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هاي مالی چیست؟محدودیت تجزیه و تحلیل نسبت

هاي مالی می توانند نشان دهنده وضعیت جاري یک گرچه صورت

هاي نفعان اغلب تمایل دارند که از صورتشرکت باشند، اما ذي

تواند در مورد ها میشرکت. اطالعات بیشتري کسب کنند،مالی

که هاي مالی تجزیه و تحلیل نسبتهاي مالی خود، از صورت

تواند مقیاس میگرچه این . استفاده کندهستند،هاي ریاضی فرمول

را فراهم کند، اما در مورد استفاده از آن اطالعات ارزشمندي

، 1بالقوه در اطالعات حسابداريهايکاستیها عبارتند از، ترین این محدودیتبعضی از قابل توجه. هایی وجود داردنیزمحدودیت

ها را به منظور از بین بردن ها باید این کاستیشرکت. هاحتمال بی معنی شدن نسبتاو 2به یک نقطه مرجعزنیا

.گیري در خصوص شرکت، برطرف کنندها در فرآیند تصمیمهاي تجزیه و تحلیل نسبتمحدودیت

کنند تا اطالعات گرچه در هر کشوري حسابداران تالش می. نیستندکاستیهاي حسابداري همیشه عاري از عات و دادهاطال

دپذریري نیز وجوانعطاف3هامالی هر شرکت را با توجه استانداردهاي حسابداري گزارش کنند، اما در برخی از این دستورالعمل

1 Potential flaws in accounting information
2 Reference point

بی معنی شدن 
نسبت ھای 

مالی

Modirinfo.com مالیمدیران │مطالب مفید

هاي مالی چیست؟محدودیت تجزیه و تحلیل نسبت

هاي مالی می توانند نشان دهنده وضعیت جاري یک گرچه صورت

هاي نفعان اغلب تمایل دارند که از صورتشرکت باشند، اما ذي

تواند در مورد ها میشرکت. اطالعات بیشتري کسب کنند،مالی

که هاي مالی تجزیه و تحلیل نسبتهاي مالی خود، از صورت

تواند مقیاس میگرچه این . استفاده کندهستند،هاي ریاضی فرمول

را فراهم کند، اما در مورد استفاده از آن اطالعات ارزشمندي

، 1بالقوه در اطالعات حسابداريهايکاستیها عبارتند از، ترین این محدودیتبعضی از قابل توجه. هایی وجود داردنیزمحدودیت

ها را به منظور از بین بردن ها باید این کاستیشرکت. هاحتمال بی معنی شدن نسبتاو 2به یک نقطه مرجعزنیا

.گیري در خصوص شرکت، برطرف کنندها در فرآیند تصمیمهاي تجزیه و تحلیل نسبتمحدودیت

کنند تا اطالعات گرچه در هر کشوري حسابداران تالش می. نیستندکاستیهاي حسابداري همیشه عاري از عات و دادهاطال

دپذریري نیز وجوانعطاف3هامالی هر شرکت را با توجه استانداردهاي حسابداري گزارش کنند، اما در برخی از این دستورالعمل

1 Potential flaws in accounting information
2 Reference point

محدودیت 
نسبت ھای

مالی

کاستی ھای بالقوه 
در اطالعات 

حسابداری

عدم نقطھ 
مرجع 

بی معنی شدن 
نسبت ھای 

مالی

Modirinfo.com مالیمدیران │مطالب مفید

هاي مالی چیست؟محدودیت تجزیه و تحلیل نسبت

هاي مالی می توانند نشان دهنده وضعیت جاري یک گرچه صورت

هاي نفعان اغلب تمایل دارند که از صورتشرکت باشند، اما ذي

تواند در مورد ها میشرکت. اطالعات بیشتري کسب کنند،مالی

که هاي مالی تجزیه و تحلیل نسبتهاي مالی خود، از صورت

تواند مقیاس میگرچه این . استفاده کندهستند،هاي ریاضی فرمول

را فراهم کند، اما در مورد استفاده از آن اطالعات ارزشمندي

، 1بالقوه در اطالعات حسابداريهايکاستیها عبارتند از، ترین این محدودیتبعضی از قابل توجه. هایی وجود داردنیزمحدودیت

ها را به منظور از بین بردن ها باید این کاستیشرکت. هاحتمال بی معنی شدن نسبتاو 2به یک نقطه مرجعزنیا

.گیري در خصوص شرکت، برطرف کنندها در فرآیند تصمیمهاي تجزیه و تحلیل نسبتمحدودیت

کنند تا اطالعات گرچه در هر کشوري حسابداران تالش می. نیستندکاستیهاي حسابداري همیشه عاري از عات و دادهاطال

دپذریري نیز وجوانعطاف3هامالی هر شرکت را با توجه استانداردهاي حسابداري گزارش کنند، اما در برخی از این دستورالعمل

1 Potential flaws in accounting information
2 Reference point



Modirinfo.com مالیمدیران │مطالب مفید

براي . دنباشهاي مالی میهاي تجزیه و تحلیل نسبتي شروع براي محدودیتخود یک نقطه،هاریريیاین انعطاف پذ. دارد

گرچه بعضی از ،بنابراین. شود4هاي سودآوريتواند منجر به افزایش نسبتمثال، تشخیص فرآیند پیش از موعد درآمد، می

.دهندرا نشان میاي یگر اطالعات گمراه کنندههاي دباشند، اما نسبتدرست مید توانمیها با توجه به این فرآیند نسبت

.باشدهاي مالی، استفاده از یک نقطه مرجع ضروري میهاي مربوط به تجزیه و تحلیل نسبتبه منظور جلوگیري از محدودیت

، برخی موارد مانند گردش موجودي 5هاي مربوط به گردش داراییبراي مثال، ممکن است شرکتی در هنگام محاسبه نسبت

ها از استاندارد صنعت به منظور نقطه مرجع اکثر شرکتبه همین منظور،.مشخص کندهاي دریافتنی را کاال و گردش حساب

ن نقطه مرجع در یهنگامی که ا. سنجندر یا بدتر خود را نسبته به آن میاستفاده می کنند، به این صورت که وضعیت بهت

تواند باعث یا انتخاب نقطه مرجع نادرست، میفقدان نقطه مرجع. انتخاب شودمعیار دیگري راشرکت بایددسترس نباشد، 

.شودمورد استفادهنتایج درانحراف

اگر یک شرکت از . توانند بی معنی باشندگیرند، میهاي مالی هنگامی که به تنهایی مورد محاسبه قرار میهمچنین نسبت

. دهدها را محاسبه کنند، این محدودیت خود را نشان میي مالی، این نسبتهاحسابداران خود بخواهد که بعد از تهیه صورت

به عبارت دیگر، نتایج به دست آمده چیزي به جزء . هاي مالی، به تنهایی معنی خاصی نخواهد داشتنتایج هریک از نسبت

.، داشته باشد6ف به خوبی تعریف شدههاي مالی اهداشرکت باید براي محاسبه و استفاده از نسبت. اعداد و ارقام اضافی نیستند

. باشدهاي مختلف در طی یک دوره مشخص میهاي مالی، مقایسه اطالعت مالی شرکتدر نهایت، هدف تجزیه و تحلیل نسبت

تا زمانی بنابراین، . هاي گوناگون تهیه شده باشند، مقایسه به سختی صورت می گیردهنگامی که اطالعات مالی بر اساس فرمت

.نباشدیدهاي مالی وجود دارد، تجزیه و تحلیل آنها ممکن است خیلی مفها در مورد تجزیه و تحلیل نسبتن محدودیتایکه 
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