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: دامنه و روش مدیریت مالی1صه فصل خال

اغلب در مورد تهیه پول برای خرید اقالم موردنیاز به کار می رود. برای مثال، اشخاص « تأمین مالی»عبارت -

با گرفتن وام رهنی خانه جدیدی می خرند، یا اینکه دولت با گرفتن مالیات و قرض مخارج خود را تأمین می 

ف و متعدد تأمین مالی را در برمی ه تنها مباحث مربوط به روش های مختلکند؛ اما رشته مدیریت مالی ن

گیرد، بلکه شامل مباحث دیگری مانند چگونگی سرمایه گذاری، به کارگیری وجوه، سیاست تقسیم سود و 

 برنامه ریزی مالی و نقدینگی شرکت نیز می شود.

ب روابط بین سرمایه و شرکت را مشخص فعالیت های تجاری نیازمند سرمایه اند و مدیریت مالی چارچو-

 می سازد.

 نقش محوری سرمایه

هر شرکتی برای اینکه کاالها یا خدماتی را عرضه کند، ابتدا به پول و سرمایه نیازمند است تا بتواند دارایی -

عرضه ز را بخرد و هزینه عملیات را بپردازد. وجوه الزم برای تأسیس و راه اندازی شرکت از محل اهای موردنی

و فروش سهام یا وام های بلندمدت تأمین می شود. اگر شرکت به وجوه بیشتری نیاز داشته باشد، می تواند 

آن را از محل سود انباشته تأمین می کند، پول هایی که شرکت تهیه می کند )از محل منابع داخلی یا راه 

رازنامه نوشته می شوند.انتشار اوراق بهادار( جزء منابع تأمین مالی هستند و در طرف چپ ت  

شرکت با استفاده از سرمایه، کارکنانی استخدام و وسایل و لوازم اداری و دفتری، مواد و کاالی مصرفی و -

سایر اقالم دارایی را تهیه می کند )یعنی همان چیزهایی که برای تولید کاال و عرضه خدمات مورد نیاز 

ی دهند و در طرف راست ترازنامه نوشته می شوند.است(. این اقالم دارایی های شرکت را تشکیل م  

منابع و مصارف سرمایه، همچنین نشان دهنده میزان دارایی ها، بدهی ها و  بنابراین ترازنامه نشان دهنده-

سرمایه شرکت در یک مقطع زمانی خاص است. عالوه بر ترازنامه، شرکت نتیجه عملیات خود در یک دوره را 

ان می دهد.در صورت سود و زیان نش  

 این صورت نشان دهنده توانایی شرکت در مدیریت منابع و مصارف سرمایه است.

بنابراین صورت های مالی، چگونگی تأمین مالی و مصرف و نیز چگونگی سرمایه گذاری این وجوه را به 

 منظور کسب درآمد و سود نشان می دهد.
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 مدیریت مالی و سرمایه

دیریت بر منابع و مصارف سرمایه به گونه ای که ثروت سهامداران به : ممدیریت مالی عبارت است از-

 حداکثر برسد.

: تمام منابع مالی که مورد مصرف شرکت قرار می گیرد.سرمایه نیز عبارت است از-  

منابع سرمایه اقالمی را در برمی گیرد که در طرف چپ ترازنامه )با عنوان بدهی ها و حقوق صاحبان سهام( -

ود. سهام اوراق قرضه منتشره و وام های بانکی نمونه هایی از این منابع هستند.نوشته می ش  

مصارف سرمایه اقالمی هستند که در طرف راست ترازنامه نوشته می شوند. حساب های دریافتنی، -

 موجودی کاال و دارایی های ثابت نمونه هایی از مصارف سرمایه هستند.

:اردمدیر مالی دو وظیفه کامالً مشخص د-  

تأمین مالی .1

سرمایه گذاری .2

از آنجا که منابع سرمایه در بحث تأمین مالی مطرح می شود، مسائل مربوط به این مبحث حول سه محور 

نیز در مبحث سرمایه « مصارف سرمایه»نوع، مقدار و ترکیب منابع سرمایه می چرخد. درباره مدیریت 

ز: نوع، مقدار و ترکیب مصارف سرمایه.گذاری بحث می شود که مباحث مربوط به آن عبارتند ا  

رکت است.شمدیریت مالی عبارت است از وظایف و مسئولیت هایی که در امور یاد شده بر عهده مدیریت   

 هدف های بلندمدت شرکت ها

شرکت باید به گونه ای عمل کند که ثروت صاحبان سهام عادی را به حداکثر برساند. نکته مهم این است -

تفاوت گذاشت.« سود»و به حداکثر رسانیدن « ثروت»داکثر رسانیدن که باید بین ح  

هر فرد از پول و دارایی های مختلف تشکیل می شود که یک نمونه آن، سهام شرکت « ثروت اقتصادی»

 هاست.

از آنجا که مالکیت شرکت های سهامی از راه تملک سهام عادی صورت می پذیرد، فرض بر این است که 

ای اداره می شوند که ثروت صاحبان سهام خود را افزایش دهند. شرکت ها به گونه  
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 به حداکثر رسانیدن ثروت سهامداران

: ریسک و بازدهثروت صاحبان سهام به دو عامل بستگی دارد-  

 افزایش ثروت سهامداران، یعنی بازده مثبت سهام عادی به دو روش صورت می پذیرد:

 دریافت سود سهام .1

 دیافزایش قیمت سهام عا .2

نرخ بازده سرمایه گذاری در سهام عادی در یک دوره از تقسیم حاصل جمع میزان سود تقسیمی هر سهم و -

 تغییر قیمت سهام عادی به قیمت ابتدای دوره به دست می آید.

 این نرخ بازده، نشان دهنده درصد تغییر در ثروت سهامداران عادی در یک دوره است.

ثروت صاحبان سهام محدودیت های به حداکثر رسانیدن  

شرکت برای اینکه بتواند ثروت صاحبان خود را به حداکثر برساند باید به گونه ای عمل کند که از مجموع دو 

ترکیب به دست آید. رقم متعلق به سود تقسیمی هر سهم و افزایش قیمت سهام در بازار، مطلوب ترین  

 قیمت سهام شرکت به دو عامل بستگی دارد:

 به دست آوردن سودقدرت شرکت در  .1

 درجه عدم اطمینان )ریسک( نسبت به دریافت سودهای آتی. .2

 ریسک شرکت و سرمایه گذاران

بزرگ ترین ریسکی که شرکت احتماالً با آن روبروست، خطر ورشکستگی است. در صورت ورشکستگی، 

کنند. در چنین سهام عادی شرکت بی ارزش می شود و بستانکاران نیز نمی توانند همه طلب خود را وصول 

 وضعی تمام سرمایه گذاران )وام دهندگان و سهامداران( ضرر می کنند.

سهامداران همواره با این ریسک روبرو هستند که امکان دارد نرخ بازده سهام آنها از مقدار موردنظرشان کمتر 

اخت کند؛ نرخ بازده شود. برای مثال اگر شرکتی نتواند بخشی از وامی را که طبق قرارداد گرفته است بازپرد

 وام دهنده بهره وام کمتر می شود.

سرمایه گذار. بنابراین ریسک عبارت است از احتمال متفاوت بودن نرخ واقعی بازده با نرخ مورد انتظار  

اهداف شرکت هایی که برای به دست آوردن سود فعالیت می کنند این است که ثروت سهامداران را به 

ا توجه به درجه ای از ریسک که با آن روبرو هستند.حداکثر برسانند، البته ب  
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 حداکثر رسانیدن سود

اساس نظریه های اقتصاد خود، شرکت ها سعی می کنند سود خود را به حداکثر برسانند.بر-  

امکان دارد دو هدف به حداکثر رسانیدن سود و ثروت سهامداران متفاوت باشند. ممکن است شرکت با 

یت ها و طراح های مخاطره آمیز سود شرکت را افزایش دهد و چه بسا این عمل باعث سرمایه گذاری در فعال

 کاهش ارزش سهام و ثروت سهامداران شود.

 معایب به حداکثر رسانیدن سود

به حداکثر رسانیدن سود نمی تواند هدف مناسبی برای شرکت ها باشد؛ زیرا شرکت ها می توانند از طریق 

اقدام به سرمایه گذاری هایی بکنند که موجب توسعه شرکت و افزایش فروش و  افزایش سرمایه یا استقراض

سود آن می شود، ولی اگر نرخ بازده این سرمایه گذاری ها کمتر از هزینه منابع مالی به کار رفته باشد، در 

 آن صورت سود هر سهم و در نتیجه جهت سهام کاهش خواهد یافت.

طرح های پر یسک، سود شرکت و حتی سود هر سهم را افزایش دهد؛  به عالوه، شرکت می تواند با اجرای

ولی این افزایش سود هر سهم منجر به افزایش قیمت سهم و ثروت سهامداران نمی شود؛ زیرا سهامداران 

برای سودهای پر مخاطره و یا ریسک و برای سهامی که میزان سودآوری آنها ممکن است نوسان شدیدی 

ری قائل هستند.داشته باشد ارزش کمت  

 تعیین هدف های مالی

برای به حداکثر رسانیدن ارزش سهام شرکت، مدیران مالی باید اهداف مالی سه گانه ای را که در پی می 

 آیند در نظر بگیرند:

 تعیین اندازه شرکت و نرخ رشد آتی آن .1

 تعیین بهترین ترکیب دارایی های شرکت )مصارف وجوه( .2

 رکت )ساختار سرمایه(.تعیین بهترین ترکیب منابع ش .3

بنابراین، مدیرمالی باید بکوشد که میزان دارایی ها و نرخ رشد شرکت را تعیین کند و بداند که شرکت در 

کدام قلم از دارایی ها باید سرمایه گذاری کرده، برای رسیدن به بهترین بازده )برای سهامداران( از کدام 

 منبع یا منابع تأمین مالی استفاده کند.
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عیین میزان دارایی ها و نرخ رشد شرکتت  

دامنه فعالیت و اندازه شرکت، با ارزش کل دارایی های آن تعیین می شود. اگر معیار بخش، ارزش دفتری -

باشد، اندازه شرکت به وسیله مجموع دارایی های شرکت تعیین شده، در این صورت نرخ رشد برحسب 

درج در ترازنامه( محاسبه می شود.درصد تغییر ساالنه کل دارایی های شرکت )من  

 تعیین ترکیب دارایی ها

شان دهنده مبالغ سرمایه گذاری یا مصرف سرمایه در شرکت هستند.دارایی ها ن-  

متداول ترین اقالم تشکیل دهنده دارایی ها عبارتند از: وجه نقد و بانک، اسناد و حساب های دریافتنی، 

 موجودی کاال و دارایی های ثابت.

ی های مؤسسات مالی، مانند بانک های تجاری و شرکت های بیمه غالباً از نوع دارایی های مالی مانند دارای

 اوراق بهادار و وام هستند.

برای تعیین ترکیب دارایی های شرکت باید درصد هر یک از اقالم دارایی را بر کل دارایی های شرکت 

 تقسیم کرد.

که منشأ آن، تصمیمات سرمایه گذاری و عملیاتی شرکت  ریسک تجاری، بخشی از ریسک کل شرکت است-

است. تصمیمات سرمایه گذاری شرکت که تعیین کننده ترکیب دارایی های آن است، تحت تأثیر نوع کاالها 

 و خدماتی است که شرکت آنها را تولید یا عرضه می کند.

ا این فعالیت سرمایه بر و مستلزم برای مثال، تولید فوالد مستلزم پذیرفتن ریسک تجاری بیشتری است، زیر

سرمایه گذاری مبالغ زیاد در ماشین آالت، تأسیسات و سایر دارایی های ثابت است. حجم هزینه های ثابت 

 تولیدی این نوع فعالیت ها باال و احتمال زیان دهی این نوع شرکت ها نسبتاً زیاد است.

 تعیین ترکیب بدهی ها و حقوق صاحبان سهام

حقوق صاحبان سهام نشان دهنده منابع مالی هستند که شرکت برای به دست آوردن دارایی ها  بدهی ها و-

از آنها استفاده می کند. منابع مالی عبارتند از: حساب ها و اسناد پرداختنی، مالیات های پرداختی، حقوق 

ا و سود انباشته.اندوخته ه پرداختنی، انواع و اقسام وا ها و اوراق قرضه، سهام ممتاز، سهام عادی،  
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 آثار وام در فرآیند تأمین سرمایه

اگر شرکتی بخشی از سرمایه خود را از راه وام تأمین کند، سهامدارانش ریسک سنگین تری را می پذیرند و 

این افزایش درجه ریسک، احتماالً به صورت کاهش چه بسا به این ترتیب نرخ بازده سهامداران بیشتر شود. 

داخت بدهی های سررسیده شده پدیدار می شود.قدرت شرکت در پر  

 ساختار مطلوب سرمایه

ریسکی که به واسطه ساختار سرمایه به وجود آید، ریسک مالی نام دارد. نسبت بین وام به حقوق صاحبان 

سهام نشان دهنده میزان ریسک مالی شرکت است. نظریه پردازان و مدیران مالی بر این باورند که هر 

ترکیب مطلوبی از بدهی ها و حقوق صاحبان سهام است.شرکتی دارای   

:ارای سه ویژگی مهم به شرح زیر استدسیر تکاملی مدیریت مالی -  

. مدیریت مالی رشته ای نسبتاً جدید و از شاخه های علم مدیریت است.1  

بزارها یا روش . مدیریت مالی آن گونه که در حال حاضر به کار می رود، بر تصمیم گیری استوار است و از ا2

 های تجزیه و تحلیل داده ها، کامپیوتر، اقتصاد و حسابداری مالی استفاده می کند.

. حرکت مستمر و سرعت فزاینده پیشرفت های اقتصادی، نویدبخش این است که مدیریت مالی نه تنها 3

واهد شد تا بتواند نقشی مهم تر بر عهده می گیرد، بلکه بر سرعت پیشرفت این رشته علمی باز هم افزوده خ

 راهگشای مدیران شرکت هایی باشد که همواره با مسائل و مشکالت تازه روبرو هستند

هدف همه شرکت ها به حداکثر رسانیدن ثروت سهامداران است و در راه تأمین این هدف باید به ریسک و -

سهامداران( بسیار بزرگ تر بازده سرمایه گذاری ها توجه کرد. چنین هدفی )یعنی به حداکثر رسانیدن ثروت 

 از هدف سنتی و متعارف شرکت ها )یعنی به حداکثر رسانیدن سود( است.

مدیران مالی می کوشند هدف های شرکت را به شکل خاصی مطرح کنند، مثل به حرکت رسانیدن ارزش -

تار مناسب دارایی های شرکت، به حداکثر رسانیدن نرخ رشد، دستیابی به ترکیب مطلوب دارایی ها و ساخ

 سرمایه.

ابزارهایی که مدیران مالی در حال حاضر از آن استفاده می کنند عبارتند از: حسابداری، علم اقتصاد، علوم -

 کامپیوتر و تجزیه و تحلیل های کمی
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: تجزیه و تحلیل صورت های مالی3خالصه فصل  

ت جریان های نقدی.تجزیه و : صورت سود و زیان، ترازنامه و صورصورت های مالی اساسی عبارتند از-

تجزیه و تحلیل صورت »تحلیل این سه صورت و همزمان با آن، تجزیه و تحلیل نسبت های مالی مربوط را 

«های مالی  

می نامند.   

این نوع تجزیه و تحلیل ها باعث می شود مدیران شرکت ها، صاحبان سرمایه، بستانکاران و سرمایه گذاران 

آینده شرکت های سهامی موردنظر خود آگاه شوند و درباره آن قضاوت کنند. بتوانند از وضع مالی حل و  

در سایه همین تجزیه و تحلیل صورت های مالی است که عده ای ه عملکردهای آینده برخی شرکت های 

 سهامی دل می بندند.

 صورت های اساسی

و اعداد و ارقامی است که در صورت سود و زیان، ترازنامه و صورت جریان های نقدی دربردارنده داده ها 

 تجزیه و تحلیل صورت های مالی از آنها استفاده می شود.

 صورت سود و زیان

وسیله ای است برای تعیین قدرت سوددهی شرکت در یک دوره زمانی مشخص.« صورت سود و زیان»-  

می نامند.« هصورت میان دور»ت های سود و زیان غالباً به صورت فصلی تهیه می شوند و آنها را صور-  

صرف نظر از زمان شروع، پایان و طول دوره مالی شرکت، نکته مهم این است که در صورت سود و زیان، -

 فعالیت های شرکت برای یک دوره زمانی مشخص خالصه می شود.

ود(از کتاب خوانده ش 3-1)نمودار   
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 ترازنامه

خالصه نشان داده می شود. رکت در یک مقطع زمانی مشخص، به طوروضع مالی ش« ترازنامه»در-  

 ترازنامه ها دو بخش مهم دارند:

 دارایی ها .1

 بدهی ها و حقوق صاحبان سهام. .2

ود(از کتاب خوانده ش 3-2)نمودار   

معموالً دارایی ها را در طرف راست ترازنامه و بدهی ها و حقوق صاحبان سهام را طرف چپ آن می نویسند، -

باشند.مجموع ارقام این دو ستون باید برابر   

گاهی در ترازنامه هایی که شرکت منتشر می کند، دارایی ها در باالی صفحه و بدهی ها و حقوق صاحبان 

 سهام در زیر می آید.

دارایی های شرکت مقادیری است که آن شرکت در فعالیت های سودآور سرمایه گذاری می  دارایی ها:

 کند.

نگی را دارند، یعنی می توان آنها را به پول نقد تبدیل کرد این اقالم باالترین قدرت نقدی دارایی های جاری:

و به فروش رسانید یا در مدت یک سال آن را به صورت پول نقد در آورد؛ از این رو، گاهی جمع دارایی های 

می نامند.« سرمایه در گردش»جاری را   

بدهکاران، موجودی کاال و هزینه  دارایی های جاری عبارتند از: وجه نقد و بانک، اوراق بهادار قابل معامله،

 های پیش پرداخت شده که در مدت یک سال به مصرف می رسند.

برعکس دارایی های جاری که در مدت یک سال به پول نقد تبدیل می شوند، وجوهی  دارایی های ثابت:

 که در دارایی های ثابت سرمایه گذاری شده اند در مدت بیش از یک سال بازگشت می شوند.

یی های ثابت سرمایه گذاری های بلندمدتی هستند که به صورت مطالبات بلندمدت یا سایر اقالم ثابت دارا

 در آمده اند.

فرآیندی است که بدان وسیله، بهای تمام شده دارایی های ثابت بر سال هایی که برابر با عمر « استهالک»-

 مفید این اقالم است تقسیم می شود و به آنها تخصیص می یابد.
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در صورت سود و زیان شرکت می توان هزینه های استهالک یک سال را در بهای تمام شده کاالهای فروش 

رفته )یا در هزینه های اداری( آن سال گنجانید )اگرچه امکان دارد این رقم به صورت جداگانه نوشته نشود( 

ی شود نیست.به این ترتیب هزینه استهالک نشان دهنده جریان نقدی که از سازمان خارج م  

یادآوری این نکته مهم است که نمی توان با اضافه کردن هزینه استهالک )در صورت سود و زیان( و 

 استهالک انباشته )در ترازنامه( کاهش واقعی ارزش یک قلم دارایی ثابت را تعیین کرد.

 بدهی ها و حقوق صاحبان سهام

ت.نده چگونگی تأمین سرمایه شرکت اسستون بدهی ها و حقوق صاحبان سهام ترازنامه، نشان ده  

مبالغ بدهی شرکت به بستانکاران است.« بدهی ها»  

در سال های بعد پرداخت می « بدهی های بلندمدت»در مدت یک سال یا کمتر و « بدهی های جاری»

 شوند.

ند از: بدهی های جاری مبالغی را دربرمی گیرد که به بستانکاران پرداخت می شود. نمونه های آن عبارت-

حساب های پرداختنی، وام های پرداختنی به بانک ها یا اقساط جاری وام های بلندمدت، سود سهام 

م کرده است و باد پرداختنی نشان دهنده مبالغی است که شرکت به عنوان سود تقسیمی به سهامداران اعال

 آن را در زمانی کوتاه به سهامداران پرداخت کند.

داران به طور مستقیم به شرکت پرداخت می کنند سرمایه )سهام عادی( و مازاد مقدار پول نقدی که سهام-

می نامند که بخشی از حقوق صاحبان سهام را تشکیل می دهد.« صرف سهام»بر سرمایه پرداخت شده را   

مقدار سودی است که شرکت به دست آورده )و به صورت سود سهام پرداخت نکرده( و آن را « سود انباشته»

ه در شرکت سرمایه گذاری کرده است.دوبار  

اطالعات موجود در ترازنامه جوابگوی نیازهای اطالعاتی تحلیلگران هستند. همچنین ترازنامه نشان نمی -

دهد که علت افزایش ارزش بعضی از اقالم دارایی ها چیست؟ مثالً اگر ارزش موجودی کاال را افزایش نشان 

ناشی از افزایش مقدار فیزیکی موجودی کاالست یا ناشی از افزایش دهد، معلوم نیست که آیا این افزایش 

 قیمت ها.

همچنین اگر مقدار فیزیکی موجودی کاال افزایش یافته باشد، معلوم نیست که آیا شرکت به منظور 

 پاسخگویی به افزایش تقاضا، کاالی اضافی تولید کرده است یا اینکه کاالی تولید شده را نمی تواند بفروشد.
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نابراین تحلیلگر صورت های مالی باید بداند ناکافی بودن اطالعات مندرج در ترازنامه باعث می شود که او ب

 نتواند وضعیت مالی شرکت را به طور مفید و مؤثر شناسایی کند.

 سایر صورت های مالی

رداخت نشان دهنده مقدار سودی است که به سهامداران )صاحبان سهام عادی( پ« صورت سود انباشته»-

 نگردیده و دوباره در آن شرکت سرمایه گذاری شده است.

صورت های مالی معموالً با یادداشت های پیوست و شرح و تفضیل های اضافی در خصوص اقدام خاص -

یادداشت های پیوست صورت »ترازنامه و صورت سود و زیان هستند می شوند. این اسناد معموالً با عنوان 

ند.تنظیم می شو« های مالی  

می مفیدند.این توضیحات دربردارنده داده هایی است که برای تجزیه و تحلیل صورت های شرکت های سها  

برای پرداخت حساب های پرداختنی )موجود در ترازنامه( و هزینه های عملیاتی مربوط )که در صورت سود -

 و زیان نوشته می شوند( از حساب نقدی و بانک برداشت می شود.

های نقدیصورت جریان   

است. در این صورت، جریان های نقدی شرکت در فاصله « صورت جریان های نقدی»سومین صورت مهم، -

 دو دوره مشخص زمانی محاسبه می شود.

صورت جریان های نقدی به صورت یک منبع اطالعات مالی، پیوست ترازنامه و صورت سود و زیان است که -

د و این نشانه اهمیت این صورت است.در گزارش های مالی ساالنه منتشر می شو  

برخی از هزینه های جاری مانند استهالک، غیرنقدی هستند، زیرا حتی شناسایی یا ثبت این هزینه، در -

 عین حال که باعث کاهش مالیات شرکت به دولت می شود، باعث خروج جریان نقدی نمی شود.

ود(از کتاب خوانده ش 3-3)نمودار   

شرکت جریان های نقدی درون  

از ویژگی های مهم صورت جریان های نقدی نشان دادن معیاری است که به کمک آن بتوان تغییرات هر -

یک از حساب های مدرج در ترازنامه را در یک دوره معین زمانی )برحسب ریال و به صورت خاص( تعیین 

 کرد.
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حساب دارایی نشان دهنده مصرف  از آنجا که برای خرید اقالم دارایی، پول نقد موردنیاز است، افزایش در

وجه نقد خواهد بود. کاهش حساب بدهی )یعنی تأمین وجه و پرداخت آن( از مصارف نقدی است. کاهش 

 دارایی ها و افزایش بدهی ها نیز از منابع نقدی انگاشته می شوند.

 تجزیه و تحلیل نسبت ها

رت ها و یادداشت های پیوست است. گام نخست در تجزیه و تحلیل صورت های مالی، مطالبه دقیق صو-

تجزیه و تحلیل نسبت ها گام بعدی است. کاربرد تجزیه و تحلیل این نسبت ها چنان متداول شده که برنامه 

ا نیز تجزیه و تحلیل های کامپیوتری برای این منظور نوشته شده است و در اجرای این برنامه ها نسبت ه

 می شوند.

منابع مالی شرکت، مانند بانک ها و شرکت های بیمه، برای ارزیابی قدرت  وام دهندگان و تأمین کنندگان

مالی و وضع بدهی های شرکت از این برنامه های کامپیوتری استفاده می کنند؛ چنان که سایر سازمان های 

 وام دهنده برای تعیین وضع مالی خود، از همین برنامه ها استفاده می کنند.

 نسبت های اصلی

ی هر یک از جنبه های عملکردی شرکت می توان از نوعی نسبت استفاده کرد. تحلیلگران برای تقریباً برا

شناخت نقاط قوت و ضعف شرکت از این نسبت ها به عنوان یک ابزار متداول استفاده می کنند. ولی با این 

ر یکی از نسبت نسبت ها فقط می توان به عوارض و عالئم موجودی پی برد و نه به اصل مسئله یا مشکل. اگ

ها بیش از اندازه زیاد یا کم باشد، می توان به وجود حادثه مهمی در آن شرکت پی برد، ولی نمی توان 

 اطالعات کافی به دست آورد.

می توان قدرت شرکت را در پرداخت بدهی های خارجی )آن گاه که تاریخ « نسبت های نقدینگی»با -

می توان درجه کارایی شرکت را از نظر « نسبت های فعالیت»ده از سررسید آنها برسد( تعیین کرد. با استفا

 استفاده مؤثر از منابع تعیین کرد.

نشان « نسبت های بدهی یا اهرمی»میزان وجوهی را که شرکت از راه گرفتن وام تأمین کرده است به وسیله 

نشان داده می شود.« نسبت های سودآوری»می دهند. توانایی شرکت در به دست آوردن سود به وسیله   

 نسبت های نقدینگی

اساس کاربرد نسبت های نقدینگی بر این فرض است که دارایی های جاری، منابع اصلی نقد شرکت برای 

 پرداخت بدهی های جاری هستند. دو نسبت بسیار متداول این مقوله عبارتند از: نسبت جاری و نسبت آنی.

یی های جاری را بر بدهی های جاری تقسیم می کنند.دارا« نسبت جاری»برای محاسبه  نسبت جاری:  
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نسبت جاری شرکت هر اندازه بزرگ تر باشد، آن شرکت در پرداخت بدهی های جاری با مشکالت کمتری 

یا بیش  2روبه رو می شود. سازمان های وام دهنده همواره اصرار می ورزند که نسبت جاری شرکت در حد 

، پایه و اساسی جز 2ت وام های صنعتی و بازرگانی می پندارند. این عدد از آن باشد و آن را شرط پرداخ

است(.« من در آوردی»سلیقه شخصی وام دهندگان ندارد )در واقع یک عدد به اصطالح   

در عین حال بسیاری از متخصصانی که توان مالی شرکت ها را تجزیه و تحلیل می کنند چنین می پندارند 

باشد، موضوع قدرت نقدینگی شرکت سؤال برانگیز می شود. 2کمتر از که اگر نسبت جاری شرکتی   

نسبت آنی که نسبت سریع به آن می گویند، تقریباً اهدافی مشابه اهداف نسبت جاری را تأمین  نسبت آنی:

 می کند، ولی در محاسبه این نسبت، مقدار موجودی کاال حذف می شود.

را از دارایی های جاری کم کرد و باقیمانده را بر بدهی های  برای محاسبه نسبت آنی، باید موجودی کاال-

 جاری تقسیم نمود.

