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 بر مديريت مالینگاهی کوتاه 

كه حجم  بزرگاستفاده از مديريت مالي در شرايط گوناگون بوجود آمده در شركتهاي 

اين اطالعات بايد اطالعات را به  استفاده ازوبراي مقابله با مشكالت  اطالعات زياد مي باشد 

شكلي قابل فهم و منسجم و تا حد امكان محدود سازماندهي كرد.  تجزيه و تحلیل صورتهاي 

مالي مي تواند از اين نظر به ما كمک كند  اطالعات موجود در صورت هاي مالي يک شركت 

ر گیرد نسبت هاي مالي مي تواند  براي تعیین نسبت هاي مالي و جريان منابع مورد استفاده قرا

يک شركت را مي توان  با نسبت هاي هدف كه براي شركت مزبور مناسب به نظر میرسد 

يک تفاوت آشكار و مشخص اين است كه اكثريت شركتهاي كوچک در مقايسه كرد.

سیاستهاي معمول  اقتصادي خود امكان فروش سهام يا  اوراق قرضه را به منظور افزايش وجوه 

رند. مالک يا مدير يک شركت كوچک تمام تالش خود را براي تأمین مالي از نقد خود ندا

با تحلیل صورتهاي مزبور مي طريق اجاره دادن و سرمايه شخص خود متمركز مي كند . بنابراين 

يكي از مقوله ها و نگرانیهاي توان مديريت نا مناسب و خطرات بالقوه را نیز مشخص كرد. 

 .درباره مديريت مؤثر سرمايه كارشان مي باشد اصلي مالكین شركتهاي كوچک

 تعريف مديريت مالی:

مديريت مالي عبارتند از مديريت بر منابع و مصارف سرمايه بطوريكه ثروت سهامداران به 

حداكثر برسد. منابع در تعريف فوق عبارتند از وجوه كه صاحبان سهام به صورت سرمايه در 

ديگر مصارف ذكر شده در تعريف فوق عبارتند از دارايي  از سوي.اختیار شركت قرار داده اند 

كه با از اين منابع بدست امده . به داليل زيربه حد اكثر كردن سرمايه مي پردازد به جاي حد 

 اكثر كردن سود:

 سود قابل دستكاريست-1

 .سود ارزش زماني را در نظر نمي گیرد-2
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ود تقسیم شده و افزايش قیمت سهام با توجه به اين كه ثروت سهامداران در دو بخش س-3

تجلي مي گردد لذا ممكن است سود افزايش يابد اما چون با ريسک زيادي است قیمت سهام را 

 .اهش داده در نهايت منجر به افزايش ثروت سهامداران نگرددك

 وظايف مديريت مالی:

 در راستاي اهداف ذكر شده مديريت مالي وظايف زير را بر عهده دارد :

 سرمايه گذاري يا مديريت بر مصارف الف(

 ب(تامین منابع مالي

 بازار مالی : 

بازاري است كه در ان اوراق بهادار معامله میشود اين بازار شرايطي را فراهم میكند تا افراد  

بتوانند اوراق بهادار خود را در ان بفروشند و يا اشخاص ديگر به راحتي مي توانند وجوه خود را 

 .از طريق بازار مالي در اوراق بهادار سرمايه گذاري كنند

 کارکرد های بازار مالی :

كمک به فرايند تشكیل سرمايه : انتقال وجوه غیر كارا  كه در اختیار سرمايه گزاران است به -1

 كساني كه نیازمند وجوه جهت سرمايه گذاري مي باشند 

 توزيع ريسک بین متقاضیان وجوه و دارندگان وجوه-2

 و فروشندهتعیین قیمت عادالنه ي اوراق بهادار از طريق ايجاد روابط متقابل بین خريدار -3

 هزينه ي معامالت كاهش-4

 مؤسسه های مالی :

براي كاركرد بهتر بازار مالي به مؤسسه هاي مالي نیاز است كساني كه از تخصص الزم بر 

خوردار نیستند ترجیح میدهند سرمايه ي خود را در اختیار مؤسسه هاي مالي قرار دهند تا ان 
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تحلیل و ريسک و بازده اوراق بهادار دارند مؤسسه ها با تخصصي كه در زمینه ي تجزيه و 

 سرمايه ي مزبور را در بهترين محل هاي سرمايه گذاري بكار گیرند .

