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چکیده:
 اصلیترین تغییر ایجاد شده در صورتهای مالی شرکتهای بورسی طی بهار  ،6931رشد محسوس درآمدها
بوده است .میزان درآمد محققشده شرکتها در دوره بهار  6931در مقایسه با دوره مشابه سال قبل ،با
افزایش چشمگیر حدود  611هزار میلیارد ریالی ( 9.56درصدی) مواجه شده است 1.بخش اصلی این رشد
درآمدی در گروههای خودرو ،فلزات اساسی و فراوردههای نفتی روی داده است .مهمترین علت افزایش
درآمد شرکتها ،افزایش بهای جهانی نفت و کاالهای پایه بوده است هرچند که در برخی صنایع مانند خودرو،
رشد فروش داخلی سهم اصلی را در رشد درآمد داشته است.
 هرچند که در مجموع ،افزایش درآمد شرکتها ارتباط مستقیمی با رشد سودآوری داشته و سود ناخالص
شرکتها نیز در بهار  6931نسبت به دوره مشابه سال قبل معادل  61درصد رشد یافته اما در برخی گروهها
نظیر خودرو ،با وجود افزایش محسوس فروش و درآمدها ،رشدی در سودآوری دیده نمیشود .این موضوع
ناشی از افزایش همزمان در هزینهها بوده است .به نظر میرسد که بیشترین میزان رشد سودآوری شرکتهای
بورسی از ناحیه تغییرات بهای جهانی اتفاق افتاده است و گروه فلزات اساسی (به دلیل تغییرات محسوس در
بهای جهانی اکثر فلزات) بیش از نیمی از رشد سودآوری را در بهار  6931به خود اختصاص داده است.
 از دیگر نکات مهم در زمینه گروههای پیشرو بازار در زمینه درآمد و سودآوری آنکه بررسی روند افزایش
سرمایه شرکتها در فصل بهار گویای آن است که گروههای کانههای فلزی ،فلزات اساسی و خودرو بیشترین
میزان افزایش سرمایه را در بین تمام گروههای بازار داشتهاند .در مجموع به نظر میرسد که افزایش قیمت-
های جهانی و همچنین افزایش میزان فروش داخلی (در گروه خودرو) عاملی بوده که بسط فعالیتهای
تولیدی را در این شرکتها ایجاد نموده و اصلیترین محرک بورس در فصل بهار بوده است.

 1این گزارش بر اساس اطالعات نمونهای مشتمل بر  811شرکت تهیه شده است.
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 در کنار تغییرات ایجاد شده در عملکرد بنگاهها ،فعالیتهای مالی بنگاهها نیز با تغییرات محسوس همراه بوده
است .افزایش حسابهای دریافتنی کوتاهمدت ( 6.هزار میلیارد ریال) ،افزایش حسابهای دریافتنی بلندمدت
( 6.هزار میلیارد ریال) ،افزایش حسابها و اسناد پرداختنی کوتاهمدت ( 11هزار میلیارد ریال) ،رشد محدود
جریان خالص ورود وجوه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی ( 6هزار میلیارد ریال) و موارد مشابه دیگر گویای
آن است که با وجود انبساط فعالیت شرکتها ،نوعی تنگنای گردش نقدینگی در محیط عمومی اقتصاد وجود
دارد و همین مساله موجب رشد قابل توجه مواردی مانند پیشدریافتها و پیشپرداختها شده است.
 در این دوره تغییر محسوسی در میزان تسهیالت دریافتی بنگاهها مشاهده نمیشود و در مقابل نوعی تامین
مالی از محل سود قبلی (عدم توزیع سود میان سهامداران و افزایش  61هزار میلیارد ریالی سود انباشته)
مشاهده میشود که رشد نسبت مالکانه را به دنبال داشته است .چرایی عدم رشد تسهیالت دریافتی علیرغم
رشد قابل توجه در میزان فعالیت شرکتها نیازمند بررسیهای دقیقتری است.
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 -1مقدمه

به منظور بررسی وضعیت صورتهای مالی شرکتهای بورسی ،نمونهای مشتمل بر  611شرکت انتخاب شده است.
مبنای این انتخاب ،عواملی مانند انطباق سال مالی با سال تقویمی ،وجود گزارشهای مالی در زمان تهیه این گزارش
و همچنین انطباق صورتهای مالی با فرم استاندارد بوده است .1شایان ذکر است که ارزش بازار شرکتهای مذکور
در پایان فصل اول  ،6931برابر با  6671هزار میلیارد ریال یعنی  .956درصد کل ارزش بورس تهران بوده است .در
مورد ترکیب شرکتهای نمونه مذکور نیز باید توجه داشت که گروههای فلزات اساسی ،محصوالت شیمیایی ،استخراج
کانههای فلزی ،خودرو و مخابرات ،به ترتیب بیشترین سهم را در مجموعه ارزش بازار این شرکتها دارا هستند .نمودار
 6این موضوع را نشان میدهد.
نمودار  1ارزش بازار نمونه مورد بررسی به تفکیک گروه
3۵۰
3۰۰
2۰۰
1۵۰
1۰۰