 

اگر شرکتی بخواهد با استفاده از دارایی های آنی، بدهی های جاری خود )موجودی های کاال منهای دارایی -

یش از بدهی های های جاری( را بپردازد، باید دارایی های آنی )آنها که باالترین قدرت نقدینگی را دارند( ب

یا بیش از آن باشد. این مبنای  1دد خارجی یا با آن برابر باشد، بنابراین، نسبت آنی این شکرت باید ع

می دانند و بر این باورند که این عدد مرز بین قدرت  1استدالل تحلیلگرانی است که استاندارد نسبت آنی را 

 نقدینگی کافی و قدرت نقدینگی ناکافی شرکت است.

بت های فعالیت )کارایی(نس  

دش یعنی گر اراییکارایی شرکت، از نظر مدیریت دارایی ها، با استفاده از این نسبت ها سنجیده می شود. ک

 می نامند.« نسبت های فعالیت»سریع اقالم دارایی و از این رو، این نسبت ها را 

صول وره ودارایی ها و متوسط سه نمونه از این نسبت ها عبارتند از: گردش موجودی کاال، گردش کل د

 مطالبات.
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با استفاده از این نسبت، گردش موجودی کاالی شرکت )یعنی تعداد دفعاتی که  گردش موجودی کاال:

شرکت در سال موجودی کاالی خود را می فروشد( محاسبه می شود و برای محاسبه آن، بهای تمام شده 

ند.کاالی فروش رفته را بر موجودی کاال تقسیم می کن  

ودن ه طور معمول، نسبت گردش زیاد موجودی ها نشانه کارایی مدیریت شرکت است. در صورت ثابت بب-

 سایر عوامل، نسبت گردش زیاد مطلوب تر از نسبت گردش پائین است.

اد سبت فعالیت از نظر اصولی و عملی، مسائل و مشکالتی دارد. برای مثال، گاهی نسبت گردش زین-

ان ین بدین است که مقدار موجودی های شرکت پاسخگوی تقاضای مشتریان نیست و اموجودی ها نشانه ا

ئین معناست که شرکت تعدادی از مشتریان خود را از دست می دهد. از طرف دیگر، نسبت گردش پا

ک از یی هر موجودی ها نشانه این است که شرکت اقالم جدیدی بر تولیدات خود افزوده است و باید برا

 قلی از موجودی را نگه دارد.اقالم، حدا

با این نسبت می توان رابطه بین ارزش دارایی ها و حجم فعالیت در یک سال  گردش کل دارایی ها:

 شرکت را محاسبه کرد؛ به این ترتیب که خالص فروش را بر کل دارایی ها تقسیم می کنند.

 

)با توجه به ظرفیت تولید آن( با استفاده از نسبت گردش دارایی ها می توان سطح فروش شرکت را -

 محاسبه کرد.

با فرض اینکه قیمت ها ثابت بماند، هنگامی که شرکت به ظرفیت تولید خود برسد، این نسبت به حداکثر 

 خواهد رسید.

کاهش این نسبت احتماالً نشانه کاهش حجم فعالیت شرکت است و از این رو، پائین آمدن گردش کل 

طار تلقی شود و شخص تحلیلگر را وادار کند برای پی بردن به علل مربوط به دارایی ها ممکن است نوعی اخ

 کاهش حجم فعالیت، نسبت های مربوط به اقالم خاصی از دارایی ها را محاسبه کند.

می توان زمان یا تعداد روزهایی که « دوره وصول مطالبات»متوسط دوره وصول مطالبات: با محاسبه متوسط 

مطالبات خود را وصول کند مشخص کرد.طول می کشد تا شرکت   

با استفاده از این نسبت می توان رابط بین فروش های نسیه و مطالبات کوتاه مدت شرکت را تعیین کرد. 

 محاسبه این نسبت در دو مرحله انجام می شود:
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 تقسیم می کنند تا متوسط فروش نسیه شرکت در یک روز به دست 360ابتدا کل فروش نسیه را به عدد 

آید و سپس برای محاسبه متوسط دوره وصول مطالبات، حساب های دریافتنی یا حساب بدهکاران را بر 

 متوسط فروش نسیه در یک روز تقسیم می کنند.

 

 

 نسبت های بدهی یا اهرم

 این نسبت ها دو دسته هستند:

میزان منابعی را که  یک دسته به بخش بدهی ها و حقوق صاحبان سهام )مندرج در ترازنامه( مربوط است و

شرکت از راه گرفتن وام تأمین کرده است )و نه از محل منابعی که سهامداران شرکت تأمین می کنند( نشان 

 می دهد.

ی ها نمونه های آن عبارتند از: نسبت بدهی های بلندمدت به حقوق صاحبان سهام و نسبت کل بده  

 به کل دارایی ها.

د کافی برای پرداخت بدهی های شرکت را نشان می دهد. یک نمونه از دسته دوم توان شرکت در ایجاد سو

 آن، توان پرداخت بهره با پوشش هزینه بهره است.

نسبت بدهی های بلندمدت به حقوق صاحبان سهام: با استفاده از این نسبت، مقدار منابع مالی شرکت که به 

 وسیله بستانکاران تأمین شده است محاسبه می شود.

 

بدهی ها به کل دارایی ها: با این نسبت کل وجوهی که از محل بدهی ها تأمین شده است  نسبت کل

محاسبه می شود. اگر این نسبت از عدد یک کم شود در صد کل وجوهی که از محل حقوق صاحبان تأمین 

 شده است به دست می آید.
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بدهی ها را بر کل دارایی ها بدهی های جاری نیز در این نسبت گنجانده می شود و برای محاسبه آن، کل 

 تقسیم می کنند.

 

 توان پرداخت بهره

سود قبل »با استفاده از این نسبت، توانایی شرکت در پرداخت بهره وام محاسبه می شود، به این صورت که 

تقسیم می کنند.« هزینه بهره»را بر « از بهره مالیات  

 

 نسبت های سودآوری

کرد کلی شرکت و مدیریت آن ارزیابی می شود. با این نسبت ها به بازده با استفاده از این نسبت ها عمل

 شرکت از دیدگاه های متفاوت ذیل توجه می کنند:

 از نظر سود هر سهم .1

 براساس هر ریال فروش .2

 بر مبنای هر ریال از دارایی ها .3

 براساس هر ریال از حقوق صاحبان سهام شرکت. .4

 (EPS  ( سود هر سهم 

سودی که شرکت در یک دوره مشخص به ازای یک سهم عادی به دست آورده است  با محاسبه این رقم،

معین   می شود. این عدد متداول ترین نسبت های مالی است که محاسبه و تجزیه و تحلیل می شود. برای 

را بر تعداد سهام عادی که در دست سهامداران است « سود پس از کسر مالیات»محاسبه این نسبت، مقدار 

می کنند. تقسیم  

سود پس از »اگر یک شرکت سهامی تعدادی سهم ممتاز داشته باشد، سود متعلق به این سهام را از رقم 

و سپس سود قابل تخصیص به سهام عادی را محاسبه می کنند.« کسر مالیات  
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لت اصلی توجه به سود هر سهم )و نه کل سود شرکت( به هدف اصلی شرکت مربوط است که به حداکثر ع-  

   )DP S د)می پرداز رسانیدن ثروت سهامداران می باشد. باید توجه داشت که شرکت به سهامداران       

.با سودی که شرکت به دست می آورد   

(EPS) 

 (EPS م   )رابطه نزدیک دارد. در محاسبه نسبت سود پرداختی نیز از رقم متعلق به سود هر سه   

استفاده می شود.   

 (DPS هم )سود تقسیمی هر س   

این نسبت نشان دهنده مبلغ سودی است که شرکت بابت هر سهم پرداخت می کند. برای محاسبه این 

است تقسیم می  نسبت، رقم متعلق به سود تقسیمی سهام را بر تعداد سهام عادی که در دست سهامداران

 کنند.

 

را که به سهامداران  با استفاده از این نسبت، سود نقدیدرصد سود تقسیمی )نسبت سود پرداختی(: 

بیان می کنند.« سود هر سهم»می پردازند، به صورت درصدی از   

تقسیم می کنند.« سود هر سهم»را بر « سود تقسیمی هر سهم»برای محاسبه این نسبت،   

 

این نسبت را حاشیه سود خالص هم می نامند و به وسیله آن، سودآوری هر ریال از فروش را  حاشیه سود:

را بر خالص فروش تقسیم می کنند.« سود پس از کسر مالیات»کنند؛ به این ترتیب که مقدار محاسبه می   
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:نسبت حاشیه سود نتیجه روابط متقابل سه عامل زیر است-  

. حجم فروش1  

. سیاست قیمت گذاری2  

. ساختار هزینه.3  

ل از وجوه سرمایه گذاری نرخ بازده سرمایه گذاری میزان سود به ازای هر ریا نرخ بازده سرمایه گذاری:

« کل دارایی ها»را بر « سود پس از کسر مالیات»شده در شرکت را محاسبه می کند؛ به این ترتیب که 

 تقسیم می کند.

 

 عوامل تشکیل دهنده نرخ بازده را با استفاده از فرمول زیر می توان بررسی کرد:

 نسبت گردش کل دارایی ها  حاشیه سود = نرخ بازده سرمایه گذاری

سودآوری هر ریال از فروش را با استفاده از حاشیه سود محاسبه می کنند. نسبت گردش کل دارایی ها نیز 

عبارت است از حجم فروش شرکت به ازای یک ریال دارایی؛ بنابراین، نرخ بازده سرمایه گذاری ترکیبی است 

 از حاشیه سود و حجم فعالیت شرکت.

ROE قوق صاحبان سهام را نرخ بازده ح :  نرخ بازده حقوق صاحبان سهام 

یا نرخ بازده ارزش ویژه می نامند.   

با استفاده از این نسبت سود شرکت در ازای هر یک ریال حقوق صاحبان سهام محاسبه می شود. به این 

تقسیم می کنند.« حقوق صاحبان سهام»را بر « سود پس از کسر مالیات»ترتیب که   

 

رکت مشخص می شود.از نرخ بازده حقوق صاحبان سهام رابطه بین سود و ارزش ویژه ش با استفاده-  

زمانی که شرکتی، وام های کوتاه مدت و بلندمدت داشته باشد، افزایش صورت سهامداران در صورتی امکان 

 پذیر است که نرخ بازده سرمایه گذاری از نرخ بهره این وام ها بیشتر باشد.
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نرخ بازده )نسبت به نرخ هزینه وام( به سهامداران شرکت تعلق می گیرد، اما اگر نرخ  در این صورت، مازاد

 بازده شرکتی از نرخ هزینه بهره کمتر باشد، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام کاهش می یابد.

 صورت های مالی براساس مقیاس مشترک

ساس مقیاس مشترک یا صورت درصدها گونه دیگری از تجزیه و تحلیل نسبت ها نیاز به تهیه صورت ها برا

دارد. در این صورت، هر یک از اقالم تشکیل دهنده صورت سود و زیان به صورت درصدی از خالص فروش 

 )یا هر یک از اقالم تشکیل دهنده ترازنامه به صورت درصدی از کل دارایی ها( نوشته می شود.

 کاربرد نسبت های مالی

دارد: لی )از راه کاربرد نسبت های مالی ( دو روش عمده وجودبرای تجزیه و تحلیل صورت های ما  

نامیده می شود، وضع مالی شرکت در یک زمان « تجزیه و تحلیل مقایسه ای»در اجرای روش اول که 

 مشخص ارزیابی و عملکرد آن با عملکرد شرکت رقیب مقایسه می شود.

شهرت یافته است. با « سیستم دریافت»که به  در اجرای بخشی از این فرآیند، از سیستمی استفاده می شود

استفاده از این سیستم، رابطه متقابل بین فعالیت های مربوط به چگونگی تأمین مالی و عملکرد شرکت 

 مقایسه می شود.

نامیده می شود، عملکردهای شرکت در چند سال پیاپی با هم « تجزیه و تحلیل سنواتی»در روش دوم که 

 مقایسه می شود.

دانست. دو روش مکمل یکدیگر هستند و باید هر دو را بخشی از تجزیه و تحلیل صورت های مالیاین   

برای تجزیه و تحلیل مقایسه ای به صورت های شرکت و صورت سود و زیان  تجزیه و تحلیل مقایسه ای:

ست.براساس مقیاس مشترک نیازمندیم. گام دوم مقایسه عملکردهای شرکت یا عملکرد سال های قبل ا  

از کتاب خوانده شود( 3-5)جدول   

است.« دوپانت»سومین گام، تهیه و تنظیم نسبت های اساسی براساس نمودار معروف   

متوسط »سرانجام برای مقایسه عملکرد شرکت با عملکرد شرکت های رقیب از نسبت های مالی معروف به 

ز صنایع، نسبت های مالی استفاده می شود. بعضی از مؤسسات خدمات مالی برای هر یک ا« صنعت

را منتشر می کنند.« متوسط صنعت»  

ود(از کتاب خوانده ش 3-4)نمودار   
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هدف از تجزیه و تحلیل سنواتی، قضاوت در مورد عملکرد شرکت در یک دوره  تجزیه و تحلیل سنواتی:

 زمانی )چندساله( مشخص است.

 در این تجزیه و تحلیل به سه عامل توجه می شود:

 اده های شرکتروند اصلی د .1

 تغییر جهت این روند .2

 انحراف مهمی که برخی از داده ها نسبت به بقیه دارند. .3

 نقاط ضعف و قوت نسبت های مالی

کاربرد مناسب نسبت ها و تجزیه و تحلیل درست آنها به شناخت نقاط قوت و ضعف این نسبت ها بستگی 

زیه و تحلیل را به اختصار بیان می کنیم.دارد. در این بخش، نقاط قوت و ضعف شناخته شده این گونه تج  

مزایای این روش تجزیه و تحلیل نسبت ها عبارتند از:نقاط قوت:   

 محاسبه این نسبت ها نسبتاً ساده است. .1

و نیز  ی آیدبا این نسبت ها معیاری برای مقایسه بین فعالیت شرکت در یک دوره زمانی به دست م .2

 مقایسه کرد.« متوسط صنعت»می توان نسبت های محاسبه شده را با 

اد عیین اعدتنیز  وبرای تعیین روند سنواتی شرکت و تغییراتی که احتماالً در این روند رخ داده است  .3

 غیرعادی می توان از روش تجزیه و تحلیل نسبت ها استفاده کرد.

 در امر شناخت مشکالت شرکت ها  محاسبه این نسبت ها سودمند است. .4

نجی( ه و تحلیل نسبت ها با روش های دیگر )مثل روش های اقتصادساگر روش مبتنی بر تجزی .5

 .ادغام شود، این نسبت ها می تواند در فرآیند ارزیابی و قضاوت نقش مهمی بازی کند

معایب این روش عبارتند از: نقاط ضعف:  

 اگر فقط به یکی از این نسبت ها توجه شود، فایده چندانی نخواهد داشت. .1

کالت لی مشالت نیستند و با استفاده از این نسبت ها نمی توان به علل اصنسبت ها راه حل مشک .2

 شرکت پی برد و نسبت ها تنها نشان دهنده مشکالت هستند.

نها را آاحتی شخص تحلیلگر در تفسیر داده ها به سادگی دچار اشتباه می شود و احتمال دارد به ر .3

ب امطلوناماً به معنای وقوع رخدادی غلط تفسیر کند. برای مثال، کاهش مقدار یک نسبت، الز

 نیست.

وعه ت یا مجما نسببتقریباً هیچ استاندارد قابل قبولی وجود ندارد که بتوان آن را بر مبنای مقایسه  .4

 ای از نسبت ها قرار داد.
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نامیده می شود، زیرا « نسبت های صنعت»نباید مبنای متفاوت را منحصراً نسبت هایی بدانیم که به اصطالح 

مربوط هستند.« نسبت های صنعت»ت های متعلق به عملکرد بیش از نیمی از شرکت ها کمتر از نسب  

 صورت جریان های نقدی

هدف از تهیه صورت جریان های نقدی نشان دادن چگونگی تأثیر فعالیت های مختلف )از نظر عملیاتی، 

 سرمایه گذاری و تأمین مالی( در حساب نقدی یا بانک است.

موالً هماره ترازنامه و صورت سود و زیان شرکت ها ارائه می شود.این صورت مع  

از دیدگاه تحلیلگران، صورت جریان های نقدی از نوع صورت های مالی بسیار مهم هستند. از ترکیب روش 

تجزیه و تحلیل نسبت ها و صورت جریان های نقدی، مجموعه ای به دست می آید که تحلیلگران می توانند 

وضع مالی شرکت را به طور دقیق بررسی و درک کنند.بدان وسیله   

 تهیه صورت جریان های نقدی

 این صورت از چهار بخش تشکیل می شود:

 جریان های نقدی حاصل از عملیات شرکت .1

 جریان های نقدی حاصل از فعالیت های مربوط به سرمایه گذاری ها .2

 جریان های نقدی حاصل از چگونگی تأمین مالی .3

 کاهش در وجوه نقد. خالص افزایش یا .4

آن گاه که اعداد و ارقام به سه بخش نخست به دست آمده با مجموع آنها می توان تغییراتی را که در مانده 

وجه نقد و بانک )یعنی در حساب نقدی و بانک مندرج در ترازنامه( رخ داده است، به صورتی دقیق مشخص 

 کرد.

ش صورت جریان های نقدی، وجوه نقدی که در نخستین بخ جریان های نقدی حاصل از عملیات:

 شرکت از راه عملیات عادی خود دریافت کرده است محاسبه می شود.

این وجوه از مقادیر زیر تشکیل شده است: وجوه نقدی که از مشتریان دریافت شده منهای وجوه نقدی که 

 بابت عملیات هزینه شده است.

این بخش از صورت جریان های نقدی، تغییرات  در جریان های نقدی حاصل از سرمایه گذاری ها:

حساب های مربوط به سرمایه گذاری در اقالم دارایی ها )به استثنای دارایی های جاری( براساس آنچه در 

ترازنامه گزارش شده است محاسبه می شود. هنگامی که ترازنامه شرکتی نشان دهنده افزایش در میزان 

ان های نقدی، این افزایش، خرید نقدی انگاشته می شود.دارایی های ثابت است در صورت جری  
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در این بخش، جریان های نقدی که بابت تأمین مالی )به  جریان های نقدی حاصل از تأمین مالی:

استثنای وجوهی که به دلیل تغییر در حساب های پرداختنی( به درون یا بیرون از شرکت جریان یافته است 

جریان نقدی خروجی عبارت است از پرداخت اصل و فرع وام ها، پرداخت منعکس می شود. در این بخش، 

سود سهام، پرداخت بابت بازخرید سهام به وسیله شرکت، جریان نقدی ورودی عبارت است از وجوه دریافتی 

 بابت انتشار سهام، اوراق قرضه یا اخذ وام.

یاستفاده از صورت جریان های نقدی در تجزیه و تحلیل صورت های مال  

همان گونه که در تجزیه و تحلیل عملکرد شرکت ها از روش مبتنی بر نسبت های مالی استفاده می شود، از 

صورت جریان نقدی نیز )در فاصله زمانی بین دو ترازنامه( رخ داده است و جریان های نقدی حاصل از 

تغییرات نسبی یا  فعالیت ها و عملکرد شرکت محاسبه می شود و این همه، متفاوت با چیزی است که

 تغییرات درصدی نام دارد و به وسیله نسبت های مالی محاسبه می شود.

 نقاط قوت و ضعف صورت های جریان نقدی

شناخت نقاط قوت و ضعف صورت جریان نقدی )به عنوان بخشی از تجزیه و تحلیل صورت های مالی( باعث 

صورت دچار اشتباه نشده، نتایج را غلط تفسیر  می شود شخص تحلیلگر در چگونگی کاربرد و استفاده از این

 نکند.

 مزایای صورت های جریان نقدی

 مزایای صورت های جریان نقدی از این قرار است:

.این صورت به شخص تحلیلگر کمک می کند که روابط متقابل بین ترازنامه و صورت سود و زیان را بهتر 1

 درک کند.

ییرات به عمل آمده در وجوه نقد را در یک دوره زمانی محاسبه کرد. .با استفاده از این صورت می توان تغ2

این امر به مدیران بستانکاران و سرمایه گذاران کمک می کند که از چگونگی تأمین مالی شرکت و نیز موارد 

 مصرف وجوه نقد آگاه شوند.

یت های عملیاتی، . در این صورت، جریان های نقدی براساس فعالیت های مختلف شرکت از جمله فعال3

سرمایه گذاری ها و تأمین مالی طبقه بندی می شوند. این کار باعث جدا شدن جریان های نقدی از یکدیگر 

 و نیز ارزیابی سیاست های مالی شرکت )از نظر سرمایه گذاری و تأمین مالی( می شود.

به مدیران کمک می کند  .این صورت باعث تمایز مسائل و مشکالت مربوط به جریان های نقدی می شود و4

 به نکاتی توجه کنند که بهترین نتیجه را به بار می آورد.
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 معایب صورت های جریان نقدی

شد:از دیدگاه تجزیه و تحلیل صورت های مالی، صورت های جریان نقدی دارای معایب زیر می با  

 هد.ه دست داین نوع صورت به تنهایی نمی تواند تحلیل و درک کاملی از وضع مالی شرکت ب .1

مراهی اعث گاگر از این صورت همگام با سایر روش ها و ابزار تحلیلی استفاده نشود به راحتی ب .2

ج در ی مدرتحلیلگرانی می شود که در پی یافتن علل تغییرات حاصل از افزایش یا کاهش حساب ها

ل اصلی ا علهی ترازنامه هستند )البته اگر هدف، مشخص کردن این مسئله باشد که آیا سرمایه گذار

 این تغییرات بوده اند یا گرفتن وام(.

برای مثال، تعدادی از حساب های مربوط به دارایی های جاری و بدهی های جاری )با توجه به مقدار فروش 

 شرکت( تغییر می کند ولی این روابط در یک صورت جریان نقدی به چشم نمی خورد.

بر اثر  جریان یافته در یک دوره مشخص زمانی، این صورت  به تنهایی مشخص نمی کند که وجوه .3

ینکه ات یا اقدامات آگاهانه مدیریت شرکت بوده یا نتیجه دانش شرکت در برابر حوادث خارجی اس

 تمام این جریان ها بر اثر عوامل تصادفی و بی اهمیت به وجود آمده است.
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: بودجه بندی و روش های پیش بینی4خالصه فصل   

ه بودجه های نقدی و صورت های تخمینی نمونه هایی از پیش بینی های مالی کوتاه مدت هستند. تهی-

برای پیش بینی های یک ساله یا کمتر از این روش ها استفاده می شود ولی شرکت ها براساس پیش بینی 

ا ثابت شده رت ههای مربوط به چند سال بعد، از صورت های تخمینی استفاده می کنند مفید بودن این صو

 است.

برای شناخت و تعیین کارآمدترین سیستم تخصیص منابع شرکت و نیز به منظور نشان دادن مکانیسم های -

استفاده می شود. مدیران اجرایی « بودجه و فرآیند بودجه بندی»کنترل و برنامه ریزی جریان های وجوه از 

مختلف بودجه استفاده می کنند. شرکت ها برای برنامه ریزی و اجرای عملیات شرکت از انواع  

قیق و یا دیران تولید مقادیر و جدول زمانبندی وجوه موردنیاز خطوط مختلف تولید شرکت را به طور دم-

لید ند توتفضیل مشخص می کنند. این بودجه شامل دستمزد، مواد و سایز هزینه هایی است که در فرآی

 مصرف می شود.

ت. بودجه ی برای تبلیغ و فروش محصوالت شرکت اسردارنده یک طرح مالبودجه های بازاریابی و فروش درب-

سترش گهای تحقیق و توسعه نشان دهنده تعهدات شرکت در امر تحقیقات اساسی )به منظور توسعه و 

 تولیدات آینده شرکت( است.

ی می دارسایر هزینه ها را )اقالمی که به مصرف فعالیت های عمومی شرکت می رسد( در بودجه های ا

 گنجاند.

ینی به وسیله بودجه های نقدی، جریان های ورودی و خروجی نقدی را در یک دوره زمانی مشخص پیش ب-

 می کنند.

 صورت مقصود از تهیه صورت های تخمینی، پیش بینی صورت های مالی است)یعنی پیش بینی اینکه یک

 در آینده به چه صورت در می آید(.

خص( انی مشمقدار فروش و هزینه ها و سودآوری شرکت )برای یک دوره زمدر صورت سود و زیان تخمینی، 

 ی شود.عکس مبرآورد و محاسبه می شود. در ترازنامه تخمینی، وضع مالی شرکت در پایان دوره زمانی من

 بودجه بندی نقدی

یعنی جریان های ورودی و خروجی وجوه نقد در شرکت در یک دوره زمانی معین، با « بودجه نقدی»

استفاده ا بودجه نقدی، دوره هایی که شرکت با مازاد وجوه رو به رو و نیز دوره هایی که با کمبود این وجوه 

WWW.AEL.AFرو به رو می شود و ناچار به تأمین آن است مشخص می شود. بنابراین مدیران مالی با استفاده از بودجه های 
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به رو می شوند مشخص می کنند و اگر  نقدی، مقدار کسر وجوه نقد و مدت زمانی را که با این کمبود رو

قرار باشد این وجوه از راه دریافت وام تأمین شود یک جدول زمان بندی شده برای بازپرداخت وجوه 

استقراضی تهیه می کنند. از آنجا که در دوره های عملیاتی نیازهای نقدی یک سازمان تغییر می یابد بودجه 

شرکت هنگامی نیازمند وجه نقد می شود که فروش افزایش یابد و بندی نقدی اهمیت زیادی دارد. معموالً 

به احتمال قوی هنگامی با مازاد وجه نقد رو به رو می شود که فروش تقریباً ثابت بماند یا حتی کاهش یابد؛ 

زیرا شرکت باید همزمان با افزایش فروش، بر مقدار اقالم دارایی های خود )مانند موجودی کاال و حساب 

یافتنی( بیفزاید، برای افزایش این دارایی ها باید پول تهیه کرد و مدیران مالی برای اینکه این گونه های در

 نیازها را از بزار سرمایه تأمین کنند باید از پیش آماده باشند.

 تهیه بودجه نقدی

یش از یک یا دو بودجه های نقدی را می توان ماهانه، هفتگی یا حتی روزانه تهیه کرد، اگر این دوره زمانی ب

ماه باشد بودجه نقدی موردنظر را به چندین بخش تقسیم کرده، آن را برای دوره های کوتاه تر تهیه می 

 کنند.

 برخی شرکت های بزرگ بودجه های نقدی خود را روزانه تهیه می کنند.

:تهیه بودجه نقدی چهار مرحله دارد  

 پیش بینی فروش .1

 کتبرآورد جریان های نقدی ورودی به شر .2

 برآورد جریان های نقدی خروجی از شرکت .3

 برآورد مانده وجه نقد و مانده وام در پایان ماه. .4

نخستین و احتماالً مهم ترین و مشکل ترین گام در راه تهیه بودجه نقدی، پیش بینی  پیش بینی فروش:

وجوه نقد به پیش فروش ماهانه برای یک دوره برنامه ریزی است. اصوالً برآورد جریان های نقدی و خروجی 

 بینی های فروش بستگی دارد.

از آنجا که این پیش بینی ها برآورد اعداد و ارقامی است که مربوط به آینده ای نامطمئن است نباید انتظار 

داشت که این پیش بینی ها بدون اشتباه و خطا باشد. هدف، پیش بینی مقادیری از فروش است؛ با در نظر 

لغزش یا خطا.گرفتن درصد قابل قبولی   

را در نظر می گیرد و نیز حداکثر اشتباهی را که با تغییرات جزئی در « حد قابل قبولی از اشتباه»هر شرکتی 

 برنامه های مالی می توان منتفی کرد، مشخص می کند.
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: وجوه نقدی که به درون شرکت جریان می یابد به دو بخش تقسیم محاسبه جریان های نقدی ورودی

 می شود:

 افت به دلیل فروش های نقد و نسیهدری .1

 سایر وجوهی که با فروش رابطه مستقیم دارد. .2

 فروش های نقد و نسیه

فروش های شرکت هنگامی نقد انگاشته می شود که شرکت وجوه ان را به صورت نقد یا چک دریافت کند. 

