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 ای بر مدیریت مالی : مقدمهPLC  20011شاپ اینترنشنال  شرکت بادی

ه تولی ه  رشه  سهرید در   ههای بها   یکهی ا  شهرکت   کهه سهاب ا    سی ال شاپ اینترنشنال پی بادیفعالیت ، 90ی  در اواخر دهه

ی شرکت با نرخ  درآم  ساالنه 90ی  ی دهه هرچن  در اوایل و میانه .ش ت آسیب دی ، بهش  دنیا محسوب می فروشی خرده

 ی  مهانی، درصه  تنه ل یافهت. در ایهص فاصه ه      8  ساالنه بهه  ، نرخ رش  درآمهمان دههکرد، در اواخر  درص  رش  می 20

ه شهاپ را در معهرر رقابهت شه ی  قهرار داد      و بادیه ش  فروشان محصوالت طبیعی مراقبت ا  پوست و مو وارد با ار خرده

یهص  ا، کنهار انل سهتان  ودر گوشهه  هها  تر مغها ه شهای امریکا و بی تر مال بیششاپ به  ورود محصوالت شرکت بادیبا  .بودن 

 گذشته را ن اشت.اعتبار برن  محصوالت خط تولی  انبوه با ار ش ه بود و دیلر 

ضهعی   شهرکت، ت در با سا ی  ناکامیبارها دلیل   به ،م یرعامل شرکت وگذار  ، بنیان2رودیک، موقعیت اَنیتا 1998در سال 

وارد ج ی  عنوان م یرعامل   به 4دَنونی یغذافرانسوی ب رگ مواد ا  طرف شرکت  3هرنواتریک گُگاه پآن. استعفا دادش  و وی 

درصه    13 ، درآم  شهرکت 2001یافت. در سال مالی تغییر م یریت، مشکالت کماکان ادامه ایص  رغمم یره ش . به  تأوارد هی

تهر ا   بسیار کمایص نتایج »گفت: در مورد ایص کاهش  ورنه. گُکاهش یافتدرص   21 آن اف ایش یافت، ولی سود قبل ا  مالیات

 «ما را ناامی  کرد.و  انتظارات ماست

شود. ایص استراتژی بهرای   می وضعیت، باعث بهبود وددرآم ه ب اجرای که تا ه به اطمینان داشت که استراتژی ج ی  هرنواما گُ

اسهتراتژی تمرکه  بهر محصهول و افه ایش       شهاب بهه کمهک    ی برنه  بهادی  ارت ها » آمه :  مهی ه ف اص ی به اجرا در سهتح ق 

انبهار؛ و ت ویهت    های محصول و ه ینهکاهش ا  طریق  ی تأمیص کارایی عم یاتی در  نجیره ها؛ تح ق گذاری در فروشلاه سرمایه

 .«فرهنگ ذینفعان شرکت

، هرنه وپاتریهک گُ و   شهاپ  بهادی ی مه یره  نیتا رودیک، بنیانلذار و رئیس هیاتایم و اَبرگشته 2001  به بهار سال فرر کنی

بهرای  م ه متا   . خواهنه   ا  شما کمک مهی شاپ  و ب ن م ت بادی  ری ی کوتاه برای برنامهو   ن د شما آم ه ،م یرعامل شرکت

کم گرفتهه   مشاوره نبای  دست برآورد کنی . چالش ایص کارِ شاپ را آتی و نیا های مالی بادی عای اتانجام ایص کار شما بای  

ههای   بینهی  پهیش دهه .   است که روی خوشی به مالی و اصطالحات مالی نشان نمی مصمم یسا  تصمیمنیتا رودیک شود. اَ

. همهراه داشهته باشهن    بهه   یعم ه نتایج و  باشن پرده رراست و بیاشن ، ب که بای  سلحاظ فنی درست ب  شما نه تنها بای  به

 .  ان هر دو به یک ان ا ه مهمکنی ،  ای که آن را بیان می خواهی  بلویی  و شیوه چی ی که می

 می ان به هی مهورد  دادن  و نشانی شرکت سال آین ه های مالی سه سا ی صورت برای آماده 8 یشمارهنمودار  توانی  ا  می

کهه  مطالعهه کنیه    ههای بعه ی را    بخشخالی ا  فای ه نباش  که ، بینی بهترپیشبرای شای  شاپ استفاده کنی .  نیا  بادی

 ه  ب ان ( تمرک  کنی . اخو آخر )رودیک میعنوان روی و  استم  ماتی سا ی مالی  به م ل راجد

 

 

                                                           
( و رابرت کانروی Robert F. Bruner( تحت نظارت رابرت اف برونر )John Vaccaro) کارو( و جان وSusan Shankَایص افته را سو ان شانک ).  1

(Robert Conroyبرای بحث در کالس تهیه کرده ) دادن اجرای مؤثر یا ناکارآم ی شرکت نبوده است. در تولی  اُفته ا   ان ، و ه ف ا  نلارش آن نشان

( به بنیاد م رسة دارن دانشلاه ویرجینا در شارلوت ویل 2001( استفاده ش ه است. حق تألی  ایص اُفته )Batten Instituteص )باتی حمایت مالی مؤسسه

(Charlottesville تع ق دارد. اُفته در اواخر سال )توسط میثم رادپور و حسیص عب ه تبری ی برای ت ریس در کالس مالی دانشک ة حساب اری و  1398

 شلاه شهی  بهشتی ترجمه ش ه، و در آخریص رو های همان سال ویرایش ش ه است.م یریت دان
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 بینی مالی مروری بر پیش

 . گیریه    دو روش بهرهچن  ا  ایص ترکیباتی  وبینی  روش سنتی پیش دوشما بای  ح اقل ا   ،رودیک  به درخواست  پاسخ در

 ایص دو روش سنتی به شرح ذیل است:

 ههای مهالی   ی صهورت  پایهه  عنوان سال به سال ا  یک ،بینی پیش ایص روشِدر  :T بینی حساب پیش

