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شیوه نامه رتبه بندی شرکت های کوچک و متوسط
 .1دامنههههههه
كاربرد

 .1.1این متدولوژی بگونه ای طراحی و تدوین شده که همه شرکتها در بخشهای مختلف صنایع کوچک و متوسط
را تحت پوششششر ررار میدهد .بااینحال“ ،پارسکیان” برای ششششرکتهایی که دارای ویژگیهای خاص متمایز کننده(از
ربیل نوع صششنعت ،ماهیت اعالیت ،سششاختار مالی و املیاتیش باشششند ،متدولوژیهای جداگانهای را طراحی و تدوین
کرده اسششت .در چنین شششرایمی ،متدولوژیهای مذکور با حمایت متدولوژی کلی شششرکتها ( این متدولوژیش مورد
استفاده ررار می گیرند.
“ .1.2پارسکیان” در تعریف بنگاه های کوچک و متوسشط معیار پرسشنل را برای تفکیک صشنایع کوچک و متوسشط از
تعریف سازمان صنایع کوچک و شهركهای صنعتی ایران برگراته ا ست .با توجه به اینکه در ک شور ایران آیتمهای
مالی در نظر گراته ن شده ا ست بنابراین معیارهای مالی که شامل میزان دارایی و اروش ساالنه ا ست را از تعریف
بانک جهانی برگراته و با نرخ دالر 70هزار ریالی تسعیر کرده است .در نهایت تعریف “پارسکیان” از بنگاه های کوچک
و متوسط به صورت زیر است:
• صنایع کوچک صنایعی هستند که دارای یکی از شروط زیر باشد :
✓ تعداد پرسنل کمتر از  50نفر
✓ میزان دارایی کمتر از  210میلیارد ریال
✓ مقدار اروش ساالنه کمتر از  210میلیارد ریال
• صنایع متوسط نیز صنایعی هستند که یکی از شروط زیر را دارا باشند:
✓ تعداد پرسنل برابر با  50تا  249نفر
✓ میزان دارایی کمتر از 1050میلیارد ریال
✓ مقدار اروش ساالنه کمتر از 1050میلیارد ریال
صنايع كوچک و متوسط
طبقه بنگاه

تعداد كاركنان

معیارهای مالی
میزان دارايی

فروش ساالنه

بنگاه كوچک

1تا  50نفر

 210میلیارد ریال

 210میلیارد ریال

بنگاه متوسط

 50تا  250نفر

1050میلیارد ریال

1050میلیارد ریال

 .1.3چارچوب ارزیابی “پارسکیان” برای کیفیت ااتباری یک ششششرکت ششششامل تحلیلهای کیفی و کمی اسشششت .در
رتبهبندی ،ارزیابی توان و تمایل یک شرکت برای اجرای بهمورع تعهدات مالی به گونهای در نظر گراته می شوند که
در میان صنایع مختلف رابل مقایسه باشد .از آنجاییکه رتبههای کوتاهمدت و بلندمدت منتج از شاخصه های بنیادی
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ااتباری شرکت می با شد ،بین دو رتبه بلند مدت و کوتاه مدت همب ستگی وجود دارد .این تحلیلها معموالً شامل
حدارل  3سال سوابق املیاتی و اطالاات مالی و همچنین پیربینیهای خود شرکت به همراه پیربینیهای پارس
کیان از املکرد آینده شرکت می باشد.

