
 ١

 تجزیه وتحليل صورت های مالی

چنانچه اعداد و ارقام صورتهای مالی با دقت الزم وبا محتوی صحيح تنظميم شده باشند 
نسبتهای . نسبتهای مالی شرکتها می تواند عملکرد مالی یک شرکت را بخوبی نشان دهد

ر زمينه تجزيه و تحليل صورتهاي مالي مي تواند د....... سرمایه گذاری و/سودآوری/نقدینگی
 :هاي زير صورت پذيرد ازجمله

بررسي نسبتهاي نقدينگي و ميزان توان شرآت در بازپرداخت بدهي هاي آوتاه مدت -١   

بررسي نسبتهاي عمليات از جمله گردش آاال و توليد بطوريكه بتوان فرايند را از زمان تامين  -٢
هايتا دوره نقد شوندگي آن را مواد اوليه و زمان توليد و مدت انتظار براي توزيع وفروش و ن

  بررسي و تحليل نمود

 ٣- بررسي استفاده بهينه از داراييهاي ثابت و منابع سرمايه اي

ارزيابي و بررسي توان مالي شرآت در پرداخت بدهي ها و بازپرداخت تشهيالت مالي -۴
  دريافتي

-۵ بطورآلي بررسي وضعيت ساختار سرمايه  

  در دست اجراارزيابي پروژه ها و طرحهاي-۶

بررسي توان و قدرت بنگاه اقتصادي در جذب مشتريان جديد و حفظ مشتريا قديم-٧  

تجزيه تحليل اقالم هزينه و بهاي تمام شده آاالي ساخته شده و فروش رفته-٨   

بررسي ساختار منابع انساني و دهها موضوع مرتبط با عمليات شرآت-٩  

 

 تجزيه و تحليل صورتهاي مالي

 

ها و موسسات اقتصادي  ترين اهداف مديران سازمان هاي انجام شده، از مهم گذاري افزايش بازدهي سرمايه
وجود در در حقيقت، تالش آنها بر آن است آه با مطالعه اطالعات و آمار و ارقام م. شود  محسوب مي

، شمايي از عملكرد سازمان خويش)آيند هاي فراوان به دست مي آه با صرف انرژي و هزينه( هاي مالي صورت
به دست آورند و بتوانند با بررسي وضعيت حاضر و در نظر گرفتن اهداف استراتژيك و بلندمدت سازمان و 

ها و  سازي فعاليت سته، موجبات بهينههمچنين با آگاهي از نقاط قوت و ضعف خويش و اتخاذ راهبردهاي شاي
بر اين اساس، تجزيه و تحليل آارآمد . هاي انجام شده را فراهم آورند جويي قابل قبول از سرمايه گذاري بهره

ها ايجاد آند و  ي الزم را براي شناسايي مشكالت پيش روي سازمان تواند زمينه هاي مالي مي صورت
 يااي نظام  هاي مالي به گونه ها باشد تحليل صورت نگري و آيندهها  گيري راهگشاي بسياري از تصميم
 تجزيه وتحليل صورتهاي مالي

هرصورت مالي نتيجه اي است  درمقايسه ي ارقام وبررسي صورتهاي مالي ، تحليل گر بايد توجه توجه آند آه

 از  

 واقع وثبت شده دردفاتر رويدادهاي مالي  

 اصالح حسابهادرپايان سال مالي  

 رعايت استانداردهاواصول حسابداري  

 و  مقررات مالياتي مانند استهالك ،اجراي قوانين ومقررات مالي بخصوص 

 .سليقه حسابدار 
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ه صورتهاوارقامي آه باهم مقايسه مي شوند بايد يكنواخت وبه روش واحدي محاسبه شوند تاقابليت مقايس

بنابراين قابليت مقايسه مستلزم آن است آه اصل ثبات رويه درتهيه وتنظيم هريك ازدوحسابي . داشته باشند 

 .آه بايكديگر مقايسه مي شوند رعايت شده باشد 

 (Expressing Relationships)رابطه نمائي 

رك مسائل وضوح مي اصوًال ساده آردن رابطه به د. درمقايسه ، هدف ساده آردن رابطه بين ارقام است 

