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 های مالیتعریف تجزیه و تحلیل صورت

ص نمودن رابطه بین اطالعات مالی ، تفسیر و ارزیابی انتخاب اطالعات مالی ، مقایسه و مشخ

 مقایسات و ارتباطات تعیین شده را تجزیه و تحلیل صورتهای مالی می گویند . 

تجزیه و تجلیل صورت های مالی فرآیندی است که میزان انعکاس واقعیت های اقتصادی توسط 

داری و کیفیت عایدات شرکت، ارقام حسابداری شرکت را ارزیابی می کند. ارزیابی ریسک حساب

برآورد قدرت سودآوری، انجام تعدیالت الزم برای صورت های مالی در جهت انعکاس بهتر 

واقعیت های اقتصادی و کمک به تجزیه و تحلیل مالی، از جمله وظایف تجزیه و تحلیل صورتهای 

  مالی می باشد.

  

 های مالیضرورت تجزیه و تحلیل صورت

ای تعهدی حسابداری در تهیه صورت های مالی به علت انعکاس به موقع تر فعالیت . استفاده از مبن2

های تجاری) حسابداری تعهدی می تواند انحرافات حسابداری به دنبال داشته باشد چرا که بعضا 

  نیازمند برآوردهایی می باشد(.

بدین معنا که معموال  . صورت های مالی برای مجموعه ای متنوع از استفاده کنندگان تهیه می شود.1

 اطالعات مالی برای اهداف تحلیلی کاربر خاص، نیازمند تعدیالت می باشد. 

 هدف صورت های مالی

و  ، عملکرد مالیمالیوضعیت درباره شده بندیو طبقه تلخیص اطالعاتی ، ارائهمالی صورتهای هدف

در  مالی صورتهای کنندگاناز استفاده گستردهیطیف برای که است واحد تجاری مالی پذیریانعطاف

 مباشرت وظیفه ایفای نتایج همچنین مالی شود. صورتهایمفید واقع اقتصادی اتخاذ تصمیمات

 دهد. بهمی ، نشاناست قرارگرفته در اختیارشان که منابعی نها را در قبالآ یا حسابدهی مدیریت

 شود:می اطالعات زیر ارائه واحد تجاری یکمالی ، در صورتهایهدف این به منظور دستیابی
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 . داراییها، الف    �

 ب . بدهیها،     �

 ،سرمایه صاحبان . حقوق ج      �

 د. درآمدها،      �

 ها، و. هزینه  ه     �

  .نقدی و. جریانهای     �

 استفاده كنندگان از صورت های مالی

 گذارانسرمایه 

 مالی تسهیالت ندگاناعطاکن 

 و سایر بستانکاران کاال و خدمات کنندگانتأمین 

 مشتریان 

 واحد تجاری کارکنان 

 دولتی و مؤسسات دولت 

 طور اعم به جامعه  

 کنندگانسایر استفاده  

 انواع صورت های مالی

 صورت حساب سود)زیان(   -                                ترازنامه •

 صورت سود) زیان( جامع   -          ریان وجوه نقدصورت ج •
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 یادداشت هاي همراه صورت هاي مالي •

 

 هترازنام  

صورتی است که وضعیت مالی یک واحد تجاری را در یک تاریخ معین از طریق گزارش دارائیها ، 

  .بدهیها و حقوق صاحبان سهام واحد تجاری در پایان هر دوره مالی نشان می دهد

 دارائیها     بدهی ها    سرمایه          ترازنامه 

  ترازنامه نشان دهنده مدیریت منابع و مصارف وجوه در یک شرکت می باشد. •

  های ثابتدارایی -  های جاریدارایی -  سمت راست )مصارف مالي( •

     هاجمع کل دارایی -   هاسایر دارایی •

  مدتبلندهای بدهی - های جاریدهیب -  مت چپ)منابع مالی(س •

  مع کل بدهی و حقوق صاحبان سهامج -       حقوق صاحبان سهام •

 تراز مصارف  و منابع مالی

  مصارف منابع مالی �

 :قدرت نقدینگي باال -   سرمایه گذاري کوتاه مدت  - دارائي جاري 

 :قدرت نقدینگي پائین  -   سرمایه گذاري بلندمدت - دارائي غیر جاري 

 محل تامین منابع مالی

 :سررسید کوتاه مدت بدهي جاري 

 تامین مالي از محل خارج از شرکت )وام( -  سررسید بلند مدت بدهي غیر جاري:
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 تامین مالي از محل منابع سهامداران حقوق صاحبان سهام:

 های مالیتعریف عناصر صورت

 مشروع دستیابی راههاییا سایر  آتی اقتصادی منافع به نسبت از حقوق است : عبارتدارایي �

 درآمده تجاری�واحد کنترل به گذشته یا سایر رویدادهای�معامالتدرنتیجه که منافع آن�به

 .است

یا سایر  از معامالت�ناشی واحد تجاری توسط اقتصادی منافع از تعهد انتقال : عبارتبدهي �

  .است گذشته رویدادهای
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 واحد تجاری بدهیهای از کسر جمع که است ایاز باقیمانده ارت: عبحقوق صاحبان سهام �

 شود.می حاصل آن داراییهای از جمع

 صاحبان آورده به که بجز مواردی سرمایه صاحبان در حقوق از افزایش : عبارتستدرآمد �

  شود.می مربوط سرمایه

 صاحبان ستانده به که بجز مواردی مایهسر صاحبان در حقوق از کاهش : عبارتستهزینه �

  شود.می مربوط سرمایه

 صورت سود وزیان  �

 صورت حساب سود)زیان( -  درآمد ها -  هزینه ها - سود )زیان( خالص  �

صورت حساب سود)زیان( نشان دهنده عملکرد عملیاتي شرکت در طي یک دوره مالي 

ن خالص است که در صورت گردش مي باشد. ماحصل این صورت مالي، سود یا زیا

 حساب سود )زیان( انباشته در ترازنامه درج مي شود. 
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 صورت جریان وجوه نقد

صورت جریان وجوه نقد نشان دهنده جریانات خروجي و ورودي نقد به شرکت در طي یک 

دوره مالي مي باشد. به کمک این صورت مالي مي توان قدرت نقدینگي و سیاست شرکت در 

 دینگي را بررسي نمود.مدیریت نق

 

 طبقه بندي جریان هاي نقدي �

  ،عملیاتي فعالیتهاي �

  ،مالي تأمین بابت گذاریها و سود پرداختيسرمایه بازده �
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  درآمد، بر مالیات �

  ،گذاريسرمایه فعالیتهاي �

  .مالي تأمین فعالیتهاي �

 صورت سود و زیان جامع  

درآمدها  ، باید کلاساسي مالي صورت کی عنوان به جامع سود و زیان صورت �

 ، بهاست سرمایه صاحبانبه انتساب قابل را که دوره طي شده شناسایي هايو هزینه

 دهد. آنها نشان دهندهتشکیل اجزاي تفکیک

�  

�  

�  

�  

�  

�  

�  

�  

�  

ص �

 از بابت سرمایه صاحبان حقوق یا کاهش افزایش ورت سود و زیان جامع میزانص

  مي دهد. را نشان طي دوره مختلف هايدرآمدها و هزینه
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 هاي ماليارتباط بین صورت  

های عملیات و صورتهای مالی اساسی با یکدیگر ارتباط ذاتی دارند زیرا همگی جنبه �

کنند. اگرچه هر یک از صورتهای مالی اطالعات ای را گزارش میرویدادهای مالی یگانه

کنندگان را رود نیازهای اطالعاتی تمامی استفادهنند اما از آنها انتظار نمیکمتفاوتی را ارائه می

 تامین نماید. 

�  . 

 هاي ماليتجزیه و تحلیل صورت  

  تجزیه و تحلیل افقي �

 تجزیه و تحلیل عمودي  �

 تجزیه و تحلیل هم مقیاس �

 تجزیه و تحلیل افقي صورت هاي مالي �

 فرآیند تجزیه وتحلیل افقی به شرح ذیل است: �

بدست آوردن معیار مقایسه اي سرفصل هاي صورت هاي مالي در دوره هاي  �

 زماني مشابه 

 شناسائي  تغییرات غیر نرمال در صورت هاي مالي  �

  تجزیه و تحلیل اقالم غیر نرمال �

 های مالیتجزیه و تحلیل عمودی صورت �

 فرآیند تجزیه وتحلیل عمودی به شرح ذیل است: �
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م صورت هاي مالي به عنوان عدد مبنا ) مشخص کردن یک یا گروهي از اقال �

 معموال فروش در صورت حساب سود و زیان و کل داراییها در ترازنامه(

 مقایسه سایر ارقام صورت هاي مالي با رقم مبناي مربوط �

�  � 5x31 ارقام به(

 میلیون ریال( 

� 5x31  

  211 �  2911 � درآمد  �

بهای تمام شده  �

 کاالی فروش رفته 

� (731 ) � (56 ) 

  96 �  071 � خالص سودنا �

هزینه های  �

 عملیاتی 

� (933 ) � (13 ) 

  5 �  72 � سودخالص  �

�  

 های مالیتجزیه و تحلیل هم مقیاس صورت

 این تجزیه و تحلیل به دوره های زمانی متعدد مربوط می شود.

 تجزیه و تحلیل هم مقیاس را می توان همزمان با تجزیه و تحلیل افقی یا عمودی بکار برد.

 5x31  4x31  1x31  2x31  
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  2211  2213  2153  2911 درآمد 

بهای تمام شده کاالی فروش 

 رفته 

(731 ) (700 ) (173 ) (161 ) 

  91  13  99  96 سود ناخالص 

 ( 11) ( 11) ( 15) ( 23) هزینه های عملیاتی 

  6  1  1  5 سود خالص 

 به فروش تجزیه و تحلیل عمودي و هم مقیاس صورت حساب سود و زیان نسبت

 5x31 )درصد( 4x31 )درصد( 1x31 )درصد( 2x31 )درصد( 

  211  211  211  211  درآمد

بهای تمام شده کاالی 

  فروش رفته

(56 ) (51 ) (12 ) (57 ) 

  91  13  99  96 ناخالص  سود

 ( 11) ( 11) ( 15) ( 23)  هزینه های عملیاتی

  6  1  1  5  سود خالص

 به عنوان سال مبنا( 1xی و هم مقیاس صورت حساب سود و زیان )سال تجزیه و تحلیل افق
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 5x31  4x31  1x31  2x31  

 درصد  درصد  درصد  درصد  

  211  211  226  216 درآمد 

سود قبل از 

 مالیات 

263  231  03  211  

 ایهای مالی مقایسهصورت

کنندگان مالی تغییر شود، تحلیلق میهای مالی در دو دوره متوالی اطالبه تجزیه و تحلیل صورت

کنند، های مالی و همچنین درصد تغییر از یک سال به سال دیگر را محاسبه میمطلق ارقام صورت

 شود. های مالی استخراج میتری از صورتبدین ترتیب اطالعات جامع

 بررسي روند

یک سال به قرار دادن مندرج در صورتهای مالی با مبنا مهم در ایــن بررسی روند اقالم  �

به همین دلیل واحدهای تجاری در اغلب موارد ارقام  .سال پایه بررسی می شودعنوان 

های بیشتری انجام مقایسه کنند تاساله را ارایه می 21تا  6مقایسه ای برای دوره های متوالی 

دو دوره  ای در پذیرد. این تجزیه و تحلیل اهمیت بیشتری از تحلیل صورتهای مالی مقایسه

بیشتر روند ارقام را بهتر منعکس می کند، تغییر از یک دوره  یمتوالی دارد ، زیرا دوره ها

مالی به دوره مالی بعد ممکن است الزاماً بخشی از یک روند کلی محسوب نشود زیرا ممکن 

است این تغییر در شرایط غیر عادی اقتصادی با وقوع چند رویداد غیر مکرر ایجاد شده 

  .باشد

 انواع تجزیه و تحلیل عمودی �
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  صورتهاي مالي استاندارد (2) �

  تجزیه و تحلیل نسبت هاي مالي (1)  �

 (های مالی بر مبنای مقیاس مشترك )استانداردصورت

 

عنوان درصدی از ه در این نوع تجزیه و تحلیل تمام اطالعات مندرج در یک صورت مالی خاص ب

زیان تمام اقالم بر  و شود برای مثال در صورت سودییک رقم شاخص از همان صورت مالی بیان م