 : تجزيه تحلیل نسبت های مالی

ورد. آبه حساب موقعییت مالي شركتها را مي توان از جمله ابزار سودمند در تعیین نسبتهاي مالي 

با دراختیاردادن نسبت برخي ازاقالم مهم مالي  است ن پیداآنسبت هاي مالي انچنان كه از نام 

ت و وضعیت مالي يک شركت را بدست درک درستي از واقعیتهاي مهم دربازه نتايج عملیا

سیب شناسي فعالیت مالي يک شركت آنسبت هاي مالي مي توان به  میدهند. با بررسي و تحلیل

براي افرادي كه وظیفه تجزيه و تحلیل وضعیت مالي شركت را به عهده دارند .نیز دست يافت

ركت نیز نسبت هاي مالي را براي شانواع مختلف نسبت هاي مالي حائز اهمیت است . مديريت 

 ارزيابي عملكرد شركت مورد استفاده قرار مي دهند. 

 براي تجزيه و تحلیل چهار روش وجود دارد:

مي مقايسه اقالم مندرج در يک صورتحساب با يكديگر : به 1يو تحلیل درون روش تجزيه1.

 پردازد.

مقايسه اقالم مندرج درصورتحسابهاي چند دوره با يكديگر به :  2روش تجزيه وتحلیل مقايسه.2

 است.

شناسايي عوامل موثر در تغییرات وضعیت مالي به  :  3روش تجزيه وتحلیل سرمايه درگردش .3

 زايش پول مورد نیاز موسسه است.و كاهش و اف

گذاري موسسه با آن مواجه  سنجش خطراتي كه سرمايه به :4روش تجزيه وتحلیل خطر .4

 ..است

                                                           
1Analysis Internal 
2 Analysis Comparative 
3 Capital Analysis Working 
4 Analysis Risk 
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بنابراين نسبتهاي زير براي تجزيه و تحلیل صورتهاي مالي از نوع روش تجزيه و تحلیل دروني 

 هستند

 : انواع نسبت های مالی

توانايي شركت براي پاسخگويي به تعهدات كوتاه مدت . نسبت هاي نقدينگي : نشان دهنده 1

 است .

. نسبت هاي اهرم مالي : نشان دهنده توانايي شركت براي باز پرداخت بدهي هاي بلند مدت و 2

 كوتاه مدت است.

 . نسبت هاي فعالیت : نحوه استفاده كارامد از دارايي هاي شركت را نشان مي دهد.3

 دهنده بازده خالص فروش و دارايي ها است. . نسبت هاي سود آوري : نشان 4
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1 393/1 2/30 یادداشت صاحبان سهام بدهیها و حقوق  1 393/1 2/30 یادداشت دارائیها 

ریالی ریالی

: بدهیهای جاری  
: دارائیهای جاری 

32,0 42,679 ریال  1 4 حسابها و اسناد پرداختنی تجاری 2,0 99,342 ریال  5 موجودی نقد

21 ,540 ریال 273, 1 5 سایر حسابها و اسناد پرداختنی 5,1 98,739 ریال  6 سرمایه گذاری کوتاه مدت

1 1 ,963,90 6 ریال  1 6 ذخیره مالیات 1 65,1 85,91 0 ریال  7 حسابها و اسناد دریافتنی تجاری

29,1 1 1 ,0 ریال 73 1 7 سود سهام پرداختنی 1 ,991 ,681 ریال  8 سایر حساب ها و اسناد دریافتنی

1 48,50 8,40 0 ریال  1 8 تهسیالت مالی دریافتی 97,444,596 ریال  9 موجودی مواد و کاال

1 5,91 ریال 7,797 1 0 سفارشات و پیش پرداخت ها

243,1 66,331 ریال 
جمع بدهیهای جاری

287,838,0 ریال 65 جمع دارائیهای جاری

بدهیهای غیر جاری : دارائیهای غیر جاری 

2,868,41 ریال 3 1 9 حسابهای پرداختنی بلند مدت 84,979,431 ریال  1 1 دارائی ثابت مشهود