ی حسهاب اری،   ههای دوطرفهه   ثبهت  صورت بهها  واردکردن داده با .کنیم کار را آغا  میسال آخر(  مثال )

 ایهص روش  کنهیم. هرچنه    را تعییص میها  آنهای ج ی   و مان هرا نشان داده ها  چلونلی تغییر حساب

است،  بسیار پر حمتروشی است، اما  معتبرکامال  شرکتدر های ن  ی  جریان برای شناسایی حرکت

است؛ شرکت  معامالتبینی  ت بسیاری راجد به پیشابه اطالع ترسیاستفاده ا  آن نیا من  دس چراکه

 کن .   استفاده میص خارج و حتی داخل شرکت بالا  اشخا برای بسیاری ایص روش راکه  ضرورتی

و سهسس بها تخمهیص     شهود  شروع می بینی می ان فروش ایص روش با پیش بینی درصد فروش: پیش

یابه .   ادامهه مهی  و فروش ها  های مالی بر اساس روابط مفرور بیص آن حساب های صورت سایر حساب

بسهیاری   ،عنوان مثال بهشود.  فاده نمیتدرستی اس ، در بسیاری مواقد ا  آن بهرغم سادگی ایص روشبه

و موا ات اف ایش فروش   بهکه ظرفیت عم یاتی شرکت کنن  کار ممکص است فرر  گران تا ه ا  تح یل

توانه  یهک هواپیمهای نصهفه      هواپیمهایی مهی   یرکتیاب . اما آیها شه   آن اف ایش میا  نسبتی بر اساس 

صورت هموار. درسی که  به نهیاب ،  ای اف ایش می صورت پ ه خری اری کن ؟ ظرفیت عم یاتی معموال به

ی ناشی ا  روش درص  فروش را بررسهی  ها توان آموخت ایص است که شما بای  تخمیص ا  ایص نکته می

 ان .  منط یایص برآوردها کنی  تا مطمئص شوی  که 
 

وق بهرای بهرآورد ح ه    Tروش حسهاب  ا   ،عنوان مثال به باال استفاده شود.دو روش  آن است که ا  ترکیبی ا  ترروش شاید

ههای   دارایهی روش درص  فروش برای تخمیص صورت سود و  یهان،   شود؛ و ا  های ثابت استفاده می دارایی و صاحبان سهام

سهایر اقهالم   کننه .   تری با فروش تغییهر مهی   قبول شکل قابل ، چراکه ایص اقالم بهشود میاستفاده های جاری  جاری و ب هی

ت است، سهود  درص ی ا  سود قبل ا  مالیامعموال   یمالیات کنن . مخارج تغییر می اساس درص  حساب )نه درص  فروش(بر

 کن .   های ثابت ناخالص تغییر می با دارایی عموما  استهالکو  کن  ت سیمی با سود بع  ا  مالیات تغییر می
 

 کاغذ-قلمبینی با استفاده از  پیش

کهه بهرای   را سا یم. با ایص کار مراح ی  سود و  یان و ترا نامه را می  سا ی مالی، ابت ا با ق م و کاغذ صورت ی م ل م  مهدر 

کنهیم.   گسترده دنبال مهی ی صفحه برنامهکشیم. سسس کارمان را روی  تصویر میهای مالی ال م است، به  بینی صورت پیش

آمهاده   2002شهاپ را بهرای سهال     ی شهرکت بهادی    یان و ترا نامهه  و ی سود ش ه بینی شما صورت پیش ،حالت در هر دو 

تمامی ارقام بای  براسهاس  کنی . بینی میو ترا نامه را برای پایان سال پیشصورت سود و  یان را برای تمام سال کنی .  می

 عنوان راهنما استفاده کنی : ( باشن . ا  مفروضات ذیل بهGBPپون  انل یس )
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 (2001درص  اف ایش نسبت به سال  13می یون پون  ) 733/422                                        فروش: 

 درص  فروش 38   رفته:ی فروشهای کاال ش ه تمام  بهای

   درص  فروش 50             های عم یاتی:            ه ینه

 درص  ب هی 6              ی بهره:                     ه ینه

 ی بهره ه ینه - استهالک -ی فروش رفته هاکاالی  ش ه تمام  بهای -فروش                سود قبل ا  مالیات:          

 درص  سود قبل ا  مالیات ) نرخ جاری مالیات در انل ستان( 30             مالیات:                           

 می یون پون  ) مانن  سه سال گذشته( 9/10              سود ت سیمی:                 

 سود ت سیمی -ا  مالیات سود بع                 سود انباشته:                   

 درص  فروش 32               های جاری:            دارایی

 می یون پون  6/110             های ثابت:               دارایی

 های جاری های ثابت + دارایی دارایی                ها:               کل دارایی

 درص  ا  فروش 28            های جاری:               ب هی

 ح وق صاحبان سهام -های جاری  ب هی -ها  کل دارایی                                       :ب هی

 می یون پون  + تغییرات سود انباشته 6/121                  سهام عادی:              
 

 رفته ی فروشهای کاال ش ه تمام و ا  آن برای تخمیص بهای با فروش شروع کنی  :صورت سود و زیان

ی بهره را معادل صفر در نظر بلیری ، چراکه  ه ینهمرح ه   های عم یاتی استفاده کنی . در ایص ه ینهو 

ی مالیهات، سهود بعه  ا      دانیم چه می ان ب هی خواهیم داشت. سود قبل ا  مالیهات، ه ینهه   هنو  نمی

 را برآورد کنی .   نش هت سیمو سود مالیات، سود ت سیمی 

می یون  6/110درص  فروش درنظر بلیری  و ایص م  ار را با  32های جاری را معادل  : داراییامهترازن

 28 بهر اسهاس  ههای جهاری را    ها برسی . سسس به هی  پون  جمد کنی  تا به مب غ تخمینی کل دارایی

