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تجزیه و تحلیل صورت های مالی

 نیاز به تجزیه                                                                                                                                            
    وتحلیل مقایسه ای                                                                                                                                    

 ابزار تجزیه و تحلیل

تحلیل  و  تجزیه  مبناهای 
صورت های مالی

 نقدینگی
 سودآوری

 توان پرداخت بدهی ها

تحلیل نسبت ها

 ترازنامه
 صورت سود و زیان

تجزیه و تحلیل 
عمودی و افقی

تجزیه و تحلیل صورت های مالی با هدف کش��ف روابط پنهان بین اطالعات مالی انجام می ش��ود. کش��ف روابط تنها از طریق 
مقایس��ه اقالم مشابه امکان پذیر اس��ت. مقایسه، مهم ترین ابزار برای یافتن شباهت ها و تفاوت های اقالم است. شناسایی تفاوت ها و 
ش��باهت ها منجر به تعیین روابط بین اقالم می ش��ود. پرکاربردترین ابزار مقایسه و تعیین رابطه عبارتند از : نسبت یابی، درصد گیری 

و روندیابی.
در این فصل دو روش تجزیه و تحلیل مالی زیر تشریح می شوند:

1 تجزیه وتحلیل مقایسه ای: صورت های مالی دو یا چند دوره مالی با یک دیگر مقایسه می شود.
2 تجزیه و تحلیل درونی: مقدار و اهمیت نس��بی هر یک از اقالم یک صورت مالی در مقام مقایس��ه با س��ایر اقالم همان صورت 

تعیین می گردد. محتوا و ساختار فصل 10 به صورت زیر است:

اهداف مطالعه: هنر جویان پس از مطالعه این فصل باید بتوانید:
1  علت نیاز به تجزیه و تحلیل های مقایسه ای را بیان کنید.

2  ابزارهای تجزیه و تحلیل صورت های مالی را تعیین کنید.
3  تجزیه و تحلیل افقی را توضیح دهید و آن را بکار ببرید.

4 تجزیه و تحلیل عمودی را تشریح کرده و آن را بکار ببرید.
5  نس��بت های مالی مورد استفاده در تحلیل نقدینگی، سودآوری و توانایی پرداخت بدهی های یک شرکت را تعیین و                                                                                                                                                

              محاسبه کنید.

مروری بر فصل

تجزیه و تحلیل صورت های مالی
فصل10
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مبانی تجزیه و تحلیل صورت های مالی

تجزی��ه و تحلیل صورت های مالی یک ش��رکت در 
بردارنده ارزیابی سه ویژگی است: نقدینگی، سودآوری 
و توانایی پرداخت بدهی ها. یک اعتبار دهنده )بستانکار( 
کوتاه مدت، ب��رای مثال بانک، قبل از همه به نقدینگی 
ش��رکت )توانایی وام گیرنده ب��رای پرداخت تعهدات 
شرکت در سررسید( توجه دارد. نقدینگی متقاضی وام، 
یک عامل بسیار با اهمیت در ارزیابی توانایی بازپرداخت 
وام محس��وب می شود. یک بس��تانکار بلندمدت، برای 
مثال، دارنده اوراق مش��ارکت ش��رکت، ب��ر معیارهای 
سودآوری و توانایی پرداخت بدهی توجه دارد. این دو 
دس��ته از معیارها، توانایی ش��رکت را برای ادامه حیات 
در بلندمدت نش��ان می دهند. بستانکاران بلندمدت، این 
معیارها را از طریق اندازه گیری مقدار بدهی درس��اختار 
سرمایه ش��رکت و توانایی شرکت در پرداخت بهره، به 
دست می آورند. به صورت مشابه، سهامداران به توانایی 
پرداخت بدهی و س��ودآوری شرکت توجه دارند. این 
گروه، امکان پرداخت سود سهام توسط شرکت و رشد 

احتمالی قیمت سهام را ارزیابی می کنند.
نیاز به تحلیل های مقایسه ای

در  گزارش ش��ده  اقالم  تمامی 
صورت ه��ای مالی، ب��ا  اهمیت 
ش��رکت  وقت��ی  هس��تند. 
ایران  خ��ودرو، موجودی نقدی خ��ود را در ترازنامه 
24,710 میلیارد ریال گ��زارش می کند، می دانیم که در 
تاریخ ترازنامه، ش��رکت ایران خ��ودرو این مبلغ وجه 
نقد را در اختیار داشته است. با این حال، نمی دانیم که 
وجه نقد ش��رکت طی دوره های گذشته افزایش داشته 
اس��ت یا خیر، ی��ا این مبلغ، برای نیازهای ش��رکت به 
وج��ه نقد کفایت می کند یا خیر. ب��رای آن که بتوان به 

چنین اطالعاتی دس��ت یافت، باید موجودی نقدی با 
سایر اقالم صورت های مالی مقایسه شود.مقایسه ها را 
می ت��وان بر مبناهای مختلفی انجام داد که در این فصل 

به سه مورد آن اشاره می شود:
1 مبن��ای درون ش��رکتی:   در ای��ن مبن��ا یک قلم 
اطالعات یا یک رابطه مالی ش��رکت در س��ال جاری، 
ب��ا قلم اطالع��ات یا رابطه مالی مش��ابه در یک یا چند 
سال گذشته مقایس��ه می شود. برای مثال، شرکت ایران 
خودرو می تواند موجودی وجه نقد خود در پایان دوره 
مالی جاری را با موجودی س��ال گذشته مقایسه کند تا 
مقدار افزایش یا کاهش در وجه نقد مش��خص شود. به 
صورت مش��ابه، ش��رکت ایران خودرو می تواند نسبت 
وج��ه نقد ب��ه دارایی های جاری در پایان س��ال جاری 
را با همین نس��بت در س��ال های گذش��ته مقایسه کند. 
مقایسه های درون شرکتی در کشف تغییرات در روابط 

مالی و روندهای با اهمیت، مفید می باشند.
2  میانگین ه��ای صنع��ت:   در ای��ن مبن��ا، یک قلم 
اطالعات یا یک رابطه مالی یک ش��رکت با متوسط های 
صنعت مقایسه می شوند. برای مثال، سود خالص شرکت 
ایران خودرو را می توان با متوس��ط سود خالص تمامی 
شرکت های فعال در صنعت خودروسازی مقایسه کرد. 
مقایس��ه های با صنعت، اطالعات��ی در رابطه با عملکرد 

نسبی شرکت در مقابل صنعت فراهم می آورد.
3  مبنای بین شرکتی:    این مبنا، یک قلم اطالعات 
ی��ا یک رابطه مالی ش��رکت را با همان قلم اطالعات یا 
رابطه مالی یک یا چند ش��رکت رقیب مقایس��ه می کند. 
تحلیل گ��ران، این مقایس��ه ها را بر مبن��ای صورت های 
مالی منتشر شده ش��رکت ها انجام می دهند. برای مثال، 
می توان کل مبلغ فروش ش��رکت ایران خودرو را با کل 

علت نیاز به تجزیه و تحلیل های 
مقایسه ای را بیان كنید.

هدف مطالعه 1
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درآمد فروش ش��رکت رقیبی مانند س��ایپا مقایسه کرد. 
مقایس��ه های بین ش��رکتی در تعیین وضعی��ت رقابتی 

تصویر1-10 مقایسات درون شركتی، میانگین صنعتی و بین شركتی

شرکت، سودمند هستند.

شركت ب

+ د + ج  ب 
3

میانگین های صنعتدرون شرکتی

شركت جبین شرکتی

شركت د

شركت الف

شركت ب شركت الف

شركت الف

1389 1390

ابزار تجزیه و تحلیل 
ب��رای  مختلف��ی  اب��زار  از 
داده ه��ای  اهمی��ت  ارزیاب��ی 
اس��تفاده  مال��ی  صورت ه��ای 
می ش��ود. اب��زار مت��داول م��ورد اس��تفاده عبارتند از:
تجزیه و تحلیل افقی: مجموعه ای از داده های صورت های 
مال��ی را در ط��ی ی��ک دوره زمانی ارزیاب��ی می کند.
تجزیه و تحلیل عم��ودی: اطالعات هر صورت  مالی  
)مانن��د ترازنام��ه( را در قالب درص��دی از یک مبنای 

مشترک )مانند کل دارایی ها( ارزیابی می کند.
تجزی��ه و تحلیل نس��بت ها: رابطه بی��ن اقالم منتخب 

صورت های مالی را بیان می کند.

شناسایی ابزار تحلیل
 صورت های مالی

هدف مطالعه 2

تحلیل افقی اساسًا به منظور مقایسه های درون شرکتی 
استفاده می ش��ود. دو ویژگی صورت های مالی منتشر 
ش��ده، این نوع مقایسه ها را تس��هیل می کند: نخست، 
تمامی صورت های مالی اساس��ی، داده های مالی را به 
صورت مقایسه ای و حداقل برای 2 سال ارائه می دهند. 
دوم، خالصه ای از برخی اطالعات مالی برای مجموعه 
زمانی 5 تا 10 س��اله ارائه می شوند. تحلیل عمودی در 
هر دوی مقایسه های درون شرکتی و بین شرکتی مورد 
اس��تفاده قرار می گیرند. تحلیل نسبت ها در هر سه نوع 
مقایسه، استفاده می شوند. در بخش های بعدی، هر سه 

نوع تجزیه و تحلیل تشریح خواهند شد.
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تصویر 2-10 فروش خالص شركت ایران خودرو

تجزیه و تحلیل افقی

تحلیل افقی را توضیح دهید و آن 
را بکار ببرید.

تجزی��ه و تحلی��ل افق��ی، که هدف مطالعه 3
نیز  رون��د  تحلی��ل  هم چنی��ن 
نامیده می ش��ود، تکنیکی برای 
ارزیاب��ی مجموعه ای از اطالعات صورت های مالی در 
طی دوره ای از زمان اس��ت. هدف این تکنیک، تعیین 

افزایش یا کاهش رخ داده در این قلم اطالعات اس��ت. 
ای��ن تغییر ممکن اس��ت در قالب مبلغ ی��ا درصد بیان 
ش��ود. برای مثال، آخرین ارقام فروش خالص شرکت 

ایران خودرو به صورت زیر است:

شركت ایران خودرو - سهامی عام
خالص فروش )ارقام به میلیارد ریال(

1387
187810

1388
199030

1389
198600

اگر فرض شود سال 1387، سال مبنا است، می توان 
درصد افزایش یا کاهش فروش خالص در دیگر سال ها 

تصویر 3-10 فرمول تحلیل افقی تغییرات نسبت به سال مبنا

تصویر 4-10 فرمول تحلیل افقی سال جاری نسبت به سال مبنا

را نسبت به سال مبنا بیان کرد:

− مبلغ سال جاری مبلغ سال مبنا 
تغییر نسبت به سال مبنا=

مبلغ سال مبنا

برای مثال، می توان بیان کرد که فروش خالص شرکت 
ایران خودرو در س��ال 1388 نس��بت به س��ال 1387، 
تقریبًا 6 درص��د  ]187،810/)199،030-187،810([
افزایش داشته است. به صورت مشابه می توان بیان کرد 
که فروش خالص از س��ال 1387 تا سال 1389 تقریبًا

