوم ســرمایه گــذاران

• افزایش امنیت در ارسال اطالعات به سازمان بورس و عموم سرمایه گذاران

مزایای سامانه کدال از دیدگاه سرمایه گذاران، تحلیلگران، حسابرسان و پژوهشگران

• ایجــاد ســهولت بــرای ســرمایه گــذاران جهــت دسترســی بــه اطالعــات بــا اســتفاده 
از یــک ســامانه متمرکــز

ــت مقایســه  ــش قابلی ــی از شــرکت ها و افزای ــای دریافت • اســتاندارد شــدن گزارش ه
در اطالعــات دریافتــی

• ایجاد امکان جستجوی پیشرفته در متن اطالعیه ها و اطالعات ارسالی شرکت ها
ــا و  ــران از گزارش ه ــط کارب ــوع توس ــای متن ــد گزارش ه ــی و تولی ــکان طراح • ام

ــتم ــود در سیس ــداول موج ج

• صرفه جویی در زمان و هزینه دسترسی به اطالعات
• مزایای سامانه کدال از دیدگاه ارکان ناظر بازار اوراق بهادار

• افزایش سرعت در فرایند بررسی و انتشار اطالعات بدلیل یکپارچه بودن سامانه
• افزایــش قابلیــت اتــکای اطالعــات منتشــره بدلیــل انجــام بخــش عمــده ای از 
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کنترل هــای محاســباتی و مفهومــی در مرحلــه رســال اطالعــات توســط ناشــر

ــی  ــات نظارت ــاس امکان ــر اس ــات ب ــای اطالع ــد افش ــر برفراین ــارت بهت ــکان نظ • ام
ــامانه ــدارهای س ــامانه و هش ــود در س موج

ــات  ــان و اقدام ــات توســط شــرکت و زم ــان ارســال اطالع ــر زم ــکان نظــارت ب • ام
ــی ــای نظارت ــئول در بخش ه ــای مس ــک از رده ه ــر ی ــط ه ــده توس ــام ش انج

• ارتقای شفافیت اطالعاتی بازار بدلیل دسترسی یکسان و سریع همه سرمایه گذاران
ســایت کــدال یکــی از مهمتریــن ســایت های مرتبــط بــا بــورس اوراق بهــادار تهــران 

ــرکت های  ــم ش ــات مه ــام گزارش ــیوی از تم ــدال آرش ــبکه ک ــع ش ــت. درواق اس

ــه  ــالی ب ــات ارس ــت گزارش ــوص اهمی ــن در خص ــت. همچنی ــران اس ــورس ته ب

ــت. ــم گف ــن ســایت خواهی ســایت کــدال و نحــوه جســتجو اطالعــات در ای

تمــام شــرکت های پذیرفتــه شــده در بــورس و فرابــورس ایــران و حتــی شــرکت های 

ــدال هســتند.  ــرای شــبکه ک ــه ارســال گزارشــات منظــم ب ــا موظــف ب ــه آن ه زیرمجموع

ــت.  ــرکت ها اس ــی ش ــات مال ــفافیت در اطالع ــش ش ــامانه افزای ــن س ــدف ای ــع ه درواق

همچنیــن بــه دلیــل متمرکــز بــودن بخــش وســیعی از اطالعــات و گزارشــات، دسترســی 

ــدال )شــبکه  ــا ســایت ک ــا باعــث شــده ت ــن مزیت ه ــا بســیار ســاده اســت. همی ــه آن ه ب

ــود. ــل ش ــران تبدی ــورس ته ــن ســایت های ب ــی از پربازدیدتری ــه یک ــدال( ب ک

سامانه جامع اطالع رسانی ناشران بورس

شــبکه کــدال یــک ســامانه جمــع آوری و نشــر گــزارش از شــرکت های بــورس اوارق 

بهــادار تهــران اســت. تمــام شــرکت های بــورس تهــران موظــف هســتند گزارشــات خــود 

را بــرای شــبکه کــدال ارســال کننــد. ســپس ایــن اطالعــات از طریــق ســایت کــدال بــرای 

اطــالع عمــوم مــردم و ســهامدارن بــورس تهــران بصــورت رایــگان منتشــر می شــود.
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ــورس  ــرکت های ب ــت ش ــفافیت در وضعی ــث ش ــدال باع ــبکه ک ــامانه ش ــرد س عملک

تهــران می شــود. از طرفــی فعــاالن بــازار ســهام بــا مراجعــه بــه ســایت کــدال اطالعــات 

مهمــی را در مــورد ســهام و شــرکت مــورد نظرشــان بدســت می آورنــد. مثــل اطالعــات 

مربــوط بــه مجمــع عمومــی، ســود ســهام، افزایــش ســرمایه و بســیاری اطالعــات دیگــر. 

ــم. ــن اطالعــات شــبکه کــدال اشــاره می کنی ــه مهمتری ــم آمــوزش ســایت کــدال ب در فیل

ناشران اطالعات در سایت کدال

ــزو  ــت ج ــده اس ــورس درج ش ــازمان ب ــا در س ــاد آن ه ــه نم ــرکت هایی ک ــی ش تمام

ــازمان  ــوب س ــای مص ــار گزارش ه ــه انتش ــزم ب ــه مل ــند ک ــی می باش ــران بورس ناش

ــد. ــه دهن ــورس ادام ــود در ب ــات خ ــه حی ــد ب ــه بتوانن ــن دریچ ــا از ای ــتند ت ــورس هس ب

ناشران شبکه کدال به چهار دسته تقسیم می شوند.

این چهار گروه به شرح زیر هستند:

• شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق تهران
• شرکت های پذیرفته شده در فرابورس ایران

• شرکت های ثبت شده در سازمان بورس )اما غیر بورسی و غیر فرابورسی(
• شرکت های ثبت نشده در سازمان بورس

گزارشات دوره ای شرکت های مادر و زیرمجموعه

تمــام شــرکت های پذیرفتــه شــده در بــورس و فرابــورس موظــف بــه ارائــه گــزارش 

ــورس و  ــده در ب ــه ش ــرکت های پذیرفت ــه ش ــر مجموع ــرکت های زی ــی ش ــتند. حت هس

فرابــورس نیــز بــه منظــور افزایــش شــفافیت عملکــرد شــرکت مــادر بایــد گزارشــات خــود 
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ــن اســت در ســازمان  ــه ممک ــر مجموع ــد. شــرکت های زی ــه کنن ــدال ارائ ــه شــبکه ک را ب

بــورس ثبــت شــده  باشــند و یــا ممکــن اســت ثبــت نشــده باشــند.

ســهامداران حــق دارنــد از گزارشــات شــرکت زیــر مجموعــه مطلــع شــوند. بــه همیــن 

دلیــل شــرکت زیــر مجموعــه هــم موظــف بــه نشــر اطالعــات خــود خواهــد بــود. حــال 

اینکــه ممکــن اســت ایــن یــک شــرکت بورســی و یــا فرابورســی نباشــد. همچنیــن ممکــن 

اســت در ســازمان بــورس هــم ثبــت نشــده باشــد

اطالعات با اهمیت سایت کدال چیست؟

ــا  ــود. ام ــال می ش ــران ارس ــط ناش ــادی توس ــیار زی ــات بس ــدال اطالع ــایت ک در س

ــی از  ــه فهرســتی کل ــه ب ــد. در ادام ــی دارن ــت بســیار باالی ــات اهمی ــن اطالع برخــی از ای

ــم. ــاره می کنی ــدال اش ــایت ک ــده در س ــر ش ــم منتش ــات مه اطالع

1-آگهی هــای مربــوط بــه مجمــع عمومــی )عــادی ســالیانه - فــوق العــاده( شــامل: 

دعوتنامــه - دســتورکار - تصمیمــات و غیــره.

ــائل  ــاره مس ــری درب ــور تصمیم گی ــه به منظ ــران ک ــهامداران و مدی ــی س گردهمای

ــرکت ها  ــع ش ــود. مجام ــالق می ش ــی اط ــع عموم ــردد، مجم ــزار می گ ــرکت برگ ــم ش مه

ــت،  ــده اس ــنامه پیش بینی ش ــه در اساس ــور ک ــا آن ط ــار، ی ــالی یک ب ــد س ــوال بای معم

ــل و صــورت  ــی قب ــان ســال مال ــه و صــورت ســود و زی ــه ترازنام ــرای رســیدگی ب ب

دارایــی و مطالبــات شــرکت و صورتحســاب دوره عملکــرد دوره ای شــرکت و رســیدگی 

ــه  ــوط ب ــور مرب ــایر ام ــان و س ــره، بازرس ــای هیئت مدی ــران، اعض ــزارش مدی ــه گ ب

ــود. ــکیل ش ــی تش ــال مال ــاب های س حس
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مجامــع عمومــی به موجــب قانــون بــه ســه دســته اصلــی »مجمــع عمومی مؤســس«، 

»مجمــع عمومــی ســالیانه« و »مجمــع عمومــی فوق العــاده« تقســیم می شــود.

1- مجمع عمومی مؤسس

مجمــع عمومــی مؤســس از مؤسســین و ســهامداران اولیــه ای شــرکت های ســهامی عام 

ــد.  ــر بوده ان ــیس حاض ــرف تاس ــرکت در ش ــاد ش ــان ایج ــه در جری ــود ک ــکیل می  ش تش

ایــن مجمــع صالحیــت انتخــاب اولیــن مدیــران، بازرســان و تصویــب طــرح اســاس نامه و 

انتخــاب روزنامــه رســمی را دارد.

۲- مجمع عادی سالیانه

ــرکت،  ــی ش ــای مال ــه صورت ه ــیدگی ب ــرای رس ــالیانه ب ــادی س ــی ع ــع عموم مجم

ــن  ــه بی ــود و اندوخت ــیم س ــرکت و تقس ــان ش ــران و بازرس ــزارش مدی ــه گ ــیدگی ب رس

صاحبــان ســهام و... ســالی یک بــار در زمانــی کــه در اساســنامه پیش بینــی  شــده، 

تشــکیل می شــود. مجمــع عمومــی عــادی بــا حضــور حداقــل بیــش از نیمــی از ســهامداران 

ــف  ــت نص ــا اکثری ــواره ب ــات هم ــد و تصمیم ــمیت می یاب ــهام رس ــداد س ــبت تع ــه نس ب

ــود. ــد ب ــر خواه ــمی معتب ــه رس ــر در جلس ــک آراء حاض ــالوه ی به ع

مهلــت قانونــی تشــکیل مجمــع عمومی عــادی ســالیانه طبــق قانون تجــارت حداکثــر چهار 

مــاه پــس از پایــان ســال مالــی شــرکت اســت. همان طــور کــه قبــال نیــز اشــاره شــد، دعــوت 

صاحبــان ســهام بــرای تشــکیل مجامــع عمومــی بایــد از طریــق نشــر آگهــی در روزنامه های 

کثیراالنتشــار، ســایت رســمی ســازمان بــورس یــا ســایت شــرکت بــه عمــل آیــد. فاصلــه بین 

نشــر آگهــی و تاریــخ تشــکیل مجمــع حداقــل 10 روز و حداکثــر 40 روز اســت.

۳- مجمع عمومی فوق العاده

به جــز مجمــع ســالیانه، هــر مجمــع دیگــری کــه توســط شــرکت برگــزار شــود، مجمــع 

ــش  ــد افزای ــواردی مانن ــاره م ــًا درب ــاده عمدت ــع فوق الع ــام دارد. در مجام ــاده ن فوق الع
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ســرمایه شــرکت، انحــالل شــرکت، تغییــر در اساســنامه شــرکت و... تصمیم گیــری 

ــق  ــه ح ــهامی ک ــف س ــش از نص ــدگان بی ــاده دارن ــی فوق الع ــع عموم ــود. در مجم می ش

رأی دارنــد، بایــد حاضــر باشــند و تصمیمــات مجمــع همــواره بــا اکثریــت دوســوم آراء 

حاضــر در جلســه رســمی معتبــر خواهــد بــود.

ــور  ــادی به ط ــی ع ــع عموم ــاده«، »مجم ــی فوق الع ــع عموم ــر از »مجم ــت به غی ــی اس گفتن

فوق العــاده« نیــز برگــزار می شــود کــه در آن انتخــاب اعضــای هیئت مدیــره و... انجــام می شــود.

۲-اطالعیه هــای مربــوط بــه افزایــش ســرمایه شــامل مجمــع - زمــان - مقــدار - حــق 

تقــدم - نــوع و غیــره.

