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دارایی های جاری

1,487,980,955448,251,491579,967,607موجودی نقد

000سرمايه گذاريهای كوتاه مدت

3,470,444,0332,804,838,23214,038,871,523حسابها و اسناد دريافتني تجاری

000طلب از شركتهای عضو گروه

000……طلب از شركت 

2,953,107,4104,465,758,6797,816,072,086ساير حسابها و اسناد دريافتني

2,448,005,8384,683,427,5297,203,490,713موجودی مواد و كاال

151,960,041554,768,976604,488,908سفارشات و پيش پرداختها

10,511,498,27712,957,044,90730,242,890,837جمع دارائيهای جاری

دارایی های غیر جاری

5,385,147,9446,074,683,1626,097,158,854دارائيهای ثابت مشهود

000سرمايه گذاريهای بلند مدت

118,312,000251,102,600251,102,600ساير دارائيها

5,503,459,9446,325,785,7626,348,261,454جمع دارائيهای غيرجاری

بدهی های جاری

3,696,388,8562,610,354,3313,946,710,064حسابهای پرداختني تجاری

000بدهي به شركتهای عضو گروه

000………بدهي به شركت 

862,034,327658,496,5621,184,554,093ساير حسابها و اسناد پرداختني

162,286,800130,00032,607,000پيش دريافتها

486,605,821679,652,849870,545,018ذخيره ماليات

000سود سهام پيشنهادی و پرداختني

3,065,020,0002,729,688,7122,444,850,699تسهيالت مالي دريافتي

8,272,335,8046,678,322,4548,479,266,874جمع بدهي های جاری

بدهی های غیر جاری

000حسابها و اسناد پرداختني بلندمدت

551,140,000639,383,0000تسهيالت مالي دريافتي بلند مدت

186,479,021320,133,273460,618,178ذخيره مزايای پايان خدمت كاركنان

737,619,021959,516,273460,618,178جمع بدهي های غيرجاری

7,005,003,39611,644,991,94227,651,267,239خالص داراييها و بدهي ها

حقوق صاحبان سهام

ترازنامه شرکت نمونه



900,000,000900,000,000900,000,000سرمايه

90,000,00090,000,00090,000,000اندوخته قانوني

1,341,925,3711,341,925,3711,341,925,371ساير اندوخته ها

4,673,078,0259,313,066,57125,319,341,868سود انباشته

7,005,003,39611,644,991,94227,651,267,239جمع حقوق صاحبان سهام

 

16,014,958,22119,282,830,66936,591,152,291جمع دارايي ها

9,009,954,8257,637,838,7278,939,885,052جمع بدهي ها

 

3,061,875,2023,696,388,8563,268,850,893حسابهای پرداختني اول دوره

3,696,388,8562,610,354,3313,946,710,064حسابهای پرداختني پايان دوره

3,920,598,1225,015,749,3982,804,838,232حسابهای دريافتني اول دوره

5,015,749,3982,804,838,23214,038,871,523حسابهای دريافتني پايان دوره
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33,383,897,27344,414,221,68475,343,714,896درآمد

کسر می شود

28,870,536,26736,594,859,42757,085,807,443بهاي تمام شده

4,513,361,0067,819,362,25718,257,907,453سود ناخالص

کسر می شود

2,186,315,9861,861,744,4072,428,718,360هزينه هاي فروش ، اداري و عمومی

332,095,726289,178,0421,704,433,962خالص ساير درآمدها و هزينه هاي عملياتی

2,659,140,7466,246,795,89217,533,623,055سود عملياتی

می شود (کسر)اضافه 

742,697,210915,585,933464,920,983هزينه هاي مالی

293,469,452287,134,67112,468,519خالص ساير درآمدها و هزينه هاي غيرعملياتی

2,209,912,9885,618,344,63017,081,170,591سود ناشی از فعاليتهاي عادي قبل از ماليات

150,000,000400,000,000600,000,000ماليات سود فعاليتهاي عادي

2,059,912,9885,218,344,63016,481,170,591سود خالص ناشی از فعاليتهاي عادي

31,173,984,28538,795,877,05458,262,544,305جمع کل هزينه ها

 

