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 یزخدمت همه دوستان عز یدسالم و عرض خسته نباش

 یشرکت ها یاتمال. یدمرو ارائه م یحاتیتوض یاتابتدا در مورد مال. یکنمنباشه جلسه امروز رو با اجازه شروع م یاگه مشکل

 یاتدرصد مال یلدل ینبه هم باشد. یم یاتشرکت ها معاف از مال یاز درآمدها یدرصد هست. اما برخ 22.5طبق قانون  یبورس

 یبرا باشد. یمعاف م یاتمثال تمام درآمد حاصل از صادرات از پرداخت مال یبرا مقدار است. یناز شرکت ها کم تر از ا یبرخ

رو در  یرمعافغ یمعاف و درآمدها یدرآمدها یکدرآمدها به تفک یاتهست که جزئ یازشرکت ها ن یاتمال "یقدق" ینیب یشپ

 یششرکت ها رو پ یاتمال یخوب یتوان با درصد خطا یمناسب م ینبا تخم یراز .یستن یضرور ینکاراما ا .یمداشته باش یاراخت

 :یریدرو در نظر بگ یرابتدا نسبت ز. برآورد نمود یزناچ یسود خالص رو با خطا یجهکرد و در نت ینیب

 

 "یاتقبل از کسر مال یانسود و ز"بر  یمکن یم یمتقس یرا در نماد کراز 92سال  "یاتمال"

18037  ÷ 15%  =125684  

همانطور که  پرداخت نموده است. یاترا مال "یاتسود قبل از کسر مال"درصد از  15معادل  92در سال  یشرکت کراز یعنی

سبت ن ینهدف ابتدا ا ینا یهست.برا یشترب ینانو اطم یبه بررس یازن یناست بنابرا 22.5نسبت کمتر از  ینا یدکن یمشاهده م

. مینیبب یتا تفاوت و مقدار آن را در مقاطع مختلف زمان یکنیممختلف محاسبه م یا یاندورهم یسال ها و عملکرد ها یرا برا

 .رو در اکسل محاسبه کردم یاتو نسبت مال یمنماد رو دار یناکسل گزارشات ا



 

نشان  که با فلش یمقدار 3به خصوص  کرده است. یادینسبت در سال ها و مقاطع مختلف نوسانات ز ینکه ا یکنیدمشاهده م

 دارد. یگرد یربا مقاد یادیداده شده فاصله ز

 

 نیا یلدل ینکرده است. به هم ییرمختلف تغ یدر مقاطع زمان یاتمعاف از مال یامر آن است که درآمد ها ینا یاز علت ها یکی

 دچار نوسان شده است. یزدرصد ن
 

 

 

 

 

 



 .یا یاندورهبا فلش نشان داده شده، مربوط اند به عملکرد م یرکه در عکس ز یدو عدد نکته مهم: یک

 

 داشته است. ینسبت نوسان کمتر ین( ا92تا  89گذشته )سال  یدر سال ها یکهدر حال

 

 

 

 

 

 

 



به  یننشده است که ا ینیب یشاصال پ یات( مالیرماه )عکس ز 3بر اساس  یشبینیو پ 93جالب توجه است که در بودجه  یحت

 امر است. ینشرکت در ا یتوجه یب یلدل

 

است.  عییطب یا یاندورهم یها و عملکردها ینیب یشنسبت در گزارشات پ ینرسد که اشتباه ا ینکات به نظر م ینبا توجه به ا

 س مواردپ. (.نبوده ینگونهموارد ا یهدر مورد بق یات،)البته فقط در مورد مال یمگزارشات اعتماد کن ینپس بهتر است کمتر به ا

 .بهتر است یریمرا در نظر نگ یرز

 

 

 

 

 



 88در سال  یاتدارد: نسبت مال یادیفاصله ز یگرد یمانده که از نسبت ها یعددت باق یکیتنها  یرتقاس ینبا ا

 

 کنیمینم یکه ما سع یددقت کن. کرد یتوان چشم پوش یدور است م یمربوط به سال ها ینکهبا توجه به ا یزنسبت ن یناز ا