 .بخشد وآارتجزيه وتحليل راآسان مي سازد 

  به يكي ازطرق زيرنشان داده شود نتيجه مقايسه ورابطه بين ارقام ممكن است

  (Ratio Computation)نسبت يابي  

  (Percentage Cmputation)درصدگيري  

  (Trend Analysis)رونديابي  

 (Index Number Comparison)شاخص سنجي  

نسبت ورابط بين دورقم ممكن است به صورت درصد ، به شكل آسر ويابراساس واحدپول :  نسبت يابي -فال

 ريال باشد ، درمورد رابطه اين ٢۴ر٠٠٠ر٠٠٠ ريال وسود آن ١٢٠ر٠٠٠ر٠٠٠مثًال اگرفروش شرآتي .بيان شود 

 :دورقم مي توان گفت 

  .سود بيست درصد فروش است  .١

 سوديك پنجم فروش است  .٢

  فروش به سود پنج به يك است ، ويانسبت  .٣

 .ازهرده ريال فروش دوريال سودتحصيل گرديده است  .۴

بايد توجه داشت آه تعيين نسبت بين ارقام چيزي . هريك ازچهارتعبير ، نسبت سودرابه فروش نشان مي دهد 

 .به آنها نمي افزايد واز آنهانمي آاهد فقط درك رابطه آنهاراساده تر مي آند 

درصورتهاي مالي نسبت بين يك عدد راباهجمع اعدادي آه آن عددراهم دربرداشته باشد : يري  درصد گ-ب

تعيين نسبت جزء به آل اهيمت نسبي ارقام مندرج . مي ناميم (Component Percentage)درصدجزء به آل 

ه بدين گونهصورتهاي مالي آ. درصورتهاي مالي وتغييرات حاصل دردوره هاي مختلف فعاليت رانشان مي دهد 

 Common-size)"صورتهاي هم قياس " براساس درصد جزء به آل ارقام تنظيم شده باشند اصطالحًا 

Statements) 

تجزيه وتحليل صورتهاي مالي يك سال ، اطالعات محدودي رابه دست مي دهدمضافًا به اين آه:  رونديابي –ج 
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 ديگر ممكن است آن سال نمونه خوبي ازوضع ازيك سوتجربه يك سال آافي براي اظهارنظر نيست وازسوي

بنابراين بررسي وضع مالي موسسه براي مدت چندسال مفيد بلكه ضروري به نظرمي . آلي شرآت نباشد 

 .رسد 

 شرآت سهامي نمونه
 حسابهاي فروش ، سودوسهام

 براي پنج سال گذشته           
)ارقام به ميليون ريال (

١٣٧۵ ١٣٧۴ ١٣٧١ ١٣٧٢ ١٣٧٣ 
 
 

 فروش
 ٣ر۵٩١ ٢ر٨۶٣ ٣ر٢٣٩ ٣ر۵٧٣ ٢ر٢۴٨

 ٣٠۵ ٣۶۴ ۴٣١ ۴٧٧ ۵٢۶ سودخالص

 سودهرسهم 
 ۶۶/٩ ٢٠/٨ ٠٣/٩ ٩۶/۶ ٨۴/۵ 

سودنقدي پرداختي 
 ۶٠/١ ٢٧/٢ ١٧/٣ ٠/۴ ٣٠/۴ بابت هرسهم

 
 

 

 حسابداران و نسبتهای مالی

عملياتی ویژگيهای بارز مالی و  تجزیه و تحليل مالی فرایندی است که طی آن مشخصات و

اطالعات مالی مشخص می شود و در امر  واحد اقتصادی بااستفاده از صورتهای مالی و سایر

  . را یاری می کند تصميم گيری ، استفاده کنندگان از صورتهای مالی

تحليل صورتهای مالی با  یکی از روشهای متداول تجزیه و تحليل صورتهای مالی ، تجزیه و

بندی کلی به پنج دسته  نسبتهای مالی در یک دسته. ی باشد استفاده از نسبتهای مالی م

  شوندتقسيم مي

نسبتهایی هستند که کفایت و قدرت نقدینگی موسسه را در قبال  : نسبتهای نقدینگی -١

این نسبت بيشتر مورد توجه بستانکاران . مدت مشخص می کند  بازپرداخت بدهيهای کوتاه

  .صميم دارند به موسسه وام بدهنداست که ت کوتاه مدت موسسه و افرادی

نسبتهایی هستندکه ميزان تأمين مالی از منابع مالی خارجی را مشخص  : نسبتهای اهرمی -٢