87,122,053107,869,013164,327,251ميانگين هزينه هاي روزانه

91,462,732121,682,799206,421,137ميانگين درآمد هاي روزانه

4,340,67913,813,78642,093,885ميانگين سود خالص روزانه

130,220,368414,413,5821,262,816,557ميانگين سود خالص ماهانه

1,562,644,4154,972,962,98715,153,798,684ميانگين سود خالص ساالنه

سود و زیان شرکت نمونه
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:نسبتهاي نقدينگي 

1.271.943.57نسبت جاري

0.961.162.65(آني)نسبت سريع

0.180.070.07نسبت نقدينگي

56.9130.1688.96فرجه تدافعي

0.660.670.83نسبت دارايي جاري

2.90.742.48نسبت كفايت نقد

0.290.190.26نسبت گردش نقدي

:نسبتهاي فعاليت 

39.1935.5638دوره گردش كاال

26.6332.4434.01دوره گردش مواد و كاالي نيمه ساخته

37.9423.0568.01دوره وصول مطالبات تجاري

76.5958.13105.49دوره گردش عمليات

21.913.9244.68دوره واريز بستانكاران

1097533(%)نسبت كاال به سرمايه  در گردش 

14.917.073.46گردش سرماية جاري

6.27.3112.36گردش سرمايه ثابت

2.082.32.06گردش دارايي

0.330.7درصد تغيير فروش

 :(اهرمي)نسبتهاي سرمايه گذاري

0.770.520.22نسبت دارايي ثابت به ارزش ويژه

0.440.60.76نسبت مالكانه

1.671.261.47نسبت كل بدهي

7.36.3313.24نسبت پوشش بدهي

0.150.070.06وجوه نقد عملياتي به بدهي

:نسبتهاي سودآوري 

13.5217.6124.23(%) (حاشيه فروش )نسبت سود خالص

6.6212.6522.67(%)بازده فروش 

31.8361.14(%) (ROA)بازده دارايي 

60.2586.94(%) (ROE)بازده سرمايه 

154.23204.02(%)درصد تغيير سود 

98.6989.4878.48(%)بازده سرمايه در گردش 

نسبت هاي مالي شرکت نمونه



98.05280.67(%)بازده دارائي ثابت 

000(%)بازده سرمايه گذاري بلند مدت 

:نسبتهاي ارزيابي 

2,209,9135,618,34517,081,171(EPS)هر سهم  (عايدي)سود

2,386,2511,297,3962,193,752جريان نقدي هر سهم

0.150.070.06بازده نقدي دارايي

0.90.210.13(OI)توان پرداخت سود نقدي 

:شاخص ورشكستگي آلتمن 

0.990.990.99بازده دارايي

0.0690.0730.064نسبت سرمايه به بدهي

0.922.143.9نسبت سرمايه در گردش به دارايي

0.951.572.26نسبت سود انباشته به دارايي

2.934.777.21جمع

نسبتهاي متفرقه

0.860.820.76قيمت تمام شده به فروش

2,239,162,4736,278,722,45321,763,623,963سرمايه در گردش

132745(%)بازده سرمايه گذاري 

91216دفعات واريز بستانكاران

3,379,132,0293,153,371,5943,607,780,479متوسط حساب بستانكاران

42.6531.3122.96دوره واريز بستانكاران

 



نسبت جاری

3/57

دارای یهای جاری شرکت 3/57 برابر بده یهای 

جاری شرکت م یباشد . درصد مذکور وضعیت 

شرکت را از این لحاظ “مطلوب” نشان م یدهد .

این نسبت در سال 96 معادل 1/94 و در سال 95 

معادل 1/27 بوده است .

میانگین نسبت در این صنعت 2/47 م یباشد.



نسبت آنی

2/65

دارای یهای آنی (نقد یا با قابلیت نقد شوندگی باال)

2/65 برابر بده یهای جاری شرکت م یباشد . 

یعنی به ازای هر 100 ریال بدهی معادل 265 

ریال دارایی نقد یا نقد شونده وجود دارد . بدین 

ترتیب وضعیت شرکت از این لحاظ “خوب” 

ارزیابی م یگردد .