که به داخل شرکت  وجوه دریافتی در همان ماه که چنین فروش هایی انجام می شود به عنوان وجوه نقدی

 جریان می یابد منظور می شود.

حساب های دریافتنی نیز که از راه فروش نسیه به وجود می آید در آن ماه که مطالبات شرکت وصول شود، 

به عنوان جریان نقدی ورودی انگاشته می شود. فروش هایی را که به وسیله کارت های اعتباری انجام می 

آورند.گیرد نیز نسیه به حساب می   

سایر وجوه نقدی که به درون شرکت جریان می یابد، در دوره برنامه ریزی شده عالوه بر پول نقدی که از راه 

فروش به دست می آید، وجوه دیگری نیز به درون شرکت جریان می یابد که باید در بودجه نقدی گنجانده 

 شود.

معامله به دست می آید و وجوهی که از راه  استرداد مالیات، وجوهی که از محل فروش اوراق بهادار قابل

 فروش سایر اقالم دارایی به دست می آید، نمونه های وجوه نقدی هستند که با فروش رابطه مستقیم ندارند.

دسته  5محاسبه وجوهی که به خارج از شرکت جریان می یابد: وجوهی که از شرکت خارج می شود به 

 تقسیم می شود:

 پرداخت بابت خرید .1

 اخت بابت حقوق و دستمزدپرد .2

 پرداخت بابت سایر هزینه های عملیاتی .3

 پرداخت مالیات .4

 سایر پرداخت ها. .5

آخرین مرحله در تهیه بودجه نقدی، محاسبه مانده حساب نقدی و بانک یا  محاسبه مانده صندوق و وام:

و خروجی را وام های شرکت است. برای محاسبه مانده حساب نقدی و بانک، تفاوت جریان نقدی ورودی 

ابتدا با وجه نقد موجود در اول دوره جمع و سپس حداقل وجه نقد موردنظر در پایان دوره را از آن کسر می 

 کنیم. حداقل مانده نقدی و بانک می تواند خطاهایی را که در برآورد بودجه نقدی رخ می دهد بپوشاند.
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 نقاط قوت و ضعف بودجه بندی نقدی

د بودجه بندی شرکت و برنامه ریزی های مالی )در کوتاه مدت( جایگاه مهمی بودجه بندی نقدی در فرآین

دارد. نقاط ضعف این روش به دلیل پیش بینی هایی است که به صورت علنی یا ضمنی در مورد برآورد اقالم 

 بودجه نقدی می شود.

 مزایای بودجه بندی نقدی

 مزایای بودجه بندی نقدی عبارتند از:

بودجه بندی نقدی یکی از ابزارهای اصلی تجزیه و تحلیل صورت های مالی است. شرکت .از نظر شرکت ها 1

ها به هر یک از اقالمی که باعث جریان وجوه نقد به درون یا بیرون شرکت می شود توجه کرده، پیامدهایی 

 را که این جریانات برای سازمان دارد نیز مدنظر قرار می دهند.

و مدت زمانی که مانده نقدی و بانک شرکت )در پایان ماه( بیش از حداقل  .با بودجه بندی نقدی، مقدار2

را در اوراق بهادار قابل معامله سرمایه گذاری « مازاد»مانده موردنظر است مشخص می شود. می توان این 

 کرد و سودی را عاید شرکت گردانید.

مشخص و کمبودها را تأمین کرد. جدولی  .با بودجه بندی نقدی می توان مقدار وام ها و زمان بازپرداخت را3

که در این خصوص تهیه می شود )در زمان درخواست وام( به بانک هایی که شرکت تصمیم دارد از آنها وام 

 بگیرد داده می شود.

.بودجه بندی نقدی یکی از ابزارهای عمده برنامه ریزی و کنترل است؛ زیرا به کمک آن می توان متوجه 4

از پیش بینی ها در یکی از اقالم بودجه نقدی شد. اشتباه های ناشی  

 معایب بودجه بندی نقدی

 معایب بودجه بندی نقدی عبارتند از:

.درستی یک بودجه نقدی تا حد زیادی به پیش بینی فرضی فروش بستگی دارد. در مورد اقالم و ارقام 1

یشتر می شود و به همان نسبت بودجه بندی، هرقدر خطای پیش بینی ها بیشتر باشد، دفعات تجدیدنظر ب

 قابلیت اعتماد بودجه نقدی کاهش می یابد.

به عالوه برخی اقالم هزینه مانند حقوق وابستگی زیادی به فروش ندارند. اشتباهاتی ک در این ارقام رخ می 

 دهد باعث می شود قابلیت اعتماد بودجه نقدی بیشتر کاهش یابد.
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ی فرض بر این است که در دوره برنامه ریزی جریان نقدی ورودی پیش .از آنجا که معموالً و به صورت ضمن2

از جریان نقدی خروجی است. مبالغی که سازمان باید ماهانه قرض بگیرد کمتر از مقدار واقعی برآورد می 

 شود.

 صورت های تخمینی

ه صورت سود صورت های تخمینی همانند بودجه های نقدی نقش مهمی در کنترل و برنامه ریزی دارند. تهی

و زیان تخمینی یعنی پیش بینی فروش هزینه و سود شرکت در دوره برنامه ریزی شده. اگر سود تخمینی از 

سود موردنظر شرکت کمتر باشد، باید در عملیات مختلف شرکت تغییراتی داد تا بتوان بدان وسیله به سطح 

ک صورت سود و زیان واقعی تهیه و آن را با قابل قبولی از سود رسید. پس از گذرانیدن دوره برنامه ریزی، ی

 صورت سود و زیان تخمینی مقایسه و برای ارزیابی عملکرد شرکت از نتیجه به دست آمده استفاده می کنند.

با استفاده از ترازنامه تخمینی، سرمایه شرکت را )برحسب ریال( در پایان دوره برنامه ریزی شده تعیین می 

ن صورت این است که می توان با استفاده از آن، کاهش یا افزایش منابع مالی که کنند. از مزایای عمده ای

موردنیاز شرکت است تعیین کرد؛ برای مثال اگر وام های کوتاه مدت را یکی از منابع مالی بدانیم، ترازنامه 

 تخمینی نشان دهنده مبلغ وامی است که شرکت باید بگیرد.

اکره می کند.ه در مورد تمدید برخی اقالم بدهی یا بستانکاران مذشرکت با آگاهی از این مبالغ است ک  

 تهیه صورت سود و زیان تخمینی

این صورت دربردارنده تمام اقالم پیش بینی شده )که در صورت سود و زیان شرکت موجود است( مانند 

 فروش، بهای تمام شده کاالی فروش رفته، سایر هزینه ها و مالیات است.

صورت نشان دهنده سودی است که شرکت در دوره برنامه ریزی شده به دست خواهد  آخرین بخش این

 آورد و شامل سود سهام پرداختی و افزایش سود انباشته است.

اگر دوره موردنظر دوازده ماهه باشد و در این دوره چهار بودجه نقدی )در چهار فصل سال( تهیه شود، به 

را با هم جمع می زنیم و رقم فروش متعلق به صورت سود و زیان سادگی چهار رقم متعلق به بودجه نقدی 

تخمینی را به دست می آوریم. در مورد هزینه های عملیاتی، بهره مالیات و سود سهام نیز به همین روش 

 عمل می کنند.

در بودجه نقدی، رقمی بابت استهالک منظور نمی شود. به عالوه تمام جریان های نقدی مندرج در بودجه -

 نقدی نیز در صورت سود و زیان تخمینی نشان داده نمی شود.
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برای مثل وجوهی که بابت خرید زمین و سایر دارایی های غیرجاری پرداخت می شود در صورت سود و 

زیان منظور نمی شود. وجوه نقدی که با فروش سهام و روش دیگر این است که از نسبت های مالی برای 

صورت سود و زیان مبتنی بر مقیاس »ینی به ویژه نسبت های متعلق به تخمین صورت سود و زیان تخم

استفاده کرد.« مشترک  

اگر اوضاع اضطراری پیش آید یا شرایط تغییر کند می توان این ارقام تخمینی را تغییر داد و آنها را تعدیل 

ته احیاناً از دو جزء کرد. برخی ارقام هزینه مانند هزینه های عملیاتی و بهای تمام شده کاالی فروش رف

 تشکیل شده اند:

یک جزء ثابت و یک جزء متغیر که جزء اخیر بر اساس افزایش فروش تغییر می یابد؛ برای مثال امکان دارد 

اجاره دارایی های ثابت برخی هزینه های نگهداری و هزینه های آب و برق و تلفن را ثابت در نظر گرفت. 

شتر شود، می توان به همان نسبت به آن مقادیر افزود.البته اگر فروش از مبلغ معینی بی  

این مقادیر را با استفاده از استانداردهای مبتنی بر روش های آماری مانند رگرسیون خطی می توان افزایش 

داد )البته با توجه به ارقام مندرج در صورت سود و زیان سال های قبل(. هزینه هایی که مانند استهالک، 

ام رابطه ای با فروش ندارند باید جداگانه محاسبه و برآورد شوند.بهره و سود سه  

است که براساس صورت سود و زیان دوره « روش مبتنی بر درصد فروش»یکی از این روش های پیش بینی 

قبل، اقالمی را که رابطه متناسبی با  فروش دارند مشخص می کنند. سایر اقالم را باید جداگانه برآورد کرد. 

فاده از این روش می توان در اندک زمانی یک صورت سود و زیان تخمینی تهیه کرد. بنابراین صورت با است

مزبور برای پیش بینی پیامدهای شرایط مختلف )مانند تغییراتی که در فروش، خطوط تولید یا هزینه های 

 عملیاتی رخ می دهد( سودمند است.

 تهیه ترازنامه تخمینی

موجود در بودجه نقدی می توان یک ترازنامه تخمینی تهیه کرد. مقادیر نقدی و بان، با استفاده از داده های 

حساب های دریافتنی، حساب های پرداختنی و میزان بدهی به بانک ها در پایان سال را نیز می توان از 

 بودجه نقدی استخراج کرد.

صاحبان سهام را با استفاده همچنین می توان تغییرات پیش آمده در حساب های بدهی بلندمدت و حقوق 

از جریان های نقدی مندرج در بودجه نقدی برآورد و تعیین کرد. یکی از روش های محاسبه مقدار موجودی 

 کاال )مندرج در ترازنامه تخمینی در پایان دوره( به این شرح است:

، اضافه و سپس بهای موجودی ابتدای دوره موردنظر را به هزینه های تولید و خرید مندرج در بودجه نقدی

تمام شده کاالی فروش رفته تخمینی را از این مجموع کسر می کنیم. ارزش خالص دارایی های ثابت را نمی 
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توان با کمک بودجه نقدی برآورد یا تعیین کرد. در مورد سود انباشته، باید گفت که مقدار افزوده شده به 

سود تقسیمی که در صورت سود و زیان تخمینی  سود انباشته تخمینی برابر است با سود خالص منهای

 محاسبه شده است.

روش دیگر، تعیین آن دسته از حساب های ترازنامه است که با فروش رابطه مستقیم دارند. بسیاری از 

اردی نیز پیش می آید که چنین رابطه ای حساب های دارایی ها و بدهی جاری از این نوع هستند؛ اگرچه مو

دسته از حساب های مندرج در ترازنامه که مقدار آنها رابطه مستقیم با فروش ندارد )مثل وجود ندارد، آن 

 خالص دارایی های ثابت( جداگانه برآورد یا تعیین می شوند.

در تهیه ترازنامه تخمینی فرض بر این است که بدهی های بلندمدت ، ثابت می مانند. ثابت نگه داشتن این 

وه موردنیاز شرکت در آینده است.حساب ها به منظور تعیین وج  

قاط قوت و ضعف صورت های تخمینین  

اگر مدیریت شرکت بخواهد با استفاده از صورت های تخمینی )به عنوان ابزاری برای برنامه ریزی و کنترل( 

این  ارقام و مقادیر مناسبی برای یک دوره برنامه ریزی تخمین بزند و آنها را برآورد کند یا نقاط قوت و ضعف

 صورت ها را بشناسد.

 مزایای صورت های تخمینی

 مزایای این صورت ها عبارتند از:

ی ینی مبدر این صورت ها اقالمی مانند سود، سود سهام و نیازهای مالی شرکت به روشنی پیش  .1

 شود.

اقعی ومدیران شرکت در پایان دوره برنامه ریزی با مقایسه صورت های تخمینی و صورت های  .2

ن بخش آهای شرکت را در نیل به اهدافش مختص خواهند کرد. آنان همچنین می توانند موفقیت 

 ند.خص کناز عملکردهای شرکت را که انحراف زیادی از برنامه های موردنظر پیدا کرده اند مش
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 معایب صورت های تخمینی

 نقاط ضعفی را که بر می شماریم مبتنی بر مفروضات متعددی است:

ورت سود و زیان تخمینی باید فروش را پیش بینی کرد. فرض بر این است که برخی اقالم .برای تهیه ص1

هزینه با فروش رابطه مستقیم دارند و برای تخمین و برآورد حساب های مندرج در صورت سود و زیان، از 

و زیان  روابط تاریخی استفاده می شود. اگر این روابط را در دوره برنامه ریزی تغییر کند، صورت سود

 تخمینی به نتایج سودمندی نمی انجامد؛ مگر اینکه بتوان روابط جدید را به صورت دقیقی پیش بینی کرد.

.بسیاری از حساب های مندرج در ترازنامه تخمینی )به ویژه دارایی های جاری و بدهی های جاری( نیز بر 2

ترازنامه مربوط، متعلق به پایان دوره پیش بینی فروش استوار هستند. تخمین یا برآورد ارقام مندرج در 

برنامه ریزی خواهد بود؛ ولی معموالً باید در این دوره تأمین مالی شود )اگر قرار باشد چنین پولی تهیه شود( 

 با رقمی که برای پایان دوره پیش بینی می شود متفاوت خواهد بود.

 )خالصه از کتاب خوانده شود(
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به سر و تجزیه و تحلیل اهرم ها : نقطه سر5خالصه فصل   

 (EPS م )هر شرکتی در گزارش ساالنه خود می کوشد تغییراتی که در میزان فروش و سود هر سه   

رخ داده است و نیز علت تناسب نداشتن تغییر سود هر سهم با میزان فروش را موردبحث قرار دهد. مدیران 

لص شرکت و تأثیری که تغییر فروش در سود خالص مالی برای مطالعه و بررسی رابط بین فروش و سود خا

تجزیه و »و « نقطه سر به سر»)و برعکس( دارد از دو روش شناخته شده استفاده می کنند که عبارتند از: 

«.تحلیل اهرم ها  

با استفاده از نقطه سر به سر، رابطه بین فروش، بهای تمام شده کاالی فروش رفته و سود شرکت )به صورت 

ری و رسم منحنی( و نیز تأثیراتی که این عوامل در یکدیگر دارند بهتر درک می شود. هدف از فرمول جب

محاسبه اهرم ها نیز اندازه گیری درصد تغییر سود خالص به ازای یک درصد برای محاسبه ریسک و پیش 

 بینی کردن سود از اهرم استفاده می کنند.

 محاسبه سود و ریسک

به سر می توان به روابط متقابل فروش، بهای تمام شده کاالی فروش رفته و با تجزیه و تحلیل نقطه سر 

 هزینه ها 

) و در نتیجه سود شرکت( پی برد. از آنجا که سودآوری شرکت، در یک دوره زمانی مشخص، در صورت  

سود و زیان منعکس می شود این صورت را به صورت اعداد و فرمول جبری نشان می دهیم. به رغم توجه 

امل به صورت سود و زیان، از داده های ترازنامه نیز استفاده می کنیم. مثالً برای محاسبه سود هر سهم ک

 باید با مراجعه به ترازنامه، تعداد سهام عادی که در یک زمان مشخص در دست مردم است معین کنیم.

اس آمار محصولی که به گرچه با استفاده از تجزیه و تحلیل سر به سر می توان سودآوری شرکت را )براس

فروش رفته( ارزیابی کرد، نمی توان با این روش درصد تغییرات سود را به طور مستقیم بر مبنای درصد 

 تغییرات فروش محاسبه کرد.

 شکل صورت سود و زیان: این قسمت از کتاب خوانده شود.

 هزینه های ثابت و متغیر

مدیران و هزینه نگهداری دارایی ها در دوره حسابداری  برخی اقالم هزینه، مانند اجاره آب و برق، حقوق-

 ثابت هستند.
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 سایر هزینه ها مانند بهای تمام شده کاالی خریداری شده و دستمزد کارکنان متناسب با سطح تولید تغییر 

می کنند.        

 برخی دیگر از اقالم هزینه نیمه متغیر هستند؛ زیرا از دو جزء تشکیل شده اند:

غیر و یک جزء ثابت؛ برای مثال می توان حقوق اضافه کاری کارکنان و هزینه های مربوط به یک جزء مت

 تعمیرات و نگهداری را نام برد.

هزینه بهره و سود سهام ممتاز را به عنوان هزینه های ثابت مالی )در صورت سود و زیان( منظور می کنیم -

ر قانونی شرکت ملزم به پرداخت سود سهام ممتاز اگرچه بهره باید در زمان سررسید پرداخت شود، از نظ

 نیست.

از کتاب خوانده شود( 5-1)جدول   

 اهرم عملیاتی

روش مهم دیگری که برای تجزیه و تحلیل بخش عملیاتی صورت سود و زیان به کار می رود محاسبه 

 تأثیرات تغییر 

             ) EBIT است.)  در سطح فروش بر رقم سود قبل از بهره و مالیات    

درصد تغییرات سود   »یکی از راه های انجام دادن این کار محاسبه درجه اهرم عملیاتی است که به صورت  

تعریف می شود.« قبل  از بهره و مالیات بر درصد تغییرات تولید        

درصد تغییر  با استفاده از درجه اهرم عملیاتی، درصد تغییراتی که در سود قبل از بهره و مالیات به ازای یک

 در فروش رخ می دهد )البته در نتیجه یک درصد تغییر در تولید( محاسبه می شود.

رکت دارد.شاهرم عملیاتی نقش مهمی در محاسبه پیش بینی سود قبل از بهره و مالیات و محاسبه ریسک   

 محاسبه اهرم عملیاتی

 درجه اهرم عملیاتی به شکل زیر محاسبه می شود:

 

ن می دهد که در ازای سطوح مختلف تولید و فروش، درجه اهرم عملیاتی تابعی از سطح این معادله نشا

 فروش است.
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:مخرج این معادله دو ویژگی مهم دارد  

 درجه اهرم عملیاتی در نقطه سر به سر عملیاتی بی نهایت می شود. .1

 به دلیل هزینه های ثابت عملیاتی، درجه اهرم عملیاتی عددی غیر از یک است. .2

اهرم عملیاتی دارای کاربردهای زیادی است که در زیر به شرح آنها می  دهای اهرم عملیاتی:کاربر

 پردازیم:

 کاربرد نخست اهرم عملیاتی:

رخ می دهد. اصوالً اهمیت اهرم عملیاتی به « سود قبل از بهره و مالیات»توجیه درصد تغییر شدیدی که در 

یرات شدیدی در سود قبل از بهره و مالیات  ایجاد می این علت است که تغییر اندک در سطح فروش، تغی

 کند.

 کاربرد دوم اهرم عملیاتی:

توجیه اشتباهات مربوط به پیش بینی سود قبل از بهره و مالیات است. هرچند این گونه اشتباهات علل 

 متعددی دارد. با استفاده از اهرم عملیاتی می توان چنین اشتباهاتی را توجیه کرد.

رخ می دهد، باعث می شود مقدار « سود قبل از بهره و مالیات»اتی که )به صورت درصد( در شدت تغییر

 واقعی این رقم)نسبت به مقدار پیش بینی شده( انحراف نسبتاً زیادی پیدا کند.

بخشی از کل ریسک شرکت که مربوط به ترکیب دارایی ها و تصمیمات عملیاتی  محاسبه ریسک تجاری:

نامیده می شود. پیامدهای این گونه تصمیم گیری ها همراه با تغییر در محیط « ریسک تجاری»است 

عملیاتی شرکت تعیین کننده سود قبل از بهره مالیات  خواهد بود. اغلب ریسک تجاری را برحسب تغییر 

 پذیری سود عملیاتی بیان می کنند:

 هرقدر درجه اهرم عملیاتی بزرگ تر باشد، ریسک تجاری بیشتر می شود.

راه های گوناگونی وجود دارد. یکی از این راه ها استفاده از اهرم عملیاتی « ریسک تجاری»برای محاسبه 

است. اگر مقدار تولید و سود قبل از بهره مالیات برای یک دوره حسابداری پیش بینی شده باشد، این پیش 

نتظار داشت که مقدار واقعی بینی ها با توجه به ریسک تجاری صورت گرفته است )در آن صورت می توان ا

 فروش و سود قبل از بهره و مالیات با مقادیر پیش بینی شده متفاوت و به اصطالح دارای انحراف باشد(.

این انحراف هرچه بیشتر باشد میزان ریسک تجاری بیشتر خواهد بود. از آنجا که درجه اهرم عملیاتی نشان 

سود قبل از بهره و مالیات  رخ می دهد برای تعیین ریسک دهنده میزان اشتباهاتی است که در پیش بینی 

WWW.AEL.AFتجاری   می توان از آن استفاده کرد. هر اندازه درجه اهرم عملیاتی بزرگ تر باشد، ریسک خطای پیش بینی 
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سود قبل از بهره و مالیات  بیشتر می شود و در نتیجه احتمال اینکه مقدار واقعی سود  قبل از بهره و مالیات 

د بیشتر خواهد شد.منفی شو  

همچنین درجه ریسک تجاری هنگامی تغییر می کند که شرکت بخواهد در مورد ترکیب دارایی هایش 

 تصمیمات جدیدی بگیرد؛ به طوری که هزینه های ثابت و متغیر تولید تغییر کنند.

ریسک تجاری اگر با تغییر هزینه های تولید شرکت، نقطه سر به سر آن شرکت تغییر کند، درجه و میزان 

شرکت نیز تغییر خواهد کرد. به طور کلی باال رفتن نقطه سر به سر باعث افزایش درجه ریسک آن و پائین 

 آمدن نقطه سر به سر باعث پائین آمدن درجه ریسک آن می شود.

 مفهوم واژه اهرم

د نمی شود و می مفهوم کاربردی عمومی دارد. کاربرد این عبارت فقط به امور مالی و تجاری محدو« اهرم»

توان برای تجزیه و تحلیل انواع مسائل از آن استفاده کرد. با استفاده از اهرم می توان واکنش یک متغیر 

وابسته را     )نسبت به تغییرات یک متغیر مستقل(  محاسبه کرد. به طور کلی اهرم عبارت است از: درصد 

تقل.تغییر متغیر وابسته تقسیم بر درصد تغییرات متغیر مس  

رند.ویژگی ها و تفسیرهای اهرم عملیاتی و نیز سایر انواع اهرم ها بر این اصل کلی قرار دا  

 سود هر سهم و سود قبل از بهره و مالیات

آغاز می شود و با رقم سود هر سهم پایان « سود قبل از بهره و مالیات»بخش مالی صورت سود و زیان با رقم 

زیان در بردارنده هزینه بهره وام ها و اوراق قرضه، مالیات ها و سود  می یابد. این بخش از صورت سود و

سهام ممتاز است. این اقالم )به استثنای مالیات( هزینه هایی هستند که شرکت برای تأمین مالی به مصرف 

رسانیده است. به عالوه این بخش از صورت سود و زیان، سود سهام پرداخت شده به صاحبان سهام عادی را 

ز در بردارد و نشان دهنده وجوهی است که به حساب سود انباشته منتقل شده است.نی  

اگر مسئله تجزیه و تحلیل هزینه و سود مطرح باشد، به سودی که به صاحبان سهام عادی پرداخت می شود 

سهم یا به حساب سود انباشته منتقل می گردد، توجه نمی شود بلکه آنچه مورد توجه قرار می گیرد سود هر 

 است.

اگر مقدار بهره، مالیات و سود سهام ممتاز مشخص باشد، می توان سود هر سهم را محاسبه کرد. رقم سود 

قبل از بهره مالیات یک متغیر مستقل و سود هر سهم یک متغیر وابسته است و بهره، نرخ مالیات و سود 

 سهام ممتاز پارامترهای معادله هستند.
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ک متغیر مستقل است زیرا در ابتدای دوره مالی مقدار آن مشخص نیست و می سود قبل از بهره و مالیات ی

تواند متفاوت از رقم پیش بینی گردد. بهره و سود سهام ممتاز، در دوره مورد نظر، هزینه های ثابت تأمین 

مالی هستند. به عالوه، نکته قابل توجه این است که رقم سود قبل از بهره و مالیات در بخش عملیاتی 

)صورت سود و زیان( یک متغیر وابسته و در بخش مالی، یک متغیر مستقل است و این مسئله کمک می 

 کند که در بخش صورت سود و زیان را به هم مرتبط سازیم.

 نقطه سر به سر مالی

ر به سر مالی یعنی آن سطحی از سود قبل از بهره و مالیات که سود هر سهمسنقطه  -  

که می تواند شود. به بیان دیگر، سود قبل از بهره و مالیات شرکت درصدی است(   در آن سطح صفر می    

EPS یزی نمی رسد.) هزینه های ثابت تأمین مالی و مالیات ها را بپوشاند ولی به صاحبان سهام عادی چ   

ه، نقطه سر به سر مالی براساس سود قبل از بهره و مالیات تعیین می شود. سود هر سهم در باالی این نقط

 مثبت و اگر مقدار سود قبل از بهره و مالیات در پائین نقطه سر به سر قرار گیرد، سود هر سهم

منفی می شود        EPS. 

 

 اهرم مالی

در محاسبه اهرم مالی، به بخش مالی صورت سود و زیان توجه می شود. در اینجا به رابطه بین سود قبل از 

ل، و سود هر سهم به عنوان یک متغیر وابسته توجه می شود. درجه بهره و مالیات به عنوان یک متغیر مستق

 اهرم مالی نشان دهنده درصد تغییر سود هر سم در ازای یک درصد تغییر سود قبل از بهره و مالیات است.

درجه اهرم مالی با استفاده از معادله ذیل محاسبه می شود. اگر مقدار سود قبل از  محاسبه اهرم مالی:

ات شرکت با حرف بهره مالی Y نشان داده شود، درجه اهرم مالی آن مساوی است با:   

 

- E و   I اگر یک شرکت چندین نوع اوراق قرضه و سهام ممتاز منتشر کرده باشد، مقادیر   

 برابر است با مجموع بهره و سود سهام ممتازی که باید بپردازد.
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نیز می نامند. «اهرم ساختار سرمایه»یا « اهرم ترازنامه»اهرم مالی را -  

درجه اهرم مالی نشان دهنده درصد تغییراتی است که در ازای یک درصد تغییر در سود تفسیر اهرم مالی: 

 قبل از بهره و مالیات در سود هر سهم ) ای پی اس (    رخ می دهد.

EBIT دردر ازای درصد تغییر  )ای پی اس (   تغییرات   

ا توجه به ویژگی هایی که دارند و تفسیرهایی که از آنها می شود اهرم های مالی ب کاربرد اهرم های مالی:

 کاربردهای متعدد گوناگونی دارند و کاربرد آنها در مدیریت مالی بسیار متداول است.

