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پيشگفتار

كاوي  افتاه»عنوان  ي اول از اين كتااب تحات است. در مقاله 1هايی در مديريت مالی افتهاين كتاب جلد دوم 

از مطالعه  شود اين مقاله را قبل ها آمده است. از خوانندگان دعوت می ي مطالعه و تحليل افته نحوه« ها در مالی شركت

 ها بخوانند.  و تحليل افته

پردازداز مسائل مالی می يعنی، به آن گروهاست. "ها مالی شركت"هاي اين كتاب  چارچوب موضوعی افته

هااي  ايان كتااب باراي تادري  در كال  كاه بناابراين، مناساا اسات هایغیرمالیمطرحاست.کهدربنگاه

 كار رود.  به« ها مالی شركت»و « مديريت مالی»

هاي خاارجی  سعيد اسالمی بيدگلی در انتخاب بعضی از افتهنوعی تأليف و ترجمه است. آقاي  اين كتاب به

 بی و كراون ران نيز از انگليسی به فارسای ترجماه كارده اسات.  ي انتخابی اي است و  دو افته  ؤلفان ياري رساندهبه م

شاوند، از ايشاان  قا  مؤلاف مشاترت كتااب تلقای میمربوط به كتاب را از انگليسی به فارسی ترجمه كارده و دروا

  شود.  صميمانه تشکر می

  

 حسين عبده تبرزيي

 میثم رادپور

 5931ماه تیر

 

                                                 
 ، انتشارات پيشبرد، تهران. 1731، ويرايش دوم )چاپ دوم(، هايي در مديريت مالي افته. حسين عبده تبريزي، 1
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 از: وژیه  با تشكر

 سعید اسالمی بیدگلی 

 

 :تشكر ازو  

 خان تجريشی امیرتقی   

 ابورذ سروش         

 محمدرضا علوي          

 محمدرضا مدريي        
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هاييدرمديريتماليافته

 

 ها كاوی در مالي شركت افتهای بر  مقدمه

 تحليل مالي .1فصل

  فراز سيستم پيشرو. شركت 1-1

 . تجارت ناهام1-2

 بندي جمشيد . شركت بسته1-3

 . شركت لوازم ورزشی دماوند1-9* 

 ی سرمايه . هزينه2فصل 

 آفرينان . شركت توليدي صنعت2-1

 . شركت استانلی و شركا2-2* 

 . شركت برق ويسکانسين2-3* 

 . شركت نايك2-9

 ها بانك. تأمين مالي از 3فصل 

 . شركت قطعات فلزي كوچك 3-1

 . شركت ابزار فنی پزشکی3-2

 . شركت پوشات هميار 3-3

 هاي نيجريه ي بررسی تقاضاي اعتبار در بانك . نحوه3-9

 . ساختار مالي و تقسيم سود 4فصل 

 . شركت محصوالت آوون9-1



7 

 آي سی . شركت ارتباطات ام9-2

 . شركت گينزو بورو9-3

 ه. شركت باغ ميش9-9

 . مالي زمين و ساختمان5فصل 

 . شركت مسکن آفرين5-1

 لند( ي ماي ي فضاهاي ورزشی و تفريحی )پروژه . شركت توسعه5-2

 . تشكيل نهادهای مالي6فصل 

 . شركت يربابوئنال كاپيتال6-1

 ی اوليه وكارها و عرضه . ارزشيابي كسب7فصل 

 آالت صداقت . فروشگاه يراق7-1

 . شركت ليستون7-2

 شركت كراون در مقابل شركت سيرا. 7-3

 ( وب )الفبِی  اي . شركت7-9

 . شركت پاالمون كاپيتال پارتنرز 7-5

 . شركت صناي  پتروشيمی زنجان7-6

 گذاری های سرمايه . بررسي طرح8فصل 

 . آبنبات ناستی8-1

 (worldwide paper company. شركت جهانی كاغذ )8-2

 و ري  . شركت باب8-3*

 هاي شاهزاده گذاري سرمايه. 8-9
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 . شركت يورولند فودز ا .اي. 8-5

 . شركت كاغذ فارابی8-6

 . مديريت ريسك9فصل 

 . شركت مرتن الکترونيکز 1-1
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 . مطالب ديگر11فصل 

 ي شركت تريکی ويجتز . افته11-1

 . شركت سهامی شيميايی امريکا11-2

 اندجري . شركت سهامی بن11-3

 های پيشنهادی حل راه .11فصل 

 (1-3ي شركت لوازم ورزشی دماوند ) حل پيشنهادي براي افته . راه11-1

 (2-2ي شركت استانلی و شركا ) حل پيشنهادي براي افته . راه11-2

 (2-3ي شركت برق ويسکانسين ) حل پيشنهادي براي افته . راه11-3

 (5-2بيی ) اي ي حل پيشنهادي براي افته . راه11-9
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 1فرازسيستمپيشرو:شركت1-1یافته

تأسي  شد. او  واواندر شهرت صنعتی  توسلیتوسط آقاي مجيد  1385در سال  فراز سيستم پيشرو شركت

ي  تصاميم داشات بار پاياه گیرریرررکتمقطا  شاکلدر  ،خاودرو باود صانعتی سااوه تشارك سابقتوليد مدير كه

كاه تعاداد معادودي شاركت در داخال كشاور  باا وجاود اينآالت صانعتی براردازد.  هاي خود به توليد ماشين تجربه

دليل  عمادتا  باه، داخلایصانعتی  آالت ماشاينپاذيري  كااه  رقابت باه خااطر فراز سيساتم داشاتند،توليداتی مشابه 

از  صنعتی را كنار گذاشات وآالت  توليد ماشين رفتره،  فراز سيستم رفتهقيمت ارز در طول ساليان متوالی  ماندن ثابت

 روي آورد. خودروبه ساخت قطعات  87سال 

  شاد. می تاأمين خوردروساز هاي واردكنندگان و برخی از شركت سازان داخلی، عموما  توسط  قطعه خودرو قطعات 

هااي نسابتا  بااال تولياد  قطعات را باا قيمت ،هاي خارجی نسبت به شركت و توليدكنندگان خودرو داخلی سازان قطعه

 ات، قطعاپاي  از ورود باه باازار سهم واردكنندگان از بازار قطعات در حال افازاي  باود. ،به همين دليل كردند. می

، از ورود دباونچه از اساتانداردهاي الزم برخاوردار  ، و چناندش میي استاندارد ايران ارزيابی  توسط بازرسان مؤسسه

واردهاا  هاي تولياد را خصوصاا  باراي تازه ي اساتاندارد هزيناه مؤسسه هاي گيري سخت. شد میها به بازار ممانعت  آن

 داد.   افزاي  می

 زد. اغلا خودروساازان هاي شركت چنگی به دل نمی نسبتا  خوب بود، ولی حجم سفارشسازي  ي سود قطعه حاشيه

از ورود باه  پا  ساال دوبه همين دليال  ؛دادند میشده  سازان شناخته هاي خود را به قطعه سفارش فروشان و نيز عمده

 ،1386پاكند. تاا اواخار ساال دست و در بازار براي خود جايگاهی  نتوانسته بود سيستم هنوز فراسازي،  ي قطعه حوزه

داخلای،  فروشان خردهتوانسته بود با انعقاد قرارداد با برخی  تنها، و قبولی از خود نشان نداده بود شركت عملکرد قابل

هاي ماالی  ي نااچيزي در صاورت  ، زيان انباشاته1381وكار خود را حفظ كند. در سال مالی منتهی به اسفندماه  كسا

                                                 
 ي آن صرفا  تأمين اهداف آموزشی بوده است.  نوشته شده است و هدف از تهيه 1319. اين افته بر اسا  مسائل شركتی ايرانی در سال  1



12 

 خود گزارش كرد.  

آقااي  ،واردكننادگان قطعاات از طارف ديگار نسبتا  باالتر ي سود هاي توليد از يك طرف، و حاشيه تدريج دغدغه به

ي  باه واردكنناده كاه ديگار ترت كناد. او خودروبازرگانی قطعات فعاليت را بر آن داشت تا توليد را به نف   توسلی

شاركت فروخات.  داخلای میكننادگان  توزي ، و باه كارد ، قطعات را از ديگر كشورها وارد میشده بودقطعات بدل 

با اين وجود، حجم فروش اندكی بهباود يافتاه  .قطعه بفروشد فروشان و حتی عمده هنوز نتوانسته بود به خودروسازان

 را با سود ناچيزي به پايان رساند.  1311سال   شركتهمين باعث شد كه  بود و 

ساز چينای وارد ماذاكره شاد، و پا  از اطميناان از  اي قطعهه با يکی از شركت توسلیآقاي  1311در سال 

توانايی شركت براي توليد قطعاات اساتاندارد، قاراردادي باا آن شاركت منعقاد كارد. شاركت چينای قطعاات را باا 

در باازار قطعاات  توسالیكارد، و ايان امار مزيات محاوري مهمای باراي آقااي  تري توليد می هاي بسيار پايين هزينه

 آقااي توسالی و نيز دريافت گاواهی اساتاندارد، منظور آزمودن بازار، . در اولين معامله، بهايجاد كرد ي ايرانخودرو