 .1.4رشد صنایع کوچک و متوسط به خاطر چالرهای مختلفی که در نمودار زیر شرح داده شده است با مانع رو
به رو اسششت .یکی از اسششاسششیترین موانع موجود ،ادم تقارن اطالااتی اسششت که منجر به ایجاد شششک و تردید بین
سهامداران شده و بنگاه های کوچک و متو سط را در ر سیدن به منااع مورد نظر شان محدود میکند .به الت نبود
اطالاات ،هزینه معامالتی بانکها اازایر یااته که در ادامه سبب اازایر هزینه وامگیری میشود.
د ستر سی مالی :یکی از نتایج رابل توجهی که از چالرهای پی شروی صنایع کوچک و متو سط میتوان گرات این
ا ست که اطالاات صنایع کوچک و متو سط نقر ا سا سی را در تامین مالی از منابع خارجی ایفا میکند .آمار تامین
مالی صشنایع کوچک و متوسشط نششان میدهد که موسشسشات مالی در مورد وام دهی به صشنایع کوچک و متوسشط
مممئن نیستند.
نیاز به رتبهبندی :یکی دیگر از نتایج رابل توجهی که از چالرهای پیشششروی صششنایع کوچک و متوسششط میتوان
گرات این ا ست که شرکتهای رتبهبندی ااتباری نقر مهمی را در ایجاد د ستر سی صنایع کوچک و متو سط به
تامین مالی مناسششب از طریق یک رتبهبندی دریق ااتباری که از متدولوژی¬های مرسششوم سششنجر ااتبار متمایز
ا ست ،ایفا میکنند .بنابراین میتوان اذاان دا شت که روش ارزیابی م ستقل “پارسکیان” منااع زیر را هم برای صنایع
کوچک و متوسط و هم برای موسسات مالی دارد:
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 -1ایجاد یک نظر واحد در مورد ریسک ااتباری که شامل مشخصات کسب و کار و سنجر ااتباری است و میتوان
در زمان تصمیمگیریهای مالی در مورد ردرت ااتباری صنایع کوچک و متوسط از آن استفاده کرد.
 -2رتبهبندی ااتباری به صنایع کوچک و متوسط کمک میکند که به راحتی در نرخهای پایینتر به منابع مالی
کاای دست یابند.
 -3شرکت رتبه بندی پارس کیان میتواند موارد ادم کفایت را توسط ارزیابی ردرت مالی و پایداری کسب و کار،
شناسایی کند.
“ .1.5پارسکیان” متدولوژی را طراحی کرده اسشششت که منعکن کننده انعمافپذیری نسشششبی مالی و تجاری صشششنایع
کوچک و متوسششط اسششت .این شششرکت در ارزیابی رتبه این صششنایع ،اوامل مختلف کیفی و کمی را در نظر میگیرد.
تجزیه و تحلیل وضعیت ااتباری شرکتها بر اساس پنج حوزه کلیدی به شرح ذیل صورت میگیرد:

مشخصات
موسسه
ترویج
دهنده

عوامل رتبه بندی
صنايع كوچک و
متوسط

مدیریت و
املیات

توانایی
مالی

ریسک
تجاری

هر یک از این اوامل در کل ارایند رتبه بندی وزن مخصوص به خود را دارند .اوامل اوق به همراه وزنهای مربوطه،
ویژگیهای منحصر به ارد ز را در ارزیابی رتبه ااتباریشان در نظر میگیرند .بنابراین در ارآیند رتبهبندی بر اساس
ماهیت کسب و کار ،مقدار وزنها و تمرکز ارزیابی از یک شرکت به شرکت دیگر متفاوت هستند .در نهایت هر یک
از اوامل ذکر شده در باال ،شامل زیر مجمواههایی هستند که در ایجاد یک رتبه جامع الزم هستند.
 .1.6برای دستیابی به یک دیدگاه شفاف تر در خصوص املکرد نسبی ،املکرد شرکت با دیگر شرکتهای مشابه در
همان صنعت ( و یا در صورت لزوم صنایع مشابهش مقایسه میشود  .االوه بر این ،از طریق سناریوهای مختلف "اگر-
آنگاه(what-ifش" تحلیل حساسیت صورت میگیرد تا توانایی شرکت در برابر تغییرات مختلف در محیط املیاتی
ارزیابی شود .یکی از اوامل کلیدی در رتبهبندی ،انعمافپذیری مالی شرکت میباشد که به طور امدهای به توانایی
شرکت در کسب وجه نقد از املیات خود بستگی دارد .ریسکهای مرتبط با آغاز و اجرای پروژههای بزرگ توسط
شرکت و نحوه تامین مالی آن و ریسکهای مالی و تجاری مربوط به پروژه مذکور نیز ارزیابی و مد نظر ررار میگیرد.
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 .2م شخ صات در این بخر هدف “پارسکیان” رسیدن به درکی از شرکت است تا با نیل به این هدف بتوان صنعتی که شرکت در آن

