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استفادهكنندگانوسرمايهگذارانبرايتصميمگيريبهاطالعاتماليكهبخش عمشده نا 
صورتهاي

مي يدنيا مندهستند.تجزيهوتحليل
صورتهايماليپ 

طريقتجزيهوتحليل
ركتهشا،قشدرتتصشميمگيشريرا
صورتهايماليشش 

ماليبااستفادها اطالعاتمندرجدر
ميدهد.ا جملهابزارهايتجزيهوتحليلصورتهايمالي،اسشتفادهوبشهكشارگيري
افزاي  
صورتهايمالياست.

نسبتهايماليحاصلها 

نسبتهايجشاريو نشيبيرشترياكشاربردرادرتجزيشهوتحليشلصشورتهشايمشاليدارا
ميباشندكهتحليلگرانماليطيساليانمتماديبرايار يابيتواننقشدينييششركتهشاا 

ميتشوانبشهعشد لحشا 
ميباشندكه 
نهااستفادهكردهاند.لكاايانسبتهادارايايراداتي 
كردنتركيبموجوديكاال ،مانبا پرداختبدهيهايششركتو مشاندريافشتمبالبشات
اخصهشايجديشدياراهشهكشردهانشدكشه

اشارهنمود.محققانماليبرايرفعاياايشراداتشش
ميباشند.
شاخصها 

شاخصفراگيرنقدينييودورهتبديلوجهنقدا جملهايا
بنابراياهدفاياپژوه  مونراببهبياشاخصفراگيرنقدينييودورهتبديلوجهنقد
بانسبتجاريوهمچنيادورهتبديلوجهنقدباشاخصفراگيرنقدينيياست.درراسشتاي
اياهدف،بهمبانينظريوارتباطتئوريكبيانسبتهايجاريو نيونسبتهشاينشويا
نقدينييوتحقيقاتداخليوخارجيدراياخصوصپرداختهشدهاست.بهمنظور مشون
شركتهشايداروسشا يفاشاپپذيرفتشهششدهدربشورااورادبهشادار

عملياياراببهكليه
ميباشندطييكدورهپنجساله()4831-4831مشوردتحقيشقو
تهرانكهشامل92شركت 
ميدهدكشهبشياششاخصفراگيشرنقشدينييونسشبت
بررسيقرارگرفت.نتايجتحقيقنران 
جاريهمبستييمثبتوقويوجودداردامشابشيادورهتبشديلوجشهنقشدونسشبتجشاري
همبستييضايفوبيادورهتبديلوجهنقشدوششاخصفراگيشرنقشدينييهمبسشتييمنفشي
شركتهايداروسا يفااپپذيرفتهششدهدر

وجوددارد .بنابرايابراساانتايجتحقيقبه
ميگردددرتجزيهوتحليلهايخودشاخصفراگيشرنقشدينيي
بورااورادبهادارپيرنهاد 
رادرنظربييرند.

كلید واژ ها :نقدينيي،نسبتجاري،شاخصفراگيرنقدينيي،دورهتبديلوجهنقد

511

  Daneshvar (Raftar) Management and Achievement / Shahed University / 17th Year / 2010 / No.41دوماهنامه علمي – پژوهشي دانشور رفتار  /مديريت و پيشرفت /دانشگاه شاهد  /تير  / 98سال هفدهم  /شماره 14

دانشور

بررسی رابطه همبستگی بین نسبت جاار

بررسی رابطه همبستگی بين نسبت جاری و شاخص فراگير نقدینگی در شركتهای فعال در صنعت داروسازی پذیرفته شده در بورس...

  Daneshvar (Raftar) Management and Achievement / Shahed University / 17th Year / 2010 / No.41دوماهنامه علمي – پژوهشي دانشور رفتار  /مديريت و پيشرفت /دانشگاه شاهد  /تير  / 98سال هفدهم  /شماره 14

مقدمه

عدم خريد سهام شركت (در مورد سرمايه گذاران) و يرا

استفاده كنندگان و سرمايه گذاران براي تصميم گيرري بره

نسبت به دادن اعتبار و يا برگشت سرمايه خود (در مورد

اطالعات نيازمند هستند كه اين نوع اطالعات ميتواند از

اعتبار دهندگان)تصميمات بهينه اتخاذ نمايند.

طريق صورت هاي مالي كه يكي از منراب ترامين كننرده

طي ساليان متمادي استفاده كنندگان اطالعات مالي و

نيازهاي سرمايه گذاران و استفاده كنندگان است برروورده

مديران براي ارزيابي توان نقدينگي شركت از نسبتهاي

شود .تجزيه و تحليل كننردگان صرورت هراي مرالي برا

نقدينگي استفاده كرده اند .لريكن ايرن نسربت هرا داراي

اسررتفاده از اطالعررات منرردر در صررورتهرراي مررالي

ايراداتي ميباشرند ،از جملره اينكره شرركت هرا برراي

شركتها قدرت تصميمگيري را افزايش ميدهند.

پرداخت تعهدات جاري قادر نيسرتند كره حسرا هراي
دريافتني و يا موجوديهاي كاال را به سررعت بره نقرد

نقدينگي هر واحد اقتصادي بهعنوان يكري از عالمرم
حيات ون بنگاه است .نقدينگي در مقايسه با سرودووري

تبديل كننرد[ .]3همچنرين عردم لحراك كرردن تركير

از اهميت بيشتري برخوردار ميباشد .زيرا شرركتهراي

موجودي كاال ،زمان بازپرداخت بردهيهراي شرركت و

با سودووري پايين يا حتي غيرسودوور ميتواننرد مردت

زمان دريافت مطالبات ازجمله اين ايرادات ميباشند كره

بيشتري در خدمت اقتصاد قرار گيرند امرا شرركتهراي

محققان مالي براي رف اين ايرادات شاخصهراي نروين

بدون نقدينگي اميد به حيات كمتري دارند .توانايي انجام

نقررردينگي از جملررره «شررراخص فراگيرررر نقررردينگي

تعهرردات كوترراه مرردت شررركت را قرردرت نقرردينگي

) » (Comprehensive Liquidity Indexرا ارامه دادند .در اين

مينامند[ .]5از جمله راههاي ارزيابي سودووري و قدرت

پژوهش با تأكيد بر نسبت هاي نقدينگي (نسبت جاري و

نقدينگي تجزيه و تحليل نسبت هاي نقدينگي مريباشرد.

دوره تبديل وجه نقد) برونيم تا با به دست ووردن رابطره

اين نسبت ها توان واحد انتفاعي را براي ايفاي تعهردات

همبستگي بين نسبت -هاي مذكور و شاخصهاي نروين

كوتاه مدت خرود از محرل دارايريهراي نقردي نشران

نقدينگي با معرفي نسبتهاي جديد اسرتفادهكننردگان را

ميدهد.

