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  معرفی
  

تر اطالعات مـالی کـه ممکـن اسـت در      این کتاب به منظور کمک به درك بهتر و سریع
بـا آن مواجـه شـوید، نوشـته شـده      هـا   هاي شرکت و گزارش ها بخش هاي مالی روزنامه

  .است
  

بـراي  آن، درك اطالعات مالی به دلیل حجم زیاد و روش ارائه ظـاهراً غیـر قابـل درك    
یـک   هاي مـالی  براي نمونه، اکثریت مردم بخش. سدر بسیاري از مردم دشوار به نظر می

  .اندازند ها از قلم می آن نبود شرح کافی در موردروزنامه معتبر را به دلیل 
  

در  ياست تا یک راهنماي سیسـتماتیک و سـاختمند   سعی شدهاین کتاب در بنابراین، 
داده و بـه شـما نشـان    گیـرد  مورد اطالعات مالی و گزارشگري مالی در اختیار شما قرار 

ایـن  . اسـت  تـر  رسد بسیار آسان ابتدا به نظر می در که درك این موضوعات از آنچه شود
 هـاي معـروف را   هـاي شـرکت   کتاب تعدادي از خالصه اطالعات دریافت شده از گـزارش 

  . دشو تر ارائه می براي کمک به درك بیش
  

اصلی اطالعات در درك خصوصیات ابزار ما براي کمک و راهنمایی شما  ،متخصص مالی
ی مفیـد و  یامیدواریم که او بتواند براي شما راهنما. است یمالی، از جمله گزارشگري مال

  .دلسوز باشد
  
  

  درمورد نویسنده 
  

ی در دانشـگاه  استاد باسابقه در تجارت، علوم اقتصادي و روش هاي کمراب درنسفیلد 
هـا در دانشـگاه    عنـوان بـازرس مسـتقل گـزارش     چنین بـه  هموي . ناتینگهام ترنت است

  . ستموراتیوس فعالیت کرده ا
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  روش استفاده از این کتاب 

  
  .زیر به شما کمک خواهند کرد هاي شکلحین مطالعه این کتاب 

  
  هاي اصلی  ایده

  .بنایی در علم حسابداري و مالی است هاي اساسی و زیر شامل بعضی از ایده
 
  
  
  
 

  آنچه باید بدانید
  .لی است که باید حفظ یا فهمیده شوداصطالحات و اصو

  

  
  
  

  
  

   متخصص مالیمحاسبات 
  .شود هاي محاسباتی را یاد بگیرید ـ در وقت شما بسیار صرفه جویی می این روش

  
  
  
  
  
  
  

  تمییز دهید   
  .تفاوت بین یک اصطالح یا مفهوم را با اصطالح یا مفهوم دیگر توضیح دهید باید بتوانیددر اینجا      

  
  
  
  

   

  Ñ هاي اصلی ایده
  اجزاي صورت سود و زیان      

  ز دهیدیتمی   

  "باید این را بدانید"گوید می متخصص مالی    
را که اطالعاتی  هستند مالی مستنداتی هاي گزارش

  در  مالی و عملکرد یک سازمان وضعیتدر مورد 
  .دهند قرار می نفع  اشخاص ذياختیار 

 

بدهی مبلغی است که از طریق انجام 
 .شوید بدهکار می فعالیت تجاري

دارایی مبلغی است که براي انجام 
 فعالیت تجاري در اختیار دارید

                
 متخصص مالیمحاسبات 

 نسبت اهرم  =
  خالص بدهی + سهام ممتاز 

  سرمایه سهام عادي  
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  متخصص مالینکات کلی از 

  

  .دهد هاي مهم در مورد حسابداري و امور مالی ارائه می توضیحاتی از موضوعات و ایده
  

  
  ها فعالیت

  

  .ماعملی حسابداري توسط ش سائلحل م
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  پرسش و پاسخ            
  .شماتمرینات عملی و کوتاه براي آزمودن میزان یادگیري و درك             

   

  )آزمون درجه نقدینگی(آنی نسبت جاري و نسبت . . .  متخصص مالی نکات کلی از 
  

  : وند عبارتند ازبراي اندازه گیري نقدینگی استفاده می ش اغلبدو نسبتی که   
  ).آزمون درجه نقدینگی(آنی نسبت جاري و نسبت    
    ) هـا پرداخـت شـود    بـه آن کسانی که باید در آینده نزدیـک  ( نسبت جاري، دارایی هاي جاري را با بستانکاران کوتاه مدت    

  .کند مقایسه می
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  
  سایرتنها دارایی هاي نقد و نسبت آنی

  .کندهاي پولی را با بستانکاران کوتاه مدت مقایسه میدارایی
  

  
  

 محاسبات متخصص مالی 
 

  
  

  ته است؟داش xx13کدام یک از این دو شرکت بیشترین حاشیه سود را در سال 
  

  ) الف(                                         ) ب(                  
  گردش                  87,699                               52,234
  گردش سود عملیاتی                   15,896                               13,036

  
         

 فعالیت
 

  هاي جاري دارایی   نسبت جاري  =
سال   تر از یک کم با سررسید انکارانتطلب بس

    ) آزمون درجه نقدینگی(آنی نسبت   =
  هاي جاري دارایی –موجودي کاال 

  تر از یک سال کمد با سررسیانکاران تطلب بس

www.irhesabdaran.ir

www.irhesabdaran.ir



 

٨ 
 

   

www.irhesabdaran.ir

www.irhesabdaran.ir



 

٩ 
 

  
  

  
  

                                                                                              
                                                                                              

                                                                                                   
  
  

 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

کـه چـرا درك اطالعـات     شـود  داده مـی این فصل شرح در                
 مـالی  هـاي  مالی، از جمله اطالعـات ارائـه شـده در گـزارش    

کننـدگان    چنـین در مـورد اسـتفاده    هـم . بسیار مهـم اسـت  
سـتفاده اي کـه از ایـن    و اطالعـات مـالی و ا   ها اصلی گزارش
  .شود داده میتوضیح کنند،  اطالعات می

                                              منابع اطالعات مالی  1- 1
ز انواع اصلی اطالعات شرحی ا

 شرکتهاي  گزارش شاملمالی، 
 .نشریات مالی و
 

 مالی هاي گزارشاصلی استفاده کنندگان  2- 1
سرمایه گذاران بلکه  تنهاکه نه دهد  این بخش نشان می     

ــد   ــروه چن ــرکت،    گ ــان ش ــه کارکن ــر از جمل                           دیگ
،                        وام دهنـدگان  کننـدگان،  عرضـه  مالی، نگاران روزنامه
       .وانندخ مالی را می هاي نیز گزارش ....ها و  صندوق

  1فصل 
   معرفی

 مباحث مطرح شده فصل
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   معرفی: فصل اول
  

  منابع اطالعات مالی 1-1
  

  
  
  
  

  
  اطالعات مالی تفسیراهمیت توانایی  ...متخصص مالی نکات کلی از 

  

مالی هستند زیرا گر چه ممکن است شما هیچ سهامی  يهمه افراد نیازمند دانستن چیزي در مورد اطالعات مالی و گزارشگر
براي بدست آوردن جزئیات . کنیدممکن است براي یک سازمان کار  شمادوستان خانواده و نداشته باشید ولی هم شما و هم 

عالوه  به. باشیدت مالی اطالعا به خواندن و تفسیرها، الزم است که شما قادر  ر مورد چگونگی پیشرفت این سازمانتر د بیش
یا در یک  ،، به یک اتحادیه تجاري تعلق دارنداند هایی انجام داده گذاري هاي بازنشستگی سرمایه در صندوقاز مردم بسیاري 

 ها عاقالنه اگر آن .کنند گذاري می در اوراق بهادار مالی سرمایهرا شما  واحدها پول اینهر یک از  .انداز دارند مالی پس ي سسهمؤ
دسترنج خود را ممکن است  دنگذاري ضعیف داشته باش کنید ولی اگر سرمایه می اطمینانکنند شما احساس  گذاري سرمایه

الزم است ) دهند از جمله دانشجویانی که یک پروژه تحقیقاتی انجام می(یاري از محققان بسعالوه بر این . دیهدر رفته ببین
هاي مختلف ارائه  روشاین محققان باید مفهوم اطالعات شرکت و . شرکتی انجام دهندهاي  گزارش در موردمطالعات عمیقی 

  .درك کنندرا   آن
دولتی و هاي  گزارششرکتی، هاي  گزارشها در  بعضی از آن .دشو می هیهاي از اطالعات مالی ت گسترده حجمهمه روزه 

ارهاي ها و معامالت باز اطالعات مالی در مورد قیمت. شوند ها منتشر می ها مثل مدارس و بیمارستان سایر سازمانهاي  گزارش
بورس اوراق مدت مثل  بلند وجوهبازاري براي (، بازار سرمایه )مدت هکوتا وجوهبازاري براي (پول   مالی و کاال از جمله بازار

  .نیز فراهم می شوند) ت مثل مبادالت فلز و غال( کاال  هايو بازار) بهادار
و البته  دهند میمتخصص و غیر متخصص ارائه افراد از اطالعات مالی را براي  اي مجموعه ،و مجالت ها روزنامه عالوه بر این

  .اطالعات را هر لحظه به روز کند واندت زیرا می ،اینترنت یک منبع عظیم اطالعات مالی است
  :این ، این کتاب به شرح موارد زیر می پردازد بنابر

 .و اطالعات مالی ها گزارشکنندگان  استفاده •

 هاي مالی؛  گزارشماهیت و هدف  •

 .اطالعات مالی تفسیر •

  
  
  
    

  Ñ هاي اصلی ایده
   گزارشگري مالی           

  

  :گوید می متخصص مالی
  "!باید این را بدانید  "

  
که هستند  مالی مستنداتی هاي رشاگز

و عملکرد  وضعیتدر مورد را اطالعاتی 
ذینفع هاي  گروهیک سازمان به مالی 

 .دهد ارائه می
 

صورت اعداد، عبارات و  هاي مالی اطالعاتی را به گزارش
 . دهد تصاویر در مورد عملکرد مالی سازمان ارائه می
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  مالی هاي  گزارشکنندگان اصلی  استفاده  2 – 1
  
  
  
  

  
  

   گذاران سرمایه

که سهام یک  هستند )....و هاي بازنشستگی هاي بیمه، صندوق مثل شرکت(مالی  نهادهايگذاران، اشخاص حقیقی و  سرمایه
ام را گذاران با این امید سه سرمایه. شوند از شرکت میبخشی مالک ها به عنوان سهامداران  آن. کنند شرکت را خریداري می

دلیل افزایش ارزش سهام، از آن کسب  و چه  به )سهم سودشان(چه به شکل سود تقسیمی اي  که بازده کنند خریداري می
  . کنند

هستند و بنابراین بسیاري از قوانین و مقررات مربوط به  شرکتهاي  گزارش، سهامداران استفاده کنندگان اصلی به عبارت دیگر
  .شود میداران تدوین با نظر سهام شرکتهاي  گزارش

  
  ان کارمند

 .کنند تا چگونگی امنیت شغلی را در شرکت خود دریابند را مطالعه می شرکتهاي  گزارش ،واحدهاي معامالتیکارمندان و 
بسیاري از . سازد هاي آینده مطلع می ها را از تقاضاي حقوق در سال آن زیرامند هستند  ها به سودآوري شرکت نیز عالقه آن

  .شرکت خود هستند سهامداران نیز کارمند
  

  وام دهندگان 

 و اصل مبلغ وام،سود  پرداخت بازتوان شرکت را براي کنند تا  شرکت را مطالعه میهاي  گزارشندگان، ها و سایر وام ده بانک
  .بررسی نمایند

  
  مین کنندگان و سایر اعتبار دهندگان تأ

 .خواهند بود بهاي آناز پرداخت به موقع خواستار اطمینان  ،کنند می عرضه ت کاالي نسیهیک شرکبه تجاري که  واحدهاي
  .مالی آن شرکت معقول خواهد بودهاي  گزارشاعتبار به یک شرکت، مطالعه  عطايقبل از ابنابراین، 

  
  مشتریان

عه گزارش مطال .ها را خواهد داشت آن  به محصول توان عرضهیا شرکت که آ کنندیک شرکت مایلند بررسی  دائمیمشتریان 
  .دهد ارائه می ،تجاري که با آن سر و کار دارند میزان سالمتی مالی واحدها تصویر خوبی از  به آن مالی

  

  Ñ هاي اصلی ایده
  مالیهاي  گزارشکنندگان  استفاده

هاي مالی هستند تـا نیازهـاي    هایی از مردم خواستار استفاده از گزارش گروه
هـایی هسـتند کـه از     ایـن افـراد همـان گـروه    . اطالعاتی خود را تأمین کنند

 . کنند می تر استفاده نشریات مالی و اینترنت براي کسب اطالعات مالی بیش
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 دولت 

  .کنند تجاري در سراسر کشور جمع آوري میاطالعاتی را در مورد نتایج فعالیت  ،هاي آماري دولت بخش
را ) سودبر مثالً مالیات ( ها شرکتهاي مالیاتی  ستند تا بتوانند بدهیه ها گزارشه نیازمند مطالع ،هاي تخصصی دولتی نمایندگی

  .ارزیابی کنند
  

  عموم مردم 

براي مثال دانشجویان در مباحث مربوط به فعالیت تجاري، . کنند یمالی استفاده مهاي  گزارشمردم به دالیل مختلف از عموم 
کن است بخواهند اثر مم اجتماعات محلیکه مردم در  هند، در حالید مورد استفاده قرار می مطالعاتیداف را با اه ها گزارش

  .را بر مشاغل بررسی کنند محلی تغییرات شرکت یا محیط
  

   نگاران روزنامه

هاي مختلف  سالمت بخش اقتصاد، سالمت کلیکنند تا در مورد  استفاده می مالیهاي  گزارشمالی و تجاري از  نگاران روزنامه
مالی به صورت گسترده  نگاران روزنامههاي  گزارش.آگاهی کسب کنندخصوصی هاي تجاري ک واحدو سالمت تک ت اقتصاد

  .دنگیر میمورد استفاده قرار  ،و توسط سایر استفاده کنندگان اطالعات مالی که در باال شرح داده شد دنشو میخوانده 
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  یست؟شرکت چ - 2-1  

  هاي  دهد که چگونه شرکت دهد و نشان می بخش خصوصی را شرح میتجاري ي ها واحدانواع اصلی                                       
  .کنند و دولتی با این طرح مطابقت می) با مسؤولیت محدود(خصوصی                                       

  

  ها  شرکت  کنترل فعالیت -2-2
 و خارج داخلکه بر روابط  شود می ایجاد شوند و چه مستنداتی ها چگونه ثبت می دهد شرکت ن مینشا

  .استحاکم شرکت 
  

  نقش مدیران - 2- 3
                       گذاران نشان  ها را با سرمایه کند وروابط آن هاي مدیران شرکت ها را بیان می ولیتها و مسؤ نقش
  . دهد می

  

  راق بهادار او نقش بورس -4-2
از  آورد و بازاري را براي اوراق بهادار شرکت فراهم می ،بورس اوراق بهاداردهد که چگونه  شرح می
  .کند سرمایه بلند مدت حمایت می آوري جمعها در  شرکت

  

  مشترك گذاري  سرمایههاي  صندوق - 2- 5
د تا نده امکان می گذاران گذاري مشترك به سرمایه هاي سرمایه صندوقکه چگونه   دهد نشان می
  .سرمایه براي فعالیت تجاري تقسیم کنند امینهاي خود را حین ت ریسک

  

  گذاري  سرمایه امین -2- 6
پذیرند، سرمایه  بر حسب مقدار ریسکی که میگذاري  سرمایه هاي شرکتدهد که چگونه  شرح می

قرار  گذاران سرمایهدر اختیار  ثابتآورند و نیز یک بازده  میهاي تجاري فراهم  را براي فعالیتمدت  بلند
  .دهند می

  

  انواع سهام  -7-2
دار و سهامممتاز سهامدار  :دو نوع سهامدار وجود دارد .داران هستندها تحت مالکیت سهام شرکت
  .عادي 

  

  شخص ثالثاز سوي منابع تامین مالی  -8-2
  .دهد را شرح می هستندشرکت  دسترسانواع اصلی منابع مالی خارجی که در 

  
  ها پرسش

  
  
  
  

  

    2فصل
  اهمیت شرکت 

 مباحث مطرح شده فصل 
 

این فصل در  .است انها و عملکرد آن شرکت اطالعات مربوط بهمهمترین نوع اطالعات مالی 
ا مدت ر د و چطور منابع مالی بلندشو چگونه تاسیس می، که شرکت چیست شود داده میشرح 

 .دکن از طریق بورس اوراق بهادار تأمین می
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  شرکت چیست؟ 1 -2
  

   
      
  
   
  
  
  

  

                                                               
                                                               

  
  
  
  
  
  
  

  تجاري  واحدهاي انواع...  متخصص مالینکات کلی از 
  2:وجود داردانگلستان تجاري خصوصی در  اصلی واحدهايچهار نوع 

 .است فردیک  متعلق بهگردد که  تجاري اطالق می واحد به .واحد تک مالکی .1
 

توسط مشاور حقوقی  نامه شرکتثبت یک  ااین فعالیت تجاري شامل دو یا چند  شریک است و ب. فعالیت تضامنی .2
ها،  ها، دندانپزشک ها، پزشک هایی از قبیل دامپزشک فعالیتی است که با مشارکت گروه فعالیت تضامنی. شود میتشکیل 

 .گذارند ها و سود را در آن به مشارکت می گیرد و افراد مهارت مشاوران حقوقی و سایر واحدهاي تجاري کوچک شکل می
  . هاي تضامنی داراي مسؤولیت نامحدود هستند هم واحد تک مالکی و هم فعالیت

  
سهامداران  3.دهستنحداقل دو سهامدار با اي  شده  هاي خصوصی ثبت ها شرکت این. سهامی خاصهاي  شرکت .3

سهامی هاي  شرکت. شوند فروخته میمدیره  هیئتخصوصی با اجازه  هاي سهام شرکت. کنند مدیره را انتخاب می هیئت
  .ها است به مبلغ اسمی سهام آنمحدود  سهامدارانمسؤولیت  و هاي کوچک و متوسط هستند نوعاً شرکتخاص 

ها  این شرکت .شود مبادله می بورس اوراق بهاداری هستند که سهامشان در های شرکتها  این. سهامی عامهاي  شرکت .4
  . ها است محدود به مبلغ اسمی سهام آنسهامداران  مسؤولیتبزرگی هستند و  هاي شرکتمعموالً 

    

  Ñ هاي اصلی ایده
  شرکت سهامی تضامنی           

   

  :گوید می متخصص مالی 
  "!باید این را بدانید  "

 اند گروهی از مردمشرکت، 
که مسئولیت یک فعالیت 
تجاري را مشترکاً بر عهده 

 .گیرند می
 

هـا   هـاي آن  هاي کشور و فعالیت ترین شرکت هر فردي با بعضی از بزرگ
نمونه روشن آن شرکت رجاء است که در امر حمل و نقـل  . آشنایی دارد

ي مـردم در مـورد چگـونگی     بـا ایـن حـال همـه    . کنـد  ریلی فعالیت می
  . ها اطالع ندارند تأسیس و وضعیت قانونی شرکت

هـاي سـهامی    تمـام شـرکت   1844قانون پارلمـانی انگلسـتان در سـال    
انـد،   هـاي مسـتقل ثبـت شـده     عنـوان مجموعـه   تضامنی را که در آن بـه 

عنـوان   هـاي سـهامی تضـامنی بـه     بدین ترتیب، شـرکت . شناسایی نمود
  1.شوند ، محسوب میها شخصیتی مستقل از اشخاص حقیقی مالک آن

تجاري را وارد واحد ) پول(مشترکاً مبلغ سرمایه ) سهامداران(مالکان 
تقسیمی  سهمی از سود به شکل سودمستحق ها  بدین ترتیب آن. کنند می

 .سهام هستند
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  شرکت چیست؟ 1 -2
   مسؤولیت محدود

بـدین معنـی   محـدود   مسـؤولیت . شـود  میمحدود داده  مسؤولیتبه نام  بسیار مهماظت قانونی فحیک  ،شرکتیک به سهامداران 
، حداکثر مبلغی از این بدهی که سهامداران متعهد به پرداخت آن بدهکار شوداگر یک شرکت دچار مشکالت مالی شود و که  است

هـا بـراي    رود کـه آن  چه سهامداران مالک بخشی از شرکت هستند، اما انتظار نمیگر به عبارت دیگر،. ارزش سهام آنهاست ،هستند
  .شخصی خود را بفروشند هاي اموال و دارایی ،هاي شرکت پرداخت بدهی

  سایر فعالیت هاي تجاري 
  :انواع فعالیت تجاري در این کشور عبارتند از

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

     *  
  
  

                                                
* -  Marks & Spencer 

معاملـه تحـت یـک نـام     حـق  (توانـد فرانشـیز   یک صاحب فرانشیز می :)ازامتی(فرانشیز
معروفیـت ایـن قـرارداد در    . به خریدار فرانشیز بفروشدرا ) یک زمینه خاصدر معروف و 

بین مردم رو به رشد است و در بخش غذاي آماده، خدمات نظـافتی و توزیـع و بسـیاري    
 4.زمینه هاي دیگر متداول است

کننـدگان، فروشـندگان یـا کـارگران     تعاونی از گروهـی از تولید  :ها  تعاونی
   5.کنند  شود که با همکاري هم در یک واحد تجاري کار می تشکیل می

، شرکتی است که به منظور خـدمات رسـانی بـه    شرکت تعاونی رفاه :شرکت تعاونی رفاه
هاي ساختمانی نوعاً بـه ایـن شـکل     بسیاري از شرکت. شود اعضاي خود تاسیس و اداره می

ها به سمت شرکت سهامی عام گـرایش پیـدا    گر چه امروزه بسیاري از این شرکت. هستند
  . آوري کنند اند تا بتوانند سرمایه بیشتري جمع کرده

  
 *مارکس و اسپنسر رشد

مایکل مارس در ابتدا . دهد نشان می ه به این چهار مرحله وارد شدند،یک مرکز تجاري را ک ازمونه خوبی مارکس و اسپنسر ن
او یک مهاجر یهودي از  .ها می فروخت و اقالمی مثل سوزن و نخ را در خانه شروع به کارکردواحد تک مالکی عنوان یک  به

 تام اسپنسراو یک شراکت را با  .کرد انگلستان آمد و خیلی کم انگلیسی صحبت میبود که در اواخر قرن نوزدهم به  روسیه
تام اسپنسر فقط براي مدت کوتاهی در این کار .انگلستان بازکردند لدر شما سب و کاررا براي ک هایی مغازهها  ترتیب داد و آن

مارکس و هاي  و بیشتر سهام آن در اختیار خانواده پیدا کرد سهامی خاص رشدت این فعالیت تجاري به صورت یک شرک .ماند
میم گرفتند که یک فروشگاه ها تص این خانواده. قرار داشت) مرتبط شدنداي که با یک ازدواج با هم  دو خانواده(سیف 
یک شرکت سهامی عام ایجاد  بایست می، منبع مالی بیشتري براي توسعه الزم بود و بدین ترتیب مجدداً. کنند  اي باز زنجیره

  . کردند می

 مثال
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  ها هاي شرکت کنترل فعالیت 2-2
  

  
  

  
  
  
  

  شیوه تاسیس و اداره مراکز تجاري 
  6شود یک مجموعه از قوانین شرکتی کنترل می براساس

  
  
  
  
  
  
  
  

  :محدود وجود داردبا مسؤولیت دو نوع شرکت سهامی 
محدود با مسؤولیت یک شرکت . آید می Ltdها به دنبال اسمشان  این شرکت .با مسؤولیت محدود سهامی خاص  شرکت -1

   .9را به عموم عرضه نمایدخود تواند سهام  نمی
  

توانند سـهام خـود را بـه     آید و می می Plcها به دنبال اسمشان  این شرکت .م با مسؤولیت محدودسهامی عاهاي  شرکت -2
 10.ریال سرمایه باشند 5,000,0000شرط آن که داراي بیش از  به عموم مردم عرضه نمایند

ثبـت    هـا  ثبت کننده شرکت مرجعدریافت نمایند، نزد  ها باید قبل از اینکه بتوانند گواهینامه تاسیس شرکت را شرکت
  11.کنند پیدا شرکتی هویت قانونی واحدتا بتوانند بعنوان یک  دشون

  
  
  

  عوامل خارجیدر برگیرنده روابط شرکت با                           در برگیرنده روابط داخلی شرکت با سهامداران 
  
  
  

  
  براي دریافت شود میثبت شرکت ها نگهداري مرجع نزد 

  Ñ هاي اصلی ایده
  شرکتثبت 

  

اسامی سهام . قراردادي است بین شرکت و سهامدارانش نامه شرکت
  .شود میداران در دفتر ثبت شرکت نگهداري 

شامل جزئیات زمان جلسـات سـهامداران، حـق راي     ،نامه شرکت
 8.است... سهامداران و 

  

  7:باید شامل موارد زیر باشد نامه اساس
 نام شرکت •
 شده آدرس دفتر ثبت •
 اهداف شرکت •
 شرکتارزش اسمی مبلغ سرمایه  •
 سرمایهسهام مبالغ انواع مختلف  •

هایی را فراتر از دامنه  اگر شرکتی بکوشد تا فعالیت
اهدافش انجام دهد این امر ممکن است توسط یک 

عنوان موارد فراتر از اختیارات، تلقی شود و  دادگاه، به
  .مجاز نباشد

 

 نامه شرکت نامه اساس

 نامه تاسیس شرکت گواهی

www.irhesabdaran.ir

www.irhesabdaran.ir



 

١٧ 
 

  نقش مدیران  2-3
  
آنچه که مالک آن اسـت و آنچـه   (دارایی  يشرکت داراي تعداد. سهامداران مالک شرکت هستند 

  .باشد می) آنچه که مقروض است( و بدهی ) بقیه به آن بدهکار هستندکه 
 

  
  
  
   
  
  
مدیران اجرایی مسئولیت اجراي تصمیمات را بر عهده . ها شرکت را اداره کنند  کنند تا از طرف آن سهامداران مدیران را انتخاب می 

مدیران ملزم . کنند می برقراري ارتباطات به شرکت کمک دهند و از طریق مشاوره میمدیره  هیئتاجرایی به  مدیران غیر. دارند
توانند در مجمع عمومی ساالنه شرکت کنند و  سهامداران می 12.خود در شرکت گزارش دهند مباشرتهستند که هر سال در مورد 

ناسب تها اغلب م ي آنحق رأ. رأي دهندمجمع عمومی ساالنه توانند در  سهامداران می. سئواالتی را در مورد فعالیت شرکت بپرسند
  13.سهامی است که در اختیار دارندبا تعداد 

د تعیین مجدد اعضاي توانند در مور دهند و می نظر می ،سهامداران در مورد تصویب گزارش ساالنه ارائه شده توسط مدیران
   14.والنی را براي اداره شرکت از طرف خودشان انتخاب کنندتوانند مسؤ مدیران می. ي دهندرأ مدیره هیئت

غالباً با  مدیره هیئتبا این حال، رئیس . 15را بر عهده دارد مجمع عمومی ساالنهریاست جلسات مدیران و ، مدیره هیئترئیس 
توصیه  کتیحاکمیت شردر اصول . (16، متفاوت استکند یعنی کسی که نقش اصلی را در مدیریت سازمان ایفا می مدیرعامل

داراي  مدیره هیئت. )هم جدا باشد اما این یک الزام قانونی نیستو مدیرعامل در یک شرکت از  مدیره هیئتکه نقش رئیس  شود می
نقش اصلی را در تعیین  مدیرعاملبا این حال، . سهامداران در نصب و عزل مدیران نقش دارند. براي اداره شرکت است اختیار کامل

توانند  و مدیران غیر اجرایی می رئیس. کند ، ایفا میل اجراي تصمیمات در شرکت هستندانی که مسؤومدیران اجرایی یعنی کس
   17.ایفا کنند مدیره هیئتي در مورد گیر ياز طریق رأ مدیرعاملدر عزل  نقش مهمی

  :یک مثال شرح دهیم بارا  مدیره هیئتمی توانیم نقش 
  

  
  
  
  
  
  
  

  Ñ هاي اصلی ایده
    کتیحاکمیت شر         

  :گوید می متخصص مالی
  "!باید این را بدانید  "

حاکمیت شرکتی سیستمی است 
هدایت و  ها به وسیله آن که شرکت

 .شوند کنترل می
 

  .استها در لندن  از جمله تعدادي از هتل، انگلستانها در  مالک و گرداننده هتلهاي تیستل،  هتل
 انمـدیر ، نایب رئـیس نیـز از   غیر از رئیس. متشکل از سه مدیر اجرایی و هفت مدیر غیر اجرایی است این شرکت، هیئت مدیره

حداقل هر سـه سـال    صورت چرخشی اعضاي هیئت مدیره باید به ،طبق اساسنامه شرکت. اجرایی مستقل شرکت است غیر ارشد
  .دنشو کنار گذاشتهیکبار 

ا رسماً ر جلسات منظمی برگزار می کند تا عملکرد مالی و عملیاتی شرکت را مورد بررسی قرار دهد و آن هیئت مدیره در طی سال
، سیاست تحصیل و عدم بهـره منـدي، تصـویب    ها شامل استراتژي موضوعات،این . گیرد براي تصمیمات هیئت مدیره در نظر می

در  ،مـدیره  موقع پیش از هر جلسه هیئـت ه عات مناسب و باطال. هاي مدیریت ریسک است ي و سیاستا سرمایه مخارجبودجه و 
  .گیرد میخصوص امور مالی و تجاري گروه در اختیار مدیران قرار 

 مثال
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  نقش بورس  4 – 2
  

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  بورس ...  متخصص مالی نکات کلی از 
  

توانند  می گذاران سرمایهکه کند  بازاري ایجاد میزیرا . است هر کشورهاي تجاري  یکی از مهمترین موسسات در فعالیتبورس 
توانند سهام را در  دانند که می می گذاران سرمایه. مختلف را خرید و فروش نمایند سهامی عامبه وسیله آن سهام صدها شرکت 

د، گیر صورت می گران وسیله واسطه هوش سهام بخرید و فر .توانند سهام خود را بفروشند بورس خریداري کنند، همانطورکه می
در بورس خرید و فروش سهامی عام یک شرکت سهام . کنند کسب می کارگزاران و بازارسازان که از این معامالت سود یعنی

در  تابلوهاها در  متحمل هزینه برآورد قیمت در بورس شوند، بدین ترتیب قیمت سهام آن ممکن استها  شرکت .شود می
را با  ها گزارشکه  ها بورس مقام ناظر، مدیران باید با سهامی عامبراي ایجاد یک شرکت . گیرد میگران قرار  معرض دید معامله

  .ددر ارتباط باشن ،ت بررسی خواهد کرددق
پذیرش اوراق بهادار ثبت  ، "کتاب زرد"اطالعاتی مندرج در الزاماتهاي پذیرفته شده در بورس لندن باید  شرکتبراي مثال، 

هاي پذیرفته شده  شرکت. خود را ارائه دهندهاي  گزارشچگونه باید  ها آنکند که  این کتاب بیان می. در بورس را پاسخ دهند
  .تهیه کننداي نیز  در بورس باید گزارش نیم ساله یا میان دوره

هاي پذیرفته شده در بورس را ملزم به ارائه گزارش ساالنه می نماید تا مشخص شود که آیا  ، تمام شرکتبورس اوراق بهادار
  .اند یا خیر را رعایت کرده "قانون بهترین عملکرد در مورد حاکمیت شرکتی"
  

  

  Ñ هاي اصلی ایده
  : اشکال وجود دارد دو  بورس 

عنوان بخشی  اگر مقادیر زیادي سهم به •
از معامله کنترلی، خریداري شود کنترل 
فعالیت تجاري ممکـن اسـت از دسـت    

 سهامداران اصلی خارج شود، 
ــورس،  همچنــین پذیرفتــه • شــدن در ب

 .است بر هزینه

مزیت اصلی فروش سهام از طریق بورس 
سرمایه را  زیادمبالغ توان  میاین است که 
 .درک آوري سریعاً جمع
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  نقش بورس  4 – 2

  
   ؟شوند و سهام خود را به عموم مردم عرضه کنندتبدیل ام چگونه شرکت ها می توانند به یک شرکت سهامی ع...  متخصص مالینکات کلی از 

  

امور اولیه و  مین سرمایهأشرکت تیک دهد  تا  ترتیبی می ،خواهد سهام خود را به عموم عرضه کند یک واحد تجاري که می
زمانی که (زهاي خوب داراي رو بورس اوراق بهادار. کامالً پرریسک است يفروش سهام جدید کار. انجام دهد تشریفات اداري را

اگر . است) ستار فروش سهام هستندزمانی که افراد بسیار زیادي خوا(و روزهاي بد ) افراد بسیاري خواستار خرید سهام هستند
  .شرکت ممکن است دچار مشکالتی شود ،انتشار سهام جدید با یک روز بد همزمان شود

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

روش معمول دیگر براي افزایش . شود روز بد در بورس باشد، پول شرکت محافظت می این، حتی اگر زمان انتشار سهام یک بنابر
 شود میي معتبر آگهی ها روزنامهسهام شرکت در . عرضه سهام جدید براي فروش به عموم است ،سهامی عام هاي شرکتسرمایه 

  .دشو دعوت میآن و از عموم براي خرید 
   

  )بازار فرعی( ینگذاري جایگزفهرست رسمی و بازار سرمایه
توانند انتخاب کنند، فهرست رسمی یا بازار  هایی که مایلند سهام خود را در بورس لندن عرضه کنند دو بازار را می شرکت
    )AIM(گذاري جایگزین  سرمایه

  

  

  
هاي بزرگ  فهرست رسمی، یا بازار اصلی، براي شرکت

شرکت وجود  3000هم اینک بیش از . تاسیس شده است
شود و از  ارد که سهامشان در فهرست رسمی معامله مید

. انگلیسی هستند شرکت، غیر 500این تعداد بیش از 
هایی که درصدد پیوستن به فهرست رسمی هستند  شرکت

باید شرایط دشواري را احراز نمایند تا بتوانند اعتماد 
  .سرمایه گذاران را جلب کنند

  
بازاري براي ) بازار فرعی(گزین گذاري جای بازار سرمایه

تشکیل شد تا 1995  که در است  تر هاي کوچک شرکت
رو به رشد، تر و  هاي تجاري جوان امکان دهد که واحد

براي . رشد افزیش دهند سرمایه خود را براي دستیابی به
هایی که  قوانین کمتري وجود دارد اما شرکت بازار فرعی

حفظ کمک  ملزم به ودش عرضه می بازارسهامشان در این 
 تحت عنوان(خدمات بازارگردانی  یک شرکت ارائه دهنده

ها در  ممکن است سهام شرکت .هستند) مشاور منتخب
. تعلیق گردد بازار فرعیاز سوي  صورت عدم احراز شرایط،

، سهام باشگاه 2001به عنوان مثال، در دسامبر سال 
تهیه یک  عدمفوتبال ناتینگهام فورست به دلیل 

  .مالی تعلیق گردیدهاي  گزارشجموعه از م

  

 یز دهیدیتم

 گذاشتن این مشکل این است که شرکت یک راه براي پشت سر
 .دهد قرار شرکت تامین سرمایهپیدا کردن مشتري را به عهده 

سهام شرکت را به بعضی از موسسات  شرکت تامین سرمایه،
مثل (نماید  پیشنهاد می ،کند سهام که با آنها معامله میار خرید

که ممکن است با ) هاي بیمه هاي بازنشستگی و شرکت صندوق
موافقت  نیمی از سهام جدید بخش خاصی از سهام، مثالً خرید
پیش از فرارسیدن  شرکت تامین سرمایهروش،  با این. کنند

، گذاران بزرگ شود که سرمایه مطمئن می ،تاریخ واقعی انتشار
 .اند خرید سهام را تعهد کرده

  
وش یک میلیون سهم جدید به اگر شرکتی امیدوار به فر

و همه چیز خوب پیش  هر سهم باشد به ازاي ریال 100بلغ م
 ×میلیون  1( به دست می آورد ریال  میلیون   100برود 
قادر به تنها ، اما در یک روز بد ممکن است شرکت )١٠٠

بنابر این در . فروش نیمی از سهام خود به این قیمت شود
شانس نقش زیادي دارد  ،انتخاب روز اول عرضه سهام جدید

بعضی از شرکت . یرا تاریخ باید از قبل خوب انتخاب شودز
ها بسیار  بد شانس هستند و عرضه جدید سهام آنها در 

افتد که مردم از وضعیت اقتصادي تصور  روزي اتفاق می
  .خوبی ندارند

 لمثا
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  گذاري مشترك هاي سرمایه صندوق 5 -2
  

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  Ñ هاي اصلی ایده
  ها تقسیم ریسک          

گـذاري مشـترك    هـاي سـرمایه   صندوقبعضی از 
تقسـیمی  براي ایجاد در آمد منظم به شکل سود 

 هـا  سـایر صـندوق  که   شوند، در حالی طراحی می
کننـد کـه سهامشـان     مـی  ایجادتنها زمانی پول 

د زیرا ارزش سهامشان افزایش قابـل  وفروخته ش
ــته اســت  ــابراین بعضــی از . مالحظــه اي داش بن

دهنـد در   ان بازده باال را ترجیح مـی سرمایه گذار
اي  د سـرمایه سـو گـذاران   که سایر سـرمایه  حالی

 .دهند را ترجیح می ) افزایش ارزش سهام(

گذاران  توسط سرمایه گذاري مشتركهاي سرمایه صندوق •
د کنن اي از سهام را خریداري می اي که طیف گسترده حرفه

 .گردد شود، بنابراین ریسک تقسیم می مدیریت می
  صندوقفهرستی از سهام نگهداري شده توسط  پرتفوي •

 .گذاري مشترك استسرمایه
است اما  بطور قانونی تحت مالکیت مدیران آن صندوق امین •

گیرد که به مدیران گذاران تعلق می سود به هر یک از سرمایه
گذاري  سرمایه عاقالنه اکنند تا پول آنها ر خود اعتماد می

 .کنند
ها را کنترل  تعداد زیادي از شرکت ینمدیران صندوق ام •

ها  بعضی ازشرکت. کنند که هر یک داراي نام خود هستند می
 هاي شرکتدر گروه خاصی از سهام تخصص دارند، مثل سهام 

هاي خاص  هاي آمریکایی، سهام بخش بریتانیایی، سهام شرکت
  ....اقتصاد و 

یعنی افزایش ارزش وجوه امانی ناشی  رشد
 .از افزایش ارزش سهام

  

 یز دهیدیتم

دریافـت  خود   یعنی درآمدي که مالکان از وجوه امانی بازده
صـندوق  بازده به عنـوان درصـد سـود سـاالنه هـر      . نندک  می

 .گردد میتفسیر 

داراي پول کافی براي خرید  ،در بورس گذاران سرمایهري از بسیـا
ممکن است این افراد در  .اي از سهام نیستند مجموعه گستـرده

 هاي صندوق. زیان کنندصورت کاهش ارزش سهام 
گـذاران را قادر  هـاي سرمایه گـذاري مشتـرك گـروه سرمایه

رید سازد تا به یکدیگر بپیـوندند و پول خودرا بـراي خ می
کنند و نرخ بازده بهتري از  جمعمجموعـه وسیعـی از سهـام 

 .گذاري خود دریافت کنندسرمایه
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  ) گذاري محدود صندوق سرمایه( گذاري سرمایه شرکت  2-6
  
  .کنند منتشر میم تعداد ثابتی سه هستند کههایی  صندوق 

  
  

  

    گذاري سرمایه امینماهیت ...  متخصص مالینکات کلی از 
  

 ،کـه بـراي واحـدهاي تجـاري     اسـت  گـذاري  هاي سرمایه صندوقشکل دیگري از ) محدود  ق با سرمایهصندو(گذاري  سرمایه شرکت
هاي جدیـد، راه یـابی بـه     اي گران، ساختن ساختمان بدون وجوه بلندمدت خرید تجهیزات سرمایه. ندک مدت فراهم می سرمایه بلند

بـا مسـؤولیت    سهامی عـام گذاري، یک شرکت  سرمایه کتشر. هاي خارجی یا تحصیل واحدهاي تجاري جدید غیر ممکن است بازار
حفـظ  داران را سـهام  حقـوق مستقل اسـت کـه    مدیره هیئتبدین ترتیب این شرکت داراي . است در بورس و پذیرفته شده محدود