  .شوندها بیان میحسب درصدی از فروش یا در ترازنامه بعنوان درصدی از جمع دارائی

  نسبتهای مالی •

  نسبت های  سودآوری •

 نسبتهای اهرمی  •

 نسبتهای فعالیت  •

  نسبت های نقدینگی •

 های نقدینگینسبت

های کند که بنیه مالی شرکت را در پرداخت بدهیکنندگان کمک میها به استفادهاین نسبت �

  ند:کوتاه مدت در سررسید ارزیابی کنند و به دو گروه تقسیم می شو

  نسبت جاري .2

 نسبت آني )سریع( .1

 نسبت جاری

  آید.های جاری بدست میهای جاری به بدهیاین نسبت از تقسیم دارایی� �
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توانند اطمینان داشته باشند که مطالبات آنان در ان میدهد که بستانکاراین نسبت نشان می �

گردد. واحد این نسبت، دفعه، مرتبه یا بار است و جهت آن نیز مثبت سررسید پرداخت می

  بیشتر باشد از نظر اعتبار دهندگان بهتر است. این نسبت است یعنی هر چه

  دارائیهاي جاري

  = نسبت جاري

  هاي جاريبدهي

 

 =                             1/9دفعه   

121901+16133  

224223  

 نسبت سریع

 های جاری استیکی از مشکالت نسبت جاری درجات متفاوت تبدیل به نقدینگی دارائی. 

شود. این نسبت جهت رفع این مشکل از نسبت دیگری بنام نسبت سریع یا آنی استفاده می

  .آیدها بدست میهای سریع بر جمع بدهیاز تقسیم دارائی

  حسابهاي دریافتي + اوراق بهادار کوتاه مدت + نقد
  =  نسبت سریع

  بدهي هاي جاري

 

 =                             87/2دفعه   

121901+16133  

124221  
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 های فعالیت یا عملیاتینسبت

های واحد ییهایی هستند که کارایی مصرف و استفاده از داراای از نسبتمجموعه  �

 دهند.تجاری را در کسب سود و درآمد نشان می

ها عمدتاً شامل نسبت گردش دارایی، نسبت گردش موجودی مواد و کاال و نسبت این نسبت �

 باشند.دوره وصول مطالبات می

های جاری و غیرجاری توان یک واحد تجاری را در استفاده از دارائی ،های فعالیتنسبت �

  دهد.نشان می

 ت گردش موجودی کاالنسب

  بهاي تمام شده کاالي فروش رفته

  گردش موجودي کاال

  متوسط موجودي

موجودي کاال پایان دوره + موجودي 

  کاال اول دوره

2  

 

  موجودي کاال پایان دوره + موجودي کاال اول دوره

  متوسط موجودي کاال

1  
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 نسبت گردش دارایی

  = رایيگردش دا

  جمع درآمد

  جمع دارایي ها

 

22/2= 

016111  

2711606  

 

هاي فرصت از دست رفته یا حداقل عدم کارایي در گردش پایین این نسبت موید هزینه �

هاي همراه با سایر نسبت باید ها است. البته جهت درك بهتر این نسبتاستفاده از دارائي

  .گرددبررسي مالي 

 مطالباتمتوسط دوره وصول   

متوسط دوره وصول مطالبات ، این نسبت متوسط روزهایي که طول مي کشد تا فروش   

روز بر گردش بدهکاران بدست  162نسیه وصول شود را بیان مي کند و از تقسیم عدد 

 مي آید . 

  44 

  063   063 

متوسط دوره وصول   

 مطالبات
گردش    8.18  

حسابهای 

 دریافتنی
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ول خواهد کشید تا حسابهاي دریافتني ایجاد شده ناشي از روز ط 44بطور متوسط   

 فروش نسیه به وجه نقد تبدیل شود . 

�  

�  

 های اهرمینسبت

گذاران و اعتبار دهندگان بلند مدت یک واحد تجاری را نسبت های اهرمی ریسک سرمایه �

ای ها همچنین اطالعات مفیدی راجع به توان باز پرداخت بدهی هدهد، این نسبتنشان می

 .آورندمدت و بلندمدت شرکت در سر رسید فراهم میکوتاه

 این نسبت ها عبارتند از: �

 نسبت بدهی 

 نسبت توان پرداخت بهره 

 نسبت مالکانه 

 بدهی نسبت

612/1 

  جمع بدهي ها  301173

  جمع بدهي به جمع دارائیها
  جمع دارائیها  2711606

 