تأمين شده با وجوهی که از ) سهامداران ( وجوهی که توسط صاحبان شرکت  یعنی. می کند 

  . آمده مقایسه می شود طریق وام بدست
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ميزان کاربرد دارائيها را مشخص می کند و سطح   هستند کهنسبتهایی : نسبتهای فعاليت -٣

موجودی کاال ، حسابهای دریافتنی ، دارایی ثابت و  فروش را با حسابهای مختلف دارایی مانند

  . غيره می سنجد

شرکت را از  این نسبتها نتيجه کاالیی فعاليت ها و توان بهره برداری : نسبتهای سودآوری -۴

  . می کنندطریق سود ارزیابی 

این نسبتها بطور مستقيم و غير مستقيم پيوند دهنده سود نقدینگی  : نسبتهای مالکيت -۵

در ارزیابی نقدینگی ها و سياستهایی که بر قيمت بازار سهام تأثير می  هستند و به سهامداران

ری خود کند یعنی آنان می توانند با استفاده از این نسبتها وضعيت سرمایه گذا گذارند کمک می

 همانطور که پيداست این نسبتها بيشتر از همه. شرکت در زمان حال و آینده بررسی کنند  را در

  . مربوط به صاحبان سهام است

فعاليت کند باید بتواند نسبتهای مالی یک  این روزها اگر کسی بخواهد در زمينه بورس و سهام

. که در های بسته را باز می کنند کليدهایی هستند  نسبتها مانند. موسسه را محاسبه کند 

اختيار دارید و می خواهيد به موسسه صاحب آن صورت  وقتی که شما یک صورت مالی را در

  . محاسبه نسبتهای نقدینگی موسسه مذکور است مالی وام بدهيد ، بهترین کار

 به از طریق این نسبتها می توان نسبت بدهی. دارند  نسبتهای اهرمی نيز کارایی باالیی

ضمنًا ميتوان ميزان توانایی . صاحبان سهام را مشخص نمود  دارایی و نسبت بدهی به حقوق

نسبت دیگری نيز وجود دارد که نشان می دهد . محاسبه نمود  یک موسسه در پرداخت بهره را

  . برای پوشش هزینه های ثابت کافی است که درآمد شرکت تا چه اندازه

موجودی کاال ، نسبت متوسط دوره وصول مطالبات  سبت گردشن: نسبتهای فعاليت که شامل 

گردش دارائيهای ثابت و نسبت گردش مجموع  ،نسبت گردش حسابهای دریافتنی ، نسبت

البته هدف این است . در این مطلب نمی گنجد  دارایی هاست ، خود جای صحبت بسيار دارد که

ه اینکه همه چيز برای شما یکجا آماده ن. باشيد  که شما آگاه شده و خود به دنبال اصل مطلب

 . شود

هم که اهميت خاصی برای مدیریت سهام دارد معموًال کمتر مورد  نسبتهای سودآوری و مالکيت

معموًال سهامداران تنها با توجه به سابقه یک موسسه ، اقدام . گيرد  توجه سهامداران قرار می

صلی این اقدام ، دانش ناکافی سهامداران شاید دليل ا. موسسه می نمایند  به خرید سهام آن

معموًال در ایران سرمایه و تجربه حرف اول را ميزند و دانش جایگاه خواصی  . در ایران است

توجه داشته باشيد که اگر تجربه و دانش در هم آميخته شود و سرمایه در کنار این  . ندارد

 حاصل می شود بلکه ریسک سرمایه قرار گيرد در این صورت نه تنها نتيجه مطلوب تری ترکيب

 . نيز کاهش می یابد گذاری

 