یـک شـرکت   . کننـد  گـذاران سـهام شـرکت را خریـداري مـی      سـرمایه . کنـد  گذاري را تعیین مـی  کند و شرکت مدیریت سرمایه می
در  ، متفـاوت اسـت،  شـود  کاالهاي فیزیکی ساخته و یا فروخته نمی در آنبازرگانی از این نظر که ي ها از سایر شرکتگذاري  مایهسر

  . هاي دیگر است گذاري در سهام شرکت آن استفاده از پول سهامداران براي سرمایه تنها هدفعوض 
 د تـا مبلـغ  شو منتشر می سهام تعداد ثابتیابتدا که  بدین معنی. هایی با سرمایه محدود هستند صندوق ،گذاري سرمایه هاي شرکت
گذاري شود افزایش یـا کـاهش    بر حسب اینکه چطور سرمایه ،سرمایهاولیه  مبلغ جمع شده. تامین کندري را گذا براي سرمایهاولیه 

 هـا بخشـی از سـبد    دارد و ایـن  یشرکت مختلف را در یک زمان نگـه مـ   60یا  50سهام  ،گذاري اً یک شرکت سرمایهعموم. یابد می
هـا بـه کـاهش ریسـک      اي از شـرکت  ه گذاري در چنـین سـطح گسـترد    سرمایه .دنده هاي آن را تشکیل می گذاري یا دارایی سرمایه
  .کند گذار کمک می سرمایه

  
  
  

  
  :برند گذاري به دو صورت نفع می سرمایه امینگذاران از مالکیت  سرمایه

گذاري در یک دوره معین، مثل  از سود به دست آمده توسط شرکت سرمایه ها آن سهم کهکنند،  ریافت مید تقسیمی سود ها آن .1
  .است ماه یا یک سال 6
  .گذاري کرده باشد سرمایه ،گذاري براي رشد سرمایه امینکند، به ویژه اگر  گذاري آنها طی زمان رشد می ارزش سرمایه. 2

یا حتی ماهانه  ریال 2,500,000ه به اندازیکجا مثال توانند  گذاران می سرمایه ـترس است گذاري بسیار در دس سهام شرکت سرمایه
  . گذاري کنند سرمایهو با مبالغ کمتر 

گذاري با این  براي سرمایه کافیخود کسب کنند و سرمایه  خواهند که سطح باالیی از درآمد را از پول گذاران می بسیاري از سرمایه
ایجاد  شان گذاري گذاري سازمان یافته اند تا بیشترین درآمد ممکن را از سرمایه هاي سرمایه ن بعضی از شرکتبنابرای. دارندهدف 
گذاري  هایشان را در سهام پربازده سرمایه گذاري با درآمد باال بخش وسیعی از دارایی هاي سرمایه به عنوان مثال، شرکت. کنند

شان در طول زمان  گذاري گذاران بیشتر متوجه رشد سرمایه سایر سرمایه .رو به رشد است ها ایجاد درآمد باال و اولویت آن. کنند می
گذاري و  کند خوب عمل کنند، ارزش سبد سرمایه میگذاري  گذاري در آن سرمایه هایی که یک شرکت سرمایه اگر شرکت. هستند

    . شود گذاري بیشتر می در نتیجه ارزش سهام در شرکت سرمایه

  Ñ هاي اصلی ایده
  محدودبا سرمایه هاي  صندوق   

 

  

شرکت  کند را خریداري می گذاري  سهام شرکت سرمایه سرمایه گذار
 گذاري سرمایه

شرکت  60یا  50در   می کند ها را خریداري سهام شرکت
 مختلف
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  اع سهامانو 2-7
  
  
  
  

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  Ñهاي اصلی  ایده
  سهام سرمایه           

  
ی را دریافت تقسیمحق دارند که سود  ممتازداران  سهام

داران  ي پرداخت بـه سـهام  اد حتی اگر سود کافی برنکن
هـا حـق راي    با این حـال، آن . عادي وجود نداشته باشد

مشـی شـرکت    خـط  تعیـین ترتیب در بدینو کمی دارند 
  .نفوذ کمتري دارند

  

داران عادي در سود هاي واحـد تجـاري، پـس از     سهام
گــذاران، ســهیم  هــاي ســایر ســرمایه پرداخــت بــدهی

قادر است در مجـامع عمـومی    دار عادي سهام. هستند
 ثـروت  .ي دهد، مثالً در تعیین هیئت مدیرهشرکت رأ

شرکت تحت مالکیت سهامداران عادي اسـت و تحـت   
  .شود سهام سرمایه شناخته میعنوان 

  

 ز دهیدیتمی

  :دو نوع سهم اصلی وجود دارد
حقوق متفاوتی نسبت به از  نوع سهم، هریک از این دو. سهم عادي و سهم ممتاز

 18.برخوردارندباز پرداخت سهام و ) بازده(سود 

  
  :گونه گزارش نمود دارندگان سهام خود را این 1385در سال هاي ساالنه خود  ها و سایر حساب شرکت ج، در گزارشعنوان نمونه  به

  1385شهریور  31سهام عادي در 
  درصد کل سهام نگهداري شده  تعداد  داري درصد سهام  تعداد سهام داران   سهام

 1.10 2,322,325 83.02 4,035 2500باالي 
 0.97 2,067,966 8.87 431 10,000 تا   2,501
 7.58 16,017,402 6.56 319  250,000 تا  10,001

 4.59 9,686,493 0.58 28  500,000 تا 250,001 
  5.06 10,684,606 0.29 14 1,000,000 تا  500,001

 80.70 170,432,351 0.68 33  1,000,000باالي  

  4,860 100 211,211,143 100 

  .داراي سهم کوچکی هستند در این شرکت ه ذکر است که اکثر سهام دارانالزم ب
  .شوند دار بزرگ نگهداري می سهام 33سهام تنها توسط  بیشتر چنین هم

 ایـن شـرکت،   داران ترین سـهام  دهد که بزرگ داران در گزارش ساالنه شرکت مذکور نشان می بررسی اطالعات ارائه شده براي سهام
تـرین آنهـا هـر یـک حـدود       از بزرگ شرکتهاي بیمه هستند که دو  گذاري و شرکت هاي سرمایه صندوقتگی، هاي بازنشس صندوق

  .سهام دارند% 10
  

 مثال
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  انواع سهام -2-7
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  19:سرمایه مجاز یک شرکت و سرمایه منتشر شده
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
    

  
  

    
    

  
  

  

یعنی حداکثر تعداد سـهمی کـه   ) ثبت شده (  مجازسرمایه 
  .نامه شرکت منتشر کنند  توانند طبق اساس مدیران می

سرمایه منتشر شده یعنی تعداد و ارزش اسمی 
داران در یک لحظـه   سهامی که واقعاً براي سهام

  .شود منتشر می ی خاصزمان

 ز دهیدیتمی

 طور معمول، تعداد به
سهام ممتاز نسبت به 

سهام عادي کمتر است 
و بعضی شرکت ها اصالً 

عمدتاً بیشترین درصد سهام   .ندارند ممتاز سهام
 هاي بزرگ در دست در شرکت

گرچه .مؤسسات مالی است 
داران کوچک بسیاري با  سهام

تعداد کمتري از سهام وجود 
 .دارند

داران ممتاز معموالً  بازده سهام
  .شود گیري می با درصد اندازه

ریال سهام  100درصد از  8مثالً 
ریـال در هـر    8ممتاز، یعنـی   

سال براي هر سهم بـه دارنـده   
 . گیرد سهام تعلق می
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  منابع تامین مالی شخص ثالث -2-8

  
  Ñ هاي اصلی ایده

  اوراق قرضه             

                              
  
  

  
    20ها و اوراق قرضهشرکت...  متخصص مالی نکات کلی از 

  

دار بودن یک شـرکت   خواهند ریسک سهام شود که نمی ی تهیه میگذاران سرمایهتوسط  ،مین مالی فعالیت تجارياي از تأ منابع عمده
ــراي بعضــی از هــاي بازنشســتگی هســتند هــاي بیمــه و صــندوق هــا، شــرکت انــکص ثالــث شــامل باشــخاایــن . را بپذیرنــد که ب

  .داري نیاز دارند درآمد ثابت و اطمینان خاطر بیش از سهام حداقلشان  هاي گذاري سرمایه
سی اوراق اصل اسا. دشو ها استفاده می ثابت به شرکت سودوام شخص ثالث با  بیانبراي  ی،قرضه شرکت اوراقح اوراق قرضه یا الاصط

 سـود قرضه شامل نرخ  اوراق، معموالً. شود شرکت پرداخت می  بهقرضه این است که یک وام مطابق با شرایط مندرج در سند گواهی 
ردي کـه شـرکت بـا مشـکالت مـالی مواجـه       ادر مو و گاهی اوقات. شود می بازپرداختتوسط شرکت  سررسیدثابت است و در تاریخ 

  .شود می تضمینهاي خاصی  با دارایی ،قرضه اوراق، است
  
  
  
  
  
  
  
  
جذاب دیگـري براي  گزینه ،اوراق قرضه قابل تبدیل 

و به قیمت از  مشخصدر تاریخ  زیرا  استگذاران  سرمایه
این،  بنابـر  .قابل تبدیل به سهام هستند ،پیش تعیین شده

در کوتاه  ثابت درآمد  ضمن دارا بودندارنـدگان اوراق قرضـه 
 مواجه اي با ریسـک پایین ال سود سرمایهمـدت با احتم

  .هستند
  
  
  
  
  
  
    

 امینها ت شرکتداران براي  اي را که توسط سهام سرمایه جا اینتا 
از شرکت  ها از بیرون عالوه بر این، شرکت. ایم شود بررسی کرده می
 . مین مالی توسط شخص ثالثیعنی تأ کنند  پول دریافت می هم

  
  

شرکت را به پرداخت  1385بهمن  1به تاریخ  ریالی  100، %8اوراق قرضه 
در  کنـد و  می تا سررسید ملزمدر سال به دارندگان اوراق قرضه ریال  8

  .ریال اصلی هم باید بازپرداخت شود 100، مبلغ )سر رسید(این تاریخ 

 مثال
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  2فصل                                                                                                                        ها    پرسش

  شرکت چیست؟:  2-1بخش 
  :تفاوت بین موارد زیر را شرح دهید

 سهامی خاص  و شرکتعام  سهامیشرکت  •
 سهامی عام با مسؤولیت محدود و شرکت سهامی خاص شرکت  •

 با مسؤولیت محدود 
 واحد تک مالکی و تضامنی  •
  محدودمسؤولیت محدود و نا •
  

  هاي شرکت کنترل فعالیت: 2-2بخش 
  آید نامه می کنید که آیا اطالعات زیر در شرکت  بیان

  :نامه یا اساس 
 مدیران مجاز به داشتنجزئیات مدت زمانی که  •

 .سمت مدیریت هستند 
 داران  ي سهامحق رأ •
 بیانیه اهداف شرکت  •
 مبالغ انواع مختلف سهام شرکت •
 شرکت مدیره هیئتشرح چگونگی انتخاب رئیس  •
 انه شرکتع عمومی سالیجزئیات مجم •
 شرکت  شده دفتر ثبت •
  

  نقش مدیران :  3-2بخش 
  :کنیددرست یا نادرست بودن موارد زیر را بیان 

  .است مدیرعاملشرکت همان  مدیره هیئترئیس  .1
  .تنها مدیران اجرایی مسئول اداره شرکت هستند  .2
  عامل نقش توانند در عزل مدیر اجرایی می مدیران غیر .3
  .داشته باشند    
  حق  مدیره هیئتداران در مورد انتخاب مجدد  سهام .4
  .ي دارندرأ   
  ناسب با تعداد سهامی است تداران اغلب م ي سهامحق رأ .5
  .که دارند   
  ها به وسیله  ی سیستمی است که شرکتحاکمیت شرکت .6

  .شوند و کنترل می هدایتآن     
  

  نقش بورس :  4-2بخش 
  چیست؟ بورس اوراق بهادارول نظارت بر کار ؤمسسازمان نام . 1
  اطالعات مورد نیاز براي درخواست پذیرش در بورس.2

  شوند ؟ کجا درج می    

هایی بـراي عرضـه عمـومی سـهام اقـدامات الزم را       مانچه ساز .3
  دهند؟ انجام می

ریسک معرفی سهام به بورس را چگونه  ،یابی براي سهام مشتري .4
  کاهش می دهد؟

گـذاري جـایگزین    تفاوت بین فهرسـت رسـمی و بـازار سـرمایه    . 5
  چیست؟

  

  مشتركگذاري  سرمایه هاي صندوق:  5-2بخش 
گـذاري مشـترك چگونـه بـه      سرمایهصندوق ها در یک  خرید واحد

  کند؟  گذاران در تقسیم ریسک کمک می سرمایه
  گذاري چیست؟ سرمایه مفهوم صندوقتفاوت بین بازده و رشد در 

  

  گذاري  سرمایه شرکت : 6-2بخش 
ــی   ــی م ــخص حقیق ــک ش ــه ی ــک   چگون ــهام ی ــد س ــرکتتوان  ش

  را خریداري کند؟گذاري  سرمایه
  با این شیوه چیست؟ گذاري  سرمایهمزیت هاي 

  

  انواع سهام :  7-2بخش 
  کدام یک از اظهارات زیر درست و کدام یک نادرست است؟  
ـ زیرا  ،شود منتفع میدر بورس  شرکت عرضه کننده سهام. 1 دلیل ب

وجـوه  آوري  جمـع سهام شـرکت،   خرید و فروش برايبازاري  وجود
  .شود تر می آسان

  ن گذارا ین که سایر سرمایهیک سهام دار عادي قبل از ا .2
  .برد بدهی شان را دریافت کنند از سود سهم می

  

سـهام سـرمایه    ممتـاز اران سرمایه فراهم آمـده توسـط سـهامد    .3
  .شود مینامیده 

سرمایه سهمی منتشر شده یک شرکت حداکثر مبلغی است که  .4
  .آن استانتشار  شرکت مجاز به

کت در مقابــل گــوي عملکـرد شــر  مـدیران یــک شـرکت پاســخ   .5
  .سهامداران هستند

  

  شخص ثالث توسط مین مالیمنابع تأ:  8-2بخش 
  :موارد زیر را شرح دهید

  اوراق قرضه  .1
  قابل تبدیلقرضه اوراق  .2
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  هاي شرکت  اجزاي اصلی گزارش -3-1

هاي اصـلی حـاکم بـر الگـوي      دهد و بخش هاي شرکت را نشان می ماهیت و اهمیت گزارش
به عالوه، فهرستی از اجزاي اصلی گزارش یـک شـرکت   . هاي شرکت را بیان می کند رشگزا

  .وجود دارد
   

  نکات برجسته مالی  -3-2
شود کـه بـراي جـذب و     شروع مینوعاً با تعدادي از نکات برجسته مالی  هاي شرکت گزارش
  . گذاران طراحی گردیده است سرمایه گیري تصمیم

    
  عامل ره و مدیرپیام رئیس هیئت مدی -3-3

تـر   هـاي گسـترده   عامل در برقراري ارتباط با سهامداران و گـروه  رئیس هیئت مدیره و مدیر
این بخش از گزارش در مورد شـرکت و عملکـرد عمـومی    . کنند ذینفع نقش اصلی را ایفا می

چشم انداز آتـی نیـز   . کند و در مورد رویدادهاي سال تجاري توضیح می دهد گروه بحث می
  .شود یبحث  م

  

  گزارش مدیران و حاکمیت شرکتی  -3-4
ها باید به سهامداران گزارش دهند و این مسؤولیت  مدیران از نظر قانونی طبق قانون شرکت

بررسـی    مدیران ملزم هستند تا صورت هاي مالی و گزارش. را دارند تا در بورس باقی بمانند
هـاي   تـرل داخلـی، مسـؤولیت   ها همچنین ملزم هستند کـه کن  عملیات تهیه کنند، شرکت

  .دهی داخلی شرکت را ایجاد کنند هاي سازمان مدیران و سایر جنبه
 
  برسی حسا هاي مؤسسات گزارش -3-5

  .دهد هاي شرکت نشان می نقش حسابرسان را در بررسی صحت و اعتبار گزارش
  
  هاي مالی اساسی  صورت -3-6

دهـد   فهرست وار نشان می ز است را که در گزارش شرکت مورد نیا اساسیهاي مالی  صورت
  .این کتاب به تفصیل در مورد آن توضیح داده شده است 4که در بخش 

  
  ها پرسش

 

  
  
  
  
  
  
  
  

    
    

  
  
  
  

      
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  

    3فصل
  هاي شرکت خواندن گزارش

 مباحث مطرح شده  فصل 
 

  
هـاي   گزارشاصلی  محتواي این فصل
دهد و خواننده را  را نشان می شرکت

هاي مختلف  آگاه می سازد که شرکت
 و اطالعـات مـالی را بـه   هـا   گـزارش 
این . دهند هاي مختلف ارائه می  شیوه

به آن  ها شرکت امر به نوع فعالیتی که
میزان آمـادگی   نیزو  هستند مشغول

ها براي افشاي اطالعات بسـتگی   آن
 .دارد
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  هاي شرکت گزارش اصلی اجزاي 1 - 3
                 

  
  
  
  

  
   

  
  الزامات قانونی

داران  یک گزارش ساالنه به سـهام شده،  بندي تعیین بر اساس زمانهر شرکت باید . شود  الزامات قانونی توسط انواع قوانین بیان می
   22.تحویل دهد یا بورس ها شرکتثبت اداره ارائه دهد و کپی از آن را به 

  
  گزارش شرکت ايمحتو

   
  23:گزارش ساالنه باید شامل موارد زیر باشد

  صورت جریان وجوه نقد •  گزارش مدیران •
  ها  صورت کل درآمد و هزینه •   گزارش حسابرسی  •
   ها تر در مورد حساب اطالعات بیش هاي توضیحی براي ارائه یادداشت •   صورت سود و زیان  •
  ترازنامه  •
  
  24.که تصویري مطلوب و درست ارائه دهد هستند هایی گزارش تهیهول ؤمس ،مدیران

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 هاي مالی گروه را صورتباشد باید  )مادر(اصلی  ، شرکتبه عالوه اگر یک شرکت. را براي هر شرکت تهیه کنندها  گزارشمدیران باید 
  . دارائه ده سود و زیان تلفیقی است شامل ترازنامه و صورتکه 

  

  Ñ هاي اصلی ایده
   مسؤولیت پاسخگویی 

  شود؟ منعکسچه اطالعاتی در گزارش ساالنه باید 
توسط چهار منبع  مدنظر قرار گیرد، شرکت هاي  گزارشکه باید در  الزاماتی

  : شود بیان می اصلی

الزامات حاکم بر  
مندرجات و ترکیب 

گزارش ها

الزامات قانونی - 1

قوانین بورس   - 3

قانون بهترین  - 4
رویه هاي  

حاکمیت شرکتی 

استانداردهاي  - 2
حسابداري 

  :گویدمی متخصص مالی
  "!باید این را بدانید  "

تصویر درست و مطلوب یعنی اینکه 
ها، آنچه را که واقعاً اتفاق  گزارش

افتاده است منعکس کند و خواننده 
  ها، باید گزارش. ه نسازدرا گمرا

مبتنی بر استانداردهاي حسابداري 
 .باشد

 

ها،  طی سال. معنی پاسخگویی نسبت به اعمال و رفتار است به 21ولیت پاسخگوییمسؤ
گو  داران خود پاسخ ها اعمال شده است که نسبت به سهام افزونی بر سازمان فشارهاي روز

گویی شامل بیان روشن و منصفانه و ارایه دقیق فعالیت شرکت و  مسؤولیت پاسخ. اشندب
ها در قرن بیست و یکم این امر از طریق تهیه  در بسیاري از شرکت. نحوه انجام آن است

هاي تجاري، روابط با کارکنان و  اطالعات مالی شامل حسابرسی محیطی، جزئیات رویه
ها با  امروزه روش اصلی برقراري ارتباط شرکت. گیرد می هاي دیگر صورت بسیاري زمینه

 . هاي مالی شرکت است سهامداران انتشار گزارش ساالنه و صورت
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  شرکتی هاي  گزارشلی اجزاي اص 1 - 3

   انداردهاي حسابداريبیشتر در مورد است هاي تهنک

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  شرکتی هاي  گزارش شکل 
  

از قبل در مقررات تعیـین   مالیهاي  گزارشالزم براي ارائه طرح 
بعضی تغییرات اندك در صورتی که موجـب درك  شود البته  می

  . مجاز است ،کنندگان شود بهتر استفاده
  

  استانداردهاي حسابداري 
  

مشـمول   هـا،  کتشـر  االنهمالی مندرج در گزارش سهاي  گزارش
عملکـرد  اسـتاندارد  هـاي   مالی و بیانیه استانداردهاي گزارشگري

  .استحسابداري 
هـاي   توسـط هیئـت اسـتاندارد    ،مـالی  استانداردهاي گزارشگري

  25.شود حسابداري منتشر می
  

   قوانین بورس
  

نــد بایــد الزامــات ا ههــایی کــه در بــورس پذیرفتــه شــد شــرکت
ده اسـت رعایـت   شـ بیـان   که در قـوانین پـذیرش  را گزارشگري 

اي  میان دورههاي  گزارشها را به تهیه  این الزامات شرکت. کنند
 نیازهـاي . سـازد  ملـزم مـی  هـم   )یعنی در فواصل شـش ماهـه   (

   شباهت زیادي به نیازهاي اطالعاتی بیان شدهاطالعاتی بورس 

  
 نهمچنی .و استانداردهاي حسابداري دارد تجارتدر قانون 

رفته شـده در بـورس بایـد در گـزارش     پذی هاي شرکتتمام 
عملکــرد  قـانون  منطبــق بـر سـاالنه خـود بیــان کننـد کـه     

  26.حاکمیت شرکتی هستند
  

   ها رویهبهترین قانون : حاکمیت شرکتی 
  

منتشـر شـد    1992که در دسـامبر   *کدبريکمیته گزارش 
را براي حصول استانداردهاي ضـروري   ها رویه بهترینقانون 

  .دارد بیان می ،و برتر رفتار شرکتی
  

سـازد تــا در مــورد   را ملــزم مــی مـدیره  هیئــت ،قــانونایـن  
هاي مـالی و   هاي مدیران در ارتباط با تهیه صورت مسئولیت

د و نـ هاي کنترل داخلی شرکت گـزارش ده  اثر بخشی رویه
  .دکنناز موقعیت شرکت ارائه  یارزیابی متعادل و قابل درک

       
  
  
  

                                                
* - Cadbury Committee 

  
  

ري و یا افشـاي انـواع خاصـی از    گی استانداردهاي حسابداري، قوانین و مقررات حاکم بر اندازه
آالت و سایر  براي مثال، تهیه یک استاندارد براي حسابداري استهالك ماشین  اطالعات هستند

  .ها دارایی
هاي کلی گزارشگري است که بتوانـد اسـتانداردهاي    هاي حسابداري ایجاد راه هدف استاندارد
هدف، تالش و کسب اطمینـان از وجـود   به عبارت دیگر، . المللی را احراز نماید قابل قبول بین

صحیح   که مقایسه هاي یکنواخت و ثابت براي گزارشگري عملکرد شرکت است، به طوري روش
بین عملکرد یک شرکت و شرکت دیگر و نیز مقایسه عملکرد یک شرکت در طول زمان، امکان 

  . پذیر باشد

  :گوید می متخصص مالی
  "!باید این را بدانید  "
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  شرکتی  هاي اجزاي اصلی گزارش 1 –3

  سان و چارچوب قانونی  حسابر...  متخصص مالینکات کلی از 
  

  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  حسابرسان نقش
مطلـوب و منصـفانه   ارائه تصویري  منظري مالی از ها حسابرسان را براي ارزیابی صورت ،سهامداران

حسابرسان ملزم هستند تا سوابق حسابداري، عملیات جاري و . کنند شرکت انتخاب می وضعیتاز 
  . انداز آتی را مورد بررسی قرار دهند چشم

  

  

  چارچوب قانونی: مالی  يگزارشگر
  
  
  

  
  کسی قوانین راچه 

  کند تدوین می 
  
  
  

                                                                                             
  استانداردهاي حسابداري                                                        

  قوانین پذیرش در بورس                                                    شرکتی قوانین                  
  مقررات     

  
  
  
  
  

  

  رعایت     
 چگونگی اعمال قوانین

 بورس 
 

 حرفه حسابداري
 

 دولت جامعه مالی
 

 شوراي گزارشگري مالی
 

 هیئت استانداردهاي حسابداري
 

 گزارش ساالنه
 

 حسابرسان
 

 ي مالیگروه بررسی گزارشگر
 

 سهامداران
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  نکات برجسته مالی   2 – 3
     

  
  
  
  
  

   به نکات برجسته مالیاهمیت صفحه مربوط ... متخصص مالی ی از نکات کل
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
      

  Ñ هاي اصلی ایده
  نکات برجسته مالی       

 نکات برجسـته  موالًعصفحه اول گزارش شرکت م
هدف این بخـش   .هدد مالی سال قبل را نشان می

هـاي   و سـایر شـاخص  هـاي مـالی    شـاخص  ارائه
 .گذاران است توجه به سرمایه قابل

هاي شرکت، خالصـه   در بسیاري از گزارش 
نیز در بخش نکـات برجسـته     اي پنج ساله

شود که تغییرات بازده، سود،  مالی بیان می
را طـی یـک دوره پـنج    .... سود تقسیمی و
 .دهد ساله نشان می

 

هاي مالی را نشان  شاخص عمدتاًنکات برجسته مالی یک شرکت 
 . العاده خوب بوده است فوق ،هاي قبل دهد که در سال می

  
  . وده استنکات برجسته مالی خود را این گونه بیان نم» ب«شرکت 
 )1384میلیون ریال در سال  4/61(میلیون ریال  8/87افزایش فروش تا % 43 •
 )1384میلیون ریال در  6/10(میلیون ریال  9/15افزایش سود عملیاتی تا % 49 •
 )1384ریال در سال  5/10(ریال  6/14افزایش سود هر سهم تا  39% •
  )1384در سال و عض 109، 130(عضو  316/191 اعضاء تاافزایش مجموع  47% •

  :دهد افزایش در موارد زیر را نشان میاین ارقام، 
 )بازده( ارزش فروش  
 )سود عملیاتی( سود  
 )سود هر سهم ( سود مربوط به ارزش سهام  
  »ب«تعداد اعضاي شرکت  

 مثال
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    مدیرعاملو  مدیره هیئترئیس  پیام 3 - 3

پیشنهاد کرده حاکمیت شرکتی  طور که همانجداگانه باشند،  دو شخص عامل یک شرکت و مدیر مدیره هیئتکه رئیس  در صورتی
  .مدیرعامل باشد پیامو هم  مدیره هیئت رئیس پیامشامل هم  تواند میگزارش ساالنه  است،

  

شـرکت را بـراي    وضـعیت مثبـت   تـا  شـود  فـراهم مـی   ويیک الزام قانونی نیست بلکه فرصت خـوبی بـراي   مدیره هیئترئیس  پیام
 الزم اسـت پیـام  . هـا بـه نمـایش بگـذارد     سـانه هـاي مـالی و سـایر ر    از جملـه روزنامـه   ،مـالی  عالقمنـدان  سـایر  نیـز و  گذاران سرمایه
البتـه نـه اینکـه     ،مثبـت نمـایش دهـد    وضـعیت محتاطانه باشد و الزم است که شرکت را در یـک   لیبینانه و خوش مدیره هیئت رئیس

  .انتظارات از عملکرد شرکت را باالتر از سطح پایدار تبلیغ نماید
بـراي   مـدیره  هیئـت کـه   تقسـیمی کنـد و در مـورد سـود     لی سال قبل را بیان میهاي اص اي از موفقیت خالصه مدیره هیئت رئیس پیام

  .دهد می توضیح ،کند اران پیشنهاد میمد  پرداخت به سها
  

تـري از اسـتراتژي و اداره شـرکت ارائـه      شـرح مفصـل   پیامرود، این  همان طور که انتظار می. یک الزام قانونی نیست مدیرعامل پیام
بلندمـدت   ریـزي  برنامـه استراتژي یعنی . شرکت دریافت کنند روي پیشبهتري از مسیر  اران بتوانند تصویردمکه سها دهد به طوري می

  .شرکت که شامل منابع اساسی است
هـاي صـورت گرفتـه توسـط      کند، مثالً تحصـیل  را بیان می و ضعف آن  موفقیتهاي  حوزههاي کلیدي سازمان و  مدیرعامل بخش پیام

  .اند روخته شدههایی که ف شرکت و بخش
  .کند ارائه میتی انداز آ چشم همچنین هاي انجام شده و خواندن این گزارش به خواننده درك بهتري از دامنه فعالیت

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
بیـان   1385در سـال  » ب«هیئت مدیره شرکت  پیام رئیس 

 :که دارد می
در طول سال، ما هشت کارخانه در کشور و پنج کارخانـه   

 1385ور، افتتاح کردیم و تا پایـان سـال   در خارج از کش
کارخانه در کشور و  39کارخانه، شامل 52فعالیت بیش از 

  .در خارج از کشور آغاز شدکارخانه 13
 گزارش این گونه ادامه یافت، 

ریال به ازاي هـر سـهم    30هیئت مدیره سود تقسیمی را  
اي  به همراه سود تقسـیمی میـان دوره  . کند پیشنهاد می

ریال که در بهمن پرداخت شـد،   5/16معادل ) شش ماهه(
  .ریال خواهد بود 5/46سود تقسیمی کل براي این سال 

 

 مثال
  

      
 :که  دارد بیان می» ب«پیام مدیرعامل براي شرکت     

مدار از طریق بهتـرین   سهااستراتژي ما ایجاد ارزش براي  
استراتژي ما براي تحقق این هدف، تمرکز بـر  . بودن است

هاي مورد نظر در کشور و  مناطق انتخابی رتوسعه در  شه
هاي جدید نشـان   افتتاح کارخانه. در خارج از کشور است

این گزارش . اند هاي موجود موفق بوده دهد که کارخانه می
اداره و افتتــاح  همچنــین موفقیــت عملیــات مــدیریت،

در نهایت . دهد هاي جدید را نیز به وضوح نشان می کارگاه
این گزارش آینده درست با رشد پیوسـته فعالیـت را بـه    

  .کشد تصویر می
 

 مثال
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  گزارش مدیران و گزارش حاکمیت شرکتی  4 – 3
       

  اهمیت گزارش مدیران ... متخصص مالینکات کلی از 
  

  به عالوه، پذیرش در بورس اوراق بهادار نیز مدیران را ملزم . یک تعهد قانونی است س قانون تجارت،بر اسا گزارش مدیران 
  27.هاي جاري تهیه کنند اران در مورد پیشرفتدروز نگه داشتن سهام  تا اطالعاتی را براي به دکن  می

از این  اطالعات به یک بخش  زیادي حجماما  رفتگ در برمیاکمیت شرکتی حگزارش مدیران به طور مرسوم جزئیاتی را در مورد  
  .جداگانه در گزارش حاکمیت شرکتی  منتقل شده است

 ی، نمایانگر انواع اطالعاتی است که شما در گزارش مدیران در هر شرکت»ب«شرکت این فهرست در گزارش مدیران براي  
  .یابید می

  
  
  
  

  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  
  

هاي بسـیاري از   عمدتاً مانند گزارش 1385درسال » ب«گزارش مدیران براي شرکت 
  :کند مدیران، اطالعاتی را حول موارد زیر ارائه می

  
 فعالیت اصلی گروه  •
 )جایی که سود و زیان را بتوان در گزارش پیدا کرد(دها نتایج اصلی ـ یعنی سو •
 سود تقسیمی پیشنهادي براي پرداخت به سهامداران •
 گزارش فعالیت تجاري و توسعه آتی •

 )مدیرعامل و رئیس هیئت مدیرههاي   مندرج در پیام(  
 فهرستی از مدیران اجرایی و غیر اجرایی •
 فهرستی از سهامداران اصلی شرکت  •
 مورد اهمیت کارکنان در سازمانگزارشی در  •
 گزارشی در مورد اهمیت سیاست پرداخت به بستانکار •
 گزارشی از جزئیات سرمایه سهمی شرکت  •
  کند گزارشی که نام حسابرسان شرکت را بیان می •

 مثال
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  و گزارش حاکمیت شرکتی  گزارش مدیران  4 – 3
       

  اهمیت گزارش مدیران ... متخصصان مالی نکات کلی از 

 صـورت گرفتـه   هـا  سـازماندهی و مـدیریت شـرکت    هاي روش روشنبر توضیح  افزونی تاکید روز ،هاکشور همهکه در  تر دیدیم یشپ
      امور مالی یـک شـرکت      الزم است، عالوه به. بدانند ها تشرک حق دارند که در مورد کار و عملکردنفعان  و سایر ذيسهامداران  .است

 هـاي  شـرکت  و تمـام  کنـد  میقانون عملکرد در مورد حاکمیت شرکتی را بیان  کدبريکمیته .مورد بررسی دقیق قرار گیرد پرده بی
و هرگونه عـدم رعایـت را   (د در گزارش و صورت هاي مالی خود در مورد رعایت این قانون توضیح دهنباید پذیرفته شده در بورس 

  .قوانین ترکیب شده است سایربا این قانون ). مشخص کنند

   :زیر است هاي شامل بخش ی،گزارش در مورد حاکمیت شرکت این بنابر

  .شود میاعمال  "قانون" که بیان این -1

ول مـدیریت  چـه کسـی مسـؤ   کـه   دهـد  این بخش شرح مـی . کند شرکت را بیان می/داخلی در یک گروه هاي بخشی که کنترل -2
اصـلی   هـاي  عملکرد مدیرعاملچطور مدیران اجرایی و  که مثالً بیان این. رسد ریسک در شرکت است و چگونه ریسک به حداقل می

مربوط به کنتـرل داخلـی    هاي و سایر جنبه بندي همچنین این بخش روش نظارت و کنترل بودجه. کنند واحد تجاري را کنترل می
  .کند را تعیین میبراي کاهش ریسک 

 هـاي  کمیتـه این بخـش شـامل شـرحی از    . کند و نقش آن در کنترل شرکت را بیان می مدیره هیئتبخشی که هدف و ساختار  -3
بـراي انتصـاب مـدیران    (از جمله کمیته حسابرسی، کمیتـه پـاداش و کمیتـه انتصـاب     . است مدیره هیئتاصلی تعیین شده توسط 

ت مدیره باید به طور منظم تشکیل جلسه دهد، کنترل کامل و موثر بـر شـرکت داشـته    ئکه هی ندک میبیان  ه کدبريکمیت). جدید
   28.باشد و بر مدیریت اجرایی نظارت کند

  .گروه یا شرکت در مورد پاداش مدیرانسیاست بخشی براي تعیین پاداش مدیران و  -4

   .و روابط با سهامداران مان جلساتبخشی براي بیان روابط با سهامداران، یعنی ماهیت و ز -5

  . هاي مالی ولیت مدیران بابت صورتو نیز مسؤ بخشی براي تعیین شرایط حسابرسی شرکت، از جمله ترکیب کمیته حسابرسی -6

  .بخشی براي تعیین ترکیب کمیته انتصاب براي مدیران جدید -7

  .وه یا شرکت داراي تداوم فعالیت استمدیران خوشحال هستند که گر ،گزارشی از این که بعد از  مالحظات دقیق -8
  .را رعایت کرده است "قانون" ،ناظرشرکت طبق اظهارات مقام  که گزارشی از رعایت قوانین، بیانگر این -9
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  حسابرسی  هاي مؤسسات گزارش  5 – 3
       

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :گویدمی متخصص مالی
  "!باید این را بدانید  "

حسابرس، یک حسابدار مستقل 
مالی یک  هاي است که صورت

کند  ه دقت بازرسی میشرکت را ب
ها و  تا تائید نماید که صورت

هاي مالی سوابق درست و  گزارش
 .کند منصفانه را فراهم می

 

عناصر کلیدي گزارش 
 هاي حسابرسی در صورت
 :مالی عبارتند از

1  
ها  عنوان، که گزارش خطاب به آن

 )یعنی سهامداران(گیرد صورت می

2  
بند مقدمه، شامل 

مالی که  هاي صورت
 اند حسابرسی شده

3  
  :بخشی که بیانگر موارد زیر است

  مسئولیت مدیران و حسابرسان) 1
  مبناي اظهار نظر حسابرس) 2

 اظهار نظر حسابرس) 3

4  
  امضاي حسابرس

 و تاریخ 

  
 : 1385در سال » ب«به عنوان مثال، گزارش حسابرس در مورد شرکت  
  
 .صورت گرفت»  ب«خطاب به اعضاي شرکت . 1 
  
 .ت هاي مالی که حسابرسی شده بودند از جمله ترازنامه و صورت سود و زیان را معرفی نمودصور. 2 
  
بیان نمود که با توجه به قانون کشور و استانداردهاي حسابداري، مدیران مسؤول تهیه گزارش ساالنه از جمله ) الف. 3 

 .هاي مالی بودند صورت
 29.نداردهاي حسابرسی منتشر شده توسط سازمان حسابرسی استبیان نمود که نظر حسابرس بر مبناي استا) ب      
اسفند ارائه      29هاي مالی تصویري درست و مطلوب از وضعیت امور شرکت و گروه در  بیان نمود که به نظر ما صورت) ج      

 .دهد می
  
 .توسط شرکت حسابرسان، حسابداران مجاز و حسابرسان رسمی امضاء گردید. 4 
   

 مثال
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  ساسیاهاي مالی  صورت 6 – 3

  Ñ یهاي اصلایده
  هايهاي مالی و گزارشصورت

  شرکت              

       
  
  
  
  

  هاي مالیصورت... متخصص مالی نکات کلی از 
  

  

                                           
  
  
  
  

    
  

    
  

        
  
  
  

  .دشو ذکر می شده یادبه دنبال موارد  ،حسابداري که استفاده شده است هاي از رویه اي خالصه سپس،
  .شود بیان می ،دهد توضیحی که جزئیات بیشتري را براي خواننده ارائه می هاي از یادداشت اي سرانجام مجموعه

  

2  
  

 ترازنامه

1  
  

 یانز صورت سود و

  

صورت هاي مالی 
در  اساسی موجود

گزارش شرکت 
 30:بارتند ازع

3  
  

  جریانصورت 
 وجوه نقد

4  
  

 هاي سایر صورت          
 مالی اصلی

دهد و باید در  ارائه میشرکت یک سابقه مالی از عملکرد  ،هاي مالی صورت
 . شرکت وجود داشته باشندهاي  گزارش
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  3فصل                                                                                                                             ها  پرسش

       
  شرکتهاي  گزارشاجزاي اصلی :  1-3ش بخ

هـاي   گزارشار منبع اصلی مقررات حاکم بر مندرجات و ساختار هچ .1
  شرکتی چیست؟

اصلی که باید در یک گزارش شرکتی وجود داشـته باشـد     موردپنج  .2
  .بیان کنید

  

  نکات برجسته مالی: 2-3بخش 
را براي مالی کلیدي  هاي جدول زیر خالصه پنج ساله بعضی از شاخص

  .دهد نشان می  1389تا تاریخ شرکت فرضی
  

1385  1384  1383  1382  1381    

  بازده گروه  71.1  99.6  126.6  150.1  185.6
 )میلیون ریال(

 سود قبل از مالیات  15.6  22.5  28.7  32.2  40.0
 )میلیون ریال(

  )ریال(تقسیمی سود   3.35  4.25  5.4  6.7  8.4
  

خشـنود   ،ی کـه در بـاال ارائـه گردیـده    چرا سهامداران بایـد از اطالعـات  
  باشند؟

  
  مدیرعاملو  مدیره هیئترئیس  پیام:  3-3بخش 

  ؟یک الزام است  مدیره هیئترئیس پیام آیا . 1
  د؟ننباید بدبینانه یا بیش از حد خوش بینانه باش ها پیامچرا این . 2
و  هـا  چه کسان دیگري احتماالً ایـن بیانیـه   گذاران عالوه بر سرمایه .3

  ؟خوانند را می ها گزارش
   گزارش مدیران و گزارش حاکمیت شرکتی:  4-3بخش 

  :اظهارات زیر از گزارش یک شرکت معروف گرفته شده است
  

  
و سه مـدیر   اجرایی از چهار مدیر اینک هم مدیره هیئت

مـدیرانی کـه در   . شود غیر اجرایی مستقل تشکیل می
مشـمول انتخـاب مجـدد     شـوند  طول سال انتخاب می

بعـدي  وسط سـهامداران در مجمـع عمـومی سـاالنه     ت
ولیت بـین رئـیس   یک تصویر روشـن از مسـؤ  . هستند
و سایر مدیران اجرایی وجـود   مدیرعاملو  مدیره هیئت