6,796,541 ریال  20 ذخیره مزایای خدمت کارکنان 5,551 ,999 ریال  1 2 دارائی های نا مشهود

9,664,954 ریال  جمع بدهیهای غیر جاری 1 26,0 0 9 ریال  1 3 سرمایه گذاری بلند مدت

252,831 ریال 285, جمع بدهی ها ریال 853,273 سایر دارائیها

91 ,51 0 ,71 2 ریال 
: جمع دارائی غیر جاری 

: صاحبان سهام   حقوق 

60 ,0 0 0 ,0 0 0 ریال  21

1ریالی  0 0 0 60سهم 0 0 0 0 0 0 سرمایه )
تماما پرداخت شده

6,0 0 0 ,0 0 0 ریال  22 اندوخته  قانونی

1 5,0 0 0 ,0 0 0 ریال  23 اندوخته توسعه و تکمیل

45,51 7,492 ریال  سود انباشته

1 26,51 7,492 ریال  صاحبان سهام جمع حقوق 

صاحبان سهام            ریال379,348,777 جمع بدهی ها و حقوق  جمع دارائی ها               ریال379,348,777

476,0 80 طرف حسابهای انتظامی    ریال825,870, حساب انتظامی

امه  ترازن

1 393/1   برای سال مالی منتهی به2/29

 موسسه پرشین حساب
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یادداشت

323,0 78,0 24           ریال74 ص فروش خال

221 ,322,70 25           ریال-6 های تمام شده ی کاالی فروش رفته ب

1 0 1 ص           ریال755,368, سود ناخال

1 6,766,0 26             ریال-69 هزینه های توزیع و فروش

9,560 27               ریال-268, هزینه های عمومی و اداری

1 28               ریال386,271, ص سایر درامد ها و هزینه های عملیاتی  خال

24,940 ,0              ریال-66

76,81 5,30              ریال2

سود عملیاتی

24,971 ,270 29             ریال- هزینه های مالی

1 ,51 30               ریال3,539 سایر درامد ها و هزینه های غیر عملیاتی

23,457,731              ریال-

سود قبل از مالیات             ریال53,357,571

1 1 ,963,90 مالیات             ریال-6

41 ص             ریال393,665, سود خال

سود هر سهم پس از کسر مالیات                         ریال690

ریال

پرشین حساب

صورت حساب سود و زیان 

1 393/1 برای سال مالی منتهی به 2/29

1 393

 



 

12 
 

 نسبت های نقدينگی

نسبتهاي نقدينگي توانايي انجام تعهدات كوتاه مدت با استفاده از دارايي نقدي را نشان مي دهد 

.دارايي كه از قدرت نقدينگي بااليي برخوردار است يعني به اساني مي توان ان را در بازار فعال 

كرد وبر اساس قیمت هاي رايج ان را به پول نقد تبديل كرد نسبتهاي نقدينگي عبارتند  معامله

  :از

 نسبت جاري:

نسبت جاري از تقسیم دارايیهاي جاري بر بدهي هاي جاري حاصل مي شود دارايیهاي جاري به 

ه دارايیهاي گفته مي شود كه به سرعت و به سهولت به وجه نقد تبديل میشود و بدهي جاري ب

بدهي هايي گفته میشود كه با سررسید كمتر از يک سال است هرچه نسبت جاري بیش تر باشد 

بیانگر وضعیت مطلوب نقدينگي است شود اگر نسبت مزبور بسیار باال باشد نشانگر ان است كه 

سرمايه گزاري زيادي در دارايیهاي جاري صورت گرفته يا اينكه اعتبارات كوتاه مدت به شكل 

  مورد استفاده قرار گرفته استنامناسب 

اگر نسبت جاري بسیار پايین باشد شركت ممكن است در پاسخگويي به تعهدات كوتاه مدت  

خود با مشكل رو به رو شود.اين نسبت بر اساس متوسط صنعت تحلیل میشود ولي به عنوان 

جاري به نسبت   نباشد2اصل كلي به شركت هاي وام میدهد كه نسبت جاري انها كمتر از 

تجزيه وتحلیل  تنهايي مالک تحلیل قرار نمي گیرد و نسبت مزبور همیشه با نسبت آني مورد