 :  شرح وظايف 

  تهيه طرح زمانبندي اطالعات، آمار و صورتهاي مالي - ١
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ونگي تهيه گزارشات  تهيه دستورالعملها وروشها وبخشنامه هاي الزم جهت چگ- ٢

 وصورتهاي مالي 

  مطالعه وبررسي اطالعات وصورتهاي مالي- ٣   

 رشات دريافتي وکنترل آنها طبق چک ليست هاي مربوط وگزا

 .  انعکاس نارساييها، ايرادات واشکاالت مشهوده به واحدها وپيگيري تا رفع آنها- ٤

 .  رسيدگي به داراييها،بديها،درآمدها وهزينه هاي واحدها وضمايم وابسته- ٥

 .  تهيه گزارشات به مراجع ذيربط دانشگاه- ٦

 . ازهاي آزمايشي، ترازهاي تلفيقي ازداراييها، بديها، درآمدها و هزينه ها تهيه خالصه تر- ٧

 . ترازنامه درآمد وهزينه براساس تراز تلفيقي واحدها:  تهيه صورتهاي مالي شامل- ٨

 تهيه گزارش تجزيه و تحليل صورتهاي مالي صورت تغييرات مالي، صورت جريانات نقدي - ٩

 . ش ويژه صورت اندوخته طرح وتوسعه ونمودارهاي مربوطهصورت نسبتهاي مالي نمودار وارز

 تهيه وتنظيم گزارشهاي الزم ازنتيجه عمليات، فعاليتها واقدامات انجام شده براي - ١٠

 . مقامات ومراجع قانوني

. انجام سايرامورمحوله ازطريق مديريت- ١١  

 

  .آید می بخشی از تحليل کسب و کار به شمار  های مالی در واقع تحليل صورت

های بنگاه به منظور اتخاذ تصميم در  انداز و ریسک کارم عبارت از ارزیابی چشم و تحليل کسب
 .کار آینده است و مورد کسب

ها،  گذاری سهام و بدهی وکار شامل موارد متعددی، از جمله ارزش های کسب گيری تصميم
 .ران خسارت استها و مذاکرات جب بينی سود، حسابرسی ارزیابی ریسک اعتبار، پيش

ها و عملکرد بنگاه به مدیران کمک  کار، استراتژی و کار، با ارزیابی محيط کسب و تحليل کسب
 .جا و آگاهانه اتخاذ کنند کند تا تصميمات به می

های  وکار و استراتژی ارزیابی محيط کسب: وکار عبارت است از یکی از مراحل اوليه تحليل کسب
های کنونی و آتی، بازارها، رقيبان، قيمت سهام بنگاه،  فعاليتمحصوالت و : بنگاه که شامل

 .و بسياری موارد دیگر است) ای از جمله مزیت هزینه(های بنگاه  مزیت
کار به  و های مالی، منبعی مطمين جهت کسب اطالعات مالی الزم برای تحليل کسب صورت

 .آیند شمار می
تامين (آورد  ع خود را چگونه به دست میکنند که یک بنگاه مناب های مالی مشخص می صورت
و از این منابع تا چه حد کارآمد ) گذاری سرمایه(کند  ، کجا و چگونه این منابع را مصرف می)مالی

 ).سوددهی عملياتی(کند  استفاده می
های مالی چگونه در تحليل کسب و کار مورد استفاده  برای پی بردن به اینکه اطالعات صورت

 سال، ٥طی » دل«به یک مثال توجه کنيد به عنوان نمونه، درآمدهای کمپانی گيرند  قرار می
درصد افزایش نشان ٤٠درصد افزایش یافته است، در حالی که سود آن حدود ٥٠بيش از 

 .دهد می
نه تنها سوددهی خوبی داشته، بلکه خالص » دل«شود، کمپانی  گونه که مشاهده می همان

درصد افزایش یافته است و ٢٧سال حدود ٥ات بنگاه طی اش از محل عملي گردش وجوه نقدی
 . درصد درآمد بنگاه بوده است١٠اش معادل بيش از  ميليارد دالر گردش وجوه نقد عملياتی٣/٥