در اخذ تصميمات بهينهتر ياري نماييم.
با توجه به اينكه همبستگي اين نسبتهرا در صرنعت

همچنين نسبتهاي مالي از اين جهت قابل اهميتاند
كه اوالٌ مورد استفاده بخش عظيمي از گروههراي ذينفر

غذامي مورد وزمرون قرارگرفتره برود در ايرن پرژوهش

قرار ميگيرند ،ثانياٌ ،ميان جنبرههراي مختلرف موقعيرت

صنعت داروسازي جهت بررسي همبستگي اين نسبتهرا

اقتصادي يك واحد تجاري ارتبرا برقررار مريكننرد و

انتخا

گرديده است .ضرمنا عرالوه وزمرون همبسرتگي

اطالعات بهتري را در مقايسه با زمانيكه اين جنبههرا بره

نسبت هراي سرنتي و نروين نقردينگي ،همبسرتگي برين

طور مجزا گزارش ميشوند را فراهم ساخته و جرذابيت

نسبت هاي نوين (شاخص فراگير نقدينگي و دوره تبديل

بيشتري دارند .ثالثاٌ امكان مقايسره صرورت هراي مرالي

وجه نقد) نيز وزمون شده است.

واحدهاي تجاري مختلف را افزايش ميدهنرد و رابعراٌ،
ابزار مفيدي براي تشخيص مشركالت و كاسرتيها و نره

مبانی نظر پژوهش

مشخصكننده علت بوجود ومدن مشكالت ميباشند[.]2

به رغم شكلگيري انديشه تناس

در علم سدههاي كهن،

در حقيقت افرراد ذينفر شرركت اعرم از صراحبان

به كارگيري نسبتها و تعيين روابط و معياري خاص بين

شركت ها ،سرمايه گذاران ،اعتبار دهندگان و مرديران برا

اقالم صورت هاي مالي (اطالعرات حسرابداري) تحرت

استفاده از نسربتهراي مرالي مريتواننرد دورنمرايي از

عنوان تجزيه و تحليل صورتهاي مالي ،پس از انقرال

وضعيت وتي شركت بهدست وورند تا نسبت به نگهداري

صنعتي و در نيمه وخر قرن نوزده متداول شده است .قبل

يا فروش سهام خود (در مورد سهامداران) و خريرد يرا

از شررروع قرررن  ،51در گزارشررگري مررالي از قاعرردهاي
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فعاليتهاي حسابداري خود را محرمانره تلقري كررده و

ميان نسبتهاي سنتي نقدينگي و دوره تبديل وجه نقد از

روشهاي گزارشرگري صررفاب برراي پاسري گرويي بره

ميان نسبتهاي نوين نقردينگي انتخرا

و موردمقايسره

صاحبان شركت و اعطاكنندگان وام صورت ميگرفتره و

قرار گرفتهاند.
موضوع دوره تبديل وجه نقد

از ونجرايي كره سررمايهگرذاري از گسرتردگي عمررومي

(Cash Conversion CCC

برخوردار نبوده و شركت هاي سهامي عام شكل نگرفتره

) Cycleبراي اولين بار توسط در سرال  5111ارامره شرد

بودند ،لذا در اكثر موارد تامين مالي ايرن شرركتهراي

[ :]1ريچارد و الولرين ) (Richards and Laughlinدر سرال

تجاري توسط اشخاصري معردود و بانرك هرا صرورت

 5171عقيده داشتند كه تجزيه و تحليل دوره تبديل وجه

ميگرفت .نگهداري دفاتر و گزارشهاي حسرابداري بره

نقد ميبايست بهعنوان مكملري برراي تجزيره و تحليرل

قصد استفاده مرديريت شرركت و اعطراكننردگان وام و

نقدينگي سنتي (ايستا) استفاده شود زيرا ون ديد پويرايي

بانكها تهيه ميشده است .بانكها و اعطاكنندگان اعتبار

را ارامه ميدهد .ونها اين موضوع را كه بين دوره تبرديل

در وهله اول بر جريانات نقردي و توانرايي شرركت در

وجه نقد و نسبتهاي جراري و ونري رابطره معنراداري

پرداخت بدهي هايشان عالقه مند بودند .اين امرر باعر

(مثبت) وجود دارد استنتا كردند .نرورگرن

شده بود تا رويكرد تجزيه و تحليرل نسربت هرا جهرت

در سال  5175تجزيه و تحليلگردش وجروه نقرد را برر

اعطاي اعتبار از توسعه بيشتري به ويژه در كشور امريكا

مبناي دوره تبديل دارايي و دوره تبديل بدهي را معرفري

برخوردار شرود .تقريبراب در دهره 5711ترا دهره ،5711

نمودند.

)(Nordgren

تفكيك اقالم جاري و غيرجاري شروع و بررسي روابرط

امري ) (Emeryدر سرال  5174ويژگريهرايي را كره

بين اقالم مختلف دادهها متداول شد و در سالهاي وخرر

نيازمند اندازهگيري نقدينگي كاال ميباشرد را بررسري و

دهه  ،5711روند مقايسه دارايي هاي جاري به بدهيهاي

نسبت هاي سنتي را با توجه بره ايرن ويژگريهرا مرورد

جاري شكل گرفت .هر چند كه در دهه  5711تعردادي

ارزيابي قرار داد.

نسبتهاي مالي محاسبه و مورد استفاده قرار مريگرفرت

او همچنين معيار اندازهگيري نقدينگي جديدي را بره

ولي نسبت جاري اهميتي بيشتر و تأثيري طروالني روي

نام المبا معرفي نمود .المبا ،نسبتي از گردش وجوه نقرد

تحليل صورتهاي مالي نسبت به بقيه نسبتهرا داشرت.

ميباشد كه توسعه مناب شرركتهرا را جهرت پوشرش

در حقيقت ،استفاده از نسبتها در تحليل صرورتهراي

تعهدات نقد بالقوه پوشش ميدهد[.]1
بلت

مالي با نسبت جاري وغاز شد[.]4

)(Belt

در سال  5171روندهايي از دوره تبرديل

در دهه  11بود كه پژوهشگران مالي درصدد برومدند

وجه نقرد را در خرالل سرالهراي  5111- 5173برراي

تا ايرادات نسبت هاي مالي سنتي رابرطرف نمايند.شرايد

شركت هراي ومريكرايي وزمرون كررد .او دريافرت كره

 (Melnykدر سرال

شركتهاي خرده فروش و عمده فرروش هرر دو داراي

 5114براي اولين بار نسبت هاي مالي نوين نقردينگي را

دوره تبديل وجه نقد كوتاهتري نسبت بره شرركتهراي

به تحليل گران مالي معرفري نمودنرد .ايرن پژوهشرگران

توليدي هستند [.]1

شاخص فراگير نقدينگي را كه در واق از تعرديل اقرالم

بسلي و مير

بتوان گفت مليك و بيراتي

)and Birati

)Meyer

 (Besley,در سرال  5171ارتبرا

بين حسا هاي سرمايه در گردش و دوره تبرديل وجره

تشكيلدهنده نسبت جاري بهدست ميويد معرفي كردند.

