
  مالي صورتھاي

 شركت مالي صورت بررسي راھش تنھا است چگونھ شركت مالي وضعیت بداند بخواھد كسي اگر
  صورت تحلیل.  است

 گذشتھ كھ شود، مي مشخص مالي صورت ازبررسي پس. است وفني دقیق نسبتا كار شركتھا مالي
  قدرت لحاظ از شركت

 تحلیل بھ نیاز. زد تخمین شود مي را آینده وضعیت و است بوده چگونھ وسوددھي سرمایھ فروش
  كامال مالي صورتھاي

 مالي صورت بھ نكردن توجھ دلیل بھ شوند، مي متضرر خود انتخاب در كھ وبسیاري است ضروري
  .باشد مي شركت

  : است نوع چند مالي صورتھاي

  ترازنامھ ١-

  زیان و سود صورتحساب ٢-

  انباشتھ وزیان سود حساب صورت ٣-

  اي دوره میان مالي صورت ۴-

  سرمایھ صورت ۵-

  نقد وجوه گردش صورت ۶-

  

  چیست؟ ترازنامھ

 حقوق( وسرمایھ شركت ھاي بدھي شركت ھاي دارایي آن در كھ است مالي صورت ترازنامھ
  .است ثبت)  سھام صاحبان

 و ھا بدھي بعد شود، مي ذكر ھا دارایي اول مثال.دارد را خود خاص بندي طبقھ ترازنامھ اطالعات
  صاحبان حقوق درآخر

 میزان چھ شركت ، میكند معلوم كھ است اھمیت با جھت این از سھامداران براي ترازنامھ،. سھام
  بدھي میزان ،چھ دارایي

 ترازنامھ نمونھ یك بعد درشكل.  كرد بیني پیش را شركت قدرت توان مي وسیلھ بدین داردو وسرمایھ
  .بینیم مي را
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  معناست؟ چھ بھ مالي ھاي نسبت

 وقیمت شركت سالمت بررسي براي كھ شركت مالي ھاي صورت از آمده دست بھ ھاي ارزش نسبت
  مي كار بھ آن سھام

 مالي، ھاي نسبت میان در. رود P/E، نسبت دفتري، ارزش بھ قیمت نسبت دارایي، بھ درآمد نسبت
  نسبت جاري، نسبت

 ما كھ حسابداري ارقام. ھستند ھا نسبت ترین مھم از آني نسبت و فروش بھ لیات ما كسر از قبل سود
  بھ رسیدن در را

 سھام، سود پوشش دفتري، ارزش: از اند عبارت ، كنند مي كمك ھا نسبت این ، EPS. پذیري وتغییر
  فعلي محصول

  

  چیست؟ نقدینگي نسبت

 ھاي وبدھي تعھدات بھ بازار، در فروش قابل بھادار اوراق و نقد وجوه با است برابر نقدینگي نسبت
  این. شركت جاري

  .دھد مي رانشان بستانكاران بھ شركت دیون پرداخت سرعت نسبت

  

  معناست؟ چھ بھ بازار جاري ارزش

 مي جاري ارزش را سھام بازار در جاري قیمت بھ شركت سوي از شده منتشر سھام كل بازار ارزش
  ..نامیم

  

  :سھم ھر تقسیمي سود

DPS=EPS -) )انباشتھ سود+توسعھ و طرح اندوختھ+قانوني اندوختھ  

  EPS: سھم ھر درآمد

  سھم ھر نقدي سود
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  :EPSتعریف

 سھم ھر شده بینی پیش سود نماییم تقسیم شرکت سھام تعداد بھ را مالیات کسر از پس سود کل ھرگاه
  آید می بدست

  

  :قیمت مدیریت

  .باشد داشتھ كاھش یا افزایش میتواند مشخصي حد تا نھایتا روز ھر در سھم ھر

   درصد٢=  قیمت روزانھ تغییرات دامنھ: روزانھ نوسان حداكثر: الف% 

  لایر ١٠،٠٠٠=  قبل روز پایاني قیمت

  ١٠٢٠٠. جاري روز قیمت حداقل جاري روز قیمت حداكثر

 ٩،٨٠٠  

  

  :شده بینی پیش سود

.Eps میكند بیني پیش است پیش در كھ مالي سال براي شركت كھ سھم ھر سود از عبارتست.  