هزار میلیارد ریال

2۵۰

۵۰
۰
محصوالت چوبی

استخراج زغال سنگ

انبوه سازی امالک و مستغالت

استخراج سایر معادن

زراعت و خدمات وابسته

منسوجات

قند و شکر

محصوالت کاغذی

محصوالت فلزی

محصوالت چرمی

کاشی و سرامیک

حمل و نقل انبارداری و ارتباطات

فعالیتهای کمکی به نهاد های مالی…

کانی غیر فلزی

استخراج نفت گاز جز اکتشاف

الستیک و پالستیک

ماشین آالت و تجهیزات

سیمان آهک گچ

غذایی بجز قند وشکر

دستگاههای برقی

فنی و مهندسی

دارویی

عرضه برق،گاز،بخار و آب گرم

وسایل ارتباطی

فرآورده های نفتی

رایانه

مخابرات

خودرو و قطعات

شیمیایی

استخراج کانه های فلزی

فلزات اساسی

بررسیهای صورتگرفته برروی شرکتها نیز به شکلی است که آمار و ارقام مربوط به ترازنامه ،صورت سودوزیان،
جریان وجوه نقد و در نهایت نسبتهای مالی به صورت تجمعی برای شرکتها ارائه و گزارش شده است.
 -2ترازنامه

بررسی اقالم ترازنامه نمونه مورد بررسی شرکتها 2گویای آن است که در پایان بهار  ،6931ارزش دفتری داراییهای
شرکتها برابر با  797.هزار میلیارد ریال بوده است .برای داشتن تصویر مقایسهای باید توجه داشت که این رقم،
معادل  6159درصد تولید ناخالص داخلی (پایان سال  )693.بوده است .تفکیک دارایی شرکتها به دو دسته دارایی
جاری 3و غیرجاری ،نشان میدهد که  .156درصد از داراییهای شرکتها را دارایی جاری تشکیل میدهد.
مقایسه میزان دارایی شرکتها در پایان بهار  6931با دوره مشابه سال قبل گویای رشد  6.53درصدی ( 911هزار
میلیارد ریال) دارایی شرکتهاست .در این دوره ،داراییهای جاری معادل  665.درصد و داراییهای غیرجاری معادل
 7151درصد افزایش یافته است .به این ترتیب ،رشد داراییهای غیرجاری ،سهم اصلی را در رشد داراییها داشته است.
 1با توجه به آنکه صورتهای مالی شرکتهای برخی گروهها نظیر بانکی و بیمه ،تا حدی متفاوت از سایر گروههاست ،امکان تجمیع اطالعات آنها با سایر شرکتها
وجود ندارد.
 2نمونه مورد بررسی شامل  611شرکت است که در باال تصریح شد.
 3منظور از دارایی جاری ،وجه نقد و سایر اقالم و دارائیهایی است که قابلیت تبدیل آنها به وجه نقد باالست و در کمتر از یکسال میتواند روی
دهد.
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جدول  1ترازنامه شرکتهای بورسی در سمت دارایی ،بهار ( 1931هزار میلیارد ریال)
83/39/3938

داراییها

درصد
تغییرات

83/39/3938

دارایی جاری
موجودی نقد

31

3/

8.71

سرمایهگذاری کوتاه مدت

83

33

..7/

حساب ها و اسناد دریافتنی کوتاه مدت

./1

33/

8.78

موجودی کاال

.3/

.81

/7.

سایر

8/3

/3

8878

8،83.

8،/8.

8873

جمع
دارایی غیرجاری
سرمایه گذاری های بلندمدت

3./

388

871

حساب ها و اسناد دریافتنی بلندمدت

8/3

./

.337.

دارایی ثابت

3.3

3..

817/

سایر

8/

83

8/71

جمع

8،83/

/3/

./71

جمع داراییها

.،3.3

.،//3

837/

در سمت داراییهای جاری ،مهمترین تغییر ایجاد شده در پایان بهار  ،6931افزایش حسابهای دریافتنی کوتاهمدت
است که سهمی حدود  11درصد از کل داراییهای جاری (و حدود  97درصد کل داراییها) را به خود اختصاص داده
است .میزان رشد حسابهای دریافتنی کوتاهمدت نسبت به دوره مشابه سال قبل ،برابر با  6751درصد بوده و بیشترین
سهم را در رشد داراییهای جاری داشته است (نمودار  .)7نکته مهم دیگر در این دوره ،افزایش  7753درصدی
سرمایهگذاری کوتاهمدت است که میتواند زمینهساز رشد تولید در فصول آتی گردد.
نمودار  2تغییرات ساالنه داراییهای جاری و اقالم آن ،بهار 1931
611
671
11
11
11

هزار میلیارد ریال

611

71
1
موجودی کاال

سرمایهگذاری
کوتاه مدت

سایر

موجودی نقد

حساب ها و
اسناد دریافتنی
کوتاه مدت

دارایی جاری

در سمت داراییهای غیرجاری نیز مهمترین تغییر ایجاد شده ،افزایش قابل مالحظه حسابها و اسناد دریافتنی بلندمدت
است که در این دوره  71.درصد رشد یافته است .داراییهای ثابت (شامل ابنیه ،ماشینآالت و تجهیزات) نیز در پایان
بهار  6931نسبت به دوره مشابه سال قبل معادل  61درصد افزایش داشته و بیشترین سهم در رشد را در بخش
داراییهای غیرجاری داشته است .نکته دیگر آنکه سرمایهگذاریهای بلندمدت رشد مختصر  151درصدی را ثبت نموده
است (نمودار .)9
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نمودار  9تغییرات ساالنه داراییهای غیرجاری و اقالم آن ،بهار 1931
7.1

6.1
611

هزار میلیارد ریال

711

.1
1
سایر

سرمایه گذاری
های بلندمدت

حساب ها و اسناد
دریافتنی بلندمدت

دارایی ثابت

دارایی غیرجاری

در سمت مقابل ترازنامه شرکتها ،یعنی طرف بدهی و حقوق صاحبان سهام ،سهم بدهیها معادل  17درصد از کل
اقالم ترازنامه است .البته میزان رشد بدهی طی دوره یک سال گذشته برابر با  6156درصد و کمتر از رشد حقوق
صاحبان سهام ( 6357درصد) بوده است.
جدول  2ترازنامه شرکتهای بورسی در سمت بدهی و حقوق صاحبان سهام ،بهار ( 1931هزار میلیارد ریال)
83/39/3938

بدهیها

83/39/3938

درصد تغییرات

بدهی جاری
حساب ها و اسناد پرداختنی کوتاه مدت

3//

831

8878

تسهیالت مالی کوتاه مدت

3.1

3/8

/7/

سود سهام پرداختنی

8.1

8/8

-178

سایر

.3/

8./

8.73

8،.3.

