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افته
شرکت پیشرو سیستم صنعت فراز در سال  5831تأسیس شد .این شرکت عرضهکنندهی قطعات یددک ودردرو
است .قطعات یدک عمرماً ترسط قطعهسازان داول  ،وردروسازان ،و نیز عرضهکنندگان قطعات یدک تدأمین
م شرد .قطعهسازان و ترلیدکنندگان وردرو این قطعات را با قیمتهای نسبتاً باال ترلید م کردند ،به همین دلیل
هزینههای تعمیر و نگهداری وردرو باال رفته برد .قطعات یدک پیش از ورود به بازار ترسط بازرسان مؤسسدهی
استاندارد ایران ارزیاب م شرند ،و چندانچده از اسدتانداردهای الزب برودرردار نباشدند ،از ورود نهدا بده بدازار
ممانعت م شرد.
تا اواور سال  5831شرکت عملکرد قابلقبرل از ورد نشان نداده برد .سطح رقابدت در بدازار نسدبتاً بداال بدرد ،و
شرکت ترانسته برد با انعقاد قرارداد با برو قطعهسازان داول  ،کسبوکار ورد را حفظ کند .شدرکت در سدال
مال منته به اسفندماه  ،5831زیان انباشتهی ناچیزی در صررتهای مال ورد گزارش کرد.
در سال  5831قای مجید مرادی ،مالک شرکت ،با یک از شرکتهای قطعهساز چین وارد مذاکره شد ،و پس
از اطمینان یافتن از ترانای شرکت برای ترلید قطعات استاندارد ،قراردادی بدا ن شدرکت منعقدد کدرد .شدرکت
چین قطعات را با هزینههای بسیار پایینتری ترلید م کرد ،و این امر مزیت محرری مهم برای قای مرادی در
بازار قطعات وردرو محسرب م شد .در اولین معامله ،قای مرادی بهمنظرر زمردن بازار ،نمرنهای کرچدک از
قطعات را وارد کشرر کرد .شرکتهای عمدهفروش بهشددت از قطعدات کدمهزینده و اسدتاندارد شدرکت فدراز
استقبال کردند ،و بهسرعت سیل سفارشات سرازیر شرکت شد.

قای مرادی قراردادهای منصفانهای را با شدرکتهدای وردروسدازی مانندد ایدرانودردرو و سدای ا منعقدد کدرد.
همچنین برای حفظ مرقعیت رقابت ورد ،قراردادهای با شرایط ویدهه بدا بسدیار از عمددهفروشدان معتبدر قطعدات
یدک منعقد نمرد .طبق عرف بازار قطعات وردرو ،مشتریان حسابهای ورد را ط  8تا  1ماه تسریه م کردند.
قای مرادی به سرعت مترجه شد که باید در اندازههای بزرگتری سفارش بدهد .بددینترتیدب او مد ترانسدت
حاشیۀ سرد شرکت را افزایش دهد ،و با سرعت بیشتری قطعات را به مشتریان تحریل دهد .بدا ترسدعۀ روزافدزون
شرکت فراز ،سطح مرجردی انباز نیز افزایش یافدت .افدزایش سدطح مرجدردی انبداز بدرای تدأمین سدفارشهدای
مشتریان ضروری بهنظر م رسید ،اما شرکت را بهطرر جدی با مشکل کمبرد نقدینگ مراجه نمرد.
در بهار سال  ،5833وجهنقد بزرگترین مسألهی شرکت برد .شرکت در ن زمان سفارشهای زیادی داشت ،و
ویل عظیم از مشتریان راض برای ورد فراهم کرده برد ،و سابقهی دروشان از ورد بهجای گذاشته برد ،اما
نم ترانست رشد کند ،چرا که وجه نقد کاف در اوتیار نداشت.
قای مرادی برای تأمین مال وریدهای ورد ،بارها به بانک ورد مراجعه کرد ،ول با وجرد رشد سریع ،شرکت
از حداقل شرایط الزب برای دریافت تسهیالت برورردار نبدرد .بدرای دریافدت واب بدانک شدرکت بایدد سدابقهی
فعالیت طرالن تری م داشت ،و نسبتهای نقدینگ باالتری را به بانک عرضه م کرد .هدمچندین نگراند هدای
بانک از این بابت که قسمت عمده ی در مد شرکت از محل وریددهای چندد مشدتری معددود ایجداد مد شدرد،
(ریسک تمرکز) افزایش م یافت.
سواالت 
.5-5

با استفاده از تجزیه و تحلیل دوپرنت ،5وضعیت شرکت را قبدل و بعدد از سدال  ،5831بدا هدم مقایسده و
تحلیل کنید.