  است گرفتھ تعلق سھم ھر بھ گذشتھ مالي دوره در كھ سھم ھر سود از عبارتست:  یافتھ تحقق

  

  سرمایھ افزایش

 و روش نمودن مشخص و سرمایھ افزایش توجیھي طرح ارائھ و مدیره ھیئت پیشنھاد از پس معموال
  مبلغ كھ محلي

 ، مشخص میزان بھ افزایش این ، شود گذاري سرمایھ آنجا در است قرار سرمایھ افزایش از حاصل
  .رسد مي مجمع تصویب بھ% )  ١٠٠ مثال(

 مراحل طي از پس مدیره ھیئت و میگیرد قرار مدیره ھیئت اختیار در سرمایھ افزایش این آن از پس
  .مینماید افزایش این ثبت بھ اقدام بورس سازمان رضایت جلب و قانوني

  

 قسمت در سپس و برده نام را آنھا ابتدا كھ است پذیر امكان طریق سھ بھ سرمایھ افزایش اصوال
  : آوریم مي را الزم ضیحات تو بعدي ھاي

  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://abcbourse.ir/


  جایزه روش بھ سرمایھ افزایش ١-

  نقدي آورده محل از سرمایھ افزایش ٢-

  سھام صرف روش بھ سرمایھ افزایش – ٣

  

  

  : جایزه روش بھ سرمایھ افزایش

 ذخیره اندوختھ حساب در را خود سالیانھ سود از مقداري شركتھا معموال ، میدانیم كھ ھمانطور
  زمان در و مینمایند

 اسمي سرمایھ ، جدید سھام اوراق انتشار و سرمایھ حساب بھ حساب این موجودي انتقال با مقتضي
  افزایش را شركت

 این در چون.  مینمایند توزیع سھامداران بین قبلي سھام نسبت بھ را جدید سھام اوراق سپس و میدھند
  حالت

 روش بھ سرمایھ افزایش آن بھ اصطالحا ، نمایند نمي پرداخت جدید اوراق بابت پولي سھامداران
  این در.  میگویند جایزه

  .است سرمایھ افزایش نسبت از، كمتر كمي افزایش از بعد ، سھم قیمت كاھش نسبت معموال حالت

 ایران ملي گذاري سرمایھ ، است داده سرمایھ افزایش روش این بھ كھ شركتھایي از یكي مثال بعنوان
  سرمایھ كھ ، بود

 مطالبات و نشده تقسیم سود محل از را مبلغ این كھ. داد افزایش لایر میلیارد ٢٠۵٠ میزان بھ را خود
  تامین سھامداران

 از قبل سھم این قیمت اینكھ بھ توجھ با ولي داد سرمایھ افزایش درصد ٢۴١ حدودا شركت این.  نمود
  لایر ۶٨۵١ مجمع

 بوده%  ٢۴١ حدود شركت این افزایش كھ وجودي با كھ دید میتوان ، شد لایر ٢٢٠۶ آن از بعد و
  با آن قیمت افت ولي

  .است بوده%  ٢١٠ حدودا نسبت

  

  : نقدي آورده محل از سرمایھ افزایش

 قصد نقدینگي ایجاد جھت و ندارد اختیار در سرمایھ افزایش جھت اي اندوختھ شركت كھ زماني
  داشتھ را سرمایھ افزایش
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   مقداري شركتھا گاھي اینكھ توضیح.  كند استفاده سرمایھ افزایش براي روش این از میتواند ، باشد

   كافي نظر مورد افزایش براي مقدار این ولي.  دارند اندوختھ بصورت را سرمایھ افزایش مبلغ از  

  .  كند تامین را سرمایھ افزایش مبلغ ھمزمان دوم و اول روش از میتواند، شركت حالت این در نیست،