) کهه بهه    کنن ه عنوان یک ع د متوا ن  هی بهب  و در ادامه سهام عادی را تخمیص ب نی .درص  فروش 

کن . ایص ع د، برآورد شما ا  تهأمیص   کن  که دو طرف ترا نامه را ترا  می عمل میگوییم(  می Plugآن 

کردن بها کسهر  اسهت. ایهص م ه ار را     2002شهاپ در انتههای سهال مهالی      مالی خارجی شرکت بهادی 

 دست آوری .   بهها  صاحبان سهام ا  کل داراییهای جاری و ح وق  ب هی

 

شهرکت  چهه   . امها چنهان  نی ت سود و  یان صفر لحاظ کدر صور را ی بهره در ابت ا شما ه ینه مراحل باال را تکرار کنید:

صهفر رقهم   ، عه د  کهرده باشه   گهذاری   سرمایه داربهره در اوراق بهاداروجه ن   به دلیل ما اد داشته باش ، یا ی ب هی مان ه

 شهود.  مهی ایجهاد   نامهه   و  یهان و ترا  دلیل وابستلی مت ابل صورت سود  مالی به . ایص مشکل ق یمینخواه  بود یصحیح

هم برای برآورد ب هی نش ه سود ت سیم تخمیصو  ضروری است نش هی سود ت سیم ی بهره برای محاسبه ه ینهی  محاسبه
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ی  ه ینهه ابت ا بهتریص تخمیص خود ا   ،لهأایص مس حل برای مرغ است. تخممرغ و معروف  مشکلایص همان ضروری است. 

و  را برآورد کنی ( Plug)کنن ه متوارن دوباره ع د ب هیِ، سسس دهی درص  ب هی( را در صورت سود و  یان قرار  6بهره )

بهیص صهورت سهود و  یهان و      یچرخهمرتبه تکرار ایص  6یا  5با  و الی آخر.  تخمیص ب نی  مج درا  ی بهره ه ینه در ادامه

کن . وقتی تغییرات کوچهک شه ،    نمی خی ی تغییردیلر با تکرار که  رسی  ی بهره و ب هی می ی ا  ه ینهترا نامه به تخمین

 را متوق  کنی .  تکرار محاسبه

 گستردهی صفحه بینی با استفاده از برنامه مدل پیش

-فرمهان شود.  برطرف می ، ماللت تکرار محاسبهمانن  اکسلای گستردهاف ار صفحه نرمبا استفاده ا  کامسیوتر و خوشبختانه 

بهرای شهرکت    هها را  بینهی  است. حاال با استفاده ا  اکسهل همهان پهیش    اف ار اکسل نرمآین  مربوط به  که در ادامه می هایی

 شاپ انجام دهی . بادی

را دسهتی  محاسهبات   تکهرار  مسهیر ذیهل  . سهسس ا  طریهق   اکسهل کهار را شهروع کنیه      خالیی  با یک صفحه تنظیمات:

 .کنی )غیراتوماتیک( 

File/ Options/ Formula 

تنظهیم   1چنیص تع اد تکرارها را روی عه د   شود. هم (، تکرار انجام میF9) CALCب یص ترتیب تنها پس ا  فشردن ک ی  

در ههر تکهرار   ی بهره را  و ه ینه (Plug) ب هی  تخمیصارقام ج ی  و  محاسبات در عمل تکرارتوانی   کنی . ب یص ترتیب می

-ها شبیه و ن دیک میاع اد ج ی  به ق یمی ،تکرار 6یا  5تع اد تکرارها را باالتر ببری ، اما بع  ا  توانی  میمالحظه کنی . 

 آثار هر تکرار را ببینی .  شروع کنی  تا 1 ؛ ا  ایص رو بهتر است با ع د تکرار نشو

برای تسهیل تح یل حساسیت بهتهر   بینی استفاده کنی . ام مراحل پیشعنوان راهنما برای انج  به 1 نمودارا  قالب  فرمت:

های ورودی را در باالی صفحه قرار دهی . سسس، صورت سود و  یان را دقی ها مشهابه آن هه کهه روی کاغهذ       است که داده

اهنما مورد استفاده قرار دهی . سعی کنی  هر س ول ج ول اکسل را به را به عنوان ر 2 نمودار. استخراج کنی انجام دادی ، 

ایهص   ؛را مساوی صهفر قهرار دهیه     ی بهره ه ینهی اول  در مرح ههای ورودی ربط دهی . درص های صحیح در قسمت داده

 گردیم.ما بع ا  به ایص رقم صفر برمی .ی استرضرو ی اکسلتکرارها بهبود عم کردکار برای 

بهر  هها ا  ترا نامهه ک یهت واحه ی را بسها ی .      بای  با استفاده ا  فرمولبار دیلر میمراجعه کنی . ی ج ول ترا نامه قسمتحاال به 

را  F9در به هی را وارد کنیه . ک یه      بههره ضهرب   ی ی ه ینهه  ی بهره، رابطهه  اساس فرمت پیشنهادی، در س ول مربوط به ه ینه

نتهایج دیلهر نامحسهوس     تغییرکه  تا جایی تکرار کنی  را  F9ک ی    دنکن . بای   ی اکسل تغییر می صفحهبفشاری  تا ببینی  که 

ی بههره دقی ها    بینیه  کهه ه ینهه    در ایص حالت می. ه است هملرا شواح ی حل راه سمت  به م لب ان معنی است که  شود. ایص

 ش ه باش .   3 ی شما بای  شبیه نمودار . حاال صفحهقرار داردترا   در وضعیت ترا نامهو  است ب ن م ت درص  ب هی 6معادل 
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انجام ، ممکص است بخواهی  که ب ون  ش ه می بینی های پیش دریافتی  چلونه تکرار محاسبات به استخراج صورت وقتی

را دنبال کنی  و  File/ Options/ Formulaهملرا شود. برای ایص کار کافی است که مسیر م ل  F9نیا  به فشردن ک ی  