8،8/3

837/

جمع
بدهی غیرجاری
حساب ها و اسناد پرداختنی بلندمدت

1/

.8

171

تسهیالت مالی بلندمدت

3.

31

-/71

سایر

33

33

3/73

./8

8..

837.

8،838

8،.1/

8878

جمع
جمع بدهیها
حقوق صاحبان سهام
سرمایه

333

8.3

8173

سود و زیان انباشته

.3/

83/

887/

اندوخته ها

33

88

.873

سایر

3

33

-1873

133

..3

8/7.

.،3.3

.،//3

837/

جمع حقوق صاحبان سهام
جمع بدهی و حقوق صاحبان سهام

در بخش بدهیها ،سهم اصلی مربوط به بدهیهای جاری 1بوده و در پایان بهار  6931این گروه  11درصد از مجموع
بدهیها را به خود اختصاص داده است .میزان رشد این گروه طی دوره یکساله منتهی به پایان بهار  6931برابر با
 1بدهی جاری غالبا به بدهیهایی گفته میشود که دارای مواعد کمتر از یکسال بوده و از محل داراییهای جاری قابل پرداخت باشد.
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 6953درصد بوده است .در گروه بدهیهای جاری ،مولفه سایر با رشد  165.درصدی بیشترین سهم را در رشد داشته
است (نمودار  .)1بررسی اقالم جزئیتر ترازنامه شرکتها گویای آن است که رشد پیشدریافتها 1موجب رشد مولفه
سایر شده است .حسابها و اسناد پرداختنی کوتاهمدت نیز با رشد  6156درصدی سهم زیادی در رشد بدهیهای
کوتاهمدت داشته است .نکته مهم دیگر آنکه در این دوره ،میزان سود سهام پرداختنی با کاهش  156درصد مواجه شده
است .به نظر میرسد که کاهش میزان سود تقسیمشده در بهار  6931نسبت به دوره مشابه سال قبل ،در این موضوع
موثر بوده است.2
نمودار  4تغییرات ساالنه بدهیهای جاری و اقالم آن بهار 1931

سود سهام
پرداختنی

حساب ها و اسناد
تسهیالت مالی
پرداختنی کوتاه مدت
کوتاه مدت

سایر

هزار میلیارد ریال

611
611
671
611
11
11
11
71
1
-71
بدهی جاری

بدهی غیرجاری شرکتها نیز در دوره یکساله منتهی به پایان بهار معادل  6156درصد افزایش یافته است .بررسی
اقالم بدهی غیرجاری نشان میدهد که بخش اصلی رشد ،در ناحیه مولفه سایر اتفاق افتاده است .رشد  .35.درصدی
سایر ،نیز ناشی از رشد ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان بوده است .از دیگر نکات مهم در زمینه بدهیهای غیرجاری
آنکه میزان (مانده) تسهیالت مالی بلندمدت کاهش یافته است .با توجه به آنکه افزایش تسهیالت کوتاهمدت نیز کمتر
از  61درصد بوده است ،این مساله به معنای کاهش اتکای بنگاهها به تسهیالت است.
نمودار  5تغییرات ساالنه بدهیهای غیرجاری و اقالم آن ،بهار 1931

تسهیالت مالی بلندمدت

سایر

حساب ها و اسناد
پرداختنی بلندمدت

هزار میلیارد ریال

91
7.
71
6.
61
.
1
-.
بدهی غیرجاری

در قسمت حقوق صاحبان سهام نیز در دوره یکساله منتهی به پایان بهار  ،6931رشد  6357درصدی مشاهده میشود
و بررسی اقالم زیرمجموعه نشاندهنده آن است که بخش اصلی رشد در ناحیه سرمایه و به دلیل افزایش سرمایه
شرکتها اتفاق افتاده است .میزان افزایش سرمایه شرکتها در دوره یک ساله منتهی به پایان بهار  6931معادل 11
هزار میلیارد ریال ( 6151درصد) بوده است .بررسی تفکیکی شرکتها گویای آن است که در این دوره .1 ،شرکت (در
 1از مجموع  11هزار میلیارد ریالی مولفه سایر بدهیهای جاری 11 ،هزار میلیارد ریال در زیرگروه پیش دریافتها ایجاد شده است.
 2میزان سود تقسیم شده شرکتهای بورسی در بهار  31نسبت به دوره مشابه سال قبل  1.1میلیارد ریال معادل  756درصد کاهش یافته است.
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بررسی صورتهای مالی شرکتهای بازار سرمایه

 76گروه) از نمونه مورد بررسی اقدام به افزایش سرمایه نمودهاند که سهم گروههای استخراج کانههای فلزی ،فلزات
اساسی ،خودرو و وسایل ارتباطی بیش از سایر گروهها بوده است .نمودار  6میزان افزایش سرمایه را به تفکیک
گروههای صنعتی نشان میدهد.
نمودار  1تغییرات ساالنه حقوق صاحبان سهام و اقالم آن ،بهار 1931
6.1