فرایند انجام افزایش سرمایه:

یکــی از مهم تریــن گزارش هــا کــه ســرمایه گذاران بــه آن توجــه ویــژه دارنــد گــزارش 

ــع  ــزاری مجم ــرای برگ ــه ب ــت ک ــر اس ــه ذک ــت. الزم ب ــرکت ها هس ــرمایه ش ــش س افزای

ــه  ــزارش ارائ ــن گ ــتی چندی ــرکت ها بایس ــرمایه ش ــش س ــام افزای ــت انج ــاده جه فوق الع

ــرد.  ــرار بگی ــوم ق ــار عم ــدال در اختی ــای ک ــب اطالعیه ه ــا در قال ــی آن ه ــه تمام ــد ک بدهن

ــنهاد  ــوان پیش ــت عن ــی تح ــرمایه در گزارش ــش س ــی افزای ــرح توجیه ــزارش ط ــدا گ ابت

ــردد.  ــر می گ ــرمایه منتش ــش س ــوص افزای ــاده در خص ــع فوق الع ــه مجم ــره ب هیئت مدی

پــس از آن ایــن گــزارش بــرای حســابرس و بــازرس قانونــی ارســال می گــردد و پــس از 

تائیــد توســط ایــن دو، گزارشــی تحــت عنــوان اظهارنظــر حســابرس و بــازرس قانونــی در 

خصــوص افزایــش ســرمایه در کــدال درج می گــردد و گــزارش مزبــور بــرای ســازمان 

ــدارک و  ــوان م ــا عن ــی ب ــورس در گزارش ــازمان ب ــر س ــردد. نظ ــال می گ ــورس ارس ب

مســتندات درخواســت افزایــش ســرمایه در ســامانه درج می گــردد. پــس از طــی تمامــی 

ــد. مراحــل شــرکت موظــف اســت طــی 60 روز مجمــع فوق العــاده را برگــزار نمای
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 ۳-گزارشــات مالــی شــامل اطالعــات مالــی میــان دوره ای )۳ ماهــه( - انتهــای ســال 

مالــی - عملکــرد هیئــت مدیــره و غیــره.

صورت های مالی میان دوره و پایان دوره:

ــه  ــا هــدف کســب اطالعــات ب ــادار ب ــورس و اوراق به ــق الزامــات ســازمان ب ــر طب ب

موقــع و شــفاف از فعالیت هــا، شــرکت های بورســی ملــزم هســتند تــا صورت هــای 

مالــی خــود را بــه همــراه جزییــات اطالعــات در بازه هــای زمانــی 3 ماهــه منتشــر نماینــد. 

بنابرایــن گزارشــی تحــت عنــوان اطالعــات و صورت هــای مالــی میــان دوره ای 3، 6 و ۹ ماهــه 

را از شــرکت ها مشــاهده خواهیــم کــرد. هم چنیــن اطالعــات و صورت هــای مالــی 12 ماهــه 

نیــز گــزارش ســال مالــی شــرکت را در اختیــار عمــوم قــرار می دهــد

گزارش های ماهیانه:

از دیگــر اطالعــات مهــم و حیاتــی کــه از ســال 13۹5 توســط ســازمان بــورس بــرای 

ــوده اســت.  ــروش شــرکت ها ب ــه از ف ــزارش یک ماه ــد گ ــی گردی ــی شــرکت ها الزام تمام

ــات انجــام شــده طــی  ــه خدم ــا ارائ ــروش خــود و ی ــار ف ــزارش شــرکت ها آم ــن گ در ای

یــک مــاه گذشــته را همــراه بــا حجــم و نــرخ فــروش و در نهایــت ارزش ریالــی فــروش 

ــد. ــدا نمای ــا شــفافیت اطالعاتــی از شــرکت های بورســی افزایــش پی ــد ت ــه می کنن کل، ارائ

گزارش فعالیت هیئت مدیره:

ــود  ــه خ ــی 12 ماه ــای مال ــات و صورت ه ــزارش اطالع ــرکت ها گ ــه ش ــی ک هنگام

ــزارش  ــا گ ــزم هســتند ت ــادی مل ــی ع ــع عموم ــزاری مجم ــت برگ ــد جه را منتشــر می کنن

حسابرســی شــده آن را در ســامانه کــدال منتشــر نماینــد. پــس از انتشــار ایــن گــزارش، 

ــی،  ــت آت ــته و وضعی ــال گذش ــات س ــه اتفاق ــه ب ــا توج ــرکت ب ــره ش ــای هیئت مدی اعض

گزارش هــای مهــم و حیاتــی از وضعیــت و جایــگاه شــرکت در زمــان فعلــی و آتی شــرکت 

ــره در  ــت هیئت مدی ــزارش فعالی ــب گ ــات را در قال ــن اطالع ــی ای ــد و تمام ــر می کنن منتش
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ســامانه کــدال منتشــر می کنــد و ســهامداران از ایــن طریــق اطالعــات مهــم و حیاتــی را 

ــد. ــت می آورن ــه دس ب

یادداشت های همراه صورت های مالی:

ــرای  ــا ب ــتند ت ــزم هس ــی مل ــرکت های بورس ــی ش ــازمان، تمام ــون س ــق قان ــر طب ب

ــر  ــرکت را منتش ــده ش ــی ش ــزارش حسابرس ــود گ ــه خ ــه و 12 ماه ــای 6 ماه گزارش ه

ــی  ــابرس داخل ــی دارای حس ــرکت های بورس ــی ش ــه تمام ــت ک ــر اس ــه ذک ــد. الزم ب کنن

هســتند و گــزارش مزبــور توســط حســابرس مســتقل خــارج از شــرکت کــه مــورد تائیــد 

ســازمان بــورس هســت تهیــه می گــردد. گــزارش حســابرس مســتقل در گزارشــی تحــت 

ــر  ــه 13XX/XX/XX منتش ــی ب ــه منته ــی 6)12( ماه ــای مال ــات و صورت ه ــوان اطالع عن

ــًا یادداشــت های  ــزارش عموم ــن گ ــی ای ــوان اصل ــه عن ــر اســت ک ــه ذک ــردد. الزم ب می گ

ــت. ــی اس ــای مال ــراه صورت ه هم

4-گــزارش حســابرس قانونــی شــرکت ها. حســابرس بــه عنــوان ناظــر بــر عملکــرد 

مالــی شــرکت ها بــه تاییــد ســازمان بــورس رســیده.

ــهامدارن از  ــالع س ــور اط ــه منظ ــازی( ب ــفاف س ــت )ش ــا اهمی ــات ب ــای اطالع 5-افش

ــی شــرکت. ــت مال ــر وضعی ــذار ب ــار تاثیرگ اخب

اطالعات افشا شده با اهمیت الف یا ب چه تفاوتی دارد..

گزارش اطالعات بااهمیت گروه الف:

تــا قبــل از بهمــن 13۹6 شــرکت های بورســی در صــورت بــروز اتفاقــات مهــم کــه بــر 

روی ســود هــر ســهم آن اثرگــذار بــود و اثــر آن موجــب تغییــر بیــش از 20 درصــدی در 

ــی  ــر ســهم ســال مال ــد ه ــی درآم ــوان پیش بین EPS شــرکت می شــد گزارشــی تحــت عن
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ــی  ــد. ول ــد و در آن اطالعاتــی را منتشــر می کردن ــه 13xx/xx/xx منتشــر می کردن منتهــی ب

از بهمــن ســال 13۹6 ســازمان بــورس ایــن گزارش هــا را حــذف و بــه جــای آن مصــوب 

کــرد تــا شــرکت ها اطالعــات مهــم و اثرگــذار بــر ســود هــر ســهم خــود را در گزارشــی 

ــرات  ــد و در آن تغیی ــف منتشــر نماین ــت گــروه ال ــوان افشــای اطالعــات بااهمی تحــت عن

ســود هــر ســهم را گــزارش کننــد.

اطالعات با اهمیت گروه )الف( شامل:

• تعلیق یا توقف تمام یا بخشی از فعالیت شرکت؛
• شروع مجدد فعالیت متوقف یا تعلیق شده؛

• بهره برداری از طرح ها و پروژه های جدید؛
• اعالم اعسار یا ورشکستگی شرکت؛

• نتایج برگزاری مناقصه یا مزایده؛
• نتایج شرکت در مناقصه یا مزایده؛

• انعقاد، فسخ و یا تغییرات اساسی در قراردادهای مهم؛
• کشف منابع و یا ذخایر قابل توجه؛

• هر نوع ترکیب، تجزیه، ادغام و اکتساب؛
• نقل و انتقال دارایی های ثابت شرکت؛

تحصیل سهام شرکت دیگر در هر یک از موارد ذیل:

1- مبلــغ خریــد بیــش از 5 درصــد دارایی هــای شــرکت در صورت هــای مالــی ســال 

قبــل باشــد؛

ــر را  ــی( دیگ ــا فرابورس ــی ی ــرکت )بورس ــهام ش ــد س ــش از 5 درص ــر بی 2- ناش

ــد. ــداری نمای خری
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 واگذاری سهام شرکت دیگر در هر یک از موارد ذیل:

ــی  ــای مال ــرکت در صورت ه ــای ش ــد دارایی ه ــش از 5 درص ــذاری بی ــغ واگ 1- مبل

ســال قبــل باشــد؛

2- ناشر بیش از 5 درصد سهام شرکت )بورسی یا فرابورسی( دیگر را واگذار نماید.

تغییرات بااهمیت در عملکرد شرکت های تحت کنترل؛

• تغییر سهامدار عمده؛
• اعالم وقوع حوادث غیر مترقبه؛

• تعدیالت سنواتی؛
• درخواست خروج از شرکت های پذیرفته شده در بورس مربوطه؛

• خرید، واگذاری، اخذ، فسخ و تغییرات مجوز فعالیت، امتیاز تجاری یا عالئم تجاری؛
• تأثیرات با اهمیت ناشی از تغییرات ارزی )قیمت ارز(؛

• دریافت یا پرداخت کمک های نقدی یا غیر نقدی بیشتر از 5 درصد سرمایه شرکت؛
• پذیرش یا انتقال اوراق در بازارهای بین المللی؛

ــروش  ــغ ف ــاس مبل ــر اس ــرکت ب ــوالت ش ــد از محص ــتر از 5 درص ــت بیش • برگش
ــی؛ ــال مال ــن س آخری

ــا  ــوالت ی ــروش محص ــت ف ــد در قیم ــتر از 10 درص ــر بیش ــوز تغیی ــت مج • دریاف
ــه؛ ــواد اولی ــد م خری

• تغییر در برآوردهای حسابداری؛
گزارش اطالعات بااهمیت گروه ب:

ــر ســود هــر ســهم  ــن اطالعــات بااهمیــت دیگــر را کــه مســتقیمًا موجــب تغیی هم چنی

نمی شــوند ولــی جــزو اطالعاتــی اســت کــه ســهامداران بایــد نســبت بــه آن آگاهــی داشــته 

باشــند در گزارشــی تحــت عنــوان افشــای اطالعــات بااهمیــت گــروه ب منتشــر می گــردد
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اطالعات با اهمیت گروه )ب( شامل:

• برگزاری مناقصه یا مزایده؛
• شرکت در مناقصه یا مزایده؛

• افشای معامالت موضوع ماده 12۹ اصالحیه قانــــون تجــــارت یا معامالت با سایـر
اشخاص وابسته؛

• پذیرش تعهدات جدید یا اتمام تعهدات قبلی؛
• دعاوی مهم مطروحه له یا علیه شرکت؛

• تغییرات در ترکیب تولید یا فروش محصوالت؛
• تغییر وضعیت مشتریان یا عرضه کنندگان عمدۀ شرکت؛

• برنامه انتشار اوراق بدهی؛
• پیشنهاد پرداخت سود یا تغییر سیاست تقسیم سود

• توثیق یا فک رهن دارایی ها؛
• ایجاد یا منتفی شدن بدهی احتمالی؛

• تغییر حسابرس؛
• تصمیم هیئت مدیره برای بازخرید سهم یا فروش سهام خزانه؛

• توثیــق، مســدود کــردن، آزادســازی یــا فــک رهــن ســهام ناشــر متعلــق به ســهامدار
عمده که عضو هیئت مدیره است؛





فصل دوم:

تجزیه و تحلیل صورت های مالی
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اصول حسابداری

ــدی،  ــه بن ــت، طبق ــل، ثب ــه و تحلی ــری، تجزی ــدازه گی ــد شناســایی، ان حســابداری فراین

ــاذ  ــت اتخ ــی جه ــدگان مال ــتفاده کنن ــرای اس ــی ب ــای مال ــزارش رویداده ــص و گ تلخی

تصمیمــات منطقــی و قضــاوت آگاهانــه اســت.در تعریــف سیســتمی حســابداری، 

حســابداری را سیســتمی می داننــد کــه رویدادهــای مالــی یــک شــرکت را پــردازش کــرده 