 برنامه است. Defaultفرر یا تنظیم کنی  که پیش 100ع د روی باال برده و مثال  ح اکثر تع اد تکرارها را 

 تربیش هایبینی پیش

توانیه    حهاال مهی  بینی کنیه .  پیش 2002شاپ را برای سال های مالی شرکت بادیای  صورتتا ایص جای کار شما توانسته

تهریص   سادهداری .  3را در نمودار اکسل های ال م فرمانگسترش دهی .  2004و  2003های  های خود را به سال بینی پیش

 های مجاور است.  و الصاق آن در س ول 3 یشماره کردن نمودارراه برای ایص کار کسی

، ایص ق هم برابهر   2003برای سال را تغییر دهی .  2004و  2003برای سال  ح وق صاحبان سهامدر ادامه شما بای  فرمول 

کهردن رشه  فهروش،    چنیص برای لحهاظ  . هم2003در سال   نش هت سیمی تغییرات سود  عالوههب 2002است با م  ار سال 

درصه ( ضهرب    13) یعنهی   2003ال انتظهار سه   ی نرخ رش  مورد عالوههرا در یک ب 2002کافی است می ان فروش سال 

 .  کنی 

 شود وقتی بدهی منفی می

بهرای   . ایهص وضهعیت عمومها    شهود  ( منفهی مهی  Plugبرآورد ب هی ) در آن که کنیم  تع یل میحاال م ل را برای شرایطی 

 مها اد ن ه     وجهی مثابه ن بهاتو . ب هی منفی را میاستای  فص ی یا دورهها آنافت  که اللوی فروش  هایی اتفاق می شرکت

ی چون اَنیتا رودیک ا  چنیص تعبیر م یران غیرمالیاست.  ما ادن     وجه  غریب برای نمایشای  ایص شیوه ،تعبیر کرد. البته

سهه   عالوههای ترا نامه است؛ به ما اد در سمت دارایین     وجه ی برایکردن سطر له اضافهحل ایص مسأ راه. آورن سردرنمی

 :شودبه شرح  یر اضافه میها و ح وق صاحبان سهام(  ب هی)  آخریص ق م ترا نامه سطر ج ی  ذیل

 رابطه نام
 های ثابت های جاری + دارایی دارایی را کنن هتهای  دارایی
 های جاری + ح وق صاحبان سهام ب هی را کنن هتها و ح وق صاحبان سهام  ب هی

 را کنن هتها و ح وق صاحبان سهام  ب هی - را کنن هتهای  دارایی Plugدهن ه رقم موا نه
 

 کنیم: را وارد می «ما ادن     وجه»ی مربوط به  حاال رابطه   

=IF(Plug<0, -Plug,0) 

 کنیم: ی ب هی را نی  به شکل ذیل وارد می رابطه

=IF(Plug>0, +Plug,0) 

 است.ی اکسل شما چه شک ی به خود گرفته  هده  که صفح نشان می 4 نمودار
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یش ی وجه ن ه  به   مان ه  چه . بر ایص اساس، چنانهیم داشتاخوی بهره، درآم  بهره  ، به جای ه ینهما ادن     وجه با وجود

ی بههره را بهه شهرح     ی ه ینهه  شناسایی کن ، بای  رابطه ، درآم  بهرهی بهره به جای ه ینه که م ل ا  صفر باش ، برای ایص

 ذیل تع یل کنیم:

= +(B6*B34) – (B6*B28) 

   ده .ش ه را نشان می مثالی ا  نتایج تکمیل 5نمودار 

 تحلیل حساسیت

تح یهل حساسهیت انجهام    شه ه   بینهی  پیشمالی های  صورتکه روی  ای آماده دیلرش ،  5 وقتی نتایج م ل شما مشابه نمودار

 های مالی مشاه ه کن : صورت بخواه  آثار ناشی ا  تغییر یک یا ترکیبی ا  اقالم ذیل را بر گر مالی ممکص است دهی . تح یل

 ِمی یون پون  شود 500برابر  2002سال  فروش. 

 درص  فروش اف ایش یاب . 45رفته تا  ی فروشهای کاال ش ه تمام  بهای 

  سود خالص اف ایش یاب .درص   60سود ت سیمی تا 

 افه ایش  ظرفیهت تولیه  خهود را     2002پون  در سهال  می یون  100کردن تجهی اتی به ار ش  شاپ با اضافه بادی

 ده .

 ههای   نسهبت دارایهی  درصه ی   40نتظار شود. ) ایص مورد را ا  طریق اف ایش ا موجودی کاال بیش ا  م  ار مورد

 (.جاری به فروش فرموله کنی 

 درص  فروش برس .   28های جاری به  که می ان دارایی طوری  ی بهبود یاب  بهنهای دریافت وصول حساب 

 تر ا  فروش اف ایش یاب . م یاتی سریدهای ع ه ینه 

چه رقمهی خواهه  بهود؟ فراتهر آن کهه ا  مفروضهات قسهمت         (Plug)ی ب هی دهن هدر هر یک ا  شرایط باال، رقم موا نه

 تری بر می ان ب هی مورد نیا  خواه  داشت؟، ک ام یک تأثیر بیشباالی نمودارهاهای ورودی  داده

ایص اب ار به شکل خودکار ب هی یا هر متغیهری  برای انجام محاسبات تح یل حساسیت بسیار مفی  است.  data tableاب ار 

تهک  ؛ یعنی با فرر خاصی در مورد متغیری چون رشه  شهرکت، تهک   شوی تمرک  مکن  که بخواهی  بر آن را محاسبه می

ی را تکمیهل  ا دو مرح هه  یکافی است فرآینه   data tableبرای ایجاد یک های مورد نظر را محاسبه می کن . دیلر ار ش

 ایم:تهبه آن پرداخ کنی  که در مثال  یر

بهه  رفته  ی فروشهاکاالی  ش ه تمام  ینسبت بها فرر شاپ را با بادی ما ادنیا  و وجوه  خواهی  ب هی مورد می فرر کنی 