.1
1

هزار میلیارد ریال

611

-.1
سایر

اندوخته ها

سود و زیان انباشته

سرمایه

جمع حقوق صاحبان
سهام

نکته قابل ذکر دیگر در زمینه تغییرات حقوق صاحبان سهام ،مساله رشد  1653درصدی سودوزیان انباشته است که
البته سهم زیادی نیز در افزایش حقوق صاحبان سهام داشته است .دلیل رشد سودوزیان انباشته را میتوان به افزایش
نسبی سودآوری شرکتها در فصل اول ( 6931نسبت به دوره مشابه سال قبل) و همچنین کاهش نسبت تقسیم سود،
ارتباط داد .1در پایان باید توجه داشت که مولفه سایر با کاهش قابل مالحظه  91هزار میلیارد ریالی ( 1151درصدی)
مواجه شده است و بررسی زیراجزاء این مولفه نشان میدهد که دو علت اصلی برای این امر وجود دارد؛ از یکسو میزان
"افزایش سرمایه در جریان" 2با کاهش  79هزار میلیارد ریالی مواجه شده و از سوی دیگر مازاد حاصل از تجدید
ارزیابی با کاهش  69هزار میلیارد ریالی مواجه شده است .شایان ذکر است که با توجه به کاهش میزان افزایش سرمایه
در جریان ،میتوان انتظار داشت که افزایش سرمایه شرکتها در فصول آتی تا حدی کاهش یابد.
نمودار  7افزایش سرمایه به تفکیک گروههای صنعت
هزار میلیارد ریال

7.
71
6.
61
.
1

 -3صورت سودوزیان

 1سود محققشده شرکتها در فصل بهار ( 31نسبت به دوره مشابه سال قبل)  65.درصد افزایش یافته اما نسبت سود تقسیم شده (به سود محقق شده) از  16درصد
به  69درصد کاهش یافته است.
 2فرایند افزایش سرمایه برای شرکتهایی که از طریق صدور حق تقدم اقدام به افزایش سرمایه مینمایند ،معموال نیاز به چند ماه زمان دارد .در این
فاصله ،حسابی تحت عنوان افزایش سرمایه در جریان ،در ترازنامه به حقوق صاحبان سهام اضافه میگردد که مانده این حساب در انتها به حساب
سرمایه منتقل میشود.
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بررسی صورتهای مالی شرکتهای بازار سرمایه

بررسی اقالم مربوط به سودوزیان شرکتها در فصل بهار  6931گویای آن است که در این دوره ،عملکرد شرکتها
رشد قابل مالحظهای داشته است .میزان درآمد محققشده شرکتها در دوره بهار  6931در مقایسه با دوره مشابه سال
قبل ،با افزایش چشمگیر  9.56درصدی ( 611هزار میلیارد ریالی) مواجه شده است 6و همانگونه که در جدول  9مشاهده
میشود ،در این دوره تمامی اقالم درآمدی شرکتها با افزایش مواجه شده است.
جدول  9صورت سودوزیان شرکتهای بورسی بهار ( 1931هزار میلیارد ریال)
83/39/3938

83/39/3938

درصد
تغییرات

درآمدها
919

711

3.71

درآمد عملیاتی
سود حاصل از سرمایه گذاری

1

9

8873

سایر درآمدها

3

7

3187.

936

731

3378

جمع
هزینهها
بهای تمام شده

-716

-776

./7.

هزینه های عمومی ،اداری و فروش

-76

-61

8.78

هزینه های مالی

-71

-63

378

-991

-7.1

./73

جمع
سود
سود و زیان قبل از کسر مالیات

17

91

.378

مالیات

1

.

317.

سود خالص

.1

96

.878

بررسی تفکیکی اقالم درآمدی شرکتها نیز گویای آن است که افزایش درآمدهای عملیاتی سهم اصلی را در افزایش
درآمد شرکتها داشته است (نمودار  )1و این مساله ،احتماال به خاطر افزایش فعالیتهای تولید و فروش شرکتها
بوده است .2به منظور آگاهی از تغییرات درون صنایع ،میزان رشد درآمدهای عملیاتی به تفکیک گروهها نیز در نمودار
 3ترسیم شده است .همانگونه که مشاهده میشود ،خودرو و قطعات ،فلزات اساسی و فراوردههای نفتی ،گروههایی
بوده اند که بیشترین سهم را در افزایش درآمد عملیاتی بنگاهها داشتهاند .شایان ذکر است که میزان درآمد عملیاتی
تنها در سه گروه منسوجات ،دستگاههای برقی و فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی ،مجموعا  19میلیارد ریال،
کاهش یافته است و بقیه گروهها رشد مثبت درآمد را تجربه نمودهاند.