این نسبت در سال 96 معادل 1/16 و در سال 95 

معادل 0/96 بوده است .



فرجه تدافعی

88/96

موجودی نقدی بعالوه مبالغی که در کوتاه مدت 

وصول م یشوند ، جمعا تكافوی حدود 89 روز 

هزین ههای واحد تجاری را خواهد کرد .

بدین معنی که در صورت عدم ورود هرگونه وجه 

نقد جدید ، شرکت تا 89 روز قادر به تامین 

هزین ههای خود م یباشد .

این نسبت در سال 96 معادل 30 روز و در سال 

95 معادل 57 روز بوده است .



نسبت گردش نقدی

0/26

پرداخت بده یهای جاری و کوتاه مدت از محل 

موجود یهای نقدی شرکت در وضعیت “نامطلوب” 

قرار دارد و م یبایست وجوه نقدی تقریبا به میزان 

1/5 تا 2 برابر افزایش یابد .

این نسبت در سال 96 معادل 0/19 و در سال 95 

معادل 0/29 بوده است .



دوره وصول مطالبات تجاری

68

دوره وصول مطالبات تجاری از بابت فرو شهای 

نسیه انجام شده معادل 68 روز م یباشد . بدین 

معنی که از زمان انجام فروش نسیه ، 68 روز 

طول م یکشد تا بدهكاران وجوه مربوطه را به 

شرکت پرداخت نمایند .

این مدت نباید اختالف زیادی با شرایط فروش 

نسیه تعیین شده از سوی شرکت داشته باشد و 

این به معنی عدم رعایت مدت زمان مقرر شده 

شرکت برای وصول مطالبات م یباشد .

این نسبت در سال 96 معادل 23 روز و در سال 

95 معادل 38 روز بوده است .

میانگین نسبت در این صنعت 46 روز م یباشد .



دوره گردش کاال

38

انبار کاالی شرکت بطور متوسط هر 38 روز یكبار 

پر و خالی م یشود یعنی حدودا 10 بار در طول 

سال کاال وارد انبار شده و از انبار خارج شده است .

این عدد با در نظر گرفتن نوع صنعت نشان دهنده 

“رکود کم کاال” در انبار بوده و “خوب” ارزیابی 

م یگردد .

این نسبت در سال 96 معادل 36 روز و در سال 

95 معادل 39 روز بوده است .



دوره واریز به بستانكاران

44/68

دوره واریز مطالبات بستانكاران از محل خریدهای 

نسیه حدودا 45 روز م یباشد . بدین معنی که 

شرکت هر 45 روز یكبار حساب طلبكاران خود را 

تسویه م یکند . 

این عدد حدودا معادل 8 دفعه در سال است . 

این نسبت در سال 96 معادل 14 روز و در سال 

95 معادل 22 روز بوده است .



دوره گردش عملیات

105/49

گردش عملیات شرکت از زمان خرید کاال تا زمان 

دریافت نقدی وجه فروش آن 105 روز به طول 

م یانجامد که معادل 3/5 دفعه در سال است .

این نسبت در سال 96 معادل 58 روز و در سال 

95 معادل 77 روز بوده است .



نسبت کاال به سرمایه در گردش

33

میزان موجودی کاال معادل 33 درصد یعنی حدودا 

یك سوم آن را تشكیل م یدهد . این درصد 

حاكی از وضعیت “نامطلوب” مقدار موجودی کاال 

نسبت به منابع مالی شرکت م یباشد . بدین معنی 

که یك سوم از سرمایه در گردش صرف خرید کاال 

شده است .

این نسبت در سال 96 معادل 75 و در سال 95 

معادل 109 بوده است .

میانگین نسبت در این صنعت 68/4 م یباشد .



دارایی ثابت به ارزش ویژه

22

معادل 22 درصد از منابع مالی شرکت جهت 

خرید دارایی ثابت استفاده شده است . این درصد 

مشروط براینكه تولید و فعالیت شرکت با مشكل 

مواجه نبوده و شرکت سودآور باشد “مطلوب” 

ارزیابی م یگردد .

این نسبت در سال 96 معادل 52 درصد و در سال 

95 معادل 77 درصد بوده است .