5/7 درصد ]187،810/)187،810-198،600([ افزایش 
داش��ته است. روش دیگر آن است که فروش به شکل 
درصدی از فروش س��ال مبنا بیان می ش��وند. این کار 
را می توان با تقس��یم مبلغ فروش س��ال جاری بر مبلغ 

فروش سال پایه انجام داد. به صورت زیر:

نتایج جاری نسبت به سال مبنا
مبلغ سال جاری
مبلغ سال مبنا

=

خودرو در طی سال های 1387 تا 1389 نمایش می دهد.تصویر 5-10 این تجزیه و تحلیل را برای شرکت ایران 
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تجزیه و تحلیل افقی

تصویر 5-10 تحلیل افقی فروش خالص شركت ایران خودرو نسبت به سال مبنا

شركت ایران خودرو - سهامی عام
خالص فروش- نسبت به سال مبنا

1387
187810

1388
199030

1389
198600

%100 %106 %105 / 7

ترازنامه
ب��رای تش��ریح بیش تر تجزی��ه و تحلی��ل افقی، از 
صورت های مالی فروشگاه های زنجیره ای رفاه استفاده 
شده است. تصویر 6-10 تجزیه و تحلیل افقی ترازنامه 
فشرده فروش��گاه های زنجیره ای رفاه را برای دو سال 
1387 و 1388 ب��ه همراه تغیی��رات ریالی و درصدی 
نمایش می دهد.ترازنامه مقایس��ه ای نمایش داده ش��ده 
در تصویر 6-10 نش��ان می دهد که تغییرات با اهمیتی 

در س��اختار مالی فروشگاه های زنجیره ای رفاه، از سال 
1387 تا 1388 رخ داده است:

در بخش دارایی ها، خالص دارایی های ثابت مشهود 
% افزایش داشته است. 1675 میلیون ریال یا 26/5

در بخ��ش بدهی ها، بدهی های ج��اری 415 میلیون 
افزایش داشته است. % ریال یا 13/7

در بخش حقوق صاحبان سهام، سود انباشته، 2026 
افزایش یافته است. % میلیون ریال یا 38/6

فروشگاه های زنجیره ای رفاه - سهامی عام
ترازنامه فشرده )ارقام میلیون ریال(

29 اسفند
افزایش )كاهش( طی سال 1388

درصدمبلغ13881387دارایی ها
%10,2009,450750دارایی های جاری 7/9

%8,0006,3251,675دارایی های ثابت مشهود )خالص( 26/5
()25(150175دارایی های ثابت نامشهود % 14/3(

%18,35015,9502,400كل دارایی ها 15
بدهی ها

%3,4453,030415بدهی های جاری 13/7
()95(4,8754,970بدهی های بلند مدت % 1/9(

%8,3208,000320كل بدهی ها 4
حقوق صاحبان سهام

%2,7542,70054سهام عادی 10 هزار ریالی 2
%7,2765,2502,026سود انباشته 38/6

%10,0307,9502,080كل حقوق صاحبان سرمایه 26/2
%18,35015,9502,400كل بدهی  ماه و حقوق صاحبان سرمایه 15

تصویر 6-10 تحلیل افقی ترازنامه
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صورت سود و زیان
تصویر 7-10 تحلیل افقی صورت سود و زیان فشرده 
فروشگاه های زنجیره ای رفاه را برای سال های 1387 و 
1388 نمایش می دهد. تحلیل افقی صورت سود و زیان 

تغییرات زیر را نشان می دهد:
یــا  ریــال  میلیــون   2600 خالــص  فــروش 

14/2)18,370÷2,600( افزایش داشته است.
بهای تمام شده کاالی فروش رفته، 1,410 میلیون ریال 

)11,400÷1,410( افزایش داشته است. % یا 12/4
% کل هزینه هــای عملیاتی 370 میلیون ریال یا 11/6

)3,200÷370( افزایش یافته است.
به صورت کلی، ســود ناخالص و سود خالص رشد 
% و سود  قابل توجهی داشــته اند. سود ناخالص 17/1
افزایش داشــته اند. روند تغییرات سود  % خالص 26/5

فروشگاه های زنجیره ای رفاه مطلوب به نظر می رسد.

فروشگاه های زنجیره ای رفاه - سهامی عام
صورت سود و زیان فشرده )ارقام میلیون ریال(

برای سال منتهی به 29 اسفند
افزایش )کاهش( طی ســال 1388

درصدمبلغ13881387

%21,950196002350فروش 12
%)250()1,230()980(برگشت از فروش و تخفیفات 20/3

20,97018,3702,60012/4خالص فروش
1,41015بهای تمام شده کاالی فروش رفته

1,19017/1سود ناخالص
2,5302,11541519/6هزینه های فروش
()45(هزینه های اداری % 4/1(

37011/6کل هزینه های عملیاتی
4,5903,77082021/8سود عملیاتی

سایر درآمدها و سودهای غیر عملیاتی
()20(90110درآمد بهره و سود سهام % 18/2(

سایر هزینه ها و زیان های غیر عملیاتی
()45(هزینه بهره % 11/1(

%4,3203,475845سود خالص قبل از کسر مالیات 24/3
%292)1,390()1,682(مالیات بر درآمد 21

%553سود خالص  26/5

%
%

%
%

%
%

تصویر 7-10 تجزیه و تحلیل افقی صورت سود و زیان

)12,810()11,400(
8,1606,970

1,0401,085
3,5703,200

)405( )360(

2,6382,085



تجزی��ه و تحلیل افقی تغییرات از یک دوره به دوره 
دیگر تا حدودی ساده و کاماًل مفید است. اما محاسبات 
می تواند پیچیده ش��ود. اگر یک قلم اطالعات در سال 
مبنا یا سال جاری وجود نداشته باشد، نمی توان درصد 

تغییر را محاس��به نمود. به صورت مشابه، اگر یک قلم 
از صورت های مالی در سال مبنا یا سال جاری مقداری 
منفی داش��ته باش��د، در حالی که رقم متناظر آن مثبت 

است، نمی توان درصد تغییرات را محاسبه نمود.

مثال جامع 1 !

پاسخ:

خالصه اطالعات مالی شرکت سپیده در زیر ارائه شده است. )ارقام میلیون ریال است(

29 اسفند 291388 اسفند 1389

2,3401,800دارایی های ثابت جاری

7,5604,200دارایی های ثابت مشهود )خالص(

9,9006,000كل دارایی ها

مبلغ و درصد تغییرات در س��ال 1389 را با اس��تفاده از تجزیه و تحلیل افقی و با در نظر گرفتن سال 1388 به عنوان سال 
مبنا، محاسبه کنید.

طرح اقدام:
درصد تغییر را با تقسیم مبلغ افزایش بر مقدار سال 1388 )سال مبنا( محاسبه کنید.

                 افزایش در سال 1389

)540دارایی های ثابت جاری )2340 1800 /1800 %30−  

)3,360دارایی های ثابت مشهود )خالص( )7560 4200 / 4200 %80−  

)3,900كل دارایی ها )9900 6000 / 6000 %65−  
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تجزیه و تحلیل عمودی

تجزیه و تحلیل عمودی را توصیف 
كرده و آن را بکار ببرید.

عمودی، هدف مطالعه 4 تحلی��ل  و  تجزیه 
و  تجزی��ه  هم چنی��ن  ک��ه 
تحلیل هم ان��دازه نیز نامیده 
می شود، تکنیکی است که هر قلم از صورت های مالی 

را در قالب درصدی از یک مبلغ مبنا بیان می کند. معموالً 
در ترازنامه مبلغ مبنا، کل دارایی ها و در صورت سود و 
زیان مبلغ مبنا کل درآمد فروش اس��ت. به این ترتیب، 
ب��رای مثال می ت��وان بیان کرد ک��ه دارایی های جاری، 
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کل دارایی ها اس��ت،یا در صورت س��ود و زیان،  % 22
می توان بی��ان کرد که هزینه های فروش 16 درصد کل 

درآمد فروش است.
ترازنامه

تصویر 9-10 تجزیه و تحلیل عمودی ترازنامه مقایسه ای 
فروشگاه های زنجیره ای رفاه را نشان می دهد. مبلغ مبنا 
ب��رای دارایی ها، کل دارایی ها اس��ت. مبل��غ مبنا برای 
بدهی ها و حقوق صاحبان سرمایه، کل بدهی ها و حقوق 
صاحبان سرمایه است. تجزیه و تحلیل عمودی، اندازه 
نس��بی هر گروه از اقالم را در ترازنامه نش��ان می دهد. 
هم چنین، می توان درصد تغییر در اقالم دارایی، بدهی و 
حقوق صاحبان سرمایه، را به صورت جداگانه مشاهده 
کرد. برای مثال، می توان مش��اهده کرد که دارایی های 
% کل دارایی در سال 1387 به %55/6  جاری از 59/2
کل دارایی ها در سال 1388 کاهش یافته است )هر چند 
مبلغ ریالی دارایی های جاری در طی س��ال 1388 750 
میلیون ریال افزایش یافته اس��ت(. خالص دارایی های 
ثابت مشهود از 39/7% به 43/6% کل دارایی ها افزایش 
کل  % % به 39/7 یافته اس��ت. س��ود انباش��ته از 32/9
بدهی ها و حقوق صاحبان سرمایه افزایش یافته است. 
این نتایج، اس��تنتاج قبلی در رابطه با تأمین مالی رش��د 
دارایی ها از محل س��ود خالص را مجدداً تأیید می کند.

صورت سود و زیان
تصوی��ر 10-10  تحلی��ل عمودي صورت س��ود و 
زیان ش��رکت رفاه را نمایش می دهد. بهای تمام ش��ده 
کاالی فروش رفته در قالب درصدی از فروش خالص،

( کاهش یافته اس��ت و  % در مقاب��ل 61/1 % 62/1( % 1
) % در مقابل17 % 17/4( % کل هزینه های عملیات��ی 0/4

کاه��ش یافت��ه اس��ت. در نتیجه، تعجب آور نیس��ت که 
س��ود خالص، در قالب درصدی از ف��روش خالص، از 

افزایش یافته اس��ت. با توجه به این  % ب��ه 12/6 % 11/4
نتیجه و تحلیل می توان اس��تنباط کرد که فروش��گاه های 
از نظ��ر س��ودآوری در وضعی��ت  زنجی��ره ای رف��اه، 
مطلوب��ی بوده و در آین��ده می تواند موفق تر نیز باش��د.
یکی از مزایای تجزیه و تحلیل عمودی آن است که، 
تحلیل گر را قادر می سازد شرکت های با اندازه مختلف 
را با یک دیگر مقایس��ه کند. برای مث��ال، رقیب اصلی 
فروشگاه های زنجیره ای رفاه، فروشگاه های زنجیره ای 
شهروند اس��ت. با استفاده از تجزیه و تحلیل عمودی، 
می توان صورت س��ود و زیان فشرده این دو شرکت را 
مقایس��ه کرد که نتیجه این مقایس��ه در تصویر 10-11 
نش��ان داده ش��ده اس��ت.فروش خالص فروشگاه های 
زنجیره ای ش��هروند، 9,471 مرتب��ه بزرگ تر از فروش 
خالص فروش��گاه های زنجیره ای رفاه است. اما تجزیه 
و تحلی��ل عمودی، ای��ن تفاوت در ان��دازه را از میان 
می ب��رد. درصدها نش��ان می دهد که نرخ های حاش��یه 
سود ناخالص فروشگاه های زنجیره ای رفاه و شهروند 
مش��ابه است. با این وجود،  % و 38/6 % با اندازه 38/9