نقد را مورد ارزيابي قرار دادند.

دكتر كاستا ،استاد دانشگاه كاليفرنيرا در سرال 2115
طي پژوهشي [ ]1به مقايسه قابليرت نسربتهراي سرنتي

در سررررال  5111سرررره تررررن از پژوهشررررگران

نقدينگي و نسبتهاي نوين نقدينگي در ارزيابي سررمايه

 (Centry , Vaidyanathan ,دوره تبديل وجره نقرد را

)Lee
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توسررعه دادنررد و دوره تبررديل وجرره نقررد مرروزون

پژوهش بيانگر ونست كه بين نسبت هاي نقدينگي سرنتي

) (Weighted Cash Conversion Cycleرا معرفي نمودند.

(تعهدي) و مخرار سررمايه اي ،همبسرتگي معنراداري

در نتيجه اين مطالعرات مشرخص گرديرد كره دوره

وجود ندارد و ارامه ون ها در كنرار يكرديگر ،تصرويري

تبديل وجه نقد موزون و دوره تبديل وجه نقد مسرتقيماب

روشن تر از برقراري فرض ترداوم فعاليرت يرك واحرد

قابل مقايسره نيسرتند ،دوره تبرديل وجره نقرد مروزون

تجاري ارامه ميكنند.

حساسيت بااليي نسبت به ميزان پرداختها داشرت .ونهرا

همچنين خوش طينت و نمازي در مقالهاي همبستگي

نتيجه گرفتنرد كره دوره تبرديل وجره نقرد مروزون بره

بررين نسرربتهرراي مررالي سررنتي و نرروين نقرردينگي در

اندازهگيري بهتر نقدينگي كمك ميكند.]1[.

شركت هاي فعال سازمان بورس اوراق بهادار در صنعت

در سال  ،5113مك كارتي و لري يرودي
)Ly Youdi

غذايي در خالل سرال هراي 5311-75رامرورد بررسري

(Mc Carty

 andارتبا بين دوره تبديل وجه نقد و نسبت

قراردادهاند .نتايج اين پژوهش نشان داده است كه[:]7

جاري و سري را براي شركتهراي كوچرك در خرالل

 .5بين نسبت جاري و نسبت فراگير نقدينگي همبستگي

سال هاي  5174 -5177مورد بررسي قررار دادنرد .ايرن

كامالب مثبت و قوي وجود دارد.

نتايج نشان داد كه دوره تبديل وجه نقد با نسبت جراري

 .2بين نسبت وني و فراگير نقدينگي همبستگي مثبرت و

داراي همبستگي منفي است اما بين نسبت سرري و دوره

كامال قوي وجود دارد.

تبررديل حسررا هرراي دريررافتني رابطرره مثبترري وجررود

 .3مانده نقدي خالص با نسربت جراري و نسربت ونري

دارد.همچنين اين نتايج نشان داد كه تفاوت برين مفهروم
CCC

داراي همبستگي مثبت ميباشد.

در توليد ،خرده فروشري و عمرده فروشري زيراد

 .4دوره تبديل وجه نقد با دو نسبت جاري و وني داراي

ميباشد.]1[.
اسچيلينگ

همبستگي مثبت ميباشد.
نيز از جمله پژوهشگراني برود

در اين پژوهش برونيم تا قدرت نقدينگي شرركت را

كه در سال  5111ثابت كرد كه دوره تبرديل وجره نقرد

به دو روش نسبتهاي سنتي (محاسبه نسبت جراري) از

يكي از تكنيكهاي ارزيابي سرمايه در گردش مريباشرد

يك طرف و شاخصهاي نوين نقدينگي (شاخص فراگير

كه موقعيرت نقردينگي ميرانگين شرركتهرا را تشرري

نقدينگي و دوره تبديل وجه نقد) از طرف ديگر محاسبه

ميكند.]1[ .

و با بررسي رابطه همبستگي بين ونهرا ،ترأثير تعرديالت

گالينگر

)(Schilling

نيز در سال  5111ضرمن انجرام

بكار رفته در داراييها و بدهيهرا را برر شراخصهراي

پژوهشهايي در زمينه نسبتهاي نوين نقدينگي ،پيشنهاد

جديد ارزيابي نموده و بتوانيم با ارامه شاخص هاي نوين

كرد كه دوره تبديل وجه نقد را جايگزين اندازهگيريهاي

نقدينگي به استفادهكنندگان و تصميمگيرنردگان ،ونهرا را

نقدينگي سنتي را كنند.

در اخذ تصميمات بهينه ياري نماييم.

)(Gallinger

جهانخاني وطالبي طري مقالره اي معيارهراي نروين

همچنين با محاسبه شاخصهاي جديد ميتوان به اين

نقدينگي ،انواع و روشهراي محاسربه ،مزايرا و معاير

نتيجه رسيد كه ويرا ايرن شراخصهرا اعرداد و ارقرامي

نسبت هاي نوين در مقايسه با نسبت هاي سنتي نقردينگي

متفاوت با قبل و يا هم جهت و هم سو برا نسربتهراي

را معرفي نمودهاند.]5[ .

سنتي را در اختيار استفادهكنندگان قرار ميدهند.