شركت

اعال است را شناسایی کرده و بدین ترتیب منجر خواهد شد که وضعیت و مورعیت نسبی آن شرکت در آن صنعت
مشخص شود.
 .2.1موقعیت يابی :مورعیت یابی یک شرکت اهمیت آن را در زنجیره کسب و کار و میزان کنترل یا وابستگیاش
در بازار را م شخص می کند .این رتبه میزان نزدیکی بنگاه به م صرفکننده نهایی در زنجیره ک سب و کار و
توانایی اامال کنترل را مشخص میکند.
 .2.2تو سعه :در این متدولوژی میزان تو سعهای که شرکت در ساخت مح صوالت و پرتفوی م شتری از زمان آغاز
اعالیت دست یااته را میسنجد .این ارزیابی امکان درك چگونگی پیشرات شرکت را ایجاد میکند.

 .3تههرويههج
دهههنههده
( صالح یت

سنجر ترویج دهنده ( 1شخص ناظر بر املیاتش وزن رابل توجهی را در تحلیل رتبهبندی به خود اختصاص میدهد.
بر خالف شرکتها ،ماندگاری یک بنگاه کوچک و متوسط به تخصص و مهارت ترویج دهنده بستگی دارد.
ارزیابی “پارسکیان” در این زمینه شامل دو مورد است  1 :ش توانایی اجرای مواق کسب و کار 2ش وجود ریسک کلیدی

و

انسانی.

جانشینی)

ابتدا ربل از تحلیل ،مسئله اصلی شناسایی شخص اصلی و پایهای بنگاه کوچک و متوسط است .معموال به خاطر اندازه
و ماهیت کسب و کار خانوادگی صنایع کوچک و متوسط ،ساختارشان آنردر پیچیده نیست که نتوان به راحتی
شخص ترویجدهنده را شناسایی کرد.
 .3.1تخصص و مهارت ترویج دهنده با استفاده از شاخصهای زیر ارزیابی میشوند:
✓ تیزبینی در املیات
✓ تجربه کارآارینی (به خصوص در صنعت مربوطهش
✓ پیگیری مسیر و گذشته شخص.
حامیای که دارای دانر روی از صنعت و همچنین تجربه کارآارینی گستردهای است ،توانمند محسوب میگردد.
الزم به ذکر است وابستگی املیات به یک شخص خاص بااث ایجاد نگرانیهایی در مورد انعمافپذیری و ثبات کسب
و کار می شود .شناسایی یک جانشین با ااتبارات روی جبران ریسک کلیدی انسانی را میکند.

 .4مدير يت و
عملیات

ار زیابی مدیریت موسسه شامل سنجر کیفیت و کارایی تیم مدیریت است.
 .4.1کیفیت مدیریت بر پایه صشالحیتهای مدیریتی و تجربه حراهای سشنجیده میششود .نقرهای تعیین ششده و
انسجام تیم مدیریت ،کارایی آنها را تضمین میکند.

Promoter
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“پارسکیان” از طریق ارتباط با مدیران ،مشخص میکند که چگونه نقرها و استراتژیها به خوبی شناخته شده است،
مورعیتهای کلیدی را چه کارمندانی دارند و وجود برنامههای مناسشششب تعدیل به منظور اطمینان یااتن از ادامه کار
ک سب و کار بدون شک ست .یک مو س سه با ساختار منا سب و نقرهای تعیین شده ،احتمال اجرای املیات بدون
اشکال را اازایر می دهد.
 .4.2در مورد مسششا ل مربوط به تولید ،ارزیابی کارایی املیاتی امکانات و تسششهیالت رابل توجه میباشششد .متدولوژی
شرکت پارس کیان موارد زیر را ارزیابی میکند:
 .1مورعیت مکانی
 .2طراحی امکانات و تسهیالت
 .3نیروی کار ماهر (در دسترس بودن و توانایی جایگزینیش
 .4مواد خام (در دسترس بودنش
 .5انرژی (الزامات و مدیریتش
 .6تزریق انی
 .7کیفیت و مکانیزم کنترل (پیاده سازیش
 .8نظارت در شبکه توزیع
این اوامل با بازدید حضوری و ارتباط با مسئولین مرتبط نتیجه گیری میشوند .کفایت اوامل ذکر شده ،اجرای
سفارشات به مورع را تضمین میکند و بنابراین برای رتبه بندی امتیاز مثبتی تلقی میشود.
 .5ريسههههک در اینجا منظور از ریسک تجاری پایداری و توانایی کسب و کار است .با توجه به این که ریسک تجاری ناشی از تغییرات