 8شایان ذکر است که این افزایش ،در ارقام جاری صورت گرفته و با در نظر گرفتن رقم  17.درصدی رشد شاخص قیمت تولیدکننده در بازه مذکور،
میزان رشد حقیقی برابر با  .378درصد خواهد بود.
 2در فصل بهار سال جاری ،شاخص تولید و شاخص فروش کل فعالیتهای صنعتی و معدنی بورسی به ترتیب  .7/درصد و  .71درصد نسبت به دوره
مشابه سال قبل رشد داشتهاند( .چکیده تحوالت صنایع بورسی بهار سال  ،83/3موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامهریزی)
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بررسی صورتهای مالی شرکتهای بازار سرمایه
نمودار  8تغییرات ساالنه درآمدها و اجزا آن ،بهار 1931
671
611
11
11

هزار میلیارد ریال

11

71
1
سایر درآمدها

سود حاصل از سرمایه
گذاری

درآمدها

درآمد عملیاتی

نمودار  3افزایش درآمدهای عملیاتی به تفکیک گروههای صنعت

هزار میلیارد ریال

9.
91
7.
71
6.
61
.
1
-.
فعالیتهای کمکی به نهاد های مالی

منسوجات

دستگاههای برقی

محصوالت چرمی

محصوالت فلزی

انبوه سازی امالک و مستغالت

استخراج سایر معادن

استخراج زغال سنگ

محصوالت چوبی

زراعت و خدمات وابسته

کاشی و سرامیک

محصوالت کاغذی

کانی غیر فلزی

فنی و مهندسی

حمل و نقل انبارداری و ارتباطات

غذایی بجز قند وشکر

استخراج نفت گاز جز اکتشاف

قند و شکر

عرضه برق،گاز،بخار و آب گرم

دارویی

سیمان آهک گچ

الستیک و پالستیک

ماشین آالت و تجهیزات

رایانه

مخابرات

شیمیایی

استخراج کانه های فلزی

وسایل ارتباطی

فلزات اساسی

فرآورده های نفتی

خودرو و قطعات

بررسی اقالم هزینهای شرکتها در صورت سودوزیان نیز نشان میدهد که هزینه شرکتها در بهار  6931نسبت به
دوره مشابه سال قبل معادل  7359درصد ( 61هزار میلیارد ریال) افزایش یافته است که این رقم ،کمتر از میزان افزایش
در درآمدها بوده است .بررسی تفکیکی اقالم هزینهای نیز نشان میدهد که علت عمده افزایش هزینهها ،افزایش
هزینههای عملیاتی ،ناشی از انبساط فعالیت شرکتها بوده است .شایان ذکر است که در این دوره ،هزینههای عمومی،
اداری و فروش با رشد  1651درصدی مواجه شده و هزینههای مالی نیز افزایش چندانی نداشته است.
نمودار  11رشد ساالنه هزینهها و اجزا آن بهار 1931
611
11
11
71

هزار میلیارد ریال

11

1
-71
هزینه های مالی

هزینه های عمومی،
اداری و فروش

بهای تمام شده

هزینهها

در زمینه سودآوری نیز با توجه به افزایش فعالیت بنگاهها و رشد درآمدی ،میزان سود محققشده در بهار  6931نسبت
به دوره مشابه سال قبل افزایش یافته است .میزان سود ناخالص در این دوره با رشد مشهود  69درصدی ( 71هزار
میلیارد ریالی) مواجه شده و سود خالص (پس از کسر مالیات) نیز  79هزار میلیارد ریال افزایش یافته است .بررسی
3
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بررسی صورتهای مالی شرکتهای بازار سرمایه

تفکیکی گروهها نیز نشان میدهد که رشد سودآوری در گروه فلزات (به میزان  61هزار میلیارد ریال) ،ناشی از افزایش
بهای جهانی کاالهای پایه به ویژه فوالد ،اصلیترین عامل رشد سودآوری شرکتهای بورسی بوده است .فرآوردههای
نفتی ،استخراج کانههای فلزی و شیمیایی نیز دیگر گروههای موثر بر رشد سودآوری بودهاند .همانگونه که مشاهده
میشود ،رشد سودآوری غالبا در گروههای بزرگ و وابسته به قیمتهای جهانی روی داده است .از دیگر نکات قابل
ذکر آنکه در بهار  6931سودآوری گروه خودرویی ،بهرغم افزایش محسوس درآمدهای عملیاتی (به میزان  91هزار
میلیارد ریال) و به دلیل رشد هزینهها کاهش یافته است .بررسی اجزاء هزینه در گروه خودروسازی گویای آن است که
اصلیترین دلیل افزایش هزینهها ،افزایش بهای تمام شده به مبلغ  73هزار میلیارد ریال ( .751درصد) نسبت به دوره
مشابه سال قبل بوده است.
نمودار  11افزایش سود ناخالص به تفکیک گروههای صنعت

هزار میلیارد ریال

61
61
67
61
1
1
1
7
1
-7
وسایل ارتباطی

خودرو و قطعات

دارویی

استخراج نفت گاز جز اکتشاف

الستیک و پالستیک

فعالیتهای کمکی به نهاد های مالی

کاشی و سرامیک

منسوجات

محصوالت فلزی

محصوالت کاغذی

فنی و مهندسی

انبوه سازی امالک و مستغالت

محصوالت چرمی

زراعت و خدمات وابسته

محصوالت چوبی

استخراج سایر معادن

استخراج زغال سنگ

غذایی بجز قند وشکر

حمل و نقل انبارداری و ارتباطات

دستگاههای برقی

قند و شکر

کانی غیر فلزی

ماشین آالت و تجهیزات

سیمان آهک گچ

عرضه برق،گاز،بخار و آب گرم

رایانه

مخابرات

شیمیایی

استخراج کانه های فلزی

فلزات اساسی

فرآورده های نفتی

 -4جریان وجوه نقد

بررسی صورت جریان وجوه نقد شرکتها در بهار  6931گویای آن است که در این دوره ،جریان خالص ورود وجوه
نقد  6111میلیارد ریال معادل  956درصد افزایش یافته است .با توجه به افزایش محسوس حجم فعالیت شرکتها در
این دوره ،به نظر میرسد که دلیل افزایش محدود ورود وجه نقد به بنگاهها ،مساله حسابهای دریافتنی کوتاهمدت و
بلندمدت باشد که مجموعا  6..هزار میلیارد ریال افزایش یافته است.1