العاده حقوق صاحبان سهام، همراه با توانایی ایجاد گردش  و باالخره سوددهی و بازده فوق
 ٢٠٠٥ تا ٢٠٠٣از سال » دل«سهام کمپانی وجوه نقد قابل مالحظه، سبب شده است تا قيمت 

 . درصد افزایش پيدا کند٣٣حدود 
و یا سایر » دل«حال آیا این اطالعات برای قضاوت در مورد خرید سهام کمپانی 

 !کند؟ یقينا خير های مرتبط با این کمپانی کفایت می گيری تصميم
و یا هر شرکت به اطالعات » دل«مورد کمپانی های اقتصادی دقيق در  گيری برای تصميم

 :بيشتری مانند اطالعات زیر نياز است
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رود که بازار محصوالت  انداز کسب و کار آینده شرکت چگونه است؟ آیا انتظار می چشم* 
شرکت گسترش یابد؟ نقاط قوت و ضعف شرکت در رقابت با رقبا کدامند؟ شرکت برای 

 چه تدابير استراتژیک اتخاذ کرده است و یا در نظر دارد اتخاذ ها و تهدیدها پاسخگویی به فرصت
 )SWOT(کند؟ 

های  توانایی بالقوه شرکت برای کسب سود چه مقدار است؟ سوددهی شرکت در سال* 
اخير چگونه بوده است؟ سود کنونی شرکت تا چه اندازه پایدار است؟ عوامل موثر در 

 شود؟  ارزیابی میسوددهی شرکت کدامند؟ رشد سود شرکت چگونه
ها و  وضع مالی شرکت در حال حاضر چگونه است؟ ساختار مالی شرکت متضمن چه ریسک* 

تواند از  پذیر است؟ آیا شرکت می مزایایی است؟ آیا سود شرکت در برابر نوسانات بازار آسيب
 پس یک دوره کاهش شدید سوددهی برآید؟

  رقابت کند؟تواند با رقبای داخلی و خارجی شرکت چگونه می* 
 قيمت معقول سهام شرکت چيست؟* 
 :های زیر هستند دهندگان نيز در پی یافتن پاسخ برای سوال اعتبار دهندگان و وام* 
انداز آن چگونه است؟ نيازهای تامين مالی آتی  های کسب و کار شرکت و چشم برنامه* 

 اند؟ شرکت کدام
های اخذ شده، کدامند؟ سود و گردش  ممنابع احتمالی شرکت برای پرداخت بهره و اصل وا* 

های دریافتی به شمار  ای برای پرداخت بهره و اصل وام وجوه نقد شرکت تا چه ميزان پشتوانه
 . روند می

احتمال قصور شرکت در ادای تعهداتش چه مقدار است؟ سود و گردش وجوه قد شرکت تا * 
 شرکت آن اندازه است که در یک چه اندازه ممکن است دچار نوسان شوند؟ آیا توانایی مالی

 دوره رکود سوددهی بتواند به تعهداتش عمل کند؟ 
های  انداز و ریسک پاسخگویی به این سواالت و یک رشته سواالت دیگر در ارتباط با چشم

شرکت مستلزم تحليل اطالعات کيفی در مورد برنامه کسب و کار شرکت و اطالعات کمی در 
 . های مالی است  است و این همان نقش اصلی تحليل صورتمورد وضع مالی و عملکرد آن

 های کسب و کار  انواع تحليل
تحليل . دهد های مالی، بخش مهم و الینفک تحليل کسب و کار را تشکيل می تحليل صورت

ترین انواع آن اشاره  پذیرد که در زیر به عمده های مختلف انجام می  کسب و کار به صورت
 . شود می

 ار تحليل اعتب
تحليل اعتبار عبارت است از ارزیابی شایستگی اعتباری یک بنگاه اقتصادی، یا به بيان دیگر 

بنابراین، تحليل اعتبار عمدتا بر مساله ریسک و نه بر سوددهی . توانایی بنگاه در ادای تعهداتش
تر از  تغييرات سود به ویژه حساسيت سود در مقابل کسادی کسب و کار، مهم. بنگاه تاکيد دارد