هزيناه و اساتاندارد  شدت از قطعات كم به خودروسازيهاي  اي كوچك از قطعات را وارد كشور كرد. شركت نمونه

 شد.  سرازير به شركت ها سفارشسرعت سيل  استقبال كردند، و به سيستمشركت فراز

خاودرو و ساايرا منعقاد كارد.  هاي خودروسازي مانند ايران اي را با شركت قراردادهاي منصفانه فراز سيستم

فروشاان معتبار قطعاات  از عمدهي براي حفظ موقعيت رقابتی خود، قراردادهايی باا شارايط ويابه باا بسايار ،چنين هم

كردناد.  مااه تساويه می 6تاا  3هاي خود را طی  منعقد نمود. طبق عرف بازار قطعات خودرو، مشتريان حساب خودرو

 هاي زنی خود با شركت چينی و نياز كااه  هزيناه چانی به سرعت متوجه شد كه جهت افزاي  قدرت توسلیآقاي 

ي سود شركت،  ضمن افزاي  حاشيه ستتوان ترتيا او می . بدينحجم هر سفارش را افزاي  دهد بايد در ،انبارداري

نيااز باه بااالبردن ، سيساتم روزافزون شاركت فاراز ي ا به مشتريان تحويل دهد. با توسعهتري قطعات ر با سرعت بي 

رسايد، اماا  نظر می هاي مشاتريان ضاروري باه براي تأمين سافارش اين افزاي سطح موجودي انباز نيز افزاي  يافت. 
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 شکل كمبود نقدينگی مواجه نمود.طور جدي با م شركت را به

هاي  ي شاركت باود. شاركت در آن زماان سافارش تارين مساأله نقاد بزر  وجه تأمين ،1312سال  پاييزدر 

جاي  رخشاانی از خاود باهي د زيادي داشت، و خيل عظيمی از مشتريان راضی براي خود فراهم كارده باود، و ساابقه

 وجه نقد كافی در اختيار نداشت.  توانست رشد كند، چرا كه اما نمی گذاشته بود؛

براي تأمين مالی خريدهاي خود، بارها به بانك خود مراجعه كرد، ولی با وجاود رشاد ساري ،  توسلیآقاي 

ي  شركت بايد ساابقه ،شركت از حداقل شرايط الزم براي دريافت تسهيالت برخوردار نبود. براي دريافت وام بانکی

 كرد.  را به بانك عرضه می مساعدتريهاي نقدينگی  بتداشت، و نس تري می فعاليت طوالنی

 االتسؤ

 مقايسه و تحليل كنيد. 1311شركت را قبل و بعد از سال  هاي مالی نسبت با استفاده از نمودار دوپان  .1

 داريد؟ پيشنهادي فراز سيستم،آيا راج  به مديريت سرمايه در گردش در شركت  .2

در گردش   هاي تأمين مالی در كشور، چه پيشنهادهايی براي تأمين مالی سرمايه محدوديت به توجهبا  .3

 شركت داريد؟ 
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1.تجارتناهام1-2یافته

براي توليد محصوالتی ايجااد شاد كاه در دكوراسايون اتااق خاواب و نشايمن  2111تجارت ناهام در سال 

كناد.  ود را در سرتاسار منااطق شارقی هناد توزيا  میشود. شركت در كلکته واق  است و محصوالت خ مصرف می

روپياه  3ر111ر111ر111روپياه ساود از فروشای معاادل  291ر111ر111انتظار شركت آن است كه در سال جااري 

نظر  روپياه برسااند. باه 3ر211ر111ر111دست آورد. ضمنا  اميد آن دارد كه در سال آتی فاروش خاود را باه مارز  به

 هاي متغير به فروش عوض شود.  هاي ثابت تغييري يابند و يا درصد هزينه هزينه رسد در سال آينده نمی

اخيرا  مديريت شركت امکان توليد محصوالت ديگري را نيز مورد بررسی قرار داده است. اين محصاوالت 

ها. هار دو خاط تولياد  هاا و ميادان نصاا در پارت هاي مرمارين قابل هاي فلزي منازل و مجسامه اند از: فواره عبارت

هاا باه سارمايه در گاردش  براي توليد آن ارتباط نيست، و دهد بی چه شركت در حال حاضر انجام می پيشنهادي با آن

 رود.  اضافی نياز نمی

، مدير توليد، مسئول بررسی طرح توليادات جدياد شاده اسات. بارآورد وي آن اسات كاه  2اويناش چاندرا

ي جدياد نيااز  روپياه سارمايه 1ر211ر111ر111ها باه  روپيه و براي مجسامه 811ر111ر111ها به  شركت براي فواره

تواناد در اول  رو تولياد می كشاد، و از ايان روز طاول می 11آالت كمتار از  مورد، كار نصا ماشاين دارد. در هر دو

 ي سال بعد شروع شود.  ژانويه

 1ر111ميلياون روپياه فاواره و  511تواناد  ، مدير فروش، برآورد كرده كه شاركت سااالنه می3راوي كانت

درصاد  69ي متغير فواره و مجسمه را به ترتيا دو ساوم و  هميليون روپيه مجسمه بفروشد. حسابدار صنعتی ناهام هزين

                                                 
در هند انتشار يافته است. در ويراي  دوم اين متن تغييراتای در ارقاام  1189برگرفته شده كه در سال  R. M. Srivastavaي  نوشته گيري مالی تصميماز كتاب  Naham Enterprisesويراي  اول  1

 داده شده است.
2. Avinash Chandra 
3. Ravi Kant 
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 ميليون روپيه برآورد شده است.  211و  81هاي ثابت اين دو به ترتيا  رقم فروش تعيين كرده است. هزينه

، مدير مالی، درخواست كرده كه مناب  وجوه مورد نيااز را تعياين كارده و 1مديريت از شاري راك  موهان

ي كشاور گازارش كارد  أمين مالی تصميم بگيرد. شاري راك  موهان پ  از بررسی بازار سرمايهي ت در مورد نحوه

درصدي براي تأمين مالی تولياد ايان دو  8ي  ميليون روپيه از محل فروش اوراق قرضه 2ر911تواند تا  كه شركت می

ميلياون  1ر211درصاد تاا مبلا   12تواند با انتشار سهام ممتاز با سود  چنين، شركت می آوري نمايد. هم محصول جم 

اطالع مديريت رساند كاه انتشاار ساهام عاادي در حاال حاضار ممکان نيسات. در زيار  روپيه گردآوري كند. وي به

 ي تجارت ناهام گزارش شده است:  ي صورت سود و زيان و ترازنامه خالصه

 ی تجارت ناهام برای سال منتهي به بيني شده صورت سود و زيان پيش

 2111ر دسامب 31
 هزار روپيه  

 3ر111ر111  فروش

 1ر876ر111  هاي متغير هزينه

 1ر129ر111  2پوششی ي هحاشي

 561ر111  هاي ثابت هزينه

 569ر111  قبل از بهره و ماليات سود

 81ر111  بهره

 989ر111  قبل از ماليات سود

 292ر111  ماليات

 292ر111  سود خالص 

 

                                                 
1. Shri Rakesh Mohan 
2
. Contribution margin 
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 ی تجارت ناهام  شده بيني ی پيش صورت ترازنامه

  2111دسامبر  31به تاريخ 
  هزار روپيه   هزار روپيه  

  211ر111 هاي جاري بدهی  161ر111  صندوق

  811ر111 %(11هاي بلندمدت ) بدهی  281ر111  حساب بدهکاران

  911ر111 روپيه( 2سهام عادي )  291ر111  ها موجودي

  1ر681ر111 نشده سود تقسيم  2ر911ر111  ثابتهاي  دارايی

  3ر181ر111   3ر181ر111  

 

  است. 5/1ها طی سال  درصد و گردش معمول دارايی 21ها  معمول فعاليت 1ي سود حاشيه

 مطلوب است: 

ي جديد، اهرم عملياتی، مالی، و تلفيقی شركت براي سال بعد چه خواهاد باود؟ آياا اهارم  بدون پروژه .1

 مالی مطلوب است؟ 

 ها خواهد داشت؟  قبول هر پروژه چه تأثيري بر اين اهرم .2

 يابد يا كاه ؟ چرا؟ با انتخاب هر بديل تأمين مالی، آيا عايدي هر سهم شركت افزاي  می .3

                                                 
1 .profit margin 
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1بندیجمشيدبسته.شركت1-3یافته

ي هزيناه و مزايااي نسابی دو روش  ، آقاي معتمدي، مدير مالی شركت جمشيد، درگير مقايسه1381در مهر ماه سال 

ي اخيار، باين ماديران اخاتالف  مختلف تأمين مالی، يعنی فروش اوراق مشاركت يا انتشار سهام عادي بود. در جلسه

ي شركت، از آقاي معتمدي درخواست  دار عمده سه، آقاي ايرانی، سهاماي در اين مورد پي  آمد. در پايان جل عمده

ماديره در مااه  ي بعادي هيأت ها را ارزيابی كناد، و در جلساه ي مديران را مدون كرده، آن هاي پراكنده كرد تا بحث

 آينده پيشنهاد خود را در مورد روش تأمين مالی شركت ارائه دهد.

