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هـاي   شود. اگر به این سؤاالت نتوانید پاسخ دهید، یعنی بحـث  ي آن احتساب نمی باید پاسخ داده شود، اما نمره این سؤال می .1سؤال 

 شود. دانید و باید کار کنید. نتایج به هر حال به شما اعالم می ي مدیریت مالی را نمی اولیه

 نسبت گردش، در سرمایه جاري، هاي دارایی وعمجم پارامتر چهار از هریک بر را زیر در ذکرشده معامالت اثر .1

 نشـان  را اثـر  بـدون ) 0( و کـاهش ) -( عالمـت  افـزایش، (+)  عالمـت  گذاشتن با. دهید نشان ویژه سود و جاري

 . دهید شرح مورد هر در را الزم مفروضات. است بوده 1 از بیش آغاز در جاري نسبت کنید فرض. دهید

 
ــی    ــوع دارایـ هـــاي  مجمـ

  جاري

ــرمایه  در ســـــــ

  1گردش خالص

  نسبت  

  جاري

  سود  

  ویژه

  -  -  -  -  . تحصیل وجوه نقد از طریق انتشار سهام عادي1

  -  -  -  -  . فروش نقدي کاال2

  -  -  -  -  . پرداخت مالیات بر درآمد سال قبل3

  -  -  -  -  . فروش دارایی ثابت به ارزش کمتر از ارزش دفتري4

  -  -  -  -  دفتري. فروش دارایی ثابت به ارزش بیشتر از ارزش 5

  -  -  -  -  ي کاال . فروش نسیه6

  -  -  -  -  . پرداخت به بستانکاران براي خریدهاي قبلی7

  -  -  -  -  2. پرداخت سود سهام نقدي8

  -  -  -  -  . دریافت وجوه نقد از طریق وام بانکی9

  -  -  -  -  مدت با تخفیف . فروش اسناد دریافتنی کوتاه10

  -  -  -  -  ي قبلی بین سهامداران شرکت  . توزیع سهام منتشره11

  -  - -  -  هاي ثابت و ذخایر استهالك توسط شرکت سودآور . افزایش دارایی12

  -  -  -  -  شده . فروش اوراق بهادار به ارزشی کمتر از بهاي تمام13

  -  -  -  -  شده بردن مطالبات سوخت هزینه . به14

  -  -  -  -  . پرداخت مساعده به کارکنان 15

  -  -  -  -  هاي جاري عملیاتی . پرداخت هزینه16

  -  -  -  -  . صدور سفته بابت خریدهاي قبلی از بستانکاران  17

  -  -  -  -  ي قسمتی از حساب بستانکاران ساله براي تسویه 10ي  . صدور سفته18

  -  -  -  -  شده از دفاتر . حذف دارایی مستهلک19

   3ایجاد صندوق بازپرداخت نقدي .20

بـراي صـندوق بازپرداخـت     4براي استهالك اوراق قرضـه؛ و ایجـاد اندوختـه   

  اوراق قرضه

-  -  -  -  

                                                           
  هاي جاري.  هاي جاري منهاي بدهی . منظور از سرمایه در گردش خالص عبارت است از دارایی1

2. cash dividend 
3. cash sinking fund 
4. reserve 



 �م �دا � 

  

  آزمون میان ترم

  »ها هایی در مالی شرکت افته«درس 

 و اقتصاد MBAي کارشناسی ارشد  دوره

  

  مدرس: حسین عبده تبریزي                                                                           27/08/1395شنبه پنجروز                                                                          ساعت                       5/4وقت: 
  

  حساب و کامپیوتر بالمانع است. امتحان کتاب باز است و استفاده از کتاب، جزوه، ماشین

 

2 
 

ــی    ــوع دارایـ هـــاي  مجمـ

  جاري

ــرمایه  در ســـــــ

  1گردش خالص

  نسبت  

  جاري

  سود  

  ویژه

  -  -  -  -  . بازخرید اوراق قرضه از طریق صندوق بازپرداخت نقدي21

  -  -  -  -  آوري حساب بدهکاران . جمع22

  -  -  -  -  یا سهام جایزه 5. پرداخت سود سهام سهمی23

  -  -  -  -  مدت   . خرید تجهیزات با اسناد کوتاه24

  -  -  -  -  الوصول ي مطالبات مشکوك . افزایش ذخیره25

  -  -  -  -  ي کاال . خرید نسیه26

. تملک اکثریت سهام شرکتی دیگر از طریـق انتشـار سـهام عـادي جدیـد      27

  شرکت
-  -  -  -  

  -  -  -  -  بازپرداخت اوراق قرضهي صندوق  نشده به اندوخته . افزودن سود تقسیم28

هاي تابعه یا  . دریافت سود سهام نقدي از محل سود جاري یکی از شرکت29

  6فرعی
-  -  -  -  

ــی     30 ــات پرداختن ــیش از مالی ــاتی ب ــم مالی ــا رق ــخیص ب ــرگ تش ــت ب . دریاف