کننده حاشيه امنيت  سطح سود فقط تا آن حد مهم است که منعکس. سطح سود شرکت است
 . توانایی بنگاه برای ادای تعهداتش است

به این .  تنزل عملکرد و نه توانایی افزایش عملکرد بنگاه است تاکيد تحليل اعتبار متوجه ریسک
قابليت . شود ها می ایی پرداخت بدهیترتيب، ریسک اعتبار شامل تحليل نقدینگی و تحليل توان

مدت به  فراهم آوری نقدینگی عبارت است از توانایی یک بنگاه برای تهيه پول نقد در کوتاه
های جاری و  نقدینگی بنگاه بستگی به گردش وجوه نقد و ترکيب دارایی. منظور ایفای تعهدات

از قابليت و توانایی بلندمدت بنگاه ها نيز عبارت  توانایی پرداخت بدهی. های جاری آن دارد بدهی
ساختار (در ایفای تعهدات بلندمدت است، این امر به سوددهی بلندمدت و ساختار سرمایه 

 .کند بنگاه بستگی پيدا می) تامين مالی
ابزار تحليل اعتبار و معيارهای ارزیابی آن، متناسب با طول مدت، نوع و مورد استفاده وام تغيير 

دهندگان به شرایط مالی فعلی، گردش وجوه نقد و  مدت، وام اعتبارات کوتاهدر مورد . کند می
گذاری اوراق  کنند و در مورد اعتبارات بلندمدت و ارزش های جاری توجه می نقدشوندگی دارایی

تحليل اعتبار . نگر هستند های آینده قرضه، وام دهندگان خواستار اطالعات بيشتر و تحليل
یا قدرت کسب سود ( گردش وجوه نقد و ارزیابی بلندمدت سوددهی بينی بلندمدت شامل پيش

 تحليل سهام  .است) پایدار
سرمایه سهمی در واقع پشتوانه . نامند  سهمی نيز می تامين مالی با انتشار سهام را سرمایه

این امر بدان . آید یا محافظی برای سایر انواع تامين مالی که بر آن ارجحيت دارند، به شمار می
از (کاران  گذاران در سهام فقط پس از تادیه کليه مطالبات سایر طلب فهوم است که سرمایهم

به . های شرکت محق، خواهند بود نسبت به دارایی) جمله پرداخت بهره و سود سهام ممتاز
گذاران در سهام نخستين کسانی هستند که به هنگام ورشکستگی بنگاه  سرمایهترتيب،این 

. شود گذاریشان محدود می د، هرچند که مقدار زیانشان به ميزان سرمایهشون متحمل زیان می
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گذاران در سهام در کليه  گيرد، سرمایه از طرف دیگر، وقتی کسب و کار بنگاه رونق می
به این ترتيب، برخالف تحليل اعتبار، در تحليل . های به دست آمده سهيم خواهند بود موفقيت

 .مکان ترقی بالقوه قيمت سهام، مورد ارزیابی قرار گيردسهام باید هم ریسک تنزل و هم ا
های اساسی و یا ترکيبی از این دو  های فنی و تحليل گذاران در سهام معموال از تحليل سرمایه

های فنی یا نموداری در پی یافتن الگوی تاریخی قيمت یک سهم  تحليل. کنند استفاده می
های اساسی که رواج  تحليل. بينی کنند هام را پيشهستند تا از آن طریق، تغييرات آتی قيمت س

بيشتری دارند عبارت از تعيين ارزش یک بنگاه از طریق تحليل و تفسير عوامل اصلی اقتصاد، 
های عمده تحليل اساسی عبارت از ارزیابی موقعيت مالی  از جمله بخش. صنعت و بنگاه است
 .و عملکرد بنگاه است

ارزش ذاتی . سی نيز تعيين ارزش ذاتی یا ارزش اساسی استیکی از اهداف عمده تحليل اسا
از سوی تحليل اساسی و بدون رجوع به ارزش بازار تعيين ) یا یک سهم(یک ارزش یک بنگاه 

