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خودرو 

 : عملیاتی غیر های هزینه و ها درامد سایر خالص

 . نمیشوند شرکت اصلی عملیات شامل که هست شرکت از هایی هزینه و ها درامد شامل عنوان این

 مثل هایی زیان یا و سپرده های حساب از شده دریافت سود همچون هایی درامد مثال عنوان به

 سهام سایر در شرکت های گذاری سرمایه ارزش کاهش و ارز تسعیر

 در شرکت های مجموعه زیر از حاصل زیان یا سود که دارد فراوان اهمیت جهت این از عنوان این

 میشود لحاظ ان

 قطعات کننده تولید های شرکت مثل مجموعه زیر تعدادی دارای خودرو ایران شرکت کنید فرض

میباشد 

 میگیرد قرار قسمت این در میباشد حاصل نقدی سود همان که ها شرکت این از حاصل سود

 دیگری جای در و نیست عنوان این به مربوط شرکت حسابهای و گذاری سرمایه جزئیات:  نکته

 جدول و شرکت گذاریهای سرمایه جدول و مربوطه یاداشت در شرکت حسابهای موجودی)

 میشود بیان جزئیات با(  سهام پرتفوی وضعسست
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 میگیرد قرار موارد این از حاصل*****  زیان و سود*****  تنها عنوان این در

 : شرکت مالیات

 : دارید مالیات تعریف یا اشنایی که همانگونه

 میکند دریافت شرکت سود از دولت که است ای هزینه شامل مالیات

 های درامد تمامی شامل درامد بر مالیات زیرا نیست مالیات کسر از قبل سود همان الزاما سود این

 از حاصل درامد مثل هستند مالیات از معاف شرکت های درامد از بخشی عموما و نمیشود شرکت

 های شرکت برخی در صادرات

 . است زیان و سود جدول بر گذار تاثیر عامل اخرین مالیات

 شرایط به توجه با ولی است ثابت مالی های صورت چهارچوب کردم عرض قبال که همانطور

 میگذارند تاثیر سود بر مالیات کسر از قبل دیگری عوامل ها شرکت برخی استثنای

 وابسته های شرکت سود از گروه سهم مانند

 میفرمایید مشاهده را مورد این ایرانخودرو مالی صورت در

 نسبت مگر نمیکنند پراخت مالیاتی ده زیان های شرکت که است توضیح به الزم مالیات درخصوص

 است افتاده اتفاق شرکت در که خاص های سود برخی به

 میشود بسته زیان و سود جدول عمال مالیات از بعد

 میکنید مشاهده را خالص سود عنوان زیان و سود جدول انتهای در

 شرکت های هزینه تمامی منهای شرکت های ددرام تمامی یعنی خالص سود:  کوتاه تعریف یک

 میباشد زیر صورت به شد اشاره قبال که ناخالص سود مورد مانند شرکت خالص بازدهی

 : میخوانیم چپ از

 خالص سود/  شرکت فروش خالص

 میدهد ما به درصدی مقدار 100*  با که است اعشاری عددی حاصل که

 بخش در که میباشند شرکت سنجیدن برای ها پارامتر مهمترین از ناخالص و خالص سود حاشیه

 پرداخت خواهیم موارد این چگونگی و بررسی به تفضیل به تحلیل
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 : میشویم اشنا مهم تعریف چند با زیان و سود جدول انتهای در

EPS : 

 است هرسهم سود همان

 . میشود حاصل سهام تعداد بر شرکت خالص زیان یا خالص سود تقسیم از مقدار این

 باشید داشته توجه نکته این به

 میباشد*****  گذارش تهیه لحظه*******  در سهام تعداد فرمول این در سهام تعداد

 صاحبان حقوق بخش شرکت نامه تراز به رجوع تر معتبر جایی هر از سهام تعداد کردن پیدا برای

 است سهام

 که میدهند سهامداران نقدی اورده محل از سرمایه افزایش ها شرکت گاها که است این دیگر نکته

 میشود تقدم حق انتشار به منجر

 میانگین شرایط این در که اند نشده سهم به تبدیل ها تقدم حق تمامی گزارش تهیه لحظه در عموما

 میگردد محاسبه سهام تعداد موضون

 مالی صورت انتهای در شرایطی چنین در.  کنید حساب خود را مقدار این شما که نیست نیازی

 میشود داده قرار سهام موزون میانگین محاسبه جدول

 . میباشد سهام موزون میانگین تعدا بر خالص سود تقسیم برابر eps شرایط این در پس

 میکند تقسیم سهامداران بین سالیانه عمومی مجمع از بعد شرکت که است نقدی سود همان

 . میشود تقسیم دارن سهام بین که است( eps) سهم هر سود از بخشی( dps) نقدی سود

 اما.  است مجمع در مدیره هیئت تصمیم به وابسته شرکت هر در نقدی سود تقسیم مختلف موارد

 میکنیم بررسی را مختلف های حالت

 پخش نقدی سود که میشود گرفته تصمیم مجمع در ییا میشود پخش dps صورت به eps تمامی یا

 نشود

 حساب به مانده باقی مقدار که گردد تقسیم نقدی صورت به eps ار بخشی که است این دیگر حالت

 : فرمایید توجه زیر تصوری به میشود منتقل شرکت انباشته سود
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  میباشد حساب باقیمانده مقدار ابی و شده پخش dps مبلغ سبز گذشته سالهای انباشته سود نارجی فلش

 دینق سود گزارش مورد سال خالص سود از بیشتر شرکت که میشمویم مواجه عجیبی مورد با گاهی

 !!!!!!!! میکند پخش

 . میشود برداشت شرکت انباشته سود حساب از نقدی سود این اضافی مقدار

 موارد این از تعدادی به که میکنند استفاده مختلفی موارد در شرکت انباشته سود از ها شرکت عموما

 میپردازیم

 مجمع در نقدی سود تقسیم

 (جایزه سهام از حالتی) انباشته سود محل ار سرمایه افزایش

 شرکت در وجه گردش جهت حساب این از استفاده

 شد بیان شرکت عملکرد مالی های صورت زیان و سود به مربوط مطالب دوستان

 میپردازیم شرکت( درامد پیشبینی) بودجه بررسی به اینده جلسه
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