تشکیل در هر سال  مدیره هیئتده جلسه منظم . دارد
براي هـدایت  نیز ضروري رسمی  جلسات غیر و شود می

  .شود میبرگزار  ،استراتژي و عملیات کل گروه
    

بیانیـه بـاال را    ،تظـار داریـد  ندر کدام بخش گـزارش شـرکتی ا   .1
  ببینید؟

  قانونی است؟ میک الزا ها تهیه گزارش مدیران براي شرکت. 2
حاکمیـت شـرکتی    یعنی چـه؟ گـزارش   گویی اسخپ ولیتمسؤ. 3

  ؟کند کمک می گویی پاسخ ولیتچگونه به بهبود مسؤ
  

  یحسابرس مؤسساتهاي  گزارش:  5-3بخش 
  چهار عنصر اصلی یک گزارش حسابرسی چیست؟

  

  ساسیا صورت هاي مالی:  6-3بخش 
هـاي   گزارشدر باید  ها ي مالی که شرکتها سه نوع اصلی صورت

  .بیان کنید ،هنددائه ارخود 
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  صورت سود و زیان  -4-1

ماهه  یا  6صورت سود و زیان، جزئیات سود و زیان شرکت را در یک دوره تجاري معین مثالً 
صورت سود و زیان، ارزش فروش ایجاد شده توسط سازمان و بهـاي  . دهد یک ساله ارائه می

کند که براي سود و زیان  دهد و بدین ترتیب مشخص می را نشان می ها تمام شده این فروش
  . آن دوره مالی چه پیش آمده است

   
  ترازنامه -4-2

تـراز نامـه از دو   . ترازنامه انعکاسی از وضعیت مالی شرکت در یک مقطع زمانی خاص اسـت 
  .یه آنها و سرما اي از بدهی لیستی از دارایی هاي شرکت و خالصه: شود بخش تشکیل می

    
  صورت جریان وجوه نقد -4-3

هاي نقدي واقعی را طی یک دوره زمانی خاص  ها و پرداخت صورت جریان وجوه نقد، دریافت
دهد که چگونـه جریـان وجـوه نقـد، مانـده نقـدي        مثالً یک سال بیان می کند و نشان می

  .هاي خاص را تغییر داده است دوره
  

  هاي توضیحی  یادداشت -4-4
تري را از اقالم مختلفی که در صـورت سـود و زیـان،     اي توضیحی، جزئیات بیشه یادداشت

هاي حسابداري  دهد و نیز رویه ترازنامه و صورت جریان وجوه نقد پدیدار شده است، ارائه می
  .کند اتخاذ شده توسط شرکت را بیان می

 
  گزارش تغییرات فعالیت تجاري  -4-5

ط غیر معمول دیگـر را  یا بعضی شرای ه یا متوقف  کردهاري را تغییر داداگر شرکت فعالیت تج
  .، این امر باید به روشنی مشخص شودتجربه کرده باشد

  
  اظهار نظر حسابرس  -4-6

حسابرس باید در گزارش شرکت، اظهار نظر خود را در مورد این که حساب ها تصویر مطلوب 
  .دهد، بیان کند اي از وضعیت امور شرکت ارائه می و منصفانه

  
  خالصه صورت هاي مالی  -4-7

  
  پرسش ها

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  

  
  ،  

  
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  
  
  
  

  
 

  

  
هر یک از صورت هـاي   بخشاین در 

هـا بایـد در    که شرکت ساسیمالی ا
 ارائـه داران هاي خود به سهام گزارش
 .شود بررسی می دهند،

   4فصل
  هاي مالی ها و صورت ابحس

 مباحث مطرح شده فصل 
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   سود و زیان صورت   1 – 4
          

و زیان، چگونگی محاسبه سود و زیان یک شرکت را به صورت جزء به جزء نشان  صورت سود 
  31.دده می

  
  
  

  
  ...  متخصص مالی نکات کلی از 

  

  .پردازیم می شکل آن ترین به چهار شکل مختلف ارائه نمود که در این کتاب ما به معمول توان صورت سود و زیان را می
شرکت در زمینه ساخت اقالم قابل فروش، ارائه خدمات و یا خرید اقالم و سـپس   هاي سود یا زیان یک شرکت در نتیجه فعالیت

اداره فعالیـت تجـاري را    هاي براي محاسبه سود باید بهاي تمام شده فروش و هزینه .آید به قیمت باالتر به وجود می ها فروش آن
  .نمودکسر از ارزش فروش 

  .دهد نشان می 1385سال  اسفند 29را براي سال منتهی به  یک شرکتجدول زیر صورت سود و زیان 
  ).اند شدهقابل ذکر است که اقالم منفی داخل پرانتز نشان داده ( 

                                                              
   میلیون ریال  ها یادداشت  

    6/324  1  فروش
  
  

     چگونگی به وجود آمدن سود یعنی درآمد            
  ها بهاي تمام شده فروش و هزینه منهاي          

  ) 8/196(    بهاي تمام شده فروش
  8/127  1  سود ناخالص

  )22 /4 (    هزینه هاي اداري
  4/105  2  سود عملیاتی

  2/1    ثابت مشهود هاي سود حاصل از فروش دارایی
  )4/38 (    هاي مشابه ده پرداختنی و هزینهسود تضمین ش

  2/68    سود قبل از مالیات
        
    )4/13 (     الیاتم

    8/54    )بعد از مالیات( سال مالی  خالص سود

  تخصیص سود           
  )6/24(     تقسیمی سود 

  2/30    سود انباشته
  

  :دهد ان میچگونگی به وجود آمدن سود را نش صورت سود و زیان بخش باالیی
   .مشتریانمثالً مبلغ دریافتی از : در طی سال  شرکتش افزوده یا درآمد ایجاد شده توسط یعنی ارز فروش

بـه عنـوان مثـال، بهـاي تمـام شـده       . شود صرف می حجم فروشیعنی مخارجی که مستقیماً در ایجاد  بهاي تمام شده فروش
حقـوقی کـه مسـتقیماً بـه کارکنـان پرداخـت       یـا   شـود  استفاده مـی  محصولفروش شامل بهاي تمام شده موادي که براي تهیه 

   .شود می

  

  Ñ اصلی هاي ایده
  اجزاي صورت سود و زیان        

www.irhesabdaran.ir
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   صورت سود و زیان 1 – 4

  . شود محاسبه می فروشاز طریق کسر ارزش بهاي تمام شده فروش از ارزش  سود ناخالص
  میلیون ریال :  ) 8/196-6/324 =8/127( 

مخـارج اداري جهـت اداره فعالیـت     و ها هزینه ،ها هتلدر نمونه . دست آید به سود عملیاتید تا باید از سود ناخالص کسر شو ها هزینه
به عنوان مثال حقوق مدیران ارشـد بایـد   . فعالیت تجاري مربوط ساخت فروشمستقیماً به  توان این مخارج سربار را نمی. هتل هستند

  .پرداخت شود ها هتل اشتغالبدون در نظرگرفتن میزان 
بـه سـهامداران و اسـتفاده سـود در      تقسـیمی سـود  ، بین مالیات شرکتی پرداخت شده ،که چگونه سود دهد نشان می تر بخش پایین

شود و براي رشد فعالیت تجاري  سودهاي انباشته در فعالیت تجاري با دارایی فعالیت تجاري جمع می. گردد فعالیت تجاري تسهیم می
، خریـد ماشـین آالت و   سـایر واحـدهاي تجـاري    تجـاري یـا خریـد    واحدهايدر  گذاري مثالً براي سرمایه. گیرد مورد استفاده قرار می

  .....وتجهیزات 
در بخـش   تواند میو  دهد است که جزئیات بیشتر را ارائه می هایی از یادداشت اي این بخش شامل مجموعه: توضیحی هاي یادداشت

  .از گزارش شرکت یافت شود اي جداگانه
  

  
به عنـوان زیـان در   موضوع و این  ندک تجاري در سال هیچ سودي ایجاد نمی هاي بعضی ازفعالیت

گـاهی   ،ی معـروف فوتبـال  های به عنوان مثال تعدادي از باشگاه. شود صورت سود و زیان ارائه می
  .کنند گزارش می زیان

  
ــه  لسترســیتی از صــورت ســود و زیــان باشــگاه فوتبــال   اي بــه عنــوان مثــال گزیــده                2000والي جــ 31بــراي ســال مــالی منتهــی ب

  ):پوند 1000 مبالغ به(
  

  038/26  فروش
  )019/30(  بهاي تمام شده فروش

  )981/3(  زیان ناخالص
  )313/3(  هزینه اداري

  )294/7(  عملیاتی زیان
  

عنصر اصلی بهاي (حقوق بازیکنان  شده ا که بهاي تمامبینند چر آوري معمول و منظم را مشکل می سود، فوتبال مطرح هاي باشگاه
 پخش ها، حق فصلی یا سایر بلیط هاي از فروش بلیط عمدتاًبازده یک باشگاه فوتبال لیگ برتر . بسیار باالست) تمام شده فروش

کنند از  ریزي می ر برنامهلیگ برتخود در جدول هایی که براي حفظ موقعیت  باشگاه. ، معامالت پشتیبانی و فروش کاالستیتلویزیون
کاهش بسیار زیادي پیدا  ،کند این منبع درآمد می سقوط با این حال زمانی که یک باشگاه. شوند حقوق تلویزیون بسیار بهره مند می

ین در یابد و ا شان به شدت کاهش می کنند بازده پیدا می تنزّللیگ دسته اول برتر به لیگ هایی که از  کند و در نتیجه باشگاه می
براي باشگاه به  االییزیان ب این امر ماند و باال می) که بخش زیادي از آن حقوق بازیکنان است(حالی است که بهاي تمام شده فروش 

  .آورد میوجود 

  Ñ اصلی هاي ایده
  زیان               

  

www.irhesabdaran.ir



 

٤٢ 
 

  ترازنامه     2 – 4
  

  
  
  
  

  
  
  

هـا   ایـن ارزش . هاي مالی را در مقطع زمانی خاص ثابت نگه داریـم  بخش  است که ارزش مالی فعالیت تجاري، الزم وضعیتبراي درك 
هـاي   و بـدهی ) کـار اسـت   چه که واحـد تجـاري مالـک یـا طلـب      آن( ها ترازنامه رابطه بین دارایی. شوند براي تهیه ترازنامه استفاده می

رقـم بـه دسـت     ،کنیم  کسر ها را از دارایی ها زمانی که بدهی. دده را نشان می )است بدهکارچه که واحد تجاري  آن( هاي تجاري  واحد
  .چقدر ارزش دارد ،دهد یک فعالیت تجاري در مقطعی از زمان ها است که نشان می داراییخالص آمده رقم 

هامداران سـ اگـر شـما از   . حـد تجـاري هسـتند   اران مالـک وا مد زیرا سها ،داران استهمان ارزش سرمایه سهام ، ها داراییخالص ارزش 
  ."ها  دارایی خالص به اندازه ارزش "ها پاسخ خواهند داد که  که در این مقطع زمانی شرکت شما چقدر ارزش دارد؟ آن بپرسید

  

  است ترازچرا تراز نامه ... متخصص مالی نکات کلی از 

  ها حداقل نقدینگی دارایی                     )قابل تبدیل به وجوه نقد طی یک سال ( نقد  هاي دارایی                                
  
  
  
  

  مدت  کوتاه در                                                                                                                                                           
  شود میپرداخت                                                                                                                                                                                   

  
  بدهی بلند مدت  

  
  هاها منهاي بدهیدارایی    

  سهم مالک                                                                                                                                                               
   32ساختار ترازنامه

ب به عنوان مثال، طلـ  .استند حساب مانده چمتشکل از اغلب  ها حسابفصل سر  .دهد نامه را نشان می ساختار اصلی تراز ،نمونه باال
هاي بانکی و سـایر بسـتانکاران مثـل بـدهی      اعتبار تجاري، اضافه برداشت در مورد یبستانکاران در یک سال ممکن است شامل ارقام

هـاي توضـیحی    اي سال قبـل و یادداشـت   نامه شامل ارقام مقایسه منتشر شده، ترازهاي  گزارشدر . دولتی باشد نمایندگیمالیاتی به 
     .استها  بحسا براي شرح تک تک مانده

  

  Ñ هاي اصلی ایده
  ها ها و بدهی دارایی        

 
 

  ثابت هاي دارایی                
  جاري هاي دارایی                

  طلب بستانکاران طی یک سال        منهاي 
  طلب بستانکاران بعد از یک سال          منهاي

  
  =  ها خالص دارایی

 =  دارانسرمایه سهام             

  :دهد که  ترازنامه به طور خالصه نشان می
  

  سرمایه واحد تجاري  =ها  دارایی –ها  بدهی
آن را  توان از آن جایی که این یک معادله است می

  :یر نیز مرتب کرد به صورت ز
  

   ها دارایی =سرمایه + بدهی ها 
  

  

  

 ثـروت ارزش  "اگر از شـما پرسـیده شـود کـه     
  ، "شخصی شما در این لحظه زمانی چقدر است؟

آن چیزهایی کـه  ارزش " : اینستپاسخ مناسب 
کار هستید منهـاي آن   شما دارید و پولی که طلب

ایـن در مـورد   . "چه که به سایر مردم بدهکارید
 .کند شرکت هم صدق می
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   ترازنامه – 2 – 4
  

  
  نامه  ساختار تراز

  )ریال میلیون(1385اسفند  29سال مالی منتهی به براي شرکت فرضی یک ترازنامه گروهی براي 
  

   ثابت هاي دارایی     گذاري که سرمایه هایی دارایی
   932,1                     مشهود   نا هاي دارایی                                  شوند می

  211,12مشهود                     هاي دارایی
        271                       ها گذاري سرمایه

  414,14ثابت                   هاي کل دارایی
  

  ها دارایی                                                                                   سریعاً به  توان می که هایی دارایی
   دارایی هاي جاري                     وجه نقد تبدیل کرد

  180,1                          کاالموجودي 
  8و401                               بدهکاران

  277,3                           موجودي نقد
  858,12                 هاي جاري کل دارایی

  
  هاي کوتاه مدت بدهی                       899,9             طلب بستانکاران در یک سال                  هایی که ها یا وام بدهی

  سرمایه در گردش                     959,2    هاي جاري               خالص دارایی               دنسریعاً پرداخت شو باید
  373,17هاي جاري      بدهی منهاي ها کل دارایی                                          

  
  

  هاي بلند مدت بدهی                   218,8    یک سال بیش از با سررسیدطلب بستانکاران                                                   
  ها از کسر بدهیها پس ارایید                  155,9                      خالص هاي کل دارایی                                                              

  
  

            ها  سرمایه و اندوخته             ها  کل داراییخالص تأمین چگونگی 
  2, 502                                    سرمایه                                                 

  سرمایه مالکان                    064,2حساب صرف سهام                     
  589,4                            سود انباشته 

  155,9                 حقوق صاحبان سهام 
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   ترازنامه – 2 – 4
  

  :کنیم گاه میهاي ترازنامه را به نوبت ن هر یک از بخش
  
  هاي ثابت  دارایی. 1

  براي  شرکت فرضینامه  اي از تراز گزیده
  1385اسفند  29سال مالی منتهی به 

  
  
  
  

  
  

  33هاي ثابت دارایی

  932,1  34مشهودناهاي  دارایی
  211,12  35هاي مشهود دارایی

  271  36ها گذاري سرمایه
  414,14  هاي ثابت جمع دارایی

شرکت سیستمی است که متشکل از سـه عامـل   این افتخار . رشد تحویل پیتزا در کشور است رو بهبازار ر دپیشرو  ، یکشرکت فرضی
  . محصول، خدمات و وجهه عمومی: است

ایـن  . داشته باشـد فعالیت روزمره سازد تا درآمد ایجاد کند و  هستند که یک واحد تجاري را قادر می "ابزار معامله" هاي ثابت دارایی
  .کنند خریداري نمی ،براي فروش مجدد به مشتري راها  دارایی
شـامل نـام    شـرکت فرضـی   د و در مـورد نـ غیر فیزیکی هستند که ثروت واحد تجاري را افزایش مـی ده  اقالم هاي نامشهود دارایی

و فـراهم نمـودن مسـتمر ثـروت کمـک      هاي واقعـی هسـتند کـه بـه شـرکت       ها دارایی تجاري و وجهه عمومی مثبت شرکت است این
   .دکنن یم

گیرنـد، از جملـه ارزش سـاختمان و محوطـه،      اقالم فیزیکی هستند که توسط شـرکت مـورد اسـتفاده قـرار مـی      هاي مشهود دارایی
  .آالت و تجهیزات ساخت پیتزا و مانند آن ماشین
هـاي   در مشـارکت  گذاري شامل سرمایه رد شرکت فرضیشود و در مو هاي دیگر گفته می سهام در شرکتداشتن به ها  گذاري سرمایه

  .خاص است
  
  37هاي جاري دارایی. 2

گونـه معـامالت ضـروري     شوند یا براي انجـام ایـن   می حاصل ،واحد تجاري روزانهکه از معامالت  هستندهایی  هاي جاري دارایی دارایی
   .باشند می

  . هر دارایی که دارایی ثابت نباشد یک دارایی جاري است ،در عمل

 .هاست دارایی نوع مسلماً وجه نقد، نقدترین. به وجه نقددارایی ان تبدیل یعنی سهولت امک نقدینگی •

 .استمشتریان  هخدمات بارائه کاالها و یا  ولیددر ت شدههاي صرف  هزینهمتشکل از  38موجودي انبار •
  
  
  

  :گوید می ص مالیمتخص
  "!باید این را بدانید  "

جاري  يها سه نوع اصلی از دارایی
ــود ــد وج ــار،  : دارن ــودي انب موج

این سـه نـوع   .مطالبات و وجه نقد
دارایی به ترتیبی در ترازنامه ظاهر 

بـا کمتـرین    دارایـی می شوند که 
 .نقدینگی در ابتدا قرار گیرد
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  ترازنامه   2 – 4

 :سه نوع موجودي براي کاالي ساخته شده وجود دارد

مثـل ذغـال سـنگ،    . شـوند  مـی  در وضعیت اولیه، از عرضه کنندگان بیرونی خریداري  کهتند کاالهایی هس ،مواد اولیه. 1
  . و مانند آن فلزيکانی 

  .گردد اطالق میبه کاالهاي نیمه ساخته  ،کار در جریان پیشرفت .2
  .شود به محصوالت آماده فروش گفته می ،کاالهاي ساخته شده. 3
  

  بدهکاران
  .گیرد روز بعد از فروش را در بر می 60یا  30دوره  عمدتاًاست و ) نسیه(ها اعتباري  شدر معامالت تجاري بیشتر فرو

  .اند خریداري کردهمشتریانی هستند که کاالها را به صورت نسیه  ،بدهکاران 
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  ترازنامه  – 2 – 4

  وجه نقد
  زیرا منبعی ،یک دارایی جاري است ،وجه نقد 
  اري کمک می کند تااست که به واحد تج 
  درکوتاه مدت به تعهداتش نسبت به  
  .کنندگان وکارکنان عمل کند عرضه 
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  هاي جاري  بدهی. 3

ـ  899,9برابر با  ي شرکت فرضیهاي جار بدهی ون میلی
شود  گذاشته میاین رقم در ترازنامه در پرانتز. بودریال 

یعنی یک رقـم   ، است نشان دهد که این مبلغ بدهیتا 
هاي جاري شامل بدهی بابت اضـافه   بدهی. منفی است
شـرکت،  نشـده   بانکی، مالیات پرداخـت  هاي برداشـت

کاالهـا و مـواد دریافـت شــده نسـیه، سـود سهـــام      
....  و 39ه هنوز پرداخت نشدهپیشنهادي به سهامداران ک

  . است
در ترازنامه شرکت فرضی این رقم به صورت زیر نشان 

  داده شده است
  
  

 

  :گوید می متخصص مالی
  "!باید این را بدانید  "

هایی را کـه موعـدش    مالی، بدهیهاي  گزارش
ـ   بـدهی  ازبیش از یک سال اسـت   ه هـایی ک

هـاي   موعدش کمتر از یک سال است و بدهی
 . کند شوند، تفکیک می نامیده میجاري 

ر د ایجاد شدهبدهی  دلیل بهواحدهاي تجاري 
 .بدهکار هستند ،گذشته

  : بستانکاران
 میلیون ریال

         (9,899)رسد  ها طی یک سال فرا می مبالغی که سررسید آن

بدهی یعنی مبلغ طلب از واحد 
  تجاري

مبلغ  متعلق  دارایی یعنی
  به واحد تجاري

 یز دهیدیتم

  
  ع کردنـجم با هاي جاري را ل داراییـتوانید ارزش ک شما می 
  .کنید شده است محاسبه اقالم مختلفی که دراینجا نشان داده 
 :فرضی شرکت یک اي جاري درگزارشه اي ازبخش دارایی نمونه 

  
 میلیون ریال                                     هاي جاري دارایی

  180,1                                    موجودي مواداولیه
  401,8                                                     باتلمطا

  277,3                                                   وجه نقد
  858,12                           هاي جاري   کل دارایی

  
 

 محاسبات متخصص مالی
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هــاي بلنــد مــدت  بــدهی
وام  از قبیـل شامل اقالمی 

بانکی و اجـاره بـه شـرط    
تملیــک و قراردادهــاي  

 .است اجاره

  ترازنامه   2 – 4
  

هاي جاري                                                           خالص دارایی. 4
هـاي جـاري گذاشـته     براي خالص دارایینامه  رقمی که در تراز

نشان دهنده توان شـرکت   ونچ .شود خیلی با اهمیت است می
یعنی توان شرکت  تداوم فعالیت .هاست براي بازپرداخت بدهی

مخـارجی   انجـام هاي کوتاه مـدت خـود و    براي پرداخت بدهی
گـاهی  . ب دستمزد و توان خریـد مـواد اولیـه   حسا مثل صورت

هـاي   ه در گردش بیشتر از خالص داراییاوقات اصطالح سرمای
بیـانگر  است زیرا  مناسبیاین اصطالح . شود جاري استفاده می

مقطع زمـانی خـاص بـا     هر که شرکت باید دراست اي  سرمایه
  .آن کار کند

  

  هاي جاري ها پس از کسر بدهی کل دارایی. 5  
اي از  محاســبه ،شــود رقــم بعــدي کــه در ترازنامــه ظــاهر مــی

 مــورد در. جـاري اسـت   هـاي  هـا منهــاي بـدهی    یکـل دارایـ  
ـــه  مــی شــرکت فرضــی، اي را  توانیـــم ایــن اطالعــات ترازنام

  :به صورت زیر خالصه کنیم
  
  
  
  
  
  
  
  هاي واحد تجاري  خالص دارایی. 6

هـاي   نشان دهنده دارایی ،هاي یک واحد تجاري خالص دارایی
در یک مقطع زمانی خـاص   ها واحد تجاري منهاي تمام بدهی

از ارزش واحد تجاري است کـه بـر    خوبی معیاررقم این . است
هاي آن  ییه دارابه انداز شرکتکه ارزش یک اصل ي این مبنا

بـه منظـور   . گذاري شده است پایه ،هاي آن است منهاي بدهی
کـافی اسـت مـا     ،هـا از یـک تـراز نامـه     یافتن خـالص دارایـی  

هاي  بدهیها منهاي  هاي بلند مدت را از رقم کل دارایی بدهی
  . جاري جداکنیم

  
 میلیون ریال   

                                           373,17           هاي جاري بدهیها پس از کسر  کل دارایی
  بستانکاران                                                          

  ) 8,218(شوند          می سررسیدسال  مبالغی که بعد از یک
   155,9ها                                                     خالص دارایی

  میلیون ریال 
  414,14                                  هاي ثابت  کل دارایی
  858,12                                هاي جاري کل دارایی

  )899,9(                                       هاي جاري بدهی
  373,17      هاي جاري ها پس از کسر بدهی کل دارایی

  
  تنها از طریق ) هاي جاري خالص دارایی(سرمایه در گردش 
  هاي جاري محاسبه  هاي جاري از دارایی جدا کردن بدهـی

  .شود می
  یتوانید چگونگی این محاسبه را در مورد یک شرکت فرض می

  :مشاهده کنیـد
    

 میلیون ریال                                        هاي جاري دارایی
  180,1                                            اولیه موجودي مواد

  401,8                                                             باتلمطا
  277,3                                                           وجه نقد

  858,12                                      هاي جاري کل دارایی
          بستانکاران     

                                                              ) 9,899(  شوند   مبالغی که طی یک سال  سررسید می
  959,2                                    جاريهاي داراییخالص 

      

 بات متخصص مالیمحاس
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  ترازنامه     2 – 4
  

 سرمایه و اندوخته . 7
دهـد زیـرا    وجوه سهامداران را نشان مـی  ،بخش پایانی ترازنامه

هاي واحـد تجـاري    دارایی خالص سهامداران یک شرکت مالک
هـاي   ، خالص داراییپایان سالبه عنوان مثال، اگر در . هستند

سـرمایه سـهامداران بـه     ،باشد بلقبیش از سال  شرکت فرضی
  .یافته استهمان میزان افزایش 

  
  
  
  
  
  
  
  

  
هـا و وجـوه سـهامداران     توانیم توازن بین خالص دارایـی  ما می

  :نشان دهیم شرکت فرضی یک سرمایه اي را با مثالی از
  
  
  
  
  
  
  
  

وجوه سهامداران درترازنامه بـا توجـه بـه چگـونگی بـه وجـود       
 مبـالغ . شـود  مختلف نمایش داده می هاي ها به شیوه آمدن آن
سرمایه سهمی منتشـر شـده بـه دو بخـش تقسـیم       مربوط به

  .ارزش اسمی و صرف سهام: شوند می

شـده و ارزش   آوري جمـع صرف سهام یعنی تفاوت بین مبلـغ    
  .شود می منتشراسمی در زمانی که سهام جدید 

  :شود این به صورت زیر نشان داده میمورد شرکت فرضی در 
  
  
  
  

رقمی کـه در ترازنامـه تحـت سـر فصـل سـود و زیـان ظـاهر         
از مانـده   کـه اسـت   انباشـته  )یـا زیـان  (شود، مانـده سـود    می

بـه اضـافه مانـده    ) انتقال یافته به دوره آتی(انباشته سال قبل 
  .آید به دست می ،سال جاري

 تـأمین تواند از ایـن سـودهاي انباشـته بـراي      واحد تجاري می
اسـتفاده   ،بیرون از شـرکت مالی از منابع استفاده بدون وجوه، 

  .کند
این مبلغ در صورت سود و زیـان بـه    ،مورد شرکت فرضیدر  

وجـوهی کـه    - ریال انباشـته شـده بـود   میلیون  589,4میزان
  . براي رشد مالی در دسترس هستند

  

  ل ریا    1000ها                                           خالص دارایی
                                                   9,155سرمایه و اندوخته ها                                      
                                          502,2سهام سرمایه قابل بازخرید                             
  064,2صرف سهام                                                
  589,4سود و زیان                                               
  9, 155وجوه سرمایه سهامداران                               

  میلیون ریال
  502,2                                سهام سرمایه قابل بازخرید

  2, 064صرف سهام                                                       

  :گوید می متخصص مالی 
  "!باید این را بدانید  "

ــهامداران    ــرمایه س ــوه س وج
بایـد از نظـر   ) سرمایه مالکـان (

هاي  ارزش، برابر با خالص دارایی
  .واحد تجاري باشد

  
  شرکت فرضییک واحد تجاري مثل 

 الکانماست که توسط  اي سرمایه داراي
این واحد تجاري، . آن آورده شده است

تواند با استفاده از سودها  چنین می هم
ي خود را  ی، سرمایهمنظور تأمین مال به

  . افزایش دهد
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     صورت جریان وجوه نقد   3 – 4
  

  Ñ هاي اصلی ایده

  دجریان وجوه نق              

  
  
  
  

  
    

  
  
  
  
  
  
  

صورت جریان وجوه نقد فقط جریـان خروجـی و ورودي وجـه    
سـال   1نقد به واحد تجاري را در یک دوره زمانی خاص، مثالً 

دهد که انـواع اصـلی جریـان     کند و نشان می ، بیان میماه 6یا 
تغییــر  ،هـاي خــاص  را در دوره مانـده وجــه نقــد نقـد چگونــه  

  .اند داده

، جریان وجوه نقـد  ارائه شده در ادامهد صورت جریان وجوه نق
نشـان   1385 اسـفند  29را براي سال منتهـی بـه    آلفاشرکت 

 هـا  و رسـتوران هـا،   اي از هتـل  از مجموعه آلفاشرکت  .دهد می
  . شود تشکیل می

جوه نشان می دهد که جریان خروجی مطالعه صورت جریان و
شــامل پرداخــت مالیــات، پرداخــت ســود   ،وجــه نقــد عــادي

هـا و   هاي ثابت مثل هتل ، پرداخت بابت خرید داراییمیتقسی
 دي وجوه نقد شامل وجه نقـد دریـافتی  جریان ورو. استغیره 

هـاي   بابـت واگـذاري دارایـی    دریافتیهاي عملیاتی،  از فعالیت
  . ثابت و مانند آن است

  
  40:اصلی جریان وجوه نقد عبارتند از انواع

  .ملیاتیهاي ع خالص جریان وجوه نقدي فعالیت. 1
هـاي   هـاي ناشـی از فعالیـت    هـا و پرداخـت    متشکل از دریافت

    .است تجاري شرکت

هـاي   الزم به ذکر است کـه جریـان نقـدي  ناشـی از فعالیـت       
 8413در سال  ریالمیلیون  986از  آلفاشرکت عملیاتی براي 

کـه   استافزایش یافته  1385در سال  ریالمیلیون  103,1به 
  .است عملیاتیي از فعالیت نشان دهنده سطح باالتر

   مین مالیگذاري و سود پرداختی بابت تأ بازده سرمایه. 2
عنـوان بهـره دریـافتی منهـاي بهـره پرداختـی        جریان بـه این 

 1385 و 1384الزم به ذکـر اسـت در سـال    . شود محاسبه می
مجبور بـود تحـت ایـن سـر فصـل بـیش از        ،آلفاشرکت گروه 

در  ریـال  میلیـون  142اي منهـ (میزان دریافتی پرداخت کند 
  ).1384در سال  ریالمیلیون  135و منهاي  1385سال 

  مالیات . 3
اسـت کـه    ی شرکتهاي مالیات پرداخت دهندهاین مورد نشان 

  .گیرد در طول دوره حسابداري صورت می

  گذاري مالی اي و سرمایه مخارج سرمایه. 4
مقایسـه  . هاي ثابـت شـده اسـت    مبلغی که صرف دارایی یعنی

هـاي   نشانه ،ین رقم با هزینه استهالك در صورت سود و زیانا
اگـر هزینـه   . دهـد  مـی گـذاري آتـی ارائـه     مهمی براي سرمایه

عمر  متوسطهایی که براي حفظ  استهالك با هزینه جایگزینی
 انجامبرابر شود،  ،هاي ثابت الزم است دارایی قابلیت خدماتو 

د و ظرفیـت  هزینه بیشتر به نفع فعالیـت تجـاري خواهـد بـو    
  . دهد سودآوري آن را افزایش می

  .اثر معکوس خواهد داشت ،هزینه کمتر انجام
  
  تحصیل. 5

هـاي غیـر نقـدي     یعنی مبلغ پرداختی براي تحصـیل دارایـی  
این ارقام نشان دهنـده   .هاي تجاري واحدسایر  تحصیلهنگام 

نسـبت بـه سـال     1385هـا در سـال    کید بیشتر بر تحصـیل تأ
   .است 1384

  :گوید می متخصص مالی
  "!باید این را بدانید  "

ــیش از حــد  ذهــن خــود را ب
صورت جریان  مشغول جزئیات
فقـط کـافی   . وجوه نقد نکنید

است کـه هـدف اصـلی آن و    
انواع اصلی جریان وجوه نقد را 

 .بدانید
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   صورت جریان وجوه نقد 3 – 4
  

  

  سود تقسیمی سهام . 6
میلیـون   285، 1385در سـال  مبالغ پرداختی بـه سـهامداران   

  .بوده است ریال 

  خالص جریان نقدي . 7
نشان دهنده تفاوت بین جریان نقدي ورودي به شرکت عمدتاً 

ماننـد  هاي عملیاتی و جریان نقـدي خروجـی    از فعالیتناشی 
تقسـیمی ســهام ، مالیـات و ماننــد آن    سـود پرداختـی، ســود  

میلیـون   732,1برابـر بـا    آلفـا براي شـرکت  این رقم . باشد می
  .است ریال

  مین مالی تأ. 8
گذاران در شـرکت یـا مبـالغ     مبالغ ایجاد شده از سوي سرمایه

  . ها بازپرداخت شده به آن
به عنوان مثال، باز پرداخت وام بانکی یا ایجاد منبع مالی تـازه  

  . یق انتشار سهاماز طر
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   صورت جریان وجوه نقد 3 – 4
  آلفاشرکت صورت جریان وجوه نقد 

  1385  1385  1384  1384  
  میلیون ریال  میلیون ریال  میلیون ریال  میلیون ریال  

  986    103,1    هاي عملیاتی فعالیت
      11    هاي وابسته سود سهام دریافتی از شرکت

        )191(  پرداختیتضمین شده سود 
    )4(    )4(  سود سهام پرداختی به سهامداران اقلیت

    )1(    )1(  اي سود سهام پرداختی به سهامداران غیر سرمایه
    44    54  دریافتیتضمین شده سود 

  )135(    )142(    ها و سود پرداختی بابت تامین مالی بازده سرمایه گذاري
    )138(    )101(  شرکت پرداخت مالیات 

    )36(    )57(  شرکت ارجیپرداخت مالیات خ
  )174(    )158(    مالیات

      )656(  )686(  هاي ثابت مشهود  دارایی:     پرداختی
      )60(  )39(  هاي تجاري وام

      )20(  )31(  هاي دارایی ثابت گذاري سایر سرمایه
      140  76  هاي ثابت مشهود دارایی:      دریافتی

      92  62  هاي تجاري وام
      51  3  هاي دارایی ثابت گذاري سایر سرمایه

  )453(    )615(    گذاري مالی اي و سرمایه مخارج سرمایه
      )17(  )417(  ها تحصیل

      1  1  وجه نقد و اعتبارات تحصیل شده
      -  290,2  ها واگذاري

      -  )56(  وجه نقد و اعتبارات واگذار شده
  )16(    818,1    تحصیل و واگذاري

  )245(    )285(    سهامتقسیمی سود 
  )27(    732,1    خالص جریان نقدي

  95    )818,1(    مین مالی مدیریت منابع نقدینگی و تأ
  68    )86(    تغییر وجه نقد و اعتبارات
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   یهاي مال هاي توضیحی صورت  یادداشت  4 – 4

  هاي توضیحی  یادداشت ...متخصص مالی نکات کلی از 
  

مبنـاي  . دهد که شرکت به استانداردهاي حسـابداري وفـادار بـوده اسـت     نشان می وحدتگاه باش گزارشیحی هاي توض یادداشت
شـده در   زمان تحصیل دارایی یـا مبلـغ تحمـل    دربر مبناي بهاي تمام شده  ها گزارشدهد که  بهاي تمام شده تاریخی نشان می

  .است )تورم دلیل زایش قیمت بهناشی از اف االترهاي ب و نه بر مبناي ارزش(زمان ایجاد بدهی 
   

دهــد کــه  بــه واحــد تجــاري نشــان مــی ،مبنــاي تلفیــق •
هاي فرعی را  هاي شرکت اصلی و شرکت فعالیت ،ها گزارش

 .گیرد می دربر
دهـد کـه بقـاي عملیـاتی      مبناي تداوم فعالیت نشان می •

بـدین  . یابـد  شرکت در آینده قابل پـیش بینـی ادامـه مـی    
ئه توضیحات مفید بـراي خواننـده   ها با ارا ترتیب، یادداشت

 : که مثالً این .مه می یابدااد
بیانگر کل درآمـد باسـتثناي حـق الزحمـه      حجم فروش •

 .استانتقال و مالیات ارزش افزوده 
      ارائــههــاي ثابــت مشــهود بـه بهــاي تمــام شــده  دارایـی  •

  .شوند می

حق الزحمه ثبت نام و پرداخت حـق امتیـاز طـی     •  
کن به حساب سود و زیان منظور دوره قرارداد هر بازی

 .شود می
تحلیـل  و تجزیـه  یـک   شـرکت هـاي   گـزارش تر  بیش

هاي شرکت را  که فعالیتشود  را نیز شامل میبخشی 
  .گیرد در برمیطور مفصل و جزء به جزء  به

تحلیل بخشی را ارائـه  ل کمپانی برادران به عنوان مثا
هایی از قبیـل بـازده،    می دهد که نشان دهنده جنبه

ــ ــرمایه س ــارج س ــد آن و  ود، مخ ــین اي و مانن همچن
ــات در   چگــونگی تقســیم آن ــین عملی ــا ب ــاطق ه من

    .استمختلف دنیا 

  

  Ñ هاي اصلی ایده
  هاي حسابداري رویه       

  
  
  
  

 هـایی  بـه گـزارش   داشما در ابت ،در مطالعه گزارش ساالنه شرکت
ساسـی  سه صورت مالی ا شامل شود و که توسط مدیران تهیه می

بـا  . شـوید  مند مـی  ترازنامه و جریان وجوه نقد عالقهسود و زیان، 
ایـن  . مهـم اسـت   ،توضـیحی هـاي   یادداشـت  اشـاره بـه  این حال 
یل تفصـ  بـه آید و معمـوالً   می هاي مالی صورتها پس از  یادداشت
هـاي منـدرج در    شـماره  هـاي مـذکور بـه    یادداشت. شود بیان می

  .شود هاي مالی مربوط می صورت

  هاي حسابداري  رویه   
ها را  مالی باید چگونگی تهیه آنهاي  گزارشخواننده مجموعه 

اي یکنواخــت از  مجموعــهاز زمــانی کــه یــک شــرکت . بدانــد
کند، مقایسه یک سال با سال  هاي حسابداري استفاده می رویه

به عنوان مثال، . شود مین شرکت ها ممکن بعدي و مقایسه بی
باشـگاه  هاي مالی بـراي   هاي گزارش ساالنه و گزارش یادداشت

  .با این عبارت شروع شد 1385در سال  وحدت

  هاي حسابداري     رویه
  مبناي حسابداري 

مالی بر مبناي بهاي تمام شده تاریخی و طبق  هاي صورت
  .شده استاستانداردهاي حسابداري قابل اجرا تهیه 

  مبناي تلفیق 
هاي مالی بر مبناي بهاي تمام شده تاریخی تهیـه   صورت

 هـاي شـرکت اصـلی و    شوند وشامل نتـایج فعالیـت   می
هاي مالی بر مبنـاي   صورت. هاي تجاري فرعی است واحد

  .تداوم فعالیت تهیه شده است
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  هاي مالی  هاي توضیحی صورت یادداشت  4 – 4

  

  
  
  
         
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )میلیون ریال(                                               
  بازي 

   967,7                    هاي مسابقه  دریافت
  112,11       تبطهاي مر تلویزیون و رسانه

079,19  
  عملیات تجاري

  466,1    و خرید و فروش      فروشی  خرده
  422,2          ضیافت و تدارکات کنفرانس،
  هاي اجرایی       سرویس پشتیبانی،

  071,3تبلیغات و سایر درآمدها               
959,6  
038,26  

  

شـوند   مـی  ارائـه هاي توضـیحی   سایر اقالمی که اغلب در یاداشت
  42:عبارتند از

 هاي ثابت سود حاصل از فروش دارایی •  
 جزئیات خالص بهره پرداختنی توسط شرکت •
 ي کارکنان گزارشی از جزئیات هزینه •
 گزارشی از مالیات پرداخت شده  •
 توضیح سود سهام پرداختی به سهامداران •
هاي ثابت مشهود و غیر مشهود و  ح داراییبیان کلی و شر •

 هاي استهالك روش
 هاي انجام شده توسط شرکت گذاري شرح سرمایه •
ــدهکاران و      • ــت ب ــوع و ماهی ــورد ن ــات در م ــان جزئی بی

 بستانکاران و مبالغ طلب و بدهی
 هاي بالعوض شرح کامل کمک •
 بیان مفصل جزئیات سرمایه سهمی •
 هاي شرکت گزارشی از اندوخته •
 سهامداران نسبت به سال قبل وجوهز تغییرات گزارشی ا •
 هاي بازنشستگی بیان کلی قرارداد •
 ها و سایر تعهدات گزارشی از بدهی •
اعالمیه مجمع عمومی ساالنه شرکت و مـواردي کـه قـرار     •

