
 تجزيه و تحليل صورتهاي مالي

)در ترازنامه( و همچنين  ن سرمايهصاحباصورتهاي مالي واحدهاي تجاري اطالعاتي پيرامون داراييها، بدهيها و حقوق 

باشد. براي دهند. اين اطالعات به تنهايي چندان سودمند نميها )در صورت سود و زيان( ارائه ميدرآمدها و هزينه

توان آنها را با اطالعات ساير شركتها، متوسط صنعت و يا سالهاي گذشته شركت مقايسه درك بهتر اين اطالعات مي

ان با مقايسه برخي اقالم صورتهاي مالي با يكديگر بر سودمندي اين اطالعات افزود. به هر ترتيب توكرد. همچنين مي

)ب( تجزيه و تحليل عمودي، و براي تجزيه و تحليل صورتهاي مالي معموالً از سه روش )الف( تجزيه و تحليل افقي، 

 شود.)ج( تجزيه و تحليل نسبتهاي مالي استفاده مي

 

 

 

 قيتجزيه و تحليل اف

اي كه به عنوان پايه )مبناء( انتخاب شده مورد مقايسه قرار اقالم صورتهاي مالي يك دوره با اقالم صورتهاي مالي دوره

 گيرد. براي روشن شدن موضوع به شكل زير توجه كنيد.مي

 شركت آگاهان

 صورت سود و زيان

 (31*5)نسبت به سال  31*7تا  31*5تجزيه و تحليل افقي اطالعات از سال 

 5*31 6*31 7*31 

 ارقام به

 هزار ريال 

نسبت به سال 

5*31 

 ارقام به 

 هزار ريال

نسبت به سال 

5*31 

 ارقام به 

 هزار ريال

نسبت به 

 31*5سال 

 %315 3.277.325 %332 875.982 %377 573.575 فروش خالص

 %311 552.192 %336 797.132 %377 991.567 رفته فروش كااليبهاي تمام شده 

 %323 331.575 %336 377.155 %377 81.573 هاي فروش، اداري و عموميينههز

 %331 8.529 %87 5.353 %377 5.677 هاي ماليهزينه

 %383 57.616 %87 25.733 %377 29.199 ماليات

 %383 353.173 %87 77.311 %377 78.785 سود خالص

 



ديگر  كنيد سال پايه از سالي به سالكه مالحظه ميبه عنوان سال پايه انتخاب شده است. همانطور  31*5سال 

توان در هر سال، صورتهاي مالي سال قبل را به عنوان مبناي ند. عالوه بر اين حالت ميماكند و ثابت ميتغيير نمي

 كند. براي مثال در اينتجزيه و تحليل در نظر گرفت كه در اين صورت سال پايه از سالي به سال ديگر تغيير مي

مبناي تجزيه و تحليل  31*7باشد، حال آنكه در سال مي 31*5، سال 31*9رت مبناي تجزيه و تحليل سال صو

 خواهد بود. 31*9)سال پايه(، سال 

 

 

 

 تجزيه و تحليل عمودي

شوند. در تجزيه و تحليل عمودي، اقالم صورت مالي نسبت به يك قلم كليدي در همان صورت مالي سنجيده مي

ن اقالم مندرج در صورت سود و زيان را نسبت به فروش خالص و اقالم مندرج در ترازنامه نسبت به توابراي مثال مي

 موضوع به شكل زير توجه كنيد. مع داراييها سنجيد. براي روشن شدنج

 شركت آگاهان

 صورت سود و زيان

 )نسبت به فروش خالص( 31*7تا  31*5تجزيه و تحليل عمودي اطالعات از سال 

 

 5*31 6*31 7*31 

 ارقام به

 هزار ريال 

نسبت به 

 فروش خالص

 ارقام به 

 هزار ريال

نسبت به 

 فروش خالص

 ارقام به 

 هزار ريال

نسبت به 

 فروش خالص

 %377 3.277.325 %377 875.982 %377 573.575 فروش خالص

 %71 552.192 %75 797.132 %79 991.567 بهاي تمام شده كاالي فروش رفته

 %8 331.575 %33 377.155 %33 81.573 ش، اداري و عموميهاي فروهزينه

 %3 8.529 %3 5.353 %3 5.677 هاي ماليهزينه

 %6 57.616 %1 25.733 %1 29.199 ماليات

 %32 353.173 %5 77.311 %8 78.785 سود خالص

 