كرد. گرچه سطح  بندي جهت مصرف صنعتی و تجاري تهيه می هاي بسته رفشركت جمشيد تيوب، جعبه، و ساير ظ

هاي  ي ساال كرد، اماا تقريباا  در هماه ها در بازار نوسان می اي با سطح كل فعاليت مالحظه فروش و سود به ميزان قابل

را شروع با توليد نوع خاصی قوطی كنسرو كار خود  1395گذشته عمليات شركت سودآور بود. شركت كه در سال 

ي عطر، تيوب فلزي و غياره رو آورده باود.  ي سيگار، شيشه كرده بود، بعدها به توليد انواع ديگر ظرف از قبيل جعبه

هاي اوليه براي ارت  متمركز كرد. در  ي كمك ي جنگ با عراق، شركت فعاليت خود را روي توليد جعبه طی دوره

هاي كوچاك آلومينياومی باراي صاناي   ي جعباه كنناده ليدهاي بسيار زيادي از ياك تو حال حاضر، شركت سفارش

ي قوطی فلزي كوچك دارو )براي  چنين قراردادهايی براي ساخت و عرضه مختلف دريافت كرده است. شركت هم

ها سبا تثبيت تقاضاي شاركت شاده و تاا حاد  قرض و باند پانسمان( با چند شركت دارويی داشت. توليد اين ظرف

 كرد.  جلوگيري می زيادي از نوسان فروش

هاي جناگ باا عاراق كاه طای آن رقام  طور مداوم از دريافت وام بلندمدت پرهيز كرده بود. غير از ساال مديريت به

هااي  نشاده و وام سرمايه در گردش مورد نياز خيلای بااال باود، شاركت نيازهااي ماالی خاود را از محال ساود تقسيم

نشاده  ي شركت تنها از ساهام عاادي و ساود تقسيم ، ساختار سرمايه1381مدت بانکی تأمين كرده بود. در سال  كوتاه

                                                 
برگرفتاه  Harvard Business Schoolي بازرگاانی هااروارد  شده توسط مدرساه تهيه The Sabbath Container Companyي قديمی  از افته 1315. ويراي  اخير اين افته در فروردين سال 1

 شده است. 
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 نوع بدهی بلندمدت در آن وجود نداشت.  تشکيل شده و هيچ

اي دارند، اما اكنون توزي  سهام بسيار پراكنده اسات و هايچ  مالحظه   گرچه فرزندان مؤسسان شركت هنوز سهام قابل

شاود، بارهاا و بارهاا  ی كه در فرابور  تهران خرياد و فاروش میاي در شركت ندارد. سهام كننده ك  سهام كنترل

 دست گشته است.  دست به

خرياداري  1361ي كوچك خود در زنجان را كاه در ساال  كارخانه1381مديريت شركت تصميم دارد در اواخر سال 

ر حاال افازاي  باراي گوي تقاضااهاي د هاي اخير، اين كارخانه پاسخ شده، نوسازي كرده و آن را توسعه دهد. در سال

اي  نظر ماديران، كارخاناه باياد در آن تغييار اساسای داد. باه هاي آلومينيومی نبوده، و روشن شده بود كه می توليد ظرف

ميلياارد رياال  111تر با سرمايه در گردش اضافی الزم بود. برآورد شده بود كه براي تأمين مالی فعاليت جديد باه  وسي 

نشده تاأمين شاود، اماا افازاي  عماده در  اين بود كه به روال هميشه اين مبل  از محل سود تقسيمنياز است. در ابتدا نظر 

غيرعملای كارده  تأمين مالی از مناب  داخلای شاركت راتر از رقم مورد انتظار،  ي درآمد پايين سرمايه در گردش و مانده

محض  گذاري فاوق باه رفت سرمايه . انتظار میي خارج از شركت رو آورده بود علت، شركت به مناب  سرمايه بود. بدين

گذاري جديد  شد درآمد سرمايه بينی می ميليارد ريال قبل از بهره و ماليات عايدي داشته باشد. پي  21ساله  تکميل، همه

ميلياارد  15ي طارح  ساليانه 1بعد از مالياتخالص عملياتی % در سال شود. بنابراين، سود 25نيز مشمول نرخ ماليات كلی 

 شد.  % برآورد می15ريال يا 

هاي اوليه در مورد قيمت سهام شركت جمشيد بدين نتيجه رسيد كه باا توجاه باه وضاعيت  آقاي معتمدي بعد از بررسی

ي  ريال باه عاماه 2ر651ي سهم را به قيمت  توان هر ورقه گذاري می هاي سرمايه هاي بازار، از طريق بانك عمومی قيمت

رو، اگر سهام عادي  شد. از اين ريال عايد شركت می 2ر511هاي انتشار، بابت هر سهم  مردم فروخت؛ بعد از كسر هزينه

 شد.  ي سهام منتشر می برگه 91ر111ر111شد، براي گردآوري مبل  مورد نظر، بايد  منب  تأمين مالی فرض می

 1نگرانی آقايان ايرانی و معتمدي بود )جادول  اراحتی و دلچند سال بود كه قيمت نازل سهام شركت در بازار منشأ ن

                                                 
1
. Net Operating Profit After Tax (NOPAT)  
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هااي  ي گذشاته، يعنای اجتنااب از اخاذ وام شاده مشی پذيرفته را مالحظه كنيد(. به اين دليل آنان تصميم گرفتند خط

اياد مشی جديد تاأمين ماالی ب بلندمدت را مورد تجديدنظر قرار دهند. شرايط تغيير كرده بود و آنان معتقد بودند خط

هااي ماالی حااكی از آن باود كاه  وجاو در محفل تري جهت سودآوري شركت به همراه آورد. پر  ي روشن آينده

شاد كاه نارخ  ميليارد ريال مورد نظر را با فروش اوراق مشاركت نيز تأمين كند. تخمين زده می 111تواند  شركت می

هاي بيماه و  وراق مشابهی را مستقيما  به شاركتخواست ا  درصد باشد. اگر شركت می 17ساله  5الحساب اوراق  علی

كردند. محتمل بود  وام تأكيد می 1ها قطعا  بر تشکيل صندوق وجوه استهالكی گذاران نهادي بفروشد، آن ساير سرمايه

ميلياارد  51ميليارد ريال به صندوق استهالكی وام وارياز نماوده و  11دهندگان از شركت بخواهند ساالنه  كه اين وام

ي سانگينی بار دوش شاركت  جا پرداخت كند. گرچه اين طرح، تعهد پرداخت سااليانه ل بقيه را در سررسيد يكريا

ساود اوراق  2پاذيري كااه باودن ياا ماليات دليل ماليات گذاشت، اما چندان از حد طاقت شاركت خاارج نباود. باه می

كارد. در  درصد بارآورد می 13از  درصد را كمتر 17درصد كشور، آقاي معتمدي نرخ  25مشاركت و سطح ماليات 

 11ي بديل انتشار سهام را كمتر از  ي سرمايه ريال، هزينه 211ريال و سود سهام  2ر511مقابل، با توجه به قيمت سهام 

مراتا  نظر آقااي ايرانای انتشاار اوراق مشااركت باه ي ايان دو نارخ، باه زد. با اين هماه، باا مقايساه درصد تخمين می

 تر بود.  مطلوب

شاركت ارائاه دهاد. ماتن  ي همادير ، آقاي ايرانی تصميم گرفت پيشنهاد طرح گساترش را باه هيأت1381ماه  ر اوايل آباند

ماديره باه اتفااق  آن، هيأت ي همديره مورد بحث قرار گرفته بود. بعد از بحث مجدد دربار اين پيشنهاد قبال  در هيأت ي هاولي

يابی به منب  مالی مناسا، طرح گسترش را پياده كند. آقااي ايرانای  ورت دستآرا به مديرعامل شركت اختيار داد تا در ص

ماديره در مياان  در اين مرحله تصميم گرفت تا امکان استفاده از اوراق مشااركت باراي اجاراي طارح را باا اعضااي هيأت

بحاث از قضا ديره قرار داد. م ي دو طرح مختلف تأمين مالی را در اختيار هيأت ي هزينه گذارد. وي اعداد حاصل از مقايسه

 دست آيد.  داغ و مفصلی در اين مورد در گرفت كه پول از كدام منب  بايد به

                                                 
1. sinking fund arrangement 
2. tax deductibility  
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ي  ي اوراق مشاابه باا اوراق مشااركت، مساأله ي هزيناه در محاسابه چراكاه آقاي ايرانی فورا  مورد اعتراض واق  شد،

ي وارياز سااالنه باه صاندوق  كرد هزينه رآورد میصندوق استهالت وام را كال  فراموش كرده بود. يکی از مديران ب

ي انتشار اوراق بايد محاسبه شود. همان شاخص تأكياد داشات  استهالكی وام خيلی زياد بوده و با توجه به آن، هزينه

ميليارد ريال و  11افزايد، زيرا هر سال  كه استفاده از اوراق مشاركت و يا اوراق بدهی مشابه بر خطر مالی شركت می

بازي  گفت اين خطر، سهام شاركت را در معارض سافته شد. وي می ميليارد ريال بايد پرداخت می 51پايان مدت در 

 كرد.  تري در قيمت بازار آن ايجاد می هاي بي  تر قرار داده و نوسان بي 

ي  ميلياون ورقاه 91داد اگار  ي ساده نشان می ورزيد، زيرا هر محاسبه مدير ديگري در مقابل بر انتشار سهام اصرار می