 است شامل شود
شما باید براي درك بهتر اقالم نامفهوم یا مواردي که نیاز 

  .ها استفاده کنید از این یادداشت ،توضیح بیشتر داردبه 

اگر شرکت در بیش از یک نوع فعالیت تجاري یـا بـیش از   
در تحلیل بخشی نیاز به ک بازار جغرافیایی درگیر باشد، ی

است که در آن هر فعالیت تجاري  هاي شرکت فعالیتمورد
یا سطح جغرافیایی به عنوان یک بخش جداگانـه در نظـر   

  .41دگرفته می شو
   ، سـود عملیـاتی و خـالص   فـروش هـا   الزم است شـرکت 

هـاي   بخش بر اساس هر یک ازهاي واحد تجاري را  دارایی
  . هاي تجاري مورد بررسی قرار دهند فعالیت

دهـد   ارائه می فروشیک تحلیل بخشی از  باشگاه وحدت
به عنوان مثـال  . که نشان دهنده چگونگی ایجاد آن است

اسـتفاده   فـروش از دو سرفصل عمـده بـراي   باشگاه مبنا 
  .ـ بازي و عملیات تجاري. کند می

هـاي   واحـد  :هاي توضیحی بسیار مفید هستند  یادداشت
خود را به دلیل ماهیت فعالیت هاي  گزارشتجاري مختلف 

 اي مختلـف بیـان   تجاري که بـه آن مشـغولند، بـه گونـه    
 هـاي  عنوان مثال، یک شرکت تولیدي گزارش به. دنکن می

در  .کنـد  خود را متفاوت از یک شرکت بازرگانی بیان مـی 
اي فوتبال هزینه عمده از دسـتمزد   مورد یک باشگاه حرفه

ها دسـتمزد را در   بعضی از باشگاه. شود میناشی بازیکنان 
برخـی  کـه   در حـالی  کنند می واردبهاي تمام شده فروش 

. گیرنـد  ها را به عنوان هزینـه در نظـر مـی    دستمزد دیگر
مالی الزم است بداند که این ارقام در هاي  گزارشخواننده 

میـت  هبدین ترتیـب اسـت کـه ا   شود  می کجا نشان داده
 .شود میهاي توضیحی مشخص   تیادداش
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  گزارشگري تغییرات تجاري   5 – 4

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  Ñ هاي اصلی ایده
  اقالم استثنایی             

  
  
         
  

  
فعالیت تجـاري را تحصـیل نمـوده یـا     یک شاخه اگر شرکت 

متوقف ساخته باشد و یا شرایط غیر معمول دیگـري را تجربـه   
  .کرده باشد، این موضوع باید به روشنی مشخص شود

  
  
  
  
  
  
  
  
  

بـراي   ،آیـد  معمـول بـه وجـود مـی     که این شـرایط غیـر   زمانی   
مـالی مقایسـه یـک دوره بـا دوره دیگـر      هـاي   گزارشخواننده 
  .شود میمشکل 

 اطالعـات  ارائـه  ،استانداردهاي حسـابداري در مـوارد زیـر   
  :داند الزم می را تر بیش

هاي تجاري جدیدي را تحصیل نموده  شرکت فعالیت .1
 .اي قبلی را فروخته یا متوقف ساخته استه و یا فعالیت

شرکت یک قلم استثنایی را تجربه کرده است، یعنـی   .2
 از نظـر و هـم  یا عاملی که هـم در نـوع خـود     یک رویداد

 . استمعمول  غیراندازه یا مقیاس 
، فـروش هرگاه تحصیل یا توقف فعالیت تجاري رخ دهـد،  

د بـین  ها و سود عملیاتی بای هزینه بهاي تمام شده فروش،
هاي مناسب فعالیت تجاري مـورد تجزیـه و تحلیـل     بخش

  .قرار گیرد
و سود باید در صورت سود و زیـان مـورد تجزیـه و     فروش

هـاي   سـایر اقـالم معمـوالً در یادداشـت    . تحلیل قرار گیرد
  .شوند توضیحی بررسی می

دهد که چطـور   جدول زیر نشان می
معمول ممکن اسـت در   شرایط غیر
. ها ظاهر شود از گزارش اي مجموعه

آوري  ایــن جــدول در مــورد ســود
شده واحـد   نسبی مستمر و متوقف

گوید؟ این جدول در  تجاري چه می
  مورد آینده اشاره به چه دارد؟

 میلیون ریال    
  000,5  عملیات مستمر  ش فرو       

  000,2  تحصیل  
    000,7  
  500  عملیات متوقف شده  
    500,7  

  000,4    بهاي تمام شده فروش
  500,3  )گیرددر یادداشت همراه مورد تجزیه و تحلیل قرار می(  سود ناخالص
  000,1    مخارج توزیع
  000,1    هزینه اداري
  250,1  عملیات مستمر  سود عملیاتی

  500  تحصیل  
    750,1  
  - 250  عملیات متوقف شده  
    500,1  

 

www.irhesabdaran.ir

www.irhesabdaran.ir



 

٥٥ 
 

 

   گزارشگري تغییرات تجاري – 5 – 4
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  گزارشگري اقالم استثنایی ...  متخصص مالینکات کلی از 
  

  43:یک قلم در صورتی استثنایی است که

هاي اضافی در  مثل پرداخت ،یایدبه طور معمول به وجود ن  •
 .یک کارخانه تعطیلیزمان 

بـدهی    عدم پرداخـت به طور غیر معمول بزرگ باشد مثل   •
 .ک مشتري اصلیی توسط

شـوند یـا    می در صورت سود و زیان نشان دادهاقالم استثنایی 
هاي مالی توضـیح   هاي توضیحی صورت در یادداشتیل به تفص

  .شوند داده می

تـر از    درست اقالم استثنایی، ایجاد تصویري با بیرون کشیدن
  .شود روند اصلی عملکرد مالی ممکن می

 2001ودها تنها در سـال  دهد که س در مثال، تحلیل نشان می
کـه   طـور  همـان . و به واسـطه اقـالم اسـتثنایی افـزایش یافـت     

بینید، این یک تصویر کامالً متفاوت در مورد عملکرد مـالی   می
  .دهد شرکت ارائه می

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  Ñ هاي اصلی ایده
  اقالم استثنایی             

  :گوید می متخصص مالی
  "!باید این را بدانید  "

هاي  اقالم استثنایی در گزارش
مالی یک شرکت باید مطـابق  
با قـوانین گـزارش شـوند در    

صورت تصویري گمـراه   این غیر
کننده از کـل عملکـرد مـالی    

  .دهند واحد تجاري ارائه می

ارش اقالم استثنایی در زیـر شـرح   رهنمودهاي گز
  .شود داده می

 

  
  

را در  2001ژانویـه   31تهـی بـه   ماهه من 6ود در صورت سود و زیان افزایش استثنایی در هزینه هاي اداري خباشگاه منچستر یونایتد    
هاي یاد بـود   کلی کاپوش مجموعه مثل فر( شده در بازسازي عملیات خرید و فروش خود گزارش نمود ایجاد نتیجه مخارج استثنایی 

 ).منچستر یونایتد
  

  008,72  گروه فروش
 )184,13(  بهاي تمام شده فروش

  824,58  سود ناخالص
  )416,37(  ، قبل از مخارج استثناییهزینه هاي اداري
  )739(  ، مخارج استثناییهزینه هاي اداري

  )155,38(  کل هزینه هاي اداري
  669,20  سود عملیاتی گروه

  

 مثال
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   حسابرساننظر  اظهار  6 – 4

  Ñ هاي اصلی ایده
  ) ثبات رویه(یکنواختی        

  
  
  
  
  

  
  
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

اصـل  مطـابق بـا   هاي مالی به روش درست و منصفانه و  ارائه صورت
اصل یکنواختی مربوط به . ي استیکنواختی حسابداري امري ضرور

هاي مختلف، مثالً در  هاي حسابداري یکسان در سال استفاده از رویه
 .است... روش محاسبه مخارج، در حسابداري استهالك و 

  

  :را اظهار کردندموارد زیر باشگاه وحدت، حسابرسان  2000هاي مالی سال  در گزارش ساالنه و صورت
  

  مبناي اظهار نظر حسابرسی 
  

ما حسابرسی خود را بـر طبـق اسـتانداردهاي حسابرسـی     
. حسابرســی انجــام دادیــم ســازمانمنتشــر شــده توســط 

 اي شواهد پشـتوانه مبـالغ   حسابرسی شامل رسیدگی نمونه
در صورت هاي مالی و نیز ارزیـابی   افشاي صورت گرفتهو 

 هاي انجام شده توسـط مـدیران   ضاوتبرآوردهاي عمده و ق
هـاي   هاي مالی و بررسی مناسب بودن رویه در تهیه صورت

حسابداري با شرایط شرکت و یکنـواختی و افشـاي کامـل    
  . آنهاست 

  :بدین ترتیب ، حسابرس قادر به اظهار نظر است

  نظر اظهار  
  

هاي مالی مورد نظر تصـویري مطلـوب و    به نظرما، صورت
و  1385اسفند  29منصفانه از وضعیت شرکت و گروه در 

و جریان وجوه نقد گروه در سال مالی  صورت سود و زیان
  . دهد ارائه می
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     هاي مالی  خالصه صورت  7 – 4
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 هاي شکال اصلی صورتا

 مالی را به خاطر بسپارید

  
  

  صورت سود و زیان
  

دهد کـه چگونـه واحـد     نشان می
تجاري در دوره زمـانی مشـخص   
ــا زیــان دســت پیــدا   بــه ســود ی

 کند می

  
  

  صورت جریان وجوه نقد
ــان هــــاي ورودي و  جریــ

خروجی وجه نقـد بـه یـک    
واحد تجاري در دوره زمانی 

 دهد معین را نشان می

  
  

  ترازنامه
حد تجـاري  وضعیت مالی وا

را در یک مقطع زمـانی بـه   
 کشد تصویر می

  
  

  اظهار نظر حسابرس
ــه   ــانگر ایـــن اســـت کـ بیـ

هاي مـالی   صورت  حسابرس
بیند  را درست و منصفانه می

 44یا خیر

  
  

ــت ــیحی   یادداش ــاي توض ه
  هاي مالی صورت

  
تـري از نکـات    توضیحات مفصـل 

 دهد گذاري شده ارائه می شماره
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      ها پرسش
  

  سود و زیان:  1-4بخش 
کـه  را ارقـامی   ،اي ازیک صورت سود و زیان اسـت  ارقام زیرگزیده -1

  :جاي آنها خالی گذاشته شده است بدست آورید
  سود ناخالص -الف
  سود عملیاتی -ب
  سود قبل ازمالیات -ج
  )بعدازمالیات(سود سال مالی -د
  سود انباشته -ه

  1385اسفند  29شرکت نمونه  در صورت سود و زیان 
  

  میلیون ریال                                                                   
  350                              فروش                                

  200                         بهاي تمام شده فروش                 
  ؟                               سود ناخالص                          

  50                            هاي اداري                      هزینه
  ؟                               سود عملیاتی                         

  )10(                          ی         نسود تضمین شده پرداخت
  ؟                              سود قبل ازمالیات                    
  )15(                              مالیات                                 

  ؟                      )               الیاتبعدازم( سودسال مالی
  25            سهام                                                 سود

  ؟                               سودانباشته                            
هزینـه   ) بهـاي تمـام شـده فـروش  ج    ) ب  فـروش ) مفهوم  الـف  -2

  چیست؟
  

  ترازنامه -2-4بخش
  ها چیست؟ ها و بدهی فرق بین دارایی -1
  =  ها دارایی : معادله زیر را کامل کنید -2
  .یک نمونه دارایی ثابت مشهود نام ببرید -3
  .یک نمونه دارایی ثابت نامشهود نام ببرید -4
  .بندي نمائید به ترتیب نقدینگی رتبه سه نوع دارایی جاري را -5
چگونـه محاسـبه    و تجـاري چیسـت   سرمایه درگردش یک واحـد  -6

  شود؟ می
هاي خالص یک شرکت و سرمایه و اندوخته                                                                                           رابطه بین کل دارایی -7

  چیست؟
  

  صورت جریان وجوه نقد -3-4خشب
 معموالً منبع اصلی جریان ورودي وجـه نقـد بـه درون واحـد     -1

  تجاري چیست؟
را نـام   دو منبع احتمـالی دیگـر از جریـان ورودي وجـه نقـد      -2

  ببرید؟
سه منبع معمول بـراي جریـان خروجـی وجـه نقـد از واحـد        -3

  .تجاري را شرح دهید
  
  هاي توضیحی یادداشت -4-4خشب

  بهاي تمام شده تاریخی به چه معناست؟ -1
  ؟شود میچه نوع اطالعاتی در یک تحلیل بخشی بیان  -2
هـاي   یک نوع اطالعات دیگري که ممکن اسـت در یادداشـت   -3

  .شناسایی کنید ،شودارائه توضیحی 
  
  گزارشگري تغییرات تجاري -5-4خشب

است در صورت سـود و   دو نمونه از اقالم استثنایی که ممکن -1
  .نام ببرید ،شودیان ظاهر ز
  چرا به حساب آوردن اقالم استثنایی اهمیت دارد؟ -2
  
  اظهار نظر حسابرس  -6-4خشب

  نقش حسابرس چیست؟ -1
براي حسابرس گزارش مطابقت شرکت با استانداردهاي          چرا  -2     

  اهمیت دارد؟ ،حسابداري

  

www.irhesabdaran.ir



 

٥٩ 
 

  
  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
  ها حلیل نسبتتتجزیه و  آشنایی با  1-5بخش 

  .نامه  از صورت سود و زیان و تراز ها استخراج نسبت روش محاسبه یک نسبت حسابداري و
  

  هاي سودآوري نسبت  2-5بخش 
  .تحلیل حاشیه سودتجزیه و و سپس روش محاسبه 

  
  نقدینگیهاي  نسبت  3-5بخش 
  .بررسی اینکه واحد تجاري دارایی نقد کافی دارد یا خیرروش 

  
  سرمایهبازده هاي  سبتن  4-5بخش 

  .روش مقایسه فروش با منابع مالی یک واحد تجاري
  

  هاي اهرمی نسبت  5-5بخش 
هاي مالی شرکت بر حسب رابطه بین سرمایه مالکان و سرمایه تهیه شده  روش بررسی صورت

  .هاي بلند مدت و سهام ممتاز وام  از طریق
  

  کارایی هاي نسبت  6-5بخش 
  .هامعموالً در ایجاد فروش -  ها ح شرکت از داراییروش بررسی استفاده صحی

  
  ها تحلیل نسبتتجزیه و هاي  محدودیت  7-5بخش 

  .دهد نمی  تصویر کامل به ما ارائه ها تحلیل نسبتتجزیه و چرا 
  

 ها پرسش
 

 
 
 
 
 
 

 
   

  
دهـد کـه    به شما نشان می این فصل

هاي مختلفی که بـه   چگونه از نسبت
تحلیل عملکـرد شـرکت کمـک     امر
در اینجـا  . کنـد اسـتفاده کنیـد    می

اطالعات تا حـد زیـادي بـر مبنـاي     
صورت سود و زیـان ارائـه شـده در    

نامه ارائـه شـده در    و تراز 57صفحه 
  .است 58صفحه 

    5فصل
  ها تجزیه و تحلیل نسبت

 مباحث مطرح شده فصل
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  ها تحلیل نسبتتجزیه و آشنایی با  1 – 5

است که در این صفحه و صفحه شرکت سالمت اي مالی ه ی بر اطالعات صورتاین کتاب مبتن 5، فصل منظور تشریح اهداف فوق به
  . شده است ارائهبعد 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
ــر ارزش ــدرج   اگـ ــاي منـ هـ

هاي مالی یـک واحـد    درصورت
هــاي مناســب  تجــاري در دوره

مورد تحلیل قرار گیرد، مفهـوم  
 .کند شتري پیدا میبی

 
 شرکت سالمت

  1385صورت سود و زیان سال     
  

  1385  1384  
 ریال  میلیون            میلیون ریال   

  000,60  000,90   فروش
  000,40  000,60  بهاي تمام شده فروش 

  000,20  000,30  سود ناخالص  
  000,10  000,15  هزینه اداري 

  000,10  000,15  سود عملیاتی 
  000,1  500,1   تضمین شده پرداختی سود 

  000,9  500,13  سود قبل از مالیات
  500,2  500,3  مالیات شرکتی 

  500,6  000,10  سود بعد از مالیات
  500,1  500,2  سهامتقسیمی سود 

  000,5  500,7  سود انباشته سال
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     ها تحلیل نسبتتجزیه و آشنایی با   1 – 5
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 شرکت سالمت 
  ترازنامه    

  
  1385  1384  
  میلیون ریال میلیون ریال  

  000,125  000,200  هاي ثابت  دارایی
      هاي جاري دارایی

  000,2  500,2  موجودي کاال
  000,10  000,15  بدهکاران

  000,3  500,7  موجودي نقد
  000,25  000,15  

  000,10  000,15  یک سال با سررسیدطلب بستانکاران 
  000,5  000,10  هاي جاري  خالص دارایی

  000,130  000,210  هاي جاري ها پس از کسر بدهی راییکل دا
  000,50  000,60  از یک سال  ا سررسید بیشطلب بستانکاران ب

  000,80  000,150  ها  خالص دارایی
      ها  و اندوخته پرداخت شدهسرمایه 
  000,4  000,5  سرمایه 

  000,51  000,85  حساب صرف سهام 
  000,25  000,60  حساب سود و زیان 

  000,150  000,80  
      یادداشت هاي توضیحی 

      یک سال با سررسیدطلب بستانکاران 
  000,1  000,1  بانکی  ضافه برداشتا

  000,4  000,5  اي اجاره سرمایه
  000,2  000,4  تجاري  بستانکاران

 000,3  000,5  از جمله مالیات بستانکاران سایر 
  000,10  000,15  جمع کل

      از یک سال  شبا سررسید بی بستانکاران
  000,30  000,40  سهام قرضه

  000,20  000,20  اي  اجاره سرمایه
  000,50  000,60  جمع کل 
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  ها تحلیل نسبتتجزیه و آشنایی با  1 – 5
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  ها تحلیل نسبتجزیه و تهاي  روش
  

  هاي ترازنامه  استفاده از ارزش
  
  
  
  
  
  
  

  

  هاي صورت سود و زیان نسبت استفاده از
  
  
  
  
  
  
  
  

  هاي ترازنامه و صورت سود و زیان نسبت استفاده از
  
  

    
  
  
  
  

  
توانـد   اي مـی  هاي مبتنی بر دو ارزش ترازنامه نسبت

واحد تجاري   زیادي در مورد ساختار سرمایه اطالعات
  . ارایه کندو چگونگی استفاده از منابع مالی 

  

هاي صورت سود و زیـان   ارزشهاي مبتنی بر  نسبت
آوري و دالیل  می تواند اطالعات مفیدي در مورد سود

 .تغییرات آن ارائه کند

از صورت سود و ارزش یک مبتنی بر که ی یها نسبت
زیان و یک ارزش از ترازنامه هستند نیز مـی توانـد   
اطالعات خوبی در مورد کارایی مالی واحـد تجـاري   

 .کند ارائه

  
هاي جاري نسبت  هاي جاري با بدهی مقایسه دارایی

د ده دهد و نشان می سرمایه در گردش را به شما می
که واحد تجاري چقدر سرمایه نقد براي تأمین مالی 

 . هاي روزانه دارد فعالیت

 مثال

  
نشانه ) بازده  (مقایسه سود عملیاتی با ارزش فروش 

ــاري از   ــد تج ــودآوري واح ــونگی س ــوبی از چگ خ
 .دهد هایش ارائه می فروش

 مثال

  
 مقایســه ارزش بــدهکاران بــا ارزش فــروش نشــان

 زمـانی   طـی چـه دوره   هـا  شبهاي فـرو دهد که  می
بنابراین به ما می گویـد  . ماند پرداخت نشده باقی می

 .شود میمشتري چگونه مدیریت  اعتبارکه 

 مثال

نسبت =  ارزش 1 
  ارزش 2

  

  :مالی یک واحد تجاريهاي  صورتنسبت حسابداري یعنی مقایسه دو قلم از 

  .شوند می مشتقنامه   یا تراز   ن از سود و زیامعموالًهاي مالی  نسبت
مـه  انسه یک رقم از سود و زیان بـا تراز که یک نسبت را براي مقای زمانی 

رقم صورت سود و زیان یک مبلغ ساالنه  مطمئن شوید کنید ، می بررسی
  .است
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  ها  تحلیل نسبتتجریه و آشنایی با  1 – 5
  

  
  
  
  
  

  

  

  

   مبنا يها و معیارها نسبت...  متخصص مالی نکات کلی از 
  

بـی معنـی اسـت     هاي حسابداري خـام،  نگریستن به نسبت
که مقیاس معناداري داشته باشیم تا این ارقام را بـا   مگر این

  .آن مقایسه کنیم
تحلیل موثر تنها در صورتی ممکـن اسـت   تجزیه و این،  بنابر

ممکـن اسـت    مبنـا . مقایسه شود مبناکه یک نسبت با یک 
  :هر یک از موارد زیر باشد

نسبت که براي یـک دوره دیگـر مـثالً سـال قبـل      همان     •
  اطالعاتی در مورد رونـد  ،این مقایسه. محاسبه شده است

 .دکن کار ارائه می
 محاسـبه   هاي تجاري مشابه  واحدنسبت که براي همان   •

مـالی  د اي براي مقایسه عملکر این عمل وسیله. شده است
  .دکن هاي مختلف ارائه می شرکت

  
  

  

بـراي واحـدهاي تجـاري در یـک      ممکـن اسـت   ها نسبت  
فروشــگاه هــا در یــک  ، مــثالً تــک تــک فروشــگاهشــرکت
دوره در یـک   هـاي مشـابهی کـه    یا براي شرکت اي زنجیره

  .شود کنند، محاسبه  معامله می
یـا   تـرین واحـدها   که توسط موفقرا چه  تشخیص آن ،مبنا
مشابه در صنعت مشابه حاصل شده است ممکن  هاي واحد

  .ازدس می

  

هاي فوتبال لیگ برتر ممکن اسـت   سایر تیم
مبنـا   را به عنـوان  یک باشگاههاي سود  رقم

  .تعیین کنند
خود 1384هاي سال دممکن است سوباشگاه 

خـود  1385سـودهاي   مبنـاي را به عنـوان  
  .کند استفاده
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      هاي سودآوري  نسبت  2– 5
  

  Ñ هاي اصلی ایده
  گیري سودآوري اندازه        

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

صورت سود  هاي از ارزشنسبت سودآوري معموالً 
 ي ازعنوان درصد و به کند استفاده میو زیان 

اي از موقعیت  سود نشانه. گردد فروش بیان می
مشتریان و  از منظررقابتی واحد تجاري 

  . است کنندگان عرضه
آل یعنی سود زیاد در ارتباط با  وقعیت ایدهم

  .ها و فشار رقابتی کم فروش

  
 
 100% ×                     = حاشیه سود 

  

 محاسبات متخصص مالی

  
هـاي   نسـبت تـوان  به منظور ارزیابی 

ــا  ســودآوري الزم اســت آن ــا را ب ه
مشـابه یـا    هایی از واحـدهاي  نسبت
 . هاي زمانی قبل مقایسه کنید دوره

 

  
  . در دسترس است 1384در سالزیر براي شرکت الف ارقام 

, , % % /, , × =
15 000000 100 16   حاشیه سود =   6690000000

 مثال

شود زیرا بسیاري  این حاشیه سود باال محسوب می
به دست % 10تر از  هاي کم ها حاشیه از شرکت

به منظور ارزیابی مناسب بودن عملکرد . آورند می
هاي قبل مراجعه  شرکت الف الزم است به سال

  . معمول در صنعت را ببینیم کنیم و حاشیه سود 

  
 1384کدامیک از این دو شرکت حاشیه سود بیشتري در سال

  دارند؟
  شرکت ب                             شرکت ج                     
  میلیون ریال                         میلیون ریال                    

     234,52                             699,87             فروش
  036,13                             896,15   سود عملیاتی

  

  فعالیت
  سود عملیاتی

 فروش
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      هاي سودآوري  نسبت  2 – 5
  

  Ñ هاي اصلی ایده
  تحلیل حاشیه سودو  تجزیه   

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

اشیه سود با استفاده از ارقام بهاي تمام شده براي یـافتن اثـرات انـواع    حکامل تحلیل 
این تحلیـل  . و مانند آن بر سود مفید است هزینه اداريمختلف مخارج مثل دستمزدها، 

ایـن بایـد    بنابر   دهد و کند که بعضی از  مخارج سودها را تحت تاثیر قرار می میروشن 
  .کنترل شوندتر  ثرمؤ

نسبت دستمزد به فروش =  دستمزدها 
ها فروش  × %100 

  .دهد توانیم بررسی کنیم که آیا افزایش دستمزدها سود را کاهش می این ترتیب ما می به

  
  
  

  ) .مراجعه کنید  58به صورت سود و زیان در صفحه  (در دسترس است  1385مالی سال شرکت سالمت در  ارقام زیر براي
  

  نسبت بهاي تمام شده فروش به فروش   =  000,60×100%  =% 6/66
000,90                                                              

  نسبت مخارج اداري به فروش   =  000,15×100%  =% 66/16
000,90                                                 

  
هـاي   و مقایسه آن با سایر واحد هاي تجاري، تعیین قابلیت بخـش  تحلیل ساختار بهاي تمام شده فعالیت تجاري با تجزیه و
  .  شود میممکن  شرکتمختلف و 

  ) .مراجعه کنید 58به صورت سود و زیان در صفحه  (  محاسبه کنید 1385در سال  ي شرکت سالمتهاي زیر را برا نسبت
  بهاي تمام شده فروش به فروش ) الف
  مخارج اداري به فروش ) ب

  
  .مقایسه کنید قبلنسبت هاي سال با را  نسبت هاحال این 

  توانید بگیرید؟ چه نتایجی می
  

  فعالیت

www.irhesabdaran.ir



 

٦٦ 
 

  هاي نقدینگی  نسبت  3 – 5
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  )آزمون درجه نقدینگی( آنینسبت جاري و نسبت ...  متخصص مالینکات کلی از 

  

تحت عنوان تر  دقیقنسبت  یک شوند عبارتند از نسبت جاري و گیري نقدینگی مالی استفاده می دو نسبتی که معموالً براي اندازه
  . )آزمون درجه نقدینگی( آنینسبت 

 )شـود پرداخـت   اهـ  بـه آن که در آینده بسـیار نزدیـک بایـد     کسانی(هاي جاري را با بستانکاران کوتاه مدت  نسبت جاري ، دارایی
   .کند مقایسه می

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .مقایسه کنید قبلها را با سال  اینک نسبت
    ید؟آ چه نتایجی به دست می

  Ñ هاي اصلیایده
  تعریف نقدینگی          

 یـک  نقدینگی یعنـی سـهولت تبـدیل بـه نقـد شـدن      
  .دارایی

بـر   امالت هزینهانجام مع هاي نقدي براي داشتن دارایی
سـرمایه در گـردش   . مهـم اسـت   ،روزانه واحد تجـاري 

انجـام   بـراي یعنی نقـدینگی کـه یـک واحـد تجـاري      
سـرمایه در گـردش از   . معامالت روزمره در اختیار دارد

هاي جـاري   دارایی هاي جاري از طریق کم کردن بدهی
  .آید دست می به

  :گوید می متخصص مالی
  "!باید این را بدانید  "

به خاطر داشته باشـید کـه میـزان    
سودآوري واحد تجاري هرقدر کـه  
باشد، آن واحد باید همیشـه داراي  
سرمایه در گردش کافی براي ایجاد 

داخت روزانـه  نقدینگی به منظور پر
.                                                                                                                            به فروشندگان و کارکنان باشد

  نسبت جاري =
اريج = نسبت  هاي دارایی جاري   

   طلب بستانکاران با سررسید کمتر از یکسال
  

                                           

  
  .کند هاي پولی را با بستانکاران کوتاه مدت مقایسه می نسبت آنی تنها وجه نقد و سایر دارایی

  

نسبت درجه نقدینگی = هاي دارایی جاري   موجودي کاال 
تر کم از یکسال      بستانکاران سررسید با 

  
  :در دسترس است1385زیر براي شرکت سالمت  در سال  ارقام

نسبت جاري , /
,

= =
25 000 1 66
15 000  

)آزمون درجه نقدینگی(نسبت آنی   
, /
,

= =
22 500 1 5
15 000  

  

   محاسبات متخصص مالی
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      نسبت نقدینگی   3 – 5
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  Ñ هاي اصلی ایده
  استفاده ازنسبت نقدینگی     

هرچه نسبت نقدینگی واحـد تجـاري بیشـتر باشـد،     
هاي بیشتري بـراي پرداخـت بـه بسـتانکاران      دارایی

  . شرکت در دسترس است
دهنده این باشد کـه   هاي باال ممکن است نشان اما نسبت

 داشته شده است کـه  نگهدر سرمایه در گردش  زیاد وجوه
  .دهدهش کا را بازده سرمایه مورد استفادهتواند  می

  بررسی تغییرات
هـا یـا    دارایـی  دلیـل تغییـر   هها ممکن است ب تغییر نسبت
بـراي نشـان   دانسـتن دلیـل واقعـی    . ها باشد تغییر بدهی

تغییر به سـمت بهتـر شـدن اسـت یـا بـدتر       که  دادن این
  .بااهمیت است شدن

تواند هم به دلیل  به عنوان مثال کاهش نسبت جاري می
موجـودي  بهتـر  کنتـرل  هـا بـه واسـطه     کاهش موجودي

و هـم بـه دلیـل افـزایش      )هتـر شـدن  تغییر به سـمت ب (
  .باشد )به سمت بدتر شدن تغییر(ها  بدهی

  آل چیست؟ نسبت نقدینگی ایده
گیري کلی در مـورد نسـبت نقـدینگی     نتیجه

دشـواري اسـت زیـرا ایـن نسـبت      آل کار  ایده
. بسته به نوع فعالیـت تجـاري متفـاوت اسـت    

اي بـزرگ  براي مثال، یـک فروشـگاه زنجیـره   
ــد     ــادر باش ــت ق ــن اس ــی ممک ــرده فروش خ

 زیـرا  هاي نقدینگی کم را تحمـل کنـد   نسبت
خـرد و اغلـب از    کاالها را به صورت نسیه مـی 

حتـی قبـل از   . کند مشتریان پول دریافت می
در مقابـل   .وشنده فـاکتور بگیـرد  این که از فر

یک شرکت تولیـدي ممکـن اسـت بـه دلیـل      
زمان مـورد نیـاز بـراي دریافـت پـول کـاالي       

نیاز داشـته   يفروخته شده به نقدینگی بیشتر
  .باشد

ممکن است در جایی بخوانید که یک نسـبت  
ــینســبت و  0/2جــاري  معیارهــاي  " 0/1 آن

بـه موقعیـت    امـر امـا ایـن   . هستند "آلی  ایده
  .ستگی داردب

  
  

  .دست آورید به 1384هاي جاري و آنی را براي باشگاه در سال  نسبت
  1384 شهریور 31در 

 یلیون ریال م                                                                
  هاي جاري دارایی

   191موجودي کاال                                         
  112,9بستانکاران                                            

  405,1                            هاي کوتاه مدتسپرده
  008,1             موجودي نقد و و جوه نقد در بانک

716,11    
  )700,32(                     )با سررسید یک سال(بستانکاران

  
  .مواجه شوند ،هاي فوتبال لیگ برتر با نوع نسبتی که در باال شرح داده شده است چرا ممکن است که باشگاه

  

  فعالیت

www.irhesabdaran.ir



 

٦٨ 
 

  
  

حقوق صاحبان سهام                        بازده    =  

  

      بازده نسبت سرمایه   4 – 5
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  Ñ هاي اصلی ایده
  محاسبه بازده مالی           

   

گذاري شده مقایسـه   هایی که سود را با مبالغ سرمایه نسبت
گیـري بـازده مـالی     هاي مفیدي براي انـدازه  کنند روش می

گـذاران امکـان مقایسـه     هـا بـه سـرمایه    این نسبت. هستند
ــرین   عملکــرد شــرکت ــف وانتخــاب ســود آورت هــاي مختل

  .دهند اري را میگذ هاي سرمایه فرصت
  

  سهام حقوق صاحبان بازده 
هاي خود  هاي سهامی خاص از اندوخته طورکه شرکت همان

مثال در کارهـاي سـاختمانی یـا    (انتظار بازده معقول دارند 
گـذاري خـود انتظارحـداقل     ، سهامداران نیز ازسرمایه)بانک

بازده حقوق صاحبان سـهام در بعضـی   . بازده معین را دارند
  .تر از موارد دیگر است ي تجاري و صنایع، بیشاز واحدها

  

   :گوید می متخصص مالی
  "!باید این را بدانید  "

کـه  اسـت  اصـطالحی   "هزینه سرمایه"
ــازده مــالی  بیــانبــراي  مــورد انتظــار ب
بـازده  . شـود  گذاران استفاده مـی  سرمایه

ســهام  بــه مــا نشــان حقــوق صــاحبان 
دهـد کـه آیـا یـک شـرکت هزینـه        مـی 

  یا خیر ؟ دهد پوشش میسرمایه را 
داران  مدیران شـرکت نسـبت بـه سـهام    

 کسـب ایـن   خود پاسخگو هسـتند بنـابر  
ــش   ــایت بخ ــازده رض ــک ب ــهام  ی از س

ــرما ــراي درك   یهس ــدي ب ــار کلی ، معی
  .ونگی عملکرد آنهاست چگ
  

  
  

هـاي   به بخش گزارش( :در دسترس است 1385ارقام زیر براي شرکت سالمت در سال 
  .)مراجعه کنید 57-58مالی در صفحات 

  

= × =
10,000 %100 % 6 / 661, 500,000   سهام حقوق صاحبان بازده   

  .بازده حقوق صاحبان سهام را براي سال قبل محاسبه کنید

درصـد را داشـته باشـند ایـن رقـم چـه چیـز را نشـان          7فرض کنید که سهامداران انتظار بازده 
  دهد؟ می

  فعالیت

  )بعد از مالیات و سود تقسیمی سهام ممتاز (سود 
 ها سرمایه سهام عادي و اندوخته

   محاسبات متخصص مالی
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   هاي بازده سرمایه نسبت  4 – 5
  

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  Ñ هاي اصلی ایده
  بکار گرفته شدهبازده سرمایه      

 (ROCE)                

  ...متخصص مالی نکات کلی از 
  کار گرفته شده بهسود عملیاتی و سرمایه 

  
سود عملیاتی پس از کسر هزینه، امـا قبـل از کسـر بهـره     

  .شود پرداختنی محاسبه می
تـوان   را بـه دو شـیوه مـی    کار گرفتـه شـده   بهسرمایه کل 

  .محاسبه کرد که هر دو مورد نتیجه یکسان دارد
  : "دارایی خالص "رویکرد -1 

  دارایی هاي ثابت              
  +   سهام                          

  +     کارانبده                      
   -  )لیما کننده منابع  تامینغیر(بستانکاران   

  "مین مالی منابع تأ "رویکرد  -2
  ها  سرمایه و اندوخته            
  +بستانکاران مالی              

  )ها ها و اجاره ها، اضافه برداشت از جمله وام(
   - وجه نقد                        

ROCEکـار گرفتـه شـده     به ، بازده تمام اشکال سرمایه 
را ) نه فقط سـرمایه سـهامداران  (در یک فعالیت تجاري 

  . کند گیري می اندازه

100%ROCE =                                   ×   
  

ترین نشـانه   ، این مهمفعال شرکتیک مدیریت  از منظر
هـا معمـوالً    که شرکتبدین دلیل  .از عملکرد مالی است

ثـل وام، اضـافه   کننـد، م  الی میمین ماز منابع مختلف تأ
کل الزم است که سود دربرگیرنـده  . برداشت و مانند آن

  . مین بدهی باشدسرمایه، از جمله تأ هزینه
  
  

  
  

کار گرفتـه   سرمایه به " دارایی خالص"با استفاده از رویکرد 
بـه صـورت زیـر     1385بـراي سـال    شرکت سـالمت شده 

  :شود محاسبه می
  میلیون ریال 

  000,200هاي ثابت                                    دارایی
  500,2موجودي کاال                                         

  000,15                                         بدهکاران     
  000,4پس از کسر بستانکاران تجاري                    

   000,5سایر بستانکاران                                       
500,208  

   
به کار سرمایه  "مالی  تامین منابع"با استفاده از رویکرد 

به صورت زیر  1385گرفته شده شرکت سالمت براي سال 
  :شود محاسبه می

میلیون ریال   
  000,150سرمایه سهمی                                      

  000,1اضافه برداشت بانکی                                  
   000,25اي                                       اجاره سرمایه

    000,40                    سهام قرضه                       
    500,7منهاي وجه نقد                                       
       500,208   

      =  15,000
208,500 = 19/7%  

، بازده سرمایه مورد استفاده 57با استفاده از ارقام صفحه 
  .را محاسبه کنید1384سال 

  فعالیت

بــه کـه  همچنـین مهـم اسـت    
ــید    ــته باش ــاطر داش ــودخ  س

اشکال دیگر سرمایه باید پیش 
داران عــادي  کــه ســهام از ایــن
 ،دریافـت کننـد  تقسیمی سود 

 .پرداخت شود

  سود عملیاتی
  کار گرفته شده بهکل سرمایه 
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  Ñ هاي اصلی ایده
                اهرم چیست؟             

  گذاري  سرمایهاهرم و  ریسک   ...متخصص مالینکات کلی از 

  
 گذاري سرمایه به طورکلی، هر چه. گذارد اثر می مربوطهاي  ذاران و ریسکگ بازده سرمایه شرکت بر یک ساختار اهرمی

گذاران با بهره ثابت، مثل سهام داران ممتاز، ابتدا  سرمایه. شود بیشتر می ،ذار انتظار داردگ اي که سرمایه تر باشد، بازده ریسک پر
  .گذاري خود بپذیرند از سرمایه ياین مجبورند که بازده ثابت ناچیز گیرند و بنابر پرداخت قرار می مشمول

ها چندان  بازده خوب خواهد بود و در سایر سالها این  بعضی سال(کنند  دریافت می ،ماند سهامداران عادي سودي را که باقی می
  ). خوب نخواهد بود

این است  شود که الزم هاي بیشتر بهره می ، منجر به پرداختتوسط شرکت )با بهره ثابت(تر  بیشمنابع مالی فراهم کردن 
توسط   با بهره ثابتستقراض ترتیب، هر چه ا بدین. صورت گیردکه سهامداران عادي سهم خود را بگیرند  قبل از این ها پرداخت
  .، ریسک براي سهامدار عادي بیشتر خواهد بودصورت گیرد تر بیش شرکت

متناسباً ) ماند چه که بعد از پرداخت مبلغ بهره ثابت براي سهامداران عادي باقی می آن(روي مبلغ باقیمانده  با تغییر کل سود، اثر
  ).اثر اهرمی( بیشتر خواهد بود

  .ها باشد بیش از بهره وام ،کار گرفته شده بهبود که بازده سرمایه  راي سهامداران سودمند خواهدب  در صورتی اهرم
  
  
  

   

اهرم اصطالحی است که براي شرح رابطه بین منبـع  
ـ  ثابت نرخ بازدهبا مالی تامین  اي  سـرمایه (رمایه و س

اسـتفاده  ) کند که بازده مرتبط با سود را دریافت می
  . شود می

که خالص بدهی از تمـام منـابع مـالی متضـمن      در صورتی
ــا  هــا و اجــاره  مثــل وام( شــده  ســود تضــمین منهــاي ) ه

دست آید، منابع مـالی بـا بـازده ثابـت      نقدي به هاي دارایی
مایه یـک  سـر . شامل سـهام ممتـاز و خـالص بـدهی اسـت     

شرکت شامل سرمایه سهام عادي، سودهاي انباشته و سایر 
  .اندوخته هاست

مالی که از نرخ بازده  اهرم ، رابطه بین منبع
نظـر از میـزان    شود، صرف مند می ثابت بهره

سودي که فعالیت تجاري مورد نظـر ایجـاد   
اي کـه از بـازده مـرتبط بـا      کندو سرمایه می

. دهـد  شـود، را شـرح مـی    مند مـی  سود بهره
ه شده توسط نسبت اهرم، سهم سرمایه آورد