وقايان بهرامفر ،مهراني و غيور به بررسي ارتبا برين

با عنايت به مطال

ذكرر شرده اهرداف پرژوهش را

نسبت هاي نقدينگي سنتي (تعهدي) و نسبت هراي مرالي

ميتوان به شرح ذيل بيان نمود:

حاصل از صورت جريان وجوه نقد (نسبتهاي مخرار

 .5بررسري رابطره همبسرتگي برين نسربتهراي نروين

سرررمايهاي) را مررورد بررسرري قرررار دادهانررد[ .]1نتررايج

نقدينگي و نسبتهاي سنتي
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 .3بين دوره تبديل وجه نقد و شاخص فراگير نقردينگي

 .2ارزيابي تعديالت اعمال شده در نسربتهراي نروين
نقدينگي از طريق بررسي همبستگي اين نسبت ها برا
نسبتهاي سنتي.
 .3كمك به سرمايهگرذاران ،صراحبان شرركت ،اعتبرار

روششناسی پژوهش

دهندگان مالي و بستانكاران در جهرت تعيرين ارزش

متغیرها پژوهش وروش انداز گیر

شركت با استفاده از پيش بيني وضعيت نقدينگي(.مي

با توجه به فرضيههاي پرژوهش متييرهرا شرامل نسربت

توان گفت با توجره بره رفر ايررادات نسربتهراي

جاري ،شاخص فراگير نقدينگي و دوره تبديل وجه نقرد

سنتي،در صورت وجود همبستگي بين اين نسبتهرا،

مي باشند كه عبارتند از:
نسربت جراري :از تقسريم دارايريهراي جراري برر

استفاده از اين شراخصهرا اطالعرات بهترري را در

بدهيهاي جاري بهدست ميويد.
داراييهاي جاري

تجزيه و تحليل هااز لحاك وضعيت نقردينگي ارامره
خواهد كرد).
 .4كمك به مديران در جهت انجرام وارايف خرود از

بدهيهاي جاري

طريق پيش بيني وضعيت نقدينگي شركت و همچنين
اخذ تصميمات مناس .
 .1ارامه و معرفي نسبتهاي مرالي مروثر و مناسر

= نسبت جاري

شاخص فراگيرنقدينگي :ايرن شراخص برا محاسربه
در

ميانگين وزني نسبت جاري ،مشكل مربرو بره در نظرر

ارزيابي نقدينگي شركتها.

نگرفتن درجره نقردينگي دارايريهراي جراري و زمران

به دليل اهميت نسبت جراري در ارزيرابي نقردينگي

بازپرداخت بدهيهاي جاري را مرتف ميكند.

شركتها ،در اين پرژوهش سرعي شرده اسرت كره برا

جزميات اين مدل به شرح زير ميباشد[:]1

اطالعات موجود در صورتهاي مالي و يادداشرتهراي

 .5براي هريك از داراييهاي جاري با توجه بره درجره

همراه شركتهراي داروسرازي فعرال در برورس اوراق

نقدينگي ونها وزن معيني اختصاص داده مريشرود و

بهادار تهران نسبت جراري بره روش سرنتي محاسربه و

مبلغ تعديل شده شان محاسبه ميشود ،وزن هر دارايي

عبارتست از( :معكوس گردش هر دارايي – )5

سپس نسبت جاري و دوره تبديل وجره نقرد برا اعمرال
تعديالت الزم محاسبه و رابطه همبستگي بين ونها مرورد

 .2وجه نقد به دليل اينكه ماهيتاب نقد است ضرري

بررسي قرار گيرد.

يرك

داده ميشود و احتيا به وزن ندارد.

حساسيت وضعيت نقدينگي و گردش كوتاه عمليات

 .3چون مطالبات شركت ،براي تبديل به نقد شدن يرك

از يك طرف و حذف تأثيرات اسرتفاده از شرركتهراي

مرحله عق تر ميباشد به شرح زير تعديل ميشود:

مختلف فعال در صنعتهراي مختلرف از جملره داليرل

AR  R * 1  1/ TR

شركتهاي صنعت داروسازي فعرال در برورس

T R  T CS / R

انتخا

اوراق بهادار تهران ميباشد.

كه درون:
 : ARحسا هاي دريافتني تعديل شده

فرضیهها پژوهش:

 : T Rگردش حسا هاي دريافتني

 .5بررين شرراخص فراگيررر نقرردينگي و نسرربت جرراري

 : Rمانده حسا هاي دريافتني

همبستگي مثبت وجود دارد.

 : T CSفروش نسيه طي سال

 .2بين دوره تبديل وجه نقد و نسبت جاري همبسرتگي
مثبت وجود دارد.
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 .4موجودي كاال به دليل اينكره بايرد ابتردا تبرديل بره

دوره تبديل وجه نقد ( :)CCCدوره زماني خالص بين

حسا هاي دريافتني و سپس تبرديل بره وجره نقرد

پرداخت بدهيها و دريافت وجه نقد از محرل وصرولي

شوند به شرح زير تعديل ميشوند:
AINV  INV* 1  1/ TR  1/ TINV
 S ( / INVيا T INV  ) COGS

مطالبات ميباشد .فرمول محاسبه دوره تبديل وجره نقرد
به شرح زير ميباشد:

CC  OC  PP

كه درون:

كه در ون:

: AINVموجودي كاالي تعديل شده

: CCدوره تبديل وجه نقد

 : T INVگردش موجودي كاال

 : PPدوره تأخير در پرداخت حسا هاي پرداختني

 : COGSقيمت تمام شده كاالي فروش رفته

: OCدوره عمليات

 : INVمانده موجودي كاال

دوره عمليات به صورت زير محاسبه ميشود:

OC  INPV  RP
INVP  365/ T INV

 : Sفروش
 .1براي هريك از بردهيهراي جراري ضرري

تعرديل

كه در ون:

محاسبه و مبلغ تعديل شده شان محاسبه ميشود.

: RPدوره وصول مطالبات

تعديل حسا هاي پرداختني به شرح زير ميباشد:
APA  PA* 1  1/ TPA

 : T INVگردش موجودي كاال
: INVPدوره نگهداري موجودي كاال

T PA PUR / PA

دوره تأخير حسا هراي پرداختنري بره شررح زيرر

كه درون:

محاسبه ميشود:

: APAحسا هاي پرداختني تعديل شده
 : PAمانده حسا هاي پرداختني

كه در ون:

 : T PAگردش حسا هاي پرداختني

: PPدوره تأخير در حسا هاي پرداختني

 : PURكل خريد دوره

: PAمانده حسا هاي پرداختني

حسا هاي مربو به پريش پرداختهرا و سفارشرات

 : DCOGSقيمت تمام شده كاالي فروش رفته روزانه

مواد و كاال بهدليلي اينكه اكثراب بابت خريد مواد اوليره و

 COGS / 360مي باشد.

موجودي كاال ميباشند همانند موجرودي كراال تعرديل
خواهند شد .در صورتيكه محاسبه گردش براي قلمري از

قلمرو و نوع پژوهش

اقالم تشكيل دهنده داراييهاي جاري و يرا بردهيهراي
جاري مقدور نباشد (همانند طل

PP  PA / DCOGS

اين پرژوهش از نروع ميرداني در حروزه پرژوهشهراي

از شركتهاي وابسته)

توصيفي حسابداري و مبتنري برر اطالعرات واقعري در

مبلغ بدون تعديل در محاسبه منظور خواهد شد .برديهي

صورتهاي مالي شركتهاست.

