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 مالي صورتهاي -1

 زيان و سود صورت ، زيان و سود و حساب صورت ، نامه تراز : شامل شركت يك مالي صورتهاي

 .گويند مي نيز اساسي مالي صورتهاي آنها به كه باشد مي نقد وجوه جريان گردش صورت و جامع

 ترازنامه -1-1

 يكسو از گزارش اين است، معين زماني مقطع يك رد شركت يك مالي وضعيت بيانگر نامه تراز

  .است ه شد گرفته بكار مصارف براي كه است منابعي بيانگر ديگر سوي از و مصارف بيانگر

 :املش است دارائيها همان كه نامه تراز در مصارف

 موجودي ، دريافتي اسناد و حسابها ، مدت كوتاه گذاري سرمايه – نقد وجوه: جاري دارايي -1

 .است پرداختها پيش و ها سپرده و كاال

 نقليه وسايط ، آالت ماشين ، ساختمان ، زمين: ثابت دارايي  -2

 شركتها ساير سهام خريد مانند:  مدت بلند هاي گذاري سرمايه -3

 .دارائيها :ساير -4

 .است سهام صاحبان حقوق و ها بدهي : شامل منابع

  : شامل ها بدهي

 دريافتها پيش ، پرداختني اسناد و حسابها: جاري بدهي

 كاركنان خدمات بازخريد ذخيره و مدت بلند هاي بدهي شامل:  جاري غير هاي بدهي 

 اندوخته ، سرمايه:  شامل و است سهامداران به متعلق كه است منابعي ؛ سهام صاحبان حقوق 

 سهام صرف ، انباشته (زيان) سود ، توسعه و قانوني هاي

 ها دارايي = ها بدهي + سهام صاحبان حقوق  1-2

  :1نكته

 اصل اساس بر بايد تحصيل تاريخ در دارائيها كليه ، حسابداري استانداردهاي و اصول براساس

 وسرمايه گران تحليل لذا شوند، مستهلك سپس و ثبت( شده تمام قيمت) تاريخي شده تمام بهاي

 .ببرند شركت هاي دارايي بازيافتني اصلح ارزش به پي ، نامه تراز از استفاده با توانند نمي راناگذ

 

 

 

سعیده خادمى
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 ( :زيان) سود حساب صورت  -2-1

 است معين مالي دوره يك طي در شركت يك مالي عملكرد بيانگر زيان و سود حساب صورت

 : شامل كه شده گزارش مختلف مقاطع در سود سه حساب صورت دراين

 رفته فروش كاالي شده تمام بهاي و خالص فروش بين تفاوت حاصل ، سود اين : ناويژه سود (1

 .است

 ناويژه سود = فروش - رفته فروش كاالي شده تمام بهاي  -2-2

 (فروش و توزيع و عمومي هاي هزينه) عملياتي هاي هزينه اگر ناويژه سود از : عملياتي سود (2

 .آيدي م بدست عملياتي ،سود گردد كسر

 عملياتي سود = ناويژه سود – عملياتي هزينه -2-3

 و درآمدها ساير سپس و شده كسر مالي هاي هزينه ابتدا عملياتي سود از ؛(خالص) ويژه سود (3

 بدست عدد از آيد دست به ماليات كسر از قبل سود تا شده اضافه آن به عملياتي غير هاي هزينه

 .آيد بدست (خالص) ويژه سود تا گردد مي كسر ماليات آمده

 : 2  نكته
 قبل سود ، زيان و سود گزارش در تجاري واحد يك مديريت عملياتي كارايي شاخص بهترين

  (. EBITست)ا ماليات و بهره از

  جامع زيان و سود صورت

 و سود حساب صورت در ليكن گردند مي سهام صاحبان حقوق در تغيير باعث كه اقالمي كليه 

 .يابدي م انعكاس جامع زيان و سود صورت در گردند، نمي منعكس جاري زيان

 :يشودم محاسبه زير شرح به رفته فروش كاالي شده تمام بهاي ، بازرگاني شركتهاي در •

 

 رفته فروش كاالي شده تمام بهاي = دوره ابتداي كاال موجودي + خريد – دوره پايان در كاال موجودي -2-4 
 

 دوره ابتداي موجودي با رفته فروش كاالي شده تمام بهاي( 1 شود مي مالحظه كه طور همان

 شده تمام بهاي با ناويژه سود چون (2دارد معكوس رابطه دوره انتهاي موجودي با و مستقيم رابطه

 عكس رابطه دوره ابتداي موجودي با ناويژه سود نتيجه در ، دارد عكس رابطه رفته فروش كاالي