ــابداری  ــتم حس ــی سیس ــد. خروج ــل می نمای ــتفاده تبدی ــل اس ــی قاب ــات مال ــه اطالع و ب

اطالعــات قابــل اســتفاده مالــی اســت. ایــن اطالعــات عمدتــا در قالــب صورت هــای مالــی 

ــوند. ــزارش می ش ــی گ اساس

صورت هــای مالــی یــک موسســه شــامل ترازنامــه، صــورت حســاب ســود و زیــان، 

صــورت ســود و زیــان جامــع و صــورت گــردش جریــان وجــوه نقــد می باشــد کــه بــه 

آن هــا صورت هــای مالــی اساســی نیــز می گوینــد کــه در فصــل بعــدی بــه توضیــح آنــان 

خواهیــم پرداخــت.
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فرآیند حسابداری:

فرآیند حسابداری دارای چهار مرحله به ترتیب زیر  می باشد:

• ثبت رویدادهای مالی
• طبقه بندی اقالم ثبت شده

• خالصه کردن اقالم در قالب اعداد قابل سنجش
• تفسیر نتایج حاصله از بررسی اقالم خالصه شده

ثبت رویدادهای مالی:

 در ایــن مرحلــه کلیــد داد و ســتدها و فعالیت هــای مالــی بــه ترتیــب تاریــخ وقــوع در 

ــت می شــود. ــه ثب ــر روزنام ــام دفت ــری به ن دفت

ــه روزه  ــد هم ــر بای ــه تاج ــت ک ــری اس ــه دفت ــر روزنام ــارت: دفت ــون تج ــاده 7 قان م

ــل  ــی )از قبی ــه اوراق تجارت ــع ب ــالت راج ــی و معام ــتد تجارت ــون و دادس ــات و دی مطالب

خریــد و فــروش و ظهــر نویســی( و بطــور کلــی جمیــع واردات و صــادرات تجارتــی خــود 

ــرای مخــارج شــخصی خــود  ــه هــر اســم و رســمی کــه باشــد و وجوهــی را کــه ب را ب

ــد. ــر ثبــت نمای ــد در آن دفت برداشــت مــی کن

طبقه بندی اقالم ثبت شده:

ــف در  ــه حســاب های مختل ــه ، ب ــر روزنام ــت شــده در دفت ــالم ثب ــه اق ــن مرحل  در ای

ــد. ــال می یابن ــر کل انتق ــام دفت ــه ن ــر دیگــری ب دفت

مــاده8 قانــون تجــارت: دفتــر کل دفتــری اســت کــه تاجــر بایــد کلیــه معامــالت را الاقل 

هفتــه ای یــک مرتبــه از دفتــر روزنامــه اســتخراج و انواع مختلفــه آن را تشــخیص و جدا 

کــرده هــر نوعــی را در صفحــه مخصوصــی در آن دفتــر بطــور خالصــه ثبــت کند.
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خالصه کردن اقالم در قالب اعداد قابل سنجش:

ترکیــب و تنظیــم نتایــج حســاب های دفتــر کل بــه نحــوی کــه حداکثــر اطالعــات مــورد 

نیــاز بــه طــور خالصــه و ســاده بــه دســت آیــد.

تفسیر نتایج حاصله از بررسی اقالم خالصه شده 

اعداد مندرج در صورت های مالی مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند.

استفاده کنندگان اطالعات مالی:

• استفاده کنندگان درون سازمانی
• هیات مدیره و مدیران اجرایی

• استفاده کنندگان برون سازمانی
ــوه  ــا، ســرمایه گذاران بالق ــا، رقب ــک ه ــت، بســتانکاران، بان ــان ســرمایه، دول • صاحب

و ســایر ذینفعــان؛

• مفروضات، اصول و میثاق های حسابداری:

هدف از وضع و تدوین اصول پذیرفته شده حسابداری:

ایجــاد سیســتمی یکنواخــت بــرای پــردازش اطالعــات مالــی، تهیــه و ارائــه گزارش های 

مالــی مفیــد بــرای تصمیــم گیــری و قضــاوت آگاهانه اســت.

میثاق هــا، قواعــد و رویه هایــی هســتند کــه در طــول زمــان توســط بشــر و در پاســخ 

ــر،  ــج تغیی ــه تدری ــت و ب ــاده شده اس ــا نه ــی بن ــات مال ــه اطالع ــع ب ــای جوام ــه نیازه ب

تحــول و تکامــل یافته اســت و بــه ایــن دلیــل مفاهیــم عمومــی حســابداری را اغلــب اصــول 

ــد. ــه شــده حســابداری می نامن پذیرفت
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طبقه بندی مفاهیم عمومی حسابداری:

الف: فرضیات مبنا یا مفاهیم بنیادی حسابداری

ب: اصول عمومی حسابداری

ج: قیود یا میثاق های تعدیل کننده

فرضیات مبنا یا مفاهیم بنیادی حسابداری 

ــد  ــرای حســابداری موسســات فراهــم می کن ــای الزم را ب ــادی کــه زی بن ــم بنی مفاهی

و شــالوده ســایر مفاهیــم و اصــول حســابداری قــرار می گیرنــد، فرضیــات مبنــای 

ــه  ــل ب ــده در نی ــتن فای ــاظ داش ــه لح ــات ب ــن فرضی ــوند. ای ــده می ش ــابداری نامی حس

هدف هــا و انجــام دادن عملیــات حســابداری در طــول زمــان بــه وجــود آمــده و بــه عنــوان 

ــد.  ــرار گرفته ان ــرش ق ــات، مــورد پذی ــه اســتدالل و اثب ــاز ب ــدون نی مفاهیمــی بدیهــی و ب

ــوان مفاهیمــی بدیهــی و  ــه عن ــده و ب ــه وجود آم ــان ب ــرار طــول زم ــه ق ــات ب ــن فرضی ای

بــدون نیــاز بــه اســتدالل و اثبــات مــورد پذیــرش قــرار گرفته انــد. ایــن فرضیــات بــه قــرار 

طــول زمــان بــه وجــود آمــده و بــه عنــوان مفاهیمــی بدیهــی و بــدون نیــاز بــه اســتدالل و 

ــر می باشــد: ــرار زی ــه ق ــات ب ــن فرضی ــد. ای ــرار گرفته ان ــرش ق ــورد پذی ــات، م اثب

الف: فرض تفکیک شخصیت:

 منظــور قائــل شــدن موجودیتــی مســتقل و هویتــی متمایــز بــرای هــر موسســه جــدای 

از مالــک یــا مالــکان و نگهــداری حســاب و تهیــه صورت هــای مالــی بــرای یــک موسســه 

بــه عنــوان یــک شــخصیت حســابداری اســت.

ب: فرض اندازه گیری بر حسب واحد پول:

درحســابداری معامــالت و عملیــات مالــی و رودیدادهــای دارای اثــر بــر حســب واحــد 

پــول بعنــوان مقیــاس مشــترک انــدازه گیــری ســنجیده و اطالعــات مالــی بــر حســب پــول 
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ــه  ــص و ارائ ــع تلخی ــری ارزش، تجمی ــدازه گی ــترک ان ــاس مش ــود و مقی ــزارش می ش گ

اطالعــات مالــی واحــد پــول رایــج هــر کشــور اســت.

پ:فرض تداوم فعالیت: 

موسســات بــرای مــدت نامحــدود تشــکیل و فــرض می شــود کــه در آینــده قابــل پیــش 

بینــی دایرنــد و فعالیت هــای آن هــا اســتمرار دارد و قصــد تعطیــل و انحــالل آن هــا وجــود 

نــدارد. البتــه ایــن فــرض بــه معنــای آن اســت کــه یــک موسســه بــه عنــوان موجودیتــی 

ــه  ــد ک ــف ده ــوی وق ــه نح ــادی ب ــر اقتص ــرایط متغی ــا ش ــود را ب ــد خ ــتقل می توان مس

ــد. ــه یاب ــای آن ادام فعالیت ه

ت: فرض دوره مالی:

ــک  ــی ی ــت مال ــات و وضعی ــج عملی ــاره نتای ــق درب ــی نســبتا دقی ــرای اینکــه اطالعات ب

موسســه در طــول زمــان فراهــم شــود، عمــر یــک موسســه بــه دوره هــای زمانــی کوتــاه 

ــابداری  ــی در حس ــن دوره مال ــای پذیرفت ــه معن ــن کار ب ــود. ای و مســاوی تقســیم می ش

اســت؛ کــه ایــن دوره مالــی بســتگی بــه نــوع فعالیــت و شــرایط محیطــی موسســه انتخــاب 

و معمــوال طــول دوره مالــی می توانــد یــک مــاه، ســه مــاه، شــش مــاه، یکســال باشــد و 

ــد. ــن دوره هــا را دوره حســابداری می نامن ــک از ای هــر ی

ث: فرض تعهدی:

موسســات معامــالت و عملیــات متعــدد و متنوعــی را در طــول زمــان انجــام می دهنــد 

ــد و فــروش نســیه کاال  ــد معامالتــی خری کــه قســمتی از آن هــا تعهــد آور می باشــد مانن

کــه طرفیــن تعهــد می کننــد قســمتی از وجــه معاملــه بعــدا پرداخــت گــردد. درآمدهــا در 

ــا  ــت و ی ــان دریاف ــن زم ــر گرفت ــدون در نظ ــوع ب ــا در دوره وق ــق و هزینه ه ــان تحق زم

ــوط  ــی دوره مرب ــای مال ــت و در صورت ه ــاب ها ثب ــایی در حس ــا شناس ــت آن ه پرداخ

ــود. ــزارش می ش گ
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اصول عمومی حسابداری:

 مبانــی و قواعــد رهنمودهــای حاکــم بــر انــدازه گیــری، ثبــت، طبقــه بنــدی و گــزارش 

ــه را  ــک موسس ــر ی ــی ب ــر مال ــای دارای اث ــی و رویداده ــات مال ــالت و عملی ــج معام نتای

ــی  ــخص و چگونگ ــود را مش ــن س ــوه تعیی ــول نح ــن اص ــد. ای ــابداری نامن ــول حس اص

گــزارش وضعیــت مالــی یــک موسســه را روشــن مــی کنــد کــه بــه شــرح ذیــل می باشــد:

1- اصل بهای تمام شده:

در حســابداری کنونــی قیمت هــای تحقــق یافتــه در معامــالت کــه اصطالحــا بهــای تمــام 

شــده یــا ارزش تاریخــی نامیــده می شــود، مبنــای ثبــت و ضبط اطالعــات و گزارشــات مالی 

قــرار می گیــرد. بــه ایــن معنــا کــه اقــالم مختلــف دارایــی، بدهــی، درآمدهــا و هزینه هــا بــه 

قیمــت هــای معاملــه شــده یــا ارزش هــای تاریخــی در مــدارک حســابداری ثبــت می شــود.

۲- اصل تحقق در آمد:

 بــر اســاس ایــن اصــل درآمدهــا می بایســت بــه محــض ارائــه خدمــت بــه مشــتریان 

شناســایی و ثبــت شــود اعــم از اینکــه بهــای آن نقــدا دریافــت شــده یــا نشــده باشــد.

۳- اصل تطابق:

ــه  ــی را ب ــر دوره مال ــای ه ــا و درآمده ــت هزینه ه ــل می بایس ــن اص ــاس ای ــر اس ب

ــود. ــور نم ــان دوره منظ ــاب های هم حس

4- اصل افشا:

ــه طــور  ــه موسســه ب ــوط ب ــت مرب ــا اهمی ــی ب ــا مال ــه رویداده ــن اصــل کلی ــق ای طب

مناســب و کامــل طبــق اصــول پذیرفتــه شــده حســابداری افشــا گــردد ایــن اصــل بــر کلیــه 

جوانــب گزارشــگری مالــی تاثیــر دارد.

5- اصل ثبات رویه:

ــی  ــال های متوال ــد در س ــه بای ــن موسس ــابداری ای ــور روش حس ــل مذک ــق اص  طب
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یــکان باشــد اگــر در یــک ســال یکــی از روش هــای عمــده حســابداری در مــواردی کــه دو 

یــا چنــد انتخــاب وجــود دارد تغییــر نمایــد، بایــد میــزان اثــر تغییــر روش بــر اقــالم ســود 

و زیــان و ترازنامــه افشــا گــردد. 