است با توجه به ناچيز بودن مبلغ اين حسا ها در مقابل

قلمرررو پررژوهش از سرره بخررش مكرراني ،زمرراني و

ساير داراييهاي جاري خدشهاي در نسبت وارد نخواهد

موضوعي به شرح زير ميباشد:

شد.]2[.

مكاني :تمامي شركتهاي صنعت داروسازي پذيرفته

پس از انجرام تعرديالت مشرروحه فروق ،شراخص

شده در بورس اوراق بهادار تهران را شامل ميشود كره

فراگير نقدينگي به شرح زير محاسبه ميشود:

از جمله مهمترين داليل انتخا

ACR  ACA / ACL

اين شركتهرا ،چرخره

عمليات سري در اين شركتها ميباشد.

: ACRشاخص فراگير نقدينگي
 : ACLبدهي جاري تعديل شده
 : ACAدارايي جاري تعديل شده
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زماني :همان طروري كره ذكرر شرد قلمررو زمراني

بر نتايج پژوهش نخواهد داشت.

در يك دوره پنج

با عنايت به مطال

ساله از سال  5371- 5374را در بر گيرد.

فوق 21 ،شركت فعال در صنعت

موضوعي :قلمرو موضروعي ايرن پرژوهش شرامل

داروسازي پذيرفته شده در بورس اوراق بهرادار تهرران

مطالعرره مبرراني نظررري و ادبيررات پررژوهش ،براسرراس

انتخا

و اطالعات صورتهاي مالي دوره پنج ساله ونها

پژوهشهاي انجام شده داخلي و خارجي از يك طرف و

(سال  )5371-5374جم ووري و مورد تجزيه و تحليرل

تجزيه و تحليرل نسربت هراي محاسربه شرده براسراس

قرار گرفتهاند.
جدول پيوست  ،5ليست شركتهاي منتخ  ،تراريي

اطالعات مالي واقعي منتشره توسط بورس اوراق بهرادار

تاسيس ،تاريي ورود به بورس و اوراق بهرادار و تراريي

تهران با استفاده از نرمافزارهاي  Excelو  SPSSميباشد.

سال مالي ونها را نشان ميدهد.
جامعه آمار

جامعه وماري كه براساس قلمرو پژوهش تعيين گرديرده

معیارها نوين نقدينگی

است شامل كليه شركتهاي صنعت داروسازي پذيرفتره

ايراد اصرلي معيارهراي سرنتي انردازه گيرري نقردينگي

شده و فعال در بورس اوراق بهرادار تهرران مريباشرد.

شركتها اين بود كه درخصروص دارايريهراي جراري

اين شركت ها را ميتوان بره شررح ذيرل

درجات قابليت نقد شدن و درخصوص بدهيهاي جاري

داليل انتخا

سرعت باز پرداخت بدهيها مدنظر قرار نميگرفت .براي

برشمرد:
به دليل اهميت نقدينگي و همچنين توجه بره چرخره

رف اين ايراد ميتوانيم تعيين وضعيت نقدينگي شرركت

نقررد شرردن اقالمرري از دارايرريهرراي جرراري همچررون

را به جاي اينكه متكي به يك شاخص كنريم بره وسريله

حسا هاي دريافتني و موجرودي كراال ،شرركتهرايي

مجموعه اي از شاخص هرا كره بره هرم مررتبط هسرتند

مدنظر بودند كه دوره گردش عمليات كوتاهترري داشرته

اندازه گيري كنيم اين نحوه انردازه گيرري را ،معيارهراي

باشند .در اين صنعت بهدليل وجود كاالهاي فاسد شدني

مرتبط نام گرذاري مريكنريم و جزميرات ون بره شررح

و داراي تاريي مصرف معين ،موجوديهاي كراال عمومراب

زيراست:
نسبت جاري را به عنوان معيار اصرلي نقردينگي در

فاقد اقالم بردون گرردش هسرتند .بره عبرارتي چرخره

نظر ميگيريم.

عمليات سري و داراي عمر كوتاهتري هستند.
با عنايت به اين مطلر

براي تعيين قابليت نقد شدن مطالبات ،دوره وصرول

كره شرركتهراي مختلرف

مطالبات را محاسبه ميكنيم.

پذيرفته شده و فعال در بورس اوراق بهرادار (از صرناي

براي تعيين قابليت نقد شردن موجرودي كراال دوره

گوناگون) داراي وضعيتهاي نقدينگي متفاوتي ميباشرند،
با انتخا

نگهداري موجودي كاال را محاسبه ميكنيم.

يك صنعت خاص ميتوانيم بره نتيجره قابرل

براي تعيين زمان بازپرداخت بدهيهاي جراري دوره

قبول و رضايت بخشتري دست مييابيم.
موارد مشروحه ذيل در انتخا

حسا هاي پرداختني را محاسبه ميكنيم.

جامعه وماري در نظر

معيارهاي نوين نقدينگي و نحوه محاسربه هريرك در

گرفته نشده است:


تاريي ورود شركتها به بورس اوراق بهادار تهران



تاريي سال مالي شركت

جدول  5ارامه شده است.
در اين پژوهش نسبت جاري بعلت كراربرد فرراوان

با توجه به اينكره نسربتهراي هرر سرال مرالي يرا

توسط استفاده كننده گران و تصرميمگيرنردگان از ميران

نسبت هاي نوين متناار با همان سال مقايسه و همبستگي

نسبتهاي سنتي و شاخص فراگير نقدينگي با توجره بره
اينكه پس از انجام تعرديالتي در نسربت جراري مرورد
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جدول  :1معيارهاي نوين نقدينگي
عنوان

تعريف

متغیرها

نحو انداز گیر

اين شاخص با محاسبه ميانگين وزنري

:ACRشاخص فراگير نقدينگي

شاخص

نسبت جاري ،مشكل مربو به در نظر

 :ACLبدهي جاري تعديل شده

فراگير
نقدينگي

نگرفتن درجره نقردينگي دارايريهراي
جاري و زمان بازپرداخت بردهي هراي

ACR  ACA / ACL

 :ACAدارايي جاري تعديلشده

جاري را مرتف ميكند.
:CCدوره تبديل وجه نقد

دوره زمرراني خررالص بررين پرداخررت
دوره تبديل بدهي ها و دريافت وجه نقرد از محرل
وجه نقد

مانده نقدي
خالص[]51

CC  OC  PP

وصولي مطالبات ميباشد
در ايررن شرراخص بررراي نشرران دادن
وضعيت نقدينگي شركت به مانده وجه
نقد و اوراق بهادار توجه ميشود