% درصد سود عملیاتی این دو شرکت با مقادیر 21/9
تف��اوت زیادی دارد. ای��ن تفاوت به درصد  % و 11/6
هزینه های فروش و اداری مربوط اس��ت به صورتی که 
درص��د هزینه ه��ای عملیات��ی ب��رای فروش��گاه های 
و برای فروش��گاه های زنجیره ای  % زنجیره ای رفاه 17
است. هر چند فروشگاه های زنجیره ای  % ش��هروند 27
ش��هروند س��ود خالص 8472 مرتبه بزرگ تر از سود 
خال��ص فروش��گاه های رفاه ب��ه دس��ت آورده اند، اما 
حاشیه س��ود خالص )س��ود خالص به ازای هر ریال 
% ( تنها 44 % فروش( فروش��گاه های ش��هروند )5/6
( است. % حاشیه سود خالص فروشگاه های رفاه )12/6
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فروشگاه های زنجیره ای رفاه - سهامی عام
ترازنامه فشرده )ارقام میلیون ریال(

29 اسفند
1388 1387

درصدمبلغدرصدمبلغدارایی ها
%10,200دارایی های جاری 55/69,450% 59/2

%8,000دارایی های ثابت مشهود )خالص( 43/66,325% 39/7
%150دارایی های ثابت نامشهود 0/8175% 1/1

%18,350كل دارایی ها 10015,950% 100
بدهی ها

%3,445بدهی های جاری 18/83,030% 19
%4,875بدهی های بلند مدت 26/54,970% 31/2

%8,320كل بدهی ها 45/38,000% 50/2
حقوق صاحبان سهام

%2,754سهام عادی 10,000 هزار ریالی 152,700% 16/9
%7,276سود انباشته 39/75,250% 32/9

%10,030كل حقوق صاحبان سرمایه 54/77,950% 49/8
%18,350كل بدهی ها و حقوق صاحبان س��رمایه 10015,950% 100

تصویر 9-10 تجزیه و تحلیل عمودی ترازنامه

 نکات مفید:
فرمول محاسبه

ترازنامه هم اندازه :
هر قلم ترازنامه
كل دارایی ها
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فروشگاه های زنجیره ای رفاه
صورت سود و زیان فشرده )ارقام میلیون ریال(

برای سال منتهی به 29 اسفند
1388 1387

درصدمبلغدرصدمبلغ
%21,950فروش 104/719,600% 106/7

%)980(برگشت از فروش و تخفیفات 4/7)1,230(% 6/7
%20,970خالص فروش 10018,370% 100

%)12,810(بهای تمام شده كاالی فروش رفته 61/1)11,400(% 62/1
%8,160سود ناخالص 38/96,970% 37/9

%2,530هزینه های فروش 122,115% 11/5
%1,040هزینه های اداری 51,085% 5/9

%)3,570(كل هزینه های عملیاتی 17)3,200(% 17/4
%4,590سود عملیاتی 21/93,770% 20/5

سایر درآمدها و سودهای غیرعملیاتی
%90درآمد بهره و سود سهام  0/4110) % 0/6(

سایر هزینه ها و زیان های غیرعملیاتی

%)360(هزینه بهره 1/7)405() % 2/2(

%4,320سود خالص قبل از كسر مالیات 20/63,475% 18/9

%)1,682(مالیات بر درآمد 8/0)1,390(% 7/5

%2,638سودخالص 12/62,085% 11/4

تصویر 10-10 صورت سود و زیان هم اندازه

 نکات مفید:
فرمول محاسبه صورت 
سود و زیان هم اندازه :

هر قلم صورت سود و زیان 
فروش خالص
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تصویر 11-10 مقایسه بین شركتی صورت های سود و زیان

صورت  سود و زیان فشرده
)ارقام میلیون ریال(

 فروشگاه های  شهروند فروشگاه های  رفاه

درصدمبلغدرصدمبلغ
%20,970فروش خالص 100198,600% 100

%12,810بهای تمام شده كاالی فروش رفته 61/1121,890% 61/4
%8160سود ناخالص 38/976,710% 38/6

%3,570هزینه های فروش و اداری 1753,570% 27
%4,590سود عملیاتی 21/923,140% 11/6

%1952سایر درآمدها و هزینه ها)شامل مالیات بر درآمد( 9/312,030% 6

%2638سود خالص 12/611,110% 5/6

تجزیه و تحلیل نسبت ها

نسبت های مورد استفاده در تجزیه 
و تحلیل نقدینگی، سودآوری و 

توان پرداخت بدهی ها را تعیین و 
محاسبه كنید.

نسبت ها هدف مطالعه 4 تحلیل  و  تجزیه 
رابط��ه بی��ن اق��الم منتخب 
داده ه��ای صورت های مالی 
را بیان می کند. یک نس��بت 
رابط��ه کمی بین یک مقدار و مقدار دیگر را بیان می کند. 
این رابطه در قالب درصد، نرخ یا یک تناسب ساده بیان 
می ش��ود. برای مثال، دارایی های جاری شرکت ناصري 
در سال 1387، 8076/5 میلیون ریال و بدهی های جاری 
آن 2,584 میلیون ریال اس��ت. می توان رابطه بین این دو 
مقدار )دارایی های جاری و بدهی های جاری( را از طریق 
تقسیم دارایی های جاری بر بدهی های جاری نشان داد. 
به این ترتیب این رابطه را می توان به یکی از س��ه شکل 

زیر بیان کرد:
درص��د: دارایی های ج��اری 313 درص��د بدهی های 

جاری است.
نرخ: دارایی های جاری 3/13 مرتبه بدهی های جاری است.

نس��بت: رابطه بی��ن دارایی های جاری ب��ه بدهی های 
جاری 3/13:1 است.

برای تجزیه و تحلیل صورت های مالی اساسی، می توان 
از نسبت ها برای ارزیابی، نقدینگی و توانایی پرداخت 
بدهی ها استفاده کرد. تصویر 12-10 این طبقه بندی ها 

را تشریح می کند.
نس��بت ها می توانند س��رنخ هایی درباره ش��رایط و 
وضعیت یک ش��رکت فراهم آورن��د در حالی که درک 
این شرایط از طریق مشاهده اقالم مجزای صورت های 
مالی امکان پذیر نیس��ت. با این وجود، یک نس��بت به 
تنهایی چندان پر مفهوم نیس��ت. بنابراین، در بحث از 
نس��بت ها، اغلب یکی از انواع مقایس��ه های زیر مورد 

استفاده قرار می گیرد:
1  مقایسه های درون شرکتی

2  مقایسه های مبتنی بر میانگین صنعت
3  مقایسه های بین شرکتی
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تصویر 12-10 طبقه بندی نسبت های مالی

نسبت های نقدینگی
توانایی كوتاه مدت ش��ركت را در ایفای تعهدات خود در سررس��ید و برطرف ساختن نیازهای 

غیره منتظره به وجه نقد، اندازه گیری می كند.
نسبت های سودآوری

سود یا موفقیت عملیاتی شركت را برای یک دوره زمانی معین اندازه گیری می كند.

نسبت های توانایی پرداخت بدهی ها
توانایی ادامه حیات شركت را برای دوره های زمانی بلندمدت، اندازه گیری می كند.

سود خالص = درآمدها هزینه ها−

نسبت های نقدینگی
نس��بت های نقدینگی، توانایی کوتاه مدت ش��رکت 
را در پرداخ��ت تعهدات در سررس��ید آن ها و برطرف 
ساختن نیازهای غیر منتظره به وجه نقد، را اندازه گیری 
می کند. بستانکاران )اعتباردهندگان( کوتاه مدت مانند 
بانک ه��ا و تأمین کنندگان م��واد اولیه معموالً عالقه مند 
به ارزیابی نقدینگی ش��رکت می باشند. نسبت هایی که 
می توان از آن ها برای تعیین توان ش��رکت در پرداخت 
بدهی های کوتاه مدت اس��تفاده کرد عبارتند از: نسبت 

تصویر 13-10 نسبت جاری

نسبت جاری در واقع به چه معنی است؟ نسبت 2/96 
مرتبه برای سال 1388 به این معنی است که به ازای هر 
ریال بدهی جاری، فروشگاه های رفاه، 2/96 ریال دارایی 

نسبت جاری
دارایی های جاری

بدهی های جاری
=

جاری، نس��بت آنی، گردش حس��اب های دریافتنی و 
گردش موجودی کاال.

1  نسبت جاری
نس��بت جاری ی��ک معیار مت��داول ب��رای ارزیابی 
نقدینگ��ی و توانایی پرداخت بدهی ه��ای کوتاه مدت 
شرکت محس��وب می شود. این نسبت از طریق تقسیم 
دارایی های جاری بر بدهی های جاری محاسبه می شود. 
تصویر 13-10 نسبت جاری فروشگاه های رفاه را برای 

سال های 1387 و 1388 نمایش می دهد.

فروشگاه های زنجیره ای رفاه )ارقام میلیون ریال(
1388      1387    

9450 3 /12
3030

=
10200 2 / 96
3445

= مرتبه مرتبه

1/06مرتبه:میانگین صنعت  2/02مرتبه:فروشگاه های شهروند 

جاری در اختیار دارد. نسبت جاری فروشگاه های رفاه 
در سال اخیر کاهش داشته است اما در مقایسه با میانگین 
صنعت )1/06( به نظر می رس��د نقدینگی فروشگاه های 
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در مقایسه با موجودی کاال و پیش پرداخت هزینه ها، 
وجه نقد، سرمایه گذاری های کوتاه مدت و حساب های 
دریافتنی از نقدینگی بسیار باالتری برخوردار می باشند. 
ممکن اس��ت موج��ودی کاال به س��رعت قابل فروش 
نباش��د و نتوان پیش پرداخت هزینه ها را به سایر افراد 

رفاه در وضعیت مناس��بی قرار دارد. این نتیجه گیری در 
مقایسه با نس��بت جاری فروشگاه های شهروند )2/02 

مرتبه( کماکان پابرجا است.
نسبت جاری، تنها یکی از معیارهای نقدینگی است. 
هم چنی��ن این نس��بت، ترکیب دارایی ه��ای جاری را 
م��ورد توجه قرار نمی دهد. برای مثال، نس��بت جاری 
این واقعیت را افش��ا نمی کند که ممکن اس��ت بخش 
عمده ای از دارایی های جاری متشکل از موجودی های 
راکد باشد. قطعًا پرداخت بدهی ها مستلزم آن است که 

ابت��دا، موجودی کاال به ف��روش رفته و پس از وصول 
وجه این فروش، بدهی ها پرداخت شود.

2  نسبت آنی
نسبت آنی معیاری از نقدینگی فوری و کوتاه مدت 
شرکت است. این نسبت از طریق تقسیم جمع وجه نقد، 
س��رمایه گذاری های کوتاه مدت و خالص حساب های 
دریافتنی بر بدهی های جاری، محاس��به می شود. برای 
مثال، فرض کنید، دارایی های جاری فروشگاه های رفاه 

برای سال های 1387 و 1388 به قرار زیر است.
فروشگاه های زنجیره ای رفاه
ترازنامه )ارقام میلیون ریال(

13881387
دارایی های جاری

1,0001,550وجه نقد
200700سرمایه گذاری های كوتاه مدت 
2,3001,800حساب های دریافتنی )خالص(

6,2005,000موجودی كاال
500400پیش پرداخت هزینه ها
10,2009,450كل دارایی های جاری

تصویر 10-14
و واحدهای تجاری منتقل کرد. بنابراین، نس��بت آنی، 
نقدینگی فوری شرکت را اندازه گیری می کند. نسبت آنی 
فروشگاه های رفاه برای سال های 1387 و 1388 به همراه 
اطالعات مقایسه ای در تصویر 15-10 ارائه شده است.