وقتی ارزش ذاتی : گذاران در قبال تحليل اساسی از این قرار است استراتژی سرمایه. شود می
کنند و در مقابل وقتی ارزش  ، اقدام به خرید میرود یک سهم از ارزش بازار آن سهم باالتر می
 .کنند شود، اقدام به فروش می بازار یک سهم از ارزش ذاتی آن بيشتر می

بينی کند و  برای تعيين ارزش ذاتی بنگاه، تحليلگر باید سود یا گردش وجوه نقد بنگاه را پيش
اه برآورد شدند، های بنگ وقتی سوددهی آتی و ریسک. های بنگاه را مشخص سازد ریسک

گذاری، این اطالعات را تبدیل به معياری برای سنجش  تحليلگر با استفاده از یک مدل ارزش
 .کند ارزش ذاتی می

 عناصر تحليل کسب و کار
ها در  این فرآیند» یک«در شکل . تحليل کسب و کار دربرگيرنده چندین فرآیند مرتبط با هم است

ارزش شرکت یا ارزش ذاتی با استفاده از یک . اند یش داده شدهارتباط با برآورد ارزش بنگاه، نما
 .شود گذاری، برآورد می مدل ارزش

و ) گردش وجوه نقد یا سود آتی(های آتی  گذاری از برآورد سود و زیان های مدل ارزش ورودی
 انداز بينی سود و زیان آتی به اصطالح تحليل چشم فرآیند پيش. آیند هزینه سرمایه به دست می

العاده   ق بينی دقيق سود و زیان آتی، ارزیابی دو مقوله اهميت فو برای پيش. شود ناميده می
انداز کسب و کار یکی از  ارزیابی چشم. های مالی انداز کسب و کار بنگاه و صورت چشم: دارد

وضع مالی بنگاه را با مراجعه به . اهداف عمده تحليل محيط کسب و کار و استراتژی بنگاه است
کنند و کيفيت تحليل مالی نيز به  های مالی ارزیابی می های مالی و استفاده از تحليل صورت

این امر مستلزم . های مالی نوبه خود بستگی دارد، به قابليت اعتماد و محتوای اقتصادی صورت
های زیر را در  های مالی، کليه فرآیند تحليل صورت. های مالی است تحليل حسابداری صورت

 :يردگ برمی
 تحليل محيط کسب و کار و استراتژی بنگاه 

برای انجام . باشد ترین اهداف تحليل کسب و کار می انداز آینده بنگاه یکی از مهم تحليل چشم
  ای مجهز شد که شامل پرداختن به تحليل محيط نگری چندرشته دقيق این امر مهم باید به آینده

 .شود کسب و کار و استراتژی بنگاه می
حليل محيط کسب و کار، شناسایی و برآورد شرایط اقتصادی بنگاه و صنعت مربوطه هدف ت

است و تحليل استراتژی کسب و کار نيز در پی شناسایی و ارزیابی قدرت رقابت و نقاط ضعف 
 .ها و تهدیدها است بنگاه همراه با فرصت

ل استراتژی تشکيل تحليل محيط کسب و کار و استراتژی بنگاه از دو بخش تحليل صنعت و تحلي
آید، زیرا چشم انداز و ساختار صنعت تا  تحليل صنعت معموال اولين گام به شمار می. شده است

تحليل صنعت معموال در چارچوب مدلی که از . حدود زیادی تعيين کننده سوددهی بنگاه است
شود،   ارزش ناميده می  طراحی شد و تحليل زنجيره١٩٨٥ تا ١٩٨٠های  سوی پورتر در سال

شود  ای از رقبا در نظر گرفته می در این چارچوب، یک صنعت به مثابه مجموعه. پذیرد صورت می
، بایکدیگر رقابت و مبارزه  کنندگان زنی در مقابل مشتریان و تامين که بر سر کسب قدرت چانه

. تندرو هس کنند و در عين حال با تهدیدهایی از جانب رقبای جدید و محصوالت جانشين روبه می
بينی کند و هم ميزان رقابت بالفعل و  تحليل صنعت باید هم آینده صنعت مربوطه را پيش