تجاری

صورت گراته در بازار است“ ،پارسکیان” پایداری مدل کسب و کار را در مقابل شرایط امومی محیط کالن و چشمانداز

صنعت ارزیابی میکند .اوامل مهم محیط کالن شامل موانع ورود و خروج ،میزان ررابت و دسترسی تقاضا (با توجه به
اصلی و چرخهای بودنش میباشند .املکرد تجاری روی در برابر صنعتی که در رکود است ،نشاندهنده پایداری مدل
کسب و کار است .املکرد موسسه با نسبتهای مختلفی اندازهگیری میشود که ادامه توضیح داده میشوند.
 .5.1پایداری و توانایی کسششب و کار با ترکیبی از تحلیلهای کیفی و کمی سششنجیده میشششود .از منظر کیفی ،تنوع
جریانهای درامدی از نظر جغراایایی ،مشتری و محصول یا خدمت برای مقابله با این ری سک سنجیده می شوند.
حفظ یا تعویض مشتری و رابمه شکل گراته با تامینکنندگان پایداری ک سب و کار موسسه را مشخص میکند.
این ارزیابی مجمواهای از نسبتهای زیر را تجزیه و تحلیل خواهد کرد:
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 )1حاشیه سود ناخالص و خالص

سود ناخالص  /گردش مالی
سود خالص  /گردش مالی

عملکرد تجاری

 )2بازده حقوق صاحبان سهام

سود خالص  /حقوق صاحبان سهام

 )3کارایی تبدیل وجه نقد

جریان وجه نقد املیاتی  /گردش مالی

 )1روند حاشیه سود برای  3سال
پايداری كسب و كار

 )2روند رشد گردش مالی برای  3سال

حاشیه ها از کسب و کاری به کسب و کار دیگر بر اساس صنایع مربوطه متفاوت است .اگر اطالاات موجود باشد،
“پارسکیان” پایداری یک موسسه را با بررسی املکرد آن طی یک دوره  3ساله ارزیابی میکند.

 .6تهوانهايهی
مهههالهههی
(مدير يت و
انهعهفها
پهه يههری

ارزیابی توانایی مالی شامل شناسایی سالمت مالی موسسه از نظر املیات روزانه مشخص و برخورد با هرگونه آسیب
پذیری مالی در آینده است.
 .6.1سرمايه در گردش :در املیات روزانه ،مدیریت نیازهای سرمایه در گردش بر اساس شرایط ااتباری و سررسید

داراییهایی که به آسانی نقدشونده هستند ،در مقابل شرایط حساب¬های پرداختنی معین میشوند“ .پارسکیان”
با دنبال کردن نسبتهای زیر توانایی ارزیابی مدیریت سرمایه در گردش را محاسبه میکند:

مالی)
 )1چرخه تبدیل وجه نقد خالص (روزش

مديريت سرمايه در گردش

2

دوره تبدیل موجودی کاال  +دوره تبد
حسابهای دریااتنی-دوره حسابهای
پرداختنی

 )2نقدینگی مازاد  /اهرم تجاری کوتاه مدت
 )3نقدینگی مازاد  /اهرم کل کوتاه مدت

3

(-1وامهای کوتاه مدت  /خالص دارایی-
های تجاری
(خالص داراییهای جاری –وامهای
کوتاه مدتش  /داراییهای جاری
)Net Cash Cycle(Days
Short term total leverage
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چرخه وجه نقد خالص نشان دهنده این است که موسسه تا چه میزان موجودی کاال ،حسابهای دریااتنی و پرداختنی
خود را به صورت کارا مدیریت می کند .تعداد روزهای کمتر در چرخه وجه نقد خالص نشاندهنده روند سریعی از
نقدشوندگی به منظور بازپرداخت بدهیها است.
دو نسبت آخر زمانی در نظر گراته میشوند که موسسه برای بازپرداخت تعهداتر به منابع خارجی رجوع میکند.
نسبت نقدینگی مازاد به اهرم تجاری کوتاه مدت نشاندهنده درصدی از داراییهای تجاری است که از منابع داخلی
تامین مالی شدهاند ،باال بودن این نسبت امتیاز مثبتی در رتبهبندی محسوب میشود .نسبت نقدینگی مازاد به اهرم
کلی کوتاه مدت ،اضای موجود برای ررضهای کوتاه مدت اضاای را مشخص میکند.
.6.2

اهرم :ارزیابی این مسئله که موسسه تا چه میزان برای حمایت از املیاتر به منابع خارجی تکیه میکند.