باياد  ميلياارد رياال می 8ريال، براي كل ساهام طای ساال جمعاا   211شد، با توجه به نرخ سود سهام  سهم فروخته می

اي  عالوه، چاون برناماه كه عايدي بعد از ماليات طرح جديد بسيار بي  از اين رقم باود. باه شد، درحالی پرداخت می

گوناه ممکان اسات منااف   متوجاه نباود كاه فاروش ساهام جدياد چه رياال وجاود نداشات، وي 211براي تغيير اين 

كردناد، او مطمائن باود در آيناده  داران حاضار شاركت فاداكاريی می داران قبلی را به خطر اندازد. اگار ساهام سهام

 شد.  فداكاري آنان جبران می

هام شركت اسات. وي فروشی س ريال، نوعی مفت 2ر511گفت فروش سهام به  از طرف ديگر، مديري با حرارت می

عالوه، ايان  ريال است. به 9ر511ي شركت، ارزش دفتري هر سهم بي  از  نشده كرد با احتساب سود تقسيم اشاره می

هاي شركت خيلی باال رفته باود.  تر است، زيرا قيمت بازار دارايی ريال خيلی از ارزش واقعی سهام كم 9ر671قيمت 

شاود، چارا كاه در  سهام در اين قيمت باعث كاه  درآماد هار ساهم می كردند كه فروش دو مدير ديگر اظهار می

رياال باه  2ر511شد، اگر ساهام باه  ميليارد ريال می 131سطح درآمدي موجود كه سود قبل از بهره و ماليات حدود 

شاد، عايادي هار ساهم افازاي   يافت؛ اما اگر اوراق مشاركت منتشر می رسيد، درآمد هر سهم كاه  می فروش می

هاي ساليانه به صندوق استهالكی وام باراي هار ساهم  نظر اين مديران چندان اهميتی نداشت كه پرداخت يافت. به می
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 داشت.  همراه می اي به چه هزينه

 مطلوب است: 

 ي اوراق بدهی مشابه با اوراق مشاركت با در نظر گرفتن صندوق استهالكی وام چقدر است؟  هزينه .1

 تفاوتی دو بديل تأمين مالی را به طريق جبري و نموداري ارائه دهيد.  ي بی و نقطهشركت را بکشيد  EBITنمودار  .2

كشند، مورد تحليل قرار دهيد. نخست بکوشايد دريابياد كاه  هايی را كه مديران مختلف در جلسه پي  می بحث .3

 هايشان درست است يا نه؟  گويند و آيا محاسبه هريك چه می

 فاده شود؟ اوراق بدهی )مشاركت( يا سهام؟ از كدام طرح تأمين مالی بايد است .9

 چرا قيمت سهام شركت در سطح نازل باقی مانده است؟  .5

 1جدول
 بندي جمشيد شركت بسته

 اي ارقام فروش، سود، سود سهام و قيمت بازار سهام پاره

 
فروش 
 *خالص

سود قبل از 
 *ماليات

سود بعد از 
 *ماليات

عايدي هر 
 سهم )ريال( 

سود سهام 
پرداختی 
 )ريال(

 ****قيمت بازار سهام عادي )ريال( 

 حداكثر حداقل

 2ر812 1ر111 121 911 6ر863 1ر151 83ر562 1382
 9ر111 2ر181 121 259 3ر557 9ر792 51ر939 1383
 2ر799 1ر866 121 387 5ر911 7ر225 81ر513 1389
 2ر511 1ر616 121 512 7ر171 1ر561 81ر822 1385
 1ر191 1ر511 121 221 3ر175 9ر111 71ر662 1386
 2ر677 1ر711 121 311 9ر352 5ر812 77ر736 1387
 2ر251 2ر911 **211 578 8ر112 11ر711 115ر691 1388
 ***2ر381 ***2ر377 - - - - - 1381

 * ارقام به ميليون تومان
 ** سود سهام پرداختنی

 1381مهرماه  17ها در روز  *** قيمت

 اي است كه در داخل شركت تشکيل شده بود.  فرابور  مربوط به بازار ثانويههاي بازار قبل از تشکيل  * قيمت***
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 2جدول

 بندي جمشيد شركت بسته

 1388اسفندماه  21ترازنامه به تاريخ  ي هخالص
 ارقام به ميليون تومان

  ها دارايي 

  15ر196 صندوق

  8ر129 هاي دريافتنی حساب

 56ر562 32ر912 ها موجودي

  21ر821 تجهيزات و كارخانه

  5ر111 سرقفلی

 12ر917 3ر676 هاي ثابت ديگر دارايی

 68ر151  ها جم  دارايی

  ها و سرمايه بدهي 

  8ر888 هاي پرداختنی حساب

  5ر831 هاي معوق ماليات

 21ر719 5ر115 مخارج معوق

  19ر111 سهام عادي

 56ر395 51ر395 نشده سود تقسيم

 68ر151  جم  بدهی و سرمايه 
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.شركتلوازمورزشيدماوند1-3یافته

 شركت
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 فصلدوم:

یسرمايههزينه  
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1آفرينان.شركتتوليدیصنعت2-1یافته

گذاري  هاااي ساارمايه آفرينان، طرح نباد، ماادير مااالی شااركت صاانعت ، آقاااي سااروري1368در بهماان ماااه 

ها مورد بررسی  مديره در اواخر اسفند، اين طرح ي بعدي هيأت كرد. در جلسه را مطالعه می 1361پيشنهادي براي سال 

شد. در مقام متخصص مالی شركت، نظار او  بايد براي آن جلسه آماده می نباد می رو، سروري گرفت و از اين قرار می

 مديره اهميت داشت.  هاي هر ك  ديگري براي هيأت بي  از ديدگاه

هاي توليدي بزر  باود كاه پا  از انقاالب اساالمی كماكاان در  آفرينان از معدود شركت شركت صنعت

هاي اخيار غيار از  لكارد، و در ساا مالکيت بخ  خصوصی باقی مانده بود. شركت محصاوالت شايميايی تولياد می

آغااز باه كاار كارده و از بادو تأساي  باا  1391فعاليت توليدي، در امور تجاري نيز فعال شده بود. شركت در ساال 

آهنگ رشد شركت شتاب زيادي گرفت و از آن پ  تا مقط  انقالب هار  1353صنعت نفت در ارتباط بود. از سال 

شركت در بور  تهران پذيرفته شد و در آن ساال و ساال بعاد  ، سهام1359سال بر سود شركت افزوده شد. در سال 

هااي  ها بهره مقدار زيادي سهام دست به دست گشت و قيمت سهام شركت افزاي  يافت. شركت در تمام ايان ساال

 كرد.  كالنی پرداخت می

ظرفيات  %93طور متوساط باا  ويبه در دوران جنگ ايران و عراق، شركت به هاي بعد از انقالب و به در سال

اسمی به توليد ادامه داد. تقاضا براي محصوالت شركت زياد بود. مشکل شركت كمبود مواد اوليه و قطعاات يادكی 

 كرد.  ها نيازهاي شركت را تکافو نمی يك از اين سال بود. ارز تخصيصی به شركت براي ورود مواد اوليه در هيچ

دليل  شاد. البتاه باه ي شايميايی محساوب می تهي بزرگی در رشا در سال جاري، شركت كماكان توليدكننده

آفرينان  هاي پتروشيمی مملکت، دو خط تولياد طراحای شاده در گذشاته باراي صانعت اندازي مجموعه تأخير در راه

سازي در  ي بزر  الستيك مانده بود. اخيرا ، مديران شركت قرارداد مشاركت براي تأسي  يك كارخانه عاطل باقی

                                                 
 هاي اخير تغيير كرده است:  هاي بزر  ايرانی در سال اي اطالعات متناسا با اوضاع شركت اقتبا  شده است. ارقام و پاره« شركت ليکويی گاز»ي  . اين افته از روي افته1

J.K.Batters, W.E.Fruham, and T.R.Piper, “Liquiaz,Inc”. Case Problems in Finance.  
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بانك تجارت امضا كرده بودند. قرار بود پ  از اخذ مجوزهااي الزم باراي طارح، عملياات  شمال شرقی كشور را با

رياال، و ساود پا  از  2ر751ر111ر111ي شاركت  . حجم فروش سال آينادهشودآغاز  61ساختمانی از اوايل سال 

 شد.  ميليون ريال برآورد می 281كسر ماليات 

گذاري مطلاوب خاود را باراي ساال آيناده  طارح سارمايهاي شركت، هر واحد  بندي سرمايه در نظام بودجه

شاد؛ در  گذاري و نسبت متوساط باازده سارمايه گنجاناده می كرد. در هر پيشنهاد وجوه الزم براي سرمايه پيشنهاد می

دانسات.  اعتمااد می شاد. مادير ماالی برآوردهاا را قابل ها در نظار گرفتاه می ي بازده، هزينه و استهالت طرح محاسبه