قیود محدودیت ها یا میثاق های تعدیل کننده:

در بســیاری از مــوارد بکارگیــری اصــول و مفروضــات حســابداری بــا محدودیت هایی 

ــز  ــی نی ــای اجرای ــاق و محدودیت ه ــا میث ــه آن ه ــه ب ــا ک ــن محدودیت ه ــت. ای ــراه اس هم

ــد از: ــه می شــود عبارتن گفت

1- میثاق اهمیت

2- میثاق فزونی منافع بر مخارج

3- میثاق احتیاط

4- میثاق خصوصیات صنعت
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مفاهیم حاکم بر ترازنامه:

1- فرض تداوم فعالیت

2- فرض واحد اندازه گیری

3- اصل افشا

4- اصل بهای تمام شده

5- میثاق اهمیت

ترازنامــه بــر اســاس فــرض تــداوم فعالیــت تهیــه می شــود یعنــی فــرض بــر ایــن اســت 

کــه یــک موسســه بــرای دوره نامحــدود فعالیــت می کنــد ایــن صــورت حســاب نیــز ماننــد 

ســایر صــورت حســاب ها بــر مبنــای فــرض واحــد انــدازه گیــری بــر حســب واحــد پــول 

ــال  ــول ری ــر اســاس واحــد پ ــد ب ــران بای ــی در ای اســتوار اســت. تمامــی صورت هــای مال

تهیــه شــود در صــورت ترازنامــه اصــل افشــا بســیار بــا اهمیــت اســت. زیــرا ارقامــی کــه 

ــا  ــا اهمیــت اســت و بایــد تمامــی ارقــام ب در ایــن صــورت مالــی ذکــر می شــود بســیار ب

دقــت و بــه طــور کامــل افشــا شــود ضمنــا بــر طبــق اصــل بهــای تمــام شــده تمامــی اقــالم 

در ترازنامــه بــا بهــای تمــام شــده تاریخــی ثبــت می شــوند. یعنــی در طــول چنــد ســال هیــچ 

گونــه تجدیــد ارزیابــی در اقــالم ترازنامــه صــورت نمــی گیــرد. بــر طبــق میثــاق اهمیــت باید 

تنهــا ارقــام بــا اهمیــت در ترازنامــه ذکــر شــود. ارقــام ترازنامــه ارقامــی بــا اهمیــت از نظــر 

ریــال می باشــند کــه البتــه مفهــوم اهمیــت مفهومــی نســبی می باشــد.

مفاهیم حاکم بر سود و زیان:

1- اصل تحقق درآمد

2- فرض دوره مالی

3- اصل تطابق
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4- میثاق احتیاط

5- میثاق اهمیت

6- میثاق فزونی منابع بر مخارج

بــر طبــق اصــل تحقــق درآمــد هــر مبلغــی کــه دریافــت شــود درآمــد آن می باشــد و چه بســا 

مــواردی کــه مبلغــی دریافــت نشــود، امــا درآمــد ثبــت گــردد. صــورت ســود و زیــان بــر فــرض 

دوره مالــی اســتوار اســت. یعنــی مبنــای تهیــه ایــن صــورت یــک دوره مالــی معیــن می باشــد. 

در ضمــن بــر مبنــای اصــل تطابــق هزینه هــای هــر دوره تنهــا بایــد بــا در آمدهــای همــان دوره 

مطابــق شــود. بــر مبنــای میثــاق احتیــاط بایــد مراقبــت شــود کــه هزینه هــای دوره کمتــر از واقع 

و در آمدهــای دوره بیشــتر از واقــع ثبــت نشــود. اصــل افشــا و میثــاق اهمیت در صورت ســود و 

زیــان بــه ایــن معناســت کــه بایــد ارقــام ایــن صــورت بطــور کامــل افشــا شــود. و چــون ارقــام 

در صــورت ســود و زیــان از نظــر ریالــی کــم ارزش تــر از ترازنامــه اســت پــس بایــد در مــورد 

آن توجــه بیشــتری بشــود. در آخــر بایــد توجــه داشــت کــه هزینه هــای تهیــه صــورت مالــی 

نبایــد بیــش از منافــع حاصــل از آن باشــد. البتــه در مــورد یادداشــت های توضیحــی ایــن نکتــه 

قابــل ذکــر اســت کــه یادداشــت های پیوســت بــر مبنــای اصــل افشــا کامــل تهیــه می شــود.

هدف صورت های مالی:

 ارائه اطالعات تلخیص و طبقه بندی شده درباره:

وضعیت مالی

عملکرد مالی

انعطاف پذیری مالی

نتایــج ایفــای وظیفــه مباشرت)حســابدهی( مدیریــت در قبــال منابعی که در اختیارشــان 

قــرار گرفتــه اســت  می باشــد.
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مسئولیت تهیه صورت های مالی:

با هیات مدیره یا سایر ارکان اداره کننده واحد تجاری است.

صورت های مالی اساسی:

صورت وضعیت مالی دارایی ها، بدهی ها و حقوق صاحبان سرمایه

صورت سود و زیان

صورت سود و زیان جامع درآمدها و هزینه های تحقق یافته و نیافته

صورت جریان های نقدی جریان ورود و خروج وجوه نقد     

ترازنامه)صورت وضعیت مالی(:

دارایی ها: حقوق مالی اشخاص نسبت به دارایی های واحد تجاری

بدهی هــا: حقوق مالی ســایر اشــخاص)غیر از مالک(نســبت به دارایی هــای واحد تجاری

حقــوق صاحبــان ســرمایه: حقــوق مالــی مالــکان نســبت بــه دارایی هــای واحــد تجــاری 

ترازنامه:

ترازنامــه بیانگــر وضعیــت مالــی یــک موسســه در یــک مقطــع زمانــی معیــن اســت. 

ــه  ــادی موسس ــع اقتص ــا و مناب ــی ه ــده ی دارای ــان دهن ــک سونش ــزارش از ی ــن گ ای

و از ســوی دیگــر بیانگــر بدهی هــا و تعهــدات اقتصــادی و همچنیــن ارزش ویــژه 

ــاری و  ــای ج ــده دارایی ه ــروه عم ــه دو گ ــه ب ــک موسس ــای ی ــت. دارایی ه ــه اس موسس

ــد،  ــای جــاری شــامل وجــوه نق ــای غیر جــاری تقســیم بندی می شــوند. دارایی ه دارایی ه

ــودی کاال و  ــاری، موج ــی تج ــناد دریافت ــاب ها و اس ــدت، حس ــاه م ــرمایه گذاری کوت س

ســپرده ها و پیــش پرداخت هــا اســت. دارایی هــای غیــر جــاری شــامل دارایی هــای 

مشــهود، دارایی هــای نامشــهود و ســایر دارایی هــا اســت. دارایــی ثابــت مشــهود شــامل 
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زمیــن، ســاختمان، ماشــین آالت، تجهیــزات و وســایل نقلیــه اســت. دارایی هــای نامشــهود 

ــواع حــق امتیازهــا و ســرقفلی اســت. شــامل ان

ــت.  ــهام اس ــان س ــوق صاحب ــا و حق ــده بدهی ه ــان دهن ــه نش ــر ترازنام ــش دیگ بخ

ــارت از بدهی هــای جــاری و بدهی هــای  ــی اســت کــه عب بدهی هــا شــامل دو گــروه اصل

ــاری،  ــی تج ــناد پرداخت ــاب ها و اس ــامل حس ــود ش ــاری خ ــی ج ــت. بده ــدت اس ــد م بلن

ســود ســهام پیشــنهادی و پرداختنــی و پیــش دریافت هــا بــوده و بدهی هــای غیــر جــاری 

ــان اســت. ــد خدمــات کارکن ــره بازخری ــد مــدت و ذخی شــامل بدهی هــای بلن

ــامل  ــت و ش ــهامداران اس ــه س ــق ب ــه متعل ــت ک ــی اس ــهام منابع ــان س ــوق صاحب حق

ــی و توســعه، ســود)زیان( انباشــته و صــرف ســهام اســت.  ســرمایه، اندوخته هــای قانون

ــل  ــن از مح ــا و همچنی ــتقراض و بدهی ه ــل اس ــه از مح ــادی موسس ــع اقتص ــون مناب چ

ســرمایه ســهامداران تامیــن می گــردد بنابرایــن دارایی هــای یــک موسســه همیشــه برابــر 

بــا بدهی هــا و حقــوق صاحبــان ســهام آن موسســه اســت کــه بــه آن معادلــه حســابداری 

می گوینــد: 

حقوق صاحبان سهام + بدهی ها = دارایی ها

صورت حساب سود و زیان: 

 صــورت حســاب ســود و زیــان بیانگــر عملکــرد مالــی یــک موسســه در طــی یــک دوره 

مالــی معیــن اســت. در ایــن صــورت حســاب ســه ســود در بخش هــای مختلــف آن گــزارش 

می شــود کــه شــامل ســود ناخالص)ناویــژه( ســود عملیاتــی و ســود خالــص )ویــژه( اســت.

ــام  ــای تم ــص و به ــروش خال ــن ف ــاوت بی ــن ســود حاصــل تف ــژه: ای ــود ناوی 1- س

ــه اســت. ــروش رفت شــده کاالی ف

بهای تمام شده کاالی فروش رفته – فروش= سود ناویژه
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ــی،  ــر هزینه هــای عملیاتی)هزینه هــای عموم ــژه اگ ــی: از ســود ناوی ــود عملیات ۲- س

توزیــع و فــروش کســر گــردد(، ســود عملیاتــی بــه دســت می آیــد.

هزینه عملیاتی- سود ناویژه= سود عملیاتی

ــده  ــر ش ــی کس ــای مال ــدا هزینه ه ــی ابت ــود عملیات ــص(: از س ــژه )خال ــود وی ۳- س

ــده  ــه ش ــا اضاف ــر ب ــه آن کس ــی ب ــر عملیات ــای غی ــا وهزینه ه ــایر درآمده ــپس س و س

تــا ســود قبــل از کســر مالیــات بــه دســت آیــد، از عــدد بــه دســت آمــده مالیــات کســر 

ــد. ــت آی ــه دس ــص( ب ــژه )خال ــود وی ــا س ــردد ت می گ

ــن در  ــد لیک ــهام می گردن ــان س ــوق صاحب ــر در حق ــث تغیی ــه باع ــی ک ــه اقالم کلی

صــورت حســاب ســود و زیــان جــاری منعکــس نمی شــوند، در صــورت ســود و زیــان 

ــد. ــکاس می یاب ــع انع جام

صورت جریان وجوه نقد: 

صــورت جریــان وجــوه نقــد، اطالعاتــی فراتــر از ترازنامــه و صورتحســاب ســود و 

زیــان ارائــه می کنــد. ایــن گــزارش بیانگــر ارتبــاط بیــن ســودآوری ســازمان و تــوان آن 

واحــد در ایجــاد وجــوه نقــد می باشــد. در واقــع صــورت جریــان وجــوه نقــد وضعیــت 

نقدینگــی و انعطــاف پذیــری مالــی یــک موسســه را نشــان می دهــد.

صــورت جریــان وجــوه نقــد در ایــران در پنــج ســرفصل محاســبه و تهیــه می گــردد. 

ســرفصل های صــورت جریــان وجــوه نقــد شــامل: 

1- جریان وجوه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی

2- جریان وجوه نقد حاصل از بازده و سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تامین مالی

3- جریان وجوه نقد حاصل از مالیات بر درآمد
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4- جریان وجوه نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری

5- جریان وجوه نقد حاصل از فعالیت تامین مالی

تجزیه و تحلیلی صورت های مالی

ــی  ــه اوال ط ــت ک ــی اس ــداد و ارقام ــده اع ــر دارن ــی در ب ــی اساس ــای مال  صورت ه

یــک دوره مالــی شناســایی، انــدازه گیــری، تجزیــه و تحلیــل، ثبــت، طبقــه بنــدی، تلخیــص 

ونهایتــا گــزارش شــده اندو ثانیــا ایــن اعــداد و ارقــام بــه شــرطی کــه بــه درســتی تجزیــه 

و تحلیــل شــوند می تواننــد بیانگــر وضعیــت مالــی، عملکــرد مالــی، تغییــرات در وضعیــت 

مالــی و نهایتــا انعطــاف پذیــری مالــی موسســه باشــند.

روش های تجزیه و تحلیل صورت های مالی

• تجزیه و تحلیل افقی
• مقایسه ای

• بررسی روند
• تجزیه و تحلیل هم مقیاس

• تجزیه و تحلیل عمودی 
• تجزیه و تحلیل با استفاده از نسبت های مالی

• تجزیه و تحلیل بر مبنای مقیاس مشترک)استاندارد(
الف: تجزیه و تحلیل عمودی: 

در ایــن روش ارقــام و اقــالم یــک صــورت مالــی بــا خــودش مقایســه می گــردد مثــال 

ــای  ــا کل دارایی ه ــاص ب ــال خ ــک س ــه در ی ــای موسس ــالم دارایی ه ــام و اق ــر ارق زی

ــود. ــه می ش ــال مقایس ــه در آن س موسس



36

ب: تجزیه و تحلیل افقی: 

 در تجزیــه و تحلیــل افقــی ارقــام و اقــالم منــدرج در صورت هــای مالــی در ســال های 

ــد. در تحلیــل افقــی در ترازنامــه و صــورت ســود  ــا یکدیگــر مقایســه می گردن مختلــف ب

و زیــان .... اقــالم ترازنامــه ای ســود و زیانــی نســبت بــه ســال پایــه ســنجیده می شــود.