 قرارمیگیرد

 :  نسبت جاری 
 داراییهای جاری

1.18 
 بدهیهای جاری

 

تحلیل : اين شركت تا حدودي در پاسخگويي به تعهدات خود مشكل دارد ودر صورت 

افزايش اين مشكل شركت قادر به ادامه فعالیت نخواهد بود در ضمن به اين شركت امتیاز 
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دريافت وام تعلق نمي گیرد .بنابراين اين وضعیت مطلوب نمي باشد و اين شركت براي رفع 

 ز بپردازد مشكل بايد به انجام امور ري

را  افزايش  اگر نسبت جاري شركت شما خیلي پائین است مي توانید با انجام كارهاي زير آن

 دهید :

  پرداخت مبلغي از بدهي ها 

  تبديل دارايي هاي غیرجاري )ثابت( به دارايي هاي جاري 

  افزايش دارايي هاي جاري از طريق اعطاي سهام جديد به سهامداران 

  تزريق سود شركت به خود شركت 

 

 نسبت سريع  )آني(  :

نسبت سريع يا آني توانايي انجام تعهدات كوتاه مدت  با استفاده از دارايیها يي با نقدينگي بسیار 

زياد را اندازه گیري مي كند در اين مورد موجوديها در زمره ي دارايیهاي داراي نقدينگي 

 ير دارايیهاي جاري از نقدينگي كمتري برخوردارند .محسوب نمي شود زيرا در مقايسه با سا

 

 : نسبت سریع )آنی(
 موجودیها -داراییهای جاری 

0.87 
 بدهیهای جاری

 

تحلیل : اين شركت تا حدودي قادر خواهد بود تعهدات كوتاه مدت خود را با استفاده از 

پايدار  به دلیل نوسان قیمت ها  دارايیهايي با نقدينگي بسیار باال پاسخگو باشد اما اين وضعیت

 نیست و تكیه بر اين نسبت معقول نمي باشد .

 نسبت دارايي جاري :
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 اين نسبت نشان مي دهد كه دارايي جاري چه قسمت از كل دارايي را نشان میدهد .

 نسبت دارایی جاری    
 دارایی جاری

0.76 
 کل دارایی

 

كه دارايي جاري بیشترين حجم از كل دارايي را تحلیل : بر اساس اين نسبت متوجه مي شويم 

گرفته است و زماني كه دارايي جاري بیشترين قسمت را شامل شود شركت در زمان حال  در بر

با تغییر قیمت كه  ولي در آينده  ي دارد و به راحتي پاسخگو تعهدات مي باشد وضعیت مطلوب

عدات را پاسخگو باشد . كه اين شركت مواجه مي شويم تنها دارايي غیر جاري مي تواند تهها 

 با كمبود دارايي غیر جاري مواجه مي باشد .

 نسبت های اهرم مالی:

میزان كلي بدهي شركت را اندازه مي گیرند نسبت مزبورمنعكس كننده ي توانايي شركت براي 

  :شوندپاسخگويي به به تعهدات كوتاه مدت و بلند مدت هستنداين نسبتها به دو گروه تقسیم مي 

                               .گروه اول :  نشان مي دهد میزان تامین مالي شركت از طريق بدهي ها چقدر است 

پرداخت ديون را نشان مي دهد. اين نسبتها از ه دوم : چگونگي سود آوري شركت درگرو

اط دادن بدهیها طريق مقايسه ي هزينه هاي ثابت و سود )از صورت حساب سود و زيان(يا با ارتب

به حقوق صاحبان سرمايه )ترازنامه(محاسبه میشود نسبتهاي اهرم مالي براي وام دهندگان اهمیت 

 دارد

زيرا نشان مي دهد كه ايا درآمد شركت هزينه ثابت و بهره را پوشش مي دهند يا نه و ايا در 

 صورت ورشكستگي دارايیهاي شركت براي باز پرداخت بدهي ها كافي هستند  يا نه 

 نسبت بدهي به كل دارايي:
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اين نسبت نشان مي دهد چند درصد از دارايي ها از محل بدهي ها تامین میشود هرچه اين نسبت 

وري شركت افزايش خواهد يافت مشروط بر اينكه نرخ بازده دارايي ها بیش آافزايش يابد سود 