ين با يكديگر )ارتباط ب كنيد اين نوع تجزيه و تحليل بر ارتباط بين اجزاء يك صورت ماليهمانطور كه مالحظه مي

 تحليل باشد و از اين رو اطالعات هر سال به شكل مستقل از سالهاي ديگرفروش خالص با ساير اقالم( متكي مي

 شود.مي

 

 

 

 تجزيه و تحليل نسبتهاي مالي

وق را ف باشد. اگر ارقام مقايسه شده مربوط به صورتهاي مالي باشد، نسبتمنظور نسبت، مقايسه دو رقم با يكديگر مي

 بندي نمود:توان به چهار گروه اصلي طبقهنامند. نسبتهاي مالي را مينسبت مالي مي

 

 

 هاي نقدينگينسبت

كنند. نسبت گيري مينسبتهايي كه در اين گروه قرار دارند، توانايي شركت در انجام تعهدات مالي جاري را اندازه

دهند و به طور گسترده مورد حسابداري را مورد سنجش قرار ميجاري و نسبت آني، دو نسبتي هستند كه نقدينگي 

 گيرند.استفاده قرار مي

شود، توانايي واحد تجاري در پرداخت بدهيهاي اين نسبت كه نسبت سرمايه در گردش نيز ناميده مي: نسبت جاري

 دانند.مدت ميتاهدهد. نسبت مذكور را مقياس نقدينگي در كوجاري، از محل داراييهاي جاري، را نشان مي

 داراييهاي جاري   
 = نسبت جاري

 بدهيهاي جاري

شود. اين نقصان از طريق نمي يب داراييهاي جاري توجهشود اين است كه به تركبت وارد ميايرادي كه به اين نس

 ي مرتفع شده است.بعدي يعني نسبت آننسبت 

  

واحد تجاري در پرداخت بدهيهاي جاري محاسبه  : اين نسبت به منظور آزمون توان فورينسبت آني )سريع(

هد كه آن دهاست. اين نسبت به وضوح نشان ميني يكي از مفيدترين نسبتشود. شايد بتوان گفت كه نسبت آمي

دارايي جاري كه از لحاظ ارزش، ثبات بيشتري دارد و احتمال كاهش در آن كمتر است تا چه ميزان  از قسمت

 مدت قرار گيرد.كوتاه بستانكاران اتتواند پاسخگوي مطالبمي

 



 المعامله در بازار + موجودي نقدمدت + اوراق بهادار سريعخالص حسابهاي دريافتني كوتاه
 = نسبت آني )سريع(

 بدهيهاي جاري

 

 شود:اين نسبت به شكل زير نيز محاسبه مي

 داراييهاي جاري –پرداختها( )موجوديها + پيش
 = نسبت آني )سريع(

 دهيهاي جاريب

 

 

 

 هاي فعاليت )كارآيي(نسبت

ه داراييهاي گيري اينكشود، براي اندازهراييها نيز گفته ميانسبتهاي فعاليت كه به آنها نسبتهاي كارآيي يا مديريت د

 شوند.شوند، محاسبه مياي از كارآيي به كار گرفته ميشركت با چه درجه

يك شركت تا چه حد توانسته از تمام داراييهايش به طور مؤثر دهد اين نسبت نشان مي گردش كل داراييها:

گردش داراييهاي شركت باال باشد، احتماالً اين شركت از داراييهايش به طور مؤثر جهت استفاده كند. اگر نسبت 

 ايجاد درآمد فروش استفاده كرده است و بالعكس.

 فروش خالص
 = گردش كل داراييها

 جمع داراييها

 

 

ه حسابهاي دريافتني در اختيار اراين نسبت اطالعات در رابطه با ميزان موفقيت شركت در اد ل مطالبات:دوره وصو

دهد. در واقع شود، نشان ميگذارد. اين نسبت متوسط مدتي را كه از فروش آغاز و به وصول مطالبات ختم ميمي

 نسبت دوره وصول مطالبات منعكس كننده سياست اعتباري شركت است.  