سهامداران واقعـی را   -مالکان واقعی شرکت 
  .دهد نشان می

داران، سرمایه خیلی کمی را آورده  اگر سهام
باشند، خطري که وجود دارد این اسـت کـه   

   . شرکت مجبور به پرداخت بهره زیاد شود

 

   =   نسبت اهرم  

  محاسبات متخصص مالی
 

  سهام ممتاز+ خالص بدهی 
 سرمایه سهام عادي
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  Ñ هاي اصلی ایده
  محاسبه نسبت اهرم       

  

اجازه بدهید به شـما نشـان دهـم کـه     
توانـد بـازده سـهامدار     چطور اهرم مـی 

 .سازد ثبات بیعادي را 

  
  .کنند  سرمایه استفاده میریال  100 ,000از سه شرکت هر یک 
  .قبل از کسر بهره بدهی ایجاد کنند  ریال  000,20 تا ریال  000,5  یی را به میزان اه ها می توانند سود در هر یک سال آن

  
    تامین مالی   
  نسبت اهرمی   اوراق قرضه   سهام   

  ریال 000,90/ ریال000,10 = 9  ریال 90 ,000    ریال 10 ,000  شرکت الف 
 ریال 000,50/  ریال  000,50 = 1    ریال  50 ,000  ریال  50 ,000   شرکت ب 
  ریال  000,10/  ریال 90 ,000 =11/0  ریال  10 ,000   ریال  90 ,000   شرکت ج

  :گذارد دهد که چطور سطوح متفاوت اهرم بر سطح سود اثر می جدول زیر نشان می
  ج  ب  الف   شرکت 

  ساختار سرمایه 
  90 ,000  50 ,000   10 ,000  سهام عادي 
  10 ,000  50 ,000  90 ,000  %10اوراق قرضه 

  000,100  000,100  000,100  
  ریال 000,5تخصیص سود 

  000,4  0  -000,4  سهام عادي 
  000,1  000,5  000,9  %10اوراق قرضه 

  000,5  000,5  000,5  
  ریال 000,10تخصیص سود 

  000,9  5 ,000   000,1  سهام عادي 
  000,1  5 ,000  000,9  %10اوراق قرضه 

  000,10  000,10  000,10  
  ریال 000,20ود تخصیص س
  000,19  000,15  000,11  سهام عادي 
  000,1  000,5  000,9  %10اوراق قرضه 

  000,20  000,20  000,20  
         

 000,90در زمان انتشار ریال،  000,9اوراق قرضه، مثالً  ارزشدرصد  10سطح سود هرچه باشد، دارندگان اوراق قرضه همیشه 
اي  شوند به طورگسترده مند می داران عادي از آن بهره اي که سهام با این حال درصد بازده. کرد اوراق قرضه را دریافت خواهندریال 

 .                   میزان سود بستگی دارد ومتفاوت است و به اهرم 

 مثال
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  :داران عادي عبارت است از  طالب صفحه قبل، درصد بازده براي سهامبا توجه به م
  

  ج  ب  الف   شرکت 
  0/11  1  9  اهرم 

  اطمینان بیشتر از بازده ناچیز    احتمال: تر  ریسک پر  
      سود زیاد یا زیان سنگین  
  

  % 4/4  %0  - %40  ریال 000,5 سود
  %10  %10  %10  ریال 000,10 سود
  % 1/21  %30  %110  ریال 000,20  سود

  % 7/16  %30  %150  میزان بازده 
  

  .دهد اهرم باال را نشان می، 1هاي بیش از  دهد و ارزش اهرم پایین را نشان می ،%25 کمتر ازهاي  به طور کلی نسبت
 

 مثال

 ،ســک مــالیمعیــار ارزشــمند دیگــر از ری
هاي بهره با سودهاي ایجاد  رابطه پرداخت

  . شده توسط واحدهاي تجاري است
 .پوشش بهره معـروف اسـت  معیار به این 

هرچه پوشش بهره بیشتر باشد، در آینده 
کـه  ریسک کمتري ناشی از پرداخت بهره 

ــان  ــد شــرکت را زی ــد،  بتوان ــود ده کن وج
 .خواهد داشت

  
هاي  ، نسبتو ج ب هاي الف، ي شرکتبا استفاده از ارقام باال، برا

 000,10که سود قبل از بهره  توان در صورتی اي زیر را می پوشش بهره
   :ریال باشد محاسبه نمود

   11/1       = ریال  000,10  =شرکت الف 
   ریال  000,9                    

   2           =  ریال 000,10  = ب شرکت
  ریال 000,5                     

     10          = ریال  000,10  = جشرکت 
  ریال 000,1                    

و  1385هاي  را براي سالشرکت  نسبت اهرمی و پوشش بهره
  .محاسبه کنید1384

  .توانید بگیرید اي می چه نتیجه. ارقام را ارزیابی کنید

  فعالیت

  
  = پوشش بهره 

  
     

   محاسبات متخصص مالی

  سود قبل از بهره
 بهره پرداختی
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  Ñ هاي اصلی ایده
  چیست؟ نسبت کارایی       

یک واحد تجاري از  که اینیعنی برآورد  کارایی نسبت
هاي  دارایی. کند درست استفاده می چقدر هایش دارایی

هایی را  مورد استفاده توسط یک واحد تجاري فروش
هاي  ها فروش کنند ـ هرچه این دارایی ایجاد می

  .تري هستند هاي کارا بیشتري ایجاد کنند ، دارایی
به عنوان مثال، یک بازیکن فوتبال مثل دیوید بکهام 

ایتد براي قادر است که با امکان دادن به منچستر یون
  .هاي فراوانی ایجاد کند فروش پیراهن بیشتر، فروش

نسبت کارایی، حجم فعالیت تجاري مرتبط با مبلغ 
هاي واحد تجاري را  گذاري شده در دارایی سرمایه

  .کند گیري می اندازه
 

  

  نسبت کارایی  = 
  

  محاسبات متخصص مالی

منابع مالی  مرتبط باهاي  مبلغ فروش به  کاراییهاي  نسبت
هر چه  .شود مربوط می گذاري شده در واحدهاي تجاري سرمایه

سرمایه مورد استفاده در یک واحد تجاري بیشتر باشد، میزان فروش 
  .شود میبیشتر  اراییمورد نیاز براي ک

کند احتماالً سود  زیادي را جذب نمی حامیانیک باشگاه فوتبال که 
 .کند زیادي را براي مالکانش ایجاد نمی

= گردش سرمایه به کار گرفته شده کار به گرفته شده  فروش      سرمایه 
هاي دارایی ثابت گردش  = هاي دارایی ثابت  فروش    
هاي دارایی جاري گردش  =  فروش  

هاي دارایی جاري   

  
ها ، نسبت کارایی را می توان با عملکرد گذشـته   همانند سایر نسبت

  .شرکت یا سایر واحدهاي تجاري در یک صنعت مشابه مقایسه نمود
زایش اگر کارایی یکنواخت و ثابت باقی بماند، بدین ترتیب هرگونه اف

  .گذاري باید منجر به افزایش نسبی بازده شود سرمایه
هاي کارایی بایـد تـا حـد ممکـن بـاال باشـد،        از لحاظ تئوري، نسبت

گرچه در بسیاري از موارد یک تعادل بین حجم و قیمت وجـود دارد  
  . که ممکن است بر سودآوري اثر بگذارد

  :گیریدهاي نسبت کارایی که در زیر ارائه شده را یاد ب فرمول

  محاسبات متخصص مالی

  ا ارزش معامالتحجم ی
  ها ارزش دارایی
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  Ñ هاي اصلی ایده
   اراییهاي ک سایر نسبت       

استفاده از انواع  ارایی،گیري ک ها براي اندازه سایر نسبت
  . است ها مختلف دارایی

هاي زیر بر مبناي ارقامی است که از صورت سود و زیان و  نمونه
  . اي گرفته شده است ترازنامه یک سوپر مارکت زنجیره
  ریال هزار

  )صورت سود و زیان(  000,90  )بازده(فروش 
  )صورت سود و زیان(  000,60  بهاي تمام شده فروش

  ترازنامه  000,1  کاالموجودي 
  ازنامهتر  000,5  بدهکاران

  )ها یادداشت(  5000  بستانکاران تجاري
  

طـور کـه از اسـم آن پیداسـت، تعـداد       ، همـان گردش موجودي
) مـثالً یـک سـال   (دفعاتی را که موجودي طی یـک دوره معـین   

میـزان معمـول گـردش    . کنـد  گیـري مـی   کنـد انـدازه   گردش می
موجودي از یک واحد تجاري به یک واحد تجاري دیگـر متفـاوت   

هـاي دیگـر، داراي    ها نسبت به فروشـگاه  سوپر مارکت مثالً. است
 . گردش موجودي بیشتري هستند

گردش موجودي =  بهاي تمام شده فروش 
موجودي کاال

 

  

  محاسبات متخصص مالی
 

60,000
1,000 = 60 

وجودي ماي، گردش  با استفاده از ارقام سوپر مارکت زنجیره
  : به صورت زیر است 1385در سال کاال 

دهنده سطح باالیی از  بار گردش کامل در سال، نشان 60
تقریباً هر ) شیرمثل (ها  البته، بعضی از موجودي. گردش است

که فروش اقالم دیگر     شود، در صورتی روز جایگزین می
. ممکن است چندین هفته به طول انجامد) مثل ویدئو(

دهنده کنترل خوب موجودي  گردش زیاد موجودي نشان
  . است

 

، برآوردي است از میانگین تعداد دوره وصول مطالبات
طول روزهایی که پرداخت بدهی توسط بدهکاران به 

دهنده  پایین بودن دوره گردش دریافتی نشان. انجامد می
هاي  ها باید با دوره مقایسه. کنترل اعتباري خوب است

هایی که در  زمانی قبلی همان شرکت و با سایر شرکت
  . خط تجاري یکسان هستند صورت گیرد

   

  
  

  وصول مطالبات دوره=                         × روز 365     
  

   محاسبات متخصص مالی
 

  در نمونه فرضی براي زنجیره خرده فروشی ما

دوره وصول مطالبات  ,
, ,= × =

100000 365900000000 روز 4  

کنند،  ها به صورت نسیه  معامله نمی معموالً، سوپر مارکت
این تقریباً  شویی، بنابر هایی مثل خشک به جز در زمینه

  .دوره وصول مطالبات وجود ندارد
دهد که به طور  نشان می ها بازپرداخت بدهی دوره

کنندگان آن چه  متوسط پرداخت واحد تجاري به تأمین
 .انجامد ل میمقدار به طو

  : براي سوپر مارکت زنجیره اي 

دوره بازپرداخت بدهی ها , , /, ,
×

= =
5 000000 365 30 460000000 وز ر  

اي بـه طـور    دهد که سوپر مارکت زنجیره این نسبت نشان می
نـدگان خـود   نک تامینروز بدهی خود را به  4/30توسط طی م

گرچه یک نسبت بـاال بـراي جریـان نقـدي خـوب       .پردازد می
نقد در حساب بانکی خود بهتر از نقد در حساب بـانکی  (است 

یان نقـدي  اي از مشکالت جر تواند نشانه ، اما می)دیگران است
   .کنندگان نیز باشد و روابط ضعیف با تأمین

       
 

  بدهکاران 
  فروش نسیه 

= دوره بازپرداخت بدهی ها  بستانکاران تجاري
× بهاي تمام شده فروش 365     

   محاسبات متخصص مالی
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  Ñ هاي اصلی ایده
   ها تحلیل نسبتتجزیه و اشکاالت   

  
چند . اردچه تحلیل نسبت یک ابزار قدرتمند است اما اشکاالتی نیز د گر

  :د ازعبارتنآن  مورد از نقایص
 

. یج کوتاه مدت تاکید دارندتاهاي عملکرد مالی بر ن شاخص 1
هاي تجاري ممکن است به دنبال افزایش  در نتیجه فعالیت

 .مدت شرکت باشند بلند ي رشد با هزینهمدت  سود کوتاه

گران مالی مستقل باید از اطالعاتی استفاده کنند  تحلیل 2
 . کم به چند ماه قبل مربوط است که دست

، ها به منظور اجراي کامل تجزیه و تحلیل نسبت 3
هاي مالی منتشر شده باید جزئیات کافی اطالعات را  صورت

اغلب اطالعات مهم در . ارائه دهند تا بر روي آن کار شود
 .دسترس نیستند

ها مشکل است، زیرا  ها بین شرکت مقایسه نسبت 4
هاي تجاري مؤسسات مختلف به ندرت یکسان  فعالیت

 .تندهس

ها ممکن است بیش از سایر موارد تحت  بعضی از ارزش 5
به ویژه ارزش اموال . ها قرار بگیرند تأثیر تغییرات سطح قیمت

مورد استفاده در یک فعالیت تجاري بستگی زیادي به زمان 
گذاري کم اموال منجر به این  ارزش. خرید آن خواهد داشت

طور ساختگی  به کار گرفته شده شود که بازده سرمایه به می
 .باال باشد
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  ها حلیل نسبتآشنایی با تجزیه و ت:  1-5بخش
  نسبت مالی چیست؟ -1
هاي مـالی بـا معیارهـاي اصـلی اهمیـت       چرا مقایسه نسبت -2

  دارد؟
  چه نوع معیارهایی مناسب هستند؟ -3

  سودآوري هاي نسبت 2-5بخش
ارقام زیر سوابق پنج سـاله یـک شـرکت سـاختمانی معـروف را      

  : دهد نشان می
  
  1381  1382  1383  1384  1385  

  796  840  791  719  659  ) میلیون ریال(فروش 
  43  60  47  32  22   )میلیون ریال(سود عملیاتی 

  
  حاشیه سود طی دوره مورد بحث چه تغییري کرده است؟ -1
چه عواملی به تغییر حاشیه سود طی دوره مورد نظر کمـک   -2

  کرده است؟
چگونه تجزیه و تحلیل اجزاي حاشیه سود نشانه بهتـري از   -3 

  دهد؟ طی دوره مورد نظر ارائه می دلیل تغییر حاشیه سود
  

  نسبت هاي نقدینگی  3-5خشب
ــزارش ســاالنه شــرکت نظافــت کــه دراســفند    ــر از گ ــام زی ارق

  . منتشر شد، گرفته شده است 1383
  

  1383  هاي جاري  دارایی
  97  موجودي کاال

  600  بدهکاران 
  826  ها  سرمایه گذاري

  125  ها  موجودي نقد و بانک
  ؟  

مبالغی که طی یک سال  :بستانکاران
  )1,604(  .رسد فرا میها  موعد پرداخت آن

  ؟  جاري) ها بدهی(ها  خالص دارایی
  
  چرا رقم بستانکاران در پرانتز گذاشته شده است؟ -1
چرا داشتن سرمایه در گردش براي شرکت نظافت اهمیت  -2

  دارد؟
  نسبت جاري چه عددي است؟ -3
  نسبت آنی چه عددي است؟  -4
 

  سرمایه  هاي بازده نسبت  4-5خشب
  چیست؟» هزینه سرمایه«منظور از اصطالح  -1
چرا بـازده حقـوق صـاحبان سـهام بایـد بیشـتر از هزینـه         -2

  سرمایه باشد؟
تفاوت بین بازده حقوق صـاحبان سـهام و بـازده سـرمایه      -3

  کار گرفته شده چیست؟ به
  

  ی نسبت هاي اهرم 5-5خشب
. استدو شرکت دقیقاً یکسان کارگرفته شده  ارزش سرمایه به

درصد اوراق بهـادار بـا    75از  سبزبا این حال، سرمایه شرکت 
درصـد   75 زردشرکت در حالیکه  ،شود میتشکیل بهره ثابت 

حاصـل از انتشـار    ش را از سـرمایه ا کار گرفته شده به  سرمایه
  .گرفته است  سهام

  :کت داراي سوابق سود مشابه هستندبا فرض این که دو شر 
  

داران ریســـک بزرگتـــري را  در کـــدام شـــرکت ســـهام -1
  اند؟ توضیح دهید چرا؟ پذیرفته

اگر شرکت سبز به فروش سهام ممتاز بیشتر ادامه دهد و  -2
سرمایه را با استفاده از وام افزایش دهد، چـه خطـري وجـود    

  ؟دارد
قـدر  و شـرکت چ ، اهـرم در ایـن د  نظردوره مورد  آغازدر  -٣

  ؟است
  

  نسبت کارایی 6-5خشب
در تحلیل گزارش ساالنه یک شرکت سـهامی عـام اطالعـات    

  :  آید زیر به دست می
  1384  1385  

  65  50  دوره وصول مطالبات 
  50  50  ها  دوره بازپرداخت بدهی

  10  15  بازده سهام 
  2/1  5/1  کار گرفته شده بازده سرمایه به

  
هـا چگونـه محاسـبه     از این نسبتنشان دهید که هر یک  -1

  شوند؟ می
  ها باید توجه شود؟ و چرا؟به کدام یک از این نسبت -2
  ها محدودیت هاي تجزیه و تحلیل نسبت 7-5خشب

هـا   نسـبت  توضیح دهید که چرا احتیاط در هنگام اسـتفاده از 
 هاي تجاري اهمیت دارد؟ براي تحلیل عملکرد واحد
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  خواندن صفحات مالی یک روزنامه  1-6بخش 
شود و آشنایی با  سـرمایه، مـثالً    آشنایی با انواع اطالعاتی که در صفحات مالی یک روزنامه ظاهر می

  .سهام عادي
  

   خرید و فروش سهام  2-6بخش 
دهد و  هاي سهامی عام ارائه می شرحی از نقش بورس و معامله بورسی به عنوان بازار سهام شرکت

هاي  گذاران در گزارش درمورد چگونگی ارائه قیمت سهام و سایر جزئیات سود براي سرمایه
  .دهد اي توضیح می روزنامه

  
  داران مهم براي سهامنسبت هاي   3-6بخش 
یابی وضعیت سهام خاص مورد بررسی قرار خواهند  گذاران در ارزش یههاي اصلی را که سرما نسبت

همچنین سایر جزئیات در مورد معامالت سهام را که معموالً در نشریات مالی . نماید داد، بررسی می
  .کند شود بررسی می ارائه می

  
  ها  و سایر شاخص FTSE  شاخص 4-6بخش 

و سایر FTSE 100دهد و سپس اهمیت  هاي قیمت سهام را شرح می چگونگی محاسبه شاخص
هاي قیمت سهام را که هم در انگلستان و هم در خارج از این کشور مورد استفاده قرار گرفته  شاخص

ها در طی زمان و بسته به   دهد که چگونه ممکن است این شاخص دهد و نشان می است، توضیح می
  .که یک بازار پر رونق باشد یا کساد، متفاوت باشند این
  

  اوراق قرضه دولتی و شرکتی   5-6بخش 
دهد که چطور قیمت اوراق  دهد و نشان می بازار اوراق بهادار با بهره ثابت را مورد بررسی قرار می

کند و مدت زمان قبل از انجام بازپرداخت را نیز نشان  قرضه با نرخ بهره بازار حاکم تغییر می
  .دهد می
  

  گذاري  یههاي سرما هاي صندوق قیمت  6-6بخش 
گذاري مشترك در نشـریات   هاي سرمایه هاي شرکت ها و تغییر قیمت دهد که چگونه قیمت نشان می

  .شود مالی ارائه می
  
  

 ها پرسش
  

   

  
هـاي اصـلی ارائـه     ، ویژگیاین فصل
اي اطالعــات مــالی در مــورد  رســانه

سهام و اوراق قرضه شرکت، از جمله 
هـا ،   اطالعات ارائه شده در روزنامـه 

ها، رادیو، اینترنـت    تلویزیون، گزارش
ــرار  و ماننــد آن را مــورد بررســی ق

تمرکـز اصـلی فصـل بـر     . دهـد  مـی 
  .هاست هاي روزنامه گزارش

 مباحث مطرح شده فصل
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   خواندن صفحات مالی روزنامه  1 – 6
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  Ñ هاي اصلی ایده
  قیمت سهام سرمایه         

  
   

اید،  ک روزنامه نگاه کردهاحتماالً هر بار که به صفحات مالی ی
 غیر قابل درك به نظر زیرا ،اید ها گذشته توجه از آن بی
این صفحات از چند بخش  منظور از آنها چیست؟. رسند می

  :شوند، از جمله تشکیل می
 قیمت سهام •
 قیمت اوراق قرضه دولتی و شرکتی  •
 نرخ ارز •
 قیمت فلزات، محصوالت کشاورزي و سایر کاالها •
 قیمت انرژي  •
 یمت بازار پول و بازده اوراق قرضهق •

از محصوالت مالی مختلفی که قرار است در  یدرك وسیع
  .بازارهاي سازمان یافته معامله شوند، اهمیت دارد

 قرار این فصل قیمت سهام و اوراق قرضه را مورد بررسی
که در اي از سایر اطالعات مالی را  مجموعه ضمناً . دهد می

  .کند بیان می شوند ها ارائه می رسانه
  

  سهام سرمایه آشنایی با 
ها، قیمت سهام و عملکرد  گزارش جزئیات مربوط به شرکت

 . ها جاي خاصی دارد ها در بخش مالی روزنامه جاري آن

  
  براي یک شرکت ساختمانی  ها روزنامهیک نمونه معمول از گزارش 

  هاي برتر سازنده                                                                         
  

   12/29 سال منتهی به    1385  1384  1383  1382  1381  سابقه پنج ساله
  ارزش فروش در هر سال  796  840  791  719  659 )میلیون ریال( شفرو

  سودها  5/42  60  6/46  5/32  3/22  )میلیون ریال(سود قبل از مالیات 
  سود تقسیم بر تعداد سهام  8/29  2/40  9/30  8/20  3/18  )ریال(سود هر سهم 

  سود پرداختی بابت هر سهم  10  10  80/8  8  50/7  )ریال(سود تقسیمی هر سهم
 

  مثال
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  خواندن صفحات مالی روزنامه   1 – 6
  
  
  
  
  
  
  
  

  ي برتر  قیمت سهم شرکت سازنده

  
  
  
  
  
  
  

  

  بازده سهام    ...متخصص مالینکات کلی از 

. دهد  جدول زیر تغییرات قیمت سهام را نشان می
به دلیل باال بودن سطح سود به دست آمده در 

ارش که گز و به دلیل این 1384و 1383سال
که  داد ن میشرکت و سایر اطالعات مالی نشا

دست  داخل را به از بازار يشرکت سهم بیشتر
آور راه یافته  رجی سودآورده و نیز به بازارهاي خا

 . بود، قیمت سهام افزایش یافت

  

ایه پولی به سرم موجودي سهاماصطالح 
. شود متعلق به یک شرکت مربوط می

داران افرادي هستند که در این  سهام
بر قیمت سهم . موجودي سهم دارند

تقاضا براي انواع خاص سهام اساس میزان 
اگر تعداد زیادي از مردم . شود تعیین می

خواستار خرید سهام در یک شرکت 
زایش قیمت سهام باشند، این امر باعث اف

 . شود آن می

. کند ها به دلیل افزایش قیمت رشد می ارزش سهام آن.  1
هایی که موفق هستند و در مواقعی که  این در مورد شرکت

 .کند گذاران به شرکت اعتماد دارند، صدق می سرمایه
 
ها بازده را به شکل سود سهام تقسیمی دریافت  آن .2

آور بهترین موقعیت را براي  هاي سود شرکت. نندک می
  .پرداخت سود سهام دارند

  

ها مالک بخشی از شرکت هستند و حق انتخاب  آن. 3
مدیران و حق راي در مورد موضوعات اصلی در مجمع 

  . عمومی ساالنه را دارند
  

ها داراي اختیار خرید سهام اضافی به قیمت مناسب  آن .4
  ) .هام جدیدحق تقدم خرید س(هستند 

  

قرضه باید سهام داران ممتاز و دارندگان  بازده براي سهام
قرضه ممکن  سهامبه عنوان مثال یک قرارداد . روشن باشد

  :خریداري شود این گونه است
سهام این به دارندگان  .1385آذر  درصد 8ضه رقسهام  "

مورد مالکیت، تا زمان سهام از ریال  100بابت هر  نهساال
   ".پرداخت خواهد شدریال  8، 1385سال  تسویه در

. داران عادي کمتر روشن است این موقعیت براي سهام
آوري فعالیت  کنند به سود ها دریافت می اي که آن بازده

  . بستگی دارد و ممکن است طی زمان تغییر کند  تجاري
  

توانند از داشتن سهام  داران عادي، به چند شکل می سهام
  : سود ببرند 
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  خرید و فروش اوراق سهام  2 -  6
  

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  نقش بازار سازي     ...متخصص مالینکات کلی از 
  

  
  
  
  
  
  
  

  : مثال
  

*    

  Ñ هاي اصلی ایده
    ورس اوراق بهادارب            

  ریال 102  قیمت پیشنهادي فروش  
  ریال 100  قیمت پیشنهادي خرید  
  ریال    2  شکاف قیمت   

 
                                                

 
 

ی که خواستار های شرکتبراي  س اوراق بهاداربور 
تشار سهام براي اولین بار هستند و نیز معامله نا

سهام موجود و سایر اوراق بهادار، بازاري را فراهم 
  . کند می

  
خرید و فروش سهام عمدتاً در اختیار مؤسسات مالی 

هاي بیمه و  هاي بازنشستگی، شرکت بزرگ مثل صندوق
گذاران  این سرمایه بنابر. ري استگذا هاي سرمایه شرکت

خصوصی تنها مالک بخش کمی از سهام هستند و 
ها تنها داراي سهام یک یا دو شرکت  حدود نیمی از آن

  .هستند
  

به منظور خرید و یا فروش سهام، یک شخص حقیقی 
کند تا از  معموالً فردي را به عنوان کارگزار انتخاب می

، او باید کارمزدي را طرف او معامله سهام را انجام دهد
براي انجام این خدمات بپردازد که براي معامالت 

  . کوچک معموالً مبلغ گرانی خواهد بود
 

کنند و  هایی هستند که از طریق بورس معامله می بازار سازان شرکت
. ها و سایر مؤسسات مالی هستند امروزه معموالً تحت مالکیت بانک

انواع خاص سهام را دارند،  بازارسازان مسؤولیت ضمانت یک بازار براي
بازارساز . ها باید موجودي این سهام را در دفاتر خود حفظ کنند بنابراین آن

کند  سود کسب می) شکاف قیمت(از محل تفاوت قیمت خرید و فروش 
) قیمت پیشنهادي فروش(فروشد  یعنی تفاوت بین قیمتی که سهام را می

    ).ي خریدقیمت پیشنهاد( خرد  و قیمتی که سهام را می

ــورس  ســهام عــادي شــرکت ــه اوراق بهــادار هــا در ب معامل
حجم زیادي از سهام را بـا اسـتفاده از یـک     بورس .شود می

ــی    ــه م ــی معامل ــت الکترونیک ــه قیم ــتم مظن ــد سیس  .کن
شـود   سهامشـان در بـورس پذیرفتـه مـی    هایی کـه   شرکت

شان را بـا ایـن سیسـتم در معـرض معاملـه       توانند سهام می
  . بگذارند

گذاري جایگزین یا فرعی نیز توسط بورس اداره  بازار سرمایه
تـر   هاي کوچک هاي بازار فرعی شرکت نوعاً شرکت. شود می

تري هستند که اغلب بـه سـمت پـذیرش کامـل در      و جوان
ها پذیرش دربـازار   براي شرکت. روند ش میمرحله بعدي پی

تـري وجـود    تر است زیرا الزامات پذیرش راحـت  فرعی آسان
  .  دارد
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  خرید و فروش اوراق سهام   2 -  6
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  لیست قیمت سهم بورس ...  مالی متخصصنکات کلی از 

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  
   

  

هـا بسـیار رقـابتی هسـتند زیـرا       از لحاظ تئـوري، قیمـت  
ــا پذیرفتـــه شـــدن   بازارســـازان در مقابـــل یکـــدیگر بـ

  . کنند هایشان رقابت می قیمت
  

سهم را خریداري کنید،  1000اگر تصمیم بگیرید که 
کارگزار از طرف شما این سهام را به بهترین قیمت 

سپس این سهام . دموجود در بازار ، خریداري خواهد کر
  .  شود می به شما تحویلتسویه روز چند روز بعد در 

  
نشان  1385اردیبهشت  17اي از لیست قیمت سهم بورس در بخش هتلداري در روزنامه سه شنبه  در این جا گزیده

  : داده شده است

  هتلداري
  هفته 52

  
 P/E  بازده   تغییر  میانگینقیمت    ترین پایین  ترین باال  سهم 

  8/7  7/3  2/2  2/258  110  336 تورایر
  6/5  1/1  0/5  0/512  398  571 تدبیر
  1/2  4/3  -0/8  0/310  234  355 داور
  7/4  4/1  0/0  5/72  35  74 پیتزا
  8/5  9/3  -2/7  5/223  162  256  شهر
  8/4  4/1  5/0  5/144  118  227 باشگاه

  8/5  1/3  5/4  0/411  180  411 انتشارات
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  خرید و فروش اوراق سهام   2 -  6
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   

  قیمت سهام
  

هام در یک صفحه کامل از یک روزنامه معموالً قیمت س
سهام بر حسب حروف الفبا و بخش به بخش . شود ارائه می
  :شوند، به عنوان مثال  ارائه می
  اتومبیل

  بانک
  آشامیدنی

  مواد شیمیایی
  ساخت و ساز 

  و غیره 

ها  سهام پذیرفته شده در بورس تحت یکی از این سرفصل
رجسته ارائه صورت ب شاخص قیمت هم به. گیرد قرار می

دهنده وضعیت متوسط قیمت  شاخص، نشان. شود می
  .چند شرکت است

در بخشی از صفحه قبل، دو ستون اول بیشترین و 
هاي سهام در دوازده ماه گذشته بیان شده  کمترین قیمت

نام سهم و قیمت متوسط آن در روز قبل از انتشار . است
تغییر  ستون تغییر،. وار ذکر گردیده است روزنامه فهرست

  .دهد قیمت بین امروز و روز گذشته را نشان می
 

£ $ 
  € 
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  داران  هاي مهم براي سهام نسبت  3 – 6
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

هاي همراه نیز براي نشان دادن چگونگی محاسبه  یادداشت. شود ارائه میهر شرکت صورت سود و زیان  پاییندر سهم سود هر رقم 
  . سود ارائه خواهد شداین 

  Ñ هاي اصلی ایده
  محاسبه بازده سهام           

تظار افزایش ارزش نکنند که ا گذاران سهام را اساساً به این دلیل خریداري می سرمایه
که توان سودآوري شرکت  در صورتیو مدت  طی یک دوره زمانی بلند. سهام را دارند

تقسیمی که قادر باشد سود سهام  طوري بهیابد،  قیمت سهام افزایش می ،افزایش یابد
   .بیشتري را بپردازد

به عنوان . ران به اطالعاتی در مورد بازده انواع مختلف سهام نیاز دارنداگذ سرمایه
ها بخواهند بازده سهام عادي، سهام ممتاز یا سهام قرضه را با  مثال، ممکن است آن

 .هم مقایسه کنند
 

گیري بازده سهام بعد از این که اتفاق  البته اندازه
   گــذاران اي اســت، امــا ســرمایه افتــاد کــار ســاده

از خواهند از احتمال یک بـازده خـوب قبـل     می
 .گذاري خود مطلع شوند سرمایه

سود هر سهم یک برآورد ارزشمند است زیرا هر 
خواهند که در مورد مقدار  داران می یک از سهام

اما . سودي که سهامشان ایجاد کرده مطلع شوند
اگر شرکت سهام بیشتري منتشر کند، سودهاي 
. آن باید بر مبناي سرمایه بیشتري تقسیم شود

ان مایلند بدانند که سود هر بنابراین سهامدار
سهم حفظ خواهد شد و در صورت امکان 
افزایش خواهد یافت و این تنها در صورتی 

  .شود که شرکت سودده باشد حاصل می

  
  

 1385در سال  شرکت تورهاي مسافرتی به عنوان مثال، اطالعات زیر در مورد
  .ارائه شد

  میلیون ریال  165,10                 سود خالص                            
  000,904,46                   1385تعداد سهام در سال 

  .ریال بود 72/216بنابراین سود هر سهم 

  مثال 
 

     

  :شود ه میئي محاسبه بازده سهام عادي اراجا یک روش ساده برا در این

بازده کل سهامداران عادي =  تغییر قیمت سهام سود سهام  
× قیمت سهام 100 %  

   محاسبات متخصص مالی
 

  
یک روش براي ارزیابی سهام یک شرکت، بررسی مبلغ سود ایجاد شده براي 

.      شودر سهم نامیده میاین رویکرد سود ه ـهر سهم منتشر شده است 
  .شودسود هر سهم به صورت زیر محاسبه می

  =  سود خالص بعد از کسر مالیات و سود سهام ممتاز  
  سود هر سهم(EPS)     متوسط تعداد سهام عادي منتشر شده

  محاسبات متخصص مالی
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   داران  هاي مهم براي سهام بتن  3 -  6
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

زیرا نشان دهنده بازده  ،دارد سهام اهمیتنقدي  کنید، توجه به بازده گذاري می روشن است که در انتخاب شرکتی که در آن سرمایه
  .شود گذاري می پولی است که سرمایه

  Ñ هاي اصلی ایده
   و نسبت قیمتسهام بازده سود 

  )  P/E( سود هر سهمبه 

 

یک روش بسیار مفید براي برآورد عملکرد سهم، 
نسبت . مقایسه سود هر سهم با قیمت سهم است

دهد که  به سود هر سهم، نشان میقیمت 
پرداخت درآمد جاري براي یک سهم در یک 

 . کشد شرکت چند سال طول می
گیـري بـازده سـهامداران     دومین رویکـرد بـراي انـدازه    

عادي، بررسی سود نقدي واقعی پرداختی در هـر سـال   
 متفـاوت سود نقدي سهام با سود به دست آمده . است

ا بخشی از وجوه را بـراي  ه است، زیرا بسیاري از شرکت
. دارند ها نگه می تامین مالی رشد آتی یا پرداخت بدهی

یعنــی ســهمی از ســودي کــه  نقــدي ســهامســود 
  .کنند داران دریافت می سهام

  
  

  بازده نقدي سهام  = سود تقسیمی هر سهم × %  100
  قیمت سهام                        

  ت متخصص مالی محاسبا
 

تغییرات نسبت قیمت به سود هر سهم  بیانگر نقطـه  
گذاران در مـورد رشـد بـالقوه     نظرات متفاوت سرمایه

گـذاران   اگـر سـرمایه  . هاست هاي مورد نظر آن شرکت
دهنـد بـه    مطمئن باشند، قیمت سهام را افزایش مـی 

طوري که قیمت سهام با سرعت و چند برابـر درآمـد   
اگر پیش بینی رشد آتی خوب باشد، . یابد یافزایش م

شرکت نسبت قیمت به سود هر سـهم را بـاالتر ارائـه    
  .کند می

تـر تردیـد در مـورد رشـد را نشـان       هاي پایین نسبت
  . حداقل در کوتاه مدت -دهد  می

  
  

تورهـــاي  شـــرکت فـــرض کنیـــد کـــه قیمـــت ســـهم
ــافرتی ــال 1000 مس ــت وری ــرکت اس از  تصــمیم دارد ش

ــغ    10,165میـــان   6,165میلیـــون ریـــال ســـود مبلـ
ــد   می ــظ کن ــال را حف ــون ری ــدین ـ  لی ــود   ب ــب، س ترتی

ــال    ــهم در س ــر س ــیمی ه ــا   1385تقس ــت ب ــر اس : براب
4,000,000,000

46904000  = 85/3 ریال    
  : بنابراین بازده نقدي سهام برابر است با

85/3 ×100
1000  = 53/8  %  

ــرمایه   ــراي س ــوبی ب ــازده خ ــانگر ب ــه بی ــت و  ک ــذار اس گ
  .دو چندان شود تواند با افزایش قیمت سهم می

  مثال 

  
این جدول بازده و نسبت قیمت به سود . به جدول زیر نگاه کنید

 1385اردیبهشت  17هر سهم موسسات در بخش هتلداري  در 
  .دهد را نشان می

  این جدول بیانگر چه چیز است؟
  

  درآمد/نسبت قیمت  بازده  نام سهم
  8/7  7/3 ایرتور
  8/5  1/1 تدبیر
  1/2  4/3 داور
  7/8  3/2 خانه
  8/4  4/1 باشگاه

  4/4  11//1  هتل ستاره
  0/7  4/1 سرزمین
  5/5  8/1 توانا

  

  فعالیت
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   ها  شاخص   6 – 4
  
  
    

  Ñ هاي اصلی ایده
  سهم  هاي قیمت شاخص        

  شوند  ها چگونه محاسبه می شاخص  ...متخصص مالیلی از نکات ک

  
دادن متوسط  ها براي نشان شاخص. رسد طی زمان، ایجاد یک شاخص ضروري به نظر می  ارزشات به منظور ارائه برآوردي از چگونگی تغییر  

تعیین شده براي یک دوره مبنا  رزش مبنايبا ا ،شاخص مقایسه ارزش اقالم قاعده کلی، .شوند تغییرات قیمت سهام طی زمان استفاده می
ها  خواهد تغییر قیمت میانگین آن مالک تعداد مساوي از سهام سه شرکت است و می ،گذار به عنوان مثال، فرض کنید که یک سرمایه. است

  . را در طی زمان مورد بررسی قرار دهد
  :شود به عنوان سال پایه انتخاب می 1383سال  ،در شروع کار

  
  افزایش به درصد  1384قیمت در سال   1383یمت در سال ق  سهم

  50  1500  1000 اي هاي زنجیره فروشگاه
  9  1750  1600  باشگاه فوتبال 

  8/2  3600  3500 هتل آسمان
  

      دهیم و سپس تغییر قیمت را نسبت به این مبنا می 100یک رقم مبناي  ها این فهرست به هریک ازسال براي محاسبه افزایش در
  .کنیم اندازه گیري می

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

    1383مبناي سال   1384رقم جدید سال   

  اي زنجیره  فروشگاه  100  150  ) افزایش50%(

  باشگاه فوتبال   100  109  )افزایش9%(

  هتل آسمان  100  8/102  )افزایش8/2%(

سـهام تقسـیم    بـر تعـداد   هم جمع کنـیم و  با را1384یافتن میانگین افزایش الزم است ارقام جدید سال  براي
  : کنیم یعنی

                                                                              8/361= )8/102+109+150(  
  تعداد سهام  =  3                                                                                                                

  میانگین افزایش = 8/361 =6/120
                        3  

میانگین افـزایش بـیش    -افزایش یافته است 6/120به  100ترتیب شاخص قیمت سهم براي این سهام از  بدین
                                                              .                    است% 20از 

   محاسبات متخصص مالی
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6 – 4  FTSE ها  و سایر شاخص   
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  2002ژانویه  15در  100FTSEشاخص  

                                  FTSE100                  
 شاخص قیمت                                                               

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  Ñ هاي اصلی ایده
  FTSEهاي  شاخص     

یر لحظه به لحظه بازار را تغی 100FTSEشاخص 
کند و به  براي صد شرکت برتر در بازار لندن ارائه می

عنوان شاخصی از سالمت اقتصاد مورد استفاده قرار 
  .آغاز شد 000,1این شاخص با مبناي . گیرد می

هاي بعدي را که  مجموعه شرکت 250FTSEشاخص 
قرار دارند   100FTSEدرست در زیر اندازه مدنظر شاخص 

 250و  100ترکیبی از شاخص  350FTSE .گیردبر می در
هاي جداگانه وجود  تر شاخص هاي کوچکبراي شرکت. است
در برگیرنده تمام  FTSEشاخص کل سهام . دارند

در اتحادیه اروپا . هاي پذیرفته شده در بورس است شرکت
و یورو تاپ  100ها عبارتند از یورو تاپ  ترین شاخص مهم
ها پیداست، از سهام اصلی  که از اسم آنکه همان طور  200

در  داوجونزمیانگین صنعتی . شوند در اتحادیه اروپا تشکیل می
سهم بورس اوراق بهادار نیویورك و شاخص  30گیرنده  بر

  . دهد بازار توکیو را پوشش می  225نیکی 

تغییرات یک شاخص معموالً به عنوان واحد نامیده 
 5350از   100FTSE شوند، به عنوان مثال اگـر   می
واحـد افـت    100شود که  کاهش یابد گفته می 5250به 

هــاي قیمــت ســهم مرتبــاً تغییــر  شــاخص. داشــته اســت
گذاران معموالً در زمان افزایش شـاخص   سرمایه. کنند می

خوشــحال و در صــورت شــروع کــاهش شــاخص نگــران  
داراي یـک سـري    هاي بـازار سـهام    شاخص. خواهند شد