از نرخ بهره ي بدهي ها باشد اين نسبت توانائي شركت درتحمل كاهش خالص دارائیها 

بار دهندگان رانشان میدهد، هر چقدراين وارده بدون به مخاطره افتادن منابع اعتبراثرزيان هاي 

عددقابل قبول براي اين نسبت .میباشد نشاندهنده ريسک باالي اعتبار دهندگان نسبت باال باشد ،

بستگي به ثبات سودآوري درطول سالهاي مختلف داردهرچه ثبات سودآوري تاريخي 

 .مايه گذاران نسبتهاي باالتري را تحمل خواهند كردربیشترباشداعتباردهندگان وس

معموالبستانكاران يک نسبت متعارفي را ترجیح میدهند زيرا هرچه نسبت بدهي رقم كمتري را 

نشان دهد در هنگام ورشكستگي و تصفیه خطروزيان كمتري را براي آنها دربرخواهد داشت . 

ت بدهي باالترباارزش تر است , زيرا اوال برعكس بستانكاران , براي صاحبان شركت داشتن نسب

از اين طريق سرمايه گذاران درآمد بیشتري معموال عايدشان مي شود , ثانیا تامین مالي از طريق 

فروش سهام به مفهوم ازدست دادن قسمتي از كنترل شركت است .درصورتیكه نسبت بدهي 

مي شود ,زيرا سهم سهامداران از خیلي باال باشد از میزان احساس مسئولیت سهامداران كاسته 

میزان سرمايه گذاري به مقدار كمي با خطر مواجه خواهد شد.اگرشركت درامور مالي خود 

موفق باشد میزان بازدهي آن به نفع سهامداران خیلي زيادخواهد شد واگر ناموفق باشد زيان 

ان با مقايسه مقدار خیلي كم متوجه سهامداران خواهد شد چراكه میزان سرمايه گذاري سهامدار

 .دوام كمتر میباش

 نسبت بدهی  
 کل بدهی ها

0.67 
 کل داراییها

 

تحلیل : اين نسبت نشان میدهد در اين شركت قسمت اعظم دارايي ها از محل بدهي ها تامین 

اين نسبت توانائي شركت درتحمل كاهش خالص دارائیها براثرزيان هاي مي گردد بنابراين 

 ، هر چقدراين نسبت باال باشد ،را دارد بار دهندگان مخاطره افتادن منابع اعتوارده بدون به 

 .میباشد نشاندهنده ريسک باالي اعتبار دهندگان
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 نسبت كل بدهي به ارزش ويژه:

در محاسبه اين نسبت كل بدهي اعم از جاري و بلند مدت را بر ارزش ويژه تقسیم مي كنند.      

ان برسهامداران درصد حكايت از آن مي كند كه حقوق مالي طلبكار 100تجاوز اين نسبت از 

 فزوني گرفته است.

نسبت کل بدهی به ارزش 

 ویژه 

 کل بدهی
2 

 ارزش ویژه

 

م داران موظف افزايش يافته و سها طلبكاران برسهامدارانتحلیل : در اين شركت حقوق مالي 

هستند حقوق مالي طلبكاران را پرداخت نمايند و اين نسبت وضعیت نا مطلوب مالي شركت را 

 بیان مي كند. 

  نسبت بدهي جاري به ارزش ويژه :

براي بدست آوردن اين نسبت بدهي جاري را بر ارزش ويژه تقسیم مي كنند. هرگاه  

درصد تجاوز كند موسسه را مبتالي به مشكالت اقتصادي  80میزان اين نسبت از 

 .تشخیص مي دهند

 

نسبت بدهی جاری به 

 ارزش ویژه 

 بدهی جاری
2 

 ارزش ویژه

به سامان شركت بیان شد با اين نسبت به مي مالي نا تحلیل : همانطور كه در نسبت قبل وضعیت

  ان نیز پي برد . توان به مشكالت اقتصادي

 نسبت بدهي بلند مدت به ارزش ويژه:
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گیري از منابع وام دهندگان را بیان مي كند هر قدر اين  اين نسبت میزان ظرفیت وام

 ه بیشتر خواهد شد.سنسبت كوچک باشد، امكان اخذ وام براي موس

 

نسبت بدهی بلند مدت 

 به ارزش ویژه 

 بدهی بلند مدت
0.72 

 ارزش ویژه

 

كت شرايط الزم براي اخذ وام در اين سال مالي را ندارد . و براي رفع نیاز خود تحلیل : اين شر

 بايد به منابع ديگر رجوع كند .