 :MKTاوراق بهادار قابل فروش
:TAكل داراييها

NLB  Cash  MKT  AP / TA

:APاسناد پرداختني
:CASHوجه نقد

روش تطبيق تا چه حد وجوهي كه از محل مطالبات
سررسيد جم ووري ميشود پاسخگوي تعهدات
بدهيهاي و برردهيهرراي جرراري اسررت ،دوره
جاري و مطالبررات و دوره برردهيهرراي جرراري

روش المبا
)(Lambda

 : PPدوره تأخير در پرداخرت
حسا هاي پرداختني
:NLPمانده نقدي خالص

در اين روش براي پيبردن به ايرنكره

مطالبات

:OCدوره عمليات

:MMشاخص تطبيق سررسيد

MM  CLP  DS/RP  DP

:RPدوره وصول مطالبات
 :CLPدوره پرداخت بردهي هراي
جاري
:DPمتوسررط پرداخررت روزانرره
)(TP/360

محاسبه و مقايسه ميشود

:DSمتوسط فروش روزانه

)(S/360

اين روش از جمله روشهايي است كه
در انرردازهگيررري قرردرت نقرردينگي

( FRSذخيره اوليره) :وجره نقرد
بعالوه اوراق بهادار قابل معامله،

شركت ها به جريان هاي نقردي وتري و

جاري

همچنين عدم اطمينان در جريان نقردي

براي محاسبه عملياتي ورودي و خروجي توجه دارد.
نقدينگي[]51

به عالوه اعتبار در حسا
Lambda  FRS  ENCF/ SNCF

 : ENCFجريان نقدي خرالص

مورد انتظار
 : SNCFعررردم اطمينررران يرررا
پراكنرردگي جريررانهرراي نقرردي
(انحراف معيار)

شاخص دوره اندازهگيري وزني روزهايي كره وجروه
تبديل وجه

نقد به صورت دريافتنيها ،موجرودي و

نقد موزون

پرداختنيها محدود شده اند

(Weighted
Cash
Conversion
)Cycle

[]52

WCCC  WOC PTDAPT

نقدموزون
 :WOCدوره تعديلشده عمليات
:PTوزن حسا هاي پرداختني

به منظور پويا كردن نسربت نقردينگي،
نسبت گردش بسياري براين عقيدهاند كه در محاسربه
نقدي  (Cashنسبت جاري ،بهجراي دارايري جراري
)Flow Ratio

:WCCCدوره تبررررديل وجرررره

ميبايرد از گرردش نقردي حاصرل از

گردش نقدي حاصل از عمليات
بدهيهاي جاري

عمليات واحد تجاري استفاده كرد
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منظور از گردش نقدي ،تفاضرل
دريافتها و پرداختهراي نقردي
ميباشد

دكتر محمدجواد شيخ و مهدی دهقانهراتی

جدول  :2همبستگي متيير Xو,Yو Zسالهاي 5371-74
شاخص فراگيرنقدينگي /نسبت جاري

1/54

1/52

1/21

1/41

1/72

دوره تبديل وجه نقد /نسبت جاري

1/13

1/47

1/41

1/21

1/21

دوره تبديل وجه نقد /شاخص فراگيرنقدينگي

1/12

-1/73

-1/31

-1/21

-1/51

جدول  :8همبستگي متيير Xو,Yو Zسالهاي  5371-74شركتهاي منتخ
1831

1831

1832

1838

1831

شاخص فراگيرنقدينگي /نسبت جاري

1/475

1/14

1/111

1/125

1/713

دوره تبديل /نسبت جاري

1/311

1/335

1/155

1/231

1/271

دوره تبديل /شاخص فراگير نقدينگي

1-1/11

-1/74

-1/51

-1/13

-1/51

جدول  :4ميزان انحراف شاخص فراگير نقدينگي از نسبت جاري
1تا 1/1

1/1تا1/2

1/2تا1/8

1/8تا1/1

1/1تا1/5

1/5تا1/6

1/6تا1/7

 1/7به باال

%2/1

%1/3

%4

%51

%51

%51

%53

%35

گرديده است تا همبستگي

و قوي وجود دارد .اما بين دوره تبديل وجه نقد و نسبت

محاسبه قرار ميگيرد ،انتخا

ون با نسبت جاري مورد بررسي قرار گيردو در صرورتي

جاري همبستگي مثبت وضعيف و بين دوره تبديل وجره

كه بين ونها همبستگي وجود داشته باشد شاخص فراگير

نقد و شاخص فراگير نقدينگي همبسرتگي منفري وجرود

نقدينگي بره عنروان شراخص مناسربتري جهرت تعيرين

دارد.

وضعيت نقدينگي شركت معرفي گرردد .از ميران سراير

عليرغم نتايج بهدست ومده قبلي ،سعي شرده اسرت

شاخصهاي نوين ،برهدليرل اينكره دسترسري بره كليره

كه از ميان جامعه وماري ،شرركتهرايي را كره از نظرر

اطالعات الزم جهت محاسبه ونها امكان پذير نبوده است

و مجردداب فرضريات را

دوره تبديل وجه نقد انتخا

فعاليت همگن بودهانرد انتخرا

مورد وزمون قرار گيرد.نتايج بهدست ومرده در جردول 3

و همبستگي ون برا نسربت

مشاهده ميشود:

جاري و شاخص فراگير نقردينگي مرورد بررسري قررار

پس از اينكه رابطه همبستگي در شركتهاي همگرن

گرفته است.

مورد بررسي قرار گرفرت مشرخص گرديرد كره رابطره
تجزيه و تحلیل يافتهها آمار

همبستگي نسبت جاري و شاخص فراگيرر نقردينگي در

با توجه به اينكه پرژوهش حاضرر برر مبنراي تحقيقرات

اين شركتها قويتر از رابطه همبستگي ايرن دو نسربت

همبستگي است از تجزيه و تحليلهاي همبستگي استفاده

در كليه شركتها بوده است .همانطوري كه در جردول

خواهد شد .پس از محاسبه متييرهاي پژوهش ،همبستگي

 3مشاهده ميشود بين شاخص فراگير نقدينگي و نسبت

همبستگي پيرسون (با

جاري همبستگي مثبت و قوي وجود دارد .اما برين دوره

استفاده از نرم افزار وماري )SPSSمورد وزمون قرار گرفته

تبديل وجه نقد و نسبت جاري همبستگي ضعيف و برين

است.

دوره تبررديل وجرره نقررد و شرراخص فراگيررر نقرردينگي

ميان ونها از طريق محاسبه ضري

همبستگي منفي وجود دارد.