.2-5

یا پیشنهادی راجع به بهبرد مدیریت سرمایه در گردش در شرکت پیشرو سیستم صنعت فراز دارید؟

.8-5

با صرفنظر کردن از محدودیتهای تأمین مال در کشرر ،چه پیشنهادهای برای تأمین مال سرمایه در
گردش شرکت دارید؟
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یشمارهیدو Worldwide Paper Company (WPC):

 
افته
در دسامبر سال  ،2001باب پرسدکات ،2رئدیس حسدابداری واحدد کسدبوکدار 8بلرریدد میدل 4بده راهانددازی
کاروانهای جدید برای کارکردن روی "الرار بلند چرب" 1فکر م کرد .دو مزیت عمدهی راهاندازی کاروانده
عبارت برد از :نیاز به ورید "الرار کرتاه چرب" 1از عرضهکنندگان مرتفع م شد ،و فرصت فروش الدرار کرتداه
در بازار زاد فراهم م شد؛ بازاری که برای  WPCبازاری جدید محسرب م شد .کاروانهی جدید این امکدان
را برای بلررید فراهم م کرد که نه تنها هزینههای عملیات ورد را کاهش دهد ،بلکه در مددهای ودرد را نیدز
افزایش دهد .کاروانهی پیشنهادی با بهرهبردازی از فناوری جدیدد پدردازش مسدتقیم الدرار بلندد را امکدانپدذیر
م نمرد .این در حال است که با فناوری فعل  ،بلررید ناچار برد از الرار کرتاه استفاده کند ،و ن الرار را باید
از شرکت رقیب ورد یعن "شناندو میل" 1وریداری م کرد .این شرکت که در نزدیک بلررید قرار داشدت،
ظرفیت مازاد ترلید داشت که او را قادر م ساوت فراتر از نیازهای ورد برای ومیر چدرب ،الدرار کرتداه ترلیدد
کند .الرار کرتاه مازاد ن شرکت به چندین سیاب چرب از جمله بلررید فرووته م شد .بنابراین ،راهانددازی
کاروانه ی جدید به این معن برد که نه تنها از ن پس پرسکات دیگر نیازی به شناندو میل بهعنران عرضهکنندۀ
الرار کرتاه نخراهد داشت ،بلکه با فروش الرار کرتاه در بازار با شدناندو میدل رقابدت وراهدد کدرد .سدرال کده
پرسکات باید جراب م داد این برد که یا مزایای مرردانتظار راهاندازی کاروانهی جدید به انددازهای بدرد کده
مخار سرمایهای  53میلیرن دالری و نیز سرمایهگذاری اضاف در سرمایه در گردش را ط عمدر شدش سدالهی
سرمایهگذاری ترجیه کند.
ساوت کاروانه در یک دو ماه ینده شروع م شد ،و مخار سرمایهای ط دو سال تقریم صرف م شد51 :
میلیرن دالر در سدال  2001و  2میلیدرن دالر بداق ماندده در سدال  .2003احددا کاروانده بدهطدرز قابدلتدرجه
هزینههای عملیات

