
 ؟مدیره به دنبال چه اطالعاتی باشیم  در گزارش سالیانه هیئت

 .گذاری بد اجتناب کنید سالیانه شرکت، از یک سرمایه  با خواندن درست گزارش

میدانیم برای سالمتی خود مجبور به  ماند که همه های مالی برای بسیاری از ما شبیه به شربت تلخی می گزارش اسناد و

گذاری موفق مصمم  سرمایه شما واقعاً برای یکحال اگر  کنیم. بااین آن امتناع می نوشیدن آن هستیم، اما معموالً از خوردن

 .هیئت مدیره استآوری اطالعات نیز جدی باشید. یکی از این منابع اطالعاتی گزارش سالیانه  هستید، باید در جمع

اسناد و مدارکی را باید بررسی کنید و مدام  گذاری چه در این مقاله ما به شما آموزش خواهیم داد که در طول دوره سرمایه

ها مطلع باشند. اگر شما قصد  باید از آن گذاران سرمایه دارای اطالعات مهمی هستند که همه ها مراجعه کنید. این اسناد به آن

حضور داشته باشید باید بیاموزید چطور اطالعات موردنیاز خود  بورس سال( در ۵زمان طوالنی )بیش از  دارید برای مدت

خیلی سریع از بازار بورس خارج  خواهید مدیره و سایر اسناد مالی استخراج کنید؛ اما اگر می سالیانه هیئت را از گزارش

 کنید، وقت خود را با خواندن این مقاله هدر ندهید. به سراغ سایر دنبال می سهاممدت را در بازار  شوید و اهداف کوتاه

 .شده، بروید که برای شما تهیه مدیر مالی های آموزش

 مدیره شرکت را بخوانید گزارش سالیانه هیئت

کند، اما اگر سهامدار هم  می شرکت الف هستید، شرکت معموالً گزارش سالیانه خود را برای شما ارسال سهامدار وقتی شما

شرکت مراجعه کنید و گزارش سالیانه شرکت را دریافت کنید. علت اینکه شما  سایت کدال یا وبسایت توانید به وب نباشید می

 :ت است ازبه خواندن و بررسی گزارش سالیانه شرکت هستید، عبار ملزم

 طور بوده است؟ شما این اطالعات را در های قبل چ نسبت به سال درآمد شرکت وضعیت عملکرد شرکت چگونه است؟
 .توانید بیابید بخش عملکرد مالی و عملیاتی گزارش سالیانه می

 های شرکت نسبت به  دارایی شرکت چطور است؟ ترازنامه وضعیت دارد؟ درآمد کند، می هزینه آیا شرکت بیشتر ازآنچه
 های شرکت چطور؟ بدهی سال قبل بیشتر شده است یا کمتر؟

 ای برای موفقیت شرکت دارند؟ شما  مدیران چه برنامه های استراتژیک مدیریت شرکت برای سال آینده چیست؟ برنامه
 .توانید این اطالعات را از بخش اهداف کالن گزارش سالیانه استخراج کنید می

داشته است؟ وضعیت فعلی آن  از بررسی گزارش سالیانه این است که مشخص کنید شرکت در چه جایگاهی قرار وظیفه شما

ها را صفحه به صفحه مطالعه کنید،  تصاحب کند؟ الزم نیست این گزارش ایگاهی راچگونه است و قصد دارد در آینده چه ج

آن را بخرید یا بفروشید! در ادامه به  سهام اطالعات موردنیاز خود را از آن استخراج کنید و تصمیم بگیرید که کافی است

 .مدیره باشید دهیم که به دنبال چه اطالعاتی در گزارش هیئت شما آموزش می

 

 مدیره پیام هیئت

شود؛ و توضیحاتی در مورد  می مدیره آغاز مدیره و در رأس آن رئیس هیئت های سالیانه با پیام هیئت گزارش معموالً همه

 :شود. در این بخش به دنبال پاسخ به سؤاالت زیر باشید سال ارائه می آمده طی دست تایج بهاندازها و ن اهداف و چشم

 فته است؟گ صنعت وکار و آیا هیئت مدیری چیزی در مورد تغییر در محیط کسب 

 بینی  حلی برای خروج از مشکل یا برطرف کردن محدودیت پیش اگر مشکل یا محدودیتی برای شرکت وجود دارد، آیا راه
 شده است؟

 به چه موضوعی بیشتر از سایر موضوعات توجه شده است؟ 

 شده است؟ خصوص ضعیف بوده است، آیا دلیلی برای این عملکرد ضعیف ارائه ای به اگر عملکرد شرکت در حوزه 

 ای را در سال گذشته دنبال کرده است؟ های توسعه شرکت چه اهداف و برنامه 
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باشید این است که شرکت چگونه و  اهداف شرکت هیچ اهمیتی ندارد، چیزی که باید در گزارش سالیانه به دنبال آن دانستن

 خواهد به اهدافش برسد؟ از چه مسیری می

 اقدامات شرکت

باید بفهمید که شرکت  انید اقدامات شرکت در زمینه تولید و فروش محصوالت را بررسی کنید. شماتو می در این بخش شما