نتايج به دست ومده در خصوص رابطه همبستگي بين
متييرها در جدول  2مشاهده ميگردد.
يافته هاي وزمون همبستگي نشان مريدهرد كره برين
شاخص فراگير نقدينگي و نسبت جاري همبستگي مثبت
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نتیجهگیر و پیشنهادها

متييرهاي نسبت جاري جهت محاسبه شراخص فراگيرر

نتايج به دست ومرده از بررسري رابطره همبسرتگي برين

نقدينگي ذكر كرد) بنرابراين در صرورت كراهش و يرا

متييرها عبارتند از:

افزايش نسبت جاري ،شاخص فراگير نقدينگي به همران

 .5بررين شرراخص فراگيررر نقرردينگي و نسرربت جرراري

ميزان افزايش و يا كاهش نخواهد يافت و برعكس.
جهررت دسررتيابي برره نتررايج صررحي تررر بررا حررذف

همبستگي مثبت و قوي وجود دارد.

شركتهاي ناهمگن از جامعه وماري نتايج بهدست ومرده

 .2بين دوره تبديل وجه نقد و نسبت جاري همبسرتگي

را در جدول  3ارامه داده ايم .همان طوري كره مشراهده

مثبت وضعيف ميباشد.

ميشود دو نسبت جاري و شاخص فراگيرر نقردينگي از

 .3بين دوره تبديل وجه نقد و شاخص فراگير نقردينگي

همبستگي كامل برخوردار ميباشند.

همبستگي منفي وجود دارد.
با مقايسه نتايج پژوهش با پرژوهش خروشطينرت و

در جدول  4ميزان انحراف شاخص فراگير نقردينگي

نمازي مشاهده ميشودكه در هر دو پژوهش رابطره برين

از نسبت جاري ارامه شده است.همانگونره كره مشراهده

نسبت جاري و شاخص فراگير نقردينگي كامممثبرت و

ميگردد كه در حدود  %35انحرافات بين نسبت جاري و

قوي و رابطه بين دوره تبديل وجه نقد و نسربت جراري

شاخص فراگير نقدينگي  1/1به باال ميباشد .ضمن بيران

درهر دو پژوهش مثبت و ضعيف بوده است .ضمنا رابطه

اين موضوع مشاهده شرد كره تنهرا در  3مرورد از 511

بين دوره تبديل وجه نقد و شاخص فراگير نقردينگي در

مورد نسبت محاسبه شده ،شاخص فراگيرر نقردينگي در

اين پژوهش منفي بوده است كه اين رابطره در پرژوهش

مقايسه با نسبت جاري افرزايش يافتره اسرت و در بقيره

خوش طينت و نمازي مورد بررسي قرار نگرفته است.

موارد اين نسبت كاهش داشته است.محققان مالي با ارامه
شاخصهاي جديد (كه دراين شاخصها ايرادات مربو

 -5با توجه به اينكه اقالم تشكيل دهنده اوليه نسربت
جرراري و شرراخص فراگيررر نقرردينگي يكسرران هسررتند

به نسبتهاي سنتي با انجام تعديالت الزم رفر گرديرده

(دارايي هاي جاري و بدهي هاي جاري) انتظار ميرفرت

است و به لحاك نظري با توجه به عدم وجرود ايررادات

كه بين اين دو نسبت همبستگي نسبتاب بااليي وجود داشته

قبلي ميتواند نتايج بهتري را ارامه دهد) معيرار مناسربتري

باشد .عليرغم اين موضوع با توجه به جردول شرماره2

جهت استفاده تصميم گيرندگان ارامه نموده انرد .لرذا برا

مشاهده گرديد كه بين اين دو نسبت در سالهاي 71-72

توجه به نتايج بهدست ومده و با در نظر گرفتن اينكه بره

همبستگي ضعيفي وجود دارد و در سرال  73و  74ايرن

لحاك تئوريك شاخص فراگير نقدينگي براي نشران دادن

دو نسبت داراي همبستگي مثبت  1/41و  1/72ميباشند.

وضعيت نقدينگي بهتر ميباشد بهتر است از اين نسربت

با توجه به اين موضوع كه شاخص فراگير نقردينگي برا

براي تجزيه و تحليل وضعيت نقدينگي استفاده شود.

انجام تعديالتي بر روي اقالم تشكيل دهنده داراييهراي

 -2در دو فرضيه ديگر رابطه همبستگي برين نسربت

جاري و بدهيهاي جاري محاسبه ميشود و همچنين برا

جاري و دوره تبديل وجه نقد از يك طررف و شراخص

توجه به اينكه نسبت جاري نيز از تقسريم دارايري هراي

فراگير نقدينگي و دوره تبديل وجه نقد از طررف ديگرر

جاري بر بدهيهاي جاري محاسبه ميشود انتظار داشتيم

مورد بررسي قررار گرفتره اسرت .انتظرارمي رفرت كره

كه اين دو كرامالب همسرو و هرم جهرت بروده و داراي

همبستگي دوره تبديل وجره نقرد برا نسربت جراري و

همبستگي بااليي باشرند امرا پرس از محاسربه ضرري

شاخص فراگير نقدينگي منفي باشد .دليل اين نتيجهگيري

همبستگي مشاهده شد كه اين دو نسبت در هيچ يرك از

را ميتوان بدين صورت بيان كرد كه:
 -5اقالمي كه در محاسبه اين نسبتها بكار رفته انرد

سالها داراي همبستگي يك نميباشند( .يكري از داليرل

مشابه نيستند.

عدم همبستگي كامل را ميتوان اعمال تعديالت الزم در
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دكتر محمدجواد شيخ و مهدی دهقانهراتی

وضعيت نقدينگي در اختيار تجزيه و تحليل گرران قررار

 -2نسبت جاري و شاخص فراگير نقردينگي هرچره
بزرگتر باشند وضعيت نقدينگي بهتري را نشان ميدهنرد

 -5با توجه به اينكه ايرادات موجود در نسربتهراي

در صورتي كه دوره تبديل وجه نقد هر چه كمتر باشرد

سنتي نقدينگي ،در نسبتهاي نوين نقدينگي مرتف شرده

وضعيت نقدينگي بهتري را نشان ميدهد.