سیاب بلررید را کاهش م داد .این صرفهجری های عملیات عمددتاً از محدل وردکفدای

در ترلید الرار کرتاه ایجاد م شد ،چراکه پیش از راهاندازی کاروانه ،بلررید مجبرر برد الرار کرتاه مررد نیاز
ورد را از بازار تهیه کند .این صرفهجری ها برای سال  ،2003دو میلیرن دالر و برای سالهای بعدی ،ساالنه 8/1
میلیرن دالر بر ورد شده برد.
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پرسکات همچنین در نظر داشت پس از راهاندازی کاروانه بالفاصله با فروش الرار کرتاه مازاد بر نیاز ،از ظرفیت
مازاد ترلید بهرهبرداری کند .او انتظار داشت در سال  2003پس از استقرار و شروع به کار ودط ترلیدد ،از محدل
فروش الرار کرتاه  4میلیرن دالر در مد ایجاد شرد .او انتظار داشت در مد فروش الرار کرتاه در سال  2002بده
 50میلیرن دالر برسد و در مد فروش تا سال  2058در همین سطح ده میلیرن دالر حفدظ شدرد .پرسدکات بهدای
تمابشدهی کاالی فروشرفته( 3قبل از لحاظ استهالک) را  %11در مد ،و هزینههای فدروش ،عمدرم و اداری
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را معادل  1درصد در مد تخمین زد.
عالوه بر مخار سرمایهای  53میلیرن دالری ،افزایش در مدها ضرورتاً با افزایش مرجردی انباز و حسدابهدای
دریافتن همراه وراهد برد .کل سرمایه در گردش مرردنیاز بهطرر مترسط معادل  50درصد در مد فروش لحاظ
شده برد .بنابراین ،میزان سرمایهگذاری در سرمایه در گردش در هر سال برابر  50درصد افدزایش در در مدد ن
سال وراهد برد .در پایان عمر سرمایهگذاری تجهیزات (سال  )2058تمام والص سرمایه در گردش ثبدتشدده
در دفاتر بازیافت م شرد ،در حال که تنها  50درصد از مخار سرمایهای (قبل از کسدر مالیدات) قابدلبازیافدت
وراهد برد.
مالیات با نرخ  40درصد پرداوت م شرد ،و استهالک بر مبندای روش ودط مسدتقیم 50و بدا ارزش اسدقاص صدفر
محاسبه م شرد .حسابداران  WPCبه پرسکات گفتهاند که زمان شروع محاسبهی هزینههای اسدتهالک در سدال
 2003است ،یعن زمان که تمام  53میلیرن دالر صرف شده ،و تجهیزات مادهی بهرهبردای شده اند.
پرسکات در مررد چگرنگ لحاظ کردن تررب در تحلیلهایش دچار تنداق

شدده بدرد .او اطمیندان داشدت کده

بر وردهای او از در مدهای کاروانه در سالهای  2003و  2002بهدرست منعکسکننددهی میدزان دالری اسدت
که شرکت  WPCبه احتمال زیاد در ن سالها بدهدسدت مد ورد .مبلد مرردانتظدار  4میلیدرن دالر حاصدل از
فروش الرار کرتاه در سال  2003بر اساس تحلیل دقیق بازار الرار کرتاه صدررت گرفتده بدرد .ایدن تحلیدل شدامل
تخمین محافظهکارانه ی سهم بازار بلررید میل و قیمت مرردانتظار بدازار الدرار کرتداه مد باشدد .حتد در ایدن
تحلیلها اثر حضرر بلررید بهعنران رقیب جدید در بازار الرار کرتاه نیدز لحداظ شدده بدرد .از نجدا کده او از
چگرنگ اثرگذاری تررب بر هزینههای عملیات و قیمت الرار کرتداه در سدالهدای پدس از سدال  2002اطمیندان
نداشت ،تصمیم گرفت اثر تررب را در تحلیلهای ورد لحداظ نکندد .بندابراین تخمدینهدای دالری سدال  2050و
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)Cost of Goods Sold (COGS
)Selling General and Administrative (SG&A
10
straight line
9

سالهای پس از ن بر اساس همان هزینهها و قیمتهای سال ( 2002به ازای هر تن محصرل) برد .پرسدکات اثدر
حذف تررب را در تصمیم نهای کلیدی نم دانست ،چراکه او اعتقداد داشدت اثدر تدررب در افدزایش هزیندههدای
عملیات عمدتاً با افزایش در قیمت الرار کرتاه جبران م شرد.
 WPCنرخ بازده مرردنظر چنین فرصتهای سرمایهگدذاری را  51درصدد در نظدر مد گرفدت .ایدن ندرخ بدازده
مرردنظر بر اساس مطالعهای بهدست مده برد که  50سال پیشتر در مررد هزینهی سرمایهی شرکت انجاب شدده
برد .پرسکات نم وراست از این عدد قدیم بهعنران نرخ تنزیل استفاده کند ،وصرصاً اینکه این ندرخ زمدان
محاسبه شده برد که بازده اوراق قرضهی امریکا  50درصد برده است ،در حال که در زمدان تصدمیمگیدری ایدن
نرخ کمتر از  1درصد برد (نمردار .)5
سؤال 
 WPC .2-5نسبت به اجرا یا عدب اجرای این طرح چه تصمیم بایدد اتخداک کندد؟ نحدرهی رسدیدن بده نتیجده را
بهطرر کامل ترضیح دهید.
نمردار  :5اطالعات مربرص به هزینهی سرمایه