 نسبت بدهي به حقوق صاحبان سهام:

يد در اين صورت میتوان آاين نسبت از تقسیم بدهي ها بر حقوق صاحبان سهام به دست مي 

بدهي را به صورت كل بدهي يا بدهي بلند مدت تعريف كرد اين نسبت نشانگر اين است كه 

 تامین مالي  توسط بستانكاران در مقابل حقوق صاحبان سهام چگونه است

هي به حقوق صاحبان سهام پايین تررا ترجیح میدهند وام دهندگان بلند مدت معموال نسبت بد

 زيرا احتمال عدم باز پرداخت طلب انان كمتر است .

 

نسبت بدهی به حقوق 

 صاحبان سهام

 بدهی 
2 

 حقوق صاحبان سهام

تامین مالي  توسط لیل : با توجه به عدد اين نسبت شركت در اين سال مالي در قبال تح      

مشكلي  نخواهد داشت و وام دهندگان بلند مدت با  مقابل حقوق صاحبان سهامبستانكاران در 

 اطمینان باز پرداخت به اعطا وام مي پردازند .
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 نسبت توان پرداخت بهره)پوشش هزينه بهره(:

بیانگر اين است كه تا چه اندازه مي توان از محل سود قبل از كسر بهره و مالیات هزينه 

چه اين نسبت افزايش يابد ريسک مالي) عدم پرداخت بدهي( ي بهره را پوشش داد هر

افزايش يافته لذا ريسک ورشكستگي افزايش میابد. با توجه به احتمال نوسان سود قبل 

از مالیات و بهره ممكن است سود مزبور كاهش يابد بنابراين توان پرداخت بهره بزرگتر 

ست كه در سالهاي اتي نیز بهره ااز يک غالبا مطلوب و مناسب است  زيرا به اين معني 

 .هاي پرداختني به وام دهنگان پرداخت خواهند شد 

نسبت توان پرداخت 

 بهره

 (EBITسود قبل از بهره و مالیات )
(2/14) 

 هزینه بهره

 

اين نسبت منفي شده و بیانگر اين موضوع مي تحلیل : همانطور كه مشاهده مي كنید 

از محل سود قبل از كسر بهره و مالیات هزينه ي باشد كه در اين دوره مالي نمي توان 

 .بهره را پوشش داد

 نسبت مالكانه:

اين نسبت نشان مي دهد بطور كلي چه مقدار از دارايیها به صاحبان سهام تعلق دارد و در تفسیر 

مده ارتباط نزديک دارد و اين نسبت مكمل نسبتهاي نقدينگي بوده زيرا آ نسبت كل در باال

 نشان مي دهد محل تامین نقديگي استقراض بوده است يا نه 

 نسبت مالکانه 
 ارزش ویژه

0.33 
 کل دارایی
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از تامین نقدينگي از محل  0,33اين نسبت نشان مي دهد در دوره ي مالي مذبور تحلیل : 

 . استقراض بوده است

 نسبت های سود آوری

محل آن از طريق تامین د و كسب سورا درموفقیت شركت ان میزد آوري سوي نسبت ها

وبسته به نوع تحلیل  هددمي ار تحلیل قرو تجزيه رد مواري را سرمايه گذوش و فر،مددرآ

به بیاني ساده تر اين نسبت بیانگر عملكرد كلي شركت و .درهفت شاخص دسته بندي میگردند

سه میزان سود اوري در برابر حجم عملیات است  از انجا كه هدف نهايي شركت تحصیل مقاي

سود است عملكرد ضعیف نشاندهندهي عدم موفقیت شركت در دستیابي به اهداف مورد نظر 

 است و در صورت عدم اتخاذ اقدامات اصالحي امكان ورشكستگي وجود خواهد داشت

 : نسبت سودخالص به فروش

بدست مي آيدو اين نسبت بیانگر اين است كه  فروش خالص  ازتقسیم سودخالص براين نسبت 

ضعف اين نسبت آنست كه بسیار هزينه ها  چند درصد از فروش را سود خالص تشكیل میدهد 

همانندهزينه تامین مالي كه درمحاسبه سودخالص لحاظ شده اندارتباطي به فعالیت فروش 

 دد.نداشته ولي درعدد نسب تظاهرمیگر

 تغییرات اين نسبت تحت تاثیر سه عامل قرار مي گیرد : 