است (لحاك نمودن تركي

محاسبات و تجزيه و تحليلها نشران داد كره رابطره

موجودي كاال،در نظر گرفتن

همبسرتگي دوره تبرديل وجرره نقرد و شراخص فراگيررر

زمان بازپرداخت بدهيهرا و زمران دريافرت مطالبرات)

نقدينگي (جدول )2-3منفي است و بنابراين انتظاري كه

پيشنهاد ميگردد كه تصميمگيرندگان جهت تصميمگيري

در اين مورد داشتيم بروورده گرديد اما نتايج همبسرتگي

صحي از نسبتهاي نروين نقردينگي علري الخصروص

بين دوره تبديل وجه نقد و نسبت جاري ،متفاوت بود و

شاخص فراگير نقدينگي استفاده نمايند.
 -2تحليلگرران مرالي مريتواننرد جهرت تجزيره و

همبستگي مثبت بود.
براي محاسبه دوره تبديل وجه نقرد ،دوره ترأخير در

تحليل هاي صحي در مورد وضعيت نقدينگي شركت ها،

پرداخت حسا هاي پرداختنري از دوره عمليرات كسرر

هر دو گروه نسبتهاي مالي (سنتي و نوين) را محاسبه و

ميگردد .لذا هر چه دوره تأخير در پرداخت حسا هاي

به صورت مقايسهاي به تجزيه و تحليل بپردازند.

پرداختني طوالنيتر باشد .دوره تبديل وجه نقد كوتاهترر
و لذا وضعيت نقدينگي مناس تر ميباشد.

پیشنهادات

از طرررف ديگررر تررأخير در پرداخررت حسررا هرراي

 .5با توجه به اينكه نسبتهاي نوين نقدينگي تاكنون در

پرداختني خود نشان دهنده وضعيت نقردينگي نامناسر
ميباشد .لذا زماني ميتوان نتيجه مناس

دو صنعت متفاوت (وقاي زهير نمازي در پايان نامره

اتخاذ نمود كه

تحصرريلي كارشناسرري ارشررد خررود تحررت عنرروان

اين معيار (دوره تأخير در حسا هاي پرداختنري) را در

همبستگي نسبتهاي سنتي و نوين نقردينگي ،رابطره

محاسبه دوره تبديل وجه نقد بكار ببريم.

همبستگي نسبت هاي نروين و سرنتي را در صرنعت

اما در بكار بردن دوره تبديل وجه نقرد ،نكتره قابرل

غذايي مورد تجزيه و تحليل قرار دادهاند .در پژوهش

توجه اينست كه صنعت موردنظر بايستي همگرن باشرد.

حاضر رابطه همبستگي نسربت جراري برا شراخص

اگر در صنعتي شركتها از لحاك عمليات مشابه يكديگر

فراگير نقدينگي و دوره تبديل وجه نقرد در صرنعت

باشند ميتوان از دوره تبديل وجره نقرد جهرت اتخراذ

داروسازي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتره اسرت)

تصميم مناس

استفاده نمود.

مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتهاند پيشنهاد ميشرود

اما در اين پژوهش علي رغم اينكه كليه شركت هراي

كه اين نسبتهرا در سراير صرنعتهرا بره صرورت

از صنعت داروسازي هستند از لحراك عمليرات

جداگانرره و همچنررين در كررل شررركتهرراي (بررا

همگن نيستند بنابراين ميتوان نتيجه گرفت كه اين معيار

نمونهگيري) مختلف محاسبه و رابطه همبستگي ونهرا

در اين صنعت جهت تصميم گيرري در مرورد وضرعيت

مشخص گردد.

منتخ

نقدينگي مناس

نميباشد.

 .2پيشنهاد ميگردد كه پژوهشي مبني بر مقايسه نسربت

در يك نتيجه گيري كلي ،باتوجه بره رفر ايررادات
نسبت جاري (عدم لحاك كردن تركي

جاري و دوره تبديل وجه نقد در ارزيابي سرمايه در

موجرودي كراال،

گردش صورت پذيرد.

زمان بازپرداخت بدهيهراي شرركت و زمران دريافرت

 .3پيشنهاد ميگردد كه قدرت نقردينگي برا اسرتفاده از

مطالبات) ميتوان گفت كه شاخص فراگير نقردينگي در

نسبتهاي نوين نقدينگي و نسبتهاي جريان وجروه

مقايسه با نسبت جاري نتايج مطلرو ترري را در مرورد

نقد محاسبه و همبستگي ونها مورد بررسي قرار گيرد.
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 .4پيشنهاد ميگردد كه تجزيره و تحليرل نقردينگي برا

 .3محدوديت صنعت :نتايج بهدست ومرده در پرژوهش

استفاده از چرخه دوره تبديل وجه نقد در پژوهشري

حاضر محدود به صرنعت داروسرازي شرركتهراي

جداگانه مورد بررسي قرار گيرد.

پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار ميباشد لذا اين
نتايج قابل تعميم به ساير شركتهاي فعال در بورس

 .1پيشنهاد ميگردد كه محافرل حرفره اي حسرابداري،

و يا شركتهاي خار از بورس نميباشد.

رهنمودهايي را جهت استفاده از نسربتهراي نروين
نقدينگي ارامه نمايند تا استفاده كنندگان بتوانند ضمن
وشنايي برا ايرن نسربتهرا ،برا بره كرارگيري ونهرا
تصميمات صحي تري اتخاذ نمايند.
 .1پيشنهاد ميگردد كه مراج تعيينكننده سرفصلهراي
دروس دانشررگاهي ،نسرربتهرراي نرروين نقرردينگي و
جريان وجوه نقد را بهعنوان يكري از سرفصرلهراي
دروس دانشگاهي در رشرته حسرابداري و مرديريت
مالي ارامه ،ترا دانشرجويان ضرمن وشرنايي برا ايرن
نسبتها بتوانند ونها را در تجزيه و تحليرل وضرعيت
شركتها بكار گيرند.
در اين پژوهش اطالعات به دو صورت كتابخانره اي
و ميداني جم ووري شده اسرت.اطالعرات مرورد نيراز
جهت محاسبه نسبت هاي مالي ،تجزيه و تحليل دادهها و
انجام وزمونهاي وماري در اين پژوهش برا مراجعره بره
سازمان بورس اوراق بهادار تهران و  DVDمنتشره توسط
ون سازمان تهيه شده است.
در تحليررل و اسررتفاده از يافتررههرراي پررژوهش بايررد
محدويتهاي زير را در نظر داشت:
 .5محدوديت در اطالعاات :با توجه به اينكه دسترسري
به اطالعات از طريق شركتها وجرود نداشرته ،لرذا
كليه اطالعات مرورد لرزوم از طريرق برورس اوراق
بهادار جم ووري شده است و بره همران اطالعرات
اكتفا گرديده است.
 .2محدوديت زمانی :در صورتي كره محردوده زمراني
پژوهش به صورت تصادفي انتخا

ميگرديرد و يرا

دوره زماني طوالني تري منظور ميشد دسترسري بره
اطالعات موردنياز مقدور نبود لرذا محردوده زمراني
سالهاي  5371-74انتخا

و نترايج پرژوهش قابرل

تعميم به دورههاي قبل و بعد از ون نميباشد.
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