 به شرح زير بود:  1361گذاري پيشنهادي براي سال  هاي سرمايه طرح بهترين

 قبل از ماليات  هنرخ بازد گذاری اوليه )ريال( رقم سرمايه موضوع طرح

 %35 11ر811ر111 ها كردن سيستم حسابداري و موجودي كامريوتري

 %31 175ر111ر111 مواد شيميايی ي ههاي اضافی براي ذخير خريد مخزن

 %31 29ر111ر111 تسهيالت جديد بارگيريخريد 

 %25 81ر111ر111 شركت است  ي هخريد زمين و ساختمان تأسيساتی كه در حال حاضر در اجار

 %29 111ر111ر111 آالت جديد براي واحد پالستيك  خريد ماشين

 %22 62ر111ر111 شهيد آصفی ي هگسترش نيروگاه فعلی كارخان

 %25% تا 21 96ر111ر111 ونقل مواد  استقرار خط نقاله براي حمل

 %21 11ر111ر111 هاي جديد با ارز صادراتی واردات قالا

 %18 91ر111ر111 افتتاح دفتر در دوبی براي صدور كاال به امارات

 %19 15ر111ر111 آصفی ي هبازسازي ساختمان اداري كارخان

 %19 111ر111ر111 رقابتیخريد دستگاه پر  جديد با ارز 
 

هااي توليادي  هاي جناگ، فعاليت رغم بلبشاوي باازار فاروش در ساال مديران شركت اعتقاد داشتند كاه باه

ها وجود داشت، و نه كاالهاايی كاه  بايد متوجه توليد كاالهايی شود كه تقاضاي واقعی براي آن شركت كماكان می

دانست  مشی هماهنگ می اال را با اين خطهاي فهرست ب ي طرح نباد كليه موقتا  مورد تقاضاي بازار بود. آقاي سروري

نباد نسبت باه اوضااع اقتصاادي  طور كلی، آقاي سروري اند. به ها با مناف  بلندمدت شركت منطبق و معتقد بود كه آن

هاي بعدي خوشبين بود و اعتقاد داشت كه تقاضا براي محصاوالت شاركت افازاي  خواهاد يافات و  كشور در سال

 اي پررونق باشد.  ه سال آتی دورهويبه اميد داشت كه س به
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هاي پيشنهادي بايد از خارج شاركت  ي وجوه الزم براي طرح دانست كه قسمت عمده نباد می آقاي سروري

ماناد كاه  ريال سود تقسيم نشاده بااقی می 175ر111ر111تأمين مالی شود. پ  از پرداخت سود سهام، مبلغی حدود 

دليل، آقاي سروري امکان دريافت پول از مناب  خارجی را بررسی كرده  دينها كافی نبود. ب ي طرح براي اجراي همه

 شرح زير بود.  ي آن به و گزارشی در اين مورد تهيه كرده كه خالصه

هاي متعدد  آقاي سروري با مذاكرات با بانكشكل عقود اسالمي مختلف.  دريافت وام بلندمدت به .1

سااله وجاود داشات.  هاي شركت، امکاان دريافات وام پنج رايیكردن دا به اين نتيجه رسيده بود كه با توثيق

هاي وام را در  % هزيناه51شد. البته باناك  درصد برآورد می 11هاي مختلف وام جمعا  حدود  مجموع هزينه

 سوم اصل مبل  وام را در سال سوم پرداخت كند.  عالوه، شركت ناچار بود يك كرد. به ابتداي دوره كسر می

رگزاران بور  تهران به آقاي سروري گفته بودند كه امکان فاروش مقادار زياادي ساهام كا سهام ممتاز. .2

ي سهام تهران وجود داشت. شركت قبال  با استفاده از حق تبديل سهام خاود،  ممتاز در بازار اخيرا  فعال شده

اتاا از قيمات ها را خريداري كرده بود. قيمت سهام ممتاز شركت باه مر از دارندگان سهام ممتاز، سهام آن

 شد.  درصد برآورد می 17ي سهام ممتاز جديد  انتشار آن باالتر رفته بود. هزينه

ي رشد شركت در گذشته با انتشار سهام عادي تاأمين ماالی شاده باود. فاروش  قسمت عمده سهام عادی. .3

انتشاار باود.  هااي هاي جاري سهام بسيار بااالتر از قيمت آميز بوده، و قيمت سهام در گذشته همواره موفقيت

 21ريال بود، بازده جاري سهام يعنی نسبت سود هر سهم به قيمات هار ساهم  99ر511چون سود سهام برابر 

 شد.  درصد می

رسيد.  درصد می 61شدت افزاي  يافته و به  با توجه به قانون ماليات بر درآمد جديد، نرخ مالياتی شركت به

ي شاركت اساتفاده كناد.  ي متوساط سارمايه ي هزيناه محاسابه آقاي سروري تصميم گرفت كه از همين نارخ باراي

ي متوسط با استفاده از اطالعات باال صورت گرفت كه در جدول يك نشان داده شده اسات. هماين  ي هزينه محاسبه
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هاي اناواع  ي متوساط سارمايه را كاه تلفياق هزيناه هاي گذشته نيز معمول بوده، و آقاي سروري هزيناه روش در سال

كرده است. به مازاد  ي شركت بوده، محاسبه می ها در ساختار سرمايه متناسا با ضريا آن حق مالیهی و مختلف بد

كارگيري  گرفت، چرا كه آن وجوه در شركت وجود داشت و مبلغی بابت به اي تعلق نمی هاي شركت هزينه و سررده

 شد.  ها پرداخت نمی آن

ن شركت در سمينار مديران صناي  شايميايی شاركت كارده آقاي سروري اخيرا  همراه دو تن ديگر از مديرا

هاي خصوصی گرد هام  هاي تحت پوش  بخ  دولتی و نيز شركت بودند. در آن سمينار بسياري از مديران شركت

ها را مطارح  گذاري ي تأمين ماالی باا نارخ باازده سارمايه آمده بودند. يکی از سخنرانان سمينار موضوع ارتباط هزينه

اي براي تعيين حد وجوه الزم در  عنوان ضابطه ي نهايی سرمايه به هاي بسيار جالبی در مورد هزينه ي نکتهكرده بود. و

تار از  گذاري عنوان كرده بود. طبق اين ضابطه، با احتساب استهالت و ماليات، هر طرحی كه بي  يك طرح سرمايه

 شد.  گذاري مطلوب محسوب می داشت، سرمايه ترين روش تأمين مالی آن بازدهی )بعد از ماليات( ي ارزان هزينه

شد، زيرا  شده مطلوب تلقی می هاي ارائه ي طرح كليه« ي نهايی هزينه»ي  گفت طبق ضابطه آقاي سروري می

عالوه، قسامتی  كرد. باه ها بازده مثبت پيدا می ي طرح درصد هزينه داشت، همه 11با استفاده از وام بلندمدت كه فقط 

 شد.  حل سود تقسيم نشده كه خرجی هم نداشت، تأمين میاز وجوه نيز از م

هاسؤال

ي ايان  دهنده ي بين منب  وجوه و بازده حاصل از آن تأكيد دارد. در مورد اجزاي تشاکيل ها بر رابطه اين افته .1

تر نمااي   توان با ترسيم نموداري ايان رابطاه را دقياق آفرينان توضيح دهيد. آيا می رابطه در شركت صنعت

 داد؟ 

ي شركت را صاحيح محاسابه كارده اسات؟ توضايح دهياد. نارخ  ي متوسط سرمايه آيا آقاي سروري هزينه .2

 ي متوسط را محاسبه كنيد.  واقعی هزينه
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هاي يادشده را بايد اجرا كند؟ چرا؟ آيا پاسخ به اين سؤال به انتخاب يکای از دو  يك از طرح شركت كدام .3

 دانيد؟  بستگی دارد؟ چرا؟ كدام ضابطه را ارجح می« ي متوسط هزينه»و « ي نهايی هزينه»ي  ضابطه

  1جدول

 آفرينان شركت توليدی صنعت

 ی سرمايه ی هزينه محاسبه

(1) 

 سرمايه ساختاراجزاي 

(2) 

 تاقبل از مالي ي ههزين

(3) 

 مبل  به ميليون ريال

(9) 

 ( به درصد2) ×( 9) ضريا )درصد(

 52/3 32 811 %11 وام بلندمدت

 71/1 11 **291 *%17 سهام ممتاز

 11/8 31 ***161 *%21 سهام عادي

 1 11 981 هزينه ندارد هاي شركت مازاد و اندوخته

 %91/13 111 2ر981  

     

 * اين درصد از نسبت سود هر سهم تقسيم بر قيمت سهم محاسبه شده. 