 1منظور از جریان وجوه نقد ،افزایش یا کاهش در وجوه نقد (موجودی نقد و سپردههای دیداری) ناشی از معامالت با سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی و یا ناشی از
سایر رویدادهاست .با توجه به آنکه بخش عمدهای از وجوه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی (فعالیتهای اصلی و مستمر مولد درآمد) شرکتهاست ،تغییرات وجوه
نقد میتواند بیانگر چگونگی ارتباط بین سودآوری واحد تجاری و توان آن جهت ایجاد وجه نقد و درنتیجه مشخص کننده کیفیت سود تحصیل شده توسط واحد
تجاری باشد.
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بررسی صورتهای مالی شرکتهای بازار سرمایه
جدول  4صورت گردش وجوه نقد شرکتهای بورسی بهار ( 1931هزار میلیارد ریال)
83/39/3938

83/39/3938

درصد
تغییرات

فعالیتهای عملیاتی
3.7/

جریان خالص ورود وجوه نقد

3378

378

بازده سرمایهگذاریها و سود پرداختی بابت تامین مالی
سود سهام پرداختی

-8178

-.371

-3873

سود پرداختی بابت تسهیالت مالی

-8378

-8373

-87/

سود دریافتی بابت سپردهگذاری

373

378

8.78

سایر

.73

873

-8/73

-.37.

-3.73

-./7/

جمع
8

فعالیتهای سرمایهگذاری

خالص خرید و فروش داراییهای ثابت

-8.7/

-887.

.87/

خالص خرید و فروش سرمایهگذاری بلندمدت

-/7.

87/

*

خالص خرید و فروش سرمایهگذاری کوتاهمدت

37.

878

33.73

سایر

-/7.

/78

-833878

-.873

-/73

83873

جمع جریان فعالیتهای سرمایهگذاری
مالیات

-37/

-871

-817.

37.

/73

-./73

87/

/7.

3/7.

دریافت تسهیالت

8837/

8/373

3/78

بازپرداخت تسهیالت

-83873

-88873

3871

جمع

-378

-17.

-.878

خالص تغییر وجه نقد

/73

878

-./7/

مالیات بر درآمد پرداختی
جریان خالص قبل از تامین مالی
افزایش سرمایه

در زمینه بازده سرمایهگذاریها و هزینههای تامین مالی باید توجه داشت که مقادیر مطلق این هزینهها در بهار 6931
معادل  6هزار میلیارد ریال ( 7153درصد) کاهش یافته است .بررسی اقالم زیرمجموعه گویای آن است که کاهش 1
هزار میلیارد ریالی سود سهام پرداختی ،اصلیترین علت این مساله بوده است (نمودار  .)67شایان ذکر است که میزان
تقسیم سود بنگاهها در فصل بهار  6931کاهش یافته و بخش بیشتری از سود محققشده در حساب سود انباشته
تجمیع شده است.

 1اعداد منفی به معنای خرید (تحصیل) سرمایهگذاری یا دارایی ثابت و اعداد مثبت به معنای فروش سرمایهگذاری یا دارایی ثابت است.
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بررسی صورتهای مالی شرکتهای بازار سرمایه
نمودار  12تغییرات ساالنه بازده سرمایهگذاریها و هزینه تامین مالی بهار 1931

سایر

سود دریافتی بابت
سپردهگذاری

سود پرداختی بابت
تسهیالت مالی

هزار میلیارد ریال

6
1
-6
-7
-9
-1
-.
-1
-6
-1
-3
سود سهام پرداختی بازده سرمایهگذاریها و
سود پرداختی بابت
تامین مالی

بررسی اقالم مربوط به فعالیتهای سرمایهگذاری بنگاهها نیز نشان میدهد که میزان (خالص) خرید داراییهای ثابت
توسط بنگاهها با رشد  7653درصدی مواجه شده و مجموعا برابر با  957هزار میلیارد ریال بوده است .گروههای وسائل
ارتباطی ،خودرو و استخراج کانههای فلزی بیشترین میزان خرید و گروههای عرضه آبوبرق و فلزات اساسی نیز
بیشترین میزان فروش دارایی ثابت را در بهار  6931نسبت به دوره مشابه سال قبل داشتهاند (نمودار .)69
نمودار  19خالص تحصیل داراییهای ثابت به تفکیک صنعت بهار ( 1931اعداد منفی به معنای خرید دارایی است)