وجه نقد + سرمایه گذاری های كوتاه مدت + خالص حساب های دریافتنی
بدهی های جاری

تصویر 15-10 نسبت آنی

نسبت آنی =

فروشگاه های زنجیره ای رفاه )ارقام میلیون ریال(
1388      1387    

مرتبه مرتبه

0/29مرتبه:میانگین صنعت  0/87مرتبه:فروشگاه های شهروند 

1550 700 1800 1 / 34
3030
+ +

=
1000 200 2300 1 /02

3445
+ +

=
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نسبت آنی فروشگاه های رفاه در طی سال 1388 کاهش 
یافته اس��ت. آیا نسبت آنی به مقدار 1/02 مرتبه، کافی 
اس��ت؟ این موضوع به صنع��ت و وضعیت اقتصادی 
بس��تگی دارد. در مقایس��ه با متوس��ط صنعت )0/29 
مرتبه( و فروش��گاه های شهروند )0/87 مرتبه(، رفاه از 

نظر نقدینگی فوری در وضعیت مطلوبی قرار دارد.
 3  سرمایه در گردش

تف��اوت بی��ن دارایی های ج��اری و بدهی های جاری 
یک ش��رکت، خالص س��رمایه در گردش یا سرمایه در 
گردش نامیده می ش��ود. خالص سرمایه در گردش در 
زمانی که دارایی های جاری بیش از بدهی های جاری 

باشد، مثبت است و هنگامی که بدهی های جاری بیش 
از دارایی های جاری اس��ت، س��رمایه در گردش منفی 
خواه��د بود. براس��اس تعریف دارایی ه��ای جاری و 
بدهی های جاری، خالص س��رمایه در گردش مثبت به 
معنی، وجوه نقد مازاد بر مبلغ مورد نیاز برای پرداخت 
بدهی ه��ای جاری اس��ت. به همین دلی��ل، معموالً در 
ش��رکت های دارای س��المت مالی، خالص سرمایه در 
گردش مثبت است. خالص سرمایه در گردش اغلب به 
عنوان میزان نقدینگی کوتاه  مدت یک ش��رکت در نظر 

گرفته می شود و به صورت زیر محاسبه مي شود:

تصویر 16-10 سرمایه در گردش

خالص س��رمایه در گردش ش��رکت در هر دو سال 
مثبت اس��ت ک��ه نش��ان از توانایي ش��رکت در ایفاي 

تعهدات کوتاه مدت دارد. 
4  گردش مطالبات تجاری

می ت��وان نقدینگ��ی را از طری��ق س��رعت تبدی��ل 
دارایی های معینی به وج��ه نقد اندازه گیری کرد. برای 
مثال، از نظر نقدینگی، اس��ناد و حساب های دریافتنی 
تجاری در چه وضعیتی قرار دارند؟ نسبتی که نقدینگی 
مطالب��ات تج��اری را اندازه گی��ری می کن��د، گردش 
مطالبات تجاری نامیده می ش��ود. این نس��بت متوسط 
تعداد دفعات وص��ول مطالبات تجاری را در طی یک 
دوره مالی اندازه گیری می کند. گردش مطالبات تجاری 

1 چنانچه نوس��انات فصلی عمده ای در مانده حس��اب ها و اس��ناد دریافتنی تجاری وجود دارد، میانگین مطالبات تجاری با اس��تفاده از مانده های ماهانه 
محاسبه می شود.

سرمایه در گردشبدهی های جاری - دارایی های جاری =

فروشگاه های زنجیره ای رفاه )ارقام میلیون ریال(
1388      1387    

6755 ریال = 3445 - 10200  6420 ریال = 3030 - 9450 

از طریق تقس��یم خال��ص فروش های نس��یه )خالص 
ف��روش منهای فروش های نق��دی( بر میانگین خالص 
اسناد و حساب های دریافتنی تجاری، محاسبه می شود. 
در مواردی که نوس��انات فصلی عمده ای وجود ندارد، 
میانگین خالص اس��ناد و حساب های دریافتنی تجاری 
را می توان از طریق تقسیم جمع مانده های ابتدای دوره 

و پایان دوره این حساب  بر عدد 2، محاسبه کرد1.
ف��رض کنید تمامی فروش های فروش��گاه های رفاه، 
نسیه اس��ت. ماندة خالص مطالبات تجاری در ابتدای 
س��ال 1387، 2,000 میلیون ریال بوده اس��ت. تصویر 
16-10 گردش مطالبات فروشگاه های رفاه را به همراه 

اطالعات مقایسه ای، ارائه می کند.
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تصویر 17-10 گردش دریافتنی ها

خالص فروش نسیه
گردش مطالبات =

فروشگاه های زنجیره ای رفاه )ارقام میلیون ریال(
1388      1387    

میانگین خالص دریافتنی های تجاری

مرتبه

28/23مرتبه:میانگین صنعت 

20970 10 / 2
1800 2300

2

=
+ 

  

18375 9 / 7
2000 1800

2

=
+ 

  

مرتبه

5 میانگین دوره وصول مطالبات 
یک نوع متداول از نس��بت گردش مطالبات تجاری، 
تبدیل این نسبت به میانگین دوره وصول مطالبات در 
قالب تعداد روز است. به این منظور 365 روز بر نسبت 

تصویر 18-10 دوره وصول مطالبات

گردش مطالبات تجاری تقس��یم می ش��ود. تحلیل گران 
اغلب از متوس��ط دوره وصول مطالب��ات برای ارزیابی 
اثربخش بودن خط مشی های اعتباری و وصول مطالبات 

شرکت استفاده می کنند.

فروشگاه های زنجیره ای رفاه )ارقام میلیون ریال(
1388     1387  

365
دوره وصول مطالبات =

نسبت  گردش مطالبات

12/93مرتبه:میانگین صنعت 

365 37 / 63
9 / 7

=

به این ترتیب در س��ال 1387، نزدیک به 38 روز بین 
ف��روش کاال و وص��ول مطالبات مربوط ب��ه آن، فاصله 
وجود داشته است. این دوره در سال 1388 به 36 روز 
کاهش یافته اس��ت که به معني بهبود مدیریت مطالبات 
است. با این وجود، مقایسه این ارقام با متوسط صنعت 

نشان از وضعیت نه چندان مطلوب شرکت دارد.
6. گردش موجودی کاال

گردش موجودی کاال، متوس��ط تع��داد دفعاتی که 

موج��ودی کاال در طی دوره به فروش رفته اس��ت را 
اندازه گی��ری می کن��د. هدف این نس��بت، اندازه گیری 
نقدینگی موجودی های کاال اس��ت. گردش موجودی 
کاال از طری��ق تقس��یم بهای تمام ش��ده کاالی فروش 
رفته بر متوس��ط موجودی کاال محاس��به می ش��ود. در 
صورتی که نوس��انات فصلی با اهمیتی وجود نداش��ته 
باش��د، می توان از مانده ابتدای دوره و پایان دوره برای 

محاسبه میانگین موجودی کاال استفاده کرد.

/
/

=
365 35 78
10 2
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فرض کنید، مانده موجودی کاال فروش��گاه های رفاه 
در ابت��دای س��ال 1387، 4,500 میلیون ریال اس��ت. 
گردش موجودی کاال به همراه اطالعات مقایسه ای در 
تصویر 19-10 ارائه شده است. گردش موجودی کاال 
در طی س��ال 1388 اندکی کاهش یافته است. گردش 
2/3 مرتبه ای در مقایسه با متوسط صنعت )7 مرتبه( و 

فروشگاه های ش��هروند )3/5 مرتبه( نسبتًا پایین است. 
به صورت کلی، هرچه گردش موجودی کاال س��ریع تر 
باش��د، وجه نقد کمتری از شرکت در قالب موجودی 
کاال، راکد می ماند و خطر منسوخ شدن موجودی کاال 

کمتر خواهد بود.

تصویر 19-10 گردش موجودی كاال

فروشگاه های زنجیره ای رفاه )ارقام میلیون ریال(
1388     1387       

گردش موجودی كاالبهای تمام شده كاالی فروش رفته =
میانگین موجودی كاال

7مرتبه:میانگین صنعت 

مرتبه

3/5مرتبه:فروشگاه های شهروند 

12810 2 / 3
5000 6200

2

=
+ 

  

11400 2 / 4
4500 5000

2

=
+ 

  

مرتبه

7  دوره گردش موجودی کاال 
یک نوع متداول گردش موجودی کاال، دوره گردش 
موجودی کاال اس��ت. این نسبت از طریق تقسیم 365 
روز بر گردش موجودی کاال محاس��به می ش��ود. برای 
مثال، حاصل تقسیم 365 روز بر 2/3 گردش موجودی 
کاال، تقریبًا 159 روز خواهد ش��د. متوسط دوره 159 
روزه برای فروش موجودی کاال در مقایس��ه با متوسط 
صنعت )52/1 روز7÷365( و فروش��گاه های شهروند 

تصویر 20-10 دوره گردش موجودي كاال

)104/3 روز3/5÷365( نسبتًا باال است.
نس��بت گردش موج��ودی کاال در صنای��ع مختلف 
تفاوت ه��ای زی��ادی دارد. برای مثال، فروش��گاه های 
زنجی��ره ای دارای گردش موجودی کاالی 10 مرتبه ای 
مقاب��ل،  در  می باش��ند.  روزه   37 دوره  متوس��ط  و 
فروشگاه های جواهرآالت دارای گردش 1/3 مرتبه ای 

و متوسط دوره 281 روزه هستند.

فروشگاه های زنجیره ای رفاه )ارقام میلیون ریال(
1388     1387       

دوره گردش موجودی كاال365 =
نسبت گردش موجودی ها

52/14مرتبه:میانگین صنعت 

365 158 / 7
2 / 3

=
365 152
2 / 4

=
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نسبت های سودآوری
نسبت های س��ودآوری، س��ود یا موفقیت عملیاتی 
یک شرکت را برای یک دوره زمانی معین اندازه گیری 
می کند. س��ودآوری یا زیان دهی، توانایی ش��رکت در 
اس��تقراض و تأمی��ن مالی از طریق انتش��ار س��هام را 
تحت تأثیر قرار می دهد. سودآوری همچنین وضعیت 
نقدینگی و توانایی رشد شرکت را نیز تحت تأثیر قرار 
می دهد. در نتیجه، هر دوی بستانکاران و سرمایه گذاران 
عالقه مند به ارزیابی قدرت سودآوری شرکت هستند. 

تحلیل گران اغلب از سودآوری برای ارزیابی اثر بخش 
بودن مدیریت عملیات استفاده می کنند.

8 حاشیه سود خالص
حاش��یه سود خالص، معیاری از درصد کسب سود 
خالص به ازای هر ریال فروش خالص است. این نسبت 
از طریق تقسیم سود خالص بر فروش خالص محاسبه 
می شود. تصویر21-10 حاشیه سود فروشگاه های رفاه 

را به همراه اطالعات مقایسه ای نشان می دهد.