ج:تجزیه و تحلیل هم مقیاس:

 ایــن تجزیــه و تحلیــل بــه دوره هــای زمانــی متعــدد مربــوط می شــود تجزیــه و تحلیــل 

هــم مقیــاس را می تــوان همزمــان بــا تجزیــه و تحلیــل افقــی و عمــودی بــه کار بــرد.

تجزیه و تحلیل با استفاده از نسبت های مالی:

ــرای  ــت. ب ــی اس ــبت های مال ــل نس ــه و تحلی ــع تجزی ــل در واق ــوع تحلی ــن ن  مهمتری

ــتفاده  ــی اس ــبت مال ــته نس ــت دس ــرکت از هف ــی ش ــای مال ــل صورت ه ــه و تحلی تجزی

ــده اند. ــدی ش ــته بن ــر دس ــرح زی ــه ش ــروه ب ــت گ ــبت ها در هف ــن نس ــت. ای شده اس

1- نسبت های نقدینگی

2- نسبت های فعالیت

3- نسبت های سرمایه گذاری)اهرمی(

4- نسبت های سودآوری 

5- نسبت های ارزیابی

6- شاخص ورشکستگی آلتمن

)Liquidity Ratios( نسبت های نقدینگی

نســبت های نقدینگــی تــوان واحــد تجــاری را بــرای ایفــای تعهــدات کوتــاه مــدت خــود 

ــدی  ــای نق ــد. دارایی ه ــان می ده ــدی نش ــای نق ــی دارایی ه ــای نقدینگ ــل دارایی ه از مح
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ــل  ــه قاب ــت ک ــی اس ــایر دارایی های ــات و س ــادار، مطالب ــد، اوراق به ــه نق ــامل وج ــز ش نی

تبدیــل بــه وجــه نقــد هســتند.

1- نسبت جاری: 

نســبت جــاری از تقســیم دارایی هــای جــاری بــر بدهی هــای جــاری بــه دســت می آیــد. 

هــر چقــدر ایــن نســبت بزرگتــر باشــد، قــدرت بازپرداخــت بدهــی جــاری افزایــش می یابــد 

و طلبــکاران بــا اطمینــان بیشــتر وام یــا خدمــات یــا کاال در اختیــار شــرکت قــرار خواهنــد 

داد. نســبت جــاری بــه تنهایــی مــالک تحلیــل قــرار نمی گیــرد. و نســبت مزبــور همیشــه 

بــا نســبت آنــی مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار می گیــرد.

نســبت جــاری بصــورت مرتبــه بیــان می شــود ایــن نســبت تــوان پاســخگویی بــه تعهدات 

شــرکت می توانــد بدهی هــای جــاری خــود را از طریــق تبدیــل دارایی هــای جــاری بــه نقــد 

پاســخگو باشــد ایــن نســبت در صورتــی کــه معادل 1 و بیشــتر باشــد نمایشــگر آن اســت که 

شــرکت هیچگونــه مشــکلی از ایــن بابــت نخواهــد داشــت. بــرای ســازمان های وام دهنــده این 

نســبت بایــد بطــور متعــادل 2 یــا بیشــتر از آن باشــد کــه اعتبــار دهنــدگان تمایــل بــه پرداخت 

اعتبــار داشــته باشــند. نحــوه اســتفاده از ایــن نســبت بــه ایــن صــورت اســت کــه بــرای مثــال 

در شــرکتی بــا نســبت جــاری 1/25 در یــک ســال بخصــوص شــرکت می توانــد یــک ممیــز 

بیســت و پنــج برابــر از بدهــی جــاری خــود را از محــل دارایی هــای جــاری تســویه کنــد.

۲- نسبت آنی:

نســبت آنــی یــا ســریع از تقســیم دارایی هــای جــاری منهــای موجودی هــا بــر 

بدهی هــای جــاری بــه دســت می آیــد. بــه عبــارت دیگــر در نســبت آنــی صــورت کســر 

ــای  ــع بدهی ه ــر جم ــرج کس ــات و مخ ــادار و مطالب ــه اوراق به ــه اضاف ــد ب ــودی نق موج
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جــاری اســت. ایــن نســبت توانایــی انجــام تعهــدات کوتــاه مــدت، بــا اســتفاده از 

ــا  ــه ب ــرا در مقایس ــد. زی ــری می کن ــدازه گی ــاد را ان ــیار زی ــی بس ــا نقدینگ ــای ب داریی ه

ــت. ــودار اس ــری برخ ــی کمت ــاری، از نقدینگ ــای ج ــایر دارایی ه س

ــان  ــاری آن نش ــای ج ــوری بدهی ه ــت ف ــرکت را در پرداخ ــی ش ــنبت توانای ــن س ای

می دهــد. در محاســبه ایــن نســبت، قیمــت تمــام شــده موجودی هــای جنــس و سفارشــات 

ــه در  ــود دارد ک ــی وج ــور کل ــن تص ــرا ای ــت. زی ــده اس ــر ش ــاری کس ــای ج از دارایی ه

ــم  ــر از پرداخــت فــوری بدهی هــای جــاری خودی شــرایط اضطــراری کــه شــرکت ناگزی

باشــد. فــروش موجودی هــای جنســی بــا ســرعت امــکان پذیــر نیســت. ایــن نســبت نیــز 

ــان می شــود ایــن ســنبت در صورتــی کــه معــادل 1  ــه بی ــه مرتب ــد نســبت جــاری ب مانن

ــت  ــکلی در پرداخ ــه مش ــچ گون ــرکت هی ــه ش ــت ک ــگر آن اس ــد نمایش ــتر باش ــا بیش و ی

ــت.    ــد داش ــراری نخواه ــرایط اضط ــود در ش ــاری خ ــای ج بدهی ه

ــدگان  ــار دهن ــد اعتب ــر باشــد از دی ــن نســبت هرچــه باالت ــه ای ــه ذکــر اســت ک الزم ب

مناســب و مطلوبتــر اســت بــر اســاس تحلیــل مدیــران مالــی مــرز بیــن قــدرت نقدینگــی 

ــرکت  ــی ش ــبت آن ــودن نس ــک ب ــادل ی ــرکت را مع ــی ش ــی ناکاف ــدرت نقدینگ ــی و ق کاف

ــد  ــر باشــند از دی ــی و جــاری کوچکت ــدر نســبت های آن ــر چق ــد ه ــه نمان ــد. ناگفت می دانن

مدیریتــی مطلوبتــر اســت. چــون بــه هــر میزانــی کــه ســنبت های جــاری و آنــی کوچکتــر 

باشــد یعنــی دارایی هــای جــاری کمتــری در شــرکت وجــود دارد و شــرکت وجــوه نقــد 

ــد  ــی از راک ــای ناش ــن هزینه ه ــه ای ــد ک ــداری می کن ــد نگه ــورت راک ــه ص ــری را ب کمت

ــه افزایــش کارایــی  بــودن ســرمایه و هزینه هــای ســرمایه را کاهــش می دهــد و منجــر ب

و بهــره وری می گــردد. 

لذا هر چه این نسبت کوچکتر باشد از دید مدیریت مناسبتر است.

نحــوه اســتفاده از ایــن نســبت بــه ایــن صــورت اســت کــه بــرای مثــال در یــک شــرکت 



39

بــا نســبت آنــی 0/72 در یــک ســال بخصــوص شــرکت قــادر اســت 0/72 از بدهی هــای 

جــاری خــود را از محــل دارایی هــای آنــی ســریع خــود پرداخــت نمایــد. ایــن نســبت بــا 

متوســط صنعــت مقایســه می شــود تــا تجزیــه وتحلیــل شــود.

۳- نسبت نقدینگی:

ــر  ــات و موجودی هــا ب  نســبت نقدینگــی از تقســیم دارایی هــای جــاری منهــای مطالب

ــورت  ــی ص ــبت نقدینگ ــر در نس ــارت دیگ ــه عب ــد ب ــت می آی ــه دس ــاری ب ــای ج بدهی ه

کســر موجــودی نقــد بــه ضاافــه اوراق بهــادار و مخــرج کســر جمــع بدهی هــای جــاری 

اســت. نســبت نقدینگــی توانایــی و قــدرت شــرکت در پرداخــت تعهــدات کوتــاه مدت شــرکت 

را انــدازه گیــری کــرده و نشــان می دهــد ایــن نســبت از نســبت آنــی ســریعتر اســت. ایــن 

ــد. در  ــان می ده ــاری آن نش ــای ج ــوری بدهی ه ــت ف ــرکت در پرداخ ــی ش ــبت توانای نس

محاســبه ایــن نســبت قیمــت تمــام شــده موجودی هــای جنســی و سفارشــات و مطالبــات 

ــه در  ــود دارد ک ــی وج ــور کل ــن تص ــرا ای ــت زی ــده اس ــر ش ــاری کس ــای ج از دارایی ه

شــرایط فــوق اضطــراری کــه شــرکت ناگزیــر از پرداخــت بدهــی بســیار فــوری بدهی های 

ــرعت  ــا س ــات ب ــل مطالب ــی و وص ــای جنس ــروش موجودی ه ــد ف ــود  می باش ــاری خ ج

امــکان پذیــر نیســت ایــن نســبت نیــز ماننــد نســبت جــاری و نســبت آنیبــه مرتبــه بیــان 

ــگر آن  ــد. نمایش ــتر از باش ــا بیش ــادل 1 و ی ــه مع ــی ک ــبت در صورت ــن نس ــود. ای می ش

ــه مشــکلی در پرداخــت یدهی هــای جــاری خــود در شــرایط  اســت کــه شــرکت هیچگون

اضطــراری نخواهــد داشــت.

4- نسبت فرجه تدافعی:

 نســبت فرجــه تدافعــی از تقســیم موجــودی نقــد بــه عــالوه اوراق بهــادار و مطالبــات 
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ــه  ــت ک ــن اس ــر ای ــبت بیانگ ــن نس ــد ای ــی آی ــت م ــه دس ــه ب ــرآورد روزان ــارج ب ــر مخ ب

موجــودی نقــد و هــر آنچــه کــه در کوتــاه مــدت مــی توانــد بــه نقــد تبدیــل شــود تــا چنــد 

روز می توانــد تکافــوی هزینه هــای جــاری شــرکت را بنمایــد عــدد ایــن نســبت بــر حســب 

ــود. ــیر می ش روز تقس

5- نسبت دارایی جاری: 

 نســبت دارایــی جــاری از تقســیم دارایــی هــای جــاری بــر جمــع دارایــی هــا بــه دســت 

می آیــد رونــد ایــن نســبت نــکات مهمــی را می توانــد روشــن بســازد.

6- نسبت کفایت نقد:

نســبت کفایــت وجــه نقــد از تقســیم وجــوه نقــد حاصــل از عملیــات بــر جمــع ســود 

نقــدی و خزیــد دارایــی و بازپرداخــت بدهــی بلنــد مــدت بــه دســت مــی آیــد ایــن نســبت بر 

ــه عبــارت دیگــر ایــن نســبت نشــان می دهــد  ــا دفعــه مطــرح می شــود ب ــه ی حســب مرتب

کــه بــا وجــوه نقــد حاصــل از عملیــات شــرکت چنــد مرتبــه می تــوان ســود نقــدی پرداخــت 

کــرد و دارایــی خریــد و بدهی هــای بلنــد مــدت را بازپرداخــت کــرد.