 .دارد مستقيم رابطه دوره انتهاي در كاال موجودي با و

  .شد خواهد كمتر ناويژه سود ، شود گزارش كمتر دوره انتهاي موجودي هرچه: 3 نكته
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 موجودي باشند رشد حال در قيمتها صورتيكه در (وارده اولين از صادره اولين ) فايفو روش در •

 از استفاده با نتيجه در .داد خواهد نشان (روشها ساير به نسبت) را ارزش بيشترين دوره انتهاي

 .ميدهند نشان نيز را بيشتري سود مالي صورتهاي ، روش اين

 است، رشد به رو ها قيمت كه تورمي شرايط در (وارده آخرين از صادره اولين) اليفو روش در •

 در ، داد خواهد نشان كمتر (روشها ساير به نسبت) را دوره پايان موجودي روش اين از استفاده

 .دهد مي نشان كمتر نيز را سود نتيجه

 : انباشته (زيان)سود حساب گردش

 سال ماليات از پس سود بعالوه ، دوره ابتداي انباشته (زيان)سود :دهد مي نشان گزارش اين

 تخصيص ها اندوخته به آن ميزان چه دهد، مي تشكيل را تخصيص قابل سود جمعاً كه جاري

 .است مانده باقي انباشته (زيان) سود عنوان به مقدار چه نهايت در و شده تقسيم آن چقدر ، يافته

 تاريخي شده تمام بهاي اصل براساس كه است اين مالي صورتهاي محدوديت مهمترين: 4 نكته

 .ميگيرند ناديده را تورم نرخ و شوند مي تهيه

 نقد وجوه جريان صورت -3-1

 اين .ميكند ارائه زيان و سود حساب صورت و ترازنامه از فراتر اطالعاتي ، نقد وجوه جريان صورت

 .يباشدم نقد وجوه ايجاد در واحد آن توان و تجاري واحد سودآوري بين بيانگرارتباط گزارش

 : شامل نقد وجوه جريان صورت هاي سرفصل

 عملياتي هاي فعاليت 

 مالي تامين بابت پرداختي سود و گذاريها سرمايه و بازده 

 درآمد بر ماليات 

 گذاري سرمايه فعاليتهاي 

 مالي تامين فعاليتهاي 
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 روشهای تجزیه و تحلیل مالی

 (interal analysis )تحليل درونيتجزيه و  ( 1

 (comparative analysis )تجزيه و تحليل مقايسه اي ( 2

 (working capital)تجزيه و تحليل سرمايه در گردش ( 3

  (risk analysis )خطر سنجي (4

 
 (interal analysis )تجزیه و تحلیل درونی .1

 كي انيز و سود حساب صورت و ترازنامه كي اقالم آن در كه شود يم اطالق يروش به يدرون ليتحل و هيتجز

 تجاري واحد اعتباري و يمال وضع يابيارز براي ارييمع تا رديگ يم قرار يبررس مورد آنها نيب رابطه و دوره

 .ديآ بدست
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 (comparative analysis )تجزیه و تحلیل مقایسه ای. 2
 اھسال آن يمال ياھ صورت هرا از. ابندي يم رييتغ سال به سال كه مهم ياھروند ،يا سهيمقا ليتحل و يهتجز در

 يم فيتعر زين اھروند يبررس و نييتع عنوان با يسه ايمقا ليتحل و يهتجز.رديگ يم قرار ريتفس مورد و نييتع

 .پردازد يم يمتوال دوره چند اي دو ارقام مقايسه به سه اييمقا ليتحل و يهتجز.شود

 صورت همان اقالم ريسا با سهيمقا مقام در يمال صورت اقالم از كي هر ينسب تياهم يدرون ليتحل و هيتجز در

 .گردد يم نييتع

 

  اي سهيمقا ليتحل و هيتجز در ترازنامه اقالم يبررس

 :نقد موجودي

 هاي يبده كنند يم يسع رانيمد اغلب .باشد ييباال عدد ديبا ديتول كاهش زمان در نقد وجه يكل طور به

 چند هر كنند يم را استفاده حداكثر خود نقد وجه از كار نيا براي و كنند كم ترازنامه خيتار از قبل را شركت

 .شود يم هاي نسبت شدن بهتر سبب ييآرا حساب نيا يول شود يم ينگينقد كاهش باعث كار نيا

 :يافتنيدر اسناد و حسابها

 .باشد ثابت ديبا مطالبات وصول دوره حال نيا با يول رود يم باال معموال تيفعال شيافزا با مطالبات كه چند هر

 :كاال موجودي

 بكند يچندان رييتغ دينبا كاال گردش هم باز يول شود يم كاال موجودي شيافزا باعث تيفعال شيافزا چند هر

 تقاضا فاقد كاالي شركت در كه كند يم نيا بر داللت نشود كم كاال موجودي اگر تيفعال كاهش زمان در .