فروش��گاه های رف��اه در ط��ی س��ال 1388 افزایش 
در حاش��یه س��ود را تجریه کرده اس��ت. حاش��یه سود 
( و  % این ش��رکت در مقایسه با متوس��ط صنعت )3/7

( باال است.  % فروشگاه های شهروند )5/6
9 گردش دارایی ها

گ��ردش دارایی ها، بکارگی��ری اثربخش دارایی های 
شرکت در ایجاد فروش را اندازه گیری می کند. گردش 
دارایی ها از طریق تقس��یم فروش خال��ص بر میانگین 
دارایی ه��ا به دس��ت می آید. عدد به دس��ت آمده مبلغ 

تصویر 21-10 حاشیه سود خالص

فروشگاه های زنجیره ای رفاه )ارقام میلیون ریال(
1388     1387       

سود خالص
حاشیه سود خالص =

فروش خالص

:میانگین صنعت  % 3/7 :فروشگاه های شهروند  % 5/6

2638 %12 / 6
20970

=
2085 %11 / 4
18370

=

فروش ایجاد شده، با استفاده از هر ریال سرمایه گذاری 
در دارایی ها را نمایش می دهد. در صورت نبود عوامل 
فصل��ی با اهمیت، می توان از مانده ابتدای دوره و پایان 
دوره کل دارایی ه��ا، ب��رای محاس��به میانگین دارایی ها 
اس��تفاده کرد. فرض کنید کل دارایی ها در ابتدای سال 
1387، 14,460 میلیون ریال بوده است، گردش دارایی های 
فروشگاه های رفاه برای سال های 1387 و 1388 به همراه 

اطالعات مقایسه ای در تصویر 22-1 ارائه شده است.
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تصویر 22-10 گردش دارایی ها

فروشگاه های زنجیره ای رفاه )ارقام میلیون ریال(
1388     1387       

گردش دارایی هافروش خالص =
متوسط دارایی ها

2/14مرتبه:میانگین صنعت 

مرتبه

1/47مرتبه:فروشگاه های شهروند 

18370مرتبه 1 / 21
14460 15950

2

=
+ 

  

گردش دارایی های فروشگاه های رفاه در سال 1388 
نش��ان می دهد که به ازای هر ریال س��رمایه گذاری در 
دارایی، 1/22 ریال درآمد فروش به دست آمده است. 
گردش دارایی های فروش��گاه های رفاه در مقایس��ه با 
متوسط صنعت با 2/14 مرتبه و فروشگاه های شهروند 

با 1/47 مرتبه نسبتًا پایین است.
10 بازده دارایی ها

ی��ک معیار کل��ی از س��ودآوری، ب��ازده دارایی ها 

)ROA( است. این نسبت از طریق تقسیم سود خالص 
بر میانگین دارایی ها محاسبه می شود. بازده دارایی های 
فروشگاه های رفاه برای سال های 1387 و 1388 به همراه 
اطالعات مقایسه ای در تصویر 23-10 ارائه شده است.

ب��ازده دارایی ه��ای فروش��گاه های رف��اه در ط��ی 
س��ال 1388 بهب��ود یافت��ه اس��ت. ب��ازده 15/4% این 
فروش��گاه در مقایس��ه با متوس��ط صنع��ت  7/9% و 
فروش��گاه های ش��هروند با 8/2%، بس��یار باال اس��ت.

تصویر 23-10 بازده دارایی ها

فروشگاه های زنجیره ای رفاه )ارقام میلیون ریال(
1388     1387       

بازده دارایی ها)ROA(سود خالص =
میانگین دارایی ها

:میانگین صنعت  % 7/9 :فروشگاه های شهروند  % 8/2

2638 %15 / 4
15950 18350

2

=
+ 

  

2085 %13 / 7
14460 15950

2

=
+ 

  

11  بازده حقوق صاحبان سرمایه
یکی دیگر از نسبت های سودآوری متداول، بازده حقوق 
صاحبان س��رمایه )ROE( است. این معیار، سودآوری را 

از دیدگاه مالکان اندازه گیری می کند. این نس��بت نش��ان 
می دهد که ش��رکت ب��ه ازای هر ریال حق��وق صاحبان 
سرمایه، چه مبلغی سود خالص کسب کرده است. بازده 

/=
+ 

  

20970 1 22
18950 18350

2
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توجه داش��ته باش��ید که، نرخ ب��ازده حقوق صاحبان 
سرمایه )ROE( فروش��گاه های رفاه )29/3%( به اندازه 
قاب��ل توجه��ی بزرگتر از ن��رخ ب��ازده دارایی های این 
ش��رکت )15/4%( اس��ت. دلیل این موضوع آن اس��ت 
که ،رفاه به ش��کل اثربخشی از اهرم استفاده کرده است. 
اهرم، به این معنی اس��ت که نرخ بهره وام های شرکت 
پایین تر از نرخ بازده حاصل از سرمایه گذاری این وجوه 
اس��ت. اهرم، فروشگاه های رفاه را قادر ساخته است تا 
از وجوه اس��تقراض ش��ده از غیر مالکان، برای افزایش 
بازده مالکان اس��تفاده کند. مقایس��ه نرخ بازده دارایی ها 
با نرخ بهره وجوه اس��تقراض شده، سودآوری اهرم را 

نشان می دهد.
نسبت های توانایی پرداخت بدهی ها

نس��بت های توانایی پرداخت بدهی ها، توانایی یک 
شرکت را برای ادامه حیات در یک دوره زمانی طوالنی 
اندازه گیری می کند. بستانکاران بلندمدت و سهام داران 
توج��ه ویژه ای ب��ه توانایی ش��رکت در پرداخت بهره 
وام ها و بازپرداخت اصل وام در سررسید آن ها دارند. 

حقوق صاحبان سرمایه، از طریق تقسیم سود خالص بر 
میانگین حقوق صاحبان سرمایه محاسبه می شود. با فرض 
اینکه حقوق صاحبان س��رمایه در ابتدای 1387، 6,670 

میلیون ریال بوده است، تصویر 24-10 این نسبت را برای 
فروش��گاه های رفاه در طی س��ال های 1387 و 1388 به 

همراه اطالعات مقایسه ای نمایش می دهد.

تصویر 24-10بازده حقوق صاحبان سرمایه

فروشگاه های زنجیره ای رفاه )ارقام میلیون ریال(
1388     1387       

ب��ازده حق��وق صاحب��ان سود خالص
)ROE(سرمایه =

میانگین حقوق صاحبان سرمایه

:میانگین صنعت  % 19/2 :فروشگاه های شهروند  % 23/1

2638 %29 / 3
7950 10030

2

=
+ 

  

2085 %28 / 5
6670 7950

2

=
+ 

  

بدهی ه��ا ب��ه کل دارایی ها و دفعات کس��ب بهره، دو 
نسبتی هستند که اطالعاتی در رابطه با توانایی پرداخت 

بدهی ها فراهم می آورند.
12  نسبت بدهی ها به کل دارایی ها

نس��بت بدهی ه��ا ب��ه کل دارایی ه��ا، درصدی از 
دارایی ها را اندازه گیری می کند که با اس��تفاده از وجوه 
اس��تقراض ش��ده از بس��تانکاران، خریداری شده اند. 
این نس��بت، با تقس��یم کل بدهی ها )بدهی های جاری 
و بدهی ه��ای بلند مدت( ب��ر کل دارایی ها اندازه گیری 
می ش��ود. نسبت بدهی ها به دارایی ها، درجه اهرم مالی 
شرکت را نشان می دهد و هم چنین، شاخصی است که 
توانایی ش��رکت در تحمل زیان ها )بدون آن که آسیبی 
به حقوق بستانکاران وارد آید( را اندازه گیری می کند. 
هرچه درصد بدهی ها به کل دارایی ها بزرگ تر باش��د، 
خطر ناتوانایی شرکت در پرداخت بدهی ها در سررسید 
آن ها را افزایش می دهد. مقادیر این نسبت در سال های 
1387 و 1388 ب��رای فروش��گاه های رف��اه ب��ه همراه 
اطالعات مقایسه ای در تصویر 25-10 ارائه شده است.
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تصویر 25-10نسبت بدهی به كل دارایی ها

فروشگاه های زنجیره ای رفاه )ارقام میلیون ریال(
1388     1387       

كل بدهی ها
نسبت بدهی ها به كل دارایی ها =

كل دارایی ها

:میانگین صنعت  % 40/1 :فروشگاه های شهروند  % 62/9

8320 %45 / 3
18350

= 8000 %50 / 2
15950

=

نس��بت 45/3 درص��دی ب��ه ای��ن معن��ی اس��ت که 
بس��تانکاران )اعتباردهن��دگان(، 45/3% کل دارایی های 
فروش��گاه های رف��اه را تأمی��ن کرده اند. اندازه نس��بت 
بدهی ها به کل دارایی های فروش��گاه های رفاه، بیش تر 
از مقدار این نس��بت برای متوس��ط صنع��ت )%40/1( 
اس��ت، اما، از فروش��گاه های ش��هروند )62/9%( کمتر 
اس��ت. هرچه مقدار این نسبت کوچک تر باشد، حاشیه 
امنی��ت بیش ت��ری ب��رای اعتباردهندگان وج��ود دارد. 
بنابرای��ن، از دی��دگاه اعتباردهندگان، ان��دازه  کوچکتر 
نس��بت بدهی ه��ا ب��ه کل دارایی ها، مطلوب تر اس��ت.
معم��والً، کفایت این نس��بت، به همراه س��ودآوری 
ش��رکت مورد ارزیاب��ی ق��رار می گیرد. به ط��ور کلی،  
ش��رکت های با سودآوری پایدارتر، نسبت بدهی به کل 
دارایی های بزرگ تری دارند. این روند برای شرکت هایی 

ک��ه در س��ودآوری نوس��ان دارن��د، معکوس اس��ت.
13  دفعات کسب بهره

دفعات کس��ب بهره، ش��اخصی از توانایی شرکت 
در پرداخت بهره بدهی ها اس��ت. این نسبت با تقسیم 
س��ود قبل از کسر بهره و مالیات بر هزینه بهره محاسبه 
می ش��ود. تصویر 27-1 این نس��بت را برای سال های 
1387 و 1388 ب��ه هم��راه اطالعات مقایس��ه ای ارائه 
می کند. توجه داش��ته باش��ید که دفعات کسب بهره از 
سود قبل از کسر بهره و مالیات )EBIT( استفاده می کند. 
EBIT، مبلغ در دس��ترس برای پوشش بهره را نشان 

می دهد. EBIT فروش��گاه های شهروند در سال 1388 
)4,680 میلیون ریال( از طریق جمع سود خالص قبل 
از کس��ر مالیات )4,320 میلی��ون ریال( و 360 میلیون 

ریال هزینه بهره محاسبه شده است.

فروشگاه های زنجیره ای رفاه )ارقام میلیون ریال(
1388     1387       

)EBIT (سود قبل از كسر بهره و مالیات
دفعات كسب بهره =

هزینه بهره

10/7مرتبه:میانگین صنعت  12/3مرتبه:فروشگاه های شهروند 
تصویر 26-10دفعات کسب بهره

4680 13
360

=
3880 9 / 6
405

=
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در مقایس��ه ب��ا متوس��ط صنع��ت )10/7 مرتب��ه( و 
فروشگاه های شهروند )12/3 مرتبه(، فروشگاه های رفاه 
به خوبی توانسته است هزینه بهره را 13 مرتبه پوشش دهد.