7- نسبت گردش نقدی:

نســبت گــردش نقــدی از تقســیم وجــوه نقــد حاصــل از عملیــات بــر بدهــی جــاری بــه 

دســت می آیــد. ایــن نســبت نیــز بــر حســب مرتبــه یــا دفعــه مطــرح شــده و میــزان مطلــوب 

ــوان از  ــه می ت ــد مرتب ــه چن ــت ک ــر آن اس ــبت بیانگ ــن نس ــد ای ــر از 0/4 می باش آن بزرگت

محــل وجــوه نقــد حاصــل از عملیــات بدهــی جــاری شــرکت را پرداخــت نمــود.
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)Activity Ratios( ب: نسبت های فعالیت

نســبت های فعالیــت معمــوال چگونگــی بکارگیــری دارایی هــای واحــد تجــاری را 

ــوان  ــور می ت ــا بررســی نســبت های مزب ــد. ب ــروش نشــان می ده ــد ف ــرای ایجــاد درآم ب

تعییــن کــرد کــه آیــا ســرمایه گــذاری واحدانتفاعــی در دارایی هــای جــاری ودارایی هــای 

غیرجــاری یــش از انــدازه الزم زیــاد یــا کــم اســت یــا خیــر؟

1- دوره و نسبت گردش کاال: 

ــط  ــر متوس ــه ب ــروش رفت ــده کاالی ف ــام ش ــای تم ــیم به ــردش کاال از تقس دوره گ

موجــودی کاالضــرب در 365 روز بــه دســت می آیــد. دوره گــردش کاال بــر حســب روز 

بــوده و نشــان می دهــد انبــار کاالی واحــد تجــاری هــر چنــد روزیــک بــار پــر و خالــی 

ــار  ــر کاال در انب ــود کمت ــده دوره رک ــان دهن ــن دوره نش ــودن ای ــاه ب ــت. کوت ــده اس ش

واحــد تجــاری اســت و بــه عبارتــی کاالی ســاخته شــده در مــدت زمــان کمتــری فــروش 

ــه  ــن عــدد ب ــر ای ــا تقســیم تعــداد روزهــای ســال 365 ب ــوان ب ــن می ت رفته اســت. همچنی

نســبت گــردش کاال پــی بــرد کــه نشــان می دهــد در هــر ســال انبــار کاالی واحــد تجــاری 

چنــد بــار پــرو خالــی شــده اســت. بزرگتــر بــودن مقــدار نســبت گــردش کاال بــه معنــای 

باالتــر بــودن دفعــات پــر و خالــی شــدن انبــار واحــد تجــاری اســت کــه نشــانه پویایــی 

خــط تولیــد و کارایــی بــاالی عملیاتــی و دوره رکــود کمتــر کاال در انبــار اســت. از کوتــاه 

بــودن دوره گــردش کاالنیــز همیــن نتایــج اســتنتاج مــی گــردد.

۲- دوره و نسبت گردش مواد:

ــر متوســط  ــه ب ــروش رفت ــام شــده کاالی ف ــای تم ــواد از تقســیم به ــردش م دوره گ

ــد. دوره  ــه دســت مــی آی ــان ســاخت ضــرب در 35 رو ب موجــودی مــواد کاالی در جری

ــواد در  ــردش م ــان گ ــدت زم ــد م ــان می ده ــوده و نش ــب روز ب ــر حس ــواد ب ــردش م گ

انبــار چنــد روز اســت طــول مــدت کوتــاه نشــان دهنــده گــردش ســریع مــواد اســت. از 
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تقســیم تعــداد روزهــای ســال 365 بــر ایــن عــدد نســبت گــردش مــواد بــه دســت می آیــد 

بــاال بــودن نســبت گــردش مــواد بــه معنــای کاهــش بهــره ناشــی از راکــد مانــدن و از بیــن 

ــاه  ــار و نگهــداری می شــود. از کوت ــن آمــدن هزینه هــای انب ــن پایی ــن مــواد و همچنی رفت

ــز همیــن نتایــج اســتنتاج می گــردد. بــودن دوره گــردش مــواد نی

۳- دوره و نسبت وصول مطالبات تجاری:

دوره وصــول مطالبــات از تقســیم متوســط مطالبــات تجــاری بــر فــروش نســیه ضرب 

ــوده و مــدت  ــر حســب روز ب ــات ب ــد. دوره وصــول مطالب ــه دســت می آی در 365 روز ب

زمانــی را کــه طــول می کشــد تــا شــرکت طلــب خــود را از اشــخاص ثالــث یــا مشــتریان 

ــن عــدد  ــر ای ــد نشــان می دهــد. از تقســیم تعــداد روزهــای ســال 365 روز ب وصــول کن

نســبت وصــول مطالبــات  بــه دســت می آیــد. از ایــن نســبت می تــوان دریافــت بــه طــور 

ــبت  ــن نس ــه ای ــوند. هرچ ــول می ش ــرکت وص ــات ش ــال مطالب ــار در س ــد ب ــط چن متوس

ــرای ســازمان  ــر باشــد ب ــر اســت و بالعکــس هرچــه بزرگت ــوب ت ــر باشــد مطل ــن ت پایی

ناطملــوب تــر می باشــد. و بطــور معمــول بــا متوســط صنعــت در هــر نــوع کســب و کاری 

مقایســه می شــود و بزرگتــر بــودن آن از متوســط صنعــت نشــانه خوبــی نیســت. بــرای 

مثــال مقــدار 500 بــرای یــک شــرکت بدیــن معنــی اســت کــه بطــور متوســط هــر 500 روز 

یکبــار مطالبــات شــرکت وصــول می شــود کــه بســیار نامطلــوب اســت.

دوره وصــول مطالبــات تجــاری معیــار انــدازه گیــری مــدت زمــان الزم بــرای 

جمــع آوری وجــه نقــد حاصــل از فــروش مشــتریان اســت. عــده بســیاری معتقدنــد کــه 

دوره وصــول مطالبــات نبایــد ده تــا پانــزده روز بیشــتر از معلتــی باشــد کــه معمــوال در 

ــرکت ها  ــات ش ــول مطالب ــه دوره وص ــود. در مقایس ــا می ش ــیه اعط ــه نس ــروش کاال ب ف

ــی کــه در فــروش  ــان را از لحــاظ مهلت های ــد اختــالف شــرایط فــروش آن مســلما می بای

ــت. ــر گرف ــوند، در نظ ــل می ش قائ
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4- دوره گردش عملیات:

 دوره گــردش عملیــات از جمــع دوره وصــول مطالبــات تجــاری و دوره گــردش کاال 

بــه دســت مــی آیــد.

دوره گــردش عملیــات بــر حســب روز بــوده و مــدت زمانــی کــه طــول مــی کشــد تــا 

کاال فروختــه شــود و مطالبــات ناشــی از آن وصــول شــود را نشــان می دهــد.

توجــه: موسســات فروشــنده کاال دو نــوع هســتند. نــوع اول موسســاتی هســتند 

ــن  ــه ای ــد ک ــه می کنن ــتری عرض ــه مش ــداری و ب ــر خری ــع دیگ ــه کاال را از مناب ک

موسســات صرفــا بازرگانــی یــا تجــاری هســتند. در ایــن قبیــل موسســات دوره 

ــات. ــردش کاال و دوره وصــول مطالب ــوع دوره گ ــات عبارتســت از مجم ــردش عملی گ

دوره گردش عملیات در موسسات تجاری= دوره گردش کاال+ دوره وصول مطالبات

دســته دوم موسســات فروشــنده کاال، موسســاتی هســتند کــه کاال را راســا می ســازند 

و ســپس می فروشــند کــه بــه آن هــا تولیــدی می گوینــد. دوره گــردش عملیــات در 

ــد. ــز باش ــود نی ــاخته می ش ــه کاال س ــی ک ــدت زمان ــامل م ــتی ش ــات بایس ــن موسس ای

دوره گردش عملیات در موسسات تولیدی=

 دوره ساخت کاال+ دوره گردش کاال+ دوره وصول مطالبات

5- نسبت فروش کاال یا گردش موجودی کاال:

ــه در  ــی ک ــه میزان ــودی کاال ب ــر موج ــص ب ــروش خال ــیم ف ــبت را از تقس ــن نس  ای

ــبت را  ــن نس ــه ای ــد. گرچ ــت آورده ان ــه دس ــت، ب ــس اس ــال منعک ــان س ــه پای ترازنام

نمی تــوان حاکــی از گــردش واقعــی کاال محســوب داشــت زیــرا صــورت و مخــرج کســر 
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ــار  ــرای اظه ــه ای را ب ــابه زمین ــرکت های مش ــا ش ــه آن ب ــی مقایس ــتند ول ــس نیس متجان

ــی آورد. ــد م نظــر پدی

6- دوره پرداخت به بستانکاران :

دوره پرداخــت بــه بســتانکاران از تقســیم متوســط حســاب های پرداختنــی تجــاری بــر 

متوســط بهــای تمــام شــده خریــد نســیه روزانه بــه دســت می آیــد. دوره واریز بســتانکاران 

ــد نســیه  ــا بدهی هــای ناشــی از خری ــی کــه طــول می کشــد ت ــوده و مــدت زمان ــه روز ب ب

کاال پرداخــت شــود را نشــان دهــد دوره پرداخــت بــه بســتانکاران بــرای برنامــه ریــزی و 

بودجــه بنــدی پداخــت بــه بســتانکاران فراهــم ســازد، بــه کار مــی رود. ضمنــا بســتانکاران 

نیــز محاســبه تاریــخ دریافــت طلــب خــود را از شــرکت را پیش بینــی می کننــد.  

7- نسبت موجودی به سرمایه در گردش:

ــه  ــرب در 100 ب ــردش ض ــرمایه در گ ــر س ــودی کاال ب ــیم موج ــبت از تقس ــن نس ای

دســت می آیــد. ایــن نســبت بایــد کمتــر از100درصــد باشــد. اگــر ایــن نســبت بیــش تــر از 

100 باشــد بیانگــر ایــن اســت کــه موجــودی کاالی در اختیــار شــرکت نســبت بــه منابــع 

مالــی کــه شــرکت در اختیــار دارد حجــم بزرگــی را بــه خــود اختصــاص می دهــد و بــه 

ــی شــرکت نیســت. نســبت کاال  ــا وضــع مال ــش حجــم کاال متناســب ب ــر افزای ــان دیگ بی

بــه ســرمایه در گــردش را مقیاســی بــرای ســنجش میــزان موجــودی کاال و کــم و زیــاد 

ــد. ــد از 80 درصــد تجــاوز کن بــودن آن محســوب داشــته اند. معمــوال ایــن نســبت نبای

8- گردش سرمایه جاری:

 ایــن نســبت بیانگــر چگونگــی اســتفاده از ســرمایه جــاری در امــر خریــد و فــروش 

کاال و یــا در مســیر اصلــی شــرکت اســت. ایــن نســبت بایــد بــه مقــدار خــود در ســال های 

قبــل مــورد مقایســه قــرار بگیــرد.
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9- گردش سرمایه ثابت :

ــت  ــه دس ــرب در 100ب ــت ض ــای ثاب ــر دارایی ه ــروش ب ــیم ف ــبت از تقس ــن نس ای

ــد  ــودن درآم ــن ب ــت و پایی ــای ثاب ــد در دارایی ه ــش از ح ــذاری بی ــرمایه گ ــد. س می آی

ــود. ــبت می ش ــن نس ــت ای ــث اف ــروش باع ــل از ف حاص

10- گردش دارایی:

نســبت گــردش دارایی هــا از تقســیم مبلــغ فــروش بــر مبلــغ جمــع دارایی هــای شــرکت 

ــان  ــا را بی ــت و ارزش دارایی ه ــن حجــم فعالی ــه بی ــبت رابط ــن نس ــد. ای ــه دســت می آی ب

می کنــد. هرچــه ایــن نســبت باالتــر باشــد یعنــی ســطح فعالیــت و حجــم فــروش بیشــتر 

اســت و لــذا نرخ هــای بــاالی ایــن نســبت مطلوبیــت بیشــتری خواهنــد داشــت. بــرای مثــال 

ــن  ــم پایی ــده حج ــان دهن ــبت نش ــودن نس ــن ب ــت پایی ــه عل ــبت 0/8 ب ــا نس ــرکتی ب در ش

فعالیــت اســت کــه چنــدان مطلــوب نیســت زیــرا کــه حجــم فــروش رکــت نســبت بــه ارزش 

دارایی هــا از اهمیــت چندانــی برخــودار نیســت و قابــل توجــه آن می باشــد . ایــن مــورد 

نشــان دهنــده عملکــرد ضعیــف مدیریــت اســت. ایــن نســبت بــر چگونگــی بهــروه وری از 

ــد دارد. ــا تاکی دارایی ه

11- درصد تغییر فروش:

 ایــن نســبت تغییــر درآمــد فــروش ســال مــورد رســیدگی را نســبت بــه ســال قبــل 

نشــان می دهــد. صــورت کســر فــروش ســال مــورد رســیدگی منهــای فــروش ســال قبــل 

ــل می باشــد. ــروش ســال قب و مخــرج کســر ف

ج: نسبت های سرمایه گذاری یا اهرمی :

ــد  ــرای بازپرداخــت بدهی هــای بلن ــده توانایــی شــرکت ب  نســبت هایی کــه نشــان دهن

ــوند.  ــده می ش ــا اهرمی نامی ــذاری ی ــرمایه گ ــبت های س ــت نس ــدت اس ــاه م ــدت و کوت م
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نســبت هــای اهرمــی ریســک ســرمایه گــذاران و اعتبــار دهنــدگان بلنــد مــدت یک ســازمان 

را نشــان می دهنــد. ایــن نســبت ها همچنیــن اطالعــات مفیــدی راجــع بــه تــوان بازپرداخــت 

بدهی هــای کوتــاه مــدت و بلنــد مــدت ســازمان در ســر رســید فراهــم می آورنــد 

ــد از:  ــی عبارتن ــبت های اهرم نس

1- نسبت دارایی ثابت به ارزش ویژه:

ــان ســهام، حاصــل  ــر حقــوق صاحب  ایــن نســبت از تقســیم خالــص دارایــی ثابــت ب

می شــود. معمــوال حــد بــاالی ایــن نســبت را در صنایــع 100 درصــد و در ســایر 

ــی  ــای صنعت ــبت از 100 در واحده ــن نس ــاوز ای ــد تج ــاری 75% می دانن ــات تج موسس

حاکــی از ایــن اســت کــه بخشــی از مطالبــات اشــخاص و شــرکت ها از واحــد تجــاری در 

ــت. ــده اس ــذاری ش ــرمایه گ ــت س ــای ثاب دارایی ه

۲- نسبت مالکانه:

ایــن نســبت از تقســیم حقــوق صاحبــان ســهام بــر جمــع دارایی هــا بــه دســت می آیــد. 

