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 نسبت هالیست 
 

 نسبت های نقدینگی:

 نسبت جاری

 نسبت سریع )آنی(

 نسبت نقدینگی

 فرجه تدافعی

 نسبت دارایی جاری

 نسبت کفایت نقد

 نسبت گردش نقدی

 

  نسبت های فعالیت:

 دوره گردش کاال

 دوره گردش مواد و کاالی نیمه ساخته

 دوره وصول مطالبات تجاری

 لیاتدوره گردش عم

 دوره واریز بستانکاران

 نسبت کاال به سرمایه در گردش

 گردش سرمایه جاری

 گردش سرمایه ثابت

 گردش دارایی

 درصد تغییر فروش

 

 نسبت های سرمایه گذاری )اهرمی(: 

 نسبت دارایی ثابت به ارزش ویژه

 نسبت مالکانه

 نسبت کل بدهی

 نسبت پوشش بدهی

 هیوجوه نقد عملیاتی به بد

 

 نسبت های سودآوری:

 نسبت سود خالص )حاشیه فروش(

 بازده فروش

 (ROAبازده دارایی )

 (ROEبازده سرمایه )

 درصد تغییر سود

 بازده سرمایه در گردش

 بازده دارائی ثابت

  بازده سرمایه گذاری بلند مدت

 

 نسبت های ارزیابی:

 (EPSسود عایدی هر سهم )

 جریان نقدی هر سهم

 بازده نقدی دارایی

 (OIتوان پرداخت سود نقدی )

 

 شاخص ورشکستگی آلتمن:

 بازده دارایی

 نسبت سرمایه به بدهی

 نسبت سرمایه در گردش به دارایی

 نسبت سود انباشته به دارایی

 مجموع و تحلیل

 

 :نسبت های متفرقه 

 قیمت تمام شده به فروش

 سرمایه در گردش

 ریبازده سرمایه گذا

 دفعات واریز بستانکاران

 متوسط حساب بستانکاران

 دوره واریز بستانکاران
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 کاربرد های نرم افزار
 نام نسبت های متناسب کاربرد

 (متفرقهایه در گردش)سرم ,نسبت وجوه نقد عملیاتی به بدهی کنترل صحت حسابداری شرکت ها

 (متفرقهایه در گردش)سرم ,نسبت وجوه نقد عملیاتی به بدهی پیش بینی و ارزیابی سالمت مالی شرکت ها

  ,بازده سرمایه در گردش پیش بینی کمبود سرمایه درگردش

 شاخص ورشکستگی آلتمن پیش بینی ورشکستگی یا احتمال بروز مشکالت مالی برای شرکت

  ,مت تمام شده به فروشیق محاسبه سربار محصول، مواد و دستمزد

  ,توان پرداخت سود نقدی  ,درصد تغییر سود ارزیابی توان شرکت در پرداخت سود نقدی به سهام داران

  ,نسبت کاال به سرمایه در گردش ارزیابی توان تولیدی شرکت

 ارزش ویژه دارایی ثابت به ,گردش سرمایه ثابت ,گردش سرمایه جاری ارزیابی چگونگی استفاده از سرمایه

 بازده دارایی ثابت ,گردش دارایی ,گردش سرمایه جاری نشان دادن کارایی دارایی ها

 سرمایه در گردش ,بازده دارایی، بازده سرمایه ,ت کاال به سرمایه در گردشبنس میزان کارآمدی شرکت

 سودو وزیان هم مقیاس ,ترازنامه هم مقیاس ,سود و زیان ,ترازنامه نمشاهده و مقایسه همزمان اطالعات چندساله ترازنامه و اطالعات سود و زیا
 نسبت گردش نقدی ,نسبت آنی ,نسبت جاری ارزیابی توان پرداخت بدهی ها از محل منابع مختلف دارایی های شرکت ها

 نسبت نقدینگی ارزیابی توان پرداخت بدهی های کوتاه مدت شرکت ها

 دارایی جاری,نسبت جاری  ارزیابی توان تامین بستانکاران شرکت

 نسبت کل بدهی ,بت کفایت نقدسن ارزیابی توان تامین سرمایه گذاران

 دوره گردش عملیات ,دوره وصول مطالبات تجاری محاسبه مدت زمان وصول مطالبات

 دوره گردش کاال محاسبه دوره گردش کاال

 بازده فروش محاسبه درصد سود هرریال از فروش

 بازده سرمایه محاسبه سود حاصله از هر یک ریال سرمایه سهام داران

 بازده سرمایه گذاری های بلند مدت بازده سرمایه گذاری بلند مدت

 سود عایدی هر سهم  محاسبه سود عایدی هر سهم

 جریان نقدی هر سهم جریان نقدی هر سهم

 بازده دارایی محاسبه بازده دارایی ثابت

 متوسط حساب بستانکاران محاسبه مبلغ واریزی برای بستانکاران در هر دفعه واریز
 بازده نقدی دارایی ی هر یک ریال از دارایی های شرکتمحاسبه جریان نقدی حاصل به ازا