 متوسط مطالبات * 195
 طالبات= دوره وصول م

 فروش خالص

 

 

 



 شوند.دهد موجوديهاي شركت در چه مدت زمان توليد و فروخته مياين نسبت نشان مي دوره گردش موجودي:

 موجودي كاال* متوسط  195
 گردش موجوديدوره = 

 بهاي تمام شده كاالي فروش رفته

 

روز يكبار انبار  97 هر روز باشد حاكي از آن است كه بطور متوسط 97 به طور مثال اگر حاصل نسبت ياد شده،

 بار گردش داشته است. 9شركت پر و خالي شده و يا كاال در سال 

 

 

 اهرم ماليهاي نسبت

اهرم مالي بيانگر آن است كه شركت تا چه حد به تأمين مالي از طريق بدهي )استقراض( به جاي افزايش سرمايه 

اي اهرمي، ابزارهايي جهت تعيين ميزان احتمال قصور )ناتواني( شركت در ايفاي تعهدات مربوط متكي است. نسبته

 باشند.هايش مي به بدهي

 

براي محاسبه نسبت بدهي كافي است جمع بدهيهاي شركت را بر جمع داراييهايش تقسيم كرد. اين  نسبت بدهي:

تعلق دارد. به عبارت ديگر اين نسبت  )سرمايه( سهام دهد كه چه مقدار از داراييها به غير صاحباننسبت نشان مي

 مكمل نسبت مالكانه است.

 جمع بدهيها
 = نسبت بدهي

 جمع داراييها

 

نسبت  آيد. تأكيد اينبدست مي بهره بل از بهره و ماليات بر هزينهد قنسبت پوشش بهره از تقسيم سو پوشش بهره:

 باشد.اش ميهزينه يهره بر توانايي شركت در ايجاد سود كافي جهت پوشش

 سود قبل از بهره و ماليات
 = نسبت پوشش بهره

 هزينه بهره

 

 هاي سودآورينسبت

د، مند هستنگذاري در شركتها عالقهسنجند. بيشتر كساني به امور سرمايهوري را ميدرجه سودآ اينگونه نسبتها

كنند. در هر كسري كه سود واحد ... توجه مي ونسبت به فروش خالص، جمع داراييها معموالً به ميزان سود شركت 



 "بازده"راييها، ارزش ويژه و سرمايه در گردش در مخرج آن قرار گيرد، اصطالحاً اتجاري در صورت كسر و فروش، د

 در ادامه برخي از اين نسبتها ارائه شده است. گردد.اطالق مي

 * 377 بازده فروش:
 سود خالص

 = بازده فروش )حاشيه سود(
 فروش خالص

 

 اين نسبت حاكي از آن است كه در ازاي هر يك ريال فروش چه مقدار سود )بر حسب درصد( عايد شده است.

 

 * 377 بازده داراييها:
 سود خالص

 بازده داراييها
 جمع داراييها

 

ارآيي تعيين سنجش ك توان به عنوان شاخصي برايگران مالي اعتقاد دارند كه اين نسبت را ميعده كثيري از تحليل

 مديريت در اداره امور شركت تلقي نمود.  

 * 377 بازده ارزش ويژه:
 سود خالص

 = بازده ارزش ويژه )حقوق صاحبان سهام(
 ارزش ويژه

 

ا كه از اي رباشد. زيرا اين نسبت نتيجهها ميتوان ادعا نمود از نظر صاحبان سهام، اين نسبت مهمتر از ساير نسبتمي

 دهد.گذاري ايشان حاصل شده را نشان ميايهسرم

 * 377 بازده سرمايه در گردش:
 سود خالص

 = بازده سرمايه در گردش )بر حسب درصد(
 سرمايه در گردش

 

 نامند. هدف از تجزيه و تحليل سرمايه در گردش،راييهاي جاري بر بدهيهاي جاري را سرمايه در گردش ميافزوني د

ه در تغيير آن مؤثرند. نتيجه نهايي تجزيه و تحليل سرمايه در گردش و مقايسه آن با سود تشخيص عواملي است ك

باشد. بنابراين تجزيه و تحليل سرمايه در حاصله، ارزيابي كفايت تدابير مديران مالي، در ايفاي بموقع تعهدات مي

كمبود سرمايه در گردش داللت مدت حائز اهميت است. افزايش اين نسبت بر گردش از لحاظ بستانكاران كوتاه

 كند. مي
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