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 ای بیزینس هارسرمایه در گردش چیست؟واهمیت آن ب

 سرمایه در گردش چیست؟

دارایی های جاری یک کسب و کار امکان نقدپذیری برای یک کسب و کار یا افراد است.  ساده ترین تعریف برای سرمایه در گردش،

 "در این مقاله اا حسددابداری میزان به تعریفکه یا نقد باشدددیا در مدز امان کاتاهی نقد شدداد را سددرمایه در گردش می گایند. 

 آن را روی کسب و کارها بررسی می کنیم. می پرداایم و نحاه محاسبه سرمایه در گردش و تاثیر  "سرمایه در گردش چیست

رمایه در گردش نشان دهنده میزان ساد آور بادن شرکت هاست و این مسئله برای کسانی که می خااهند در شرکت های بارسی س

ست چرا که  سیار حائز اهمیت ا سادآوری می سرمایه گذاری کنند ب شرکت ها به  سرمایه گذار در  سرمایه ای که برای  صل ترین  ا

ار . به طسرمایه در گردش بیشترین تاثیر را بر روی ساد ساای و میزان تالیداز ماثر استهمین سرمایه در گردش است. . پردااد

 مزایای محاسبه سرمایه در گردش بصارز ایر خالصه می شاد. کلی 

  اندااه گیری نقدینگی کاتاه مدز 

  شناسایی تاانایی های مدیریتی در استفاده بهینه اا دارایی 

  تخمین ظرفیت رشد 

 گردش مهم است؟چرا برای بیزینس ها سرمایه در 

سرمایه در گردش نشان دهنده ساد ساا بادن شرکت هاست. اینکه شرکت می تااند اا پس مخارجش بر بیاید نکته مهمی است که 

سرمایه در  شد ولی  شته با ساای خابی در کاتاه مدز دا ساد  شرکت نتااند  سرمایه گذاران به آن تاجه می کنند. در مارادی که 

فتد اتفاق بین برای بلند مدز روی آن سرمایه گذاری کرد. در مااردی که ساد ساای خابی در امان کاتاه گردشش باال باشد می تاا

 کرد.  ولی سرمایه در گردش کم باشدنباید سرمایه گذاری بلندمدز
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 ر گمراه کننده باشد.سرمایه در گردش به دالیل که در پایین به آن اشاره می شاد می تااند بسیا

 مایه در گردش استفاده کرده باشیم، می تااند باعث بروا ناهنجاری شاد که روند سرگیری  اگر اا تاریخ خاصی برای اندااه

 خالص سرمایه در گردش در آن مشخص نشده باشد. 

 ندارندو برای پرداخت بدهی د قدینگی  به کار نمی آیند. دارایی جاری خیلی ن حسددداا های ر مدز امان کاتاه خیلی 

 نباشد و این ممکن است پرداخت های آن ها را به تاخیر بندااد. در کاتاه مدز قابل وصال ممکن است دریافتنی 

 چه تاثیری بر روی بیزنس دارد؟ سرمایه در گردش

سرمایه در گردش سرمایه در گردش نشان دهنده کارآمدی کسب و کار است و تاانایی مالی ساامان را درکاتاه مدز نشان می دهد. 

شانه بهره وری عملیاتی شرکت است . در مااردی که شرکت دارایی را در تراانامه عناان می کند این دارایی برای پرداخت تعهداز ن

م. در را شاهد هستیخاا نباشد، افزایش در سرمایه در گردش براین در صارتی که بهروری شرکت شرکت قابل استفاده نیست. بنا

باشد نشان دهنده آن است که ماجادی کاال ها بیشتر اا حد است و یا شرکت  8ادامه می بینید که سرمایه در گردش اگر بیشتر اا 

 پال نقد ماااد خاد را سرمایه گذاری نکرده است. 

  ه محاسبه سرمایه در گردش فرمال و نحا

سب و کار دارد . فرمال و  سالمت مال یک ک سزایی در  سرمایه در گردش و مدیریت آن نقش ب شد  شاره  همانطر که در باال به آن ا

 نحاه محاسبه سرمایه در گردش بصارز ایر است:

 دارایی های جاری  = سرمایه در گردش خالص –بدهی های جاری 

هزینه های تعهدی + حسدداا های قابل دریافت + سددرمایه گذاری قابل تاافع+ معادل نقدی  =  -حسدداا های تجاری قابل پرداخت

 سرمایه در گردش خالص 

https://www.hesabdari-mizan.com/fa/article/153/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4.aspx
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برای بدست آوردن میزان ریسک سرمایه گذاری در شرکت الام است، نسبت سرمایه در گردش را بدست آورید. نسبت سرمایه در 

 گردش نسبت دارایی های جاری تقسیم بر بدهی جاری است 

  هی دیعنی میزان بنسبت سرمایه در گردش منفی است  دهنده سرمایه در گردش کمتر اا یک باشد، نشانه مااردی کهدر

 بیشتر اا دارایی است و سرمایه گذاری در چنین شرکتی پر خطر است. 

 آن است که دارایی شرکت بیشتر اا بدهی های آن  ده نباشد نشان ده 0تر اا شدر مااردی که نسبت سرمایه در گردش بی

شتر اا  ست ولی در مارادی که این عدد بی شرکت دارایی های جاری ماااد ایادی دارد  8ا شد،   دارایی در را هاآن  کهبا

 8تا  0.8بنابرایت بهترین عدد که برای سرمایه گذاری مناسب است عدد بین  .کندنمی گذاری سرمایه باالتر بابااده هایی

 است 

 چگانه سرمایه در گردش را مدیریت کنیم؟

با تاجه به اینکه دارایی های سددهامداران در طال امان و با سددرمایه گذاری افزایش پیدا می کند، اسددتراتیهی های گاناگانی وجاد 

سرمایه در گردش  سرمایه در گردش نقدینگی شرکت افزایش را افزایش می دهند. برای مدیریت  سهامداران که با مدیریت  دارد که 

شرکت در چه ح سرمایه گذار اول باید بدانیم  شرکت  ست یا  صال ا شرکت تالیداز دارد، در بخش فروش مح ااه ای فعالیت دارد. 

ساد  شرکت ها را برآورد کرد تا بتاان احتمال  صت ها در بااه های امانی پرداخت و مخارج احتمالی  سایی فر شنا ست. اول باید به  ا

در گردش  در بهترین شرایط، میزان ناکافی سرمایه . اثر استساای را بررسی کرد. سرمایه در گردش مستقیما بر روی ساد ساای م

های با تأخیر به اعتباردهندگان و فروشددندگان منتهی شدداد. همه این ماارد تااند به فشددارهای مالی بر شددرکت، تعداد پرداختمی

 شاددرنهایت باعث کاهش نرخ اعتباری شرکت می

 