کاربرد اصلی اهرم های مالی، پاسخ این سؤال است که چرا  تشدید درصد تغییرات در سود هر سهم:

ه و مالیات باعث تغییر شدید در سود هر سهم می شود.اندک تغییر در رقم سود قبل از بهر  

دومین خاصیت اهرم مالی، توجیه اشتباهاتی است  توجیه وقوع اشتباهات در پیش بینی سود هر سهم:

 که در پیش بینی های سود هر سهم رخ می دهد.

را بر مبنای آن یک شرکت رقمی را برای سود قبل از بهره و مالیات خود پیش بینی می کند و سود هر سهم 

تعیین می کند. سپس درجه اهرم مالی را )براساس رقم پیش بینی شده برای سود قبل از بهره و مالیات( 

محاسبه می کند. در این حالت برای محاسبه خطای پیش بینی سود  هر سهم باید درجه اهرم مالی را در 

صد تغییرات سود قبل از بهره و مالیات درصد تغییرات متعلق به سود قبل از بهره و مالیات ضرب کرد )در

 یعنی انحراف رقم واقعی نسبت به مقدار پیش بینی شده که آن را خطای پیش بینی می نامند(.

ریسک مالی عبارت است از احتمال رخداد تغییرات در سود هر سهم. اهرم مالی  محاسبه ریسک مالی:

 عامل تشدیدکننده ریسک مالی است.

د قبل از بهره و مالیات و سود هر سهم، نسبت به مقادیر پیش بینی شده متفاوت باشند اگر مقادیر واقعی سو

می گویند که شرکت دارای ریسک است و هر اندازه میزان انحراف بیشتر باشد، مقدار ریسک بیشتر می 

 شود.

زای تغییر یک برای محاسبه ریسک مالی از اهرم مالی استفاده می شود زیرا می توان با استفاده از آن در ا

درصد در سود قبل از بهره و مالیات، انحراف با تغییرات سود هر سهم را محاسبه کرد. هر اندازه درجه اهرم 

مالی بزرگ تر باشد، درجه ریسک مالی بیشتر می شود؛ زیرا اگر درجه اهرم مالی زیاد باشد با کاهش نسبتاً 

ف مقدار واقعی نسبت به رقم پیش بینی شده( سود هر اندک در رقم سود قبل از بهره و مالیات )یعنی انحرا

 سهم ممکن منفی گردد.
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 (EPS فروش و سود هر سهم )   

اگر بخش های عملیاتی و مالی صورت سود و زیان در هم ادغام شوند، صورت دیگری به دست می آید. 

ن مالی برای بخش عملیاتی باعث به وجود آمدن سود قبل از بهره و مالیات می شود که در بخش تأمی

 محاسبه سود هر سهم در آن استفاده می شود. صورت جبری این صورت را می نویسیم:

 

با استفاده از این معادله سود هر سهم را محاسبه می کنیم. اگر میزان فروش، قیمت، هزینه متغیر یک واحد 

سهم را محاسبه کرد. محصول، هزینه های ثابت، مالیات و تعداد سهام عادی مشخص باشد می توان سود هر  

در این معادله، فروش یک متغیر مستقل و سود هر سهم یک متغیر وابسته است. فرض بر این است که در 

T(P-V)-Fدوره حسابداری، سایر عوامل ثابت باشند. در معادله باال، عبارت  نشان دهنده سود قبل از بهره و  

و زیان از آن استفاده می شود.مالیات است که به عنوان رابط بین دو بخش صورت سود   

 نقطه سر به سر مرکب

اگر بخواهیم تعداد محصول فروخته شده را در نقطه سر به سر حساب کنیم، باید سود هر سهم را صفر -

Tفرض کرده، معادله را حل کنیم. در این صورت مقدار  به دست می آید:   

 

ه باشد، برای محاسبه نقطه سر به سر می توان تهیه شد 1اگر صورت سود و زیان شرکتی بر مبنای معادله -

استفاده کرد: 2از معادله   

 

 اهرم مرکب

اهرم مرکب نوع خاصی از اهرم نیست بلکه ترکیبی از اهرم های مالی و عملیاتی است و برای نشان دادن 

ر تغییر سود روابط متقابل اهرم های مالی و عملیاتی بر یکدیگر و پی بردن به چگونگی تأثیر تغییر فروش د

 هر سهم از آن استفاده می شود.
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اگر سود هر سهم، یک متغیر وابسته و فروش، یک متغیر مستقل باشد، اهرمی که بین این دو متغیر  وجود 

EPSدارد اهرم مرکب نامیده می شود. اهرم مرکب نشان دهنده درصد تغییر در  به ازای یک درصد تغییر  

 در فروش است.

:معادله ذیل استفاده کرد 2برای محاسبه درجه اهرم مرکب می توان از  محاسبه اهرم مرکب:  

 

 

 

 

 

 

اسبه کرد.و داشتن مجموعه ای از اطالعات می توان درجه اهرم مرکب را مح 3فاده از معادله با است  

هنگامی استفاده می شود که درجه های اهرم مالی و عملیاتی محاسبه شده باشند. به عالوه در  4از معادله 

روش ویژه ای ارائه شده که نشان دهنده روابط متقابل اهرم مالی و اهرم عملیاتی است. اهرم مرکب  4معادله 

 حاصل ضرب اهرم مالی و اهرم عملیاتی است.

از آنجا که اهرم مرکب از دو جزء اهرم مالی و اهرم عملیاتی تشکیل شده است در  تفسیر اهرم مرکب:

نمی شویم. درجه اهرم مرکب عبارت است از درصد تغییر سود هر سهم در تفسیر درجه آن با مشکلی روبرو 

 ازای یک درصد تغییر در فروش.

برای محاسبه تأثیر تغییرات فروش در سود هر سهم )برحسب درصد( باید درجه اهرم مرکب را در آن درصد 

به وجود می آید.ضرب کرد. حاصلضرب به دست آمده نشان دهنده درصد تغییری است که در سود هر سهم   

د:از اهرم مرکب برای توضیح و تبیین موارد ذیل استفاده می کنن موارد کاربرد اهرم مرکب:  

 ود هرتوجیه اینکه چرا تغییر در سطح فروش باعث چنان تغییرات شدیدی )برحسب درصد( در س .1

 سهم می شود.

 تبیین اشتباهاتی که در پیش بینی های سود هر سهم رخ می دهد. .2

 دن شاخص یا معیاری برای اندازه گیری کل ریسک شرکت.نشان دا .3

 

WWW.AEL.AF



دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی                                          فریدون رحیمی -ثم عاقلیمی   
   

602-27100023لفن : ت                           آموزشگاه دانش اموختگان سلیم                                   
 

41 

 مدیریت شامل:) ترجمه / مقاله / پایان نامه ( یمشاوره تخصصی پروژه ها

09109767833:  با تشکر عاقلی    
 

 بیان علت تغییر شدید سود هر سهم

از ویژگی های عمده اهرم مرکب این است که اگر فروش به مقدار یک درصد تغییر یابد، سود هر سهم به 

ثابت تأمین  ه هایمقدار نسبتاً زیادی تغییر می یابد. )مشروط بر اینکه هزینه های ثابت عملیاتی یا هزین

 مالی بزرگ تر از صفر باشند(

افزایش در آن بخش از هزینه ثابت که برای محاسبه اهرم عملیاتی )یا اهرم مالی( مورد استفاده قرار می 

گیرد باعث می شود که درجه اهرم ریسک به شدت افزایش می یابد؛ زیرا درجه اهرم مرکب نتیجه 

 حاصلضرب اهرم مالی و اهرم عملیاتی است.

 توجیه اشتباهات در پیش بینی

اگر درجه اهرم مرکب شرکتی باال باشد میزان خطای مربوطه به پیش بینی شرکت بیشتر خواهد شد. اگر 

سایر عوامل تغییر نکند، انحراف )در ازای یک درصد تغییر در حجم فروش( مساوی است با درجه اهرم 

ده است.مرکب، ضربدر درصد اشتباهی که در پیش بینی فروش رخ دا  

 محاسبه ریسک کل شرکت

ریسک تجاری با استفاده از اهرم عملیاتی و ریسک مالی با استفاده از اهرم مالی محاسبه شد. از آنجا که -

اهرم مرکب ترکیبی است از این دو اهرم، برای محاسبه ریسک کل شرکت می توان از آن استفاده کرد. اگر 

هرم مرکب بزرگ تر باشد، ریسکی می یابیم که هر انداز درجه ا به اهرم مرکب از این دیدگاه توجه شود در

 که شرکت و سهامدارانش با آن روبرو می شوند بیشتر خواهد شد.

مطلب مهم دیگر این است که اگر شرکتی در مورد تغییر ترکیب سرمایه گذاری ها و تهیه پول الزم )تأمین -

د؛مالی( تصمیم جدی بگیرد، ریسک کل شرکت تغییر می کن  

برای مثال اگر شرکتی تصمیم بگیرد ماشین های تولیدی قدیمی خود را عوض کند و با خریدن دستگاه های 

جدید در صدد عرضه با کاالی جدیدی به بازار برآید یا بخواهد کارخانه جدیدی تأسیس کند و وجوه الزم را 

سرمایه در اهرم مرکب اثر می  برای این کار از محلی تأمین کند ترکیب جدید دارایی ها و ساختار جدید

 گذارد و ریسک کل شرکت را تغییر می دهد.

ه سر کل بگر تصمیم گیری درباره سرمایه گذاری جدید و چگونگی تأمین مالی آن باعث شود که نقطه سر ا-

یز الی نمشرکت و اهرم مرکب می شود. افزایش قیمت واحد محصول یا کاهش هزینه های ثابت تولیدی و 

د ر جدیسش نقطه سر به سر کل شرکت و کاهش درجه اهرم مرکب می شود. مقایسه نقطه سر به باعث کاه

 می دهد. نشان )مربوط به کل شرکت( یا نقطه سر به سر قبلی تأثیر تغییرات همزمان بسیاری از عوامل را
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 مزایا و معایب تجزیه و تحلیل اهرم ها و نقطه سر به سر

ند که به برخی از آنها اشاره می کنیم:این روش ها مزایا و معایبی دار  

کاربرد عمومی این روش ها )به عنوان ابزار تجزیه و تحلیل های مالی( نشان دهنده این است که مزایای آن 

ها بیش از معایبشان است. یکی از مزایای مهم کاربرد همزمان این روش ها این است که به شخص تحلیلگر 

ت را تجزیه و تحلیل کند.کمک می کند تا ریسک و بازده شرک  

ح است:مزایای تجزیه و تحلیل نقطه سر به سر به این شر مزایای تجزیه و تحلیل نقطه سر به سر:  

تحلیل  زیه وبا استفاده از این روش می توان سطح کنونی عملیات و چگونگی تأمین مالی آن را تج .1

 ین شود.کرد تا تأثیر هر یک از این عوامل در سود هر سهم محاسبه و تعی

لیاتی، ظر عماز معادله جبری صورت سود و زیان می توان برای محاسبه نقطه سر به سر شرکت )از ن .2

 مالی و کل شرکت( استفاده کرد.

کیل ای تشبا کمک معادله جبری صورت سود و زیان می توان تأثیر تغییرات همزمان درآمد و اجز .3

 دهنده هزینه را در سود هر سهم محاسبه کرد.

ست:امعایب تجزیه و تحلیل نقطه سر به سر به این شرح  جزیه و تحلیل نقطه سر به سر:معایب ت  

.معادله صورت سود و زیان که در این فصل بیان شد، مبتنی بر ثابت ماندن قیمت واحد محصول است؛ به 1

هزینه  ری و نیزعبارت دیگر با استفاده از این روش نمی توان قیمت واحد محصول را در یک دوره حسابدا

 تولیدات مسترد و هزینه نیمه متغیر را تغییر داد.

. با این روش ها می توان بازده محصول را محاسبه کرد ولی نمی توان ریسک مربوط را تعیین کرد. اگر 2

شرکت « ریسک و بازده»تصمیمات فقط براساس تجزیه و تحلیل نقطه سر به سر گرفته شود به مسئله 

 توجهی نخواهد شد.

ی شود بستگی دارد:مزایای اهرم ها به تفسیرها و استفاده هایی که از آنها م ی تجزیه و تحلیل اهرم:مزایا  

.اهرم ها نشان دهنده تغییرات بسیار شدید سود قبل از بهره و مالیات و سود هر سهم )به ازای یک درصد 1

 تغییر در فروش( هستند.

وان علت انحراف سود قبل از بهره و مالیات و سود هر سهم . با استفاده از روش های مبتنی بر اهرم ها می ت2

 و به عبارت دیگر، انحراف مقدار واقعی نسبت به مقدار پیش بینی شده را بیان کرد.
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. برای محاسبه ریسک می توان از اهرم ها استفاده کرد؛ به این ترتیب که برای محاسبه ریسک تجاری، از 3

مالی، از اهرم مالی و برای محاسبه ریسک کل شرکت از اهرم مرکب اهرم عملیاتی و برای محاسبه ریسک 

 استفاده می کنند

برخالف مزایای یاد شده، اهرم ها معایب بزرگی نیز دارند که به این شرح  معایب تجزیه و تحلیل اهرم ها:

 است:

ه در مقدار فروش رخ .از آنجا که برای هر یک از مقادیر فروش درجه اهرم ویژه ای وجود دارد، هر تغییری ک1

دهد باید درجه اهرم را دوباره محاسبه کرد. اگر مقادیر سایر اجزای تشکیل دهنده معادله نیز تغییر کند باید 

 محاسبات را دوباره انجام داد؛ به همین علت تفسیر ضریب های متعلق به اهرم ها بسیار دشوار است.

پیش بینی ها توجیه پذیر است، اهرم ها به خودی خود  .اگرچه با استفاده از اهرم اشتباهات رخ داده در2

 مقادیر تولید یا سود قبل از بهره و مالیات را پیش بینی نمی کنند.

.. اهرم های مختلف نمی توانند شاخص ریسک باشند؛ زیرا دربرگیرنده احتمال زیان نیستند3  

 )خالصه از کتاب خوانده شود(
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: ریاضیات مالی6خالصه فصل   

کی از مهم ترین مطالبی که درباره پول می توان گفت این است که پول ارزش زمانی دارد و قیمت آن را ی-

 بهره تعیین می کند.

فرآیند افزایش و به حداکثر رسانیدن ثروت سهامداران باید متناسب با نرخ بازده، ریسک های مربوط و نیز -

 متناسب با ارزش زمانی پول باشد.

 ارزش زمانی پول

به  رایطی روشا با ی از مفاهیم مهم امور مالی نرخ بهره است. غالباً مردم، سازمان های تجاری و شرکت هیک

طی نرخ شرای رو می شوند که الزم است در چند دوره زمانی وجوهی را دریافت یا پرداخت کنند. در چنین

 شود. یاد میآنها بسیار زبهره و وجوهی که بابت بهره پرداخت می شود اهمیت می یابند و گاهی اهمیت 

ستگی هره ببتصمیماتی که شرکت ها در زمینه تأمین مالی و سرمایه گذاری ها می گیرند به میزان نرخ 

 دارد. وام های صنعتی کوتاه مدت را می توان تقریباً با پائین ترین نرخ بهره گرفت.

یسر می مق است دارندگان این اوراوام های بلندمدت از راه نشر اوراق قرضه که مستلزم پرداخت بهره به 

ورد مسود  شود. برای سرمایه گذاری در اقالمی چون زمین، ماشین آالت و ساختمان مبنای تصمیم گیری

 رد.کاسبه انتظار است. بدیهی است که سود حاصل را باید براساس نرخ بازده مبالغ سرمایه گذاری مح

 نرخ بهره اعالم شده و نرخ بهره ضمنی

رت است از قیمتی که باید در ازای استفاده از پول در یک دوره پرداخت کرد.عبا« بهره»  

نرخ بهره داد و ستدهای مالی را معموالً اعالم می کنند؛ برای مثال صندوق پس انداز اعالم می کند که به 

های رهنی نرخ بهره وام  درصد بهره می پردازد یا امکان دارد بانک 6-5پس اندازهای مردم در یک سال، 

درصد تعیین کند. 12بیست ساله را   

گاهی نرخ بهره به طور آشکار بیان نمی شد، بلکه میزان آن به طور تلویحی یا ضمنی محاسبه می شود که 

 برخی آن را نرخ بهره واقعی می نامند.

 

 

 

WWW.AEL.AF



دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی                                          فریدون رحیمی -ثم عاقلیمی   
   

602-27100023لفن : ت                           آموزشگاه دانش اموختگان سلیم                                   
 

45 

 مدیریت شامل:) ترجمه / مقاله / پایان نامه ( یمشاوره تخصصی پروژه ها

09109767833:  با تشکر عاقلی    
 

 مفروضات بهره مرکب

یم:استوار کنبرای جلوگیری از ایجاد در فهم این بحث الزم است اساس کار خود را بر سه فرض   

 قطعیت، دوره های مختص زمانی و محاسبه بهره بر اساس دوره های یک ساله.

 ودر این فصل فرض این است که پرداخت و دریافت بهره از نوعی قطعیت  نخستین فرض: قطعیت:

ر صد صد د اطمینان برخوردار است. تمام داده ها و اطالعات حال و آینده قطعی و مشخص هستند و اگر

عبارت  د. بهو مشخص نشده باشند، با استفاده از روش های خاص می توان مقادیر آنها را مشخص کر معین

بق که ط دیگر  نسبت به پیش آمدن رخدادهای آینده هیچ تردیدی وجود ندارد و این بدان مفهوم است

ک ن وجوه شآداخت توافق با قرارداد باید وجوهی در آینده دریافت یا پرداخت شود و نسبت به دریافت یا پر

 و تردیدی در کار نیست.

صله د. فازمان را براساس دوره های ساالنه تقسیم بندی می کنن دومین فرض: دوره های مشخص زمانی:

یعنی  ل ششمزمانی بین آخرین روز یک سال و آخرین روز سال بعد را یک سال می نامند؛ برای مثال، سا

 امند.نروز سال ششم. زمان حال را پایان سال صفر می فاصله بین آخرین روز سال پنجم تا آخرین 

ن ایآن هم در پا محاسبه بهره به طور ساالنه است. معموالً فرض بر این است که بهره یک بار، سومین فرض:

 سال محاسبه می شود. این فرض با فرض دوم هماهنگی دارد.

ه کای رهنی وام ه حتی حساب کرد. در موردمواردی نیز پیش می آید که باید مقدار بهره را بر مبنای ماه و 

 بازپرداخت آنها بر مبنای ماه است، بهره ماهانه محاسبه می شود.

ز را به اندا بسیاری از بانک های بازرگانی و صندوق های پس انداز اعالم می کنند که بهره صاحبان پس

 صورت روزانه، محاسبه و به حساب مشتریان خود واریز می کنند.

دی ناشی یان نقآنها حتی بهره مرکب را به طور پیوسته محاسبه می کنند؛ از طرف دیگر اگرچه جربرخی از 

ی گیرد علق متاز سرمایه گذاری در چندین نوبت به دست می آید، نرخ بازدهی که به وجوه سرمایه گذاری 

 د.ی شومسبه )مانند وجوهی که صرف خرید اقالمی از دارایی های ثابت می شود( به صورت ساالنه محا
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 روش های محاسبه بهره مرکب

در حساب پس اندازه که به آن بهره تعلق می گیرد به دو روش می توان سرمایه گذاری یا پس انداز کرد: 

نخست اینکه تمام وجه را در یک زمان مشخص واریز کرد؛ دوم اینکه در یک دوره زمانی وجوهی را به طور 

 اقساط مساوی واریز کرد.

بارزش مرک  

اگر مبلغ معینی به حساب خاصی که بهره به آن تعلق می گیرد ریخته شود، پس از گذشت مدت زمانی اصل 

می نامند. با گذشت هر دوره زمانی به مجموع اصل و « ارزش مرکب»یا « ارزش آینده»و فرع این مبلغ را 

مانی تقسیم و بهره را برای هر فرع سرمایه دوره قبل بهره تعلق می گیرد، می توان هر سال را به چند دوره ز

 یک از دوره ها محاسبه کرد.

 محاسبه بهره مرکب

می نامند.« بهره مرکب»کسب بهره از سرمایه گذاری مجدد بهره های سال قبل ار   

 معادله اصلی:

Pاصل پول در زمان صفر = 

Iنرخ بهره در سال = 

Tمدت زمان= 

Atمجموع اصل و فرع پول با ارزش آینده پول = 

 باشد معادله اصلی به دست t و مدت زمان آن i در حسابی سرمایه گذاری شود که نرخ بهره آن P0اگر مبلغ 

 می آید:

 

برای تجزیه و تحلیل مسائل مربوط به یک قلم سرمایه گذاری از این معادله استفاده می شود ولی استفاده -

tاز این معادله برای مقادیر زیاد  و   i تانه یک جدول نرخ بهره وجود دارد که می چندان ساده نیست. خوشبخ 

 تواند تا حدی این مشکل را آسان سازد.
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برای حل مسائل مربوط به یک قلم سرمایه گذاری می توان از جدول ضمیمه  جدول محاسبه بهره مرکب:

 الف( استفاده کرد. این جدول بر مبنای اینکه یک ریال در زمان صفر با بهره مرکب سرمایه گذاری1کتاب )

iشود محاسبه شده است و مساوی مقادیر مختلف  و  t می باشد. این جدول دربردارنده )  1+i است که می )

محاسبه کرد. 1توان از طریق معادله   

 اقساط مرکب

قسط عبارت است از یک رشته جریان های نقدی مساوی که در فواصل معین زمانی دریافت یا پرداخت می 

 شود.

ی نقدی مساوی بود مسئله راحت تر حل می شد. اقساط ماهانه نیز ممکن اگر اقساط به صورت جریان ها

ماه یک بار پرداخت می شود که ما آنها را قسط می  6است وجود داشته باشد. بهره برخی از اوراق قرضه هر 

 نامیم.

 مسئله اصلی محاسبه ارزش مرکب اقساط مساوی است.

 معادله اصلی

 

  قسط مساویn= اصل و فرع 

Pمبلغ یک قسط = 

 = رقم مندرج در جدول 2 الف

متغیر دارد که عبارتند از: 4این معادله   

 مبلغ پولی یک قسط .1

 نرخ بهره .2

 تعداد اقساط .3

 مجموع اصل و فرع اقساط .4

ست می آوریم.اگر سه متغیر معلوم باشد، آنها را در آن معادله قرار می دهیم و مقدار مجهول را به د  
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لتنزی  

آنچه تاکنون به آن توجه کردیم ارزش آینده یا مجموع اصل و فرع اقساط مساوی بود که با نرخ بهره مرکب 

 محاسبه می شد.

موضوع دیگری که باید به آن توجه کرد، مسئله تعیین یا محاسبه ارزش فعلی )در زمان صفر( یک سری 

پرداخت ها بر مبنای نرخ بهره محاسبه پرداخت هایی است که در آینده صورت می گیرد. ارزش فعلی این 

 می شود )اعم از اینکه اعالم شود یا به صورت تلویحی باشد(.

سه فرضیه یا سه اصلی که پیش از این در مورد ارزش مرکب پذیرفتیم، در اینجا نیز صدق می کند و روش 

 تعیین ارزش فعلی وجوه آینده بر این سه اصل استوار است.

 ارزش فعلی

یک وجه آتی یا یک سری پول که در آینده پرداخت می شود عبارت است از ارزش آن وجه « ارزش فعلی»

)یا وجوه( در زمان صفر که براساس ارزش زمانی پول محاسبه شده باشد. چگونگی محاسبه ارزش فعلی این 

می نامند.« تنزیل»مقادیر را   

 محاسبه ارزش فعلی

ینده پرداخت می شود به چهار متغیر نیاز داریم که عبارتند برای محاسبه ارزش فعلی یک فقره وجه که در آ

 از:

At مبلغ پرداختی در سال =T 

tبرحسب سال مدت زمان= 

P0ارزش فعلی وجه = 

 معادله اصلی

iارزش فعلی مبلغی از وجوه نقد که یک سال دیگر دریافت خواهد شد، بر مبنای نرخ بهره  این گونه محاسبه  

 می شود:
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معادله  می توانیم ارزش فعلی پولی را که در  با استفاده از t سال آینده بر مبنای نرخ بهره   i دریافت می شود  

 محاسبه کنیم:

 

الف ضمیمه کتاب، می توان مسائل مربوط به  3با استفاده از جدول  ارزش فعلی و جدول مربوط به آن:

 محاسبه  ارزش فعلی پرداخت یا دریافت یک ریال پول را حل کرد. این جدول مقادیر متعلق به

و سال های مختلف است، وجود دارد.     I  را که مربوط به مقادیر مختلف نرخ بهره  

 معادله اصلی هنگام استفاده از جدول مزبور به این شرح است:

 

 ارزش فعلی اقساط مساوی

نمونه های آن عبارتند از تهیه  متداول ترین کاربرد ریاضیات در امور مالی محاسبه ارزش فعلی اقساط است.

جدول بازپرداخت اقساط یک وام. محاسبه قیمت اوراق قرضه و ارزیابی انواع قراردادهای بلند مدت اجاره، 

استفاده از جدول متعلق به ارزش فعلی اقساط آینده کار محاسبه را تا حد زیادی آسان می سازد؛ ولی همان 

جدول مبتنی بر فرض خاصی است که در زمان محاسبه باید به آن طور که پیش از این یادآور شدیم، این 

 توجه کرد.

 معادله اصلی

 

 = ارزش فعلی اقساط

 = مبلغ یک قسط

الف 4رقم مندرج در جدول   

د.متغیر دارد که در محاسبه ارزش فعلی اقساط آینده از آنها استفاده می شو 4این معادله   
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رها عبارتند از:این متغی  

 مبلغ یک قسط .1

 نرخ بهره .2

 تعداد اقساط .3

 ارزش فعلی اقساط مساوی .4

 اشد.بخت شده )یا مستهلک( شده وامی است که با پرداخت اقساط، کالً بازپردا« وام تسویه»نکته:  .5

 کاربرد روش های مربوط به بهره مرکب و ارزش فعلی اقساط آینده

گذاری( پیش می آید نوعاً برحسب جریان های نقدی بیان می  فرصت هایی که برای تأمین مالی )یا سرمایه

شود؛ این مسئولیت برعهده تحلیلگر است که باید تشخیص دهد که برای حل مسئله از کدام روش ریاضی 

باید استفاده کرد. زمانی که ارزش زمانی پول مطرح است باید سعی کرد جریان هایی را با عنوان مناسب 

ی مناسب و مربوط به محاسبه ارزش مرکب یا ارزش فعلی اقساط آینده استفاده خود نوشت و از روش ها

 کرد. میزان تجربه در اجرای صحیح این روش ها نقش مهمی دارد.

ن نقدی جریا»زمانی که یک سری از جریان های نقدی به صورت اقساط مساوی نباشد آنها را  نکته:

.0)یا ترکیبی از جریان های نقدی( می نامند« نامساوی  

 تشخیص جدول بهره

زمانی که مسائل مربوط به اقساط آینده مطرح می شود تشخیص جدول مربوط به آن چندان ساده و روشن 

 نیست.

قساط را برای جلوگیری از خطاهای احتمالی در این مورد، باید به این پرسش پاسخ داد: آیا ابتدا باید ا

پرداخت کرد یا اینکه کل وام را دریافت کرد؟ در صورتی که الزم باشد ابتدا اقساط را بپردازیم، مسئله از نوع 

بهره مرکب است؛ برای مثال اگر قرار باشد اقساطی را در مدت چند سال بپردازیم و به اصل و فرع این 

ی در آینده بابت اصل و فرع آن وجوه پرداخت بهره تعلق گیرد و سپس مبلغ معینی را در زمان مشخص

 دریافت کنیم، باید به جدول متعلق به ارزش مرکب مراجعه کنیم.