ها است که نشان دهنده تغییـرات در   ها و حداکثر حداقل
قیمت سهم معموالً زمانی احتمال کاهش . اقتصاد هستند

اقتصـاد   گیـر نسـبت بـه    دارد که یک عدم اطمینان همـه 
جهانی وجود داشته باشد، مثالً موردي که به دنبال حمله 

ســپتامبر  11بـه مرکـز تجـارت جهـانی در نیویـورك در      
هــایی تعــداد  در چنــین موقعیـت . بـه وجــود آمـد   2001

افرادي که مایل به فروش سهام هسـتند بـیش از تعـداد    
  . باشند افرادي است که مایل به خرید سهام می

در مقابل، بازار پر رونق بازاري است که 
بینی در میان  در آن سطح معمول خوش

گذاران وجود دارد و این باعث  رمایهس
 افراد فعال. شود میها  باال رفتن قیمت

که به افزایش  گذارانی هستند سرمایه
 .ها اعتقاد دارند احتمالی قیمت

  
وضعیتی که در آن مردم 
اطمینان خود را از دست 

بازار کساد نامیده  ،دهند می
 .شود می

  

 یز دهیدیتم

www.irhesabdaran.ir

www.irhesabdaran.ir



 

٨٧ 
 

  اوراق قرضه شرکتی و دولتی 5 – 6
  

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  Ñ هاي اصلی ایده
  اوراق قرضه             

 

مالک اوراق قرضه به . استاوراق قرضه اساساً وام 
در عوض، انتشار . پول داده است یانتشار دهنده مبلغ

دهنده طی یک دوره زمانی به دارنده اوراق قرضه بهره 
پردازد و سرانجام مبلغ اولیه استقراض شده را که  می

دارنده اوراق . گرداند شود برمی اصل مبلغ نامیده می
ند دولت نیز همان. یستقرضه مالک بخشی از شرکت ن

اوراق قرضه را براي تامین مخارج خود  ،ها شرکت
  .کند  منتشر می

 اوراق بهادار با بهره ثابتاوراق قرضه گاهی اوقات 
شود،    زمانی که اوراق قرضه منتشر می. شوند نامیده می

دهنده از نرخ بهره ثابتی که دریافت خواهد کرد   وام
  . اطالع دارد

  :شود  اق قرضه بیان میاطالعات زیر معموالً در برگه اور
  

زمان سررسید یعنی تاریخی که اصل مبلغ به .  1
   .شود دهنده باز پرداخت می وام

  
اصل مبلغ یا ارزش اسمی ـ یعنی مبلغی که به    .2

شود،  دارنده اوراق قرضه در زمان سررسید برگردانده می
  .ریال  000,1مثالً 

  

ه اوراق قرضه طور ساالنه به دارند اي که به مبلغ بهره  .3
  .شود پرداخت می

  
  :اوراق قرضه معموالً شامل انواع زیر است 

 اوراق قرضه شرکتی •
 اوراق قرضه دولت محلی •
  اوراق قرضه دولت مرکزي •

 

اصطالحی است که  )بدون ریسک( مطمئن اوراق قرضه
ها به عنوان  آن. رود دولتی به کار می اوراق قرضهبراي 

ان این اوراق قرضه از باز مالک چونشوند  تلقی می "ئنممط"
راي مطمئن ب انتشار جدید سهام. دارند پرداخت اطمینان

  . شود انجام می شده،رسید جایگزین کردن  اوراق قرضه سر
کند، این کار را  که دولت اوراق قرضه جدید منتشر می زمانی

. درصد 5دهد، مثالً  به نرخ بهره متداول بازار انجام می
ریال اوراق قرضه 100,000ار، دارايگذ بنابراین یک سرمایه

است که شاید ) در سال ریال 000,5(درصد  5با نرخ بهره 
هاي  بنابراین براي مثال، اگر نرخ. تسویه شود1385در سال 

درصد افزایش یابند، دارنده اوراق قرضه  10بهره در بازار تا 
بنابراین، قیمت . کمتر از نرخ بهره بازار دریافت خواهد کرد

قیمتی که  -ریال کاهش یابد50,000اوراق قرضه باید تا بازار 
درصد 10ریال پرداختی در هر سال برابر  5,000در آن بهره 
  .خواهد شد

بدین ترتیب، قیمت اوراق قرضه دولتی با بهره ثابت، به 
  .رود نسبت معکوس با نرخ بهره بازار پایین و باال می
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   پرسش 
  خواندن صفحات مالی یک روزنامه:  1-6بخش

طـور پیوسـته در هـر    سودهاي یک باشگاه فوتبال لیگ برتر به  -1
اثـري کـه ایـن امـر     . یک از سه سال گذشته افـزایش یافتـه اسـت   

  .شرح دهید ،احتماالً در طول زمان بر قیمت سهم دارد
  ثیر داشته باشد؟مل دیگري ممکن است بر قیمت سهم تأچه عوا

سهام یک شـرکت را   گذار ممکن است داشتن چرا یک سرمایه -2
  قرضه ترجیح دهد؟ اوراقبه 

  

  خرید و فروش سهام  -2-6بخش
 اردیبهشت 17در  اقتصاديگزیده زیر در صفحه سهام یک روزنامه 

  :چاپ شد 1384
  بخش خرده فروشی غذا و دارو

  
  

 P/E  بازده  تغییر  میانگینقیمت   ترین پائین  باالترین  سهام 

  7/9  6/2  0/1  0/102  66  110 الف
  8/2  9/0  0/0  0/198  178  220  ب
  0/2  0/3  5/3  5/310  286  419  پ
  0/3  7/3  5/9  0/358  327  448 ت
  9/6  7/6  0/0  0/101  229  271 ث

  
  

قیمت کدام سهم طی دوره دوازده ماهه بیشترین نوسان را نشان  -1
  داده است؟ چرا؟

  کدام سهم داراي بیشترین احتمال رشد در آینده است؟ -2
کدام قیمـت سـهم از روز گذشـته بیشـترین افـزایش را داشـته        -3

  است؟
 ياقتصـاد بخش دیگري را که در صفحه سـهم یـک روزنامـه     دو -4

  .شود نام ببرید نشان داده می
  

  داران  هاي مهم براي سهام نسبت -3-6خشب
هر سـهم چیسـت؟ ایـن نسـبت چـه چیـز را نشـان         سودفرمول  -1

  دهد؟ می
گیـري بـازده بـراي     تـوان بـراي انـدازه    چه روش دیگـري را مـی   -2

  داران استفاده کرد؟ سهام
قیمـت بـه   چیست؟ نسبت بـاالي   قیمت به سود هر سهمنسبت  -3

  دهد؟ چه چیز را نشان میسود هر سهم 
  

  

  ها  شاخص -4-6خشب
  شاخص چیست؟ -1
چه تفـاوتی   FTSE 250با شاخص  FTSE 100شاخص -2

  دارد؟
 کلـی  دو عاملی که ممکن است منجـر بـه افـت شـاخص      -3

  .شرح دهید ،شود FTSEسهام  
  

  ه شرکتی و دولتی  اوراق قرض -5-6خشب
هـاي بعضـی از    مطمئن یعنی چه؟ چرا قیمت اوراق قرضه -1

  مطمئن بیشتر از سایرین است؟ اوراق قرضه
  رابطه بین نرخ بهره بازار و قیمت اوراق قرضه چیست؟ -2
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  اهمیت شرکت :  2فصل 
  شرکت چیست؟

 .وشدفر ، سهام خود را در بورس می)Plc( عامسهامی یک شرکت  •
یـک شـرکت   . توان به صورت آزاد نیز خریـداري کـرد   سهام را می    

فروشـد و   سهام خود را از طریق بورس نمـی ) Ltd(سهامی خاص 
  .معامله کرد مدیره هیئتتوان تنها با اجازه  سهام را می

• Ltd  به یک شرکت سهامی خاص وPlc   سـهامی  به یک شـرکت
 .شود میاطالق  عام

داراي یک مالـک اسـت کـه شخصـاً      ،یتک مالکتجاري واحد یک  •
یـک شـراکت   . هـاي واحـد تجـاري اسـت     بدهیجبران ول    مسؤ

لیت یا چند شریک باشد که مشـترکاً مسـؤو   ممکن است داراي دو
سود سهام با هـم سـهیم   در  اداره واحد تجاري را به عهده دارند و 

 .ها هستند هستند و مشترکاً پاسخگوي بدهی
کنـد بـه    واحد تجاري محافظت می محدود از مالک یک لیتمسؤو •

ها تـا میـزان ارزش سـهام     به پرداخت بدهی ها ملزم طوري که آن
      هـا   و شـریک  واحـد تـک مـالکی   . خود در واحـد تجـاري هسـتند   

نامحـدود هسـتند،    ولیتداراي مسـؤ ) ه استثناي شراکت محدودب(
 . هاي واحد تجاري را بپردازند باید تمام بدهی ها آنبدین معنی که 

  هاي شرکت  کنترل فعالیت
  نامه  اساس

  

  بیان تفصیلی مدت زمان
  پست مدیران

  داران  حق راي سهام
  زمان و چگونگی انتخاب

  مدیره هیئترئیس  
  

  نامه شرکت            
  

  اهداف شرکت          
  مبلغ انواع مختلف سهام          
    مرکز ثبت شرکت         

  نقش مدیران 
  )میشهنه ه( نادرست . 1
  )جمعیولیت مسؤ( نادرست. 2
  درست.3
  درست.4
  درست.5
  درست.6

  بورس اوراق بهادارنقش 
  شوراي بورس. 1
  ثبت پذیرش اوراق بهادار .2
  )بازرگانی(هاي تجاري بانک .3
  

کنـد و   هـا توصـیه مـی    کـه بانـک بازرگـانی بـه آن     به دلیل ایـن  .4
  .کند فی میها معر سسات خریدار سهام را پیش از آغاز کار به آنؤم

  .لیست رسمی شامل سهام کامالً پذیرفته شده در بورس است .5
هـاي   با سهام جدیدتر و اغلب شـرکت  گذاري جایگزین بازار سرمایه

هـا   تري سر و کار دارد که هنوز پذیرش کامـل در مـورد آن   کوچک
  .صورت نگرفته است

  

  گذاري مشترك  هاي سرمایه صندوق
ــرمایه  ــه س ــانی ک ــذاران زم ــد ،گ ــرمایه  هايواح ــرکت  س ــک ش ی

هـا در   کننـد، در واقـع آن   خریـداري مـی  را گذاري مشترك  سرمایه
کنند زیرا شرکت مـذکور   گذاري می ها سرمایه اي از شرکت مجموعه

ها مورد استفاده قـرار   وجوه را براي خریدن سهام تعدادي از شرکت
گـذار از صـندوق    بازده یعنـی درآمـدي کـه یـک سـرمایه     . دهد  می

که رشد یعنی افـزایش ارزش   حالیدر  کند دریافت میشرکت خود 
  . شرکت در طول زمان

  

  گذاري شرکت سرمایه
بـا  را گذاري  تواند سهام یک شرکت سرمایه یک شخص حقیقی می

کور و پر کـردن یـک   درخواست کتبی مستقیم به شرکت  مذارائه 
هـم   او. یک کـارگزاري خریـداري کنـد    از طریق فرم درخواست یا

اختیـار  گذاري در  سرمایه ک وجه کلی را به عنوان مبلغ ی تواند می
تواند مبلـغ را بـه صـورت     می قرار دهد و هم گذاري شرکت سرمایه

از آن جـــایی کـــه شـــرکت . قســطی و مـــنظم پرداخـــت کنـــد 
گذاري در چند شـرکت و   گذاري، ریسک را از طریق سرمایه سرمایه

 کنـد، شـخص مـذکور    می توزیعسپس پرداخت یک سود تقسیمی 
گـذاري در   گذار از رشـد ارزش شـرکت سـرمایه    سرمایه. برد نفع می

  . ردب طول زمان نیز سود می
  

  انواع سهام 
که نام شرکت معـروف اسـت، عرضـه حـق      به دلیل این ـ  درست . 1

  .تر است تقدم سهام یا سهام جدید آسان
قبـل از   ممتـاز مثـل مالکـان سـهام     ممتـاز بدهکاران  ـ  نادرست. 2

  .گیرند مورد پرداخت قرار می سهامداران عادي
  شـده توسـط    سـرمایه سـهمی یعنـی سـرمایه تـامین      ـ  نادرست. 3

  .داران عادي سهام
چـه کـه شـرکت     یعنی آن) ثبت شده ( سرمایه مجاز  ـ  نادرست . 4

آن بخـش  آن است و سرمایه منتشر شده یعنـی   آوري مجاز به گرد
  . ستکه در یک لحظه زمانی خاص گردآوري شده ا  از سرمایه

   .اران را دارندگویی به سهامد درست ـ مدیران مسئولیت پاسخ. 5
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هـاي ثابـت    هـایی از دارایـی    تحقیق و توسعه و عالئم تجاري نمونه. 4

  .نامشهود هستند
اسـت،   کـاال موجـودي   ،ینگینقـد جاري به لحـاظ  دارایی  کمترین. 5

ه جـ ارایـی و است و نقـدترین د ) بدهکاران( دارایی نقد بعدي مطالبات
  .نقد است

   سرمایه در گردش  =هاي جاري  هاي جاري ـ دارایی بدهی .6
 را هـا  واحد تجاري براي بازپرداخت بدهی نقدینگیسرمایه در گردش 

  .دهد نشان می
هـاي واحـد تجـاري برابـر اسـت بـا سـرمایه و         دارایـی  کل خالص .7

  .ها اندوخته
  

  صورت جریان وجوه نقد
یان ورودي وجه نقد از فعالیت هاي عملیـاتی  معموالً نوع اصلی جر. 1

  .شود میناشی  عادي
هـا، سـود    از واگـذاري دارایـی   ،نقد سایر منابع جریان ورودي وجه. 2

  .شود هاي تجاري ناشی می سهام دریافتی، بهره دریافتی و وام
 جریـان خروجـی وجـه نقـد شــامل بهـره پرداختـی، سـود ســهام       . 3

  .تحصیل استپرداختی، مالیات شرکتی و مخارج 
  

  هاي توضیحی  یادداشت
هـا   ها و بـدهی  که دارایی وجود دارد بهاي تمام شده تاریخی زمانی. 1

  . شوند می گذاري ارزش ها در زمان تحقق آنبه بهاي تمام شده 
هاي تجاري مربوطه را بـه طـور    جزئیات ارقام بخش ،تحلیل بخشی. 2

اري، منـاطق  ها در یـک واحـد تجـ    دهد، مثل بخش جداگانه نشان می
   .جغرافیایی و مانند آن

توانـد   ها دیده شود مـی  سایر جزئیاتی که ممکن است در یادداشت. 3
هاي ثابت، جزئیات ترکیب مخارج کارکنـان،   شامل سود فروش دارایی

  .گزارش مالیات پرداختی و مانند آن باشد
  

  گزارش تغییرات تجاري
بازسازي واحد  مخارج استثنایی ممکن است شامل مخارج اتفاقی. 1

  .تجاري یا مخارج تملک یک واحد تجاري دیگر باشد
تند که به طور معمول به وجود اقالم استثنایی اقالمی هس. 2

. دهد می از روند فعالیت تجاري ارائه غلطآیند و بنابراین تصویري  نمی
ها موارد غیر عادي هستند که ممکن است فعالیت واحد تجاري را  آن

این الزم است در زمان  بنابر ـ حد معمول نشان دهندبهتر یا بدتر از 
  .دناین موارد کنار گذاشته شو ،بررسی روند بلند مدت

  نظر حسابرس اظهار
هاي مالی  و صورتها  گزارشید این است که تأی نقش حسابرس. 1

واحد تجاري  وضعیتتصویري مطلوب و درست از عملیات تجاري و 
  .دهد در دوره زمانی خاص ارائه می

حسابرس براي . کنند یید میطور مستقل تأ بهها گزارش را  آن
  .آورد داران و سایرین یک محافظت مستقل فراهم می سهام

استانداردهاي حسابداري باید هماهنگ باشد تا مقایسه یک سال  .2
  .دیگر ممکن باشدبا سال بعد و یا یک شرکت با شرکت 

  ها نسبتتجزیه و تحلیل  : 5فصل 
  ها نسبت زیه و تحلیلتج آشنایی با

هـاي مـالی یـک واحـد      نسبت مالی یعنی مقایسه دو قلم از صورت. 1
  .تجاري

تـوان عملکـرد    هاي مـالی بـا معیارهـا مـی     از طریق مقایسه نسبت. 2
هاي شرکت  حوزه یا بهترین بخش نشرکت را با بهترین عملکرد در آ

  .یین نمودرتر را تعبمقایسه کرد و از این طریق استانداردها و اهداف 
یک معیار پایه ممکن است بهترین ارقام در صنعت مورد نظر و یـا  . 3

  .بهترین ارقام به دست آمده در بهترین بخش یک شرکت باشد
  آوري سود هاي نسبت

حاشیه سود = سود عملیاتی 
فروش

 

 9x13در سال % 5به حدود  5x13در سال % 3از حدود نسبت این 
ها به عنوان  بهاي تمام شده فروش هبدین دلیل ک. افزایش یافته است

کاهش  یا کاهش هزینه  دلیل افزایش کارایی درصدي از فروش به
تر براي بررسی بهاي تمام شده  این، تحقیق مفصل بنابر. یافته است

هاي  همچنین بررسی بخش. ها ضروري است ها و هزینه فروش
: مثل .داشته باشدمختلف فعالیت عملیاتی نیز ممکن است ضرورت 

هاي ساختمانی مختلف که توسط شرکت براي تعیین  فعالیت
  .  شود ها انجام می سودآورترین آن

  نسبت نقدینگی
  7x13  

    هاي جاري دارایی
  97  الکاموجودي 
  600  )بدهکاران(مطالبات 
  826  ها گذاري سرمایه

  125  ها موجودي نقد و بانک
  1648  

  ) 1604(             ل    با سررسید یک سا مبالغ بدهی: بستانکاران 
  44هاي جاري                                               خالص دارایی
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شود زیرا  رقم مربوط به بستانکاران در داخل پرانتز نشان داده می.1
  .هایی است که شرکت به بستانکاران دارد بیانگر بدهی

سازد تا عملیات روز  قادر میرا سرمایه در گردش، شرکت نظافت . 2
را، مثل پرداخت حقوق، خرید سهام جدید و مانند آن، انجام  خود
  .دهد

   1648÷1604    :   برابر است با جارينسبت  .3
   1551÷1604:   برابر است با بازده آنینسبت . 4

  

  سرمایه بازده نسبت هاي 
رمایه خود گذاران از س سرمایه یعنی بازده مالی که سرمایه هزینه. 1

  .انتظار دارند
که  – ندکن می داران واقعاً دریافت اي که سهام یعنی بازده سهامبازده .2

 صورت در غیر اینسرمایه برابر باشد  هزینهکم با  باید دست
گذاري خود به جاي  گذاران ممکن است به دنبال انتقال سرمایه سرمایه

  .دیگري باشند
کار  بهبازده سرمایه . داران م هاسهام یعنی بازده سرمایه سبازده . 3

فراتر از این است و تمام اشکال سرمایه شخص ثالث را در  گرفته شده
یعنی بازده تمام سرمایه  ROCEترتیب  بدین. کند می واردسرمایه 

  .مورد استفاده در واحد تجاري
  

  هاي اهرمی نسبت
ا شوند زیر بیشترین ریسک را پذیرا میسبز داران در شرکت  سهام. 1

این بدین . ابت استدرصد سرمایه شرکت در اوراق بهادار با بهره ث 75
به ي قرار دارند که دداران بعد از صف طوالنی افرا معناست که سهام

  .شود میپرداخت داران،  قبل از سهامتقسیم سود  در زمانها  آن
سایر اشکال سرمایه و  ممتازبه فروش بیشتر سهام  سبزاگر شرکت . 2

اگر . د، در هر سال بهره فراوانی باید پرداخت شودده قرضه ادامه
  .سودها ضعیف باشد ممکن است شرکت قادر به پرداخت بهره نباشد

 شرکت زردو براي  3:1برابر است با  شرکت سبزنسبت اهرمی براي .3
  .1:3برابر است با 

   ارایینسبت ک
  :شود به صورت زیر محاسبه می دوره وصول مطالبات . 1

وصول مطالبات دوره=    روز 365×                         

  :شود به صورت زیر محاسبه میها  دوره بازپرداخت بدهی
  

ها دوره بازپرداخت بدهی       =   روز 365×                          

  
  :شود به صورت زیر محاسبه می سرمایهبازده 

بازده سرمایه =  بهاي تمام شده فروش 
   سرمایه سهام

  :شود برداري از سرمایه مورد استفاده به صورت زیر محاسبه می بهره

برداري بهره از سرمایه مورد استفاده = فروش 
کار به گرفته شده سرمایه 

 

  :وجود دارد زیرا طبق ارقام ارائه شده  جلب توجه دالیلی براي . 2  
بدهکاران به طور متوسط طی مدت زمان بیشتري پرداخت  •

روز در  50در مقایسه با  9x13روز در سال  65 -دهند میانجام 
 .8x13سال 

در  9x13ده برابر در سال  –تر است  گردش سهام آهسته •
 .8x13مقایسه با پانزده برابر در سال 

کاهش یافته  2/1 به 5/1برداري از سرمایه مورد استفاده از  بهره •
ثر براي است که سرمایه شرکت به طور مؤ ایناست و بیانگر 

آیا . گیرد ها مانند گذشته مورد استفاده قرار نمی فروشانجام 
 است؟ زوالتصویرشرکت و محصوالت آن رو به 

 
   ها تحلیل نسبتتجزیه و هاي  محدودیت

کاهش نسبت هایی از قبیل سودآوري ممکن است به این دلیل باشد 
شرکت به منظور تضمین سود بلند مدت بیشتر در حال حاضر که 

هاي کوتاه مدت اهمیت  فقط توجه به شاخص. دکن گذاري می سرمایه
ی از این اطالعات کلیدي در ن است بعضکهمچنین مم. ندارد

که روند واقعی ی منتشر شده از قلم افتاده باشد مالهاي  گزارش
   .تحریف تحلیل نسبت - دارد می هعملکرد را مخفی نگ

سـهام و اوراق قرضـه    –هـا   اطالعات مالی در رسانه : 6فصل 
  شرکتی 

  خواندن صفحات مالی یک روزنامه 
گذارانی که به دنبال  زیرا سرمایه .فزایش دارداقیمت سهام احتمال . 1

 دگذاران عالقمند به رشد، درصد بازده مناسب هستند همانند سرمایه
 P/Eبه نسـبت بـاالي   شود  میاین امر منجر . خرید این سهام هستند

  . دهد افزایش میانگیزد و قیمت را  بیشتر را برمی که خرید 
اما سهم بیشتري از سـودها را   ،سهام سرمایه ریسک بیشتري دارد. 2

دارنـدگان سـهام سـرمایه در    . آورد هاي خوب بـه دسـت مـی    در سال
ي و سـایر مزایـاي   دارنـدگان سـهام قرضـه ، داراي حـق رأ    مقایسه با 

  .بهتر نیز هستند ممتاز

  

  بدهکاران
 فروش نسیه

  بستانکاران تجاري
تمام شده  بهاي

  فروش
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  اهمیت شرکت:  2فصل 
  شخص ثالثاز سوي مین مالی منابع تأ

  

 هـایی بـا نـرخ بهـره ثابـت هسـتند کـه در اختیـار          اوراق قرضه وام. 1
 این اوراق، اوراق بهـادار بـا نـرخ بهـره ثابـت     . گیرند ها قرار می شرکت

صورت داران عادي  امسهبازپرداخت به هستند که باید قبل از این که 
  .پرداخت شود ،بگیرد

هـا   تـوان آن  اي هستند که می اوراق قرضه ،سهام قرضه قابل تبدیل. 2
  .به سهام تبدیل کرد آیندهرا در 

  
  شرکتیهاي  گزارشخواندن :  3فصل 

  شرکتیهاي  گزارشاجزاي اصلی 
، الزامــات قــانونی، اســتانداردهاي   هــاداربــورس اوراق بقــوانین . 1

  .نامه بهترین عملکرد حاکمیت شرکتی  آیین حسابداري،
، گـزارش حسابرسـان، صـورت سـود و زیـان،      مدیره هیئتگزارش . 2

، جــامع ترازنامـه، صـورت جریــان وجـوه نقــد، صـورت ســود و زیـان     
  .هاي توضیحی یادداشت

  
  نکات برجسته مالی

بازده به طور پیوسته از بیش از  زیرابود بین خواهند  داران خوش سهام
m70 به  ریالm185ترین نکته  شاید مهم .افزایش داشته است ریال

این باشد که شرکت قادر بوده است به طور روز افزون سود تقسیمی 
در  ریال 6/8به  5x13در سال  ریال 35/3تري را بپردازد که از  بیش
  .افزایش یافته است 9x13سال 

  
  مدیرعامل پیامو  مدیره هیئترئیس  پیام

گرچه معموالً درگزارش شرکت بیان .ها الزمات قانونی نیستند این. 1
داران یک الزام قانونی براي مدیران  دهی به سهام گزارش. شوند می

  .است
که  طوري گردد به مییک گزارش بدبینانه منجر به عدم اطمینان . 2

بینانه  از حد خوش یک ارزیابی بیش. قیمت سهام کاهش خواهد یافت
نیز منجر به افزایش قیمت سهم بیش از ارزش واقعی شرکت 

  .شود می
ــل ذي. 3 ــؤ  ک ــل مس ــان، مث ــاتی،نفع ــتریان،  والن مالی ــان، مش        رقیب

  .کارکنان و مانند آن کنندگان، عرضه
  

  گزارش مدیران و گزارش حاکمیت شرکتی
هر معموالً این بیانیه در بخش حاکمیت شرکتی گزارش ظا. 1

  .شود می
  .تهیه گزارش مدیران اجباري است. 2
، ارائه گزارش پیوستهگویی شامل بررسی دقیق و  ولیت پاسخمسؤ. 3

گزارش در مورد . است کامل حاکمیت شرکتی و اداره شرکت
دهی و کنترل  حاکمیت شرکتی یک ایده کلی از چگونگی سازمان

  .دهد ه میئشرکت ارا

  حسابرسی  مؤسساتهاي  گزارش
  :عنصر اصلی عبارتند از چهار

  .داران کند یعنی سهام عنوان که مخاطب گزارش را بیان می. 1
  . کند هاي مالی حسابرسی شده را بیان می بند مقدمه که صورت. 2
مبناي اظهار نظر  ،هایی که مسئولیت مدیران و حسابرسان بخش. 3

  .کند را بیان می حسابرس
  .امضاي حسابرسی و تاریخ.4

  ساسیا یصورت هاي مال
  صورت سود و زیان . 1
  ترازنامه . 2
  صورت جریان وجوه نقد. 3

  هاي مالی ها و صورت حساب:  4فصل 
  صورت سود و زیان 

   7x13اسفندماه  29در  شرکت سالمتصورت سود و زیان . 1  
  ریال هزار 

  350  فروش
  200  بهاي تمام شده فروش

  150  سود ناخالص
  50  هاي اداري هزینه

  100  اتیسود عملی
  )10(  سود تضمین شده پرداختنی 

  90  سود قبل از مالیات
  )15(  مالیات 

  75  )بعد از مالیات( سود سال مالی
  25  )تقسیمی( سود سهام 

  50  سود انباشته

   .هاي انجام شده یعنی ارزش فروش فروش) الف. 2
  .ها بهاي تمام شده فروش یعنی مخارج مستقیم این فروش) ب   
اداري از هـاي   هزینه مثلنه یعنی مخارج اداره واحد تجاري هزی) ج   

  .ارسالقبیل بازاریابی و مخارج 

  ترازنامه 
کار است، در  ها یعنی آن چه که واحد تجاري مالک یا طلب دارایی. 1

  .ها یعنی آن چه که واحد تجاري مدیون است صورتی که بدهی
   ها بدهی+ سرمایه    =ها  دارایی. 2
ت مشهود بهاي ثا یآالت نمونه هایی از دارای ا و ماشینه ساختمان. 3

  .هستند
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  ها   پاسخ

  خرید و فروش اوراق سهام 
نوسان  واحد 121تا  شرکت تنوسان و  واحد 133تا رکت پ ش. 1

که ارقام معامالتی طی دوره  ستا  احتماالً علت این. داشته است
مربوطه نوسان داشته است یا واحدهاي تجاري ممکن است در 

بازده سهم نیز ممکن  .کرده باشند مذاکرات کسب مالکیت شرکت
   .است بهتر یا بدتر شده باشد

  .دنرا دار P/Eترین نسبت  شبی ت و ب. 2
افزایش داشته است که بیانگر نتایج معامالت خوب در  5/9تا ت . 3

  . است ، جآن زمان و کسب سود در مقابل پیشرو بازار
ــوا. 4 ــا، بانــک اتومبیــل فضــا و حفاظــت محــیط زیســت،  -ه ــا، ه  ه

  .ها، مواد شیمیایی و مانند آن نوشیدنی
  

  هاي مهم براي سهامداران  نسبت
1.  

سود هر سهم(   )  =  سود خالص  بعد از کسرمالیات و سود سهام ممتاز  
   میانگین تعداد سهام عادي منتشر شده

  
 حق شرکت است که ازمیزان سود حاصل شده هر سهم  بیانگر
  .داران استسهام

  
  )تقسیمی( بازده سود . 2

سود  تقسیمی هر سهم
× قیمت سهم 100 

پرداخت سودهاي جاري یک سهم  دهد که نشان می P/Eنسبت  .3
قیمت  بر اساسنسبت این . کشد در یک شرکت چند سال طول می

براي تعیین  یشاخص خوب و شود گیري می اندازه به سود هر سهم
  .سرعت رشد یک شرکت است

  
FTSE ها  و سایر شاخص  

که بیانگر  ،000,1شاخصی است با مبناي  100FTSEشاخص . 1
 250از  250FTSE. ه در بورس استشرکت برتر پذیرفته شد 100

  .شود تشکیل می ي شرکت بعد
   و نیکیداوجونز . 2
به  ،مترقبه اقتصاد یا موجودي منفی غیر بدبینی کلی نسبت به. 3

  .گردد کاهش کل شاخص سهم منجر می

  اوراق قرضه دولتی و شرکتی  
هـا را   آن . مطمئن همان اوراق قرضـه دولتـی هسـتند    اوراق قرضه. 1

و  هـا مطمـئن   آننامنـد زیـرا بـاز پرداخـت      مطمـئن مـی   قرضهاوراق 
بـه نزدیکـی    نیزدر بازار  اوراق قرضهقیمت  .ها دولت است پشتوانه آن
  .داردآن وابستگی بازپرداخت 

بـه   هـا  آنتر باشد، قیمت  نزدیک اوراق قرضههر چه زمان بازپرداخت 
بـه بهـره    بـه عـالوه، قیمـت    . شـود  تـر مـی   شان نزدیـک  ارزش اسمی

نـرخ بهـره بـازار در زمـان      توجـه بـه   ی دارد که بابستگ نیزپرداختی 
  .شود تعیین میاین اوراق انتشار 

بیشـتر   ،چه نرخ بهره بازار در زمان انتشار اوراق قرضه مطمـئن  هر .2
سـایر عوامـل ماننـد     هر چنـد کـه  تر است،  باشد، قیمت معامله پائین

  .نزدیک بودن زمان بازپرداخت نیز اهمیت دارد
  هاي صندوق مدیریت شده  یمتق
گذاري مشترك یعنی صندوق امانی تحت مـدیریت   سرمایه صندوق. 1

. سـهام اسـت   سبددارنده  ،اي و یک شرکت امانی گذاران حرفه سرمایه
کنـد کـه از طریـق     گذاران کمک می هاي امانی به سرمایه این صندوق

خرید سهام در چند بخـش و در چنـد شـرکت خصوصـی، ریسـک را      
  .کنند وزیعت

 سهام تقسیمییک سود  صورتبه  ،درآمد یعنی بازده ساالنه سهام .2
 اوراقکه رشد به افـزایش ارزش سـهام یـا     حالی، در باشد می )یا بهره(

  .شود مربوط می
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  فرهنگ اصطالحات  
  

ف اصطالحات و لغاتی که در متن تعری فرهنگ زیر تعاریفی از
  .دهدنشده است ارائه می

  
قوانین و مقررات حاکم بر اندازه گیري و ردهاي حسابداري استاندا

  .است یا افشاي انواع خاصی از معامالت
مخارجی است که با تولید و تحویل کاال و خدمات به هزینه اداري

  . مانند مخارج بازاریابی مشتري ارتباطی ندارد
بازاري است براي شرکت ) AIM(گذاري جایگزینبازارسرمایه

  .جدید تر در بورس سهامهاي کوچکتر و 
و منابع سرمایه یک  هاها، بدهیتصویري کلی از داراییترازنامه 

  .دهد  را نشان می موسسه در یک لحظه زمانی
حساب دستمزد مالك مناسبی است براي مقایسه، مثالً صورتمبنا 

است براي اندازه گیري صورت حساب دستمزد  مبناییسال گذشته 
  .امسال
هایی که داراي سابقه بلند مدت و مداوم شرکت معتبر هايشرکت

  .در افزایش سود و پرداخت پیوسته سود تقسیمی هستند
       مدیران ارشد یک شرکت که براي مدیریت برمدیره هیئت

  .اندفعالیت هاي شرکت تعیین شده
اي است که قانونی براي تشدید جنبه هاي کمیته کدبري کمیته

و تعیین کمیته است طراحی نموده  مختلف نظارت مالی شرکت ها
   .هاي پاداش و حسابرسی از جمله توصیه هاي آن است

فردي است در سمت ریاست  یک شرکترئیس هیئت مدیره 
  .دارانهیئت مدیره و نماینده اصلی سهام

نماینده اصلی مدیر و کارکنان یک شرکت، در سمت اداره مدیرعامل 
  .است روزانه آن

اي  مجموعه گرد آمدهحاکمیت شرکتی  قانون ترکیبی در مورد
  کدبري، همپل، گرین بري هايهاي کمیتهاز توصیه است 

که نتیجه نهایی آن گزارشگري شفاف تر توسط شرکت به ویژه در 
ها به ارتباط با پرداخت حقوق و پاداش مدیران و نیز الزام شرکت

  .رعایت الزامات حاکمیت شرکتی بوده است
ها که در آن اطالعات م مکان ثبت شرکتنا ها دفتر ثبت شرکت

باید نزد  سهامی عام و خاصقانونی مورد نیاز در مورد شرکت هاي 
  .شود ها بایگانیثبت کننده شرکت

که داراي هویت حقوقی جدا از را گویند تجاري  هرگونه واحدشرکت 
     ها محدود هستند و اکثراً تحت قانون از اعضاي آن باشد، بیشتر شرکت

  .رسدها به ثبت میتشرک

بهـاي  سـاخت محصـول و خـدمات     یعنـی   بهاي تمام شده فـروش   
  .فروخته شده به مشتریان

 داران یک شرکت براي مراقبـت که توسط سهامهستند افرادي  مدیران
  .شونداز منافعشان انتخاب می

از  شـرکت بهـاي تمـام شـده رسـاندن محصـول      یعنـی   توزیع جمخار
  .کارخانه به مشتري

 از سـود شـرکت بـه سـهامداران     ام تقسیمی یعنی مبلغی که سه سود
  .شود پرداخت می

وامی است که می توان مثل سهام یـک شـرکت خریـد و     سهام قرضه
  .فروش کرد

  .ارزش ثبت شده یک سهم در سوابق حسابداريارزش اسمی 
 هاي تاسیس شدهبازار اصلی بورس سهام براي شرکت فهرست رسمی

  .است
ین یک متغیر با متغیر دیگـر واحـد تجـاري مثـل     رابطه بیعنی نسبت 

  .سود به فروش
سود قبل از بهره که به عنـوان  یعنی  کار گرفته شده بهبازده سرمایه 

  .شوددرصد سرمایه مورد استفاده اظهار می
که تا آن زمان باید بابت تمـام خریـدها، از   است تاریخی  سویهزمان ت

  .یل صورت گیردسوي خریدار پرداخت و از سوي فروشنده تحو
تفاوت بین مبلغ دریافـت شـده و ارزش اسـمی در    یعنی  صرف سهام

  .زمان انتشار سهام جدید توسط شرکت
عرضـه کننـدگان و       توان پرداخت حقوق، صورت حساب  نقدینگی 

  .است سایر تعهدات در زمان دین
  .را گویند نفع در گردش واحد تجاريافراد ذي ذي نفعان

  .قالم فیزیکی که قابل دیدن و لمس کردن باشدایعنی  مشهوداقالم 
سازد تا که یک شرکت را قادر می منابع مالییعنی  سرمایه در گردش

تـوان   خود را ادامه دهد، مثالً داشتن سهام براي فـروش،  روزانهفعالیت 
بـدهی در   جـه نقـد بـراي پرداخـت    واعتبار دهی به مشتریان و داشتن 

  .زمان مقرر
داران در صـورتی کـه عوایـد شـرکت     براي سـهام یعنی نرخ سود  بازده

هـر چـه بـازده    . عنوان سود تقسیمی  بین آن ها توزیـع شـده باشـد    به
  .گیردبیشتر باشد، پول بیشتري به سهامداران تعلق می
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  پیوست 

  
به امور درکشور ایران، قوانین مربوط به انواع شرکتها، نحوه ثبت شرکتها، وضعیت قانونی آنها و سایرموارد مربوط  -1

 .بیان شده است 1347و اصالحیه بعدي آن در سال  1311تجارتی در قانون تجارت مصوب سال 

  
  :هاي تجارتی بر هفت قسم است طبق قانون تجارت شرکت -2

  شرکت سهامی -1
 شرکت با مسولیت محدود -2

 شرکت تضامنی -3

 شرکت مختلط غیرسهامی -4

 شرکت مختلط سهامی -5

 شرکت نسبی - 6

 شرکت تعاونی تولید و مصرف -7

 :یف و برخی قوانین مربوط به این شرکتها بشرح زیر می باشدتعر

، شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسوولیت صاحبان سهام، محدود به مبلغ شرکت سهامی (1)
  :شود شرکت سهامی به دو نوع تقسیم می .اسمی سهام آنهاست

. کنند را از طریق فروش سهام به مردم تامین می هایی که موسسین آنها قسمتی از سرمایه شرکت شرکت -نوع اول
  .شوند نامیده می سهامی عام شرکتها  گونه شرکت این

گونه  این. هایی که تمام سرمایه آنها در موقع تاسیس منحصرا توسط موسسین تامین گردیده است شرکت -نوع دوم
  .شوند نامیده می سهامی خاص شرکتها  شرکت

شرکتی است که بین دو یا چند نفر براي امور تجارتی تشکیل شده و هر یک از  شرکت با مسوولیت محدود) 2(
که سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول  شرکاء بدون این

  .قروض و تعهدات شرکت است
ت در مقابل اشخاص ثالث شرکت تضامنی قید شود و اال آن شرک) با مسئولیت محدود(در اسم شرکت باید عبارت 

اسم شرکت نباید متضمن اسم هیچ یک از شرکاء باشد و اال شریکی که اسم . محسوب و تابع مقررات آن خواهد بود
  .او در اسم شرکت قید شده در مقابل اشخاص ثالث حکم شریک ضامن در شرکت تضامنی را خواهد داشت

الشرکه غیرنقدي نیز تقویم و  شود که تمام سرمایه نقدي تادیه و سهم شرکت با مسئولیت محدود وقتی تشکیل می
هر یک از شرکاء به نسبت سهمی که در شرکت دارد داراي راي خواهد بود مگر اینکه اساسنامه . تسلیم شده باشد

راجع به  روابط بین شرکاء در این نوع شرکت تابع اساسنامه است اگر در اساسنامه. ترتیب دیگري مقرر داشته باشد
  .تقسیم نفع و ضرر مقررات خاصی نباشد تقسیم مزبور به نسبت سرمایه شرکاء به عمل خواهد آمد
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شرکتی است که در تحت اسم مخصوص براي امور تجارتی بین دو یا چند نفر با مسئولیت شرکت تضامنی ) 3(
ر یک از شرکاء مسئول پرداخت اگر دارایی شرکت براي تادیه تمام قروض کافی نباشد ه: شود تضامنی تشکیل می

هر قراري که یبن شرکاء برخالف این ترتیب داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث کان . تمام قروض شرکت است
  .لم یکن خواهد بود

در صورتی که اسم . و الاقل اسم یک نفر از شرکاء ذکر شود) شرکت تضامنی(در اسم شرکت تضامنی باید عبارت 
و (می تمام شرکاء نباشد باید بعد از اسم شریک یا شرکایی که ذکر شده است عبارتی از قبیل شرکت مشتمل بر اسا