ایــن نســبت نشــان می دهــد کــه چنــد درصــد از دارایی هــای واحــد تجــاری بــه صاحبــان 

ــهام تعلق دارد. س

۳- نسبت کل بدهی به ارزش ویژه:

ــاری  ــد تج ــهام واح ــان س ــوق صاحب ــر حق ــا ب ــع بدهی ه ــیم جم ــبت از تقس ــن نس  ای

به دســت می آیــد. ایــن نســبت نشــان می دهــد جمــع بدهی هــا )اعــم از جــاری و بلنــد 

ــن  ــه ای ــر چ ــرد. ه ــر می گی ــهام را در ب ــان س ــک صاحب ــا یمل ــهمی از م ــه س ــدت( چ م

نســبت بزرگتــر باشــد طلبــکاران تامیــن کمتــری خواهنــد داشــت. معمــوال وقتــی نســبت 

مذکــور بــه حــدود 100 درصــد برســد و یــا از آن تجــاوز کنــد وضــع غیــر عــادی تلقــی 

ــوب  ــاری مطل ــد تج ــدبرای واح ــر باش ــه کوچکت ــبت هرچ ــن نس ــن ای ــود بنابرای می ش

ــره ســودآوری  ــرخ به ــر از ن ــن ت ــی پایی ــره پرداخت ــرخ به ــه ن ــی ک ــر اســت در صورت ت
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باشــد هــر چــه ایــن عــدد بزرگتــر باشــد نشــان دهنــده ســودآوری بیشــتر خواهــد بــود.

4- نسبت بدهی بلند مدت به ارزش ویژه:

ــان ســهام  ــوق صاحب ــر حق ــدت را ب ــد م ــای بلن ــای ه ــن نســبت بره  در محســابه ای

ــوق  ــد کــه حق ــت از آن می کن ــن نســبت از 100 درصــد حکای ــد. تجــاوز ای تقســیم می کنن

ــت  ــزان ظرفی ــنبت می ــن س ــت. ای ــه اس ــی گرفت ــهامدران فزون ــر س ــکاران ب ــی طلب مال

ــن نســبت کوچــک باشــد  ــدر ای ــد هــر ق ــان می کن ــدگان را بی ــع وام دهن ــری از مناب وامگی

ــد شــد. ــرای موسســه بیشــتر خواه ــکان اخــذ وام ب ام

5- نسبت بدهی جاری به ارزش ویژه:

ــان ســهام  ــر حقــوق صاحب ــن نســبت بدهــی جــاری را ب ــه دســت آوردن ای ــرای ب  ب

ــه را  ــد موسس ــاوز کن ــد تج ــبت از 80 درص ــن نس ــزان ای ــر گاه می ــد. ه ــیم می کنن تقس

ــد. ــی دهن ــه مشــکالت اقتصــادی تشــخیص م ــالی ب مبت

6- نسبت جمع بدهی ها به جمع دارایی ها:

ــد  ــه دســت می آی ــر جمــع کل دارایی هــا ب ــن نســبت از تقســیم جمــع کل بدهی هــا ب ای

ایــن نســبت اطالعاتــی راجــع بــه توانایــی ســازمان در تحمــل کاهــش خالــص دارایی هــا 

ــه  ــدگان را ارائ ــار دهن ــغ اعتق ــادن مبال ــره افت ــه مخاط ــدون ب ــای وارده ب ــر زیان ه ــر اث ب

می کنــد. بــاال بــودن ایــن نســبت بیانگــر ریســک بــاالی اعتبــار دهنــدگان بــوده و موجــب 

ــد  ــار جدی ــا اعطــای اعتب ــار ی ــد اعتب ــه تمدی ــا آن هــا نظــر مســاعدی نســبت ب می گــردد ت

نداشــته باشــند. ســطح مطلــوب ایــن نســبت بســتگی بــه ثبــات درآمــدی در طــی ســالیان 

مختلــف دارد هرچــه ثبــات درآمــدی تاریخــی بیشــتر باشــد اعتبــار دهنــدگان و ســرمایه 

ــد کــرد. ــری را تحمــل خواهن ــذاران نســبت های باالت گ

7- نسبت پوشش بدهی:

 ایــن نســبت از تقســیم دارایی هــای ثابــت بــر بدهی هــای بلنــد مــدت بــه دســت می آیــد. 
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در گذشــته کــه همــه وجــود دارایی هــای ثابــت را مــالک و پشــتوانه ای بــرای بازپرداخــت 

ــی  ــوردار خاص ــی برخ ــت خاص ــبت از اهمی ــن نس ــتند ای ــدت می دانس ــد م ــای بلن بدهی ه

برخــوردار بــود. امــروزه بیشــتر از وجــود دارایی هــای ثابــت درآمد زایــی و قــدرت تولیــد 

وجــوه نقــد عملیاتــی را مــالک و پشــتوانه بازپرداخــت بدهی هــای بلنــد مــدت می داننــد.

8- نسبت وجوه نقد عملیاتی به بدهی: 

ــه  ــا ب ــع کل بدهی ه ــر جم ــات ب ــل از عملی ــد حاص ــوه نق ــیم وج ــوق از تقس ــبت ف  نس

ــی  ــن ســالمت مال ــت تعیی ــی جه ــوان پیشــبینی باالی ــن نســبت دارای ت ــد. ای دســت می آی

ــی و  ــا تقدینگ ــه ی مســتقیمی ب ــا رابط ــت بدهی ه ــاز پرداخ ــوان ب ــد ت ــا می باش شــرکت ه

ــل  ــب قاب ــه مرات ــد ب ــوه نق ــان وج ــورت جری ــات ص ــی دارد. اطالع ــری مال ــاف پذی انعط

ــان اســت. ــا صــورت ســود و زی ــه ی ــات ترازنام ــر از اطالع اتکات

9- نسبت توان پرداخت بهره:

ــت  ــه دس ــره ب ــر ب ــات )EBIT( ب ــره و مالی ــل از به ــود قب ــیم س ــبت از تقس ــن نس ای

می آیــد. ایــن نســبت معــرف قــدرت شــرکت در پرداخــت بهــره از محــل ســود شــرکت 

ــه می شــود. ــز گفت ــره نی ــن نســبت نســبت پوشــش به ــه ای اســت. ب

د: نسبت های سودآوری:

 نســبت های ســودآوری میــزان موفقــت واحــد تجــاری را در تحصیــل بــازده خالــص 

نســبت بــه درآمــد فــروش یــا نســبت بــه ســرمایه گذاری هــا اندازه گیــری می کنــد. نظــر 

بــه اینکــه معمــوال ســود هــدف نهایــی واحــد انتفاعــی اســت عملکــرد ضعیــف در ایــن قبیــل 

ــد  ــدن می توان ــالح نش ــورت اص ــه در ص ــت ک ــی اس ــدم موفقیت ــده ع ــان دهن ــوارد نش م

موجــب توقــف ورشکســتگی و انحــالل واحــد انتفاعــی بشــود.

1- نسبت سود خالص )بازده فروش(:

 ایــن نســبت از تقســیم ســود خالــص پــس از کســر مالیــات بــر فــروش خالــص بــه 
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دســت می آیــد ایــن نســبت نشــان می دهــد کــه چنــد درصــد از فــروش را ســود خالــص 

ــت  ــرکت ، سیاس ــروش ش ــم ف ــر حج ــت تاثی ــبت تح ــن نس ــرات ای ــد. تغیی ــکیل می ده تش

قیمــت گــذاری و ســاختار هزینه هــا اســت. بــازده فــروش را مقیــاس ســودآوری محســوب 

ــد. ــط می دانن ــژه مرتب ــازده ارزش وی ــا نســبت ب و ب

۲- نسبت سود ناخالص) حاشیه فروش(:

ایــن ســنبت از تقســیم ســود ناخالــص بــر فــروش خالــص بــه دســت می آیــد این نســبت 

نشــان می دهــد ســود ناخالــص از از کســر بهــای تمــام شــده کاالی فــروش رفتــه از فــروش 

خالــص بــه دســت می آیــد کــه بــه آن حاشــیه فــروش گفتــه می شــود تغییــرات ایــن نســبت 

تحــت تاثیــر حجــم فــروش شــرکت سیاســت قیمــت گــذاری و ســاختار هزینه هــا اســت.

:)ROA(۳- بازده دارایی ها

ــری  ــرای بکارگی ــع ب ــادر واق ــا و ی ــی دارایی ه ــنجش بازده ــرای س ــد ب ــن درص ای

دارایی هــا جهــت کســب و کار مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد و در واقــع شــاخص 

ــد و  ــن درص ــاوت ای ــد تف ــا می باش ــه از دارایی ه ــتفاده بهین ــنجیدن اس ــراس س ــی ب نهای

ــده  ــا ســود آوری اهرمی نامی ــا ی ــزان ســودآوری بدهی ه ــژه می ــازده ارزش وی درصــد ب

ــع  ــن جم ــر میانگی ــژه را ب ــود وی ــا س ــازده دارایی ه ــد ب ــن درص ــرای تعیی ــود. ب می ش

دارایی هــا بــه صــورت خالــص تقســیم نمــوده و در عــدد 100 ضــرب می کننــد هــر چــه 

ــه شــده ســود  ــکار گرفت ــم از دارایی هــای ب ــد یعنــی توانســته ای ایــن نســبت افزایــش یاب

ــم. ــه دســت آوری بیشــتری ب

)ROE( 4- بازده حقوق ساحبان سهام

 بــازده حقــوق صاحبــان ســهام از تقســیم ســود خالــص قبــل از مالیــات بــر میانگیــن 

جمــع حقــوق صاحبــان ســهام بــه دســت می آیــد اگــر نتیجــه را در 100 ضــرب کنیــم درصــد 

بــازده حقــوق صاحبــان ســهام بــه دســت می آیــد . بــازده حقــوق صاحبــان ســهام خالــص 
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میــزان ســود خالــص ایجــاد شــده در مقابــل هــر یــک ریــال حقــوق صاحبــان ســهام )منابعی 

کــه ســهامدران در اختیــار شــرکت قــرار داده انــد( را نشــان می دهــد. حقــوق صاحبان ســهام 

نشــانگر مجموع ســرمایه ای اســت که در اختیار شــرکت بوده اســت. نســبت بیشــتر نشــانگر 

موفقیــت در تحصیــل ســود بیشــتر بــرای ســهامداران اســت. ارزش ویــژه بــه معنــی اعــم 

آن یعنــی حقــوق صاحبــان ســهام کــه از کــم کــردن بدهی هــا از کل دارایی هــای بــه دســت 

آمــده اســت. البتــه موسســات دارایی هــای نا مشــهود را هــم از آن می کاهنــد تــا ارزش ویــژه 

دارایی هــای مشــهود بــه دســت آیــد. آنــگاه ســود خالص)پــس از وضــع مالیــات( را بــر ارزش 

ــازده  ــاال بــه دســت آمــده تقســیم کــرده حاصــل را ب دارایی هــای مشــهود کــه بــه شــرح ب

ارزش ویــژه یــا بــازده حقــوق صاحبــان ســهام نامیــده اســت.