هزار میلیارد ریال

7.1
6..
6.1
1..
1.1
-1..
-6.1
-6..
-7.1
-7..
عرضه برق،گاز،بخار و آب گرم

رایانه

فلزات اساسی

شیمیایی

کاشی و سرامیک

محصوالت کاغذی

حمل و نقل انبارداری و ارتباطات

استخراج زغال سنگ

فنی و مهندسی

دستگاههای برقی

محصوالت چرمی

انبوه سازی امالک و مستغالت

محصوالت چوبی

استخراج سایر معادن

منسوجات

کانی غیر فلزی

زراعت و خدمات وابسته

محصوالت فلزی

قند و شکر

سیمان آهک گچ

دارویی

الستیک و پالستیک

غذایی بجز قند وشکر

ماشین آالت و تجهیزات

فعالیتهای کمکی به نهاد های مالی

استخراج نفت گاز جز اکتشاف

مخابرات

فرآورده های نفتی

استخراج کانه های فلزی

وسایل ارتباطی

خودرو و قطعات

خالص سرمایهگذاری بلندمدت بنگاهها نیز در بهار  6931نسبت به سال قبل بهبود مشهودی یافته است (سرمایهگذاری
بلندمدتی معادل  3هزار میلیارد ریال صورت گرفته است در حالی که در دوره مشابه سال قبل ،خالص تغییرات
سرمایهگذاری بلندمدت ،کاهش  1هزار میلیارد ریالی داشته است .)1برخالف رشد سرمایهگذاری بلندمدت ،میزان
سرمایهگذاری کوتاهمدت بنگاهها در بهار  6931با کاهش مواجه شده است .نمودار  61و نمودار  6.این تغییرات را به
تفکیک صنعت نشان میدهد و همانگونه که مشاهده میشود ،گروههای خودرو و فلزات اساسی بیشترین نقش را در
افزایش سرمایهگذاری و گروه مخابرات بیشترین سهم را در کاهش سرمایهگذاری داشتهاند.

 1در بهار سال  693.به طور خالص ،فروش سرمایهگذاری بلندمدت به مبلغ  1هزار میلیارد ریال صورت گرفته و در بهار سال  ،6931به طور خالص خرید (تحصیل)
سرمایهگذاری بلندمدت به مبلغ  3هزار میلیارد ریال صورت گرفته است.
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بررسی صورتهای مالی شرکتهای بازار سرمایه
نمودار  14خالص تحصیل سرمایهگذاری بلندمدت به تفکیک صنعت بهار ( 1931اعداد منفی به معنای خرید
سرمایهگذاری است)
6
1
791-

هزار میلیارد ریال

6-

.شیمیایی

فرآورده های نفتی

انبوه سازی امالک و مستغالت

محصوالت فلزی

غذایی بجز قند وشکر

عرضه برق،گاز،بخار و آب گرم

محصوالت کاغذی

استخراج سایر معادن

محصوالت چوبی

قند و شکر

محصوالت چرمی

استخراج زغال سنگ

زراعت و خدمات وابسته

الستیک و پالستیک

استخراج نفت گاز جز اکتشاف

فعالیتهای کمکی به نهاد های مالی

مخابرات

وسایل ارتباطی

منسوجات

کاشی و سرامیک

رایانه

حمل و نقل انبارداری و ارتباطات

فنی و مهندسی

کانی غیر فلزی

سیمان آهک گچ

دستگاههای برقی

استخراج کانه های فلزی

دارویی

ماشین آالت و تجهیزات

فلزات اساسی

خودرو و قطعات

1-

نمودار  15خالص تحصیل سرمایهگذاری کوتاهمدت به تفکیک صنعت بهار ( 1931اعداد منفی به معنای خرید
سرمایهگذاری است)
1

1
7

هزار میلیارد ریال

1

1
-7
مخابرات

وسایل ارتباطی

ماشین آالت و تجهیزات

فعالیتهای کمکی به نهاد های مالی

دارویی

الستیک و پالستیک

غذایی بجز قند وشکر

استخراج نفت گاز جز اکتشاف

فنی و مهندسی

کانی غیر فلزی

انبوه سازی امالک و مستغالت

منسوجات

محصوالت کاغذی

محصوالت فلزی

محصوالت چوبی

قند و شکر

محصوالت چرمی

فرآورده های نفتی

استخراج زغال سنگ

زراعت و خدمات وابسته

استخراج سایر معادن

کاشی و سرامیک

استخراج کانه های فلزی

سیمان آهک گچ

دستگاههای برقی

عرضه برق،گاز،بخار و آب گرم

حمل و نقل انبارداری و ارتباطات

خودرو و قطعات

شیمیایی

رایانه

فلزات اساسی

 -5نسبتهای مالی

بررسی نسبتهای مالی شرکتهای بورسی (جدول  ).نشان میدهد که در گروه نسبتهای نقدینگی ،در پایان بهار
 6931کاهش مختصر نسبت جاری (دارایی جاری به بدهی جاری) و نسبت دارایی جاری (دارایی جاری به کل داراییها)
نسبت به زمان مشابه سال قبل روی داده است .این موضوع به دلیل رشد حسابها و اسناد دریافتنی بلندمدت و
همچنین حسابها و اسناد پرداختنی کوتاهمدت بوده است .همچنن در این دوره رشد محسوس نسبت نقدینگی اتفاق
افتاده که به علت افزایش وجه نقد در اختیار شرکتها بوده است.
بررسی نسبتهای فعالیت شرکتها نیز نشاندهنده افزایش گردش دارایی (فروش به دارایی) و گردش دارایی ثابت
(فروش به دارایی ثابت) بوده است .با وجود این موارد ،شاخص سرمایهگذاری (مجموع سرمایهگذاری بلندمدت و
کوتاهمدت به کل دارایی) افتی  1درصدی را نشان میدهد .کاهش سرمایهگذاری میتواند در فصول آتی تاثیرات
نامطلوبی بر رشد تولید نشان دهد.
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بررسی صورتهای مالی شرکتهای بازار سرمایه
جدول  5نسبتهای مالی شرکتهای بورسی بهار ( 1931هزار میلیارد ریال)
83/39/3938

83/39/3938

درصد
تغییرات

نسبتهای نقدینگی
نسبت جاری

/7/3

/7/3

-.7.

نسبت نقدینگی

1783

3718

8/78

نسبت دارایی جاری

3/78.

3.78/

-37/

نسبتهای فعالیت
گردش سرمایه ثابت

31718

3/7..

8371

گردش دارایی

8.7/.

88781

8.7/

شاخص سرمایهگذاری

837/3

8.783

-17/

نسبتهای اهرمی
نسبت مالکانه

3.781

3378.