  .قید شود) و برادران(یا ) شرکاء
الشرکه غیرنقدي نیز تقویم و تسلیم شده  شود که تمام سرمایه نقدي تادیه و سهم شرکت تضامنی وقتی تشکیل می

نامه غیر از این  شود مگر آنکه شرکت رکه بین شرکاء تقسیم میالش در شرکت تضامنی منافع به نسبت سهم. باشد
  .ترتیب را مقرر داشته باشد

  .تواند سهم خود را به دیگري منتقل کند مگر به رضایت تمام شرکاء در شرکت تضامنی هیچ یک از شرکاء نمی
س از انحالل طلبکاران مادام که شرکت تضامنی منحل نشده مطالبه قروض آن باید از خود شرکت به عمل آید و پ

توانند براي وصول مطالبات خود به هر یک از شرکاء که بخواهند و یا به تمام آنها رجوع کنند، و در هر  شرکت می
نماید از  توانند به استناد اینکه میزان قروض شرکت از میزان سهم او در شرکت تجاوز می یک از شرکاء نمی حال هیچ

فقط در روابط بین شرکاء مسئولیت هر یک از آنها در تادیه قروض شرکت به نسبت . تادیه قروش شرکت امتناع ورزد
. نامه ترتیب دیگري اتخاذ نشده باشد سرمایه خواهد بود که در شرکت گذاشته است آن هم در صورتی که در شرکت

یت تمام مقررات تواند با تصویب تمام شرکاء به شرکت سهامی مبدل گردد در این صورت رعا هر شرکت تضامنی می
  .راجعه به شرکت سهامی الزامی است

شرکتی است که براي امور تجارتی در تحت اسم مخصوصی بین یک یا چند نفر  شرکت مختلط غیرسهامی) 4(
شریک ضامن مسئول . شود شریک ضامن و یک یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود بودن انتشار سهام تشکیل می

ست عالوه بر دارایی شرکت پیدا شود شریک با مسئولیت محدود کسی است که کلیه قروضی است که ممکن ا
در اسم شرکت باید عبارت . اي است که در شرکت گذارده و یا بایستی بگذارد مسئولیت او فقط تا میزان سرمایه

وض تواند شخصا براي قر شریک ضامن را وقتی می. و الاقل اسم یکی از شرکاء ضامن قید شود) شرکت مختلط(
اگر دارایی شرکت براي تادیه تمام قروض آن کافی نباشد طلبکاران . شرکت تعقیب نمود که شرکت منحل شده باشد

آن حق دارند بقیه طلب خود را از دارایی شخصی تمام یا هر یک از شرکاء ضامن وصول کنند در این صورت بین 
  .دطلبکاران شرکت و طلبکاران شخصی شرکاء ضامن تفاوتی نخواهد بو

هر یک از شرکاء با مسئولیت محدود که اسمش جزء . روابط بین شرکاء با رعایت مقررات تابع شرکت نامه خواهد بود
هر قراري که برخالف این ترتیب . اسم شرکت باشد در مقابل طلبکاران شرکت شریک ضامن محسوب خواهد شد

  .اثر است بین شرکاء داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث بی
ره شرکت مختلط غیرسهامی به عهده شریک یا شرکاي ضامن و حدود اختیارات آنها همان است که در مورد ادا

شریک با مسئولیت محدود نه به عنوان شریک حق اداره کردن شرکت را دارد نه . شرکاء شرکت تضامنی مقرر است
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تواند بدون رضایت سایر شرکاء  ضمنا هیچ شریک با مسئولیت محدود نمی. اداره امور شرکت از وظایف او است
  .الشرکه خود به او داخل در شرکت کند شخص ثالثی را با انتقال تمام یا قسمتی از سهم

شرکتی است که در تحت اسم مخصوصی بین یک عده شرکاء سهامی و یک یا چند  شرکت مختلط سهامی) 5(
آنها به صورت سهام یا قطعات سهام شرکاء سهامی کسانی هستند که سرمایه . شود نفر شریک ضامن تشکیل می

شریک ضامن کسی است که . القیمه درآمده و مسئولیت آنها تا میزان همان سرمایه است که در شرکت دارند متساوي
. سرمایه او به صورت سهام در نیامده و مسئول کلیه قروضی است که ممکن است عالوه بر دارایی شرکت پیدا شود

ئولیت آنها در مقابل طلبکاران و روابط آنها با یکدیگر تابع مقررات شرکت تضامنی در صورت تعدد شریک ضامن مس
  .خواهد بود

  .و الاقل اسم یکی از شرکاء ضامن قید شود) شرکت مختلط(در اسم شرکت باید عبارت 
  .مدیریت شرکت مختلط سهامی مخصوص به شریک یا شرکاء ضامن است

تجارتی در تحت اسم مخصوص بین دو یا چند نفر تشکیل و شرکتی است که براي امور  شرکت نسبی) 6(
  .اي است که در شرکت گذاشته مسئولیت هر یک از شرکاء به نسبت سرمایه

در صورتی که اسم شرکت . و الاقل اسم یک نفر از شرکاء باید ذکر شود) شرکت نسبی(در اسم شرکت نسبی عبارت  
و » وشرکاء«شریک یا شرکایی که ذکر شده عبارتی از قبیل مشتمل بر اسامی تمام شرکاء نباشد بعد از اسم 

  .ضروري است» برادران«
مادام که شرکت نسبی منحل نشده مطالبه قروض آن باید از خود شرکت به عمل آید فقط پس از انحالل طلبکاران 

ادیه تمام قروض شرکت اگر دارایی شرکت نسبی براي ت. توانند با رعایت ماده فوق به فرد فرد شرکاء مراجعه کنند می
  .کافی نباشد هر یک از شرکاء به نسبت سرمایه که در شرکت داشته مسئول تادیه قروض شرکت است

شود و شرکاء مشاغل خود را براي  اي ارباب حرف تشکیل می شرکتی است که بین عده شرکت تعاونی تولید) 7(
  .برند تولید و فروش اشیاء یا اجناس به کار می

  : شود شرکتی است که براي مقاصد ذیل تشکیل می مصرفشرکت تعاونی 
  .فروش اجناس الزمه براي مصارف زندگانی اعم از اینکه اجناس مزبور را شرکاء ایجاد کرده یا خریده باشند -1
 .تقسیم نفع و ضرر بین شرکاء به نسبت خرید هر یک از آنها -2

سهامی یا بر طبق مقررات مخصوصی که با  شرکت تعاونی اعم از تولید یا مصرف ممکن است مطابق اصول شرکت
  .تراضی شرکاء ترتیب داده شده باشد تشکیل بشود

  
 .تعداد شرکا نباید از سه نفر کمتر باشد) اعم از سهامی عام یا سهامی خاص( در شرکت سهامی   -3

  
است که طبق تعریف استانداردهاي حسابداري ایران حق امتیاز و فرانشیز مجوز استفاده از حقوق دیگران   -4

صاحب حق براساس توافقنامه در قبال دریافت مبلغ مشخصی، امتیاز ساخت و حق فروش تولیدات یا انجام 
ها و  در توافقنامه معموال محدودیت. کند خدمات مشخص، استفاده از نام یا عالمت تجاري را به خریدار اعطا می

ها و  در مورد کیفیت محصوالت، نرخ ها از جمله ممکن است این محدودیت. شود تعهدات طرفین مشخص می
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براي تحصیل حق امتیاز و فرانشیز، مبالغی به طور . قیمت تولیدات یا الزام بر خرید کاال از محل مشخص باشد
مبالغی که در ابتدا . شود یکجا در زمان انعقاد قرارداد، در طول قرارداد و یا با ترکیبی از این دو شیوه پرداخت می

 ودش یکجا پرداخت می

  
شود و شرکاء  اي ارباب حرف تشکیل می شرکتی است که بین عده شرکت تعاونی تولیدطبق قانون تجارت   -5

  .برند مشاغل خود را براي تولید و فروش اشیاء یا اجناس به کار می
  : شود شرکتی است که براي مقاصد ذیل تشکیل می شرکت تعاونی مصرف

  .از اینکه اجناس مزبور را شرکاء ایجاد کرده یا خریده باشندفروش اجناس الزمه براي مصارف زندگانی اعم  -3
 .تقسیم نفع و ضرر بین شرکاء به نسبت خرید هر یک از آنها -4

 
 .مقررات مربوط به تاسیس، ثبت و اداره شرکتها در ایران در قانون تجارت تصریح شده است   - 6

  
به امضا موسسین رسیده و مشتمل بر مطالب  بر اساس الزامات قانون تجارت طرح اساسنامه باید با قید تاریخ   - 7

  :زیر باشد
  .نام شرکت -1
 .موضوع شرکت به طور صریح و منجز -2

 .مدت شرکت -3

 .مرکز اصلی شرکت و محل شعب آن اگر تاسیس شعبه موردنظر باشد -4

 .مبلغ سرمایه شرکت و تعیین مقدار نقد و غیرنقد آن به تفکیک -5

ا و در صورتی که ایجاد سهام ممتاز موردنظر باشد تعیین تعداد نام و با نام و مبلغ اسمی آنه تعداد سهام بی - 6
 .گونه سهام و خصوصیات و امتیازات این

تعیین مبلغ پرداخت شده هر سهم و نحوه مطالبه بقیه مبلغ اسمی هر سهم و مدتی که ظرف آن باید  -7
 .مطالبه شود که به هر حال از پنج سال متجاوز نخواهد بود

 .امنحوه انتقال سهام با ن -8

 .نام و بالعکس طریقه تبدیل سهام با نام به سهام بی -9

  .بینی امکان صدور اوراق قرضه، ذکر شرایط و ترتیب آن در صورت پیش -10
  .شرایط و ترتیب افزایش و کاهش سرمایه شرکت -11
  .مواقع و ترتیب دعوت مجامع عمومی -12
  .رتیب اداره آنهامقررات راجع به حدنصاب الزم جهت تشکیل مجامع عمومی و ت -13
  .طریقه شور و اخذ راي و اکثریت الزم براي معتبربودن تصمیمات مجامع عمومی -14
تعداد مدیران و طرز انتخاب و مدت ماموریت آنها و نحوه تعیین جانشین براي مدیرانی که فوت یا استعفا  -15
  .گردند کنند یا محجور یا  معزول یا به جهات قانونی ممنوع می می
  .عیین وظایف و حدود اختیارات مدیرانت -16
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  .تعداد سهام تضمینی که مدیران باید به صندوق شرکت بسپارند -17
  .قید اینکه شرکت یک بازرس خواهد داشت یا بیشتر و نحوه انتخاب و مدت ماموریت بازرس -18
سلیم آن به بازرسان و تعیین آغاز و پایان سال مالی شرکت موعد تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان و ت -19

  .به مجمع عمومی ساالنه
  .نحوه انحالل اختیاري شرکت و ترتیب تصفیه امور آن -20
  .نحوه تغییر اساسنامه -21
  

، براي شرکتهاي تضامنی شرکتنامه تهیه می شود که در آن مقررات 1311طبق قانون تجارت مصوب سال   -8
تقسیم سود، مسئولیت شرکا در تادیه قروض شرکت،  مربوط به روابط بین شرکا شامل مواردي همچون نحوه

 . ذکر می شود... میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا و 

 
شرکت سهامی "و در شرکتهاي سهامی خاص عبارت  "شرکت سهامی عام"در شرکتهاي سهامی عام عبارت    -9

اق و اطالعیه ها و آگهی هاي باید قبل از نام شرکت یا بعد از آن بدون فاصله با نام شرکت در کلیه اور "خاص
 .    شرکت بطور روشن و خوانا قید شود

  
 

براساس الزامات تعیین شده درقانون تجارت، در موقع تاسیس سرمایه شرکتهاي سهامی عام از پنج میلیون     -10
 .   ریال و سرمایه شرکتهاي سهامی خاص از یک میلیون ریال نباید کمتر باشد

                              
درصد سرمایه شرکت را خود  20هاي سهامی عام موسسین باید اقالم  طبق قانون تجارت براي تاسیس شرکت    -11

ها  نزد یکی از بانک» شرکت در شرف تاسیس«درصد مبلغ تعهد شده را در حسابی به نام  35تعهد کرده و الاقل 
نویسی سهام که به امضاء کلیه  میه پذیرهاي به ضمیمه طرح اساسنامه شرکت و طرح اعال سپرده سپس اظهارنامه

ها و در نقاطی که  ها به دایره ثبت شرکت ها و در شهرستان موسسین رسیده باشد در تهران به اداره ثبت شرکت
  .ها وجود ندارد به اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و رسید دریافت کنند دایره ثبت شرکت

  :به امضاء کلیه موسسین رسیده و موضوعات زیر مخصوصا در آن ذکر شده باشداظهارنامه مذکور باید باقید تاریخ 
  .نام شرکت -1
 .هویت کامل و اقامتگاه موسسین -2

 .موضوع شرکت -3

 .مبلغ سرمایه شرکت و تعیین مقدار نقد و غیرنقد آن به تفکیک -4

باشد تعیین تعداد و  نام و مبلغ اسمی آنها و در صورتی که سهام ممتاز نیز موردنظر تعداد سهام با نام و بی -5
 .گونه سهام خصوصیات و امتیازات این
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اند با تعیین شماره حساب و نام بانکی که وجوه  میزان تعهد هر یک از موسسین و مبلغی که پرداخت کرده - 6
در مورد آورده غیرنقد تعیین اوصاف و مشخصات و ارزش آن به نحوي که . پرداختی در آن واریز شده است

 .ف آورده غیرنقد اطالع حاصل نمودبتوان از کم و کی

 .مرکز اصلی شرکت -7

 .مدت شرکت -8

  :طرح اساسنامه نیز باید با قید تاریخ به امضاء موسسین رسیده و مشتمل بر مطالب زیر باشد
  .نام شرکت -1
 .موضوع شرکت به طور صریح و منجز -2

 .مدت شرکت -3

 .مرکز اصلی شرکت و محل شعب آن اگر تاسیس شعبه موردنظر باشد -4

 .رمایه شرکت و تعیین مقدار نقد و غیرنقد آن به تفکیکمبلغ س -5

نام و بانام و مبلغ اسمی آنها و در صورتی که ایجاد سهام ممتاز موردنظر باشد تعیین تعداد  تعداد سهام بی - 6
 .گونه سهام و خصوصیات و امتیازات این

ی که ظرف آن باید تعیین مبلغ پرداخت شده هر سهم و نحوه مطالبه بقیه مبلغ اسمی هر سهم و مدت -7
 .مطالبه شود که به هر حال از پنج سال متجاوز نخواهد بود

 .نحوه انتقال سهام بانام -8

 .نام و بالعکس طریقه تبدیل سهام با نام به سهام بی -9

  .بینی امکان صدور اوراق قرضه، ذکر شرایط و ترتیب آن در صورت پیش -10
  .شرایط و ترتیب افزایش و کاهش سرمایه شرکت -11
  .مواقع و ترتیب دعوت مجامع عمومی -12
  .مقررات راجع به حدنصاب الزم جهت تشکیل مجامع عمومی و ترتیب اداره آنها -13
  .طریقه شور و اخذ راي و اکثریت الزم براي معتبربودن تصمیمات مجامع عمومی -14
مدیرانی که فوت یا استعفا تعداد مدیران و طرز انتخاب و مدت ماموریت آنها و نحوه تعیین جانشین براي  -15
  .گردند کنند یا محجور یا معزول یا به جهات قانونی ممنوع می می
  .تعیین وظایف و حدود اختیارات مدیران -16
  .تعداد سهام تضمینی که مدیران باید به صندوق شرکت بسپارند -17
  .وریت بازرسقید اینکه شرکت یک بازرس خواهد داشت یا بیشتر و نحوه انتخاب و مدت مام -18
تعیین آغاز و پایان سال مالی شرکت و موعد تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان و تسلیم آن به بازرسان  -19

  .و به مجمع عمومی ساالنه
  .نحوه انحالل اختیاري شرکت و ترتیب تصفیه امور آن -20
  .نحوه تغییر اساسنامه -21

  :ات زیر باشدنویسی نیز باید مشتمل بر نک طرح اعالمیه پذیره
  .نام شرکت -1
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 .شود هایی که شرکت به منظور آن تشکیل می موضوع شرکت و نوع فعالیت -2

 .مرکز اصلی شرکت و شعب آن در صورتی که تاسیس شعبه موردنظر باشد -3

 .مدت شرکت -4

هویت کامل و اقامتگاه و شغل موسسین، در صورتی که تمام یا بعضی از موسسین در امور مربوط به  -5
 .ا امور مشابه با آن سوابق یا اطالعات یا تجاربی داشته باشند ذکر آن به اختصارموضوع شرکت ی

مبلغ سرمایه شرکت و تعیین مقدار نقد و غیرنقد آن به تفکیک و تعداد و نوع سهام در مورد سرمایه  - 6
غیرنقد شرکت، تعیین مقدار و مشخصات و اوصاف و ارزش آن به نحوي که بتوان از کم و کیف سرمایه 

 .رنقد اطالع حاصل نمودغی

 .اند تعیین چگونگی و موجبات آن مزایا به تفصیل در صورتی که موسسین مزایایی براي خود در نظر گرفته -7

 .اند تعیین مقداري از سرمایه که موسسین تعهد کرده و مبلغی که پرداخت کرده -8

لعاتی که انجام گرفته هایی که موسسین تا آن موقع جهت تدارك مقدمات تشکیل شرکت و مطا ذکر هزینه -9
 .ها شرکت هاي الزم تا شروع فعالیت اند و برآورد هزینه است پرداخت کرده

در صورتی که انجام موضوع شرکت قانونا مستلزم موافقت مراجع خاصی باشد ذکر مشخصات اجازه نامه یا  -10
  .موافقت اصولی آن مراجع

نویس تعهد شود و تعیین مبلغی از آن  ید توسط پذیرهنویسی با ذکر حداقل تعداد سهامی که هنگام پذیره -11
  .نویسی نقدا پرداخت گردد که باید مقارن پذیره

ذکر شماره و مشخصات حساب بانکی که مبلغ نقدي سهام مورد تعهد باید به آن حساب پرداخت شود و  -12
بلغ نقدي به بانک مراجعه نویسی و پرداخت م توانند براي پذیره عالقه می تعیین مهلتی که طی آن اشخاص ذي

  .کنند
مندان به مرجع ثبت  تصریح به اینکه اظهارنامه موسسین به انضمام طرح اساسنامه براي مراجعه عالقه -13

  .ها تسلیم شده است شرکت
ذکر نام روزنامه کثیراالنتشاري که هرگونه دعوت و اطالعیه بعدي تا تشکیل مجمع عمومی موسس  -14

  .خواهد شدمنحصرا در آن منتشر 
  . نویسان چگونگی تخصیص سهام به پذیره -15

ها پس از مطالعه اظهارنامه و ضمائم آن و تطبیق مندرجات آنها با قانون، اجازه انتشار اعالمیه  مرجع ثبت شرکت
  .نویسی را صادر خواهد نمود پذیره

  
رایی و دیون شرکت را در طبق قانون تجارت هیات مدیره شرکت باید پس از انقضاي سال مالی صورت دا     -12

پایان سال و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت را به ضمیمه گزارشی درباره 
روز قبل  20اسناد مذکور در این ماده باید اقالً . فعالیت و وضع عمومی شرکت طی سال مالی مزبور تنظیم کند

 .ازرسان گذاشته شوداز تاریخ مجمع عمومی عادي ساالنه در اختیار ب
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مقررات مربوط . شود طبق قانون تجارت مجمع عمومی شرکت سهامی از اجتماع صاحبان سهام تشکیل می      -13
به حضور عده الزم براي تشکیل مجمع عمومی و آراء الزم جهت اتخاذ تصمیمات در اساسنامه معین خواهد شد 

  .مقرر شده باشدمگر در مواردي که به موجب قانون تکلیف خاص براي آن 
  :مجامع عمومی به ترتیب عبارتند از

  .مجمع عمومی موسس -1
 .مجمع عمومی عادي -2

 .العاده مجمع عمومی فوق -3

  :وظایف مجمع عمومی موسس به قرار زیر است
نویسی کلیه سهام شرکت و تادیه مبالغ  رسیدگی به گزارش موسسین و تصویب آن و همچنین احراز پذیره -1

  .الزم
 .مه شرکت و در صورت لزوم اصالح آنتصویب طرح اساسنا -2

 .انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت -3

تعیین روزنامه کثیراالنتشاري که هرگونه دعوت و اطالعیه بعدي براي سهامداران تا تشکیل اولین مجمع  -4
 .عمومی عادي در آن منتشر خواهد شد

نحالل شرکت قبل از موعد منحصرا در صالحیت مجمع هرگونه تغییر در مواد اساسنامه یا در سرمایه شرکت یا ا
  .باشد العاده می عمومی فوق

تواند نسبت به کلیه امور شرکت به جز آنچه که در صالحیت مجمع عمومی موسس و  مجمع عمومی عادي می
ضر در در مجمع عمومی عادي تصمیمات همواره با اکثریت نصف به عالوه یک آراء حا. العاده است تصمیم بگیرد فوق

در مورد . جلسه رسمی معتبر خواهد بود مگر در مورد انتخاب مدیران و بازرسان که اکثریت نسبی کافی خواهد بود
شود و حق راي هر  دهنده در عدد مدیرانی که باید انتخاب شوند ضرب می انتخاب مدیران تعداد آراء هر راي

تواند آراء خود را به یک نفر بدهد یا آن را بین چند  یدهنده م راي. دهنده برابر حاصل ضرب مذکور خواهد بود راي
  .تواند خالف این ترتیب را مقرر دارد نفري که مایل باشد تقسیم کند، اساسنامه شرکت نمی

بینی شده است براي رسیدگی به ترازنامه و  مجمع عمومی عادي باید سالی یک بار در موقعی که در اساسنامه پیش
لی قبل و صورت دارایی و مطالبات و دیون شرکت و صورتحساب دوره عملکرد ساالنه حساب سود و زیان سال ما

. هاي سال مالی تشکیل شود شرکت و رسیدگی به گزارش مدیران و بازرس یا بازرسان و سایر امور مربوط به حساب
زیان / اب سودبدون قرائت گزارش بازرس یا بازرسان شرکت در مجمع عمومی اخذ تصمیم نسبت به ترازنامه و حس

  .سال مالی معتبر نخواهد بود
  

اي که از بین صاحبان سهام انتخاب شده و کالً یا بعضاً قابل عزل  شرکت سهامی به وسیله هیات مدیره     -14
مدت . هاي سهامی عام نباید از پنج نفر کمتر باشد عده اعضاي هیات مدیره در شرکت. باشند اداره خواهد شد می

انتخاب مجدد مدیران . شود لیکن این مدت از دو سال تجاوز نخواهد کرد اسنامه معین میمدیریت مدیران در اس
 .بالمانع است
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  :توانند به مدیریت شرکت انتخاب شوند طبق قانون تجارت اشخاص ذیل نمی
  .محجورین و کسانی که حکم ورشکستگی آنها صادر شده است -1
ذیل به موجب حکم قطعی از حقوق اجتماعی کالً هاي  کسانی که به علت ارتکاب جنایت یا یکی از جنحه -2

 :یا بعضآٌ محروم شده باشند در مدت محرومیت

هایی که به موجب قانون در حکم خیانت در امانت یا  جنحه -کالهبرداري -خیانت در امانت -سرقت
 .تصرف غیرقانونی در اموال عمومی - تدلیس -اختالس -کالهبرداري شناخته شد است

اتی که به موجب مقررات این قانون اخذ تصمیم و اقدام درباره آنها در صالحیت خاص مجامع جز درباره موضوع
باشند مشروط بر آنکه تصمیمات و  عمومی است مدیران شرکت داراي کلیه اختیارات الزم براي اداره امور شرکت می

مه یا به موجب تصمیمات محدودکردن اختیارات مدیران در اساسنا. اقدامات آنها در حدود موضوع شرکت باشد
مجامع عمومی فقط از لحاظ روابط بین مدیران و صاحبان سهام معتبر بوده و در مقابل اشخاص ثالث باطل و 

  .یکن است لم کان
هیات مدیره باید اقالً یک نفر شخص حقیقی را به مدیریت عامل شرکت برگزیند و حدود اختیارات و مدت تصدي و 

در صورتی که مدیرعامل عضو هیات مدیره باشد دوره مدیریت عامل او از مدت عضویت . دالزحمه او را تعیین کن حق
تواند در عین حال رییس هیات مدیره همان شرکت  مدیرعامل شرکت نمی. او در هیات مدیره بیشتر نخواهد بود

  .باشد مگر با تصویب سه چهارم آراء حاضر در مجمع عمومی
مدیرعامل شرکت در حدود اختیاراتی که توسط . تواند مدیرعامل را عزل نماید تبصره هیات مدیره در هر موقع می

  .هیات مدیره به او تفویض شده است نماینده شرکت محسوب و از طرف شرکت حق امضاء دارد
  

هیات مدیره در اولین جلسه خود از بین اعضاي هیات یک رییس و یک نایب رییس که باید شخص حقیقی      -15
مدت ریاست رییس و نیابت نایب رییس هیات مدیره بیش از مدت . نماید مدیره تعیین می باشند براي هیات

تواند رییس و نایب رییس هیات مدیره را  هیات مدیره در هر موقع می. عضویت آنها در هیات مدیره نخواهد بود
شخص حقیقی که . هر ترتیبی خالف این ماده مقرر شود کان لم یکن خواهد بود. هاي مذکور عزل کند از سمت

به عنوان نماینده شخص حقوقی عضو هیات مدیره معرفی شده باشد در حکم عضو هیات مدیره تلقی خواهد 
هرگاه رییس هیات مدیره موقتاً نتواند وظایف خود را انجام دهد  وظایف او را نایب رییس هیات مدیره . شد

جلسات هیات مدیره موظف است که مجامع عمومی  رییس هیات مدیره عالوه بر دعوت و اداره. انجام خواهد داد
  .باشد دعوت نماید صاحبان سهام را در مواردي که هیات مدیره مکلف به دعوت آنها می

در صورتی که . شود اي مرکب از یک رییس و یک منشی و دو ناظر اداره می مجامع عمومی توسط هیات رییسه
یاست مجمع با رییس هیات مدیره خواهد بود مگر در مواقعی که بینی نشده باشد ر ترتیب دیگري در اساسنامه پیش

انتخاب یا عزل بعضی از مدیران یا کلیه آنها جزو دستور جلسه مجمع باشد که در این صورت رییس مجمع از بین 
ناظران از بین صاحبان سهام انتخاب خواهند شد . سهامداران حاضر در جلسه به اکثریت نسبی انتخاب خواهد شد

  .منشی جلسه ممکن است صاحب سهم نباشد ولی
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هیات مدیره باید اقالً یک نفر شخص حقیقی را به مدیریت عامل شرکت برگزیند و حدود اختیارات و مدت     -16
در صورتی که مدیرعامل عضو هیات مدیره باشد دوره مدیریت عامل او از . یین کندالزحمه او را تع تصدي و حق

تواند در عین حال رییس هیات مدیره  مدیرعامل شرکت نمی. مدت عضویت او در هیات مدیره بیشتر نخواهد بود
 .همان شرکت باشد مگر با تصویب سه چهارم آراء حاضر در مجمع عمومی

 
 .قع می تواند مدیر عامل را عزل کندهیات مدیره در هر مو      - 17

  
سهم قسمتی است از سرمایه شرکت سهامی که مشخص میزان مشارکت و تعهدات و منافع صاحب آن در     - 18

اي است که نماینده تعداد سهامی است که صاحب آن در  ورقه سهم، سند قابل معامله. باشد شرکت سهامی می
در صورتی که براي بعضی از سهام شرکت با رعایت . نام باشد بی سهم ممکن است با نام و یا.شرکت سهامی دارد

هاي سهامی عام،  در شرکت. شود گونه سهام سهام ممتاز نامیده می مقررات این قانون مزایایی قائل شوند این
 .هزار ریال بیشتر باشد 10مبلغی اسمی هر سهم نباید از 

  
اي سهامی هنگامی که اظهارنامه ثبت و طرح ، شرکته1347طبق اصالحیه قانون تجارت مصوب سال     -19

اساسنامه شرکت را به مرجع ثبت شرکتها تسلیم می کنند بایستی انواع سهام، تعداد آنها، با نام یا بی نام بودن 
چنانچه . آنها و مبلغ اسمی آنها را مشخص کنند و به همان میزان و کیفیت سهم صادر و به عموم عرضه کنند

مند وجوه بیشتري بود و قصد تامین آنرا از محل صدور سهام عادي داشت، باید طبق در آینده شرکت نیاز
 :این مراحل شامل موارد زیر می باشد. قوانین، مراحل مربوط به افزایش سرمایه را طی کند

العاده به پیشنهاد هیات مدیره پس از قرائت گزارش بازرس یا بازرسان شرکت در مورد افزایش  مجمع عمومی فوق
کند  العاده که در مورد افزایش سرمایه اتخاذ تصمیم می مجمع عمومی فوق .کند رمایه شرکت اتخاذ تصمیم میس

شرایط مربوط به فروش سهام جدید و تأدیه قیمت ان را تعیین یا اختیار تعیین آن را به هیات مدیره واگذار خواهد 
ن توجیه لزوم افزایش سرمایه و نیز شامل گزارشی پیشنهاد هیات مدیره راجع به افزایش سرمایه باید متضم .کرد

هاي سال مالی قبل  درباره شرکت از بدو سال مالی در جریان و اگر تا آن موقع مجمع عمومی نسبت به حساب
تصمیم نگرفته باشد حاکی از وضع شرکت از ابتداي سال مالی قبل باشد گزارش بازرس یا بازرسان باید شامل 

  .هاد هیات مدیره باشداظهارنظر درباره پیشن
در خرید سهام جدید صاحبان سهام شرکت به نسبت سهامی که مالکند حق تقدم دارند و این حق قابل نقل و انتقال 

این مهلت . روز نخواهد بود 60توانند حق تقدم مذکور را اعمال کنند کمتر از  است مهلتی که طی آن سهامداران می
 .شود گردد شروع می ن مینویسی تعیی از روزي که براي پذیره

هاي سهامی خاص پس از اتخاذ تصمیم راجع به افزایش سرمایه از طریق انتشار سهام جدید باید مراتب از  در شرکت
گردد به اطالع صاحبان  هاي مربوط به شرکت در آن نشر می طریق نشر آگهی در روزنامه کثیراالنتشاري که آگهی

ت مربوط به مبلغ افزایش سرمایه و مبلغ اسمی سهام جدید و حسب مورد مبلغ سهام برسد در این آگهی باید اطالعا
اضافه ارزش سهم و تعداد سهامی که هر صاحب سهم به نسبت سهام خود حق تقدم در خرید آنها را دارد و مهلت 
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اشد در صورتی که براي سهام جدید شرایط خاصی در نظر گرفته شده ب. نویسی و نحوه پرداخت ذکر شود پذیره
  .چگونگی این شرایط در آگهی قید خواهد شد

هاي سهامی عام پس از اتخاذ تصمیم راجع به افزایش سرمایه از طریق انتشار سهام جدید باید آگهی به  در شرکت
نام براي دریافت گواهینامه  نحو مذکور در مورد شرکت سهامی خاص منتشر و در آن قید شود که صاحبان سهام بی

روز باشد به مراکزي که  20که حق تقدم در خرید آن را دارند ظرف مهلت معین که نباید کمتر از حق خرید سهامی 
هاي حق خرید  براي صاحبان سهام با نام گواهینامه. از طرف شرکت تعیین و در آگهی قید شده است مراجعه کنند

  .باید توسط پست سفارش ارسال گردد
. ام جدید و یا از طریق باالبردن مبلغ اسمی سهام موجود افزایش دادتوان از طریق صدور سه سرمایه شرکت را می

  :پذیر است تادیه مبلغ اسمی سهام جدید به یکی از طرق زیر امکان
  .پرداخت مبلغ اسمی سهم به نقد -١
 .تبدیل مطالبات نقدي حاصل شده اشخاص از شرکت به سهام جدید -٢

از اضافه ارزش سهام جدید به سرمایه انتقال سود تقسیم نشده یا اندوخته یا عواید حاصله  -٣
 .شرکت

  .تبدیل اوراق قرضه به سهام -٤
افزایش سرمایه از طریق باالبردن مبلغ اسمی سهام موجود در صورتی که براي صاحبان سهام ایجاد تعهد کند ممکن 

اسمی سهام فقط در شرکت سهامی خاص تأدیه مبلغ . نخواهد بود مگر آنکه کلیه صاحبان سهام با آن موافق باشند
  .جدید به غیر نقد نیز مجاز است

تواند سهام جدید را براي مبلغ اسمی بفروشد یا اینکه مبلغی عالوه بر مبلغ اسمی سهم به عنوان اضافه  شرکت می
تواند عواید حاصله از اضافه ارزش سهام فروخته شده را به اندوخته  شرکت می. ارزش سهم از خریداران دریافت کند

  .یا نقداً بین صاحبان سهام سابق تقسیم کند یا در ازاء آن سهام جدید به صاحبان سهام سابق بدهدمنتقل سازد 
  

طبق قانون تجارت ایران، ورقه قرضه ورقه قابل معامله اي است که معرف مبلغ وامی است با بهره معین که     -20
قرضه ممکن است عالوه بر بهره، حقوق  براي ورقه. تمام یا اجزاي آن، در موعد یا مواعد معینی باید مسترد گردد

 .دیگري نیز شناخته شود

انتفاعی دولت و یا سایر  -هاي عمرانی پس از انقالب اسالمی ایران به منظور مشارکت عمومی مردم در اجراي طرح
سط اي تو هاي سودآوري تولیدي، ساختمانی و خدماتی و با توجه به ربوي بودن اوراق قرضه ، مطالعات گسترده طرح

ریزي و بور اوراق بهادار انجام و سپس اوراق جدیدي که  بانک مرکزي جمهوري اسالمی، سازمان مدیریت و برنامه
  :مبتنی بر موارد زیر است طراحی گردید

  .نماید دهد بلکه در یک طرح اقتصادي معین مشارکت می دارنده اوراق مشارکت وجوه خود را قرض نمی. الف
ا مبلغی که در تامین مالی طرح مشارکت نموده است از سود حاصل از طرح سهیم گذار متناسب ب سرمایه -ب

  .باشد می
  :ها و نحوه انتشار اوراق مشارکت بیان داشت توان در تعریف، ویژگی موارد زیر را می
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  تعریف -1
بانک مرکزي اوراق مشارکت اوراقی است که به موجب قانون انتشار اوراق مشارکت و یا مجوز قانونی خاص یا مجوز 

  .شود  آن منتشر می) انتشاردهندگان(هاي اقتصادي صادرکنندگان  جهت تامین بخشی از منابع مالی طرح
  ناشران اوراق مشارکت -2

هاي سهامی عام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، سایر  هاي دولتی، شرکت ها، شرکت دولت، شهرداري
  رکزيهاي سهامی عام و خاص و بانک م شرکت

  مشخصات اوراق مشارکت -3
نام باشد، داراي مدت معین است، بازپرداخت اصل اوراق در  تواند با نام یا بی این اوراق داراي قیمت اسمی است، می

الحساب در مقاطع معین توسط ناشر تضمین شده و خرید و فروش آن در بانک عامل یا  سررسید و پرداخت سود علی
  .ستبورس اوراق بهادار مجاز ا

  )گذاران سرمایه(حقوق دارندگان اوراق مشارکت  -4
  .کند دارنده اوراق مشارکت، در سررسید اصل قیمت اسمی را دریافت می. الف
دارنده اوراق مشارکت متناسب با قیمت اسمی و مدت زمان مشارکت در سود حاصل از اجراي طرح سهیم  -ب

کند، در خاتمه طرح  د مقرره از طریق بانک عامل دریافت میالحساب در موع باشد، سود مزبور را به صورت علی می
الحساب  سود قطعی طرح توسط عامل محاسبه شده سپس سود علی) حداکثر پس از شش ماه از تاریخ سررسید(

الحساب پرداختی  شود چنانچه سود قطعی کمتر از سود علی کسر و الباقی سود به دارنده اوراق مشارکت پرداخت می
در صورتی که طرح زیان بدهد جبران زیان به عهده . شود الحساب پرداختی مسترد نمی التفاوت سود علی باشد، مابه
  .ناشر است

با فروش اوراق ). توسط بانک عامل یا بورس اوراق بهادار(تواند اوراق مزبور را بفروشد  دارنده اوراق مشارکت می -ج
  .شود ق میمشارکت، رابطه وکیل و موکل بین ناشر و خریدار محق

  .هاي دولتی استفاده نمود توان به عنوان وثیقه در قراردادهاي مربوط به دستگاه اوراق مشارکت را می -د
هاي  هاي سهامی عام منتشر شده است در سررسید نهایی با سهام سایر شرکت اوراق مشارکتی که توسط شرکت -هـ

همچنین اوراق مذکور در سررسید قابل تبدیل به . تپذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار قابل تعویض اس
  .باشد هاي موضوع طرح اوراق مشارکت می سهام شرکت

  انواع اوراق مشارکت - 6
هایی که مسوولیت  هاي ناشران آنها و سازمان بندي خاصی نشده، اما براساس نوع طرح اوراق مشارکت در قوانین طبقه

توان  بندي زیر را می طبقه) الحساب اصل و سود علی(کننده  اي تضمینه صدور مجوز آن را دارند، همچنین سازمان
  :انجام داد

  اوراق مشارکت دولت - 1-6
شود و وزارت امور  انتفاعی دولت صادر شده، میزان آن در بودجه تعیین می - هاي عمرانی جهت تامین منابع مال طرح

در صورتی که . اب و سود تحقق یافته استالحس کننده بازپرداخت اصل و سود علی اتصادي و دارایی تضمین
  .انتفاعی باشند مشمول همین موارد خواهند شد -هاي عمرانی هاي دولتی مجري طرح ها و یا شرکت شهرداري
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  هاي دولتی و سایر موسسات ها، شرکت اوراق مشارکت شهرداري -2-6
عمرانی و انتفاعی دولت است و شامل هاي  هایی غیر از طرح در تمام این موسسات اوال اوراق مشارکت براي طرح

باشد، ثانیا مجوز آنها توسط بانک مرکزي صادر خواهد شد،  هاي تولیدي، ساختمانی و خدماتی سودآور می طرح
بدیهی است ابتدا باید طرح به بانک عامل جهت بررسی داده شود و پس از بررسی و موافقت بانک عامل به بانک 

ر مکلف است بازپرداخت اصل و سود اوراق را تعهد کند و وثایق الزم را براي تضمین مرکزي ارایه گردد و ثالثا ناش
اوراق مشارکت قابل تبدیل و تعویض با سهام . بازپرداخت اصل و سود قطعی به اوراق در اختیار بانک عامل قرار دهد

  .هاي سهامی عام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار منحصر است به شرکت
  مشارکت بانک مرکزي اوراق -3-6

براساس قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي به بانک مرکزي اجازه داده شده با تصویب شوراي پول و اعتبار اقدام به 
از این رو به شرط ). ها هاي تولیدي و براي تقویت پایه سرمایه بانک بدون مطرح شدن طرح(انتشار این اوراق نماید 

  .تواند اقدام به انتشار اوراق مشارکت نماید انکی بدون ربا، بانک مرکزي میعدم مغایرت با قانون عملیات ب
  :با توجه به موارد ذکر شده می توان بین اوراق قرضه و اوراق مشارکت تفاوتهایی به شرح زیر قائل شد

شود حال آنکه در مورد اوراق قرضه چنین  هایی مشخص منتشر می اوراق مشارکت براي طرح یا طرح -1
  .وجود نداردالزامی 

گیرد و سود قطعی آن در پایان طرح  الحساب به نرخ معین تعلق می به اوراق مشارکت سودي به عنوان علی -2
شود، در صورتی  التفاوت پرداخت می و یا در سررسید اوراق مشارکت از محل سود قطعی طرح تعیین و مابه

 .که در اوراق قرضه اعطاي چنین سودي معمول نیست

مشارکت باید در مقاطعی از زمان وضعیت مالی و عملکرد اجراي طرح موضوع اوراق مشارکت ناشران اوراق  -3
 .را گزارش کنند

در مورد اوراق مشارکت (الحساب اوراق مشارکت حسب مورد توسط دولت  بازپرداخت اصل و پرداخت سود علی -4
شود و به این ترتیب خطر  مین میتض) در مورد سایر انواع اوراق مشارکت(یا توسط بانک عامل ) هاي عمرانی طرح