 برآورد کنی . 0/ 48و  45/0، 44/0، 42/0، 40/0، 38/0، 35/0 فروش م ادیر
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 برابر COGS/SALESهای  ی اکسل که خالی است مراجعه کنی  و نسبت : به بخشی ا  صفحهج ول تنظیمات .1

یعنی یهک  در یک ستون تایپ کنی . در باالی ستون بع ی، را  48/0و  45/0، 44/0، 42/0، 40/0، 38/0، 35/0

 س ول ثبهت ایص رقم ما در مثال است که بای  برآورد شود؛  رقمی، محل COGS/SALESس ول باالتر ا  نسبت 

بایه    data table. سهاختار  ثبهت کنیه   ( را B28) اد مها  وجه ن ه   است. در ستون بع ی  B34 یا ار شب هی 

   شود. 6 نمودارچی ی شبیه 

به فروش در  رفته ی فروشهای کاال ش ه تمام  های بهای هایی را که نسبت را وارد کنی : س ول data tableفرمان  .2

هایی  الیت کنی . تمام س ول هایبرجسته یا را  ما ادن     های مرجد ب هی و وجه و نی  س ول ستمنعکس ا ها آن

و  <data>الیت شون . ا  منوی اکسل،  هستن ، بای  های دهای مرج ل که سمت راست نسبت یادش ه و  یر س و

ا وارد کنیه  کهه حهاوی فهرر     س ولی ر <column input cell>ی  در جعبهرا انتخاب کنی .  <table>سسس 

 ( است. B4رفته به فروش ) ی فروشهای کاال ش ه تمام  مربوط به نسبت بهای

ممکص است باعث سردرگمی شود. به همیص دلیل بهتر است تع اد ح اکثر تکرارهها را   data tableمحاسبات اضافی تکرار 

 باش .   7 نمودار. نتایج بای  مشابه تنظیم کنی  10 ع د روی

data table  بای  وام بلیهرد. ایهص   درص ، شرکت می 45ش ه به فروش های بهای تمامده  که در نسبتنشان می 7نمودار

کن  که چه عوام ی ا  قبیل جنگ قیمت محصوالت شهرکت یها پهرش قیمهت مهواد      نتیجه ایص سؤال را به ذهص متبادر می

 تهری در مهورد سهاختار   اطالعات بیشی شما گسترده ی ایص محصوالت باعث ایص وضعیت ش ه است. ساختار صفحهاولیه

توان  م ایای ایص اب ار مؤثر را نادی ه انلهارد.  ای نمیگذارد. هیچ تح ی لر کارکشتهدر اختیار شما می data table یپی ی ه

بهر ارقهام جه ول    را های ورودی رفت و اثهر تغییهر ههر متغیهر     ها در دادهرسادگی به سراغ سایر متغیهتوان ببا ایص اب ار می

 مشاه ه کرد.

 

 خواهد بداند رودیک می

ههای واقعهی     بر اساس صهورت وقت آن است که ، کردی تکمیل  ها راکار و آن  ش ه بینی ی پیش های ساده با صورتحال که 

ی  ترا نامهه  یهان و   و های واقعهی سهود   صورت 8 نمودار .تکمیل کنی بینی خود را  ، صورت پیش2001شاپ در سال  بادی

ینی کنی . شما اقالم ب ها را برای سه سال آتی پیش تمام اقالم ایص صورتده .  شاپ را برای سه سال متوالی نشان می بادی

 کنی .   ها مشاه ه می و نی  برخی اقالم ناآشنا ) مثل سهام اق یت( را در ایص صورت آشنای بسیار

ههای گذشهته    شرکت در سهال  عم کرد مالی مبتنی بر روش درص  فروشِاستفاده ا  همان  باها  بسیاری ا  حساب در مورد

میانلیص سه سال گذشته را مبنای تخمهیص خهود قهرار دهیه ، یها       توانی می خواهی  کرد.  گیری و نتایج را استنتاجتصمیم
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نه های صهعودی و ن ولهی    رو ی کهه در صهورت ههای درصه  فهروش سهال آخهر اسهتفاده کنیه .        نسبتا   ف طممکص است 

ههای  ا  نسهبت ههای آتهی    بهرای سهال   خود شای  ترجیح دهی  با نظرکنی ،   مشاه هفروش  هایدرص  ای در مالحظه قابل

 ی ارقهام را در قسهمت فوقهانی صهفحه    گیری ، همهه فارغ ا  درص هایی که فرر می ی استفاده کنی .تر تر یا کوچک ب رگ

سادگی محاسبه کنی . ایهص  ها را بهضات هر بار ارقام مخت   ستونی اطالعات منفک کنی  تا با تغییر مفروگسترده ا  ب یه

 ویژه برای انجام تح یل حساسیت بسیار مناسب است.کار به

برای آن محاسبه کنیه .   درص  6یفرر کنی  و نرخ بهره« اعتبار در حساب جاری»را  (Plug)ی ب هی دهن هارقام موا نه

 های ب ن م ت نی  ا  همیص نرخ استفاده کنی .  ب هیهای ب ن م ت و ج ء جاری  برای ب هی

لحهاظ کنیه .   ههم  را های دیلر فررهر جا ال م باش  ناچاری   استفاده کنی  و نرخ رش  فروش در مورد مفروضات خود ا  

 پاسخ دهی .ذیل رودیک به شرح های  پرسشآماده شوی  به 

 base caseبینهی، مفروضهات حالهت پایهه )     بهرای پهیش  ای ؟ چهرا   های خود را استخراج کرده بینی چلونه پیش .1

assumptions ) ای ؟ انتخاب کردهرا 

نیا منه    ج یه  ی بع  به چه میه ان تهأمیص مهالی     شاپ در دوره ش ه، بادی بینی های مالی پیش بر اساس صورت .2