خرند؟ اگر شما نفهمید که شرکت از چه چیزی  محصوالت را می کند و چرا مشتریان آن چه محصوالت و خدماتی ارائه می

 :پاسخ به این سؤاالت باشید عه این بخش به دنبالگذاری در سهام آن کار بسیار غلطی است. از مطال سرمایه آورد پول درمی

 یا در محل مشتری، به آن  فروشد کند؟ آیا محصوالتش را درب کارخانه می محصوالت خود را چگونه توزیع می شرکت
 کند یا صادرات هم دارد؟ عرضه می دهد؟ آیا محصوالتش را فقط به بازار داخلی تحویل می

 کند؟ آیا مشتریان شرکت وضعیت مالی باثباتی دارند؟ مشتریان عرضه می آیا محصوالتش را به تعداد محدود 

 بزرگی از بازار را به خود اختصاص داده  آیا محصوالت شرکت سهم وضعیت فروش در مقایسه با سایر رقبا چطور است؟
 را در بازار داشته باشد؟ تواند عملکرد بهتری است؟ آیا شرکت می

 بشناسید، چراکه  خوبی رقبای شرکت را به ر مورد رقبای شرکت ارائه کرده است؟ بایدآیا گزارش سالیانه، اطالعاتی د
 .موفقیت شرکت دارد عملکرد رقبای شرکت تأثیر مستقیمی بر

 های مالی صورتحساب

ها نگاه  و زیان شرکت را با خود همراه دارند. به این صورتحساب سود های سالیانه ترازنامه و صورتحساب همه گزارش

طور مفصل در مورد  مدیر مالی به ها استخراج کنید. ما در مقاالت دیگر خود در و ارقام موردنیاز خود را از آن کنید و اعداد

 .ایم و زیاد صحبت کرده وتحلیل ترازنامه و صورتحساب سود نحوه تجزیه

 های گذشته خالصه صورتحساب مالی سال

شود. شما با  سالیانه ارائه می های قبل هم در گزارش اطالعات ترازنامه و صورتحساب سود و زیان شرکت در سال معموالً 

 ها های قبل مشاهده کنید. اکثر شرکت پیشرفت یا پسرفت شرکت را نسبت به سال توانید کنار هم قرار دادن این اطالعات می

 .کنند آمار و ارقام مربوط به دو تا سه سال گذشته را ارائه می

 مدیره ها و انتظارات هیئت پیشنهاد

مدیران شرکت در مورد  های شود و پیشنهاد مدیره از شرایط آتی صنعت و بازار مطرح می انتظارات هیئت در این بخش

 .شود وکار مطرح می تغییرات محیط کسب

 حضور در مجمع عمومی سالیانه شرکت

سهامداران دعوت  ها ملزم به برگزار مجمع عمومی صاحبان سهام هستند و از همه سال مالی، شرکت هرسال در پایان

مدیره به بحث و گفتگو بپردازند. چنانچه این امکان برای  هیئت با حضور در مجمع در مورد عملکرد شرکت وشود تا  می

سهامداران شرکت  شود که با سایر که در مجمع عمومی شرکت حضور پیدا کنید، این فرصت فراهم می شما فراهم شود

بپرسید و از جزئیات عملکرد شرکت در سال گذشته  شرکت مدیره و مدیران مالقات کنید، سؤاالت خود را از اعضای هیئت

 .شود گیری می مجمع هم از حاضرین در مورد تصمیمات مهم شرکت رأی باخبر شوید. در پایان

 کنید بهترین گزارش، گزارشی است که خود شما تهیه می

نادیده گرفته باشند. بهتر است  را طرفانه نیستند و ممکن است برخی اتفاقات و اخبار مهم ها کامالً بی شرکت گزارش سالیانه

 :محتوای زیر را در آن قرار دهید ای شخصی تهیه کنید و برای خودتان کتابخانه
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 جدیدترین اخبار و اتفاقات  های مختلف، یک روزنامه اقتصادی که هرروز گزارشی از عملکرد بورس و سهم اشتراک در
 .کند دنیای اقتصادی و مقاالت آموزشی را منتشر می

 اید گذاری کرده ها سرمایه هایی که در آن های سالیانه شرکت خه چاپی گزارشنس. 

 شود صورت سالیانه توسط مرکز آمار ایران و بانک مرکزی منتشر می های اقتصادی که به برخی گزارش. 

 ها و مقاالت مرتبط مراجعه به کتابخانه سازمان بورس برای دسترسی به جدیدترین کتاب. 

 جستجو در اینترنت. 

گذاران فکر  که بسیاری از سرمایه تر از چیزی است های مالی بسیار مهم است و خواندن و فهمیدن آن ساده از گزارش استفاده

بمانید.  گذاری بد در امان ها و ارقام از یک سرمایه جستجوی ساده در انبوهی از داده توانید با یک راحتی می کنند. شما به می

 .کنیم در مدیر مالی آموزش را برای شما ساده می های مالی کنید. ما آموزش خواندن گزارش فقط کافی است زمانی را صرف
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