  شده بینی پیش
-  -  -  -  

  

هاي مرتبط به تحلیل بانک را براي آقاي وثیـق محاسـبه کنیـد.     اید. نسبت شرکت پوشاك همیار را مطالعه کرده  .2

تـري اعطـا کنـد و یـا از پرداخـت تسـهیالت        ها، استدالل کنید آیا بانک باید تسـهیالت بـیش   براساس آن نسبت

 . نمره) 5/2تر امتناع کند ( بیش

 

اید. با انجـام مفروضـات الزم، تـابع هـدف را بـراي تعیـین ترکیـب         مطالعه کردهي شرکت تولیدي سجاد را  افته .3

هاي حاکم بر آن را تعریف کنیـد. نتـایج حاصـل از محاسـبات خـود را       مناسب سبد تولید بنویسید و محدودیت

 .نمره)  5/3نشان دهید (

     

جود در هاي مو ید. آیا با محدودیتاید. مسائل نمایندگی در این افته را توضیح ده اندجري را خوانده شرکت بن .4

 .نمره) 3حل است. ( اساسنامه، این مسائل قابل

  

 
 

                                                           
5. stock dividend 
6. subsidiary  
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 .نمره) 6( به سواالت زیر پاسخ دهیداید.  افته شرکت نایک را مطالعه کرده .5

بازده دو واحد مجزاي کفـش  -ي ریسک رسید که بر اساس تحلیل موازنه اگر آقاي کوهن به این نتیجه میالف. 

(بـا جزئیـات    شد ي سرمایه چگونه محاسبه می شناسایی است، میانگین موزون هزینه ورزشی قابلورزشی و لباس 

  .توضیح دهید)

ي  ي ارزي (بـه یـن ژاپـن) بخشـی از سـرمایه      توانسـت از طریـق انتشـار اوراق قرضـه     فرض کنید شرکت میب. 

میـزان   ي ارزي بـه  اوراق قرضـه  تخمینـی  درصد) تأمین کند، چنانچه ثمـر تـا سررسـید    25موردنیاز خود را (مثالً 

ي دالري باشد، با فرض ثابت بـودن سـایر شـرایط،     اوراق قرضهتخمینی کمتر از ثمر تا سررسید  اي مالحظه قابل

طـور   (بـه  گـذارد؟  مـی  ي شـرکت چـه تـأثیري    ي سرمایه این انتخاب (تأمین مالی ارزي) بر میانگین موزون هزینه

  ).کامل تشریح کنید

الزم دانسـته تـا از    بـدهی بندي اعتباري بوده و جهت تأمین مالی از بـازار   نایک فاقد رتبهفرض کنید شرکت ج. 

شـرکت نایـک بابـت     فـرض کنیـد  بنـدي نمایـد.    درخواست کند تـا شـرکت را رتبـه    S&Pبندي  ي رتبه مؤسسه

. چنانچـه  باشـد تعهـد کـرده    به آن مؤسسـه را طی سال آینده  میلیون دالر 20پرداخت مبلغ  ،بندي هاي رتبه هزینه

ت چگونه تحت ي شرک ي سرمایه هاي او در برآورد هزینه آقاي کوهن از این موضوع اطالع داشته باشد، تحلیل

  ).هاي با اهمیت را تحلیل کنید گیرد؟ ( تمامی جنبه تأثیر قرار می

 

ریـال   3ر000) فـرض کنیـد فـروش هـر سـهم جدیـد بـه        1اید. ( بندي جمشید را مطالعه کرده ي شرکت بسته افته .6

تـر از نـرخ انتشـار اوراق     درصـد کـم   5/1) فرض کنید نرخ سود پرداختی بـه وجـوه اسـتهالکی    2ممکن است؛ (

) 4)، و (2)، (1کند. حال به سـؤاالت (  ي اعداد دیگر داده شده تغییر نمی ) فرض کنید همه3مشارکت است؛ و (

 .نمره) 5پایان افته پاسخ دهید (