 است؟

را نام ببری . تغییهر ایهص    پیشرانک ی ی   عوامل یا تریص مفروضات  ا  مهم چهار موردیا سه ها، بینی در ایص پیش .3

طهور شههودی    ؟ بهه گهذارد برجا میشاپ  بر نیا های مالی شرکت بادیچه تأثیری مفروضات نسبت به حالت پایه 

 ان ؟مهم تا ایص ح چرا ایص مفروضات بلویی  که 

؟ بهر  دچهه کاربردههایی دار  هایی برای او  های شما برای م یری همانن  رودیک مهم است؟ چنیص یافته چرا یافته .4

 اساس تح یل شما، او چه اق اماتی بای  انجام ده ؟

در گفتلوی خود با رودیک سعی کنی  ا  توضیح مباحث فنی و یا اصطالحات مالی اجتناب کنی . نظرات خهود را بهر روی   

ی نتهایج   سهاده  ی ها را بیان کنیه . بهه ارائهه    طور شهودی آن توانی  با  بانی ساده و به تا جایی که میو  نتایج متمرک  کنی 

هشه ارها  و  ههای ارت های عم کهرد    هایی مانن  عوامل ک ی ی برای م یریت، فرصت های خود را با توصیه . یافتهاکتفا نکنی 

جها کهه ممکهص    تها آن کنن ه اسهت.   ی مالی برای او کسل غنی کنی . به یاد داشته باشی  که رودیک صراحتا گفته که حو ه

راجد به مردم، مشهتریان، کیفیهت    ای ارائه کنی  که برای او جذاب باش . مثال  گونه  ا بههای خود ر تالش کنی  تح یل است

 شاپ صحبت کنی . موفق باشی ! بادیوکار  سالمت و پویایی کسبو  محصوالت طبیعی
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A B

1 دادههایورودی

2
3 فروش 422,733       

4 فروش/قیمتتمامشدهیکاالهایفروشرفته 0/38

5 فروش/مخارجعملیاتی 0/50

6 نرخبهره 0/06

7 نرخمالیات 0/30

8 سودسهام)هزارپوند( 10,900          

9 فروش/داراییهایجاری 0/32

10 فروش/بدهیهایجاری 0/28

11 داراییهایثابت 110,600       

12 حقمالیآغازین 121,600       
13
14 صورتحسابسودوزیان 2002

15

16 فروش

17 قیمتتمامشدهیکاالهایفروشرفته

18 مخارجعملیاتی

19 مخارجبهره)درآمد(

20 سودقبلازمالیات

21 مالیات

22 سودبعدازمالیات

23 سودسهام

24 عایداتتقسیمنشده

25
26 ترازنامه 2002
27
28 داراییهایجاری

29 داراییهایثابت

30 کلداراییها

31
32 بدهیهایجاری

33 بدهی

34 حقوقصاحبانسهام

35 جمعبدهیهاوارزشویژه

ـ صورت نمونه ی بسط مدل صفحه گسترده نمودار 1 
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A B

1 دادههایورودی
2
3 فروش 422,733                            
4 قیمتتمامشدهیکاالهایفروشرفته فروش/ 0/38
5 فروش/مخارجعملیاتی 0/50
6 نرخبهره 0/06
7 نرخمالیات 0/30
8 سودسهام)هزارپوند( 10,900                              
9 فروش/داراییهایجاری 0/32
10 فروش/بدهیهایجاری 0/28
11 داراییهایثابت 110,600                            
12 حقمالیآغازین 121,600                            
13
14 صورتسودوزیان 2002
15
16 فروش +B3
17 قیمتتمامشدهیکاالهایفروشرفته +B4*B16
18 مخارجعملیاتی +B5*B16
19 مخارجبهره)درآمد( +B6*B33
20 سودقبلازمالیات +B16-B17-B18-B19
21 مالیات +B7*B20
22 سودبعدازمالیات +B20-B21
23 سودسهام +B8
24 عایداتتقسیمنشده +B22-B23
25
26 ترازنامه 2002
27
28 داراییهایجاری +B9*B16
29 داراییهایثابت +B11
30 کلداراییها +B28+B29
31
32 بدهیهایجاری +B10+B16
33 بدهی +B30+B32-B34
34 حقوقصاحبانسهام +B12+B24
35 جمعبدهیهاوارزشویژه B32+B33+B34

نمودار 2 ـ فرمول های صفحه گسترده برای پیش بینی ارقام مالی 2002
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A B

1 دادههایورودی
2
3 فروش 422,733       
4 قیمتتمامشدهیکاالهایفروشرفته فروش/ 0/38
5 فروش/مخارجعملیاتی 0/50
6 نرخبهره 0/06
7 نرخمالیات 0/30
8 سودسهام)هزارپوند( 10,900         
9 فروش/داراییهایجاری 0/32
10 فروش/بدهیهایجاری 0/28
11 داراییهایثابت 110,600       
12 حقمالیآغازین 121,600       
13
14 صورتحسابسودوزیان 2002
15
16 فروش 422,733       
17 قیمتتمامشدهیکاالهایفروشرفته 160,639       
18 مخارجعملیاتی 211,367       
19 مخارجبهره)درآمد( (1,171)          

20 سودقبلازمالیات 51,899         
21 مالیات 15,570         

22 سودبعدازمالیات 36,329         

23 سودسهام 10,900         
24 عایداتتقسیمنشده 25,429         
25
26 ترازنامه 2002
27
28 داراییهایجاری 135,275       
29 داراییهایثابت 110,600       

30 کلداراییها 245,875       

31
32 بدهیهایجاری 118,365       
33 بدهی (19,520)        
34 حقوقصاحبانسهام 147,029       

35 جمعبدهیهاوارزشویژه 245,875       

نمودار 3 ـ نتایج پیش بینی اولیه برای سال 2002
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A B