خالصه نسبت ها
جدول 1-10، نسبت های بحث شده در این فصل را 

به صورت خالصه نشان می دهد.

هدف یا کاربردفرمولنسبت
نسبت های نقدینگی

بدهی های 1  نسبت جاری پرداخت  توانای��ی  اندازه گیری 
كوتاه مدت

اندازه گیری نقدینگی فوری2  نسبت آنی

اندازه گیری توانایی پرداخت بدهی های 3  سرمایه در گردش
كوتاه مدت

اندازه گیری نقدینگی  مطالبات تجاری4  گردش مطالبات تجاری

اندازه گیری نقدینگی مطالبات تجاری5  دوره وصول مطالبات

اندازه گیری نقدینگی مطالبات تجاری6  گردش موجودی كاال

اندازه گیری نقدینگی مطالبات تجاری7  دوره گردش موجودی كاال

نسبت های سودآوری

اندازه گیری سود خالص ایجاد شده در نتیجه هر 8  حاشیه سود خالص
ریال فروش

اندازه گیری اس��تفاده اثربخش از دارایی ها 9  گردش دارایی ها
در ایجاد فروش

)ROA( اندازه گیری سودآوری كلی دارایی ها10  بازده دارایی ها

)ROE( اندازه گی��ری س��ودآوری س��رمایه گذاری 11  بازده سرمایه
مالکان

نسبت های توانایی پرداخت بدهی ها

اندازه گیری درصد كل دارایی هایی كه توس��ط 12  بدهی ها به كل دارایی ها
بستانکاران تأمین مالی شده اند

اندازه گی��ری توانایی پرداخ��ت بدهی ها در 13  دفعات كسب بهره
موعد مقرر

دارایی های جاری
بدهی های جاری

خالص حساب های 
دریافتی

سرمایه گذاری های 
كوتاه مدت

وجه نقد

بدهی های جاری

+ +

بدهي هاي جاري - دارایي هاي جاري

میانگین خالص مطالبات تجاری
خالص فروش نسیه

365
گردش مطالبات تجاري

میانگین موجودی كاال
بهای تمام شده كاالی فروش رفته

365
گردش موجودی كاال

فروش خالص
سود خالص

متوسط دارایی ها
فروش خالص

متوسط دارایی ها
سود خالص

سود خالص
میانگین حقوق صاحبان سرمایه

كل دارایی ها
كل بدهی ها

هزینه بهره
)EBIT( سود قبل از كسر بهره و مالیات



صورت های مالی شرکت کاله برای سال های مالی منتهی به 29 اسفند 1389 و 1390 ارائه شده است:

مثال !

شركت كاله 
صورت سود و زیان 

برای سال منتهی به 29 اسفند )ارقام میلیون ریال(
13901389

63,36357,904درآمدها
بهای تمام شده و هزینه ها

16,17414,763بهای تمام شده كاالی فروش رفته
40,07636,790هزینه های فروش و اداری

139271هزینه بهره
)51,824()56389(كل بهای تمام شده و هزینه ها

6,9746,080سود قبل از كسر مالیات
)2,326()2,913(مالیات بر درآمد

4,0613,754سود خالص
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شركت كاله 
ترازنامه 29 اسفند )ارقام میلیون ریال(

13901389دارایی ها
دارایی های جاری

5,5336,116وجه نقد
7,7666,649حساب های دریافتنی )خالص(

7,6836,535موجودی كاال
2,0442,692پیش پرداخت هزینه ها
23,02621,992كل دارایی های جاری

6,9426,470دارایی های ثابت مشهود )خالص(

123126سرمایه گذاری ها
8,7678,493دارایی های ثابت نامشهود و سایر دارایی ها

38,85837,081كل دارایی ها

بدهی ها و حقوق صاحبان سرمایه
14,97713,220بدهی های جاری

6,7956,371بدهی های بلندمدت

17,08617,490حقوق صاحبان سرمایه

38,85837,081كل بدهی ها و حقوق صاحبان سرمایه



برای سال های 1389 و 1390، نسبت های زیر را محاسبه کنید.
الف. نسبت جاری.

 ب. گردش موجودی کاال )موجودی کاالی ابتدای 1389، 5,990 میلیون ریال بوده است(.
 ج. نسبت حاشیه سود.

 د. بازده دارایی ها )دارایی ها در ابتدای 1389، 33,499 میلیون ریال بوده است(.
 ه.بازده حقوق صاحبان سرمایه )حقوق صاحبان سرمایه در ابتدای 1389، 17,959 میلیون ریال بوده است(.

 و. بدهی ها به کل دارایی ها
 ز. دفعات کسب بهره

پاسخ:
13901389

)الف( نسبت جاری

23026 1/5 مرتبه÷14977

21992 1/7 مرتبه÷13220

)ب( گردش موجودی كاال

2/3 مرتبه

2/4 مرتبه

)ج( حاشیه سود

%6/4

%6/5

)د( بازده دارایی ها

%10/7

( )3754 37081 33499 2÷ + ÷  %10/6

)ه ( بازده حقوق صاحبان سرمایه

( )4061 17086 17490 2÷ + ÷  %23/5

( )3754 17490 17959 2÷ + ÷  %21/2

)و( بدهی ها به كل دارایی ها

( )14977 6795 38858+ ÷%56

( )13220 6371 37081+ ÷%52/8

)ز( دفعات كسب بهره

51/2 مرتبه

( )3754 2326 271 271+ + 23/4 مرتبه÷

( )14763 6535 5990 2÷ + ÷  

4061 63363÷

3754 57904÷

( )4061 38858 37081 2÷ + ÷  
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( )÷ + ÷  16174 7683 6535 2

( )+ + ÷4061 2913 139 139
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1  مقایسه داده های متعلق به یک شرکت، نمونه ای از این مبنای مقایسه است:
الف. متوسط های صنعت

ب. درون شرکتی
ج. بین شرکتی

د. ب و ج

2  در تجزیه و تحلیل افقی، هر قلم به عنوان درصدی از ............... بیان می شود.
الف. مبلغ سود خالص

ب. مبلغ حقوق صاحبان سهام
ج. مبلغ کل دارایی ها

د. مبلغ سال مبنا

3  در تجزیه و تحلیل عمودی؛ مبلغ مبنا برای هزینه استهالک معموالً ............... است.
الف. فروش خالص

ب. هزینه استهالک در سال گذشته
ج. سود ناخالص

د. دارایی های ثابت

4  ش��رکت سامی برای س��ال های 1386، 1387 و 1388 فروش خالص خود را به ترتیب، 3,000 میلیون ریال، 3,300 
میلیون ریال و 3,600 میلیون ریال گزارش کرده است، اگر سال 1388، سال مبنا باشد، درصد روند برای سال 1388 چه 

رقمی است؟
الف. %77
ب. %108
ج. %120
د. %130

5 کدام یک از معیارهای زیر برای ارزیابی توان پرداخت بدهی های جاری شرکت بکار می رود؟
الف. نسبت آنی
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ب. نسبت جاری
ج. الف و ب

د. هیچ کدام

6  یک معیار سودمند در ارزیابی کارآیی مدیریت موجودی کاال، عبارت است از:
الف. گردش موجودی کاال

ب.میانگین تعداد روزهای فروش موجودی
ج. الف و ب
 د. هیچ کدام

با استفاده از اطالعات زیر پرسش های 11-7 را پاسخ دهید )ارقام میلیون ریال(

1388 1389

480 540 موجودی كاال
1,060 810 دارایی های جاری
3,260 3,820 كل دارایی ها
360 270 بدهی های جاری

2,380 2,800 حقوق سرمایه
6,970 7,840 فروش خالص
2,770 3,060 بهای تمام شده كاالی فروش رفته
900 1,340 سود خالص
180 220 هزینه مالیات
120 120 هزینه بهره
300 350 برداشت
880 1,020 كل بدهی ها

7 تعداد روزهای فروش موجودی کاال را محاسبه کنید.
د. 24 روز ج. 6 روز   ب. 60/8 روز   الف. 64/4 روز   

8 نسبت جاری را برای سال 1389 محاسبه کنید.
د. 3/75 ج. 0/80    ب. 301    الف. 1/26   



تمارین

ت 1-8   شرکت ساعدی در تاریخ 29 اسفند تعهدات زیر را برعهده دارد: الف( مبلغ 100,000ریال اسناد پرداختنی 
به سررس��ید 2 س��ال دیگر، ب( اوراق مشارکت 10 س��اله پرداختنی به مبلغ 300,000 ریال که هر ساله 30,000 ریال آن 
بازپرداخت خواهد ش��د.  ج( 150,000ریال س��ود پرداختنی اوراق مش��ارکت د( 60,000 ریال حساب های پرداختنی. با 
فرض آن که چرخه عملیاتی این شرکت کم تر از یک سال باشد، برای هر یک از تعهدات فوق نشان دهید که باید به عنوان 

بدهی جاری طبقه بندی شود یا بدهی بلندمدت؟

ت 2-8   شرکت یاس در تاریخ 1 آذر در ازای صدور سفته یک  ساله ای با نرخ سود تضمین شده 10 درصد، مبلغ 80 
میلیون ریال وام از بانک دریافت کرده است.

 الف( آرتیکل ثبت دریافت وام را ارائه کنید. 
 ب( آرتیکل ثبت سود تضمین شده به وقوع پیوسته وام را در تاریخ 29 اسفند ارائه کنید.

ت 3-8   شرکت آذرخش در زمان فروش، درآمد فروش را از مالیات و عوارض بر ارزش افزوده، تفکیک نمی کند. در 
تاریخ 16خرداد، کل مبالغ دریافتی بابت فروش مبلغ 15,540میلیون ریال است. با فرض 3 درصد نرخ مالیات و عوارض 

بر ارزش افزوده، آرتیکل شناسایی درآمد فروش و مالیات و عوارض بر ارزش افزوده پرداختنی را ارائه کنید.

ت 4-8   مجموعه ورزشی انقالب 4000 بلیت تماشای 12 مسابقه بعدی لیگ بسکتبال را به بهای هر بلیت 71000 ریال 
به فروش رسانده است. آرتیکل های  الف( فروش بلیت ها و  ب( درآمد تحقق یافته پس از انجام اولین بازی را ارائه کنید.

ت 5-8   شرکت مالیری در حال بررسی دو راه تأمین مالی خرید دارایی های ثابتی به ارزش 2 میلیارد ریال است.
 الف( انتشار200،000 سهم عادی به ارزش هر سهم 100,000ریال

  ب(  انتشار 2 میلیارد ریال اوراق مشارکت 8درصدی به ارزش اسمی

9  حاشیه سود سال 1389 را محاسبه کنید.
د.%5/90 ج. %37/9   ب. %18/1    الف. %17/1  

10  نسبت بازده حقوق صاحبان سرمایه را برای سال 1389 محاسبه کنید.
د. %440 ج. %40/7   ب. %51/7    الف. %47/9  

11  تعداد دفعات کسب بهره را برای سال 1389 محاسبه کنید.
د. 13 مرتبه ج. 14 مرتبه   ب. 65/3 مرتبه    الف. 12/2 مرتبه  

1   ال��ف  ای��ن اعتقاد وج��ود دارد که تجزیه و تحلیل صورت های مالی بر دو ویژگی ش��رکت تمرکز دارد: نقدینگی و 
سودآوری. آیا با این عقیده موافق هستید؟ توضیح دهید.