 .ای که بنگاه با آن مواجه است بالقوه
اول، تصميمات بنگاه در مورد کسب و کار، و : تحليل استراتژی شامل ارزیابی دو مقوله، شامل

يل استراتژی شامل برآورد واکنش تحل. دوم، موفقيت بنگاه در دستيابی به مزیت رقابتی است
ها و رشد آتی  ها در موفقيت استراتژیک بنگاه در مقابل محيط کسب و کار و تاثير این واکنش

 .شود بنگاه می
تحليل استراتژی مستلزم بررسی دقيق استراتژی رقابت بنگاه در زمينه ترکيب محصوالت و 

 .ها است ساختار هزینه
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تژی مستلزم تسلط بر دانش اقتصاد، نيروهای صنعت و نيز تحليل محيط کسب و کار و استرا
مدیریت استراتژیک، سياست کسب و کار، توليد، مدیریت پشتيبانی، بازاریابی و اقتصاد مدیریت 

 .است
 تحليل حسابداری

های اقتصادی در حسابداری  تحليل حسابداری شامل فرآیند ارزیابی ميزان انعکاس واقعيت
های حسابداری   بررسی مبادالت و رویدادهای بنگاه، برآورد تاثير سياستاین امر با. بنگاه است

ای که واقعيت اقتصادی را  های مالی به گونه های مالی و تنظيم این صورت بنگاه بر روی صورت
های مالی منبع  صورت. یابد بهتر منعکس سازند و قابليت تحليل بيشتری پيدا کنند، تحقق می

این امر بدان معنا است که کيفيت تحليل مالی .  تحليل مالی هستنداصلی اطالعات الزم برای
های مالی بستگی دارد که این نيز به نوبه خود به کيفيت تحليل  به ميزان اعتماد به صورت
ای اهميت  های مقایسه تحليل حسابداری به ویژه در موارد تحليل. حسابداری بستگی دارد

 .کنند ای پيدا می العاده فوق
. گيرد يل کسب و کار معموال تحليل حسابداری کمتر مورد توجه و استفاده قرار میدر تحل

توجهی آن است که تحليل حسابداری مستلزم مجهز بودن به دانش  احتماال یکی از علل این کم
تحليلگرانی که به دانش حسابداری آشنا نيستند، گرایش بدان دارند که . حسابداری است

اند،  گونه که تنظيم شده های مالی را همان  دور کنند و صورت يش دیدهتحليل حسابداری را از پ
توجهی به حسابداری، عملی بسيار خطرناک است، زیرا تحليل حسابداری در  این بی. بپذیرند

 .ای دارد العاده تحليل کسب و کار و تحليل مالی اهميت فوق
 تحليل مالی

 تحليل وضع مالی و عملکرد بنگاه و نيز های مالی جهت تحليل مالی یعنی استفاده از صورت
تواند به انجام تحليل مالی کمک  طرح سواالت متعدد می. برآورد عملکرد مالی آینده آن است

مثال، آیا بنگاه منابع کافی برای . شوند یک رشته از این سواالت به آینده بنگاه مربوط می. کند
های جدید  گذاری در پروژه  برای سرمایهکسب موفقيت و رشد در اختيار دارد؟ آیا منابع کافی

وجود دارند؟ منابع سوددهی بنگاه کدامند؟ قدرت درآمدزایی آتی چگونه است؟ و یک رشته 
شود به ارزیابی عملکرد بنگاه و توانایی آن در تحقق عملکرد مالی  دیگر از سواالت مربوط می

 محکم است؟ بنگاه تا چه اندازه مثال این که موقعيت مالی بنگاه تا چه اندازه. مورد انتظار
 های تحليلگران مطابقت دارد؟ بينی سودده است؟ آیا درآمدهای بنگاه با پيش

تحليل مالی از سه جز تحليل سوددهی، تحليل ریسک و تحليل منابع و مصارف تشکيل 
 .آید گذاری به دست می تحليل سوددهی از ارزیابی بازده سرمایه. شود می
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