اما اگر وضع به گونه ای باشد که ابتدا وام دریافت شود، باید به جدول مربوط به ارزش فعلی اقساط آینده 

ای متوالی پردازیم، مسئله از نوع مراجعه کرد؛ برای مثال اگر وامی را در سال صفر بگیریم و بابت آن قسط ه

ارزش فعلی اقساط آینده است و باید از جدول مربوط به آن استفاده کرد. زیرا کل وجه وام را در ابتدا گرفته 

 ایم.
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از طرف دیگر برای حل مسائل مربوط به پرداخت یا دریافت یک فقره پول می توان از هر یک از جدول های 

فعلی و معادالت مربوط به آن استفاده کرد. این دو جدول باهم رابطه ریاضی  متعلق به بهره مرکب با ارزش

 معکوس دارد.

 )خالصه از کتاب خوانده شود(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
WWW.AEL.AF



دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی                                          فریدون رحیمی -ثم عاقلیمی   
   

602-27100023لفن : ت                           آموزشگاه دانش اموختگان سلیم                                   
 

52 

 مدیریت شامل:) ترجمه / مقاله / پایان نامه ( یمشاوره تخصصی پروژه ها

09109767833:  با تشکر عاقلی    
 

: بودجه بندی سرمایه ای در وضعیت مطمئن: معیارها7خالصه فصل  

ز هزینه هدف بودجه بندی سرمایه ای شناسایی و تعیین فرصت ها و طرح هایی است که ارزش آنها بیش ا

 آنهاست.

 بودجه بندی سرمایه ای در شرکت ها

بودجه بندی سرمایه فرآیند مستمری است که از آن در اجرای وظایف مختلف مدیریت و در سطوح مختلف 

شرکت استفاده می شود. مدیران بازاریابی و تولیدی و مهندسی و مالی در شکل دادن به بودجه های سرمایه 

صمیم می گیرد( نقش اساسی دارند؛ به عالوه اعضای سایر دوایر نیز در ای )که شرکت در آن خصوص ت

فرآیند بودجه بندی سرمایه ای نقش مهمی بر عهده دارند و در مواقع ضروری و لحظات بحرانی از هیچ 

 کمکی فروگذاری نمی کنند.

 تعریف بودجه سرمایه ای

ری که یک وجه مشترک دارند؛ یعنی عبارت است از مجموعه طرح های سرمایه گذا« بودجه سرمایه ای»

بازده هر یک از اینها در دوره های بلندمدت )بیش از یک سال( به دست می آید؛ برای مثال طرح های 

ساله امری بسیار متداول است. 20و یا حتی  15، 10، 5سرمایه گذاری برای دوره های   

تشخیص برخی سرمایه گذاری ها  می نامند.« سرمایه گذاری بلندمدت»چنین سرمایه گذاری هایی را 

چندان مشکل نیست؛ مانند تشخیص هزینه های ساختمانی به ایجاد کارخانه تولیدی، یا خرید ماشین آالت 

جدید و جایگزین کردن وسایل قدیمی به جای آن در نتیجه باال بردن ظرفیت کارخانه اما تشخیص برخی 

هزینه های سنگین تبلیغاتی و اجرای برنامه های  سرمایه گذاری ها چندان ساده نیست؛ از جمله تشخیص

 تحقیق و توسعه که احیاناً مستلزم سرمایه گذاری های چندین ساله خواهد بود.

 نقش مدیریت مالی در بودجه بندی سرمایه ای

باید توجه کرد: ارزیابی مالی طرح های سرمایه گذاری بر عهده مدیران مالی است به دو نوع سرمایه گذاری  

 یه گذاری هایی که هدفشان مستقیماً افزایش فروش و سود شرکت است.سرما .1

 سرمایه گذاری هایی که هدفشان کاهش هزینه ها و در نتیجه افزایش سود شرکت است. .2

ماهیت این نوع سرمایه گذاری ها که اصالً بلندمدت هستند، به گونه ای است که پس از تصمیم گیری 

حت تأثیر قرار می دهد.سودآوری شرکت را برای چندین سال ت  
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از دیدگاه مدیریت مالی، هدف بودجه بندی سرمایه ای عبارت است از گزینش آن دسته از طرح های سرمایه 

 گذاری بلندمدت که انتظار می رود با اجرای آن طرح ها، ثروت صاحبان سهام به حداکثر برسد.

از آنها استفاده می شود )به وسیله آنها معیارهایی که برای بخش سودآوری طرح های مختلف سرمایه گذاری 

برخی طرح ها پذیرفته و برخی رد می شوند( به جنبه های غیرمالی توجهی ندارند؛ برای مثال هیچ گاه به 

آثار یک طرح در روحیه کارکنان اجرایی توجه نمی شود؛ زیرا مدیران ارشد شرکت ها هنگام تصمیم گیری 

بازدهی آن توجه می کنند. فرآیند بودجه بندی سرمایه ای هرگز بدان  در مورد یک طرح فقط به هزینه ها و

حد تقلیل نخواهد یافت که به صورت مجموعه ای از دستورالعمل ها و مقررات در آید که بتوان آن را به طور 

 دقیق و روشن به اجرا در آورد.

 مراحل اجرایی بودجه بندی سرمایه ای

ت که می توان بدان وسیله طرح های توجیه ناپذیر را شناسایی کرد فرآیندی اس« بودجه بندی سرمایه ای»

 و به مورد اجرا گذاشت.

:مراحل اجرایی بودجه بندی سرمایه ای عبارتند از  

 تشخیص و شناسایی طرح های سرمایه گذاری .1

 ارزیابی و تعیین مطلوبیت هر یک ا طرح ها .2

 گزینش یا انتخاب طرح مطلوب .3

عه ای ی مجموبهترین آنها در صورتی که وجوه موجود برای تأمین مالطبقه بندی طرح ها و انتخاب  .4

 از سرمایه گذاری ها کافی نباشد

 است. تجزیه و تحلیل نتایج تصمیمات گذشته که در مورد طرح های سرمایه گذاری گرفته شده .5

تایج به احتمال دارد که برخی طرح های سرمایه گذاری در یکی از چهار مرحله یاد شده فوق رد شوند. ن

دست آمده از طرح هایی که پیش از این به اجرا در آمده اند در مرحله پنجم مورد تجزیه و تحلیل قرار می 

 گیرند و در این مرحله نسبت به ادامه یا توقف طرح، با ایجاد تغییراتی در آن تصمیم گیری می شود.

ادامه آن تأثیری در افزایش ثروت  اجرای طرح همگانی متوقف می شود که مدیران شرکت اطمینان یابند که

 سهامداران نخواهد داشت.

مروری بر تصمیمات گرفته شده در گذشته موجب افزایش توانایی های مدیریت شرکت در ارزیابی سرمایه 

 گذاری های آینده و قضاوت در مورد آنها خواهد شد.
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ان طرح های مختلف را به صورت مستمر بودجه بندی سرمایه ای را غالباً فرآیندی پویا می دانند؛ زیرا می تو

شناسایی کرد. امکان دارد که تغییر محیط بیرونی شرکت باعث تغییر مطلوبیت طرح های سرمایه گذاری 

 کنونی یا طرح های پیشنهادی شود.

برای مثال اقدامات شرکت های رقیب، تحقیقات بازاریابی، چرخه های تجاری، تورم غیرمنتظره، مقررات 

ده و به کارگیری تکنولوژی های جدید ممکن است باعث تغییر مطلوبیت طرح های سرمایه جدید وضع ش

گذاری کنونی یا طرح های پیشنهاد می شوند؛ بنابراین مراحل بودجه بندی سرمایه ای به صورت نوعی 

 فعالیت مستمر شرکت در می آید.

 مفروضات بودجه بندی سرمایه ای

طلوبی طرح های مختلف سرمایه گذاری را با توجه به ارقام سود و معیارهای بودجه بندی سرمایه ای م-

هزینه و بدون توجه به متغیرهای غیرمالی تعیین می کند. این معیارها را باید براساس مفروضاتی تعیین 

 کرد؛ زیرا هدف، افزایش ثروت سهامداران است.

رح زیر هستند:مفروضات بودجه بندی سرمایه ای به ش-  

به حداکثر رسانیدن ثروت سهامداران است. انگیزه اصلی -  

قطعی بودن میزان درآمدها و هزینه ها -  

جریان های ورودی و خروجی به صورت نقد -  

الگوی متعارف جریان های نقدی یک طرح -  

توقع ثابت بودن و مشخص بودن نرخ بازده مورد -  

عدم وجود جیره بندی سرمایه ای. -  

ح های سرمایه گذاریداده های الزم برای ارزیابی طر  

 ارزیابی مطلوبیت طرح های مختلف سرمایه گذاری مستلزم بررسی چند مرحله است.
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:مدیر مالی مسئول اجرای سه مرحله اصلی است  

 تعیین میزان خالص سرمایه گذاری و جریان های نقدی ورودی مورد انتظار .1

 های نقدیدر نظر گرفتن ارزش زمانی پول از راه محاسبه ارزش فعلی جریان  .2

عاید  د نظر راه موراستفاده از معیارهای بودجه بندی سرمایه ای به این منظور که آیا طرح مزبور بازد .3

 شرکت خواهد کرد یا خیر.

هنگامی که طرحی پذیرفته می شود خالص وجوه نقدی را که از  محاسبه مبلغ خالص سرمایه گذاری:

نی را که سرمایه گذاری اولیه در آن صورت می گیرد و زما« خالص سرمایه گذاری»این بابت خرج می شود 

 زمان صفر می نامند. چگونگی محاسبه مبلغ خالص سرمایه گذاری در معادله زیر نشان داده شده است:

مبلغ خالص سرمایه گذاری =هزینه طرح   

+                هزینه نصب دستگاه ها   

–وجوه حاصل از فروش دارایی ها           

بوط به فروش دارایی ها        مالیات مر  

برای بیان میزان بازده نقدی طرح های مختلف سرمایه « جریان نقدی»عبارت  محاسبه جریان نقدی:

گذاری به کار می رود. امکان دارد میزان وجه نقد را نتوان به طور دقیق تعیین کرد. با وجود این می توان با 

ار نزدیک به مقادیر واقعی را محاسبه کرد.استفاده از داده های حسابداری ارقامی بسی  

بازدهی ساالنه هر طرح سرمایه گذاری عبارت است از سود قبل از کسر استهالک و مالیات. پس جریان 

 نقدی را می توان به صورت معادله ذیل نشان داد:

سود قبل از کسر استهالک و مالیات      =جریان نقدی   

 استهالک -

مالیات     –                      1معادله   

استهالک  +                         

جریان نقدی را به صورت سود پس از کسر مالیات به اضافه استهالک می توان تعریف کرد. از آنجا که 

استهالک هزینه غیرنقدی است، باعث به وجود آمدن سپر مالیاتی صرفه جویی مالیاتی( می شود و مالیات 

به هرحال، سود ساالنه شرکت )پس از کسر مالیات( باعث می شود که جریان شرکت را کاهش می دهد. 

WWW.AEL.AF



دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی                                          فریدون رحیمی -ثم عاقلیمی   
   

602-27100023لفن : ت                           آموزشگاه دانش اموختگان سلیم                                   
 

56 

 مدیریت شامل:) ترجمه / مقاله / پایان نامه ( یمشاوره تخصصی پروژه ها

09109767833:  با تشکر عاقلی    
 

برای برآورد و تعیین جریان نقدی یک طرح باید نقدی به مبلغی معادل هزینه مالیات کاهش یابد. بنابراین 

هزینه استهالک را به رقم سود پس از کسر مالیات اضافه کرد. در این فصل برای محاسبه جریان نقدی 

درصد درآمد مشمول مالیات حساب کرده ایم. 40الک را به روش خط مستقیم و مالیات را به نرخ استه  

: می توان جریان نقدی را محاسبه کرد.2با استفاده از معادله  

tاگر نرخ مالیات شرکت را با حرف  نشان دهیم در آن صورت:   

:2معادله   

t (( + استهالک1-  و استهالک جریان نقدی =} )سود قبل از مالیات 

 )استهالک({ )

ستفاده کرد.امی توان از آن  1حل این معادله نیاز به گذرانیدن مراحل کمتری دارد و به جای معادله   

تعدیالتی که در سرمایه در گردش رخ می دهد: اگر اجرای طرح مربوط به بودجه بندی سرمایه ای به گونه 

وجودی کاال و حساب های دریافتی( شود، باید سرمایه ای باشد که باعث افزایش دارایی های جاری )مانند م

در گردش مربوط به طرح را در محاسبه میزان خالص سرمایه گذاری و جریان های نقدی منظور کرد. انتظار 

می رود که سرمایه در گردش در پایان عمر مفید آن طرح به صورت کامل بازیافت شود. بر این اساس باید 

در جریان های نقدی ایجاد کرد. دو نوع تعدیل در سرمایه  

در زمان محاسبه میزان خالص سرمایه گذاری به هنگام تعیین خالص سرمایه گذاری آن مقدار از  نخست:

سرمایه در گردش که مورد تعهد شرکت است به عنوان جریان خروجی اضافی )مازاد به جریان خروجی( به 

گذاری اضافه کرد، ولی این رقم اضافی به حساب سرمایه  حساب می آید و باید آن مقدار را به میزان سرمایه

 منظور نمی شود و مستهلک نمی گردد.

با توجه به تغییراتی که در مقدار سرمایه در گردش رخ می دهد افزایش سرمایه در گردش باید جریان  دوم:

ریان نقدی کسر های نقدی را تعدیل کرد افزایش در سرمایه در گردش به عنوان جریان نقدی خروجی از ج

 می شود. کاهش در سرمایه در گردش به عنوان جریان نقدی ورودی به جریان نقدی اضافه می شود.

 در هر یک از این حاالت جریان نقدی را باید براساس رقم پس از کسر مالیات تعدیل کرد.
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 معیارهای بودجه بندی سرمایه ای

ی شوند. آن سه معیار عبارتند از:در این بخش سه معیار ارزیابی طرح معرفی و تفسیر م  

 دوره برگشت سرمایه .1

 ارزش فعلی خالص .2

 نرخ بازده داخلی. .3

 دوره برگشت سرمایه

اده تر است.ساز میان معیارهای مربوط به بودجه بندی سرمایه ای، محاسبه و درک دوره برگشت از بقیه   

نقدی ورودی با مبلغ خالص دوره برگشت مدت زمانی است که در آن مدت برحسب سال مجموع جریانهای 

سرمایه گذاری برابر می شود. به عبارت دیگر دوره برگشت سرمایه مدت زمانی است که در آن طرح به نقطه 

 سر به سر    می رسد.

محاسبه دوره برگشت سرمایه: مدت زمانی که جریان های نقدی حاصل از سرمایه گذاری به صورت اقساط 

شت سرمایه با تقسیم کردن خالص سرمایه گذاری مطرح بر مقدار یک مساوی بازیافت می شود دوره برگ

 قسط جریان نقدی یک سال محاسبه می شود.

اگر جریان های نقدی به صورت اقساط مساوی نباشد، دوره برگشت سرمایه را می توان با توجه به  نکته:

 مجموع جریان های نقدی سال های متوالی محاسبه کرد.

حاسبه دوره برگشت دچار مشکل می شویم که مجموع جریان های نقدی دقیقاً با زمانی در امر م نکته:

میزان خالص سرمایه گذاری برابر نشود، در چنین حالتی برای محاسبه دوره برگشت باید جزء اعشار را به 

 صورت عدد صحیح در آوریم.

ه از محل جریان های دوره برگشت سرمایه نشان دهنده مدت زمانی است ک تفسیر دوره برگشت سرمایه:

 نقدی ورودی، مبلغ خالص سرمایه گذاری برگشت می شود.

این معیار نشاندهنده سودآوری یک سطح سرمایه گذاری نیست ؛ زیرا در این روش به جریان های نقدی 

به دوره برگشت سرمایه ورودی پس از دوره برگشت سرمایه توجهی نمی شود. به عالوه در فرآیند محاس

زمانی پول مورد توجه قرار نمی گیرد. مسئله ارزش  

دوره برگشت سرمایه نخستین معیار مالی است که مورد قبول  نقاط قوت و ضعف دوره برگشت سرمایه:

 همگان قرار گرفته است و همچنان کاربرد نسبتاً زیادی دارد؛ زیرا:
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 به راحتی درک می شود. .1

 محاسبه آن آسان است. .2

 به راحتی تفسیرپذیر است. .3

:یار دو ضعف عمده نیز دارداین مع  

 با این معیار نمی توان سودآوری طرح های مختلف سرمایه گذاری را مقایسه کرد. .1

 در محاسبه این معیار، ارزش زمانی پول به حساب نمی آید. .2

اگر مبنای قضاوت برای رد یا قبولی طرح های مختلف سرمایه گذاری مدت دوره برگشت سرمایه باشد 

معیار تصمیم گیری های نادرستی به دنبال خواهد داشت. استفاده     از این  

به عبارت دیگر اگر کسی از این معیار به دلیل ساده بودن آن استفاده می کند نباید از ناتوانی ان در برآورد 

 سود و ارزش زمانی پول غافل بماند.

 ارزش فعلی خالص

زیابی می کنند.طرح های سرمایه ای را ار ارزش فعلی خالص یکی از بهترین معیارهایی است که بدان وسیله  

ارزش فعلی خالص عبارت است از مجموع فعلی جریان های نقدی ورودی منهای ارزش فعلی کل وجوهی که 

 در زمان حال سرمایه گذاری می شود.

به عبارت دیگر، ارزش فعلی هر نوع فعالیتی که مستلزم جریان های نقدی ورودی و خروجی یک دوره زمانی 

عبارت است از ارزش فعلی کل جریان های نقدی ورودی منهای ارزش فعلی کل جریان های نقدی و  است

 خروجی.

اگر مبلغ خالص مجموع سرمایه گذاری در زمان صفر صورت گیرد ارزش فعلی خالص این گونه تعریف می 

 شود کل ارزش فعلی جریان های نقدی ورودی منهای مبلغ خالص سرمایه گذاری.

ی خالص بر مبنای واحد پول مانند ریال یا دالر سنجیده می شود.ارزش فعل-  

از آنجا که ارزش فعلی خالص ممکن است مثبت، صفر یا منفی باشد  محاسبه ارزش فعلی خالص طرح:

 کامالً متوجه عالمت جبری این معیار باشیم.

ز عامل حداقل نرخ برای محاسبه ارزش فعلی خالص در بودجه بندی سرمایه ا تفسیر ارزش فعلی خالص:

 بازده استفاده می کنند. ارزش فعلی خالص را چند گونه می توان تفسیر کرد:
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ری بیش ه گذااگر مقدار ارزش فعلی خالص مثبت یعنی بزرگ تر از صفر باشد، نرخ بازده طرح سرمای .1

 از حداقل نرخ بازده موردنظر است.

 رخ بازدهاقل نه طرح سرمایه گذاری با حداگر مقدار ارزش فعلی خالص مساوی با صفر شود، نرخ بازد .2

 موردنظر برابر است.

ازده بنرخ  اگر مقدار ارزش فعلی خالص منفی شود، نرخ بازده طرح سرمایه گذاری کمتر از حداقل .3

 موردنظر است.

 رمایهارزش فعلی خالص مثبت به این معنی است که ارزش خالص سودهایی که از محل یک قلم س .4

. ر استاز خالص مبلغی که در زان کنونی سرمایه گذاری می شود، بیشت گذاری به دست می آید

لم ولی ارزش فعلی خالص منفی بدان معنی است که ارزش فعلی خالص سودهای حاصل از یک ق

 .سرمایه گذار از ارزش فعلی خالص که در زمان کنونی سرمایه گذاری می شود کمتر است

 نقاط قوت و ضعف ارزش فعلی خالص

ر محاسبه ارزش فعلی به میزان سود توجهی نمی شود و در محاسبه آن ارزش زمانی پول موردتوجه اصوالً د

 قرار  می گیرد.

در نتیجه با استفاده از آن می توان در مورد طرح های سرمایه گذاری که هدف از اجرای آنها تحصیل سود 

 است و برای چندین سال دارای جریان نقدی می باشد( قضاوت کرد.

 

آنجا که ارزش فعلی خالص طرح ها را برحسب واحد پول ریال بیان می کنند، برای موارد ذیل می توان از از 

 آن استفاده کرد:

 ارزیابی انواع طرح های سرمایه گذاری .1

 انتخاب مناسب ترین طرح .2

 .دارد محاسبه تأثیراتی که ارقام تشکیل دهنده بودجه سرمایه ای شرکت در ثروت سهامداران .3

رزش فعلی خالص در مقایسه با دوره برگشت سرمایه مشکل تر است و از آنجا که این رقم براساس محاسبه ا

نرخ بازده واقعی استوار نیست، در تفسیر آن باید احتیاط کرد. اگر نرخ بازدهی که بر مبنای آن ارزش فعلی 

احتمال دارد ارزش فعلی جریان های نقدی محاسبه می شود، تقریباً هماهنگ با نرخ بازده موردنظر نباشد، 

خالص طرح باعث گمراهی شود و احیاناً طرح هایی پذیرفته شوند که دارای نرخ بازده نسبتاً پائین هستند یا 

برعکس طرح هایی رد شوند که نرخ بازده مطلوبی دارند. به هرحال ارزش فعلی خالص از مفاهیم مشکل 

 بودجه بندی سرمایه ای است.
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)IRR) نرخ بازده داخلی   

 نرخ بازده داخلی یک طرح را به این صورت تعریف می کنند:

نرخ تنزیلی که ارزش فعلی خالص را صفر می کند، بنابراین نرخ بازده داخلی عبارت است از متوسط نرخ 

 بازده ساالنه یک طرح، توجه کنید که نرخ بازده داخلی را به صورت درصد بیان می کنند.

ونه که در مورد چگونگی محاسبه دوره برگشت سرمایه بحث شد، با همان گ محاسبه نرخ بازده داخلی:

توجه به نوع جریان های نقدی که به صورت اقساط باشد یا خیر روش محاسبه نرخ بازده داخلی فرق می 

 کند.

زمانی که جریان های نقدی به صورت اقساط ساالنه باشند، اگر جریان های نقدی حاصل از یک طرح 

ورت اقساط مساوی ساالنه باشد، محاسبه نرخ بازده داخلی بسیار ساده است.سرمایه گذاری به ص  

زمانی که جریان های نقدی به صورت اقساط مساوی نباشد، در این حال محاسبه نرخ بازده داخلی مشکل تر 

 خواهد بود )حتی اگر از ماشین حساب استفاده شود(.

باید قبل از هر چیز حدود نرخ بازده داخلی را با  برای اینکه حجم محاسبات را به حداقل ممکن برسانیم،

 تقریب نزدیک به تعیین حدس بزنیم. این کار را می توان به یکی از دو روش زیر انجام داد:

 

ستفاده قدی اناگر جریان های نقدی مشابه مساوی باشد می توان از روش مبتنی بر باالترین جریان  .1

 کرد.

انگین وش میرالگوی اقساط مساوی نداشته باشد، می توان از  اگر جریان های نقدی هیچ شباهتی با .2

 موزون استفاده کرد.

در صورت یکسان بودن سایر شرایط اگر میزان خالص سرمایه گذاری دو طرح  تفسیر نرخ بازده داخلی:

مساوی باشد، ولی نرخ بازده داخلی آنها متفاوت باشد طراحی که دارای نرخ بازده داخلی بیشتری است بر 

دیگری برتری دارد. اگر میزان خالص سرمایه گذاری در این دو طرح متفاوت باشد، انتخاب یکی از دو طرح 

 )با توجه به بودجه بندی سرمایه ای( بسیار مشکل خواهد شد.

 نقاط قوت و ضعف نرخ بازده داخلی

یا حس این معیار  در محاسبه نرخ بازده داخلی، ارزش زمانی پول در نظر گرفته می شود و این نقطه قوت

است. با این معیار متوسط نرخ بازده ساالنه طرح های مختلف سرمایه گذاری را با توجه به جریان های نقدی 
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محاسبه می کنند. بیان نرخ بازده داخلی به صورت درصد، مزیت بزرگان است زیرا بیشتر مدیران به راحتی 

رقم نرخ بازده داخلی تشخیص دهند.می توانند میزان مطلوب بودن یک طرح را با توجه به   

از بین معیارهای سه گانه ارزیابی طرح ها، محاسبه نرخ بازده داخلی از همه مشکل تر است اگر اقساط یا 

توان ادعا کرد که در هر وضعی می توان از این  جریان های نقدی از سنگینی بار محاسبات می کاهد، نمی

 روش ها استفاده کرد.

ار ضعفی است که در برابر متفاوت بودن مبلغ خالص سرمایه گذاری دارد، در نتیجه باید عیب بزرگ این معی

 گفت که معیار نرخ بازده داخلی در انتخاب طرح های سرمایه ای کاربرد محدودی دارد.

 )خالصه از کتاب خوانده شود(
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: بودجه بندی سرمایه ای در وضعیت مطمئن: تصمیم گیری8خالصه فصل  

مورد از تصمیم گیری های خود درخصوص بودجه بندی سرمایه ای از معیارهایی چون  5الی در مدیران م-

مورد تصمیم  5دوره بازگشت سرمایه ارزش فعلی خالص طرح و نرخ بازده داخلی استفاده می کنند. این 

 گیری عبارتند از:

. رد کردن یا پذیرفتن طرح1  

ین آالت قدیمی. جایگزین کردن ماشین آالت جدید به جای ماش2  

. انتخاب یکی از طرح های ناسازگار یا مانعه الجمع3  

. خریدن یا اجاره کردن دارایی4  

. انتخاب طرح در شرایط جیره بندی سرمایه.5  

درصد سود مشمول  40در این فصل استهالک به روش خط مستقیم محاسبه شده و نرخ مالیات نیز برابر 

 مالیات شرکت است.

ن طرحرد کردن یا پذیرفت  

مسئله رد کردن یا پذیرفتن طرح زمانی مطرح می شود که طرح منحصر به فردی را )بدون توجه به سایر 

طرح ها( بپذیریم یا آن را رد کنیم. چنین تصمیمی زمانی گرفته می شود که طرح ها از نظر اقتصادی 

 مستقل باشند طرحی از نظر اقتصادی مستقل است که دارای شرایط زیر باشد:

ا و اری هلغ خالص سرمایه گذاری و جریان های نقدی ورودی طرح تحت تأثیر خالص سرمایه گذمبا .1

 جریان های نقدی به دست آمده از طرح های دیگر قرار نمی گیرد.

 پذیرفتن یا رد کردن آن طرح تأثیری در مطلوب بودن سایر طرح ها نداشته باشد. .2

 قواعد تصمیم گیری

شود: دن یا پذیرفتن طرح های قواعد تصمیم گری ریل باید رعایتدرخصوص تصمیم گیری برای رد کر  

ز ادوره برگشت سرمایه طرح را حساب کنید. اگر دوره برگشت کمتر  دوره برگشت سرمایه: .1

 د.ا رد کنیآن ر حداکثر دوره موردنظر شرکت یا مساوی با آن بود، طرح را بپذیرید، ر غیر این صورت
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ساب حنرخ بازده موردنظر شرکت ارزش فعلی خالص طرح را  با استفاده از ارزش فعلی خالص: .2

ر د، در غیپذیریکنید. اگر ارزش فعلی خالص آن بزرگ تر از صفر یا مساوی با صفر بود، آن طرح را ب

 این صورت آن را رد کنید.

ز نرخ تر ا نرخ بازده داخلی طرح را حساب کنید. اگر نرخ بازده داخلی بزرگ نرخ بازده داخلی: .3

 رخ بازدهاز ن موردنظر شرکت یا مساوی با آن بود، طرح را بپذیرید و اگر نرخ بازده داخلی بازده

 موردنظر کمتر بود، طرح را رد کنید.