گردد تا آنها نظر بار دهندگان بوده و موجب میاعت پایینبودن این نسبت بیانگر رسیک  پایین �

مساعدی نسبت به تمدید اعتبار یا اعطای اعتبار جدید داشته باشند. سطح مطلوب این نسبت 
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 هر چه ثبات سودآوری تاریخی بیشتر .بستگی به ثبات سودآوری در طی سالیان متفاوت دارد

 .ی را تحمل خواهند کردباشد اعتبار دهندگان و سرمایه گذاران نسبت های باالتر

 نسبت دفعات پرداخت بهره

این نسبت بطور معمول از تقسیم سود قبل از بهره و مالیات بر هزینه بهره بدست می آید.  �

ست که این سود جهت ا علت استفاده از سود قبل از بهره و مالیات در صورت کسر آن

د تجاری در پرداخت این نسبت برای ارزیابی توان واح .پرداخت بهره در دسترس است

 هزینه بهره ساالنه بکار می رود . 

واحد این نسبت دفعه ، مرتبه ، یا بار است و بستانکاران و سرمایه گذاران جهت افزایش  �

 پرداخت بهره باالتر را ترجیح می دهند. نسبت  حاشیه ایمنی

   

2  +3224856  
هزینه بهره + سود قبل از 

  مالیات
دفعات پرداخت 

  بهره

  هزینه بهره  2

 نسبت مالکانه

این نسبت از تقسیم حقوق صاحبان سهام به جمع ارقام سمت چپ ترازنامه )بدهی ها و  �

حقوق صاحبان سهام( بدست می آید. این نسبت بیان می کند که چند درصد از ساختار 

 سرمایه شرکت از محل آورده مالکان تامین شده است.

24/2 

  حقوق صاحبان سرمایه  02113

  نسبت مالکانه
جمع بدهي ها و حقوق   02113+301173

  صاحبان سرمایه
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 نسبت هاي سود آوري

هدف غائی مدیریت حداکثر کردن بازده سهامداران است وسود خالص بهترین ابزار برای تعیین 

سهامداران در مجموعه ممکن است  ،عملکرد مدیریت در دستیابی به هدف مزبور است . بنابراین

  ای مالی برای نسبت های سود آوری اهمیت بیشتری قائل بشوند .نسبت ه

این نسبت ها عمدتا شامل نسبت سود به فروش، نسبت بازده دارایی ها و نسبت بازده حقوق 

  صاحبان سهام می باشد.

 نسبت سود خالص به فروش

ر ریال ازای هه بدست می آید و میزان بازدهی را ببه فروش این نسبت از تقسیم سود خالص 

 از فروش نشان می دهد . 

2.5 
نسبت سود خالص به  سود خالص 

 فروش خالص  فروش

ست که بسیاری از هزینه ها همانند هزینه تامین مالی که در محاسبه سود ا ضعف این نسبت آن

می ست و اخالص لحاظ شـده اند ارتباطی به فعالیت فروش ندارند. این نسبت در ظاهر مطلوب 

توان بطور قاطع نسبت به سودآوری واحد تجاری اظهار نظر کرد ابزار بهتر در ارزیابی سود آوری 

 واحد تجاری نسبت سود عملیاتی به فروش است

 نسبت سود عملیاتی

اقالم غیر عملیاتی  .این نسبت از تقسیم عملیاتی به فروش خالص بدست می آید

اگذاری دارائیها در محاسبه سود عملیاتی همچون در آمد و هزینه بهره ، سود وزیان و

 .منظور نمی شود

 این نسبت معیار قویتری برای ارزیابی سودآوری و فروش است .  
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کاالي  اري+بهاي تمام شدهاد)هزینه هاي عمومي 

 فروش خالص       -فروش رفته(

 سود عملیاتي
نسبت سود عملیاتي 

 فروش خالص به
 فروش خالص فروش خالص

 هاده دارایینسبت باز

این نسبت از تقسیم سود خالص به جمع دارائیها بدست می آید و معیار بهتری 

ش وبرای سنجش سود آوری واحد تجاری در مقایسه با نسبت سود خالص به فر

و نسبت سود عملیاتی است زیرا توان مدیریت را در بکار گیری موثر از دارائیها 

 .در ایجاد سود خالص نشان می دهد

 سود خالص الصسود خ
 بازده جمع دارائیها

 متوسط دارائیها (اول دوره يپایان دوره + دارائیها ي/ ) دارائیها2

 