 .ها وجود دارد یک از انواع آن وجود ندارد، در حالی که این خطر در مورد اوراق قرضه شرکت نکول در مورد هیچ

 
 :در فرهنگ لغات مسئولیت پاسخگویی بشرح زیر تعریف شده است -21

  ".استالزام شخص به تشریح و ارائه دالیل منطقی در مورد اعمالی که انجام داده "
  

طبق قانون تجارت هیات مدیره شرکت باید پس از انقضاي سال مالی صورت دارایی و دیون شرکت را در  - 22
پایان سال و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت را به ضمیمه گزارشی درباره 

ن ماده باید اقال بیست روز قبل اسناد مذکود در ای. فعالیت و وضع عمومی شرکت طی سال مالی مزبور تهیه کند
 .از تاریخ مجمع عمومی عادي ساالنه در اختیار بازرسان گذاشته شود

هاي سود و زیان و ترازنامه شرکت گزارش  هاي سهامی عام هیات مدیره مکلف است که به حساب در شرکت
هاي شرکت گواهی  اره حسابحسابداران رسمی باید عالوه بر اظهارنظر درب. حسابداران رسمی را نیز ضمیمه کند

هاي شرکت و توضیحات مورد لزوم در اختیار آنها قرار داشته و  نمایند که کلیه دفاتر و اسناد و صورت حساب
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هاي سود و زیان و ترازنامه تنظیم شده از طرف هیات مدیره وضع مالی شرکت را به نحو صحیح و روشن  حساب
هاي  کور در این ماده حسابداران موضوع فصل هفتم قانون مالیاتمنظور از حسابداران رسمی مذ. دهد نشان می

باشد و در صورتی که به موجب قانون شرایط و نحوه انتخاب حسابداران  می 1345مستقیم مصوب اسفند سال 
رسمی تغییر کند و یا عنوان دیگري براي آنان در نظر گرفته شود شامل حسابداران مذکور در این ماده نیز خواهد 

  .بود
بینی شده است براي رسیدگی به ترازنامه و  مجمع عمومی عادي باید سالی یک بار در موقعی که در اساسنامه پیش

حساب سود و زیان سال مالی قبل و صورت دارایی و مطالبات و دیون شرکت و صورتحساب دوره عملکرد ساالنه 
. هاي سال مالی تشکیل شود ر مربوط به حسابشرکت و رسیدگی به گزارش مدیران و بازرس یا بازرسان و سایر امو

زیان / بدون قرائت گزارش بازرس یا بازرسان شرکت در مجمع عمومی اخذ تصمیم نسبت به ترازنامه و حساب سود
  .سال مالی معتبر نخواهد بود

ت در مواردي که تصمیمات مجمع عمومی متضمن یکی از امور ذیل باشد یک نسخه از صورت جلسه مجمع باید جه
  :ها ارسال گردد ثبت به مرجع ثبت شرکت

  .انتخاب مدیران و بازرس یا بازرسان -1
 .تصویب ترازنامه -2

 .کاهش یا افزایش سرمایه و هر نوع تغییر در اساسنامه -3

 .انحالل شرکت و نحوه تصفیه آن -4

 
طبق استانداردهاي حسابداري ایران عالوه بر مواردي همچون گزارش مدیران و گزارش حسابرسی،  -23

 :این مجموعه شامل موارد زیر است. شات ساالنه باید شامل مجموعه کامل صورتهاي مالی باشدگزار

   صورت جریان وجوه نقد  -4            صورت سود و زیان جامع -3  صورت سود و زیان -2  ترازنامه     -1
  یادداشت هاي توضیحی -5  

 
دیریت واحد تجاري موظف م. هاي مالی به عهده مدیریت واحد تجاري است مسئولیت تهیه و ارائه صورت - 24

اي است که تصویري مطلوب از وضعیت مالی، عملکرد مالی و  هاي مالی به گونه به تهیه و ارائه صورت
 . پذیري مالی واحد تجاري ارائه کند انعطاف

  
براساس قانون تشکیل سازمان حسابرسی ، وظیفه تدوین و تعمیم اصول و ضوابط حسابداري و حسابرسی  -25

مرجع تخصصی و رسمی تدوین اصول و ضوابط حسابداري و «همچنین . رسی محول شده استبه سازمان حساب
هاي مالی که در تنظیم آنها اصول و  هاي حسابرسی و صورت حسابرسی در سطح کشور سازمان است و گزارش

 ».بودضوابط تعیین شده از طرف سازمان رعایت نشده باشد در هیچ یک از مراجع دولتی قابل استفاده نخواهد 
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هاي وابسته را مطابق با ضوابط و مقررات تعیین شده در  شرکت مکلف است کلیه اطالعات خود و شرکت -26
شرکت مکلف است ضوابط و مقررات . این آیین نامه، ظرف مهلت مقرر به بورس اعالم و به عموم افشا نماید

  .م نمایدداخلی افشاي اطالعات شرکت را مشتمل بر موارد زیر تدوین و به بورس اعال
  .افشاي فوري اطالعات مهم مربوط به فعالیت شرکت -1
 نحوه اعالم و افشاي اطالعات مهم  -2

 .اعالم اطالعات به بورس همزمان با افشاي آن به عموم -3

 .ممانعت از دسترسی افراد غیرمجاز به اطالعات قبل از افشا -4

 .اعالم و افشاي تصمیمات مجامع عمومی اعم از عادي و فوق العاده -5

اي و فصلی با اصول و موازین مورد نظر بورس و  هاي مالی ساالنه، میان دوره اق گزارش ها و صورتانطب - 6
 .استانداردهاي حسابداري

  :شرکت مکلف است اطالعات زیر را مطابق ضوابط تعیین شده در این آیین نامه به بورس اعالم و به عموم افشا نماید
  .اي و فصلی ان دورههاي مالی ساالنه، می گزارش ها و صورت) الف
  .تاریخ تشکیل و تصمیمات اتخاذ شده در مجامع عمومی عادي و فوق العاده) ب
  .اطالعات مهم مربوط به شرکت) پ
  .اطالعات مربوط به دارندگان اطالعات نهانی) ت

  .ندهاي مقر در این ماده به اطالع عمومی برسا هاي مالی زیر را ظرف مهلت شرکت مکلف است گزارش ها و صورت
حداکثر ) ترازنامه، صورت سود و زیان و گردش وجوه نقد(هاي مالی ساالنه غیرتلفیقی حسابرسی نشده  صورت) الف
  .روز قبل از مجمع عمومی عادي ساالنه 10هاي مالی ساالنه غیرتلفیقی حسابرسی شده حداکثر  روز و صورت 45
  .روز قبل از مجمع عمومی عادي ساالنه 10هاي مالی ساالنه غیرتلفیقی حسابرسی شده حداکثر  صورت) ب
  .ماهه حسابرسی نشده حداکثر یک ماه پس از پایان دوره موردنظر 9و  6، 3هاي مالی صورت) پ
  .اي حسابرسی شده حداکثر دوماه پس از پایان دوره موردنظر هاي مالی میان دوره صورت) ت
  .ماهگذاري در پایان هر هاي سرمایه اطالعات پرتفوي سهام شرکت) ث
روز قبل از شروع سال مالی جدید و تعدیل پیش بینی عملکرد  30بودجه و پیش بینی عملکرد ساالنه حداکثر ) ج

  .روز بعد از پایان دوره 20هاي سه ماهه، حداکثر  ساالنه در دوره
  .روز بعد از پایان دوره سه ماهه 20در پایان هر سه ماه، حداکثر ) EPS(پیش بینی درآمد هر سهم ) چ

هاي موضوع این ماده باید مطابق  نظام مالی، حسابداري و کنترل داخلی شرکت، همچنین مفاد و نحوه تنظیم گزارش
  .استانداردهاي مصوب در کشور و ضوابط تعیین شده توسط بورس، با هماهنگی سازمان حسابرسی باشد

مه، شرکت مربوطه موظف است آن را به منظور اطمینان از دسترسی همزمان کاربران اطالعات موضوع این آیین نا 
  :مهلت مقرر به دو طریق زیر افشا نماید

  .انتشار در حداقل روزنامه کثیراالنتشار رسمی شرکت) الف
  .انتشار در سایت اینترنتی شرکت در صورت دارابودن سایت) ب

. تیار بورس قرار دهداي از اطالعاتی را که موظف به افشاي آن است به طور همزمان در اخ شرکت مکلف است نسخه
  .مفاد و نحوه ارایه اطالعات براساس ضوابط تعیین شده از ناحیه بورس خواهد بود
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اطالعیه افشاي رویدادها و تصمیمات مهم باید متضمن اطالعاتی از قبیل نام و محل ثبت شرکت، تاریخ وقوع و 
  .تشریح کامل حادثه یا تصمیم اتخاذ شده باشد

  
  :ري اطالعات مهم زیر به سازمان بورس استشرکت مکلف به افشاي فو -27
  :رویدادهاي موثر بر وضعیت فعالیت شرکت از قبیل) الف

  .توقف تمام یا بخشی از فعالیت شرکت -
 .تغییر عمده در نوع فعالیت اصلی شرکت -

 .تغییر عمده و ارادي در رویه حسابداري شرکت -

 .بازرسانتغییر در ترکیب اعضاي هیات مدیره، مدیرعامل، هیئت عامل و  -

 .تغییر عمده در ساختار مالکیت شرکت -

  ).تغییر در پرتفوي شرکت(هاي دیگر  خرید یا فروش عمده سهام شرکت
  .انعقاد یا فسخ قراردادهاي مهم -
 .طرح دعاوي مهم عیه شرکت یا اقامه دعوا توسط شرکت علیه اشخاص ثالث -

 .رکتهاي تامین کننده مواد اولیه ش کشف منابع قابل توجه توسط شرکت -

 .تولید محصوالت و ارایه خدمات جدید، دستیابی به منابع اولیه و فناوري، بازار فروش و مشتریان جدید -

 .تایید یا لغو پروانه، حق امتیاز و نشان تجاري -

 .منازعات مهم کارگري یا منازعه با پیمانکاري یا تامین کنندگان مواد اولیه -

 .شرکت به دلیل طرح دعاوي با اهمیتهاي  توقیف یا ضبط تمام یا قسمتی از دارایی -

 .هاي توسعه هرگونه تغییر در طرح -

  :تصمیمات و شرایط موثر بر ساختار سرمایه و تامین منابع شرکت از قبیل) ب
  .هاي وابسته افزایش یا کاهش سرمایه شرکت یا شرکت  -
  .تغییر عمده در ارقام بودجه شرکت  -
  .انتشار اوراق بهادار جدید  -
  .هاي بزرگ در سایر اجزاي ساختار سرمایه از قبیل قراردادهاي لیزینگ و ضمانتنامهتغییر   -
  .عرضه سهام ناشی از افزایش سرمایه  -
  .تغییر مه در سیاست توزیع سود سهام  -

  .استقراض یا بازپرداخت مبالغ قابل توجه در مقایسه با گردش عملیات مالی شرکت
  :از قبیلتغییر وضعیت سازمانی حقوقی شرکت ) پ
  ... .تغییر در ساختار شرکت مانند تجدید ساختار مالی ادغام، الحاق و  -
  .تملک شرکتی دیگر توسط شرکت یا تملک شرکت توسط شرکتی دیگر -

  :گذاران از قبیل سایر اطالعات مهم موثر بر قیمت اوراق بهادار شرکت و تصمیم سرمایه) ت
هاي  که موجب تغییر در اطالعات مندرج در آگهی پذیره نویسی و اعالمیههرگونه تغییر شرایط و وقوع رویدادهایی  -

  .دیگر شرکت می شود
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  .هاي شرکت توثیق یا فک رهن بخش قابل توجهی از دارایی -
  .هاي شرکت در آینده قابل پیش بینی وجود دالیل مستند مبنی بر افزایش یا کاهش قابل توجه درآمدها و هزینه -
  .ون یا عدم توانایی در اجراي تعهدات شرکت و انجام قراردادهاتوقف در پرداخت دی -

یا ورود خسارت به واسطه انجام ...) آتش سوزي، سیل، زلزله و (ورود خسارت قابل توجه ناشی از رویدادهاي طبیعی 
  .عملیات تجاري شرکت

ییات عملکرد و هاي جدید در مورد جز هرگونه اختالف قابل توجه بین آخرین پیش بینی ها و پیش بینی -
  ...تعدیالت سنواتی با اهمیت و 

 .هاي ثابت خرید و فروش دارایی -

  :در موارد زیر شرکت می تواند اطالعات مهم را مشروط به نگهداري و محرمانه آن با تاخیر افشا نماید
  .افشاي فوري اطالعات مانع دستیابی شرکت به اهداف خاصی شود) الف
  .حال تغییر باشد موضوع مورد افشا، پیوسته در) ب
  .شرکت در حال انجام مذاکره بوده و هنوز بر سر اصول آن توافق حاصل نشده باشد) پ
  .افشاي فوري اطالعات، مزایاي قابل توجهی براي شرکت رقیب فراهم کند) ت
  

مدت مدیریت مدیران در اساسنامه مشخص خواهد شد که در هر حال این مدت از دو سال تجاوز نخواهد  - 28
 .کرد

 
ر ایران انجام حسابرسی و اظهار نظر در مورد صورت هاي مالی بر اساس استاندادهاي حسابرسی منتشر د - 29

 .شده توسط سازمان حسابرسی صورت می گیرد

  
  :هاي مالی شامل اجزاي زیر است مجموعه کامل صورت      -30
  :هاي مالی اساسی صورت - الف

  ترازنامه، -1
 صورت سود و زیان، -2

 و صورت سودو زیان جامع،  -3

 .صورت جریان وجوه نقد -4

  .هاي توضیحی یادداشت - ب
  

هاي عملکرد مالی یعنی  درآمد و هزینه هایی که در یک دوره مالی شناسایی شده است در یکی از صورت     -31
  .صورت سود و زیان و صورت سود و زیان جامع گزارش می شود

  :کمک می نماید هاي عملکرد مالی در قالب موارد زیر به اهداف گزارشگري مالی صورت
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هاي قبلی از عملکرد  ارایه اطالعات به استفاده کنندگان به منظور قادر ساختن ایشان در امر بررسی ارزیابی - الف
  .هاي آتی هاي آنها از عملکرد دوره هاي گذشته و در صورت لزوم اصالح ارزیابی مالی دوره

درساختن استفاده کنندگان به ارزیابی عملکرد گذشته ارایه گزارش از نتایج وظیفه مباشرت مدیریت به منظور قا -ب
  .مدیریت و ایجاد مبنایی جهت شکل گیري انتظارات آتی در مورد عملکرد مالی

  :صورت سود و زیان باید حداقل حاوي اقالم اصلی زیر باشد
  درآمدهاي عملیاتی، ) الف
  هاي عملیاتی، هزینه) ب
  سود یا زیان عملیاتی،) ج
  ی،هاي مال هزینه) د

  هاي غیرعملیاتی، سایر درآمدها و هزینه) هـ
  مالیات بر درآمد،) و
  هاي عادي، سود یا زیان فعالیت) ز
  اقالم غیرمترقبه،) ح
  سهم اقلیت، و) ط
  .سود یا زیان خالص) ي

 هاي فرعی دیگري عالوه بر موارد باال، ممکن است به موجب سایر استانداردهاي حسابداري، ارائه اقالم اصلی و جمع
  .در صورت سود و زیان الزامی باشد یا براي ارائه عملکرد مالی واحد تجاري به نحو مطلوب ضرورت داشته باشد

  صورت سود و زیان جامع
هاي شناسایی شده طی  صورت سود و زیان جامع به عنوان یک صورت مالی اساسی، باید کل درآمدها و هزینه

  .ت، به تفکیک اجزاي تشکیل دهنده آنها نشان دهددوره را که قابل انتساب به صاحبان سرمایه اس
هاي شناسایی شده  هدف از تهیه صورت سود و زیان و صورت سود و زیان جامع، ارائه کلیه درآمدها و هزینه

. هاي عملیاتی است تمرکز اصلی صورت سود و زیان دوره بر درآمدها و هزینه. طی یک دوره مالی می باشد
در مواردي در صورت سود و زیان منعکس نمی شود که به طور مشخص به موجب  درآمدها و هزینه ها تنها

از آنجایی که جهت تصمیم . استانداردهاي حسابداري مستقیما به حساب حقوق صاحبان سرمایه منظور شود
هاي عملکرد مالی واحد تجاري طی  هاي مالی، آگاهی از کلیه جنبه گیري اقتصادي استفاده کنندگان صورت

  .هاي شناسایی شده طی آن دوره مورد مالحظه قرار گیرد ضرورت دارد، الزم است کلیه درآمدها و هزینهدوره 
  

  :ترازنامه باید حداقل حاوي اقالم اصلی زیر باشد -32
  هاي ثابت مشهود، دارایی) الف
  هاي نامشهود، دارایی) ب
  گذاري ها، سرمایه) ج
  موجودي مواد و کاال،) د
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  ریافتنی تجاري و سایر حساب ها و اسناد دریافتنی،حساب ها و اسناد د) هـ
  موجودي نقد،) و
  حساب ها و اسناد پرداختنی تجاري و سایر حساب ها و اسناد پرداختنی،) ز
  ذخیره مالیات،) ح
  ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان،) ط
  هاي بلندمدت، بدهی) ي
  سهم اقلیت، و ) ك
  .سرمایه و اندوخته ها ) ل

  :هاي توضیحی افشا کند باید موارد زیر را در ترازنامه یا در یادداشتواحد تجاري 
  :براي هر یک از طبقات سهام) الف

  تعداد سهام مصوب، -1
 تعداد سهام منتشر شده و میزان سرمایه پرداخت شده، -2

 ارزش اسمی هر سهم، -3

 هاي مربوط، و حقوق، مزایا و محدودیت -4

 .فرعی و وابسته است سهام واحد تجاري که در مالکیت واحدهاي تجاري -5

  مبالغ دریافتی بابت افزایش سرمایه قبل از ثبت قانونی) ب
  صرف سهام) ج
  ماهیت و موضوع هر یک از اندوخته ها) د

  هاي مالی بابت سود سهام پیشنهادي مبالغ منظور شده در صورت) هـ
  

   ات زیرایران، داراییهاي غیرجاري باید به ترتیب در طبق  طبق استانداردهاي حسابداري -33
 :تقسیم بندي و در ترازنامه گزارش شوند

 داراییهاي ثابت مشهود -٥

 داراییهاي نامشهود -٦

 سرمایه گذاریهاي بلندمدت -٧

 سایر داراییها -٨

 
  :دارایی نامشهود به یک دارایی غیرپولی و فاقد ماهیت عینی اطالق می شود که -34
ه دیگران یا براي مقاصد اداري توسط واحد تجاري به منظور استفاده در تولید یا عرضه کاالها یا خدمات، اجاره ب) الف

  .نگهداري می شود
  با قصد استفاده طی بیش از یک دوره مالی توسط واحد تجاري تحصیل شده باشد، و) ب
  .قابل تشخیص باشد) ج
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ري هاي نامشهود عبارت از گروهی از دارایی ها با ماهیت و کاربرد مشابه در عملیات واحد تجا هر طبقه از دارایی
  :نمونه این طبقات جداگانه به قرار زیر است. است
  .حق اختراع) الف
  .حق تالیف) ب
  ).حق کسب، پیشه یا تجارت(سرقفلی محل کسب ) ج
  .هاي تجاري عالئم و نام) د

  ).فرانشیز(حق امتیاز ) هـ
  .نرم افزار رایانه اي) و
  .حق امتیاز استفاده از خدمات عمومی) ز
  .رح هافرمول ها، مدل ها و ط) ح
  

  :دارایی ثابت مشهود به دارایی مشهودي اطالق می شود که -35
به منظور استفاده در تولید یا عرضه کاالها یا خدمات، اجاره به دیگران یا براي مقاصد اداري توسط واحد تجاري ) الف

  نگهداري می شود، و 
  .انتظار رود بیش از یک دوره مالی مورد استفاده قرار گیرد) ب

  :هاي ثابت مشهود به شرح زیر است از طبقات دارایینمونه هایی 
  زمین) الف
  ساختمان) ب
  ماشین آالت و تجهیزات) ج
  کشتی ها) د

  هواپیماها) هـ
  وسایل نقلیه) و
  اثاثیه و منصوبات) ز
  تاسیسات) ح

هاي  داراییاي از  هاي جغرافیایی متفاوتی نگهداري می شود، طبقه جداگانه دارایی هایی از یک طبقه که در موقعیت
  .ثابت مشهود را تشکیل نمی دهد

گذار براي افزایش منافع اقتصادي از طریق توزیع منافع  گذاري نوعی دارایی است که واحد سرمایه سرمایه - 36
مانند مزایاي ناشی از مناسبات (، افزایش ارزش یا سایر مزایا )به شکل سود سهام، سود تضمین شده و اجاره(

  .نگهداري می کند) تجاري
هاي  گذاري ها گفته می شود که به قصد استفاده مستمر در فعالیت اي از سرمایه گذاري بلندمدت به طبقه سرمایه

گذاري هنگامی به عنوان دارایی غیرجاري طبقه بندي می شود که قصد  یک سرمایه. واحد تجاري نگهداري شود
گذار مشمول  ی واگذاري آن توسط سرمایهنگهداري آن براي مدت طوالنی به وضوح قابل اثبات باشد یا توانای

  .محدودیت هایی باشد
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  :گذاري بلندمدت مشتمل بر موارد زیر است سرمایه
  .گذاري در واحد تجاري فرعی و وابسته یا تسهیالت بلندمدت اعطایی به این واحدها سرمایه) الف
تجاري موجود انجام شده است گذاري هایی که اساسا جهت حفظ، تسهیل و گسترش فعالیت یا روابط  سرمایه) ب
  ).گذاري ها تجاري نام گرفته است گذاري ها اصطالحا سرمایه این سرمایه(
هاي واحد تجاري قابل واگذاري  گذاري هایی را که نمی توان واگذار کرد، یا بدون تاثیر عمده بر فعالیت سرمایه) ج

  .نیست
د تجاري نگهداري می شود و هدف آن نگهداري پرتفویی گذاریهایی که با قصد استفاده مستمر توسط واح سرمایه) د

  .گذاري ها جهت تامین درآمد و یا رشد سرمایه براي صاحبان سرمایه واحد تجاري است از سرمایه
  

  :یک دارایی زمانی باید به عنوان دارایی جاري طبقه بندي شود که - 37
. از تاریخ ترازنامه، هر کدام طوالنی تر است انتظار رود طی چرخه عملیاتی معمول واحد تجاري یا ظرف یکسال )الف

  تبدیل شود، یا. یا به وجه نقد یا دارایی دیگري که نقدشدن آن قریب به یقین است. مصرف یا فروخته شود
  .وجه نقد یا معادل وجه نقدي باشد که استفاده از آن محدود نشده است) ب

  .ه بندي شودهاي غیرجاري طبق سایر دارایی ها باید به عنوان دارایی
  :نمونه اقالمی که به عنوان دارایی جاري طبقه بندي می شود عبارت است از

هاي بانکی، به استثناي مواردي که اعمال محدودیت در مصرف آنها مانع از  مانده وجوه نقد و مانده حساب) الف
ي عملیات جاري مشمول در مواردي که استفاده از وجوه نقد برا. استفاده این اقالم براي عملیات جاري شود

هاي جاري منظور کرد که مدت محدودیت حداکثر تا  محدودیت باشد، تنها در صورتی می توان آن را جزء دارایی
زمان سررسید تعهدي باشد که به عنوان بدهی جاري طبقه بندي شده است یا اینکه محدودیت ظرف یک سال از 

  .تاریخ ترازنامه برطرف شود
ا و اسناد دریافتی تجاري و غیرتجاري که انتظار می رود ظرف یک سال از تاریخ ترازنامه به اي از حساب ه حصه) ب

  .وجه نقد یا دارایی دیگري تبدیل شود که نقدشدن آن قریب به یقین است
اي بلندمدت، صرف نظر از اینکه ممکن است اقالمی از آن  موجودي مواد و کاال و کار در جریان پیشرفت پیمان) ج

  . ظرف یک سال از تاریخ ترازنامه یا یک چرخه عملیاتی معمول نقد نشوداحتماال
سهام شرکت ها، اوراق مشارکت و سایر اوراق بهاداري که به قصد نگهداري تحصیل نشده و به سهولت قابل ) د

  .نقدشدن است
  .هاي جاري پیش پرداختهاي خرید دارایی) هـ
ر می رود ظرف یک سال از تاریخ ترازنامه به طور کامل به مصرف هاي هزینه در مواردي که انتظا پیش پرداخت) و

  .برسد
  :هاي اطالق می شود که موجودي مواد و کاال به دارایی - 38
  براي فروش در روال عادي عملیات واحد تجاري نگهداري می شود،) الف
  به منظور ساخت محصول یا ارائه خدمات در فرایند تولید قرار دارد،) ب
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  ت محصول یا ارائه خدمات، خریداري شده و نگهداري می شود، و به منظور ساخ) ج
  .ماهیت مصرفی دارد و به طور غیرمستقیم در جهت فعالیت واحد تجاري مصرف می شود) د
  

طبق قوانین انگلستان، زمانیکه هیات مدیره شرکت سهامی، پیشنهاد تقسیم مبلغی سود بین سهامداران را  -39
. ان تعهد شرکت در قبال سهامداران تلقی و به عنوان بدهی شناسایی می شودتصویب کند، مبلغ مربوط به عنو

بنابراین تا زمانی . اما در ایران پرداخت سود به سهامداران منوط به تصویب آن در مجمع عمومی عادي می باشد
ن بابت که مجمع عمومی عادي پرداخت سود به سهامداران را تصویب نکند، هیچگونه بدهی در ترازنامه از ای

 . شناسایی نمی شود

 
  :هاي اصلی زیر باشد هاي نقدي طی دوره تحت سرفصل صورت جریان وجوه نقد باید منعکس کننده جریان       -40

  هاي عملیاتی، فعالیت -
 گذاري و سود پرداختی بابت تامین مالی، بازده سرمایه -

 مالیات بر درآمد -

 گذاري هاي سرمایه فعالیت -

 هاي تامین مالی فعالیت -

هاي مزبور متضمن  فعالیت. هاي اصلی مولد درآمد عملیاتی واحد تجاري است هاي عملیاتی عبارت از فعالیت لیتفعا
تولید و فروش کاال و ارائه خدمات است و هزینه ها و درآمدهاي مرتبط با آن در تعیین سود یا زیان عملیاتی در 

هاي  هاي عملیاتی اساسا در برگیرنده جریان الیتهاي نقدي ناشی از فع جریان. صورت سود و زیان منظور می شود
هاي  هاي نقدي ناشی از فعالیت مثال هایی از جریان. هاي مزبور است ورودي و خروجی نقدي مرتبط با فعالیت

  :عملیاتی به شرح زیر است
  .هاي نقدي حاصل از فروش کاال و ارائه خدمات دریافت) الف
  .، حق الزحمه، کارمزد و سایر درآمدهاي عملیاتیهاي نقدي حاصل از حق امتیاز دریافت) ب
  .هاي نقدي به فروشندگان کاال و خدمات پرداخت) ج
  .هاي نقدي به کارکنان واحد تجاري یا از جانب آنها پرداخت) د

هاي  هاي نقدي یک شرکت بیمه بابت حق بیمه ها، خسارات، مستمري ها و سایر پرداخت دریافت ها و پرداخت) هـ
  .بیمه اي

  .هاي مرتبط با قراردادهاي منعقد شده با اهداف تجاري و عملیاتی دریافت ها و پرداخت) و
  .هاي نقدي بابت مزایاي پایان خدمت کارکنان و هزینه سازماندهی مجدد پرداخت) ز

ي ها گذار هاي حاصل از مالکیت سرمایه گذاري ها و سود پرداختی بابت تامین مالی دربرگیرنده دریافت بازده سرمایه
هاي انجام شده به  هاي سرمایه گذاري بلندمدت و کوتاه مدت بانکی و نیز پرداخت و سود دریافتی از بابت سپرده

گذاري ها و سود پرداختی بابت  بازده سرمایه«نمونه اقالمی که تحت سرفصل . تامین کنندگان منابع مالی است
  :ارائه می شود، به شرح زیر است» تامین مالی

  :هاي نقدي ورودي جریان) الف
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  سود و کارمزد دریافتی، و  -
گذاري در آنها به  هاي سرمایه پذیري که سرمایه سود سهام دریافتی شامل سود سهام دریافتی از شرکت -

 .روش ارزش ویژه در حساب ها انعکاس یافته است

  :هاي نقدي خروجی جریان) ب
  ،)یل شده یا به هزینه دوره منظور شده باشداعم از اینکه به حساب دارایی تحص(سود و کارمزد پرداختی  -
  سود سهام پرداختی، و  -
  اي از اقساط ا جاره به شرط تملیک پرداختی که هزینه تامین مالی محسوب می شود حصه -

هاي پرداختی از بابت مالیات بر درآمد و یا استرداد  هاي نقدي تنها منحصر به پرداخت ها یا علی الحساب جریان
هاي نقدي مربوط به سایر انواع مالیات ها که درآمد مربوط  تی از همین بابت است و دربرگیرنده جریانمبالغ پرداخ

هاي مستقیم وضع شده بر تولید یا  هاي تکلیفی و مالیات از قبیل مالیات(جزء درآمد مشمول مالیات تلقی نمی شود 
  .نیست) فروش
هاي اصلی در صورت جریان  سب مورد تحت سایر سرفصلهاي اخیرالذکر برح هاي نقدي مربوط به مالیات جریان

  .وجوه نقد ارائه می شود
هاي مرتبط با تحصیل و  مشتمل بر جریان» گذاري هاي سرمایه فعالیت«هاي نقدي منظور شده تحت سرفصل  جریان

هاي نامشهود و  هاي ثابت مشهود و دارایی هاي بلندمدت و دارایی گذاري هاي کوتاه مدت، سرمایه گذاري فروش سرمایه
نمونه هایی از . نیز پرداخت و وصول تسهیالت اعطایی به اشخاص مستقل از واحد تجاري به جز کارکنان می باشد

  :گذاري به شرح زیر است هاي سرمایه هاي نقدي مرتبط با فعالیت جریان
  :هاي نقدي ورودي جریان) الف

  .ا اوراق مشارکت سایر واحدهاي تجاريگذاري در سهام ی هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه دریافت -
 .هاي نامشهود هاي ثابت مشهود و دارایی هاي نقدي حاصل از فروش دارایی دریافت -

 .گذاري بلندمدت بانکی هاي سرمایه هاي نقدي مرتبط با اصل سپرده دریافت -

نه هاي پرداختی به سایر اشخاص شامل وصول قرض الحس هاي نقدي حاصل از وصول اصل وام دریافت -
 .پرداختی

  :هاي نقدي خروجی جریان) ب
  .گذاري در سهام یا اوراق مشارکت سایر واحدهاي تجاري هاي نقدي جهت تحصیل سرمایه پرداخت -
هاي  این پرداخت ها شامل پرداخت. هاي نامشهود هاي ثابت مشهود و دارایی پرداختی نقدي جهت تحصیل دارایی -

  .ارایی و نیز ساخت دارایی ثابت مشهود توسط واحد تجاري استمرتبط با مخارج توسعه منظور شده به د
  .گذاري بلندمدت هاي سرمایه سپرده گذاري نزد بانک ها در قالب سپرده -
  .هاي نقدي پرداختی به سایر اشخاص شامل قرض الحسنه وام -

ان منابع مالی خارج از هاي نقدي از تامین کنندگ هاي تامین مالی شامل دریافت هاي نقدي ناشی از فعالیت جریان
هاي نقدي مزبور جهت  افشاي جداگانه جریان. و بازپرداخت اصل آن است) شامل صاحبان سرمایه(واحد تجاري 

هاي نقدي آتی الزم به منظور ایفاي تعهدات به تامین کنندگان منابع مالی واحد تجاري مفید  پیش بینی جریان
  :هاي تامین مالی به شرح زیر است ز فعالیتهاي نقدي ناشی ا نمونه هایی از جریان. است
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  :هاي نقدي ورودي جریان) الف
  .هاي نقدي حاصل از صدور سهام دریافت -
 .هاي نقدي حاصل از صدور اوراق مشارکت، وام ها و سایر تسهیالت کوتاه مدت و بلندمدت دریافت -

  :هاي نقدي خروجی جریان) ب
  .تسهیالت دریافتی بازپرداخت اصل اوراق مشارکت، وام ها و سایر -
  پرداخت حصه اصل اقساط اجاره به شرط تملیک -
در رابطه با اخذ تسهیالت ) به جز سود تضمین شده و کارمزد پرداختی بابت تامین مالی(پرداخت هرگونه مخارج  -

  هاي تامین مالی مالی، صدور سهام و اوراق مشارکت و سایر راه
  

عات در مورد انواع مختلف محصوالت و خدمات ارائه شده و نیز طبق استانداردهاي حسابداري ایران، اطال  -41
اطالعات مربوط به مناطق مختلف جغرافیایی عملیات وتحد تجاري به استفاده کنندگان صورتهاي مالی در موراد 

 :زیر کمک می کند

  درك بهتر عملکرد گذشته واحد تجاري -1
 ارزیابی بهتر بازده و مخاطرات واحد تجاري  -2

 گاهانه در مورد کل واحد تجاريقضاوتهاي آ  -3

بنابراین با توجه به منافعی که از این نوع گزارشگري عاید سهامداران و سایر ذینفعان می شود، گزارشگري بر حسب 
قسمتهاي تجاري و جغرافیایی براي کلیه واحدهاي تجاري که اوراق سهام آنها به عموم عرضه می شود و یا در جریان 

  .امی شده استانتشار عمومی است الز
  

  :اطالعات زیر باید در یادداشت توضیحی واحد تجاري افشا شود - 42
  هاي مالی براساس استانداردهاي حسابداري تهیه شده است، تصریح اینکه صورت) الف
  هاي حسابداري اعمال شده در خصوص معامالت و رویدادهاي بااهمیت، رویه) ب
هاي مالی ارائه  بداري الزامی شده و در بخش دیگري از صورتمواردي که افشاي آنها طبق استانداردهاي حسا) ج

  نشده است، و
  .لیکن افشاي آنها براي ارائه مطلوب ضرورت دارد. هاي مالی اساسی ارائه نشده است موارد دیگري که در صورت) د

ورت سود و زیان هر قلم مندرج در ترازنامه، صورت سود و زیان، ص. هاي توضیحی باید به نحوي ارائه شود یادداشت
  .هاي توضیحی مربوط عطف داده شود جامع و صورت جریان وجوه نقد باید به یادداشت

هاي توضیحی  هاي مالی واحدهاي تجاري دیگر، یادداشت هاي مالی و مقایسه آن با صورت براي کمک به درك صورت
  :عموما به ترتیب زیر ارائه می شود

  ستانداردهاي حسابداري تهیه شده است،هاي مالی طبق ا تصریح اینکه صورت) الف
  هاي حسابداري مورد استفاده، مبنا یا مبانی اندازه گیري و رویه) ب
هاي مالی و به ترتیب اقالم  هاي مالی اساسی به ترتیب صورت اطالعات تکمیلی درباره اقالم ارائه شده در صورت) ج

  اصلی ارائه شده در آنها، و
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  :سایر موارد افشا، شامل) د
  هاي احتمالی، تعهدات و سایر اطالعات مالی، و  بدهی -1
  .اطالعات غیرمالی -2

  :هاي توضیحی تشریح شود هاي حسابداري یادداشت موارد زیر باید در بخش اهم رویه
  هاي مالی، و مبنا یا مبانی اندازه گیري مورد استفاده در تهیه صورت) الف
  .هاي مالی سب صورتهاي حسابداري الزم براي درك منا کلیه رویه) ب

هاي حسابداري که ممکن است واحد تجاري ارائه آنها را مدنظر قرار دهد، شامل موارد زیر است، اما محدود به  رویه
  :آنها نیست

  شناخت درآمد عملیاتی،) الف
  هاي مالی، شامل واحدهاي تجاري فرعی و وابسته، اصول تلفیق صورت) ب
  ترکیب واحدهاي تجاري،) ج
  هاي خاص، مشارکت) د

  هاي نامشهود، هاي ثابت مشهود و دارایی دارایی) هـ
  احتساب مخارج تامین مالی و سایر مخارج به عنوان بهاي تمام شده دارایی،) و
  هاي بلندمدت، پیمان) ز
  گذاري در امالك، سرمایه) ح
  ها، گذاري سرمایه) ط
  ها، اجاره) ي
  مخارج تحقیق و توسعه،) ك
  موجودي مواد و کاال،) ل
  ها، مالیات) م
  ذخایر،) ن

  مزایاي پایان خدمت کارکنان،) س
  تسعیر ارز، و ) ع

  .هاي بالعوض دولت کمک) ف
  :هاي توضیحی افشا کند واحد تجاري باید موارد زیر را نیز در یادداشت

یت یا محل اصلی فعال(اقامتگاه و شکل حقوقی واحد تجاري،  کشور محل فعالیت آن و نشانی مرکز ثبت شده ) الف
  ،)چنانچه متفاوت از کشور محل ثبت باشد

  هاي اصلی آن، شرحی از ماهیت عملیات واحد تجاري و فعالیت) ب
  نام واحد تجاري اصلی و واحد تجاري اصلی نهایی گروه، و ) ج
  .تعداد کارکنان در پایان دوره یا میانگین تعداد آنها طی دوره) د
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شأ آن رویدادها یا معامالتی می باشد که در چارچوب اقالم استثنایی اقالمی با اهمیت است که من -43
هاي عادي شرکت واقع می گردد و به منظور ارائه تصویري مطلوب، افشاي جداگانه آنها، منفردا یا در  فعالیت

  .در مجموع، به لحاظ استثنایی بودن ماهیت یا وقوع ضرورت می یابد. صورت تشابه نوع
  :با اهمیت بودن، استثنایی تلقی شود عبارت است ازنمونه اقالمی که ممکن است در صورت 

  هاي ناشی از بالیاي طبیی در مناطقی که وقوع آنها به طور متناوب انتظار می رود، زیان) الف
  هاي فعال واحد تجاري، هاي اخراج دسته جمعی کارکنان شاغل در بخش هزینه) ب
  هاي تجدید سازمان، هزینه) ج
  ي نامشهود خارج از فرآید استهالك،ها به هزینه بردن دارایی) د

  زیان انتقال صنایع مزاحم به خارج از محدوده شهرها، طبق مقررات جاري،) هـ
  هاي بالعوض پرداختی، اي دریافتی و کمک هاي بالعوض غیرسرمایه کمک) و
  هاي بلندمدت، گذاري هاي ثابت مشهود و سرمایه سود یا زیان فروش دارایی) ز
  ش یا توقف عملیات یک بخش از واحد تجاري،سود یا زیان فرو) ح
  هاي غیرمعمول مربوط به مطالبات مشکوك الوصول و کاهش ارزش موجودي مواد و کاال، هزینه) ط
  هاي بلندمدت، هاي ناشی از پیمان هاي غیرمعمول براي زیان ذخیره) ي
  هاي بیمه، وجوه مازاد ناشی از حل و فصل ادعاي خسارت از شرکت) ك
  موردانتظار و ضایعات غیرعادي) عملی(هاي جذب نشده ناشی از عدم دستیابی به ظرفیت معمول  هزینه) ل
  زیان ناشی از حل و فصل دعاوي برله و علیه شرکت/ سود) م

  
طبق استانداردهاي حسابرسی مصوب سازمان حسابرسی، هدف حسابرسی صورتهاي مالی این است که  -44

ي مالی از تمام جنبه هاي با اهمیت طیق استانداردهاي حسابداري تهیه شده حسابرس بتواند درباره اینکه آیا صورتها
حسابرس در انجام حسابرسی  بر اساس استانداردهاي حسابرسی، از نبود تحریف با . است یا نه، اظهار نظر کند

. می کند در صورتهاي مالی به عنوان یک مجموعه واحد ، اطمینانی معقول کسب) ناشی از تقلب و اشتباه(اهمیت 
حسابرس نمی تواند اطمینان مطلق کسب کند چرا که در هر حسابرسی، محدودیتهاي ذاتی وجود دارد که بر توانایی 

 :این محدودیتها از عواملی همچون موارد زیر پدید می اید. وي در کشف تحریفهاي با اهمیت اثر می گذارد

  استفاده از نمونه گیري  -1
 یمحدودیتهاي ذاتی کنترلهاي داخل -2

 این واقعیت که بیشتر شواهد حسابرسی متقاعد کننده هستند و نه قطعی -3

 .بنابراین کاري که حسابرس براي رسیدن به نظر حرفه اي انجام می دهد متاثر از قضاوت اوست
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