 

 معیارهای ارزیابی

اعم از اینکه طرحی را بر مبنای ارزش فعلی خالص یا براساس نرخ بازده داخلی ارزیابی کنیم، تصمیم گیری 

تن طرح یکسان است. از آنجا که در محاسبه دوره برگشت سرمایه به مسئله در مورد رد کردن یا پذیرف

سودآوری و نیز ارزش زمانی پول توجهی نمی شود، تصمیمی که بر اساس این معیار گرفته می شود با 

 تصمیمی که بر مبنای دو معیار دیگر گرفته می شود متفاوت خواهد بود.

 جایگزین کردن ماشین آالت

اشین آالت زمانی مطرح می شود که شرکت بخواهد ماشین آالت جدیدی بخرد و جای جایگزین کردن م

دستگاه های قدیمی نصب کند و بدین وسیله سود را افزایش دهد )البته با افزایش تولید یا کاهش هزینه ها( 

شین مسئوالن شرکت ها در طرح های سرمایه ای خود هنگامی با چنین مسئله ای روبرو هستند که تولید ما

های قدیمی در حد مطلوب و مناسب نباشد آنها با خرید ماشین آالت همان محصوالت را تولید و عرضه 

 خواهند کرد با این تفاوت که حجم تولید شرکت افزایش می یابد و کیفیت محصول نیز بهتر می شود.

جدید است تا به این  مورد دیگری که شرکت ها احتماالً با آن روبرو هستند مسئله خرید وسایل حمل و نقل

 وسیله هزینه حمل و نقل را به حداقل برسانند.

 فرض خاص

جایگزین کردن ماشین آالت جدید به جای ماشین آالت قدیمی بر فرض خاصی است. ما فرض می کنیم 

عمر مفید ماشین آالت جدید با بقیه عمر ماشین آالت قدیمی برابر است. برای مثال اگر عمر مفید ماشین 

سال از آن گذشته باشد، فرض خالص ما این است که عمر مفید ماشین آالت  4سال بوده و  12رکت آالت ش

سال خواهد بود. 8  
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 جریان های نقدی تفاضلی

به منظور ارزیابی طرح های جایگزینی باید مبلغ خالص سرمایه گذاری و تفاضل جریان های نقدی حاصل از 

قدی تفاضلی به این صورت تعریف شده است:سرمایه گذاری را محاسبه کرد. جریان های ن  

 تفاوت بین جریان های نقدی حاصل از ماشین آالت جدید و ماشین آالت قدیمی.

زمانی که برای شرکت امکان تعویض دستگاه های قدیمی پیش می آید، باید مراحلی را بگذرانند تا بتواند 

زیرا در این صورت است که مسئوالن شرکت درآمدها و هزینه های این تصمیم را با یکدیگر مقایسه کند، 

می توانند طرح جایگزینی را رد کنند یا بپذیرند. در چنین حالتی مسئله پذیرفتن یا نپذیرفتن طرح به این 

 مفهوم است که آیا شرکت باید با دستگاه های قدیمی کار کند یا آنها را با دستگاه های جدید تعویض کند.

فاضلی به این شرح است:هدف از محاسبه جریان نقدی ت  

اگر ماشین آالت جدید جایگزین ماشین آالت قدیمی شوند جریان های نقدی حاصل از ماشین آالت موجود 

از دست خواهد رفت اما ماشین آالت جدید جریان های نقدی مخصوص به خود خواهد داشت. به بیانی ساده 

ن نقدی.جریان های نقدی تفاضلی عبارت است از تفاوت دو دسته جریا  

 قواعد تصمیم گیری

قواعد تصمیم گیری مربوط به مسائل جایگزین کردن ماشین آالت شرکت براساس مبلغ خالص سرمایه 

 گذاری و جریان های نقدی تفاضلی قرار دارد. این قواعد عبارتند از:

نید اگر رقم .دوره برگشت سرمایه با استفاده از جریان های نقدی تفاضلی دوره برگشت سرمایه را حساب ک1

به دست آمده مساوی با حداکثر زمانی باشد که شرکت تعیین کرده است یا کمتر از آن باشد ماشین آالت 

 جدید را خریداری کنید و جایگزین ماشین آالت قدیمی کنید.

.ارزش فعلی خالص با استفاده از میزان خالص سرمایه گذاری و جریان های نقدی تفاضلی و نیز با استفاده 2

نرخ بازده موردنظر شرکت ارزش فعلی خالص طرح را محاسبه کنید. اگر ارزش فعلی خالص مساوی با صفر  از

یا بزرگ تر از آن بود ماشین آالت جدید را بخرید و آنها را جایگزین ماشین آالت قدیمی کنید. در غیر این 

 صورت همان ماشین آالت قدیمی را نگه دارید و طرح جدید را وارد کنید.

نرخ بازده داخلی با استفاده از مبلغ خالص سرمایه گذاری و جریان های نقدی تفاضلی بازده داخلی را .3

حساب کنید. اگر نرخ بازده داخلی مساوی با نرخ بازده موردنظر شرکت یا بزرگ تر از آن بود، ماشین آالت 

می را نگه دارید و طرح جدید را جایگزین ماشین آالت قدیمی کنید در غیر این صورت ماشین آالت قدی

 جدید را نپذیرید.
WWW.AEL.AF



دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی                                          فریدون رحیمی -ثم عاقلیمی   
   

602-27100023لفن : ت                           آموزشگاه دانش اموختگان سلیم                                   
 

65 

 مدیریت شامل:) ترجمه / مقاله / پایان نامه ( یمشاوره تخصصی پروژه ها

09109767833:  با تشکر عاقلی    
 

 معیارهای ارزیابی

برای پذیرفتن یا رد کردن طرح های جایگزینی استفاده از هر یک از دو معیار ارزش فعلی خالص طرح و نرخ 

 بازده داخلی نتیجه یکسانی خواهد داد.

 طرح های مانعه الجمع )ناسازگار(

زگار یا مانعه الجمع نامیده می شوند که شرکت در صورت طرح های مختلف سرمایه گذاری هنگامی ناسا

انتخاب یکی از آنها ناچار باشد بقیه را رد کند. در واقع اجرای یک طرح به مفهوم نپذیرفتن یا رد کردن سایر 

طراح هاست. زمانی شرکت با چنین وضعی رو به رو می شود که ناچار شود از چندین پیشنهاد یکی را 

ده ها حالت مانعه الجمع دارند، زیرا اگر شخص برنده یک مزایده شود معنایش رد سایر انتخاب کند. مزای

پیشنهادهاست. یک نمونه از طرح های ناسازگار، تصمیم گیری در مورد انتخاب نوع وسیله ارتباط جمعی 

یر برای تبلیغات شرکت است هنگامی که شرکت در باره انتخاب کسی از اینها تصمیم گرفت، باید از سا

وسایل ارتباط جمعی چشم پوشی کند. نمونه دیگر تصمیم گیری در مورد انتخاب سخت افزار و نرم افزار 

کامپیوتر شرکت است. به این ترتیب که اگر مدیر مالی یکی از شرکت های تولید کننده کامپیوتر را بدین 

د زیرا در واقع آن شرکت منظور انتخاب کرد، دیگر نمی تواند با شرکت دیگری در این خصوص مذاکره کن

 برنده این مناقصه است.

 یک فرض خاص

هنگام بحث درباره نوع طرح های ناسازگار یا مانعه الجمع، یک فرض خاص باید به مفروضات این فصل اضافه 

این فرض معموالً صحت ندارد در شود. فرض بر این است که عمر مفید طرح های یکسان است اگرچه 

وع را که طرح های پیشنهادی عمرهای مفید متفاوتی دارند می توان نادیده انگاشت. بسیاری موارد این موض

ولی اگر با طرح های دارای عمر متفاوت رو به رو شویم، می توانیم از روش های مبتنی بر ارزش فعلی خالص 

 استفاده کنیم.

 قواعد تصمیم گیری

ت:قواعد تصمیم گیری برای طرح های ناسازگار به این شرح اس  

دوره برگشت سرمایه را برای هر یک از طرح ها محاسبه کنید. طرحی را انتخاب  .دوره برگشت سرمایه:1

کنید که دارای کمترین دوره برگشت باشد. مشروط بر اینکه دوره زمانی به دست آمده مساوی با حداکثر 

ا به حدنصاب نرسد، نباید مدت زمان موردنظر شرکت یا کمتر از آن باشد. اگر عمر مفید هیچ یک از طرح ه

 هیچ طرحی را پذیرفت.
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ارزش فعلی خالص و طرح ها را حساب کنید. البته براساس نرخ بازده موردنظر . ارزش فعلی خالص: 2

شرکت طرحی را انتخاب کنید که ارزش فعلی خالص آن از بقیه کمتر باشد. مشروط بر اینکه ارزش فعلی 

اگر ارزش فعلی خالص هیچ یک از طرح ها مثبت یا مساوی صفر  خالص به دست آمده مثبت یا صفر باشد.

 نشد هیچ طرحی را نپذیرید.

نرخ بازده داخلی طرح ها را حساب کنید. طرحی را انتخاب کنید که دارای بیشترین  .نرخ بازده داخلی:3

 نرخ بازده داخلی باشد البته با رعایت دو شرط:

ن باشد.باید بزرگ تر از نرخ بازده موردنظر شرکت یا مساوی با آخ بازده طرحی که انتخاب کرده اید نر -الف  

طرحی که انتخاب کرده اید باید همان طرحی باشد که بر مبنای معیار قبلی یعنی ارزش فعلی خالص  -ب

 انتخاب شده است.

از این دو شرط، اگر شرط نخست تأمین نشود یعنی عدد به دست آمده بزرگ تر از نرخ بازده موردنظر 

رکت یا مساوی با آن نباشد، هیچ یک از طرح ها را نباید پذیرفت.ش  

ولی اگر شرط دوم تأمین نشود یعنی طرح منتخب همان طرحی نباشد که بر مبنای ارزش فعلی خاص آن 

شتری انجام شود از این رو در مورد طرح انتخاب شده است باید قبل از تصمیم گیری نهایی بررسی های بی

ی تصمیمی که بر مبنای نرخ بازده داخلی طرح گرفته می شود با تصمیمی که بر اساس طرح های ناسازگار

 ارزش فعلی خالص همان طرح گرفته می شود متفاوت است.

موضوع بعدی طرح هایی است که بین نرخ بازده داخلی و ارزش فعلی خالص آنها از دیدگاه مقادیر به دست 

از آن در مورد علت به وجود آمدن نتایج متفاوت در به  آمده و تصمیم گیری هماهنگی وجود دارد. پس

کارگیری این دو معیار نرخ بازده داخلی و ارزش فعلی خالص طرح بحث خواهیم کرد و در انتخاب طرح ها 

در این خصوص راه حل هایی را نشان خواهیم داد و در آخر درباره چگونگی ارزیابی طرح های ناسازگار که 

رند بحث خواهیم کرد.عمر مفید متفاوتی دا  

 هماهنگی ارزش فعلی خالص طرح با نرخ بازده داخلی

اگر با طرح های ناسازگار از دو معیار ارزش های فعلی خالص طرح و نرخ بازده داخلی استفاده شود نتایج 

یکسانی به دست خواهد آمد. یعنی اگر طرح بیشترین ارزش فعلی خالص را داشته باشد دارای باالترین نرخ 

ازده داخلی خواهد بود.ب  
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 ناهماهنگی ارزش فعلی خالص طرح با نرخ بازده داخلی

مواردی پیش می آید که جهت ترتیب مقادیر متعلق به ارزش فعلی خالص و نرخ بازده داخلی طرح های 

 ناسازگار مخالف یکدیگر است.

 مقایسه معیارها

تمال وجود دارد که قضاوت بر مبنای به هنگام تصمیم گری در مورد طرح های ناسازگار همیشه این اح

ارزش فعلی خالص و نرخ بازده داخلی طرح نتایج متفاوتی به دنبال داشته باشد. این مسئله به نرخ تلویحی 

سرمایه گذاری مجدد جریان های نقدی میان دوره ای مربوط می شود. زمانی که طبقه بندی طرح ها 

دلیل باید از ارزش فعلی خالص طرح استفاده کرد: براساس دو معیار یاد شده متفاوت باشد به دو  

.در اجرای روش ارزش فعلی خالص برای طرح های ناسازگار، نرخ بازدهی یکسانی برای سرمایه گذاری 1

مجدد جریان های نقدی در نظر گرفته می شود، در حالی که در اجرای روش مبتنی بر نرخ بازده داخلی، 

زدهی متفاوت دوباره سرمایه گذاری می شوند.جریان های نقدی ورودی با نرخ با  

. در اجرای روش مبتنی بر ارزش فعلی خالص طرح، فرض بر این گذاشته می شود که شرکت در آینده 2

طرح هایی را می پذیرند که نرخ بازدهی آنها مساوی نرخ بازدهی موردنظر کنونی یا بیش از آن باشد. در 

بر این گذاشته می شود که شرکت در آینده فقط طرح هایی را می  حالی که در روش نرخ بازده داخلی فرض

 پذیرد که نرخ بازدهی آنها مساوی با نرخ بازده داخلی طرح کنونی یا بیشتر از آن باشد.

همان گونه که چندین بار گفته این نباید از معیار دوره برگشت سرمایه استفاده کرد و براساس آن تصمیم 

زیادی ندارد. در این معیار به سودآوری طرح توجه می شود و به مسئله ارزش  گرفت زیرا کارایی چندان

 زمانی پول.

اگر جریان های نقدی دو طرح از نظر زمانی متفاوت باشند، احتمال دارد که طبقه بندی براساس دوره 

ی طرح های برگشت با طبقه بندی بر مبنای ارزش فعلی خالص طرح ها نیز بسیار متفاوت باشد. هنگام ارزیاب

ناسازگار بهترین کار این است که طرح های مزبور را براساس ارزش فعلی خالص آنها انتخاب کنیم زیرا این 

 معیار از هر دو معیار دیگر یعنی نرخ بازده داخلی و دوره برگشت سرمایه بهتر است.

 معادل عمر مفید

عمر مفید طرح دیگر باشد، این دو طرح این روش زمانی مفید خواهد بود که عمر مفید یک طرح چند برابر 

ناسازگار هستند( فرض خود را بر این می گذاریم که طرح دارای عمر کوتاه تر چندبار تکرار می شود تا عمر 
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مفید دو طرح با یکدیگر برابر شوند و سپس با استفاده از ارزش فعلی خالص این طرح و با توجه به اینکه 

.ناسازگار هستند، قضاوت می کنیم  

در روش مبتنی بر معادل عمر مفید طرح، فرض بر این گذاشته می شود که ماشین آالتی که عمر  نکته:

مفید کوتاه دارند جایگزین می شوند و نیز اینکه شرکت می تواند مبلغ خالص سرمایه گذاری و جریان های 

 نقدی ماشین آالت جدید را پیش بینی و محاسبه کند.

 معادل اقساط

ه گونه ای باشند که نتوان به راحتی معادل عمر مفید یکی از آنها را به دیگری تبدیل کرد، باید اگر دو طرح ب

آنها را بر مبنای معادل اقساط آینده ارزیابی و متفاوت کرد. برای مثال اگر عمر مفید یک دسته از ماشین 

سال محاسبه  12بر مبنای  سال باشد باید معادل عمر مفید آنها را 3سال و عمر مفید دسته دیگر  4آالت 

 کرد.

 در چنین حالتی باید این طرح ها را بر مبنای مراحل ذیل مقایسه کرد:

 محاسبه ارزش فعلی خالص هر یک از طرح ها با استفاده از نرخ بازده موردنظر شرکت .1

 محاسبه معادل اقساط آینده .2

 طبقه بندی طرح های ناسازگار براساس معادل اقساط آینده. .3

ه معادل اقساط آینده، گذرانیدن دو مرحله الزم است. نخست محاسبه ارزش فعلی خالص طرح و برای محاسب

 سپس محاسبه معادل اقساط آینده براساس ارزش فعلی خالص طرح با عنوان ارزش فعلی آن.

 تصمیم گیری در مورد خرید یا اجاره ماشین آالت

ی آن را به شرکتی اجاره می دهد تا در ازای اجاره قراردادی است که به موجب آن صاحب یک قلم دارای-

 پرداخت مبالغی معین از آن دارایی استفاده کند.

شرکتی که از آن دارایی استفاده می کند و مبالغ معین را می پردازد مستأجر و صاحب دارایی را موجر می 

 نامند.

ر بودجه بندی سرمایه ای هنگامی تقریباً هر قلم دارایی خریدنی را می توان اجاره کرد. مسئله تصمیم گری د

مطرح می شود که شرکتی بخواهد در مورد خرید یا اجاره یک قلم دارایی که می خواهد برای مدت زمانی 

 بیش از یک سال از آن استفاده کند، تصمیم بگیرد.

اره کند یا هیچ بر سر دو راهی قرار گرفتن شرکت، به این معنا که باید اقالمی از دارایی را بخرد یا آنها را اج

کدام( از جمله طرح های ناسازگار بودجه بندی سرمایه ای است. برای مثال، طرحی را که می بایست 
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پذیرفت یا رد کرد اکنون به صورتی در آمده است که باید آن را خرید یا اجاره کرد و از نوع طرح های 

 ناسازگار است.

ه تصمیم گری در مورد طرح های ناسازگار یا مانعه یعنی فقط اجاره کردن یا خرید یک قلم دارایی تشبی

الجمع است اگر شرکت تصمیم بگیرد که دارایی را بخرد دیگر الزم نیست که آن را اجاره کند و برعکس 

 یعنی فقط می توان یکی از دو راه را انتخاب کرد.

ود که تعدادی از آنها اگر شرکتی به ماشین آالت جدید نیاز داشته باشد و پیشنهادهای متعددی به آن بش

شرایط فروش و تعدادی شرایط اجاره را داشته باشند، شرکت با وضعی نسبتاً مشکل روبرو خواهد شد و باید 

 از بین چندین پیشنهاد ناسازگار، یکی را انتخاب کند.

 محاسبه مبلغ خالص سرمایه گذاری و جریان های نقدی

والً مبلغ خالص سرمایه گذاری صفر است. اگرچه امکان دارد در مورد اجاره کردن دارایی های سرمایه ای معم

موجر قسمتی از بهای ماشین آالت به صورت پیش پرداخت اجاره در زمان صفر دریافت نماید. در محاسبات 

مربوط به جریان های نقدی فقط پرداخت های منظمی که بابت اجاره )اجاره بها یا قسط( صورت می گیرد 

نباید ارقامی را به عنوان استهالک یا ارزش اسقاط دارایی منظور کرد زیرا شرکتی که  به حساب خواهد آمد و

 از این اقالم دارایی استفاده می کند صاحب آنها نیست.

 

 جریان نقدی حاصل از یک قلم دارایی استیجار از راه معادله ذیل محاسبه می شود:

خرید یک دستگاه با سود قبل از اجاره بها و  معموالً سود قبل از کسر استهالک و مالیات یک طرح برای

 مالیات همان طرح برای اجاره کردن همان دستگاه برابر نیست.

 جریان نقدی = سود قبل از پرداخت اجاره بها و مالیات

 اجاره بها -

 مالیات -

یدار از جمله دالیل این اختالف هزینه نگهداری دستگاه هاست. اگر یک قلم دارایی خریداری شده باشد، خر

هزینه نگهداری آن را می پردازد، از طرف دیگر بسیاری از شرکت هایی که ماشین آالت خود را به صورت 

اجاره در اختیار مصرف کننده قرار می دهند، مسئولیت نگهداری آن را خودشان بر عهده می گیرند ولی، 

هزینه ها را بپوشاند.واقعیت این است که آنها انتظار دارند بها به گونه ای باشد که این نوع   
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 قواعد تصمیم گیری

پس از محاسبه مبلغ خالص سرمایه گذاری و جریان های نقدی، مسائل مربوط به خرید یا اجاره دارایی به 

صورت طرح های ناسازگار در خواهد آمد. در نتیجه هنگام تصمیم گیری باید واقعیت ناسازگار بدون طرح را 

 مورد توجه قرار داد.

صمیم گیریمعیارهای ت  

به هنگام تصمیم گیری در مورد خرید یا اجاره یک قلم دارایی، فقط باید آنها را در قالب ارزش فعلی خالص 

طرح ارزیابی کرد. زیرا اکثر آن قلم دارایی اجاره شود میزان خالص سرمایه گذاری آن صفر خواهد بود. در 

ایه استفاده کرد زیرا مبلغ خالص سرمایه این خصوص نمی توان از نرخ بازده داخلی و دوره برگشت سرم

گذاری صفر است و فقط جریان های نقدی مثبت مورد توجه قرار خواهند گرفت ولی می توان بر مبنای 

 ارزش فعلی خالص آنها را با هم مقایسه کرد و بر این اساس تصمیم گرفت.

 جیره بندی سرمایه

ودجه سرمایه ای موردنیاز را تأمین کند. فرض کنید جیره بندی سرمایه موردی است که شرکت نتواند کل ب

شرکتی می خواهد همه طرح های مستقل را که ارزش فعلی خالص آنها مثبت بزرگ تر از صفر است به اجرا 

در آورد. اگر کل خالص سرمایه موردنیاز شرکت در سال، بیش از مبلغی باشد که شرکت بتواند آن را تهیه 

ع جیره بندی سرمایه قرار دارد.کند؛ می گویند شرکت در وض  

 قواعد تصمیم گری

زمانی که شرکت با محدودیت سرمایه روبروست باید طرح هایی را انتخاب کند که اجرای آنها امکان پذیر 

 باشد. طرح هایی را امکان پذیر گویند که دارای شرایط ذیل می باشد:

 مجموعه طرح ها از نوع طرح های ناسازگار نباشد. .1

ت ی شرکلص سرمایه موردنیاز برای اجرای این مجموعه در حدی باشد که تهیه آن برامجموع خا .2

 میسر است.

 )خالصه از کتاب خوانده شود(
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: بودجه بندی سرمایه ای در وضعیت های نامطمئن9خالصه فصل   

 ریسک و بازده

زیابی مطلوبیت طرح هنگامی که جریان های نقدی طرح های مختلف سرمایه گذاری مشخص باشد برای ار

های موردنظر از ارزش فعلی خالص استفاده می کند؛ اما زمانی که جریان های نقدی به طور قطع و یقین 

مشخص نباشد یعنی در وضعیت مطمئن نباشیم، عالوه بر محاسبه سود یا بازده باید از معیار دیگری نیز 

سرمایه گذاری )در وضعیت نامطمئن( باید بر  برای محاسبه ریسک استفاده کنیم. بنابراین مطلوب بودن طرح

 اساس مقدار بازده و ریسک آن ارزیابی شود.

زمانی وضعیت نامطمئن است که مقدار جریان های نقدی آینده به طور یقین مشخص نباشد، اگرچه درجه 

احتمال هر یک از جریان های نقدی ممکن طرح مشخص باشد، می توان ریسک آن طرح را در وضعیت 

با یکدیگر مترادفند.« عدم اطمینان»و « ریسک»طمئن محاسبه کرد. در این کتاب نام  

 ریسک در چهارچوب بودجه بندی سرمایه

در فصل اول کتاب، ریسک کل شرکت را تعریف و آن را به دو بخش ریسک تجاری و ریسک مالی تقسیم 

م؛ زیرا روش های بودجه بندی کردیم. در مبحث بودجه بندی سرمایه ای، با ریسک تجاری سر و کار داری

سرمایه ای به ما کمک می کنند تا ساختار دارایی های شرکت را تعیین کنیم. طرحی ریسک تجاری دارد که 

 میزان خالص سرمایه گذاری و جریان های نقدی آن قابل پیش بینی نباشد.

 مفروضات بودجه بندی سرمایه ای

وردتوجه قرار می گیرند از این قرارند:مفروضاتی که در وضعیت های مطمئن و نامطمئن م  

 وذاری داده های اصلی که هدف طرح سرمایه گذاری هستند عبارتند از: میزان خالص سرمایه گ .1

 جریان های نقدی آینده طرح.

 وجوه نقد در پایان سال به درون شرکت جریان خواهند یافت. .2

 فقط از الگوهای متعارف جریان های نقدی استفاده می شود. .3

 موردنظر با جیره بندی سرمایه ای رو به رو نیست. شرکت .4

مفروضات خاصی که باید در مورد میزان خالص سرمایه گذاری و بازده موردنظر در وضعیت های نامطمئن 

 در نظر گرفت عبارتند از:

ی وع یکمقادیر ممکن مبلغ خالص سرمایه گذاری هر طرح مشخص است )رخدادها ناسازگارند و وق .1

 است(.از آنها حتمی 
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قوع وند و مقادیر محتمل جریان های نقدی احتمالی باید دقیقاً مشخص باشد )رخدادها ناسازگار .2

 یکی از آنها حتمی است(.

یت ر وضعفرض بر آن است که نرخ بازده موردنظر شرکت تابعی است از ریسک و بازده طرحی که د .3

 های نامطمئن به اجرا در می آید.

 مفروضات رفتاری

وشی که مدیر مایل به کمک آن طرح ها را در شرایط نامطمئن ارزیابی می کند، باید برای تشریح ر-

مفروضات خاصی را در نظر گرفت. به طور کلی، فرض بر این است که مدیران ریسک گریز هستند این بدان 

ظار سود مورد انت معنی است که مدیران، طرح های مخاطره آمیز )دارای ریسک( را نمی پذیرند؛ مگر اینکه

آنها زیاد باشد که فقط در آن صورت امکان دارد چنان ریسکی را بپذیرند. به عبارت دیگر ریسک گریز بودن 

بدان معنی است که مدیران فقط در صورتی ریسک های اضافی را خواهند پذیرفت که بازده سرمایه گذاری 

 تا مبلغ قابل توجهی افزایش یابد.

ود(از کتاب خوانده ش 9-1)نمودار   

مسئله ریسک گریز بودن مدیران دو معیار به دست می دهد که می توان با آنها میزان مطلوبیت طرح های -

 مخاطره آمیز )دارای ریسک( را درجه بندی کرد. این دو معیار عبارتند از:

. اگر بازده مورد انتظار دو طرح یکسان باشد، مدیر مالی طرحی را انتخاب می کند که دارای ریسک 1

است.کمتری   

.اگر دو طرح دارای ریسک یکسان باشند، مدیر مالی طرح را ترجیح می دهد که بازدهی مورد انتظار آن 2

 بیشتر است.

 روش های آماری برای محاسبه ریسک و بازده

برای محاسبه مقادیر ریسک و بازده طرح های سرمایه گذاری، از روش های آماری استفاده می کنند. داده 

اده در این تجزیه و تحلیل عبارتند از: جدول توزیع احتماالت جریان های نقدی و توزیع های مورد استف

احتماالت مبلغ خالص سرمایه گذاری ها. از جدول توزیع احتماالت می توانیم پارامترهای زیر را محاسبه 

 کنیم:

 ارزش مورد انتظار )یا میانگین( .1

 واریانس .2

 انحراف معیار .3

 ضریب تغییرات )پراکندگی( .4
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 جدول توزیع احتماالت

جدول توزیع احتماالت جریان های نقدی، عبارت است از فهرستی از جریان های نقدی احتمالی که ریسک 

مقطع زمانی خاص به درون شرکت جریان می یابد. احتمال رخداد خر یک از جریان های نقدی نیز مشخص 

یا  1ها حتمی است ، مجموع احتماالت به است. از آنجا که جریان های نقدی ناسازگار و رخداد یکی از آن

درصد می رسد و جدول توزیع احتماالت می تواند به صورت منقطع، مجزا یا به صورت پیوسته باشد.  100

محاسبات مربوط به ریسک و بازده این بخش از کتاب درخصوص رخدادهایی است که در یک مقطع خاص 

 زمانی واقع می شوند.