 ( ساختار هزينه ها3( سیاست قیمت گذاري  2(حجم فروش  1

 باال بودن اين نسبت مناسب تر است

 نسبت سود به فروش   
 سود خالص

0/13 
 فروش

 



 

20 
 

 

 نسبت سود ناخالص:

اين نسبت بیانگرعملكرد شركت  به ازاي بهاي فروش وكنترل هزينه ها مي باشد اين نسبت  

ازتقسیم سود  عملیاتي به فروش خالص بدست مي آيداقالم غیرعملیاتي هم چون درآمدوهزينه 

بهره ، سودوزيان واگذاري دارائیها درمحاسبه سودعملیاتي منظورنمي شود اين نسبت 

 يابي سودآوري و فروش است.ارزمعیارقويتري براي 

نسبت سود ناخالص به    

 فروش

بهای تمام شده ی کاالی     -فروش   

 فروش رفته
0/31 

 فروش

 

  :(ROIازده دارايي )ب

اين بازده نسبت دارايیهاي بكار گرفته شده را محاسبه مي كند هرچه اين نسبت بیشتر باشد يعني 

ومعیاربهتري براي سنجش توانسته ايم از دارايي بكار گرفته شده سود بیشتري ايجاد كنیم 

سودآوري شركت درمقايسه با نسبت سودخالص به فروش ونسبت سودعملیاتي است زيرا توان 

 گیري موثرازدارائیها درايجادسودخالص نشان مي دهد.كارربمديريت را د

 

 بازده کل دارایی    
             سود خالص

 کل دارایی  0/11
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 قدرت كسب سود دارايیها :

اين نسبت قدرت كسب سود دارايي ها را پیش از اثر هاي ناشي از مالیات و وام نشان مي دهد و 

براي مقايسه ي شركت هاي كه از نظر مالیاتي و اهرم مالي در شرايط متفاوتي قرار دارند مورد 

 استفاده قرار مي گیرد. 

 قدرت کسب سود دارایی
 (EBITسود قبل از کسر مالیات )

0/14 
 داراییکل 

 

 :(ROEبازده حقوق صاحبان سهام )

اين بازده بهترين معیار براي سنجش موفقیت شركت در دستیابي به هدف )ايجاد حداكثر بازده 

براي سرمايه گزاري سهامداران است ( مي باشديادآور میشويم كه اين نسبت میزان سود خالص 

 .ايجاد شده در مقابل هر يک ريال حقوق صاحبان سهام را نشان مي دهد 

ز نرخ بهره ي بدهي باشد در اين صورت مازاد نرخ بازده نسبت در صورتیكه اين نسبت بیشتر ا

به نرخ هزينه وام به سهامداران تخصیص يافته و سبب افزايش نرخ بازده حقوق صاحبان سهام 

 مي شود  كه در نهايت موجب افزايش ارزش شركت میشود .

 بازده حقوق صاحبان سهام
 سود خالص

0/33 
 حقوق صاحبان سهام
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 نسبتهای فعالیت)کارایی(:

اين نسبت میزان استفاده ي شركت از دارايیهايش براي ايجاد درآمد فروش را اندازه گیري مي 

كند نسبت فعالیت نشان میدهد كه ايا شركت در داراي جاري و بلند مدت بطور متناسب سرمايه 

گذاري كرده يا نه اگر سرمايه گذاريش بیش از اندازه باشد به اين معني است كه منابع مالي 

شده براي خريد يک نوع دارايي خاص میتوان براي مقاصد مولد تري مورد استفاده مصرف 

قرار داد و اگر سرمايه گذاري كمتر از حد معقول باشد  به اين معني است كه شركت خدمات 

 نا مناسب به مشريان ارائه مي كند ويا اينكه محصوالت خود را با كارائي كم تولید مي كند . 