 ريال. 111ر111سهم ممتاز در قيمت هر سهم  2ر911** تعداد 

 ريال هر سهم.  35ر111سهم در ارزش دفتري  91ر193*** 
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.شركتاستانليوشركا2-2یافته

.شركتبرقويسكانسين2-3یافته

 1شركتنايک)سهاميعامي(. 2-4 یافته

هااي ورزشای اسات، باه مياازان  ي كف  قيات ساهام شاركت ناياك كااه توليدكنناده 2111در اوايال ساال 

، در پنجم 3گذاري مشترت نورث پوينت هاي سرمايه ، مدير سبد گروه صندوق2كيم فوردتوجهی كاه  يافت.  قابل

هاي الزم  خواست بعد از انجاام بررسای آوري كرد. كيم می ي آن سال مستندات تحليلی شركت نايك را جم  ژوئيه

"هاي بزر  صندوق شركت"در مورد خريد سهام نايك براي 
يادشاده   گيري كناد. صاندوق پوينت تصاميم نورث 9

هااي  كارد. موجودي گذاري می سارمايه 6و با تأكيد بار ساهام ارزشای 5فورچون ي هشركت مجل 511عمدتا  در سهام 

هاي بازر  و  ام و ديگار شاركت هاي اگزومبيل، جنرال موتورز، مك دونالدز، تاري صندوق، سهام شركت ي هعمد

هاي  صاندوق شاركت"، گذشاته روناد كاهشای داشات مااه 18كه بازار سهام طی  شد. در حالی شامل می جاافتاده را

درصدي را گزارش  7/21  هبازد 2111در سال  صندوق .را به ثبت رسانداي  العاده نت عملکرد فوقپوي نورث "بزر 

 ي هدرصاد ريختاه باود. در پاياان ژوئيا 1/11حدود  5117 پی اند شاخص ا  در آن سال كرد، و اين در حالی بود كه

 درصد بود. -3/7پی  اند ا   هدرصد و بازد 9/6صندوق از ابتداي سال تا آن تاريخ حدود  ي ه، بازد2111

گران ترتيا داده بود تا ماواردي را  ، شركت نايك نشستی را براي تحليل2111 ئنژو 28قبل در  ي هتنها يك هفت

كارد، و آن نظرخاواهی از  میافشا كند. البته نايك هادف ديگاري هام از نشسات يادشاده دنباال  2111در باب سال مالی 

                                                 
( Robert F.Bruner( و تحت نظارت رابرت اف برونر )Jessica Chanا استفاده از اطالعات در دستر  عموم شركت نايك، توسط جسيکاچان ). اين افته ب1

ن ي آ ( تهيه شده است. افته جهت بحث كالسی آماده شده و هدف از تهياهBatternي بَترِن ) ( و با حمايت مالی موسسهSean D. Carrكار ) دي و با كمك سين
 .  2111( Charlottesvilleي داردن دانشگاه ويرجينا، شارلوترويل ) بررسی اثربخشی تصميمات مديريتی نيست. تمام حقوق اين اثر متعلق است به بنياد مدرسه

2. Kim Ford  
3. NorthPoint Group 
4. Large Cap Fund 
5. Fortune 500 companies 
6. Value stock 
7. S&P 500 
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ميلياارد  1ناياك در حاوالی  ي هساالن 1درآمد 1117از سال  جديد براي احياي شركت بود.  گران در مورد استراتبي تحليل

(. ساهم 1 جادولميليون دالر سقوط كرده باود )  581ميليون دالر به  811كه سود خالص از  دالر تثبيت شده بود، در حالی

 ها، كاه  يافته باود. در آن ساال 2111% در سال 92به  1117% در سال 98هاي ورزشی امريکا از  كف  نايك نيز در بازار

 كنندگان جديد و تقويت دالر اثر منفی بر درآمد شركت گذاشته بود. ورود عرضه

هاي خود را در مورد رشد فروش و بهباود كاارايی عمليااتی شاركت عناوان  در آن نشست مديران شركت برنامه

ها  قيمت شود؛ بخشی از بازار كاه در آن ساال هاي ميان منظور افزاي  فروش قصد داشت وارد بازار كف  كردند. نايك به

ها  اي داشت. در آن ساال خط توليد لبا  ورزشی برنامهي  هبراي توسع نايك چنين پوشی كرده بود. هم شركت از آن چشم

 با مديريت ميندي گروسمن شركت
طرز چشامگيري در آن باازار  نی در بازار لبا  ورزشی داشت، باهاي طوال كه سابقه 2

درصاد،  11تاا  8رشد درآمد بين  گذاري مديران نايك خاتمه يافت كههدف اين نشست با ،پيشرفت كرده بود. در نهايت

 درصد باشد. 15و رشد سود باالي 

كردند اهداف مالی شركت خيلی جسورانه اسات؛ بعضای  نبود. بعضی تصور می يکسانگران  العمل تحليل عک 

 المللی متصور بودند. بين ي هعرص نيز در اي را در بازار لبا  ورزشی و مالحظه هاي قابل ديگر فرصت

بنادي مشخصای  مطالعه كارد، اماا باه جم  ئنژو 28در باب نشست  گران را هاي تحليل كيم فورد تمامی گزارش

 هااي گزارش 5بی اف ا  و سی 9ا  واربر  بی كه يو كرد، در حالی قويا  خريد را توصيه می  3گزارش لهمن برادرز نرسيد.

غيرقطعی ارائه كردند، و در نهايت نگهداري سهام نايك را پيشنهاد دادند. فورد تصاميم گرفات جهات دساتيابی باه نتاايج 

 ارزش سهم نايك را برآورد كند.  6شده هاي نقدي تنزيل روشن، خودش بر اسا  مدل جريان

دالر( باي  از ارزش ذاتای  11/92% ، قيمت جااري ناياك )12داد كه در نرخ تنزيل  هاي او نشان می تحليل

                                                 
1
. revenue  

2
. Mindy Grossman 

3
. Lehman Brothers 

4
. UBS Warburg 

5
. CSFB 

6
. discounted cash flows 
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% ناياك زيار 7/11چنين، با تحليل حساسيتی كه انجام داد به اين نتيجه رسيد كه در نرخ تنزيال  (. هم2 جدولاست )

ي  ي سارمايه خواسات تاا هزيناه 1گيري برود از همکارش جان كوهن كه به نشست تصميم قيمت است. او قبل از اين

 نايك را برآورد كند.

 : صورت سود و زيان تلفيقي1 جدول

 

  ماه مهام 31منتهی به 
 هاي مربوط به هر سهم ارقام به ميليون دالر به استثناي داده

 1115 1116 1117 1118 1111 2111 2111 
 8/16988 1/86115 1/86776 1/16553 5/16186 6/66971 8/96761 درآمدها
 1/56789 8/56913 5/56913 5/66165 1/56513 7/36116 3/26865 شده كاالي فروش رفته بهاي تمام

 1/36713 3/36511 9/36283 6/36987 5/36683 1/26563 6/16815 سود ناخالص
 7/26681 9/26616 6/26926 8/26623 7/26313 6/16588 8/16211 هاي فروش و اداري هزينه

 2/16119 1/189 8/856 8/863 8/16371 3/175 8/685 سود عملياتي
 7/58 1/95 1/99 1/61 3/52 5/31 2/29 ي بهره هزينه

 1/39 2/23 5/21 1/21 3/32 7/36 7/11 ها خالص ساير هزينه
 - (5/2) 1/95 1/121 - - - هاي تجديد ساختار خالص هزينه

 9/121 2/111 1/796 1/653 2/16215 1/811 1/691 سود قبل از ماليات
 7/331 1/391 7/219 9/253 9/911 1/395 2/251 ماليات بر درآمد

 7/581 1/571 9/951 6/311 8/715 2/553 7/311 سود خالص
 16/2 17/2 57/1 35/1 68/2 88/1 36/1 ي هر سهم شده سود رقيق

 3/273 8/271 5/287 1/216 1/217 6/213 1/219 تعداد متوسط سهام منتشرشده )رقيق شده(
        نرخ رشد )%(

 5/5 5/2 (1/8) 1/9 1/92 1/35  درآمد
 1/3 1/15 (8/1) (9/37) 5/91 2/92  عملياتیسود 

 8/1 3/28 1/13 (8/91) 1/93 9/38  سود خالص
        ی سود )%( حاشيه
 1/31 1/31 9/37 5/36 1/91 6/31  ي سود ناخالص حاشيه
 7/11 1/11 8/1 1/1 1/15 1/15  ي سود عملياتی حاشيه
 2/6 9/6 1/5 2/9 7/8 5/8  ي سود خالص حاشيه

 1/36 1/37 5/31 8/38 6/38 5/38  نرخ مؤثر ماليات )%(

 در نوسان است. %5/3% تا 5/2نرخ ماليات ايالتی بين  ،%35اياالت متحده  2* نرخ ماليات قانونی

 3واربر  ا  (، يوبیSECي شركت نزد كميسيون بور  و اوراق بهادار ) هاي پرشده ها: فرم منب  داده

   

 

 

 

 

                                                 
1
. John Cohen  

2
. statutory tax rate 

3
. UBS Warburg 
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 شده هاي نقدي تنزيل تجزيه و تحليل جريان :2 ي هشمار جدول

 
 2112 2113 2119 2115 2116 2117 2118 2111 2111 2111 

           مفروضات

 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 5/6 5/6 5/6 1/7 رشد بازده )%(

 1/58 1/58 5/58 5/58 1/51 1/51 5/51 5/51 1/61 1/61 تقسيم بر فروض رفته شده كاالي فروش بهاي تمام
 1/25 1/25 1/25 1/25 5/25 26 5/26 1/27 5/27 1/28 تقسيم بر فروش هاي فروش، عمومی و اداري هزينه

 1/38 1/38 1/38 1/38 1/38 1/38 1/38 1/38 1/38 1/38 نرخ ماليات
 1/38 1/38 1/38 1/38 1/38 1/38 1/38 1/38 1/38 1/38 تقسيم بر فروش هاي جاري دارايی
 5/11 5/11 5/11 5/11 5/11 5/11 5/11 5/11 5/11 5/11 فروش تقسيم بر هاي جاري بدهی