 دیبا یم،را درک کن یمال یها صورت ها یتمام ابهامات و ناهمخوان یماگر بخواه یراز .ینمها را کشف ک یناهمخوان ینهمه ا یلدل

 "سود خالص"در مقدار  "یرچشمگ یرتاث"ما مهم است که  یبرا "ابهامات"تنها آن دسته از  .یموقت بگذار یادیز یارزمان بس

شرکت  یاست که علت آن سهل انگار یتها دور از واقع یشبینیدر پ "یاتسبت مالن"که  یبینیممورد ما م یندر ا داشته باشد.

 یاتمعاف از مال یآن است که درآمدها یناهمخوان یناحتماال علت ا یزن یا یاندورهم یدر مورد عملکردها در محاسبه آن است.

د تا ح یدشود که اگر موثر باشند با یم یدهد یادیاشتباهات ز یا یاندورهدر کل در گزارشات م ر آن فصل محقق نشده اند.د

 یاتمال نییب یشپ یبرا یفاتتوص ینبا همه ا. یمبراش بزار یادیوقت ز یستنداره الزم ن یادیز یر. اگر هم تاثیمتوان شفاف کن

 .یدتوجه کن یرفقط به اعداد ز

 



بر سود خالص و  یزیناچ یاربس یرتاث 14تا  11 یدرصد 3)تفاوت  مناسب تر و محتاطانه تر باشه %14که عدد  یرسدبه نظر م

EPS را در  %14است که  یکاف یمکن ینیب یشرا پ 93سال  یاتآنکه مال یپس ما برا. (!یدنگران نباش ینخواهد داشت. بنابرا

بل از کسر سود ق" یدکه ابتدا با یدتوجه کن .یمضرب کن یم،کرد ینیب یشپ یگرید یکه به روشها "یاتسود قبل از کسر مال"

 .یکنیممحاسبه م %14را به کمک نسبت  یاتو سپس مال یدکن ینیب یشرا پ "یاتمال

 شده است. یهاست که از اکسل مروبطه ته "شبهرن"نماد  یانصورت سود و ز یرعکس ز. یاتاز مال یگرد یحال مثال

 

بوط است دارد مر یهبا بق یادیکه فاصله ز یعددتنها . داشته است ینسبت به کراز یشرکت نوسان کمتر یندر ا یاتنسبت مال

 90به سال 

 

 

 

 

 

 



بوده است که نشان از  19تا  17 یننسبت ب ین( ا94تا  92)از  یراخ یکه البته سال ها 21تا  17 یناند ب ینسبت ها عدد یهبق

 نسبت است. ینا یثبات قابل اتکا

 

 یکنمم یادآوری یکند،نم یتفاوت چندان %17 یا) را در نظر گرفتدرصد 19توان نسبت  یم 94سال  یاتمال ینیب یشپ یپس برا

داره که در کدال  یتر یجزئ یبه اطالعات مال یازن یاتمال یق. محاسبه مقدار دقیزنیمم ینرا تخم یاتکه ما صرفا مقدار مال

 .(.شود یمنتشر نم

 .یمبر یتا بعدش به مبحث بعد ییدمبحث هست بفرما یناز ا یاگر سوال

 یدم.اجازه ادامه مس با پ

 .رو تجربه کرد یقابل توجه یمت( رشد قیرانا ی)تراکتورساز یراسال قبل نماد تا

 

 کرد. درصد رشد 70به  یکنزد، تومان 600تا  350 یمتاز ق

 

 

 



 .یزنیمم یو عمود یافق یلشرکت را تحل ینا یانابتدا صورت سود و ز

 

گزارش قبل از رشد منتشر شده بود و ما هم به آن  ینا یراماه رو در نظر گرفتم ز 3بر اساس عملکرد  93 ینیب یشگزارش پ

فروش سال  یالر یلیاردهزار م 8.9 !یما یداشتهرخدادها خبر نم یگرنماد و د یندهکه از رشد آ یگیریمرفته و فرض م یمقطع زمان

 شده بود. ینیب یشپ 93

 