 .است شده انباشت

  :ثابت ييدارا

 ثابت هاي ييدارا شيافزا براي شود سود شيافزا و ديتول تيظرف شيافزا باعث ديبا قاعدتا ثابت ييدارا شيافزا

 در هيسرما كاهش موجب كه نحوي به شوديم استفاده يسنوات سود و هيسرما شيافزا ، مدت بلند وام از معموال

 .نشود گردش

 :يپرداختن اسناد و حسابها

 يپرداختن اسناد و حسابها شيافزا ، گردد يم يپرداختن اسناد و حسابها شيافزا باعث شركت تيفعال شيافزا

 در شركت توان كاهش اي و باشد ها يبده ديسررس دوره شيافزا ليدل به تواند يم ديتول شيافزا بر عالوه

 .شود يم جاديا نامطلوب طيشرا و شركت تيفعال كاهش زمان در اغلب آخر مورد كه باشد ها يبده پرداخت
 

 روند يبررس

 يبررس هيپا سال عنوان به سال كي دادن قرار مبنا با يمال صورتهاي در مندرج مهم اقالم روند يبررس نيا در

 ساله 11 تا 5 يمتوال هاي دوره براي اي سهيمقا ارقام موارد اغلب در تجاري واحدهاي ليدل نيهم به .شود يم
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 صورتهاي ليتحل از شترييب تياهم ليتحل و هيتجز نيا .رديپذ انجام شترييب هاي سهيمقا تا كنند يم هيارا را

 از رييتغ كند، يم منعكس بهتر را ارقام روند شتريب هاي دوره رايز ، دارد يمتوال دوره دو در اي سهيمقا يمال

 نيا است ممكن رايز نشود محسوب يكل روند كي از يبخش الزاما است ممكن بعد يمال دوره به يمال دوره كي

 .باشد شده جاديا مكرر ريغ داديرو چند وقوع با اقتصادي عادي ريغ طيشرا در رييتغ

 :فروش روند

 تيوضع شھكا صورت در و شوديم داده صيتشخ مطلوب وضع دھد نشان شيافزا مستمرا فروش روند يوقت

 .است نامساعد

 :سود روند

 و مدت كوتاه ياحتمال برمشكالت يمدت تا تواند يم يتجار واحد ھک است معنا نيبد سود ندور بودن مطلوب

 . ديآ فائق بلندمدت بعضا

 :گردش در سرمايه روند

 نيا سالها يط در كه است آن حالتبهترين  .دھد يم نشان را تعهدات زيوار در يتجار واحد ييتوانا روند نيا

 .باشد تيفعال توسعه از يناش ازين با متناسب شيافزا نيا و يافته شيافزا روند

 

 (working capital)تجزیه و تحلیل سرمایه در گردش. 3

 .نديگو يم گردش در هيسرما را جاري يبده بر جاري ييدارا يفزون

 و اند آورده وجود به را يراتييتغ آن در كه است يعوامل صيتشخ گردش در هيسرما ليتحل و هيتجز از هدف

 ديسررس زمان ايآ شود داده صيتشخ كه است رانيمد يمال ريتداب تيكفا يابيارز ل،يتحل و هيتجز يينها جهينت

 ز؟يچ اي دارند را آنها زيوار ييتوانا ها يبده

 چه به و آمده بدست يوجوه چه يمال دوره دو فاصله در كه دهد يم نشان گردش در هيسرما ليتحل و هيتجز

 .است دهيرس يمصارف

 را گردش ه دريسرما مبلغ بگذارد كساني اثري جاري يبده و جاري ييدارا بر كه اي معامله گونه هر .1

 .دهد ينم رييتغ

 هيسرما بر معموال باشد آمده وجود به جاري يبده و جاري ييدارا از ريغ ييحسابها در كه يراتييتغ  .2

 .گذارند يم اثر گردش در

 

  (risk analysis )خطر سنجی. 4
 .كند يم جلوه شيپ از شيب و تر جدي لگريتحل استنتاج و استدالل استنباط، قدرت يسنج خطر در

 را ما كه است يمطالعات و فنون از استفاده يسنج خطر. گردند يم نييتع خطر جاديا مواضع يسنج خطر در

 انيز تحمل .ب ونيد هيتاد در يناتوان .الف:دهد يم اريي ريز عامل دو ينيب شيپ در