موسششسششهای که از اهرم اسششتفاده کرده اسششت ،در معرض ریسششک ااتباری بیشششتری ررار میگیرد .از آنجا که نیاز به
سرمایه در کسب و کارهای مختلف متفاوت است ،رتبهبندی بیشتر به نحوه مدیریت کردن این مسئله میپردازد.
 .6.3مديريت مالی :منظور توانایی بازپرداخت به مورع تعهدات است“ .پارسکیان” به منظور ارزیابی توانایی بازپرداخت
بدهیها به محاسبه نسبتهای بازپرداخت بدهیهای کوتاهمدت و همچنین بلند مدت میپردازد.

مديريت مالی

.6.4

پوشر بهره

جریان وجه نقد ربل از تغییرات سرمایه در گردش /بهره ناخالص

پوشر بدهی

جریان وجه نقد ربل از تغییرات سرمایه در گردش(/بهره ناخالص  +وامهای
کوتاه مدت پوشر داده نشده + 4بدهی بلندمدت سررسید اعلی5ش

انعفا پ يری مالی :دارا بودن انعماف مالی به یک شرکت این اجازه را می دهد که به تعهدات مالیاش

امل کرده و شرایط دشوار را بدون کاهر کیفیت ااتباری مدیریت نماید .به لحاظ بدهی ،هرچه شرکت ساختار مالی
محااظهکارانهتری داشته باشد ،انعماف پذیری بیشتری دارد .االوه بر این ،توانایی حفظ بدهی در یک دامنه مشخص،
به شرکت اجازه میدهد تا با اتفارات پیربینی نشدهای که رخ میدهد ،مدیریت نماید .به منظور بازپرداخت تعهدات
االوه بر کفایت وجه نقد ،حمایت مالی مورد انتظار از ترویچ دهنده نیز در موارع مورد نیاز ،بررسی میشود .توانایی
ترویج دهنده با تحلیل ثروت خالص آنها در مقابل تعهدات سنجیده میشود .با توجه به اهمیت ارزیابیهای مالی در
شکلگیری نظر رتبهبندی ،احراز هویت دادههای ارا ه شده از طریق بیانیههای بانکی ،برگشتهای مالیاتی و بیانیه
حسابرس تایید میشوند.
سایر اوامل دیگری که به انعماف پذیری مالی کمک می کنند ابارتند از :توانایی انتقال داراییها و امکان بازنگری
طرح های مربوط به مخارج سرمایه ،روابط روی بانکی و دسترسی به بازار سهام.

)Uncovered Short-Term Borrowing( uncovered STB
)Current Maturing Long-Term Debt(CMLTD
حصه جاری بلند مدت
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شیوه نامه رتبه بندی شرکت های کوچک و متوسط
مقیاسها و تعاريف رتبهبندی اعتباری
مقیاس رتبهبندی صنايع كوچک و متوسط
SME1

خیلی قوی :انعماف پذیری تجاری و مالی خیلی روی در مقایسه با سایر صنایع کوچک و متوسط

SME2

قوی :انعماف پذیری تجاری و مالی روی در مقایسه با سایر صنایع کوچک و متوسط

SME3

خوب :انعماف پذیری تجاری و مالی خوب در مقایسه با سایر صنایع کوچک و متوسط

SME4

كافی :انعمافپذیری تجاری و مالی کاای در مقایسه با سایر صنایع کوچک و متوسط

SME5

ضعیف :انعماف پذیری تجاری و مالی ضعیف در مقایسه با سایر صنایع کوچک و متوسط

در طبقات  SME3 ،SME2و  SME4االمت  +برای نشان دادن مورعیت نسبی رتبه در طبقه اضااه میشود.
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