از نقطــه نظــر صاحبــان ســهام ایــن نســبت اهمیــت بســیاری دارد. بطــور کلــی عــده ای 

عقیــده دارنــد بــازده صــد در صــد را بــرای ارزش ویــژه می تــوان قابــل قبــول دانســت 

زیــرا ســود ســهام و رشــد ســرمایه در گــردش را تــا حــدودی تامیــن می نمایــد. مســلما 

تــورم بــه تناســب افزایــش شــاخص هزینــه زندگــی و یــا در واقــع کاهــش قــدرت خریــد 

پــول از اعتبــار ایــن ضابطــه می کاهــد.

5- درصد تغییر سود:

ایــن نســبت تغییــرات ســود را نســبت بــه ســال مــا قبــل خــود مــورد ســنجش قــرار 

ــا بــرای  می دهــد. نــکات مهــم در ایــن نســبت یکــی از انتخــاب یــک ســال بــه عنــوان مبن

ــت صــورت  ــا مشــورت مدیری ــا بیشــتر ب ــن مبن ــه انتخــاب ای ــزارش می باشــد ک ــه گ تهی

ــد  ــادی می باش ــالهای متم ــود در س ــر س ــورم ب ــون ت ــی چ ــر عوامل ــرد، دوم تاثی می گی

کــه ایــن نســبت ایــن عامــل را دخیــل نمی کنــد پــس می تــوان بــه عنــوان یــک محدودیــت 

بــرای ایــن نســبت در نظــر گرفــت.

6- بازده سرمایه در گردش:
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 می دانیــم ســرمایه در گــردش مــا بــه التفــاوت دارایــی جــاری و بدهــی جــاری اطــالق 

می شــود و حاکــی از مبلغــی اســت کــه می تــوان آن را بــرای تامیــن هزینه هــای روزمــره 

و همچنیــن تهیــه مــواد اولیــه و کاال مــورد اســتفاده قــرار داد. ایــن نســبت از تقســیم ســود 

ــن نســبت  ــد. ای ــه دســت می آی ــر ســرمایه در گــردش ب ــات( ب ــل از وضــع مالی خالص)قب

ــد کــه از گــردش ســرمایه جــاری حاصــل می شــود. همچنیــن  داللــت بــر انتفاعــی می کن

ایــن نســبت رابطــه ســود را بــا ســرمایه در گــردش نشــان می دهد.افزایــش ایــن نســبت 

نشــان دهنــده کمبــود ســرمایه در گــردش اســت.

7- بازده دارایی ثابت:

ــای  ــع دارایی ه ــر جم ــات ب ــر مالی ــس از کس ــص پ ــود خال ــیم س ــبت از تقس ــن نس ای

ثابــت بــه دســت می آیــد. ایــن نســبت نشــان می دهــد کــه مجمــوع دارایی هــای ثابــت کــه 

در اختیــار شــرکت بــوده چــه بازدهــی بــرای شــرکت داشــته و بطــور کلــی بــرای انــدازه 

گیــری عملکــرد عملیــات مــورد اســتفاده قــرار می گــرد. در مجمــوع بــازده دارایــی ثابــت 

ــرای کســب  ــت ب ــا ثاب ــر از دارایی ه ــک شــرکت بطــور موث ــه ی ــر نشــان می دهــد، ک باالت

درآمــد اســتفاده کــرده اســت.

8- بازده سرمایه گذاری بلند مدت:

 بــازده ســرمایه گــذاری بلنــد مــدت از تقســیم درآمــد حاصــل از ســرمایه گــذاری بــر 

ســرمایه بلنــد مــدت بــه دســت می آیــد.

ه( نسبت های ارزیابی:

 نســبت های ارزیابــی در واقــع بــرای ارزیابــی واحــد تجــار از دیــدگاه ســرمایه گــذاران 

ــری از ارزش واحــد  ــار هــم تصوی ــن نســبت ها در کن ــرد. ای ــرار می گی مــورد اســتفاده ق

بــرای ســرمایه گــذاران فراهــم می کنــد.
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:)EPS( 1- سود هر سهم

نســبت ســود هــر ســهم از تقســیم ســود خالــص بــر تعداد ســهام شــرکت بــه دســت می آید. 

ایــن نســبت نشــان دهنــده ســودی اســت کــه شــرکت در یــک دوره مشــخص بــه ازای یــک 

ســهم عــادی بــه دســت آورده اســت و عمومــا مــورد توجــه ســرمایه گــذاران و تحلیــل 

گــران مالــی می باشــد و اغلــب بــرای ارزیابــی ســودآوری و ریســک مرتبــط بــا ســود و نیــز 

قضــاوت در خصــوص قیمــت ســهام اســتفاده می شــود. افزایــش ســود هــر ســهم منجــر 

بــه افزایــش قیمــت ســهام خواهــد شــد. رونــد کاهــش ســود هــر ســهم در دوره هــای مالــی 

بــه معنــای عملکــرد نامطلــوب مدیریتــی بــوده و مدیــران شــرکت می بایســت سیاســت ها 

ــج  ــا منت ــد ت ــوش تغییرکنن ــت خ ــل و دس ــدی تعدی ــا ح ــی را ت ــی های مدیریت ــط مش و خ

بــه بهــود کارایــی و عملکــرد شــود و عملکــرد شــود و نتایــج حاصــل از ایــن عملکــرد در 

ــد  ــد. هــر چــه ســود عایــدی هــر ســهم افزایــش یاب نســبت های ســودآوری انعــکاس یاب

ــد. ثــروت ســهامداران افزایــش می یاب

۲- جریان نقدی هر سهم:

 بــرای محاســبه جریــان نقــدی هــر ســهم ، وجــوه نقــد حاصــل از عملیــات شــرکت را 

بــر تعــداد ســهام شــرکت تقســیم می نماینــد. ایــن نســبت نشــان می دهــد کــه بــه ازای هر ســهم 

چنــد ریــال وجــه نقــد بطــور خالــص وارد شــرکت شــده اســت.

۳- بازده نقدی دارایی:

 بــرای محاســبه بــازده نقــدی دارایی هــا، وجــوه نقــد حاصــل از عملیــات شــرکت را 

ــد  ــن نســبت نشــان می ده ــد. ای ــای شــرکت تقســیم می نماین ــع دارایی ه ــن جم ــر میانگی ب

کــه بــه ازای هــر یــک ریــال دارایــی هــای شــرکت افتــاده بهتــری شــده اســت.

)OI(4- توان پرداخت سود نقدی

 ایــن نســبت از تقســیم وجــوه نقــد حاصــل از عملیــات بــر ســود خالــص عملیاتــی بــه 
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دســت می آیــد. ایــن نســبت در واع بــرآوردی از کیفیــت ســود شــرکت اســت. ایــن نســبت 

تــوان پرداخــت ســود نقــدی بــه ســهامداران شــرکت را نشــان می دهــد.

شاخص ورشکستگی آلتمن:

 شــاخص ورشکســتگی آلتمــن کــه بــرای پیــش بینــی ورشکســتگی یــک شــرکت بــه 

کار مــی رود از مجمــوع پنــج نســبت مالــی بــه شــرح زیــر بــه دســت مــی آیــد.

X1 1- نسبت سرمایه در گردش به دارایی

این نسبت از تقسیم سرمایه در گردش به جمع دارایی ها به دست می آید.

X2 2- نسبت سود انباشته به دارایی

این نسبت از تقسیم سود انباشته بر جمع دارایی ها به دست می آید.

X3 3- بازده دارایی ها

ــا  ــع دارایی ه ــن جم ــر میانگی ــات ب ــل مالی ــص قب ــود خال ــیم س ــی از تقس ــازده دارای ب

ــد. ــت می آی ــه دس ــرب در 100 ب ض

X4 4- نسبت سرمایه به بدهی

این نسبت از تقسیم حقوق صاحبان سهام به جمع بدهی ها به دست می آید.

X5 5- نسبت فروش خالص به دارایی ها

ــه  ــرکت ب ــای ش ــع دارایی ه ــه جم ــرکت ب ــص ش ــروش خال ــیم ف ــبت از تقس ــن نس ای

ــروف اســت از  ــز مع ــن نی ــه Z آلتم ــه ب ــن ک ــد. شــاخص ورشکســتگی آلتم دســت می آی

ــود. ــبه می ش ــر محاس ــول زی ــق فرم طری

0.۹۹8X5+0.42X4+3.107X3+0.847X2+0.717X1 =Z

ــا ایــن  ــه فوق)کــه Z آلتمــن نــام دارد( در هــر ســال ب عــدد بــه دســت آمــده از معادل

ــردد:  ــی می گ ــرایط ارزیاب ش
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در شــرکت های تولیــدی اگــر شــاخص کوچکتــر از 1/23 باشــد احتمــال ورشکســتگی 

یــا مشــکالت مالــی بســیار زیــاد اســت. اگــر عــدد شــاخص بزرگتــر از 2/۹ باشــد امــکان 

ــوارد  ــن م ــر ای ــت و در غی ــم اس ــی ک ــکالت مال ــدن مش ــود آم ــه وج ــا ب ــتگی ی ورشکس

شــاخص در حــد میانــه و در منطقــه بحرانــی اســت.

در شــرکت های خدماتــی اگــر شــاخص کوچکتــر از 1-1 باشــد احتمــال ورشکســتگی 

یــا مشــکالت مالــی بســیار زیــاد اســت. اگــر عــدد شــاخص بزرگتــر از 2/6 باشــد امــکان 

ــوارد  ــن م ــر ای ــت و در غی ــم اس ــی ک ــکالت مال ــدن مش ــود آم ــه وج ــا ب ــتگی ی ورشکس

شــاخص در حــد میانــه اســت.
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محدودیت های تجزیه و تحیلیل نسبت های مالی:

ــور  ــتفاده از آن بط ــهولت اس ــبه و س ــادگی محاس ــل س ــه دلی ــی ب ــبت های مال  نس

ــی  ــن نســبت های مال ــه عــالوه مطالعــه ای ــد، ب ــرار می گیرن گســترده ای مــورد اســتفاده ق

اطالعــات بهتــر از ارقــام گــزارش شــده بــه دســت می دهــد بــه هــر حــال اســتفاده کننــدگان 

از صورت هــای مالــی بایــد هشــیار باشــند کــه محدودیت هــای ســنبت های مالــی ممکــن 

اســت گهــگاه وضعیــت مالــی را بهتــر از آنچــه هســت یــاد بدتــر از آنچــه هســت جلــوه دهد.

اهم محدودیت های نسبت مالی به شرح زیر است: 

ــاوت در  ــه وجــوه تف ــد ب ــف بای ــی ســازمان های مختل 1- در مقایســه نســبت های مال

ــرای  ــابداری ب ــات حس ــاز اطالع ــورت نی ــود و در ص ــه ش ــابداری توج ــای حس رویه ه

تعدیــل ایــت تفــاوت همســنگ گــردد.

2- اغلــب اطالعــات حســابدای جــدای از وجــود رویه هــای متفــاوت بــر مبنــای 

ــی و  ــر برداشــت های ذهن ــی ب ــه مبتن ــف اســت ک ــرآورد تخصیص هــای مختل قضــاوت ب

فاقــد قابلیــت اتــکای الزم اســت و نســبت های مالــی در مقابــل اتخــاذ رویه هــای متفــاوت 

ــاس اند. ــیار حس ــابداری بس حس

ــای  ــای ارزش ه ــر مبن ــب ب ــی اغل ــبت های مال ــتفاده در نس ــورد اس ــات م 3- اطالع

تاریخــی اســت کــه کارایــی نســبت ها را شــدیدا کاهــش می دهــد.

ــخص  ــان مش ــک زم ــا را در ی ــی از فعالیت ه ــای متفاوت ــی جنبه ه ــبت های مال 4- نس

ــی  ــتند در حال ــی هس ــیر طوالن ــک مس ــه در ی ــک نقط ــد ی ــبت ها همانن ــد نس ــان می ده نش

کــه ســازمان ها در یــک محیــط پویــا بطــور مــداوم مشــغول فعالیــت هســتند بدیــن ترتیــب 

بــدون در نظــر گرفتــن وضعیــت مالــی در چرخــه عملیاتــی قضــاوت راجــع بــه نســبت ها 

ممکــن اســت گمــراه کننــده باشــد.
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در خاتمــه تجزیــه و تحلیــل نســبت ها یکــی از انــواع روش هــای متــدوال در تجزیــه 

ــادی و  ــرایط اقتص ــت از ش ــی درس ــت و ارزیاب ــی اس ــای مال ــل صورت ه و تحلی

پتانســیل های آتــی بایســتی بــا توجــه بــه تمامــی متغیرهــای موجــود درک شــود. 

 