 است. یالر یلیاردهزار م 1شرکت شده است مبلغ  یدکسر شده و سود ناخالص که عا یدتمام شده محصوالت تول یبها

 

 .شده است ینیب یشدرصد پ 11سود ناخالص شرکت  یهحاش

 



درصد است، 20از  یشمختلف ب یعسود صنا یه)معموال حاش دارد یینیسود پا یهتراکتور حاش یددهد که تول یامر نشان م ینا

تا  یدتومان( را با یلیاردم 100) یلیاردیهزار م 1حال سود ناخالص . (.اند یرپذ یبمقدار آس ینسود کمتر از ا یهبا حاش یعصنا

 .کسر شد یعموم یادار یها ینههز یبرا یالر یلیاردم 358 .یمکن یبررس "سود خالص"به  یدنرس

 
 یلیاردم 20 یزناچ ینهسپس هز. سودناخالص گذاشت یرو یادیز یمنف یرتاث یندرصد سود ناخالص بود بنابرا 35 ینههز ینا

 کسر شد. "یاتیعمل یخالص درآمدها" یفدر رد یالیر

 



بهره وام  هین. هزیرسیمم یمال یرچشمگ ینهبه هز ین،اما پس از ا .یستآن الزم ن یبررس یجهاست و در نت یزناچ یاربس ینههز ینا

 ست.ا یادکه نسبت به سودناخالص ز یافتیدر یها

 
و  یعموم یادار یها ینههز یالر یلیاردم 358با کسر  یلیاردیهزار م 1)سود ناخالص  کسر شد ینجاا یزن یالر یلیاردم 311

ز درآمد حاصل ا"که  یبعد یفرد. لحظه!( ینالبته تا ا یافته،سوم کاهش  یکتا  یجهمواجه شد و در نت یالر یلیاردم 311کسر 

 .کند یبه سود ناخالص اضافه م یالر یلیاردم 170است  "یگذار یهسرما

 



 

 یالر یلیاردم 415سود ناخالص به  یالر یلیارد)هزار م یدیمرس یالیر یلیاردم 415به سود خالص  یاتپس از کسر مال یتدر نها

 یها یفرد یدحال با ماه انجام شد. 3بر اساس عملکرد  93 ینیب یشپ یعمود یلتحل یبترت ینبه ا. (.شد یلسود خالص تبد

 6ماهه و  3تا جلسه بعد دوستان عالقه مند خودشون گزارش  .یشهجلسه وقت نم ینکه در ا یمکن یافق یلباال را تحل یتبا اهم

تراکتور و  ینا یمتق یراعلت رشد تا. "475تراکتور "از محصوالت به نام  یکی یمتکنند. به خصوص ق یرو بررس یراماهه تا

 یزدارد که در جلسات بعد به آن ها ن یمتعدد یها یرمجموعهز یرانا یتراکتورساز ها بود. هیرمجموعدرآمد ز یشافزا ینهمچن

 .یپردازیمم

 هست در خدمتم یاگر سوال

 یدین؟م یحرو توض یبه روش ثبت دفتر یهعرضه اول یدروش خر

 .یدنک یافترو در یکامل تر یکه پاسخ ها ییدسوال بفرما یزسوال رو بهتره از کارگزاران عز ین. اییداستفاده نما ینکل این از

 فرمودید: شش(صفحه  ـجلسه پنجم )عقب هستم  یمن کم یدببخش

 (94سال  ایر)محاسبه تولید نماد کرازی ب ششصفحه  ـپنجم جلسه  ـیادآوری  

 .یرسدم یربه عدد ز ین. بنابرایدهدم یشافزا %80هزار تن(  12مقدار را ) ینتن بوده و طرح توسعه ا 12600سال قبل  

8/1  x 22600  =12600  

 را از کجا به دست آوردید؟ 8/1عدد 

 یبه دست م یدجد یدشود و تناژ تول یضرب م 8/1 در یقبل ید. پس تناژ تولبدیام یشافزا %80پس از طرح توسعه  یدتناژ تول

 .یدآ
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