   میدھد جدید سھام خرید جھت امتیازي قبلي سھام تعداد نسبت بھ سھامدار ھر بھ شركت حالت این در

   آدرس بھ تقدم حق ھاي برگھ روش این بھ افزایش ثبت از پس.  میگویند تقدم حق آن بھ اصطالحا كھ

  . میگردد ارسال سھامداران

   تعداد كھ( متعلقھ سھام اسمي مبلغ ، تمایل صورت در تقدم حق ھاي برگھ دریافت از پس سھامداران

  از پس و نموده واریز شركت حساب بھ مقرر مھلت در را ،) میشود مشخص تقدم حق برگھ در آن

  . میشود داده سھامداران بھ جدید سھام ھاي برگھ)  ماه چھار تا یك از معموال(  مدتي 

  

  سھام صرف روش بھ سرمایھ افزایش

  

   بفروش نویسي پذیره طریق از و اسمي قیمت از بیش مبلغي بھ را خود سھام شركت روش، این در

   در یا و منتقل اندوختھ حساب بھ ، را سھام اسمي قیمت و فروش قیمت از حاصل تفاوت و رسانده

  . میدھد قبلي سھامداران بھ ، جدید سھام آن ازاي

  

   شركتھا توجھ مورد بیشتر آورده طریق از افزایش روش بھ نسبت روش این اخیرا كھ دالیلي از یكي

   مدت در را سرمایھ افزایش براي نظر مورد مبلغ شركت روش این در كھ است این گرفتھ، قرار

  

   افزایش مبلغ تامین معموال ،كھ آورده روش خالفبر. میكند تامین نویسي پذیره طریق از كمتري

   ھاي تقدم حق رساندن فروش بھ ھمچنین و تقدم حق از استفاده مھلت پایان روزھاي آخرین تا سرمایھ

  از را سرمایھ افزایش براي نیاز مورد مبلغ شركتھا گاھي ایران در.  میانجامد طول بھ ، نشده استفاده

   بین را سھام مابقي و نموده تامین اسمي قیمت از باالتر نرخي بھ سھام برگھ تعدادي فروش طریق 

   و دارد سرمایھ میلیون ١٠٠٠٠ شركتي كنید فرض مثال بعنوان.  اند نموده توزیع قبلي سھامداران
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   مي معاملھ لایر ٩٠٠٠ بازار، در شركت این سھم ھر و باشد مي میلیون١٠ آن سھام ھاي برگھ تعداد

   افزایش سھام صرف طریق از و%  ١٠٠ میزان بھ را خود سرمایھ دارد، قصد شركت این و شود

   برگھ میلیون ١٠ معادل كھ باشد مي لایر میلیون ١٠٠٠٠ سرمایھ افزایش براي نیاز مورد مبلغ.  دھد

  است جدید سھام
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  نمود محاسبھ توان می را روز ھر پایانی قیمت باال فرمول در
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  :زنیم می مثالی

  

  سھم میلیون ١٠٠= شركت سھام تعداد

  سھم ٨٠،٠٠٠= مبنا حجم

  لایر ١٠،٠٠٠= قبل روز پایاني قیمت

  لایر ١٠،۴٠٠= جاري روز قیمت وزني میانگین

  باشد مبنا حجم از بیشتر شده معاملھ تعدادسھام: الف

P2=10،400 

  .باشد مبنا حجم از كمتر شده معاملھ تعدادسھام: ب

  ) باشد شده معاملھ سھم ۴٠،٠٠٠ مثال براي(

P2=10،200 

  

  : داشت مروری باید ک ای نکتھ اخرین بعنوان و

  

  سھام معامالت كارمزد - ١

  :كرد خواھند پرداخت را زیر كارمزدھاي سھام، معامالت براي مشتریان

  : كارگزاران كارمزد

 ھم و فروشنده ھم توسط كھ لایر میلیون ١٠٠ سقف تا معامالت ارزش) درصد ٠/۴( ھزار در ۴
  .شود مي پرداخت خریدار

   