           اي برابر است استهالت ساالنه با مخارج سرمايه
          1/12 ي سرمايه هزينه

          11/3 نرخ رشد ارزش پايانی
 هر سهم( شده )ارقام به ميليون دالر به استثناي اطالعات مربوط به جريان نقدي تنزيل

 درآمد عملياتی
9/16218$ 6/16351

$ 6/16559$1/16717$ 1/16151$ 1/26135$ 2/26911$ 8/26559$ 1/26711$ 5/26157$ 
 1/16123 2/16161 8/171 1/115 7/811 1/791 5/652 8/511 6/513 1/963 ماليات

 7/16833 1/16721 1/16589 3/16919 3/16329 1/16211 5/16169 1/163 1/838 9/755 سود خالص عملياتی پ  از ماليات
 - - - - - - - - - - اي خالص مخارج سرمايه

 8/8 تغيير در خالص سرمايه در گردش
(1/179

) 
(3/186) (9/118) (1/115) (7/216) (1/211) (3/232) (2/296) (1/261) 

 7/16572 7/16983 7/16351 2/16275 6/16117 1/16119 2/866 6/777 1/663 1/769 جريان نقدي آزاد
 3/176118          ارزش پايانی
 1/116571 7/16983 7/16351 2/16275 6/16117 1/16119 2/866 6/777 1/663 1/769 هاي نقدي  كل جريان

 هاي نقدي ارزش فعلی جريان
3/682 

6/528
$ 5/553$ 5/551$ 9/575$ 2/566$ 8/576$ 1/595$ 1/535$ 2/66311$ 

          9/116915 ارزش بنگاه
          6/16216 شود: بدهی جاري كسر می

          8/116118 ارزش حق مالی
          5/271 تعداد سهام منتشره

     $11/92  قيمت جاري سهم  $27/37 ارزش هر سهم
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 ي تلفيقی ترازنامه :3ي  هشمار جدول
ام ماه مه31منتهی به  (ارقام به ميليون دالر)   

2111 2111  
 ها دارايی  
 هاي جاري: دارايی  

1/319  3/259  نقد و معادل نقد 

9/16621  9/16561  هاي دريافتنی حساب 

1/1929  1/16996  موجودي كاال 

3/113  5/111  ماليات بر درآمد معوق 

5/162  2/215  پرداخت هزينه پي  
3/36625  9/36516  هاي جاري كل دارايی 
8/16618  9/16583  خالص اموال، كارخانه و تجهيزات 
3/317  1/911  شناسايی و سرقفلی هاي نامشهود قابل خالص دارايی 
2/178  2/266  ها ماليات بر درآمد معوق و ساير دارايی 
5/56811  1/56856  ها كل دارايی 

 ها و حقوق صاحبان سهام بدهی
 :هاي جاري بدهی  
9/5  1/51  بخ  جاري بدهی بلندمدت 
3/855  2/129  اسناد پرداختنی 
1/932  8/593  هاي پرداختنی حساب 
1/972  1/621  هاي انباشته بدهی 
1/21  ماليات بر درآمد پرداختنی - 
7/16786  1/26191  هاي جاري كل بدهی 
1/935  3/971  بدهی بلندمدت 
2/112  3/111  ها  ماليات بر درآمد معوق و ساير بدهی 
3/1  3/1  بازخريدايل سهام ممتاز ق 
 :حقوق صاحبان سهام  
8/2  8/2  سهام عادي، ارزش اسمی 
9/951  1/361  ي مازاد بر ارزش اسمی سرمايه 
(1/1)  (7/11)  نشده سود سهام محقق 
(1/152)  (1/111)  جام  انباشته سودهايساير  
3/36119  1/26887  سود انباشته 
5/36919  1/36136  كل حقوق صاحبان سهام 
6/56811  1/56856  ها و حقوق صاحبان سهام كل بدهی 

 
 (SECي شركت نزد كميسيون بور  و اوراق بهادار ) هاي پرشده ها: فرم منب  داده
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 ژوئن 5هاي مالی در )يا در حوالی(  : اطالعات بازار سرمايه و نسبت9جدول

 

 )درصد( ثمر جاري اوراق و اسناد خزانه  
 51/3 ماهه 3
 51/3 ماهه 6

 51/3 ساله يك
 88/9 پنج ساله

 31/5 ساله 11
 79/5 ساله 21

 (1126-1111) به درصد سهامصرف ريسك تاريخی 

 11/5 ميانگين هندسی

 51/7 ميانگين حسابی

 هاي در حال معامله در بازار نايك* ثمر جاري بدهی

 6/%75 ماه يك بار( 6)پرداخت هر  كوپن

 15/17/1116 تاريخ انتشار

 15/17/2121 سررسيد

دالر 61/15 قيمت جاري

 بتاهاي تاريخی نايك
1116 18/1 

1117 89/1 

1118 89/1 

1111 63/1 

2111 83/1 

 61/1 تا امروز 2111از اول 
 

 81/1 ميانگين

 برآوردشده  سود هر سهم

 2113سال مالی  2112سال مالی
 دالر 67/2 دالر 32/2

 
 

 اند ها به منظور اهداف آموزشی تعديل شده داده*
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هاا  (، و باه تحليال آن9تاا  1ي  ول شامارهاآوري كرد )جاد هاي با اهميت را جم  سرعت تمام داده كوهن به

  باراي ي سرمايه، به همراه توضيحاتی در مورد مفروضاات پرداخت. در پايان روز كوهن تخمين خودش را از هزينه

 گونه نوشت: فورد ارسال كرد. او اين

 ام: % تخمين زده9/8ي شركت نايك را  ي سرمايه بر اسا  مفروضات ذيل، هزينه

 ؟ 1سرمايهی  هيك يا چند هزين .1

وكار دارد، باياد از ياك  كه ناياك چناد واحاد كساا الی كه به ذهنم آمد اين بود: با توجه به ايناولين سؤ

درصاد درآماد ناياك را شاامل  62ي سرمايه استفاده كنم؟ غير از كف  ورزشی كه  هزينه ي سرمايه و يا چند هزينه

دهد.  درصد درآمدش را تشکيل می 31فروشد كه مکمل كف  ورزشی است و  شود، نايك لبا  ورزشی هم می می

فروشد.  وازم ورزشی نيز میچنين توپ ورزشی، كورنومتر، عينك، اسکيت، چوب چوگان، توپ و ديگر ل نايك هم

ها  دهاد. در نهايات ناياك محصاوالت برخای از ديگار شاركت درصد از فروش نايك را تشاکيل می 5/3ازم اين لو

"كُل هَن"نظير
ي اساکيت،  هاي فاانتزي، اساتيك روي ياخ، تيغاه لبا ، كف  فروشد. اين محصوالت شامل را می 2

درصاد از  5/9رساد. ايان محصاوالت  یبه فاروش م 3ر. تحت نام تجاري بوئرودمیپوش هاكی  اسکيت هاكی و تن

 شود. فروش نايك را شامل می

سرمايه ي  هاي با هم تفاوت دارد كه چند هزين اندازه هاي مختلف نايك به از خودم پرسيدم آيا ريسك بخ 

هاا واقعاا  متفااوت اسات؟ باه ايان نتيجاه رسايدم كاه تنهاا واحاد  ريساك آن بخ  بافاتبراي آن متصور باشم. آيا 

هاي مارتبط باا  وكار ها همگی در كساا بخ ي  هها تفاوت دارد. بقي تا حدودي با ساير بخ  "هن  كل"وكار  كسا

به ايان نتيجاه رسايدم  دهد، تنها كسر كوچکی از درآمدهاي نايك را تشکيل می "هن  كل"جا كه  ورزش اند. از آن

و   بايد اضافه كنم اين محصوالت به همراه لبا  مجزا محاسبه كنم.ي  هسرمايي  هت براي آن بخ  هزينكه نيازي نيس

                                                 
1. single or multiple cost of capital 
2. Cole Haan 
3. Bauer 
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ها و  همراه ديگر مجموعه شوند، و عموما  به هاي بازاريابی و توزي  يکسانی فروخته می كف  ورزشی از مجراي كانال

جا كه معتقدم فاكتورهاي ريسك اين محصاوالت  گيرند. از آن با دكوراسيون مشابه در معرض ديد مشتريان قرار می

 ي سرمايه براي كل شركت محاسبه كنم. ر محصوالت نايك مشابه است، تصميم گرفتم تنها يك هزينهبا ساي

 1سرمايه ی هنايك: ميانگين موزون هزين ی هسرماي ی ههزينی  هروش محاسب .2

ي سارمايه  ي نايك شامل بدهی و حقوق صاحبان سهام است، از ميانگين ماوزون هزيناه جا كه سرمايه از آن

ي شاركت  ي شركت، سهم بادهی و حقاوق صااحبان ساهام از كال سارمايه . بر اسا  آخرين ترازنامهاستفاده كردم

 درصد است. 73و  27ترتيا  به

 ارزش دفتری )به ميليون دالر( منبع سرمايه
  :بدهی

 9/5 هاي بلندمدت بخ  جاري بدهی

 3/855 2مدت پرداختنی ميان اسناد

 1/935 هاي بلندمدت بدهی

 از كلدرصد  27 6/216,1جم  بدهی

 درصد از كل 73 5/919,3 حقوق صاحبان سهام

 