توزیع احتماالت ارزش موردانتظار یک جدول  

در وضعیت مطمئن برای نشان داده میزان خالص سرمایه گذاری و جریان های نقدی هر سال، از جدول 

توزیع احتماالت جداگانه استفاده می شود. محاسبه ارزش مورد انتظار یک توزیع احتماالت، نخستین گام در 

ر می آید. برای این کار جریان نقدی یا راه ارزیابی مطلوبیت طرح است که در وضعیت نامطمئن به اجرا د

میزان خالص سرمایه گذاری طرح را در احتمال رخداد مربوط ضرب و سپس حاصل ضرب ها را با هم جمع 

 می کنیم. برای محاسبه ارزش مورد انتظار یک سال، از معادله زیر استفاده می شود

 

  

 آن گاه:

انتظار را به دو طریق تفسیر کرد: اول اینکه ارزش مورد انتظار را نوعی میانگین موزون  می توان ارزش مورد-

تلقی کرد؛ زیرا به هر یک از جریان های نقدی، ضریبی برابر درصد احتمال رخداد مربوط به آن داده شده 

زیع احتماالت ت موجود در جدول تواست. به این ترتیب برای برآورد جریان نقدی آینده، از تمام اطالعا

 استفاده می شود؛ دوم اینکه ارزش مورد انتظار را یک میانگین بلندمدت تلقی کرد.

 واریانس و انحراف معیار

است. با استفاده از « واریانس»دومین پارامتر آماری که می توان از یک جدول توزیع احتماالت محاسبه کرد، 

بت به ارزش مورد انتظار محاسبه می شود. به طور واریانس، پراکندگی مقادیر جدول توزیع احتماالت نس
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کلی، هر اندازه پراکندگی بیشتر باشد واریانس بزرگ تر خواهد شد. از واریانس می توان به عنوان وسیله ای 

 برای اندازه گیری ریسک استفاده کرد:

 

 t= واریانس متعلق به سال 

د. در بودجه بندی در وضعیت نامطمئن برای محاسبه ریسک می نامن« انحراف معیار»جذر واریانس را -

 انحراف معیار استفاده می کنند. معادله مربوط به محاسبه انحراف معیار به این صورت است:

 

از آنجا که انحراف معیار با توجه به واریانس محاسبه می شود، هر اندازه پراکندگی مقادیر نسبت به ارزش -

، انحراف معیار نیز بزرگ تر خواهد شد. بنابراین، انحراف معیارهای بزرگ تر نشان مورد انتظار بیشتر باشد

 دهنده این است که ریسک آن طرح ها بیشتر است.

 

 

 ضریب تغییرات توزیع احتماالت

چهارمین متغیر آماری، ضریب تغییرات است. استفاده کردن از ضریب تغییرات راه دیگری برای محاسبه -

گر انحراف معیار را بر ارزش مورد انتظار تقسیم کنیم، ضریب تغییرات به دست می  ریسک یک طرح است.

 آید. برای محاسبه ضریب تغییرات یک سال از معادله زیر استفاده می شود:

  ضریب تغییرات  =   

نمی نویسند. ضریب تغییرات، یک عدد محض است و عالمت واحد پول )مثالً ریال یا دالر( را بعد از آن -

همان طور که در مورد واریانس و انحراف معیار گفته می شود ضریب تغییرات بزرگ تر نشان دهنده ریسک 

 بیشتر است.

مزیت ضریب تغییرات بر واریانس و انحراف معیار این است که می توان از آن برای مقایسه درجه ریسک -

یکسان نیست، استفاده کرد. همچنین برای قضاوت  طرح هایی که  ارزش مورد انتظار توزیع احتماالت آنها
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رد، می توان ضریب درباره طرح هایی که میزان خالص سرمایه گذاری ها و جریان های نقدی زیادی دا

 تغییرات را به کار برد.

 ریسک، بازده و ارزش فعلی خالص طرح

ی( مشخص شد، چون هنگامی که میزان بازده و میزان خالص سرمایه گذاری )یک طرح سرمایه گذار-

مسئله ریسک مطرح است، برای محاسبه مطلوبیت آن طرح نمی توان از معیارهای دو فصل قبل استفاده 

 کرد. اگر بازده طرح با ریسک همراه باشد، نرخ بازده آن باید در حدی باشد که جبران ریسک مربوط با بکند.

 ریسک صاحبان سرمایه و شرکت

ید بازتابی از ریسک گریزی سرمایه گذاران )یعنی صاحبان سهام( شرکت ریسک گریزی مدیران شرکت ها با

باشد، تصمیم مدیر شرکت بر سرمایه گذاری در طرح های دارای ریسک، باعث می شود که در نهایت امر، 

ریسک بر سهامداران شرکت تحمیل شود. به عالوه، اگر شرکتی اقدام به گرفتن وام یا انتشار سهام ممتاز 

، صاحبان سهام آن شرکت با ریسک مالی روبه رو خواهند شد.کرده باشد  

 بازده ریسک سرمایه گذاران

نرخ بازده دارایی های مالی )مثل سهم عادی( در یک دوره زمانی مشخص را بازده دوره تملک گویند. اگر 

نامیم.« خلینرخ بازده دا»سهام را بر مبنای ساالنه محاسبه کنیم، می توانیم آن را « بازده دوره تملک»  

برای محاسبه نرخ بازده دوره تملک سهام عادی، قیمت سهام را در آخر سال از قیمت آن در اول همان سال 

کسر و سپس سود هر سهم را به حاصل آن اضافه می کنیم. آن گاه حاصل جمع را بر قیمت همان سهم در 

م با گذشت زمان تغییر می کند، اول دوره تقسیم می کنیم. از آنجا که قیمت فروش سهام و سود هر سه

نمی توان به طور قطع و یقین بازده دوره تملک سهام را تعیین کرد و صاحب سهم همواره با این ریسک رو 

 به روست که بازده واقعی دوره تملک سهام با مقدار مورد انتظار برابر نشود.

 ریسک مجموعه سهام و بازده سرمایه

)مثل صندوق های بازنشستگی و صندوق های مشترک سرمایه گذاری(  افراد و سازمان های سرمایه گذار

برای کاهش ریسک سرمایه گذاری خود، در سهام شرکت های مختلف سرمایه گذاری می کنند. این نوع 

می نامند. از آنجا که این نوع مجموع دارای ریسک است، « مجموع اوراق بهادار یا پرتفوی»سرمایه گذاری را 

نیز دارای ریسک است. به بیان دیگر چه بسا نرخ بازده سرمایه گذار با نرخ بازده مورد انتظار  نرخ بازده آنها

وی متفاوت باشد. نرخ بازده مورد انتظار یک مجموعه سهام با منظور کردن ضریب احتمال مربوط به آن 
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حاسبه انحراف مجموعه و محاسبه ارزش مورد انتظار آنها تعیین می شود. ریسک مجموعه سهام از راه م

 معیار آن تعیین می شود.

خرید انواع سهام و کاهش ریسک: درجه ریسک یک مجموعه سهام )که با محاسبه انحراف معیار آن تعیین 

یکی از آنها تعداد سهام آن مجموعه است. افزودن سهام مختلف می شود( به چندین عامل بستگی دارد که 

ار آن می شود.به مجموعه، اصوالً باعث کاهش انحراف معی  

حال این پرسش مطرح می شود که آیا دو برابر کردن تعداد سهام یک مجموعه می تواند ریسک آن را تا 

 نصف کاهش دهد؟ به طور کلی، پاسخ منفی است.

د.به آن مجموعه سهام می گوین« تنوع بخشیدن»افزایش تعداد سهام یک مجموعه را به اصطالح   

د(واز کتاب خوانده ش 9-3)نمودار   

ریسک کاهش »یا « ریسک غیرسیستماتیک»آن بخش از ریسک مجموعه سهام را که بتوان کاهش داد -

ریسک »یا « ریسک کاهش ناپذیر»می نامند و بخشی را که از راه افزایش تعداد سهام نتوان کاهش داد « پیر

پذیر و  کاهشگویند. بنابراین، ریسک یک مجموعه سهام متشکل از دو بخش است؛ ریسک « سیستماتیک

 ریسک کاهش ناپذیر.

آن است که این ریسک نشان دهنده آن بخش از کل ریسک مجموعه « ریسک سیستماتیک»وجه تسمیه -

سهام است که به دلیل وجود عواملی که قیمت کل سهام موجود در بازار را تحت تأثیر قرار می دهند، به 

سیاسی و اقتصادی، چرخه های تجاری، تورم و وجود آمده است. از عوامل مهم ریسک سیستماتیک تحوالت 

 بیکاری است.

می نامند. این ریسک آن بخش از کل ریسک « ریسک غیرسیستماتیک»را « کاهش پذیر»غالباً ریسک 

مجموعه سهام را که مختص یک شرکت یا صنعت خاص است، نشان می دهد. برخی عوامل که باعث پدید 

این قرارند: کاالها و خدمات تولیدی شرکت یا صنعت، اقدامات  می شوند از« ریسک غیرسیستماتیک»آمدن 

 رقیبان، نوع مدیریت و ساختار هزینه های شرکت.

ریسک پرتفوی به دو بخش سیستماتیک و غیرسیستماتیک تقسیم می شود و  تجربه ریسک پرتفوی:

ریسک سیستماتیک  کاربردهای نسبتاً مهمی دارد. یک پرتفوی که متشکل از تعداد زیادی سهام است فقط

 است؛ زیرا ریسک های غیر سیستماتیک یکدیگر را حذف و خنثی می کنند.

نحراف معیار یک پرتفوی سهام کامالً متنوع به ریسک سیستماتیک هر یک از سهام بستگی دارد.ا-  
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شاخصی برای تعیین ریسک سیستماتیک: از دیدگاه دارنده یک پرتفوی، ریسک سیستماتیک پرتفوی  بتا:

م است و این بدان مفهوم است که قضاوت درباره تک تک سهام، نه براساس انحراف معیار بازده آن بلکه بر مه

مبنای ریسک سیستماتیک آن صورت می گیرد. اگر بخواهیم این مطلب را به صورت دیگری بیان کنیم، باید 

ن سهم باید انتظار بگوییم که ریسک سیستماتیک هر سهم، تعیین کننده نرخ بازدهی است که صاحب آ

کسب آن را داشته باشد     )تا براساس آن اقدام به خرید کند( در مرحله اول، ریسک سیستماتیک موجود 

شاخص ریسک »در یک سهم با ریسک سیستماتیک موجود در کل بازار سهام مقایسه می شود و نتیجه کار، 

زدهی که خریدار سهم انتظار وصول آن را برای آن سهم بخصوص نام دار، برای محاسبه نرخ با« سیستماتیک

دارد از این شاخص استفاده می شود. این شاخص ریسک سیستماتیک را ضریب بتا می نامند و آن را با 

 حرف یونانی  نشان می دهند.

برای محاسبه بتا از شاخص قیمت بورس سهام )که نشان دهنده سطح عمودی قیمت سهام در بورس است( 

اده می کنند. ضریب بتا برای یک سهم بخصوص به این صورت تعیین خواهد شد که درجه ریسک استف

 سیستماتیک آن سهم را با ریسک سیستماتیک متعلق به شاخص قیمت بورس سهام مقایسه می کنند.

باشد، ریسک سیستماتیک آن سهم مساوی ریسک  1اگر مقدار ضریب بتا که به دست می آید عدد 

آن سهم بخصوص « بازده دوره تملک»زار سهام خواهد بود و این بدان مفهوم است که سیستماتیک با

 هماهنگ با کاهش و افزایش نرخ بازده کل سهام تغییر خواهد کرد.

باشد، ریسک سیستماتیک آن سهم مساوی ریسک سیستماتیک  1اگر ضریب بتا که به دست می آید عدد 

آن سهم بخصوص هماهنگ با کاهش و « بازده دوره تملک»است که بازار سهام خواهد بود و این بدان مفهوم 

 افزایش نرخ بازده کل سهام تغییر خواهد کرد.

درصد بیشتر از تغییرات بازده بازار تغییر  20باشد، نرخ بازدهی آن سهم  2/1اگر ضریب بتا برای یک سهم 

باشد، بدان مفهوم است که  9/0خواهد کرد. به همین ترتیب اگر ضریب بتا متعلق به یک سهم بخصوص 

ریسک سیستماتیک آن کمتر از ریسک سیستماتیک کل بازار سهام است و می توان چنین انتظار داشت که 

درصد کل تغییرات بازده کل بورس باشد غالباً برای نشان دادن نوسانات  90تغییرات نرخ بازدهی آن برابر 

 نرخ بازدهی هر سهم از ضریب بتا استفاده می کنند.

آنچه باید کامالً بدان توجه کرد این است که ضریب بتا معیاری است برای تعیین درجه تغییر پذیری و 

نوسان آن به نسبت به تغییرات شاخص بورس سهام یا میزان ریسک سیستماتیک یک سهم نسبت به میزان 

 ریسک سیستماتیک کل سهام موجود در بورس.

بازده دوره »ام دارای نرخ بازدهی است که به وسیله شاخص قیمت بورس سه منحنی ریسک و بازده:

آن تعیین می شود. ریسک این پرتفوی سهام فقط ریسک سیستماتیک )برمبنای ضریب بتا مساوی « تملک
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با یک( را دربر    می گیرد. ویژگی ریسک و بازده این شاخص بازار به ما کمک می کند تا معادله ای بسازیم 

ونامند  که آن را منحنی ریسک  می SML و بازده    

 در تعیین نرخ بازده مورد انتظار یک سهم از آن استفاده می کنند.

توان به صورت زیر محاسبه کرد: شیب خط ریسک و بازده را می-  

        معادله 1    

  منظور از نرخ بازده بدون ریسک است.

. 

استفاده  1بین نرخ بازده مورد انتظار سهامی که دارای ریسک هستند از معادله برای مشخص کردن رابطه -

 می شود. اگر  نشان دهنده نرخ بازده مورد انتظار سهم و  نشان دهنده ضریب بتای آن باشد، آن گاه:

      

رای انواع سهامی است که ریسک دارند. این معادله نشان دهنده این ب« خط ریسک و بازده»معادله  2معادله 

است که نرخ بازده مورد انتظار یک اوراق بهادار، مساوی است با نرخ بازده یک قلم دارایی بدون ریسک به 

اضافه صرف ریسک )بازده اضافی( ناشی از ریسک سیستماتیک آن. مقدار این بازده اضافی عبارت است از 

 و در نمودار 4-9  نشان داده شده است. »صرف ریسک« )بازده اضافی( برابر است با مازاد بازده 

 پرتفوی بازار از نرخ بازده بدون ریسک ضرب در ضریب بتا که می توان آن را به روش زیر محاسبه کرد:

 

 ارزش فعلی خالص طرح بر مبنای نرخ تنزیل تعدیل شده

مایه ای در وضعیت نامطمئن رو به رو می شویم، برای محاسبه نرخ بازده موردنظر زمانی که با طرح های سر

ارزش فعلی خالص »استفاده کنیم. برای محاسبه « معادله خط ریسک و بازده»سرمایه گذاران می توانیم از 

را بر  از این نرخ استفاده می شود. در نتیجه، ارزش فعلی خالص طرح« طرح بر مبنای نرخ تنزیل تعدیل شده

مبنای نرخ تنزیل تعدیل شده به این صورت تعریف می کنند: ارزش فعلی خالص طرح در وضعیت نامطمئن 

 که بر مبنای نرخ تنزیل تعدیل شده محاسبه می شود.
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میزان خالص سرمایه گذاری -  

 

 یا ارزش فعلی خالص بر مبنای نرخ تنزیل تعدیل شده

خالص طرح بر مبنای نرخ تنزیل تعدیل شده مساوی است با مفهوم این معادله چنین است: ارزش فعلی -

مجموع ارزش فعلی جریان های نقدی )با توجه به توزیع احتماالت( و ارزش فعلی میزان خالص سرمایه 

 گذاری.

قاعده تصمیم گیری در مورد معیار ارزش فعلی خالص طرح بر مبنای نرخ تنزیل  قواعد تصمیم گیری:

 تعدیل شده

عد تصمیم گری در شرایط اطمینان است. اگر ارزش فعلی خالص طرح بر مبنای نرخ تنزیل مانند قوا 

RANPV تعدیل شده صفر یا مثبت باشد، طرح مطلوب خواهد بود. اگر چندین طرح عرضه شده باشد،  

 باید طرحی را انتخاب کرد که باالترین ارزش فعلی خالص را )بر مبنای نرخ تنزیل تعدیل شده( دارا باشد.

طرح هایی که ارزش فعلی خالص آنها )بر مبنای نرخ تنزیل تعدیل شده( منفی باشد، پذیرفته نیستند و باید 

آنها را رد کرد. امکان دارد طرحی سودآور باشد ولی نرخ بازده آن )با توجه به یک درجه ریسک مفروض( از 

 نرخ بازده مورد نظر کمتر باشد.

RANPV بنای نرخ تنزیل تعدیل شدهرزیابی ارزش فعلی خالص بر ما   

این روش یک روش مناسب برای ارزیابی طرح هایی است که دارای ریسک هستند، زیرا در این روش نه تنها 

به جریان های نقدی مورد انتظار طرح توجه می شود بلکه میزان ریسک آنها هم در ارزیابی طرح مؤثرند. 

بیشتر باشد نرخ تنزیل تعدیل شده آن نیز بیشتر توجه داشته باشید که هرچه ریسک یک سرمایه گذاری 

خواهد بود و در نتیجه ارزش فعلی خالص یا نرخ تنزیل باالتری محاسبه می شود. با عنایت به اینکه افزایش 

نرخ تنزیل باعث کاهش ارزش فعلی خالص می شود، بنابراین اگر طرحی با وجود استفاده از نرخ تنزیل باال، 

ی داشته باشد این بدان معناست که بازدهی طرح آنقدر باالست که جبران ریسک ارزش فعلی خالص مثبت

 آن را می کند.

مدیر مالی برای محاسبه ارزش فعلی خالص طرح هایی را که در وضعیت نامطمئن به اجرا در می آیند، باید 

کند. بنابراین، ابتدا توزیع احتماالت میزان خالص سرمایه گذاری و جریان های نقدی ورودی را محاسبه 

کاربرد این معیار به توانایی مدیران مالی بستگی دارد و آنان باید بتوانند جدول های توزیع احتماالت را تهیه 
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که نشان دهنده رابطه بین « خط بازار»کنند. نرخ تنزیل عالوه بر درجه ریسک سیستماتیک، به منحنی 

 میزان ریسک و بازده طرح هاست بستگی دارد.

ز کتاب خوانده شود()خالصه ا  

 

 

2صه کتاب  مدیریت مالی خال  

 

 تالیف : ریموند پی نو

علی پارسیان –مترجمان: علی جهانی   

حسابداری مدیریتدرس   

   6 – 5 – 1فصول:  2جلد 

 تهییه و تنظیم :  

ن رحیمیفریدو --میثم عاقلی    

 دانشجویان کارشناسی ارشد ورامین

94پاییز   

 کرج 

م آوردن  با کوتاه آمدن.فرق زیادیست  بین ک  
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1فصل   

 سیاست سرمایه در گردش

ود .  مجوعه مبالغی است که در دارایی های جاری سرمایه گذاری می ش سرمایه در شرکت یک شرکت:  

آید. بدست می اگر بدیهی های جاری از دارایی های جاری یک شرکت کسر گردد سرمایه در گردش خاص  

مدیریت سرمایه در گردش عبارتست از: تعیین حجم و ترکیب منابع و مصارف سرمایه در گردش به نحوی 

 که ثروت سهامداران افزایش یابد.

 دارایی های جاری یک شرکت از اقالم زیر تشکیل شده است:

 صندوق و بانک

 اوراق بهادارقابل فروش

 حساب هاب دریافتنی

 موجودی کاال

دارایی های جاریسایر   

ناد بسیاری از دارایی های جاری از محل داده های جاری )مثل  حساب های پرداختنی . اس -

 پرداختنی و وام های کوتاه مدت( تامین مالی میشوند.

ت یا ند مددر عین حال برخی از شرکت ها بخشی از دارایی های جاری خود را از محل وام های بل -

 یکنند.از حقوق صاحبان سهام تامین م

 تولید کاال مستلزم مصرف سرمایه در گردش است. -

ردش الزم سرمایه در گ,تقریبا همه شرکت ها فعالیتی مستمر و دائم دارند و برای مراحل تولید -

 است.

 و تا چرخش وجه نقد از زمانی که شرکت بابت مواد اولیه پول پرداخت می کند شروع می کند -

 را دریافت می کند ادامه میباد.هنگامیکه مطالبات ناشی از فروش کاال 
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ی ملیاتچرخش وجه نقد نشان دهنده  دوره یا مدت زمانی است که وجوه نقد به مصرف فرآیند ع -

 شرکت برای تولید یک قلم محصول می رسد.

) و  فروش واقعی و پیش بینی شده شرکت به مقدار سرمایه در گردشی که به مصرف می رساند -

 اثر بسیار شدیدی دارد.مجبور است آن را تامین کند( 

 ود کهفروش شرکت بر حجم دارایی های جاری و بدهی های جاری اثر مستقیم دارد وباعث می ش -

 این اقالم خود به خود افزایش یابند.

یع ر صنادحدود تغییراتی که ) بر اثر فروش( در حساب های جاری شرکت خود به خود رخ می دهد  -

 لص بهر صنایع مختلف باید نسبت سرمایه در گردش خامختلف متفاوت است. برای محاسبه آن د

 فروش را محاسبه کرد.

ها بصورت دارایی های و بدهی های جاری آن ,شرکت هایی که بتوانند فروش مستمر داسته باشند  -

 جزء  الینفک ترازنامه آنها در خواهد آمد.

ز ایا  ای بلند مدتشرکت ها می توانند بخشی از بدهی های دائمی شرمت را از محل های وام ه -

 حقوق صاحبان سهام تامیین کنند.

 دالیل اهمیت مدیریت سرمایه در شرکت: -

ینی بپیش  وسطوح واقعی و مطلبوب دارایی های جاری ) با توجه به تغییراتی که در فروش واقعی  -

طلوب شده رخ می دهد( دستخوش تغییرات دائمی است. این وضع باعث میشود که درباره سطح م

 د .تصمیماتی گرفته شو,بصورت مستمر ) روزانه( ,انتظار از دارایی های جاری  یا مورد

جبور شوند در مدیریان م ,شاید با توجه به تغییراتی که در میزان دارایی های جاری رخ داده است  -

 تصمیماتی که قبال برای تامین مالی گرفته اند تجدید نظر کنند. 

 ود.شایه در گردش تخصیص داده می شود باید مشخص میزان منابع و مصارف وجوهی که به سرم -

رکت شاحتمال دارد فروش و سود شرکت و چه بسا ,اگر مدیریت سرمایه در گردش صحیح نباشد  -

 در پرداخت به موقع دیون وتعهدات خود ناتوان بمانند.

 مدیران سرمایه در گردش به دو دسته تقسیم می شوند :  -

 محافظه کار -1 -

 متهور )جسور(  -2 -

دک ده انشرکت هایی که چنین استراتژی محافظه کارانه داشته باشند دارای یک نقدینگی و باز -

 خواهند بود.
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هی بازد شرکت های که استراتژی جسورانه در پیش می گیرند ریسک باالیی را می پذیرند و نرخ -

 شان باالست.

 استراتژی دارایی های جاری : -

هر  نی ازیه در گردش مستلزم تعیین و حفظ سطح معیداشتن نوعی استراتژی در اداره امور سرما -

 یک از اقالم دارایی های جاری و کل دارایی های جاری میگردد.

 استراتژی محافظه کارانه ) در مدیریت دارایی جاری ( :  -

ی کوشد روش مفاسترتژی  محافظه کارانه آنست که شرکت یا نگهداری پول نقد و اوراق بهادار قابل  -

 , خود را حفظ کند . ریسک این استراتژی بسیار اندک است  از طرف دیگرقدرت نقدینگی 

د و بپردازن موقع نقدینگی نسبتا زیاد به آنها این امکان را می دهد که بدهی های سررسید شده را به

 با خطر ورشکستگی مواجه نشوند.

 استراتژی جسورانه )در مدیریت سرمایه در گردش(:  -

اوراق بهادار  همواره می کوشد تا وجوه نقد و  ,ورانه استفاده می کندمدیری که  از استراتژی جس -

 قابل فروش را به حداقل ممکن برساند.

 استراتژی های بدهی های جاری:

, اگر استراتژی مدیریت دارایی های جاری مشخص باشد مدیریت بدهی های جاری شرکت می کوشد تا  

 ترکیب مطلوبی از منابع مالی تعیین کند.

, مدیر محافظه کار می کوشد تا در ساختار سرمایه شرکت میزان وام های :   راتژی محافظه کارانهاست 

 کوتاه مدت را به حداقل برساند.

اگر مدیری سیاست جسورانه اتخاذ کنداستراتژی جسورانه:   

, م ها تامین میکوشد تا سطح وام های کوتاه مدت را به حداکثر برساند و دارایی های جاری را از محل این وا 

 کند.

 تجزیه و تحلیل نسبت های سرمایه در گردش:

 نسبت جاری و نسبت سرمایه در گردش خالص:

 مقدار نسبت جاری یک سرکت با سرمایه در گردش رابطه مستقیم دارد.
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این نسبت نشان دهنده درجه ای اتکای شرکت به منابع مالی نسبت دارایی های جاری به کل دارایی ها: 

رای تحصیل شرکت است. مقدار این نسبت تحت تاثیر بدهی های جاری و منابع دائمی وجوه ) کوتاه مدت ب

 مثل حقوق صاحبان سهام( قرار میگیرد.

برای تجزیه و تحلیل سیاست هایی که در مورد مدیریت سرمایه در گردش اتخاذ  نسبت های نقدینگی :

هشد  

 می توان از دو نسبت دیگر که آنها را نسبت نقدینگی

امند استفاده کرد. مقدرا این نسبت ها به طریق زیر محاسبه می شودن  (LR) 

 

 

 

 

 کل دارایی های جاری

 

 

  

 

 کل بده های جاری

: معیاری است برای محاسبه قدرت نقدینگی دارایی های جاری . 

  : توانایی شرکت را در بازپرداخت بدهی های جاری اندازه گیری می کنند.
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 دو معیار مشخص کننده سیسات سرمایه در گردش بارتند از:

 تجزیه و تحلیل روند زمانی نسبت ها و سرمایه در گردش خالص -1

 مقایسه نسبت های شرکت با مقادیر متعلق به متوسط -2

 

 سیاست متعادل )برای مدیریت  سرمایه در گردش( دارای خصوصیلت زیر است:

 اری و بدهی های جاری در حد متعارف است.حجم دارایی های ج -1

هی نه بدامات جسورانه در زمینه دارایی  جاری در سایه سیاست محافظه کارانه در زمیداق -2

 خنثی می شود.,جاری

 د.در مورد سرمایه در گردش سیاستی مطلوب است که ثروت سهامدارن را به حداکثر برسان -

 ریت سرمایه در گردش می نامند.مدیریت منابع و مصارف وجوه کوتاه مدت را مدی -

ی مامین دارایی های جاری و بدهی های جاری کنونی از محل فروشهای کنونی و پیش بینی شده ت -

 شوند.

ع فرض بر این گذاشته می شود که شرکت قبال نو,پیش از تعیین سیاست سرمایه در گردش  -

از مورد نی رمایهمشخص کرده و س کاالهای را که باید تولید کند) یا خدماتی را که باید ارایه دهد(

 برای تامین اقالم دارایی های ثابت را تامین کرده است.

 

میزان داراییها و بدهیهای جاری باید بطور دائم کنترل شوند تا : -  

اطمینان حاصل گردد که میزان اقالم تشکیل دهنده سرمایه در گردش به سطوح مورد نظر و مطلوب  -1

 رسیده اند.

و خریداران بالقوه از دست نروند.مشتریان -2  

درت نقدینگی شرکت حفظ گردد و شرکت ورشکست نشود.ق-3  
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 ا محافظهنها رمدیران شرکت ها استراتژی های را به اجرا در می آورند که از نظر ریسک و بازده آ -

 کارانه و جسورانه می نامند.