میانگین نسبت در این صنعت 35 درصد م یباشد .



نسبت مالكانه

0/76

معادل 76 درصد از دارای یهای شرکت از محل 

حقوق صاحبان شرکت تامین شده و به سهامداران 

تعلق دارد  مابقی از محل ایجاد بدهی حاصل شده 

است .

این نسبت در سال 96 معادل 6 درصد و در سال 

95 معادل 44 درصد بوده است .



نسبت کل بدهی

147

جمع بده یهای شرکت اعم از کوتاه مدت و بلند 

مدت معادل 1/47 برابر دارایی صاحبان شرکت 

م یباشد . بدین معنی که به ازای هر 100 ریال 

دارایی سهامداران 147 ریال بدهی وجود دارد که 

“نامطلوب” ارزیابی میگردد .

این نسبت در سال 96 معادل 1/26 و در سال 95 

معادل 1/67 بوده است .



نسبت گردش نقدی به بدهی

0/06

با تكیه بر وجوه حاصل از فعالیتها و عملیات جاری 

شرکت ، توان واحد تجاری در ایفای تعهدات مالی 

معادل 6 درصد کل بده یهای شرکت بوده که این 

وضعیت “نامطلوب” م یباشد . در سالهای قبل نیز 

اوضاع به همین منوال بوده است .

این نسبت در سال 96 معادل 7 درصد و در سال 

95 معادل 15 درصد بوده است .



بازده فروش

22/67

میزان سود خالص واحد تجاری معادل 23 درصد 

کل فروش شرکت م یباشد . بدین معنی که به 

ازای هر 100 ریال فروش 23 ریال سود خالص 

(پس از کسر کلیه هزین هها و کسورات) کسب 

گردیده است و نسبت به سالهای قبل روند رو به 

رشدی را نشان میدهد .

این نسبت در سال 96 معادل 13 درصد و در سال 

95 معادل 6 درصد بوده است .

میانگین نسبت در این صنعت معادل 4 درصد 

است .



بازده دارایی

61/14

شرکت توانسته است معادل 61 درصد دارای یها ، 

سود ایجاد کند یعنی به ازای هر 100 ریال دارایی 

61 ریال سود کسب کرد هاست .

این نسبت در سال 96 معادل 23 درصد بوده 

است .



بازده سرمایه

86/94

شرکت توانسته است معادل 87 درصد حقوق 

صاحبان سهام ، سود ایجاد کند یعنی به ازای هر 

100 ریال دارایی 87 ریال سود کسب کرد هاست .

این نسبت در سال 96 معادل 60 درصد بوده است.



بازده سرمایه در گردش

78/48

شرکت توانسته است معادل 78 درصد سرمایه در 

گردش ، سود ایجاد کند یعنی به ازای هر 100 

ریال دارایی 78 ریال سود کسب کرد هاست .

این نسبت در سال 96 معادل 89 درصد و در سال 

95 معادل 99 درصد بوده است .

میانگین نسبت در این صنعت 16 درصد است .



قیمت تمام شده به فروش

0/76

معادل 76 درصد کل فروش شرکت ، قیمت تمام 

شده کاال شامل مواد ، دستمزد و سربار م یباشد .



نسبت کفایت نقد

2/48

شرکت با استفاده از جریا نهای نقدی حاصل از 

عملیات ، م یتواند 2/5 دفعه در طول یكسال 

جریا نهای نقدی بهر ههای پرداختی را پوشش 

دهد و پرداخت کند .

این نسبت در سال 96 معادل 0/74 و در سال 95 

معادل 2/9 بوده است .



شاخص ورشكستگی

7/21

به لحاظ شاخ صهای ورشكستگی شرکت با عدد 

7/21 در وضعیت “سالم و مطلوب” قرار دارد و 

خطر ورشكستگی به هیچ عنوان شرکت را تهدید 

نم یکند .

این نسبت در سال 96 معادل 4/77 و در سال 95 

معادل 2/93 بوده است .

در سال 95 شرکت در وضعیت بین ورشكستگی و 

سالمتی قرار داشته است .

همچنین در سال 96 نسبت به سال جاری بهبود 

داشته و روند رو به رشدی را نشان م یدهد .