 
 

 

 

 ،این نسبت بازده دارائیهای بکار گرفته شده طی دوره را نشان می دهد بنابراین   

 ده شده است . در مخرج کسر از متوسط  دارائیهای طی دوره استفا

 

 نسبت بازده حقوق صاحبان سهام
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این نسبت از تقسیم سود خالص منهای سود سهام ممتاز بر متوسط حقوق صاحبان 

سود در دسترس جهت توزیع بین سهامداران عادی سود خالص  .سهام بدست می آید

 منهای سود سهام ممتاز است . 

 

 

 سود خالص -سود سهام ممتاز   -
حقوق صاحبان بازده 

 متوسط حقوق صاحبان سهام        41709 سهام

 

این نسبت میزان موفقیت مدیریت را در حداکثر نمودن بازده سهامداران عادی نشان می  

 دهد . 

  در آمد هر سهم 

 

مبنای سود هر بر  سرمایه گذاران اغلب عالقمندند که قدرت سود آوری را    

از تقسیم سود خالص منهای سود سود هر سهم . نسبت سهم اندازه گیری کنند

 .سهام ممتاز برتعداد سهام عادی بدست می آید

 سود هر سهم در قسمت انتهایی صورت حساب سود و زیان نشان داده می شود.

  در آمد هر سهم 
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مبنای سود هر بر  سرمایه گذاران اغلب عالقمندند که قدرت سود آوری را    

از تقسیم سود خالص منهای سود سبت سود هر سهم . نسهم اندازه گیری کنند

 .سهام ممتاز برتعداد سهام عادی بدست می آید

 سود هر سهم در قسمت انتهایی صورت حساب سود و زیان نشان داده می شود.

  هر سهم نسبت قیمت به سود

آید با فرض آن که این نسبت از تقسیم ارزش بازار به سود هر سهم بدست می

 716/11، 2915بازار بورس ارزش بازار سهام شرکتی در پایان سالطبق اطالعات 

باشد، نسبت قیمت به سود عبارت 21/1ریال باشد در صورتی که سود هر سهم آن 

  است از:

گذاران  روند افزایش این نسبت مبین رشد واحد تجاری است که از دیدگاه سرمایه

سهامداران را نگران  گذاران وبسیار مطلوب است و روند کاهشی آن سرمایه

  .خواهد کرد

 بازده سود سهام

 :از تقسیم سود عادی برارزش بازارهر سهم بدست می آید بازده سود سهام

 

0.02 
 سود هر سهم عادي 

 بازده سود سهام 
 ارزش بازار هر سهم عادي 
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 هاي ماليتجزیه و تحلیل نسبت

III.   نسبت های اهرمی 

 نسبت بدهی �

 جمع کل بدهی ها /جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهامفرمول: 

 توان پرداخت بهره �

  فرمول:سودقبل از بهره و مالیات/ هزینه بهره

 نسبت مالکانه �

  فرمول: حقوق صاحبان سهام /جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام

IV. نسبت های سودآوری 

 نسبت سود به فروش �

  فرمول:سود خالص/ فروش

 نسبت حاشیه سود ناخالص  �

  فرمول: سود ناخالص /فروش

 نرخ بازده دارائی  �

  فرمول: سود خالص /کل دارائیها

 نرخ بازده حقوق صاحبان سهام  �

  فرمول: سود خالص/حقوق صاحبان سهام
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I.  نسبت های نقدینگی 

 نسبت جاری �

  فرمول : جمع دارائیهای جاری / جمع بدهای های جاری

 نسبت آنی  �

دارایی های جاری( / جمع بدهی های جمع  –فرمول : )موجودی مواد و کاال 

 جاری

II.   نسبت های عملیاتی 

 گردش موجودی کاال �

فرمول : درآمد حاصل از خدمات و فروش / )موجودی موارد و کاال + سفارشات 

 موادو کاال(

 گردش دارائی  �

 فرمول : درآمد حاصل از خدمات و فروش / جمع کل دارائیها

 دوره وصول مطالبات  �

 اد دریافتنی تجاری /متوسط فروش روزانهفرمول : جمع کل اسن

 

 