 برسد. امداران به حداکثرثروت سه,سیاست مطلوب سرمایه در گردش آن  است که در اجرای آن  -

لوب برسد سیاست سرمایه در گردش به کمال مط ,تعیین دقیق آن نوع استراتژی که با اجرای آن  -

دیریت مزیرا بسیاری از متغییرهای موثر بر سرمایه در گردش از کنترل  ;کاری بس مشکل است

 خارج ند.
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5فصل   

 اوراق قرضه و سهام ممتاز

 الی بلندمنابع : از جمله ابزار مهمی هستند که یک شرکت می تواند بدان  وسیله م ضهاوراق  و  سهام قر

 مدت تهیه کند.

 ست..اوراق : ثابت بودن درآمد تاشی از سرمایه گذازی در این ا وجه مشترک اوراق قرضه و سهام قرضه

 ساالنه( بهره)غ معینی اوراق قرضه: اسنادی است که به موجب آنها شرکت انتشار دهنده تعهد می کند مبال

 ازپرداخترا ب را در زمان های خاص به به دارنده آنها پرداخت کند و در موعد مقرر )سررسید( اصل مبلغ

 کند.

یعنی ,اد قراردادی است که شامل شرایط و توافق طرفین قرارد توافقنامه یا قرارداد اوراق قرضه :

 ند.ی نامنها( است را توافقنامه اوراق قرضه ممنتشرکننده و دارندگان اوراق قرضه )یا نماینده آ

 ویژگی اوراق قرضه : -

 سند بستانکاری -1

 تاریخ سررسید معین -2

 ارزش رسمی -3

 اولویت -4

 وثیقه -5

 حق رای -6

 امین دارندگان اوراق قرضه -7

 نرخ بهره -8

ا بانک مان یقبل از اینکه اوراق قرضه ای منتشر و به مردم عرضه شود شرکت منتشر کننده یک ساز -

نتشار بر فرآیند ا ,ر انتخاب می کند که به عنوان امین یا معتمد دارندگان اوراق قرضه سازمان معتب

ا ق قرضه راورا آن اوراق نظارت کند. بانک یا سازمان معتمد مسولیت نظارت بر اجرای مفاد قرارداد

 برعهده می کیرد.
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 وظایف بانک یا سازمان امین:

 امضای تمام اوراق قرضه -1

 و پرداخت آنها به دارندگان اوراق قرضه  گرفتن اصل و فرع وجوه -2

می  خریداری امین دارایی هایی که در گرو اوراق قرضه است در رهن قرار می گیرد یا از ابتدا به نام -3

 گردد.

امر مطلع خواهد  امین دارندگان قرضه را از این ,اگر شرکت منتشر کننده مفاد قرار داد را نقض کند -4

 .ساخت

 فاده     ستم واحد و یک صدم واحد استه در قیمت اوراق قرضه رخ می دهد از سیبرای بیان تغییراتی ک -

 می کنند .

 بنای درصد ارزش اسمی آنها  بیان می شود.مقیمت اوراق قرضه بر  -

 ره اوراق قرضه از سیستم اعشاری استفاده می شود.برای بیان نرخ به -

 ود.راق قرضه نیز به صدم بیان می شمعموال نرخ  بازده جاری و نرخ بازده تا سررسید او -

یت یست مالکزم ندر اوراق قرضه  بی نام معموال متعلق به همان کسی است که آنها را در تصرف دارد و ال -

 وی در جایی ثبت  میشود.

ندگان این اوراق چون دار,معموال مقامات مالیاتی از انتشار ائراق قرضه بی نام جلوگیری می کنند  نکته :

 توانند از پرداخت مالیات طفره بروند. قرضه می

عنوان ولی بدارندگان این نوع اوراق قرضه هیچ پ اوراق قرضه با نرخ بهره صفر )بدون بهره ( : -

یمتی کمتر از این نوع اوراق قرضه بصورت تنزیلی و به ق ,بهره دریافت نمی کنند  به همین دلیل 

ت ه قیمبار اوراق قرضه بدون بهره بستگی ارزش اسمی شان فروخته می شوند. نرخ  بازده خرید

 ارزش اسمی و سررسید این نوع اوراق قرضه دارد.,خرید 

ی مورد ارزیاب ,معموال سرمایه گذاری ها مرغوبیت اوراق قرضه را بر اساس میزان ریسک و بازده آن  -

 قرار می دهند.

داخت ازپرقع بهره یا بمنظور از ریسک اوراق قرضه احتمال عدم توانایی شرکت در پرداخت به مو -

 اصل مبلغ ورقه قرضه است.

عروفند. میا کتر است به اوراق قرضه بنجل  BBاوراق قرضه که درجه آنها اوراق قرضه بنجل :  -

 برخی از بانک های سرمایه گذار اینها را  اوراق قرضه با بازدهی کالن می نامند
WWW.AEL.AF
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خ بازده نر , ل سودهای نامعلوم آیندهاگر شرکتی اوراق قرضه منتشر کند متهد شده است که از  مح -

اهش رکت کشسرمایه گذاری شرکت باید بیش از نرخ بهره اوراق قرضه باشد تا مقدار سود هر سهم 

 نیابد.

ست . اده ای اوراق قرضه شرکت ها معموال دارای قرارداد های نسبتا پیچیقرارداد اوراق قرضه :  -

 دسته تقسیم کرد:شرایط مندرج در قرارداد را به چهار می توان 

 شرایط عمومی-1

 موارد مربوط به وثیقه-2

 شاریط مربوط به حفظ منافع دارندگان اوراق قرضه -3

 شرایط بازپرداخت اوراق قرضه-4

 

 مزایای اوراق قرضه: تامین مالی از طریق انتشار قرضه دارای پنج مزیت به شرح زیر است:

متر کمتاز ه خاص سرمایه مربوط به سهام مهزینه خاص سرمایه مربوط به اوراق قرضه از هزین -1

 است.

 اید مرتبکه ب معموال گرفتن وام های بلند مدت از انتشار اوراق قرضه بر وام های کوتاه مدتی -2

 آنها را تجدید یا تمدید کرد ارجحیت دارد.

ه نرخ انی کاوراق قرضه ای که قابل بازخرید هستند به شرکت این امکان را می دهد که در زم -3

ری را جانشین اوراق قرضه با نرخ بهره کمت ,اوراق قرضه را بازخرید کرده ,کاهش می یابد بهره

 آن کند .

انتشار الی )دارندگان اوراق قرضه نوعی اهرم مالی بوجود می آورد . زمانی این روش تامین م -4

 دسترضه بقاوراق قرضه( مطلوب می گردد که شرکت بتواند نرخ بازده بیشتری از نرخ  اوراق 

 آورد.

 

 آنها از خی ازانتشار اوراق قرضه برای تامین مالی دارای چندین نقطه ضعف است. برمعایب اوراق قرضه :

 این قرار است:

اهرم مالی ای که از انتشار اوراق  ,اگر شرکت بتواند معدل هزینه  بهره اوراق قرضه بازدهی بدست آورد -1

WWW.AEL.AF فت شدید سود در سهم خواهد شد .بهادار )با بهره ثابت( به وجود می آید باعث ا
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ت تعهد ست اصل و بهره اوراق قرضه را در موعد مقرر بپردازد . همچنین شرکت ممکن اسشرکت مجبور ا-2

دینگی یت نقکند که هر سال مبلغی بعنوان وجوه استهالک تدریجی وام پرداخت کند .اگر به دالیلی وضع

ت وانی در پرداخبه موقع به تعهدات خود عمل کند و نات ممکن است نتواند ,شرکت در آینده نامناسب گردد 

 به موقع ممکن است منجر به ورشکستگی گردد.

طلوبی نبع کار مماکم بر بازار به گونه ای باشد که انتشار اوراق قرضه و تامین مالی از این شاید شرایط ح-4

کسب  کت ازرضه باالست و شرنباشد  اصوال زمانی چنین وضعی پیش می آید که میزان نرخ بهره اوراق ق

 درآمدهای مستمر به مبلغی بیش از هزینه بهره مطمئن نیست .

ز فعالیت های احیانا مانع بسیاری ا ,رایط یا قید  و بندهای منفی که در اوراق قرضه گنجانده می شود ش-5

 شرکت خواهد شد.

حق  , کتای شرهآمدها و داراییی سهام ممتاز نوعی از سهام است که دارنده آن نسبت به در سهام ممتاز :

 یا ادعای محدود و معینی دارد.

در  رد ) و نهر مواردی که دو شرکت در هم ادغام می شوند و این کار با مبادله اوراق بهادر صورت می گید-

 ند.کمقابل وجه نقد( سهام ممتاز بعنوان یکی از ابزار تامین مالی نقش بسیار مهمی ایفا می 

ی را سهام عاد راق قرضه و هم خصوصیتاز ائراق بهادار دو رگه  می نامند: زیرا هم ویژگی اوسهام ممتاز را -

 دارند.
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 ویژگی های سهام ممتاز : 

 سهام ممتاز در بردارنده نوعی حق مالکیت )برای دارنده آن( در شرکت است. -1

 سهام ممتاز سررسید ندارد و عمر شرکت بستگی دارد. -2

امداران یرا سهزدارایی های خود را وثیقه یا رهن این اوراق قرار دهد: شرکت انتظار دهنده نباید  -3

 ممتاز دارای حق مالکانه هستند.

ت به دارندگان سهام ممتاز سود پرداخت می شود. پرداخت سود منوط به این است که شرک -4

 سودکند: زیرا شرکت نمی تواند پرداخت سود را تضمین کند.

دارند. اگر  بر دارندگان سهام عادی حق تقدم ,یافت سود سهام از نظر در,دارندگان سهام ممتاز  -5

حق ندارد  ,شرکتی در یکسال بخصوص نتواند پولی بابت سودسهام به صاحبان سهام ممتاز بپردازد 

 چیزی بابت سود سهام به دارندگان سهام عادی پرداخت کند.

 ریافت خودعادی( از نظر د دارندگان سهام ممتاز )نسبت به سهامداران ,اگر یک شرکت منحل شود -6

حق  صاحبان عادی.حق تقدم دارند .تازمانیکه  حق و حقوق سهامداران ممتاز پرداخت نگردد

 دریافت هیچگونه پولی از شرکت ندارند.

ام ان سهدارندگان سهام ممتاز فقط در موارد بسیار خاصی دارای حق رای در مجمع عمومی صاحب -7

 هستند.

 د سهامدیگری را خریداری کند از تخفیف مالیاتی خاصی بابت سوشرکتی که سهام ممتاز شرکت  -8

 دریافتی برخوردار خواهد شد.

خود  قدینگینیکی از راه هایی که شرکت می تواند در زمان بحران مالی مشکل سهام ممتاز جمع شونده : 

 , نده باشدمع شورا حل کند این است که پرداخت سود سهام ممتاز را به تعویق اندازد. اگر سهام از نوع ج

م ممتاز مگر اینکه سود سها ,شرکت حق پرداخت هیچ نوع سودی را به سهامداران عادی نخواهد داشت 

 انباشته شده در سال های قبل رو بپردازد.

هد را مید شرکتی که سهام ممتاز مشارکتی منتشر می کند به خریداران این حقسهام ممتاز مشارکتی:  

 ارکت میکند.در تقسیم سود با صاحبان سهام عادی سهیم شوند یا مش ,ودسهام که پس از دریافت میزان س
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ممتاز خود را  سهام,دارندگان سها ممتاز قابل تبدیل حق دارند در صورت تمایل سهام ممتاز قابل تبدیل :

ق قرار تواف به سهام عادی تبدیل کنند. بدیهی است که نرخ تبدیل این سهام از قبل تعیین شده و مورد

 گرفته است.

هد می تواند در هر زمان که بخوا,شرکتی که این نوع سهام منتشر می کند سهام ممتاز قابل بازخرید : 

 سمی آنهارزش ااآنها را بازخرید و از دور خارج کند .معموال قیمت بازخرید این سهام از قیمت فروش یا 

نها نزدیک آیمت فروش یا ارزش اسمی بازخرید کاهش می یابد و به ق,بیشتر است معموال با گذشت زمان 

 می شود.

یزان ممعموال  ط داردسهامی که سود  آنها ثابت نیست و با نرخ بهره بازار ارتباسهام ممتاز با نرخ شناور : 

ع سهام را منتشر شرکتی که این نو.سود این سهام برای مدت کمی پس از انتشار ثابت می ماند فراتر اینکه 

 میکند معموال 

 ترین ) کف( و باالترین) سقف( میزان سود پرداختی را تعیین می کند. پایین

سهام  انتشار , عموال سهام ممتاز بعنوان نوعی اوراق بهادار با بازدهی ثابت تلقی می شود: به همین دلیلم-

 ممتاز باعث افزایش درجه اهرم مالی شرکت می شود.

ه شرح ب ,سبت پوشش هزینه ثابت و درجه اهرم مالیریق محاسبه نطتاثیر سهام ممتاز بر ریسک مالی از -

 زیر اندازه گیری می کنند:

I بهره اوراق قرضه برحسب ریال = 

= E سود سهام ممتاز بر حسب ریال  

= t  درصد است. 40نرخ مالیات که معموال 

 نسبت پوشش هرینه ثابت بصورت زیر در می آید: ,بنابراین 
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 با:  درجه اهرم مالی شرکت برابر است

                                       -)    = ELIY( 

رضه اوراق ق ادی و: زیرا دارای هر دو ویژگی سهام عمعموال سهام ممتاز را اوراق بهادار دورگه می نامند-

 هست.,

ان که انتشار وراق قرضه است و در هر زماسهام ممتاز جانشین مناسبی برای  ,از دیدگاه مدیران مالی  -

 شرکت ها دست به انتشار سهام ممتاز می زنند. ,اوراق قرضه مطلوب نباشد 

 انتشار سهام ممتاز دارای مزایای زیر است: تامین مالی از طریقمزایای سهام ممتاز :  

استفاده از  ,نداگر شرکتی بتواند نرخ بازدهی خود را به رقمی بیش از هزینه خاص سهام ممتاز برسا -1

متاز باعث اهرم مالی حاصل از انتشار سهام م,متاز به نفع شرکت است. در چنین شرایطی سهام م

 افزایش سود هر سهم خواهد شد .

ن و ای هزینه خاص سرمایه متعلق به سهام ممتاز از هزینه خاص سرمایه سهام عادی کمتر است -2

ری شده )در سرمایه گذااز نظر دریافت سود و اصل مبلغ  ,بدان علت است که دارندگان سهام ممتاز

 بر صاحبان سهام عادی حق تقدم دارند. ,صورت انحالل شرکت( 

این سهام  تعداد کسانی که در ,اگر چه سهام ممتاز بخشی از حقوق صاحبان سهام تلقی می شوند  -3

وقع پرداخت بنابراین تا زمانی که شرکت سود این نوع سهام را به م ,حق رای دارند محدود است 

 اشت.صاحبان سهام ممتاز حق دخالت در امور مربوط به اداره شرکت را نخواهد د  ,می کند

یتواند آنها را شرکت م,با توجه به نوع قرارداد ,ولی در مواردی  ,سهام ممتاز بدون سررسید هستند  -4

 بازخرید کند.

 ست کهشرکت ها نسبت به پرداخت سود سهام ممتاز الزام قانونی ندارند و این بدان معنی ا -5

ورشکستگی  مجبور نخواهد شد که اعالم,اگرشرکتی پرداخت سود سهام ممتاز را به تاخیر اندازد 

 کند یا تحت پیگرد قانونی قرار گیرد.
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 نقاط ضعف سهام ممتاز : -

ر سهم سود ه ,شداشته بااگر شرکتی نتواند به میزانی برابر با هزینه سرمایه متعلق به سهام ممتاز بازده د-1

 ش خواهد یافت.عادی آن کاه

متوجه  یسکی کهرهزینه سرمایه متعلق به سهام ممتاز از هزینه سرمایه اوراق قرضه بیشتر است. زیرا -2

یک  ,از م ممتصاحبان سهام ممتاز می گردد از ریسک دارندگان اوراق قرضه بیشتر است . همچنین سود سها

 هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نمی شود.

ن آن بر نپرداخت ,ه پرداخت سود سهام ممتاز هیچ الزام قانونی ندارداگر چه شرکت نسبت ب -3

 ثروت صاحبان سهام عادی و ممتاز  اثر منفی خواهد گذاشت.

ود. برو شبازخرید سهام ممتاز باعث می شود که شرکت در سال های بعد با مشکل نقدینگی رو -4

النه ت منظم سود ساممکن است پرداخ ,حتی اگر شرکت ملزم به خرید سهام ممتاز نباشد 

 کار ساده ای نباشد. ,برای بعضی از شرکت ها ,

 ,رد ز موااگاهی انجام برخی از کارهای منوط به تصویب سهامداران ممتاز است . در بسیاری  -5

افقت صاحبان مستلزم مو,انتشار سهام ممتاز اضافی یا اوراق قرضه قابل تبدیل به سهام ممتاز 

 سهام ممتاز شرکت است.

انشین خوبی جسهام ممتاز را ,ایط حاکم بر بازار به گونه ای باشد که سرمایه گذاران اگر شر -6

 ام منتشر کند.شرکت می تواند برای تامین مالی خود از این نوع سه ,برای اوراق قرضه بدانند 

 : یعنی هم ویژگی های اوراق قرضه را دارد و هم سهام ممتاز نوعی اوراق دورگه است -

وارد ولی در م ,از نظر دریافت سود سهام  حق اولویت دارند,شرکت را   خصوصیت سهام عادی

 نادری دارای حق رای میشوند.

 جانشین نسبتا خوبی برای اوراق قرضه است. ,سهام ممتاز  ,از دیدگاه مدیریت مالی  -

-  

 ازجمه ویژگی های قابل ذکر سهام ممتاز این است که بر سه قسمند: -

 ل بازخریدقاب ,قابل تبدیل  ,جمع شونده
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 6فصل 

 سهام عادی و اختیار خرید سهام عادی

رجه دوم دسهام عادی در  ,اگر قرار باشد شرکتی از منابع خارج از سازمان تامین سرمایه کند -

 اهمیت
 ) درست بعد از اوراق قرضه ( قرار خواهد گرفت.

لک م مان سهااز نظر ریسک دوام شرکت هم سهام عادی نقشی حیاتی ایفا می کند. زیرا صاحب ای -

 شرکت است.

ک شرکت سهام عادی یک نوع دارایی مالی است که نشان دهنده مالکیت در ی: ویژگی های سهام عادی

نترل محق رای و  ,مسولیت محدود سهامداران ,است. از ویژگی های سهام عادی می توان حق مالکیت 

 شرکت و حق تقدم در خرید سهام جدید را نام برد.

  

ه دارندگان کولی از آنجا  ,ع سهم ) عادی و ممتاز( مالک شرکت به حساب می اینددارندگان هر نو -

ت حق ه شرکسهام ممتاز ) در مقایسه با دارندگان سهام عادی( نسبت به دریافت سود واصل سرمای

ین نوع د . اتقدم دارند  میتوان گفت که دارندگان سهام عادی به اصطالح مالک نهایی شرکت هستن

 دارای مسئولیت محدود هستند. ,مفهوم است که صاحبان سهام عادی شرکت  مالکیت بدان

دارای  ,یکی از مهمترین ویژگی های سهام عادی این است که صاحبان سهام عادی شرکت -

 مسئولیت محدود هستند.

شخص  یکی از ویژگی های سهام عادی این است که سهام آن در دست افراد نسبتا زیادی است و هیچ

یران ست مدتواند کنترل فردی برآن اعمال کند. در نتیجه امور و فعالیت های شرکت در د بخصوصی نمی

مسائل  مورد است و دامنه اعمال نفوذ صاحبان سهام عادی فقط تا آنجا کشیده می شود که می توانند در

 خاصی رای بدهند.

وانند با تمی  ,ا دارند دارندگان سهام عادی عالوه بر اینکهحق انتخاب هیات مدیره شرکت رحق رای :

 .اکثریت آرای خود اقدامات پیشنهادی شرکت را تایید یا رد کنند . هرسهم یک حق رای دارد
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ت خود درصد مالکی ,: اگر شرکتی به سهامداران خود حق تقدم خرید سهام بدهندحق تقدم خرید سهام

 در شرکت) در صورت انتشار سهام جدید( را حفظ کند.

اقیمانده را به می تواند ب ,مالیات و سود سهام ممتاز خود را پرداخت کرد  ,کت پس از اینکه یک شر -

) یا  نواتیعنوان سود سهام به صاحبان سهام عادی بپردازد . مقداری از این سود به حساب سودس

وره دبرای )سود انباشته( منتقل می گردد.سود سنواتی یکی از مهمترین منابع تامین مالی شرکت 

 دت( است.های بلند م

 شند .سهام عادی دارای سررسید نیستند و قابل بازخرید و قابل تبدیل نیز نمی توانند با -

ارد دمه( حق سهمی را که شرکت ) بدون تغییر یا اصطالح اساسنا  تعداد سهام مجاز و انتشار یافته : 

 ه می نامند.نتشر شدو آن تعداد از سهام شرکت را که در دست مردم است سهام م ,منتشر کند سهام مجاز 

ین ادر  ,امکان دارد که یک شرکت به علل مختلف تعدادی از سهام منتشره خود را بازخرید کند -

سهم از  دسته صورت سهام بازخرید شده را سهام خزانه می نامند معموال در ترازنامه شرکت این سه

 هم تفکیک می گردند .

 م نوشته می شود.رقمی است که روی هر برگ سهاارزش اسمی هر سهم :  -

ی رزش اسممبلغی است مازاد بر ا نشان دهنده:  صرف سهام ) با مازاد بر سرمایه پرداخت شده( -

 سهام که شرکت در زمان فروش سهام عادی دریافت کرده است.

 ارزش دفتری هر سهم عادی به طریق زیر تعیین می گردد: -

ده شداخت که بابت خرید سهام خزانه پر سرمایه حاصل از فروش سهام عادی با سود انباشته جمع وجهی

ر تعداد ارزش دفتری سهام عادی را ب ,است ار آن کسر می گردد برای محاسبه ارزش دفتری یک سهام 

 سهامی که در دست مردم است تقسیم می کنند.

 

 

 

 

 

 

 
WWW.AEL.AF



دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی                                          فریدون رحیمی -ثم عاقلیمی   
   

602-27100023لفن : ت                           آموزشگاه دانش اموختگان سلیم                                   
 

97 

 مدیریت شامل:) ترجمه / مقاله / پایان نامه ( یمشاوره تخصصی پروژه ها

09109767833:  با تشکر عاقلی    
 

 محاسن  انتشار سهام عادی :

لی ن ماع دائمی تامیسهام عادی هیچ گاه به سر رسید نمی رسد این نوع سهام یکی از مناب -1

 بحساب می آیند.

ید باعث  انتشار و فروش سهام جد ,از آنجا که سود سهام عادی میزان مشخص و ثابتی نیست  -2

 .گردد خواهد شد که انعطاف پذیری مدیریت شرکت از لحاظ تامین سرمایه در آینده بیشتر

هام عادی ذا انتشار سل ,شرکت الزام قانونی به پرداخت سود به سهامداران عادی خود ندارد -3

 ریسک و  ورشکستگی  و ریسک مالی شرکت را افزایش نمی دهد.

 کرد. میتوان بسرعت و بدون تحمل هزینه زیاد و سهام عادی را منتشر و به بازار عرضه -4

در  ,دوضع به گونه ای است که با انتشار و عرضه سهام عادی جدی ,برای اکثر شرکت ها  -5

 صورت نمی گیرد. مالکیت و منترل شرکت تغییری

 معایب انتشار سهام عادی :

 ت.در مقایسه با سایر ابزار تامین مالی بیشتر اس ,نه خالص سرمایه متعلق به سهام عادی هزی-1

قابل  در حالیکه بهره  اوراق قرضه یک هزینه ,ود سهام عادی پس از کسر مالیات پرداخت می شود س-2

 قبول مالیاتی است.

ا محدود گونه ای باشد که میزان پرداخت سودسهام عادی ر ر اوراق قرضه شرکت بهشاید شرایط مندرج د-3

. واجه شودمالتی کرده باشد وجود این نوع قید و بندها باعث خواهد شد که انتشار سهام عادی جدید با مشک

 این قید و بندها می توانند دست کم هزینه سرمایه متعلق به سهام عادی را افزایش دهند.

هام جدیدی منتشر رکتی که سهامش در دست افراد محدودی است ) سهامی خاص( بخواهد ساگر ش-4

 در مساله مالکیت و منترل شرکت مشکالت نسبتا زیادی به وجود خواهد آمد. ,کند

ادی جدید باعث خواهد شد که موقتا سود هر سهم کاهش یابد کاهش سود هر سهم عانتشار سهام -5

 هد داشت.برقیمت سهام آثار منفی خوا

ق خرید تعداد ح ,اختیار خرید سهام یک نوع اوراق بهادار است که دارنده آن اختیار خرید سهام عادی : 

ور به د مجبمعینی از سهام عادی شرکت به قیمت معینی دارد. کسی که چنین اختیاری را به دست می آور

 خرید آن سهام نیست.
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 ویژگی های اختیاری خرید سهام عادی :

ار رگه اختیشار بن نوع اختیار بصورت یک برگ جداگانه به اوراق قرضه الصادق می گردد. انتغالبا ای -1

 به این صورت را در اصطالح وسیله ای برای تسهیل فروش اوراق قرضه می نامند.

قید می  ربوطهتعداد سهامی که می توان با استفاده از اختیار خرید سهام خریداری کرد در برگه م -2

 شود.

 د می شودهام قیدارنده اختیار باید برای خرید یک سهم بپردازد در برگه  اختیار خرید سقیمتی که  -3

 اشد.بیا طبق فرمول خاصی متغییر  ,. این قیمت می تواند در طول عمر اختیار خرید ثابت 

بدیهی  .کند  معموال صاحب اینگونه اختیار در یک دوره مشخص زمانی می تواند از این حق استفاده -4

زمانی که می  مدت ,این اختیار هیچ ارزشی نخواهد داشت . در برخی موارد  ,در پایان دوره است که

 توان از این اختیار استفاده کرد نامحدود است.

و انتخاب  دارنده آنها حق رای دور مجمع عمومی ,گواهی اختیار خرید سهام قابل بازخرید نیست -5

 آنها تعلق نمی گیرد. هیات مدیره ندارد. هیچ نوع سودسهام یا بهره به

رزش بلکه دارای ا ,ی های عمده اختیار سخرید سهام عادی که نه تنها قابل فروش استیکی از ویژگ-

زیر  است. ارزش محاسباتی این اختیار بصورت حداقل ارزش یعنی دارای یک   ,محاسباتی هم هست 

 محاسبه  می شود.

M   قیمت بازار سهام مورد نظر = 

=  X  سهام عادی را با استفاده از اختیار خرید قیمت خرید 

N   =                   تعداد سهم عادی را که می توان با یک اختیار کردV = (M-X)(N) 

 

ه سبت بسهام عادی از منابع تامین مالی ) برای دوره بلند مدت( است و صاحبان این سهام ن -

 ز( دارایممتا ه بستانکاران و سهامدارانباقیمانده دارایی های شرکت ) پس از تسویه حساب با کلی

 حق و ادعا هستند.
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مسئولیت  ,ن سهام عادی پذیرای بیشترین ریسک سرمایه گذاری در شرکت هستند دارندگا - -

ید سهام دراکثر تصمیم گیرهای شرکت حق رای دارند و احیانا از حق تقدم خر .محدودی دارند 

 برخوردارند.

از  شخص وتی که آنها را منتشر می کند ملزم به پرداخت سود مسهام عادی سررسید ندارد و شرک -

 پیش تعیین شده نیست.

( دارای ی کندسهام عادی ) در مقایسه با سایر اوراق بهاداری که شرکت برای تامین مالی منتشر م -

 باالترین هزینه سرمایه است. 
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