آمـار و اطـالعات کاربـردی
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دارایی های جاری

9.292.321.58موجودی نقد

000سرمايه گذاريهای كوتاه مدت

21.6714.5538.37حسابها و اسناد دريافتني تجاری

000طلب از شركتهای عضو گروه

000……طلب از شركت 

18.4423.1621.36ساير حسابها و اسناد دريافتني

15.2924.2919.69موجودی مواد و كاال

0.952.881.65سفارشات و پيش پرداختها

65.6467.1982.65جمع دارائيهای جاری

دارایی های غیر جاری

33.6331.516.66دارائيهای ثابت مشهود

000سرمايه گذاريهای بلند مدت

0.741.30.69ساير دارائيها

34.3632.8117.35جمع دارائيهای غيرجاری

100100100جمع کل دارائیها

بدهی های جاری

23.0813.5410.79حسابهای پرداختني تجاری

000بدهي به شركتهای عضو گروه

000………بدهي به شركت 

5.383.413.24ساير حسابها و اسناد پرداختني

1.0100.09پيش دريافتها

3.043.522.38ذخيره ماليات

000سود سهام پيشنهادی و پرداختني

19.1414.166.68تسهيالت مالي دريافتي

51.6534.6323.17جمع بدهي های جاری

بدهی های غیر جاری

000حسابها و اسناد پرداختني بلندمدت

3.443.320تسهيالت مالي دريافتي بلند مدت

ترازنامه هم مقیاس



1.161.661.26ذخيره مزايای پايان خدمت كاركنان

4.614.981.26جمع بدهي های غيرجاری

حقوق صاحبان سهام

5.624.672.46سرمايه

0.560.470.25اندوخته قانوني

8.386.963.67ساير اندوخته ها

29.1848.369.2سود انباشته

43.7460.3975.57جمع حقوق صاحبان سهام

100100100جمع بدهی و سرمایه
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100100100فروش خالص

کسر می شود

86.4882.3975.77بهاي تمام شده

13.5217.6124.23سود ناخالص

کسر می شود

6.554.193.22هزينه هاي فروش ، اداري و عمومی

0.990.652.26خالص ساير درآمدها و هزينه هاي عملياتی

7.9714.0623.27سود عملياتی

می شود (کسر)اضافه 

2.222.060.62هزينه هاي مالی

0.880.650.02خالص ساير درآمدها و هزينه هاي غيرعملياتی

6.6212.6522.67سود ناشی از فعاليتهاي عادي قبل از ماليات

0.450.90.8ماليات سود فعاليتهاي عادي

6.1711.7521.87سود خالص ناشی از فعاليتهاي عادي

 

سود و زیان هم مقیاس
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313,851,202993,621,803419,934,186خريد دارايي

2,386,250,5781,297,395,6052,193,752,443وجوه نقد حاصل از عمليات

000بازپرداخت بدهي بلند مدت

000سود نقدي پرداختي

509,662,210748,674,221464,920,983سود پرداختي بابت تسهيالت

2,448,005,8385,019,370,1447,203,490,713موجودي كاال

000موجودي كاالي نيمه ساخته

2,284,158,4924,219,721,3446,419,779,779موجودي مواد

051,252,184219,346,101موجودي كاالي ساخته اول دوره

51,252,184219,346,101476,756,271موجودي كاالي ساخته پايان دوره

1,0001,0001,000تعداد سهام

000درآمدحاصل ازسرمايه گذاري

28,870,536,26736,594,859,42757,085,807,443بهاي تمام شده كاالي فروش رفته

2,580,985,6162,448,005,8384,683,427,529موجودي كاال اول دوره

3,618,133,0104,683,427,5297,203,490,713موجودي كاال پايان دوره

1,928,126,8562,284,158,4924,219,721,344موجودي مواد اول دوره

2,284,158,4924,219,721,3446,419,779,779موجودي مواد پايان دوره

000موجودي كاالي نيمه ساخته اول دوره

000موجودي كاالي نيمه ساخته پايان دوره

اطالعات متفرقه شرکت نمونه



پرهام حساب
مشاور و مجری امور مالی

parhamhesab.ir
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