  : بورس كارمزد

 توسط درصد ۶٠ كھ لایر میلیون ٢٠٠ سقف تا معاملھ ارزش) درصد ٠/٠٨(  ھزار ده در ٨
  .شود مي پرداخت خریدار توسط درصد ۴٠ و فروشنده
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  : سازمان نظارت حق كارمزد 

 فروشنده توسط درصد ۶٠ كھ لایر میلیون ٢٠٠ سقف تا معاملھ ارزش) درصد ٠/٠٨( ھزار ده در ٨
  .شود مي پرداخت خریدار توسط درصد ۴٠ و

   

  ) :تسویھ كارمزد( گذاري سپرده شركت كارمزد

 توسط درصد ۶٠ كھ لایر میلیون ٢٠٠ سقف تا معاملھ ارزش) درصد ٠/٠٢۵( ھزار ده در ۵/٢
  .شود مي پرداخت خریدار توسط درصد ۴٠ و فروشنده

   

  فناوری شرکت کارمزد

 توسط درصد ۶٠ كھ لایر میلیون ٢٠٠ سقف تا معاملھ ارزش) درصد ٠/٠٣( ھزار ده در ٣ 
  .شود مي پرداخت خریدار توسط درصد ۴٠ و فروشنده

   

  : انتقال و نقل مالیات

 یاد مالیات از غیر. شد خواھد پرداخت فروشنده توسط كھ معاملھ ارزش) درصد ٠/۵( ھزار در ۵
  .پرداخت نخواھند دیگري مالیات سھامداران شده

   

   معاملھ ارزش) درصد ٠/۴٨۶( ھزار در ۴/٨۶=  خریدار توسط پرداختی کارمزد کل

   

  ) درصد٠/۵٢٩(معاملھ ارزش ھزار در ۵/٢٩=  فروشنده توسط پرداختی کارمزد کل

   

  دیگر عبارت بھ: 

  

  با است برابر نماید واریز کارگزاری شرکت حساب بھ باید خریدار کھ کارمزدی

   

   خرید ارزش* ١.٠٠۴٨۶= خرید قبال در کارگزاری شرکت حساب بھ پرداختی مبلغ 
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   برابر کرد خواھد پرداخت سھام فروش محل از فروشنده، حساب بھ کارگزاری شرکت کھ کارمزدی

  فروش ارزش*  ٠.٩٨٩٧١=  مالیات و کارمزد کسر از پس مشتری بھ پرداختی مبلغ با است

  

  آتی معامالت كارمزد - ٢

  : كارگزاران كارمزد

 ھم و فروشنده ھم توسط كھ لایر میلیون ١٠٠ سقف تا معامالت ارزش) درصد ٠/۴( ھزار در ۴
  .شود مي پرداخت خریدار

  : بورس كارمزد

 صد در دو و سی و فروشنده توسط قرارداد ارزش) درصد ٠/٠۴٨( ھزار صد در ھشت و چھل
   خریدار توسط قرارداد ارزش) درصد ٠/٠٣٢(  ھزار

   

  : گذاری سپرده كارمزد

 صد در دو و سی و فروشنده توسط قرارداد ارزش) درصد ٠/٠۴٨( ھزار صد در ھشت و چھل
   خریدار توسط قرارداد ارزش) درصد ٠/٠٣٢( ھزار

  ) :گذاری سپرده(تحویل و تسویھ كارمزد

  معامالتی روز آخرین تسویھ قیمت حسب بر قراداد ارزش ھزار در پنج

  

  :EPS از تعریف دیگری در

 سھم ھر شده بینی پیش سود نماییم تقسیم شرکت سھام تعداد بھ را مالیات کسر از پس سود کل ھرگاه
  آید می بدست

 بیني پیش است پیش در كھ مالي سال براي شركت كھ سھم ھر سود از عبارتست:شده بینی پیش سود
  .میكند

   

  است گرفتھ تعلق سھم ھر بھ گذشتھ مالي دوره در كھ سھم ھر سود از عبارتست:  epsیافتھ تحقق 

  

 �پایان
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