1 دادههایورودی
2
3 فروش                                  427,733 
4 فروش/قیمتتمامشدهیکاالهایفروشرفته 0/38
5 فروش/مخارجعملیاتی 0/50
6 نرخبهره 0/06
7 نرخمالیات 0/30
8 سودسهام)هزارپوند( 10,900                                  
9 فروش/داراییهایجاری 0/32
10 فروش/بدهیهایجاری 0/28
11 داراییهایثابت                                  110,600 
12 حقمالیآغازین                                  121,600 
13
14 صورتحسابسودوزیان 2002
15
16 فروش                                  422,733 
17 قیمتتمامشدهیکاالهایفروشرفته                                  160,639 
18 مخارجعملیاتی                                  211,367 
19 مخارجبهره)درآمد( +(B6*B34)-(B6*B28)
20 سودقبلازمالیات                                    40,706 
21 مالیات                                    14,247 
22 سودبعدازمالیات                                    26,459 
23 سودسهام                                    10,900 
24 عایداتتقسیمنشده                                    15,559 
25
26 ترازنامه 2002
27
28 مازادصندوق = IF (B40<0, -B40,0)
29 داراییهایجاری                                  135,275 
30 داراییهایثابت                                  110,600 
31 کلداراییها +B29+B30+B28
32
33 بدهیهایجاری                                  118,365 
34 بدهی = IF (B40>0, +B40,0)
35 حقوقصاحبانسهام                                  137,159 
36 جمعبدهیهاوارزشویژه +B33+B34+B35
37
38 داراییهایآزمایشی +B29+B30
39 بدهیهاوارزشویژهیترازکننده +B33+B35
40 plug: (مازادصندوق)بدهی   +B38-B34

نمودار ـ4 تعدیل برای بازتاب مازاد صندوق
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A B

1 دادههایورودی

2

3 فروش 422,733  

4 فروش/قیمتتمامشدهیکاالهایفروشرفته 0/38

5 فروش/مخارجعملیاتی 0/50

6 نرخبهره 0/06

7 نرخمالیات 0/30

8 سودسهام)هزارپوند( 10,900    

9 فروش/داراییهایجاری 0/32

10 فروش/بدهیهایجاری 0/28

11 داراییهایثابت 110,600  

12 حقمالیآغازین 121,600  

13

14 صورتحسابسودوزیان 2002

15

16 فروش 422,733  

17 قیمتتمامشدهیکاالهایفروشرفته 160,639  

18 مخارجعملیاتی 211,367  

19 مخارجبهره)درآمد( (1,171)     

20 سودقبلازمالیات 51,899    

21 مالیات 15,570    

22 سودبعدازمالیات 36,329    

23 سودسهام 10,900    

24 عایداتتقسیمنشده 25,429    
25

26 ترازنامه 2002

27

28 مازادصندوق 19,520    

29 داراییهایجاری 135,275  

30 داراییهایثابت 110,600  

31 کلداراییها 265,395  

32

33 بدهیهایجاری 118,365  

34 بدهی 0

35 حقوقصاحبانسهام 147,029  

36 جمعبدهیهاوارزشویژه 265,395  

37
38 داراییهایآزمایشی 245,875  

39 بدهیهاوارزشویژهیترازکننده 265,395  

40 plug: (مازادصندوق)(19,520)   بدهی   

نمودار 5ـ نتایج نهایی سال 2002 با توجه به مازاد صندوق
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A B C D E F

1 دادههایورودی

2

3 فروش 422,733 

4 قیمتتمامشدهیکاالهایفروشرفته فروش/ 0/38

5 فروش/مخارجعملیاتی 0/50

6 نرخبهره 0/06

7 نرخمالیات 0/30

8 سودسهام)هزارپوند( 10,900   
فروش/قیمتتمامشدهی

کاالهایفروشرفته

بدهی

=B34

مازادنقد

=B28
9 فروش/داراییهایجاری 0/32

10 فروش/بدهیهایجاری 0/28 0.35

11 داراییهایثابت 110,600 0.38

12 حقمالیآغازین 121,600 0.4

13 0.42

14 صورتحسابسودوزیان 2002 0.44

15 0.45

16 فروش 422,733 0.48

17 قیمتتمامشدهیکاالهایفروشرفته 160,639 

18 مخارجعملیاتی 211,367 

19 مخارجبهره)درآمد( (1,171)    

20 سودقبلازمالیات 51,899   

21 مالیات 15,570   

22 سودبعدازمالیات 36,329   

23 سودسهام 10,900   

24 عایداتتقسیمنشده 25,429   
25

26 ترازنامه 2002

27

28 مازادصندوق 19,520   

29 داراییهایجاری 135,275 

30 داراییهایثابت 110,600 

31 کلداراییها 265,395 

32

33 بدهیهایجاری 118,365 

34 بدهی 0

35 حقوقصاحبانسهام 147,029 

36 جمعبدهیهاوارزشویژه 265,395 

37
38 داراییهایآزمایشی 245,875 

39 بدهیهاوارزشویژهیترازکننده 265,395 

40 plug: (مازادصندوق)(19,520)   بدهی  

بدهیووجوهنقدمازادمربوط

بهنسبتقیمتتمامشدهبهفروش

)Data Table( نمودار 6ـ طراحی برای پیش بینی با جدول داده ها

تحلیلحساسیت
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A B C D E F
1 دادههایورودی

2

3 فروش 422,733     

4 قیمتتمامشدهیکاالهایفروشرفته فروش/ 0/38

5 فروش/مخارجعملیاتی 0/50

6 نرخبهره 0/06

7 نرخمالیات 0/30

8 سودسهام)هزارپوند( 10,900        
فروش/قیمتتمامشدهی

کاالهایفروشرفته

بدهی

=B34

مازادنقد

=B28
9 فروش/داراییهایجاری 0/32

10 فروش/بدهیهایجاری 0/28 0.35 0 28,787    

11 داراییهایثابت 110,600     0.38 0 19,520    

12 حقمالیآغازین 121,600     0.4 0 13,342    

13 0.42 0 7,165       

14 صورتحسابسودوزیان 2002 0.44 0 987           

15 0.45 2,102         0

16 فروش 422,733     0.48 11,369      0

17 قیمتتمامشدهیکاالهایفروشرفته 160,639     

18 مخارجعملیاتی 211,367     

19 مخارجبهره)درآمد( (1,171)         