 كاال : نسبت گردش موجودي 

اين نسبت نشان مي دهد در طي سال چند بار كاال تولید نموده و سپس آن را فروخته ايم براي 

محاسبه ي اين نسبت بايد از اطالعات موجود در ترازنامه و صورت سود و زيان استفاده كرد 

ممكن است در يک سال خاص موجودي كاال تغییرات يا نوسانات قابل مالحظه اي داشته باشد 

اين صورت به جاي استفاده از مانده اخر سال بايد از متوسط ساالنه ي موجودي استفاده كرد  در

 ر واحد تجاريست.تهرچه اين نسبت باال تر باشد بهتر است زيرا نشانگر فعالیت بیش

 

 نسبت گردش موجودی کاال
 بهای تمام شده ی کاالی فروش رفته

1.19 
 متوسط موجودی کاال

 

بار كاال تولید نموده و آن را  1,19اين نسبت شركت در دوره ي مزبور تحلیل : بر اساس 

 فروخته است .
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 نسبت گردش حساب دريافتني:

اين نسبت تعداد دفعات وصول مطالبات را در طي يک سال نشان مي دهد هرچه اين نسبت 

وصول بیشتر باشد بهتر است چرا كه بیانگر اين است كه شركت مطالبات خود را سريع تر 

میكند ولي اگر اين نسبت خیلي باال باشد نشانگر سیاست اعتباري سخت شركت است. در اين 

 نسبت فروش نیسه بر فروش ارجحیت دارد .

نسبت گردش حساب 

 دریافتنی

 فروش نسیه ی ساالنه 
65.94 

 متوسط حساب دریافتنی

 

مطالبات خود را با سرعت زياد بودن اين نسبت بیانگر اين موضوع مي باشد كه اين شركت 

 وصول مي كند و اين بسیار خوب مي باشد .

 متوسط دوره ي وصول مطالبات :

اين نسبت بیانگر تعداد روز هايي است كه طول مي كشد شركت مطالبات خود را وصول كند 

براي محاسبه اين نسبت ابتدا متوسط فروش نسیه روزانه با تقسیم فروش نسیه ي ساالنه بر 

میشود هر چه اين نسبت كوچكتر باشدبهتر است زيرا به اين معناست كه مطالبات مشخص 360

شركت سريع تر وصول میشود البته كوچک بودن آن بیش از حد به معناي شرايط اعتباري 

 سخت شركت است .

متوسط دوره ی وصول 

 مطالبات 

360 
5.48 

 نسبت گردش حساب دریافتنی

 

روز طول مي كشد كه مطالبات وصول گردد و  5,48شده تحلیل : براساس نسبت محاسبه 

 .بنابراين شرايط مطلوب وصول مطالبات را بیان مي نمايد يعني زودتر وصول میگردد
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 نسبت گردش كل دارايیها:

اين نسبت كارائي دارايي ها را نشان مي دهد زماني كه شركت به ظرفیت تولیدي خود خود 

رچه اين نسبت بیشتر باشد بیانگر فعالیت بیشتر واحد برسد اين نسبت حد اكثر خواهد شد ه

 تجاريست ودر اين نسبت فروش بر فروش رفته ارجحیت دارد.

 نسبت گردش کل دارایی
 فروش

0.85 
 کل دارایی

 

: اين نسبت بیان میكند فعالیت واحد تجاري در سال مورد رسیدگي به میزان كافي نبوده تحلیل 

 .كه بتوانیم به ظرفیت تولیدي دست پیدا كنیم 

 

 :نسبت گردش سرمايه جاري

اين نسبت بیانگر اين است كه سرمايه در گردش تا چه اندازه در فروش موثر بوده اگر اين 

 . سرمايه در گردش تلقي مي شود نسبت افزايش داشت دلیل آن كمبود

 نسبت گردش سرمایه جاری
 فروش

7/23 
 سرمایه در گردش

 

تحلیل : افزايش اين نسبت نشان دهنده ي اين موضوع مي باشد كه اين شركت با كمبود سرمايه  

 در گردش مواجه مي باشد يعني دارايي جاري از بدهي جاري بیشتر مي باشد .
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