 ب  آیا بس��تانکاران کوتاه مدت، بستان کاران بلند مدت و س��هام داران نیز به همین ویژگی ها توجه دارند؟ توضیح دهید.

2   الف  تفاوت مبناهای مقایسه زیر را توضیح دهید: )1( درون شرکتی )2( میانگین های صنعت و )3( بین شرکتی
 ب  مزایای اصلی استفاده از این سه مبنای مقایسه را بیان کنید.

3   دو روش مت��داول تجزی��ه و تحلی��ل صورت ه��ای مالی، تجزیه و تحلی��ل افقی و تجزیه و تحلیل عمودی اس��ت. 
تفاوت های بین این دو روش را توضیح دهید.

4   الف  اگر س��ود خالص ش��رکت میالد در سال 1389، 3,600 میلیون ریال باشد و در سال 1390، 24/5% افزایش در 
سود خالص داشته باشد، سود خالص 1390 چه مبلغی است؟

ب  اگر از هر 100 ریال فروش خالص، 6 ریال سود خالص باشد، درآمد سال 1389 چه مبلغی است؟

5   نس��بت مالی چیس��ت؟ تفاوت روش های بیان رابطه بین دو مبلغ چیست؟ یک نسبت چه اطالعاتی فراهم می آورد؟   

6 نسبت های اصلی سودمند در ارزیابی )الف( نقدینگی و )ب( توان پرداخت بدهی ها کدامند؟

7   هر دسته از نسبت های زیر چه چیزی را اندازه گیری می کند؟
 الف  نسبت های سودآوری

 ب  نسبت های نقدینگی

سؤاالت
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جنسبتهایتوانپرداختبدهیها

8چهتفاوتیبیننسبتجاریونسبتآنیوجوددارد؟

9گردشمطالباتشــرکتدانايي4/5مرتبهاســت.متوســطصنعت12/5مرتبهاست.آياشرکتداناييدروصول
مطالباتخوددچارمشکلاست؟

10کدامنسبتهابايددرکمکبهپاسخپرسشهایزيراستفادهشوند؟
الفکارايیشرکتدراستفادهازدارايیهادرايجاددرآمدچگونهاست؟

بموجودیکاالچقدربهفروشنزديکاست؟
جبابتهرريالسرمايهگذاریتوسطمالکانچهمبلغیسودخالصکسبشدهاست؟

دآياشرکتمیتوانددرموعدمقرربهرهوامهایخودراپرداختکند؟

11باثابتدرنظرگرفتنتمامیعوامل،نشاندهیدکههريکازتغییراتزيردربارةشرکت،معموالًعالمتخوبیاستياعالمتبد؟
الفافزايشدرحاشیهسود

بکاهشدرگردشموجودیکاال
جافزايشدرنسبتجاری

دافزايشسرمايهدرگردش

12بازدهدارايیهاشــرکتثمین7/6%است.درطیهمینســالبازدهحقوقصاحبانسرمايه12/8%بودهاست.چه
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ت 1-10   داده های زیر مربوط به شرکت حیدری است )ارقام میلیون ریال(
 

خواسته ها
 الف  3 ابزار تجزیه و تحلیل صورت های مالی را مشخص و تشریح کنید. 

  ب  هر سه نوع تجزیه و تحلیل را بر روی داده های شرکت حیدری انجام دهید.

ت 2-10   با استفاده از داده های زیر،  تجزیه و تحلیل افقی را انجام دهید.

ت 3-10   با استفاده از اطالعات ت 2-10، تجزیه و تحلیل عمودی را انجام دهید.

ت 4-10    سود خالص 5,000 میلیون ریال در سال 1388، 4,500 میلیون ریال در سال 1389 و 5,220 میلیون 
ریال در سال 1390 بوده است. درصد تغییرات از )الف( سال 1388 تا 1389 و )ب( از سال 1389 تا 1390 چقدر 

است؟

ت 5-10    اگر سود خالص شرکت هدایتی در سال 1390، 5,850 میلیون ریال باشد و در طی سال 1389، 30 
درصد افزایش در سود خالص را تجربه کرده باشد، سود خالص 1389 چه مبلغی است؟

ت 6-10   تجزیه و تحلیل افقی )تحلیل روند( فروش، بهای تمام شده کاالی فروش رفته و هزینه های شرکت 
صانعی در ادامه آمده است. 

تمارین

1389 1388 1387
2,400 2,300 2,000 دارایی های جاری
1,840 1,680 1,600 بدهی های جاری
6,200 6,000 5,000 کل دارایی ها

29 اسفند 1388 29 اسفند 1389
4,000 5,200 حساب های دریافتی
6,000 4,800 موجودی کاال
25,000 30,000 کل دارایی ها

300
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1388 1389 1390 تجزیه و تحلیل افقی
%100 %106/8 %96/2 فروش

%100 %97 %102 بهای تمام شده کاالی فروش رفته

%100 %98/4 %109/6 کل دارایی ها

در طی این دوره س��ه س��اله، سود خالص شرکت صانعی، افزایش داشته است، کاهش داشته است یا تغییری نکرده است؟ 
محاسبات خود را ارائه دهید.

ت 7-10  تجزی��ه و تحلیل عمودی )هم مقیاس( ش��رکت ملکوتی برای فروش، بهای تمام ش��ده کاالی فروش رفته و 
هزینه ها در زیر آمده است.

1388 1389 1390 تجزیه و تحلیل عمودی
100 100 100 فروش

64/5 62/4 59/2 بهای تمام شده کاالی فروش رفته

27/5 25/6 25 کل هزینه ها

در طی این دوره سه ساله، سود خالص شرکت ملکوتی افزایش داشته است، کاهش داشته است یا تغییری نکرده است؟ 
محاسبات خود را ارائه کنید.

ت 8-10 برخی اقالم ترازنامه شرکت پرواز به شرح زیر است.
شرکت پرواز

)میلیون ریال(

80,410 وجه نقد

49,470 سرمایه گذاری های کوتاه مدت

125,450 حساب های دریافتنی

148,140 موجودی ها

55,710 سایر دارایی های جاری

459,180 کل دارایی های جاری

406,440 کل بدهی های جاری

 الف. سرمایه در گردش  ب. نسبت جاری،  ج. نسبت آنی و  د. سرمایه در گردش را محاسبه کنید.



302

ت 9-10    س��ود خالص ش��رکت الدن در س��ال 2010، 11/44 میلیون دالر و درآمد خالص 80 میلیون دالر اس��ت. 
دارایی های این ش��رکت 14 میلیون در ابتدای س��ال و 18 میلیون دالر در پایان سال بوده است. )الف( گردش دارایی ها و 

)ب( حاشیه سود شرکت الدن چه مقدار است؟

ت 10-10   داده های زیر از صورت های مالی شرکت مرادي استخراج شده است )ارقام میلیون ریال(
1389 1390
5,200 5,500 خالص حساب های دریافتی در پایان سال

31,000 29,600 خالص فروش نسیه

 الف  برای هر یک از این سال ها  1( گردش مطالبات و  2( متوسط دوره وصول مطالبات را محاسبه کنید. در پایان سال 
1388 خالص حساب های دریافتی 4,800 میلیون ریال بوده است.

 ب  با توجه به این اطالعات، مدیریت حساب های دریافتنی این شرکت را چگونه ارزیابی می کنید؟

ت 11-10   اطالعات زیر از صورت سود و زیان شرکت ارشک استخراج شده است. )ارقام میلیون ریال(

1389 1390
62,400 64,200 فروش

8,600 9,800 موجودی کاال در ابتدای دوره

46,610 43,400 خرید

9,800 10,200 موجودی کاال در پایان دوره

 الف  برای هر یک از این سال ها  1( گردش موجودی کاال و  2( متوسط تعداد روزهای فروش موجودی کاال را محاسبه کنید.
 ب  در رابطه با مدیریت موجودی ها در این شرکت چه ارزیابی دارید؟

ت 12-10   اطالعات مالی شرکت ونوس ارائه شده است )ارقام میلیون ریال(.
1388/12/29 1389/12/29

1,000 1,250 دارایی های جاری

3,300 3,960 خالص دارایی های ثابت مشهود

700 910 بدهی های جاری

950 1,330 بدهی های بلندمدت

2,650 2,970 سرمایه
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خواسته
جدولی تهیه کنید که با استفاده از ارقام سال 1388 به عنوان سال مبنا تحلیل افقی را برای سال 1389 نشان دهد.

ت 13-10   داده های عملیاتی شرکت گالیل ارائه شده است )ارقام میلیون ریال(
1388 1389
6,000 7,500 فروش

3,900 4,650 بهای تمام  شده کاالی فروش رفته

720 1,200 هزینه های فروش

540 600 هزینه های اداری

240 330 مالیات بر درآمد

600 720 سود خالص
خواسته

تجزیه و تحلیل عمودی سال هاي 1388 و 1389 شرکت گالیل را ارائه دهید.

ت 14-10   ترازنامه فشرده مقایسه ای شرکت کنارد در زیر ارائه شده است.
شرکت کنارد

ترازنامه فشرده مقایسه ای
29 اسفند )میلیون ریال(

1388 1389 دارایی ها
800 740 دارایی های جاری
900 990 دارایی های ثابت مشهود
400 270 دارایی های ثابت نامشهود

2,100 2,000 کل دارایی ها
بدهی ها و حقوق صاحبان سرمایه

480 420 بدهی های جاری
1,500 1,430 بدهی های بلندمدت
120 150 حقوق صاحبان سرمایه

2,100 2,000 کل بدهی ها و حقوق صاحبان سرمایه



خواسته ها

 الف  با استفاده از ارقام سال 1388 به عنوان سال مبنا، تجزیه و تحلیل افقی را برای ساال 1389 انجام دهید.
 ب  تجزیه و تحلیل عمودی را برای سال 1389 تهیه کنید.

ت 15-10   ش��رکت اتکا به عنوان فروش��گاه های زنجیره ای فعالیت می کند. برخی اقالم منتخب این شرکت  برای سال 
1389 ارائه شده است.

شرکت اتکا
ترازنامه )میلیون ریال(

1388 1389
انتهای سال ابتدای سال

4,030 3,580 وجه نقد و معادل وجه نقد
6,840 17,880 خالص حساب های دریافتنی
9,970 9,560 موجودی کاال
610 780 پیش پرداخت هزینه ها

5,970 1,810 سایر دارایی های جاری
27,420 33,610 کل دارایی های جاری
14,330 16,350 کل بدهی های جاری

ب��رای این س��ال، فروش خالص 88,280 میلیارد ریال و بهای تمام ش��ده کاالی فروش رفت��ه 55,260 میلیارد ریال بوده 
است.

خواسته ها
الف محاسبه چهار نسبت نقدینگی در پایان سال

 ب  نقدینگی شرکت اتکا را با شرکت های رفاه و شهروند )در متن فصل( مقایسه کنید.

ت 16-10  رویدادهای زیر در طی خرداد ماه 1389، دارایی ها و بدهی های جاری شرکت سروش را تحت تأثیر قرار 
داده است.