20 سودقبلازمالیات 51,899        

21 مالیات 15,570        

22 سودبعدازمالیات 36,329        

23 سودسهام 10,900        
24 عایداتتقسیمنشده 25,429        

25

26 ترازنامه 2002

27

28 مازادصندوق 19,520        

29 داراییهایجاری 135,275     

30 داراییهایثابت 110,600     

31 کلداراییها 265,395     

32

33 بدهیهایجاری 118,365     

34 بدهی 0

35 حقوقصاحبانسهام 147,029     

36 جمعبدهیهاوارزشویژه 265,395     

37

38 داراییهایآزمایشی 245,875     

39 بدهیهاوارزشویژهیترازکننده 265,395     

40 plug: (مازادصندوق)(19,520)   بدهی      

)Data Table( نمودار 7ـ پیش بینی تکمیل شده با جدول داده ها

بدهیووجوهنقدمازادمربوط

بهنسبتقیمتتمامشدهبهفروش

تحلیلحساسیت
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 های مالی تاریخی )به میلیون پوند( ـ صورت8نمودار 

 فوریه 28سال مالی منتهی به   

  1999 
 )پوند(

 1999 
 درصد فروش

 2000 
 )پوند(

 2000 
 درصد فروش

 2001 
 )پوند(

 2001 
 درصد فروش

             صورت سود و زیان

 0/100  1/225  0/100  1/330  0/100  7/303  فروش

 8/39  0/149  7/39  9/130  0/42  7/127  رفته ی کاالهای فروش ش ه قیمت تمام

 2/60  1/225  3/60  2/199  0/58  0/176  سود ناخالص

             مخارج عم یاتی:

 3/52  7/195  3/50  2/166  9/49  4/151  العاده غیر ا  مخارج فوق

 0/3  2/11  0  0  5/1  5/4  1العاده مخارج فوق

 3/0  0/1  8/0  7/2  5/5  6/16  2های تج ی ساختار ه ینه

 2/1  4/4  5/0  5/1  0  1/0  مخارج بهره لصخا

 4/3  8/12  7/8  8/28  1/1  4/3  سود قبل ا  مالیات

 9/0  5/3  2/3  4/10  6/2  0/8  مخارج مالیات

 5/2  3/9  6/5  4/18  (5/1)  (6/4)  (ا  مالیات) یان بع   سود

 9/2  9/10  3/3  9/10  6/3  9/10  سود سهام عادی

 (4/0)  (6/1)  3/2  5/7  (1/5)  (5/15)  نش ه ت سیمسود ) یان( 

 

 

می یون( و مخارج کاهش ار ش دفتری  4/2تأمیص ) ی ه نجیر ی ههای توسع می یون(، ه ینه 6/4شامل مخارج با خری  کارکنان ) 2001سال  ی هالعاد . مخارج فوق1

ده و کاهش ار ش  های  یان می یون دالر مربوط به تعطیل فروشلاه 5/4برابر با  1999سال  ی هالعاد باش . مخارج فوق می یون( می 2/4های ثابت و سرقف ی ) دارایی

 .باش  میها در ایاالت متح   دفتری سایر فروشلاه

( در انل ستان و مخارج تج ی سا مان مربوط به Littlehamptonهمستون ) تولی ی لیتل ی هبه فروش کارخان 2001و  2000های  اختار سال. مخارج تج ی س2

 .استوکار در ایاالت متح  و بریتانیا مربوط  به طراحی مج د ساختارهای م یریتی کسب 1999گردد. مخارج تج ی ساختار در سال  آن برمی
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 های مالی تاریخی )به میلیون پوند( ـ صورت8نمودار  ی هادام

 فوریه 28سال مالی منتهی به   

  1999 
 )پوند(

 1999 
 درصد فروش

 2000 
 )پوند(

 2000 
 درصد فروش

 2001 
 )پوند(

 2001 
 درصد فروش

             ترازنامه

             ها دارایی

 7/3  7/13  8/5  2/19  2/11  0/34  صن وق

 1/8  3/30  2/9  3/30  2/9  8/27  های دریافتنی حساب

 7/13  3/51  5/13  7/44  7/12  6/38  ها موجودی

 6/29  6/110  7/31  7/104  9/28  8/87  های ثابت خالص دارایی

 8/1  7/6  8/1  0/6  0/0  0/0  1ها دیلر دارایی

 5/61  1/230  8/66  5/220  1/66  7/200  ها جمد دارایی

              ها و سرمایه ب هی

 9/2  7/10  2/6  5/20  3/4  0/13  های پرداختنی حساب

 9/1  1/7  5/3  7/11  7/3  3/11  های پرداختنی مالیات

 1/3  5/11  7/4  6/15  6/3  8/10  ها معوقه

 2/0  7/0  1/0  3/0  0/0  0/0  برداشت ا  حساب جاری اضافه

 5/4  9/16  0/4  3/13  1/7  6/21  جاریهای  دیلر ب هی

 4/16  2/61  1/11  7/36  2/9  0/28  های ب ن م ت ب هی

 1/0  4/0  3/0  0/1  6/0  7/1  2ها دیلر ب هی

 5/32  6/121  8/36  4/121  6/37  3/114  ح وق صاحبان سهام

 5/61  1/230  8/66  5/220  1/66  7/200  ها و ح وق صاحبان سهام جمد ب هی

 

 

 همستون است. لیتل ی د دریافتنی مربوط به فروش کارخانهها و اسنا به حساب 2000و  2001های  های در سال . دیلر دارایی1

 های معوق مرتبط است. ها عم تا  به مالیات . دیلر ب هی2

 

 

  

 