.71

نسبت پوشش بدهی

33/7./

3..7/3

.78

نسبتهای سودآوری
حاشیه سود

83733

8.788

./7/

بازده دارایی ها

.73.

87.3

3.78

بازده حقوق صاحبان سهام

.78/

8713

817/

در بخش نسبتهای مالکانه ،شاخصها بهبود نسبی وضعیت را نشان میدهند .نسبت مالکانه (حقوق صاحبان سهام
به کل داراییها)  751درصد افزایش یافته و این مساله به دلیل افزایش سرمایه در گروههای بزرگ (نمودار  )6بوده
است .نسبت پوشش بدهی (داراییهای ثابت به بدهیهای بلندمدت) نیز  751درصد افزایش یافته است.
در بخش نسبتهای سودآوری نیز همانگونه که مشاهده میشود ،حاشیه سود (نسبت سود به فروش) با رشد 73
درصدی مواجه شده است .بررسی تفکیکی حاشیه سود گروههای صنعت (نمودار  )61نشان میدهد که گروه استخراج
نفتوگاز بیشترین میزان رشد حاشیه سود ( 91واحد درصد) را داشته است .در مقابل ،گروه محصوالت کاغذی با
کاهش  11واحد درصدی ،بیشترین کاهش را در حاشیه سود فصل بهار ( 6931نسبت به دوره مشابه سال قبل) داشته
است .شایان ذکر است که در بین گروههای بزرگ بازار ،گروه فلزات اساسی بیشترین رشد را در افزایش حاشیه سود
داشته است.
با توجه به افزایش میزان سودآوری شرکتها در بهار  ،6931دیگر نسبتهای سودآوری یعنی بازده داراییها ()ROA
و بازده حقوق صاحبان سهام ( )ROEنیز افزایش محسوسی یافته است و دلیل این رشد محسوس ،رشد باالی سود
ناخالص ( 6951درصد) بوده که بسیار بیشتر از حقوق صاحبان سهام و داراییها بوده است .بررسی تفکیکی بازده
داراییها و بازده حقوق صاحبان سهام در گروههای مختلف در نمودار  66و نمودار  61نشان داده شده است که مشابهت
زیادی با نمودار مربوط به میزان افزایش سود گروهها دارد.
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بررسی صورتهای مالی شرکتهای بازار سرمایه

نمودار  11تغییرات حاشیه سود به تفکیک صنایع بهار ( 1931واحد درصد)

11

91

71

-61
1

محصوالت کاغذی

محصوالت چوبی

وسایل ارتباطی

استخراج سایر معادن

استخراج زغال سنگ

کانی غیر فلزی

ماشین آالت و تجهیزات

استخراج کانه های فلزی

سیمان آهک گچ

دستگاههای برقی

انبوه سازی امالک و مستغالت

رایانه

محصوالت چرمی

غذایی بجز قند وشکر

کاشی و سرامیک

زراعت و خدمات وابسته

عرضه برق،گاز،بخار و آب گرم

خودرو و قطعات

مخابرات

حمل و نقل انبارداری و ارتباطات

فرآورده های نفتی

فنی و مهندسی

فعالیتهای کمکی به نهاد های مالی

دارویی

محصوالت فلزی

شیمیایی

منسوجات

فلزات اساسی

قند و شکر

الستیک و پالستیک

قند و شکر

محصوالت چوبی

زراعت و خدمات وابسته

منسوجات

استخراج نفت گاز جز اکتشاف

محصوالت کاغذی

فعالیتهای کمکی به نهاد های مالی

انبوه سازی امالک و مستغالت

محصوالت فلزی

منسوجات

فعالیتهای کمکی به نهاد های مالی

استخراج نفت گاز جز اکتشاف

کاشی و سرامیک

دارویی

الستیک و پالستیک

وسایل ارتباطی

فنی و مهندسی

محصوالت چرمی

غذایی بجز قند وشکر

مخابرات

دستگاههای برقی

خودرو و قطعات

زراعت و خدمات وابسته

حمل و نقل انبارداری و ارتباطات

عرضه برق،گاز،بخار و آب گرم

رایانه

ماشین آالت و تجهیزات

کانی غیر فلزی

شیمیایی

استخراج سایر معادن

سیمان آهک گچ

استخراج کانه های فلزی

استخراج زغال سنگ

قند و شکر

فلزات اساسی

فرآورده های نفتی

الستیک و پالستیک

نمودار  18تغییرات بازده داراییها به تفکیک صنایع بهار ( 1931واحد درصد)

محصوالت کاغذی

دارویی

انبوه سازی امالک و مستغالت

کاشی و سرامیک

محصوالت فلزی

رایانه

وسایل ارتباطی

خودرو و قطعات

فنی و مهندسی

غذایی بجز قند وشکر

دستگاههای برقی

محصوالت چرمی

عرضه برق،گاز،بخار و آب گرم

حمل و نقل انبارداری و ارتباطات

استخراج سایر معادن

ماشین آالت و تجهیزات

شیمیایی

استخراج کانه های فلزی

کانی غیر فلزی

سیمان آهک گچ

استخراج زغال سنگ

فلزات اساسی

مخابرات

فرآورده های نفتی

محصوالت چوبی

.
1
9
7
6
1
-6
-7
-9
-1

واحد درصد
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استخراج نفت گاز جز اکتشاف

-.

واحد درصد
1

واحد درصد
61

-71

-91

-11

نمودار  17تغییرات بازده حقوق صاحبان سهام به تفکیک صنایع بهار ( 1931واحد درصد)

6.

61

.

-61

-6.

-71