150 میلیون ریال از حساب های دریافتنی وصول شد.    3/3  
تجهیزاتی به ارزش 280 میلیون ریال به صورت نقدی خریداری شد.   7  

مبلغ 30 میلیون ریال به عنوان حق بیمه سه ساله پرداخت شد.   11  
مبلغ 120 میلیون ریال از حساب های پرداختنی به صورت نقدی تسویه شد.    14  
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اطالعات اضافی 
1   در ابتدای خرداد ماه،  دارایی های جاری 1,300 میلیون ریال و بدهی های جاری 500 میلیون ریال بوده است.

2    در ابتدای خرداد ماه، دارایی های جاری شامل 150 میلیون ریال موجودی کاال و 20 میلیون پیش پرداخت هزینه بوده است.
خواسته ها

 الف  نسبت جاری را در ابتدای ماه و در هنگام انجام هر رویدادی محاسبه کنید.
 ب  نسبت آنی را در ابتدای ماه و در هنگام انجام هر رویداد محاسبه کنید.

 ج  سرمایه در گردش را در ابتدای ماه و در هنگام انجام هر رویداد محاسبه کنید.

ت 17-10   شرکت بینالود اقالم اطالعات زیر را برای ترازنامه خود نشان داده است.
شرکت بینالود

ترازنامه )میلیون ریال(

1388 1389
300 150 وجه نقد

600 700 خالص مطالبات

500 600 موجودی ها
1800 2000 دارایی های ثابت مشهود
3200 3450
600 500 حساب های پرداختی

1,000 1,000 اوراق مشارکت )%15(
1600 1950 سرمایه
3200 3450

اطالعات اضافی برای سال 1389
1  سود خالص 250 میلیون ریال است.

2  فروش نسیه 4,100 میلیون است. برگشت از فروش و تخفیفات 200 میلیون ریال است.
3  بهای تمام شده کاالی فروش رفته 1,980 میلیون ریال است.

4  ذخیره مطالبات مشکوک الوصول 25 میلیون ریال برای سال 1389 و 20 میلیون ریال برای سال 1388 است.
خواسته ها

نسبت های زیر را برای پایان سال 1389 محاسبه کنید.
 الف. سرمایه در گردش       ب. نسبت آنی       ج.گردش مطالبات  د.گردش موجودی کاال

ت 18-10  داده های منتخب شرکت ساعدي در زیر ارائه شده است. تمامی اقالم مربوط به 29 اسفند 1389 است.
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ت 18-10  داده های منتخب شرکت ساعدي در زیر ارائه شده است. تمامی اقالم مربوط به 29 اسفند 1389 است.
شرکت ساعدي
)میلیون ریال(

1388 1389
7,200 7,600 فروش خالص
4,400 4,800 بهای تمام شده کاالی فروش رفته

50 70 هزینه بهره
420 500 سود خالص

1,000 1,200 حساب های دریافتنی
750 850 موجودی کاال

5,000 5,800 کل دارایی ها
3,250 4,300 کل حقوق سرمایه

خواسته ها
نسبت های زیر را برای سال 1389 محاسبه کنید.

ج  بازده دارایی ها    د  بازده حقوق صاحبان سرمایه ب  گردش دارایی ها  الف  حاشیه سود  

ت 19-10   ش��رکت رئیس��ي در اثر آتش س��وزی بخش��ی از اطالعات مالی خود را در پایان سال 1389 از دست داد. 
اطالعات زیر در دست رس است. )ارقام میلیون ریال(

شرکت رئیسي
)میلیون ریال(

29 اسفند 1388 29 اسفند 1389
100 300 وجه نقد

1,260 725 خالص دریافتی ها
1,800 2,000 موجودی کاال
900 500 حساب های پرداختی
600 300 اسناد پرداختی

5,010 5,135 سرمایه
اطالعات اضافی

1 گردش موجودی کاال 3/5 مرتبه است.
2  بازده حقوق صاحبان سرمایه 24 درصد است.
3  گردش حساب های دریافتنی 8/8 مرتبه است.
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4  بازده دارایی ها 20 درصد است.
5  کل دارایی ها در 29 اسفند 1388، 6050 میلیون ریال است.

خواسته ها
موارد زیر را برای شرکت رئیسی محاسبه کنید.

ب  خالص فروش )نسیه( برای سال 1389 الف  بهای تمام شده کاالی فروش رفته   
ج  سود خالص برای سال 1389     د  کل دارایی ها در 29 اسفند 1389

ت 20-10   اطالعات مقایسه ای شرکت اسماعیلي در زیر ارائه شده است.
شرکت اسماعیلي

ترازنامه )ارقام میلیارد ریال(
29 اسفند

1388 1389
37 43 وجه نقد

234 212 حساب های دریافتنی

70 100 موجودی کاال

260 200 زمین

700 700 ساختمان

)100( )150( استهالک انباشته

1,201 1,105 کل

311 123/7 حساب های پرداختنی

690 750 سهام عادی

200 231/3 سود انباشته
1,201 1,105 کل

صورت سود و زیان سال 1389 شرکت اسماعیلی شامل، 1000 میلیون ریال فروش خالص، بهای تمام شده 600 
میلیون ریال و سود خالص 150 میلیون ریال است.

خواسته ها
نسبت های زیر را برای سال های 1389 محاسبه کنید.

 الف  نسبت جاری   ب  نسبت آنی    ج  گردش مطالبات   د  گردش موجودی کاال
 ه   حاشیه سود    و  گردش دارایی ها   ز  بازده دارایی ها   ح  بازده حقوق صاحبان سرمایه

 ط  نسبت بدهی به کل دارایی ها     ي سرمایه در گردش
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مسائل

م 1-10   اقالم مقایسه ای شرکت دانش و شرکت مادر در ادامه نمایش داده شده است.

خواسته ها

 الف  تهیه تجزیه و تحلیل عمودی صورت سود و زیان این دو شرکت برای سال 1389 
  ب  با مقایسه این دو شرکت، در رابطه با سودآوری آن ها اظهارنظر کنید.

م 2-10   صورت های مالی مقایسه ای شرکت ویال در زیر ارائه شده است.

شرکت مادرشرکت دانش
1389138813891388

1,549,035339,038فروش خالص
1,080,490241,000بهای تمام شده کاالی فروش رفته

302,27579,000هزینه های عملیاتی
8,9802,252هزینه سود تضمین شده

54,5006,650مالیات بر درآمد
325,975312,41083,33679,467دارایی های جاری

521,310500,000139,728125,812خالص دارایی های ثابت مشهود
65,32575,81535,34830,281بدهی های جاری

108,50090,00029,62025,000بدهی های بلندمدت
673,460546,595158,096149,998سرمایه

تمامی فروش ها نسیه بوده است. در پایان سال 1389 و 1388، ذخیره مطالبات مشکوک الوصول به ترتیب 3,200 و 3,000 بوده است.

خواسته ها
نسبت های زیر را برای سال 1389 محاسبه کنید. 

)ROE( و گردش موجودی ها الف  بازده حقوق صاحبان سرمایه
)ROA( ز دفعات کسب بهره ب  بازده دارایی ها

ح گردش دارایی ها ج  نسبت جاری
ط بدهی ها به کل دارایی ها  د   نسبت آنی

  ه  گردش مطالبات



شرکت ویال
صورت سود و زیان

برای سال های منتهی به 29 اسفند
1388 1389

1,750,500 1,818,500 فروش خالص
996,000 1,011,500 بهای تمام شده کاالی فروش رفته
754,500 807,000 سود ناخالص
479,000 516,000 هزینه های فروش و اداری
275,500 291,000 سود عملیاتی

سایر درآمدها و هزینه ها
14,000 18,000 هزینه بهره
261,500 273,000 سود قبل از کسر مالیات
77,000 81,000 مالیات
184,500 192,000 سود خالص

شرکت ویال
ترازنامه

29 اسفند
1388 1389 دارایی ها

دارایی های جاری
64,200 60,100 وجه نقد
50,000 69,000 سرمایه گذاری های کوتاه مدت
102,800 117,800 خالص حساب های دریافتنی
115,500 123,000 موجودی کاال
332,500 369,900 کل دارایی های جاری
520,300 600,300 خالص دارایی های ثابت مشهود
852,800 970,200 کل دارایی ها

بدهی ها و حقوق صاحبان سرمایه
بدهی های جاری

145,400 160,000 حساب های پرداختنی
42,000 43,500 مالیات پرداختنی
187,400 203,500 کل بدهی های جاری
200,000 200,000 اوراق مشارکت پرداختی
387,400 403,500 کل بدهی ها

حقوق صاحبان سرمایه
465,400 566,700 سرمایه
852,800 200,000 کل بدهی ها و حقوق صاحبان سرمایه
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م 3-10   ترازنامه صورت سود و زیان فشرده شرکت فراز برای سال های 1388 و 1389 در زیر ارائه شده است.

شرکت فراز
ترازنامه )میلیون ریال(

29 اسفند
1388 1389 دارایی های جاری
3,600 3,300 وجه نقد و معادل وجه نقد
4,000 4,700 خالص حساب های دریافتنی
3,900 4,600 موجودی کاال
1,600 1,200 پیش پرداخت هزینه ها
13,100 13,800 کل دارایی های جاری
3,800 4,200 دارایی های ثابت مشهود
100 100 سرمایه گذاری ها

5,100 5,300 دارایی های ثابت نامشهود و سایر دارایی ها

22,100 23,400 کل دارایی ها

7,900 9,000 بدهی های جاری
3,800 4,100 بدهی های بلندمدت
10,400 10,300 حقوق صاحبان سرمایه
22,100 23,400 کل بدهی ها و حقوق صاحبان سرمایه

شرکت فراز
صورت سود و زیان )میلیون ریال(

29 اسفند
1388 1389
34600 38000 درآمدها

بهای تمام شده و هزینه ها
8900 9700 بهای تمام شده کاالی فروش رفته
23300 24000 هزینه های عمومی و اداری
200 100 هزینه بهره

32,400 33,800 کل بهای تمام شده و هزینه ها
2200 4200 سود قبل از کسر مالیات
1,320 1,680 مالیات

880 2,520 سود خالص
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نسبت های زیر را برای سال های 1388 و 1389 محاسبه کنید.
 الف  نسبت جاری.

  ب  گردش موجودی کاال )موجودی کاال در پایان1387، 3,400 میلیون ریال بوده است(
  ج   نسبت حاشیه سود.

   د   بازده دارایی ها )کل دارایی ها در پایان 1387، 19,000 میلیون ریال بوده است(.
   ه      بازده حقوق صاحبان سرمایه )حقوق صاحبان سرمایه در پایان 1387، 9000 میلیون ریال بوده است(.

   و   نسبت بدهی به کل دارایی ها
   ز   دفعات کسب بهره

م 4-10   صورت و زیان فشرده - مقایسه ای شرکت همسفر در زیر نشان داده شده است.
شرکت همسفر

صورت سود و زیان فشرده - مقایسه ای
برای سال های منتهی به 29 اسفند)ارقام میلیون ریال(

1388 1389
5,000 6,000 فروش خالص

4,200 4,830 بهای تمام شده کاالی فروش رفته

800 1,170 سود ناخالص

440 572 هزینه های عملیاتی
360 598 سود خالص

خواسته ها
 الف  تجزیه و تحلیل افقی را با استفاده از اقالم صورت سود و زیان تهیه کنید )سال مبنا، 1388(

 ب    تجزیه و تحلیل عمودی را برای هر دو سال تهیه کنید.
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