 شاخص ورشکستگی آلتمن محاسبه شاخص ورشکستگی آلتمن

 دفعات واریز بستانکاران محاسبه دفعات واریز و تسویه حساب بستانکاران در سال

 (متفرقه) دوره واریز بستانکاران مدت دوره واریز برای بستانکاران

 دوره واریز بستانکاران محاسبه مدت زمان واریز بستانکاران به روز

 درصد تغییر فروش مقایسه در صد تغییر فروش ساالنه

 مالکانهنسبت  محاسبه درصد تعلق دارایی ها به صاحبان سهام
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 پوشش بدهینسبت  بار سنجی شرکت هااعت

 حاشیه فروش()سود خالص نسبت  محاسبه درصد سود خالص از فروش

 گردش مواد و کاالی نیم ساختهدوره  دوره گردش مواد و کاالی نیم ساخته

 

 

 نرم افزارو هشدارهای  هااطخ پیامراهنمای 
 

 :نرم افزار در مسیر دیگری فعال می باشد -1

رفع مشکل می بایست نسخه های جهت  نرم افزار در مسیرهای مختلف است. بار بیش از یکنصب  سبب به خطا این پیام   بروزدلیل 

 و رایگان نمایش داده می شود. تک شرکتهخطا تنها در نسخه های این  حذف شود.قبلی از سیستم 

 

نسخه نرم افزار شما تک شرکته است! نرم افزار به دلیل ثبت اطالعات چندین شرکت قفل شده لطفا با پشتیبان  -2
 :گیریدتماس ب

صورتی که کاربر در نرم افزار تک شرکته محدود اقدام به ثبت و استفاده از چند شرکت نماید، نرم افزار قفل شده و دسترسی به نرم در 

رم افزار نو از طریق موجود در سیستم کاربر  از طریق نرم افزار ادمین پشتیبان رفع مشکل می بایستکاربر سلب می شود. جهت افزار از 

 نماید.اقدام به رفع محدودیت  به سیستم کاربرو دسترسی (AnyDesk)اینترنتی  کنترل ریموت

 

 اتفاقی رخ داده. لطفا لحظاتی بعد مجددا تالش نمایید. در صورت تکرار خطا با پشتیبان تماس بگیرید -3

و یا محدودیت های اعمال شده از سوی ویندوز به نرم افزار، کاربر  مشکل فنی در سیستم کاربر  ،است به دلیل اختالل در اینترنت ممکن 

رفع مشکل کاربر می بایست نرم افزار را مجددا را اندازی نموده و سپس دوباره اقدام به انجام عملیات با این پیام خطا مواجه گردد. برای 

 اطمینان حاصل نماید. Run as Administratorحتما از باز شدن نرم افزار در حالت کاربر مورد نظر نماید. 

 باشد. این User Account Control Settingsاز طریق ندوز ین آوردن سطح امنیتی ویصورت نیاز ممکن است نیاز به پایدر 

 از انجام تنظیمات نیاز به ریست کردن سیستم می باشد.در دسترس خواهد بود. پس  startپنجره از طریق تایپ در منوی 

 صورت تکرار می بایست با پشتیبان تماس حاصل نماید.در 
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 با عرض پوزش مشکلی در ثبت آفالین رخ داده لطفا با پشتیبان تماس حاصل نمایید -4

 مراجعه نمایید. 3رفع این خطا به راهنمای رفع خطای شماره جهت 

 

 کلید رجیستر خالی است در صورت نیاز جهت رفع مشکل با پشتیبان تماس بگیرید -5

 فایل های نرم افزار این پیغام ظاهر شود. شدن خرابصدمه دیدن و می و از به خاطر خطاهای سیستممکن 

 نرم افزار تهیه گردد. فایل اطالعات دیتابیس یک بک آپ از  رفع مشکل می بایست ابتداجهت 

 در مسیر نصب نرم افزار در مکان امن دیگری انجام داد. data.mdbاز طریق کپی کردن فایل  نیز را می توان بصورت دستی اینکار 

نموده و فایل بک آپ را جایگزین می نمایید. سپس مجددا نرم افزار را فعال کرده و نهایتا مشکل برطرف  نرم افزار را مجددا نصبسپس 

 ازیفعال س دکمهاز طریق تنها می بایست فعال سازی نیست و جه داشته باشید پس از نصب نرم افزار نیاز به درخواست و خواهد شد. ت

 ، نرم افزار را فعال نمود.در پنجره رجیستری

 می بایست با پشتیبان تماس گرفت.پس از اقدامات مذکور، صورت حل نشدن مشکل در 
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