 بدهي ی ههزين .3

ي  ي بهاره ي اين هزينه، ابتادا كال هزيناه درصد است. براي محاسبه 3/9ي بدهی نايك  برآورد من از هزينه

است، چراكه   3خزانه ي اوراق ي بدهی در آن سال تقسيم كردم. اين نرخ كمتر از بازده را بر متوسط مانده 2111سال 

درصاد تاأمين  3/9تا  2با نرخی بين  به ين ژاپنمدت  نايك بخشی از نيازهاي مالی خود را از طريق اوراق بدهی ميان

% لحاظ كردم، كاه باا 38% رسيدم. نرخ ماليات را 7/2ي بدهی با نرخ ماليات، به نرخ  كرده است. بعد از تعديل هزينه

هااي تااريخی  دست آمده است. داده اياالت متحده به به نرخ ماليات قانونیدرصد  3  9یكردن نرخ ماليات ايالت اضافه

 درصد بوده است. 5/3تا  5/2دهد كه نرخ ماليات ايالتی نايك بين  نشان می

                                                 
1Weighted Average Cost Of Capital (WACC) 
2 . notes payable 
3treasury bond 
4. state tax rate 
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 حقوق صاحبان سهام ی ههزين .4

دم. البتاه از حقاوق صااحبان ساهام را بارآورد كار ي ههزينا ،1اي گذاري دارايی سرمايه با استفاده از مدل قيمت

 ي هتوان باراي بارآورد هزينا نيز می  3«به سرمايه كردن سود نسبت تبديل»و   2ها مانند مدل تنزيل سود تقسيمی ديگر مدل

جااري   ه% است. از نرخ باازد5/11حقوق صاحبان سهام نايك  ي هحقوق صاحبان سهام استفاده كرد. تخمين من از هزين

مركاا باازار نسابت باه   9عنوان نرخ بدون ريسك، و متوساط صارف ريساك (، بهدرصد 1/5ساله ) 21 ي هاوراق خزان

تاا كناون  1116عنوان صرف ريسك استفاده كردم. براي ضريا بتاا نياز از متوساط آن ضاريا از ساال  اوراق خزانه به

 استفاده كردم.

 ي هسارماي ي هدرصد از هزين 9/8مايه، تخمين سر ي هميانگين موزون هزيني  هبا جاگذاري ارقام يادشده در رابط

 دست آمد.  نايك به

%4.8

%73%5.10%27%7.2

ED

E
K

ED

D
)t1(KWACC ed











 

 

 

                                                 
1. Capital Asset Pricing Model (CAPM) 
2. Dividend-Discount Model (DDM) 
3. earning capitalization ratio 
4. risk premium 

 فرمول فارسی شود
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91 

1.شركتقطعاتفلزیكوچک3-1یافته

ي  ي پروناده ، علی محمدي، كارشنا  ارشد اعتبارات بانك ايران زمين، مشغول مطالعاه1379تيرماه  28در 

اعتباري شركت قطعات فلزي كوچك بود. وي خود را براي نشستی با رئاي  و مادير ماالی شاركت قطعاات فلازي 

روز قبل به اطالع آقاي محمدي رسانده باود كاه شاركت  كرد. نادر عظيمی، مدير مالی قطعات فلزي، چند آماده می

ی را بازپرداخات كناد. آقااي محمادي شده، تساهيالت فصالی درياافت هاي انجام بينی وي قادر نخواهد بود طبق پي 

ميليارد ريالی  11موافقت كرده بود كه نظر موافق واحد اعتبارات بانك را نسبت به تمديد سررسيد تسهيالت اعطايی 

مند است به ساوه برود، و بارديگر از نزديك امکانات توليدي  جلا كند. در عين حال، به شركت گفته بود كه عالقه

 ركت را بازديد كند، و با تحوالت شركت آشنا شود. ي اداري ش و مجموعه

شركت قطعات فلزي ابزارآالت فلزي كوچك و متنوعی براي مصرف در مناازل و واحادهاي صانعتی تولياد 

اي در  هاي زنجياره ها، و فروشاگاه فروشای هاا، يراق وسايعی از كارگاه ي هكرد. محصوالت توليدي شركت در شابک می

رسيد. هرچناد  اي بزر  به فروش می هاي زنجيره فروشگاه درتر مستقيما   محصوالت ارزان شد. سراسر كشور توزي  می

هااي ارزان در باازار باه فاروش  شاد باه قيمت شركت رقباي جدي داشت، و حتی ابازاري كاه از كشاور چاين وارد می

ها، رشاد فاروش و  سالشد. در طول اين  میسال گذشته همواره شركتی سودآور شناخته  31رسيد، قطعات فلزي در  می

 سود به آرامی ادامه يافته بود، هرچند كه نرخ اين رشد خيلی باال نبود. 

، حساب شركت قطعات فلزي كوچك را زير نظار داشات. 1373بانك ايران زمين از چندين سال قبل از سال 

كارد،  ساطح ملای فعاليات میبانك بارها كوشيده بود مديران شركت را متقاعد كند كه كار با بانك ايران زمين كه در 

هاست. آقاي محمدي در اين مورد نق  مهمی ايفا كرده بود، و بسيار  نف  آن هاي استانی به مراتا بي  از كار با بانك به

 هاي شركت را به بانك خود منتقل كرده بود.  ها و سررده خرسند بود كه حساب

                                                 
 Dynashears, Incاز  ی است. اين افته اقتباس1

Copyright 1991 by the President and Fellows of Harvard College, Harvard Business School, case 292-017 
 ي عالی مديريت اعتبارات به مديران بانك سره در اوشان ارائه شد.  در دوره 1378افته براي نخستين بار در مرداد ماه سال 
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الی دائمای خاود را از آن محال تاأمين كناد. كافی داشت كه طی چند سال آينده نيازهاي م ي هشركت سرماي

مدت دريافتی شركت فصلی بود، و هر سال از مهر تا اسفندماه نياز به سرمايه در گردش اضاافی داشات  تسهيالت كوتاه

تا سطح فروش باالتر خود را تأمين مالی كند. سياست توليدي شركت آن بود كه طی سال با نارخ ثاابتی تولياد كناد، و 

 شد.  اي وجوه فصلی مورد نياز می مالحظه مشی، مبال  قابل خطلحاظ اين  به

ميلياارد رياال  21اخذ تسهيالتی به مبل  براي با بانك ايران زمين ، مدير مالی شركت 1373در شهريورماه سال 

تاريخ سرمايه در گردش الزم براي پاييز به توافق رسيد، و مجوزهاي الزم از بانك مركزي نيز اخذ شد. در جهت تأمين 

تساويه شاود. وي باه  1373طور كامال در اسافندماه  كرد تسهيالت دريافتی باه دريافت وام، آقاي عظيمی پي  بينی می

مااه آتای را نشاان  12اي را عرضه كرد كه نيازهاي وجوه شركت ظارف  شده بينی هاي مالی پي  آقاي محمدي صورت

دادكاه تاا شاهريورماه  ها نشان می بينی وه بر اين نيازها، پي آمده است(. عال 2و  1هاي  ها در جدول داد )اين صورت می

ميليارد ريال اضاافی ماورد نيااز اسات. آقااي عظيمای نيااز باه وجاوه اضاافی را )در حاالی كاه در  1، تقريبا  1379سال 

 ي هن برنامادانست. وي توضيح داد اي كارخانه می سازي مدرن ي هدليل برنام وجوهی مورد نياز نبود( به 1373شهريورماه 

شاد كاه  بينای می تکميل خواهد شد. پي  1373تمام است، و تا آبان  برد، نيمه ميليارد ريال هزينه می 52نوسازي كه كال  

جويی شاود. در اوايال  توليد )قبل از ماليات( صرفه ي هشد ميليارد ريال در قيمت تمام 8/7باتکميل طرح نوسازي، ساليانه 

ميليارد ريال اضافه بر درخواست اوليه نيااز  3ی به آقاي محمدي اطالع دادكه شركت به ، آقاي عظيم1373آذرماه سال 

بينی رفتاه  هاي نوسازي فراتر از پي  دارد تا اوج نيازهاي فصلی را تأمين مالی كند. دليل اين نياز جديد آن بود كه هزينه

ها موافقات كارده  بانك با درخواست آنبود. آقاي محمدي پ  از مشورت با رؤساي خود به اطالع شركت رساند كه 

 است. 

، آقاي عظيمی دوباره با آقاي محمدي تما  گرفت. وي به باناك اطاالع داد كاه 1379در فروردين ماه سال 

. آقاي عظيمی معتقد بود كه كاه  فاروش استفروش شركت كند شده، و كاه  فروش ناشی از آغاز دوران ركود 
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شد. كاه  تقاضا براي محصوالت شركت باه  به اوضاع عمومی اقتصاد مربوط میبه داخل شركت مربوط نيست، بلکه 

هر حال نياز به اخذ وام جديد را ايجاب كرده بود. آقاي عظيمی بر اين باور باود تاا هنگاام تطاابق باا شارايط اقتصاادي 

 1379تيار مااه  ي هاز نيم انطباق فراتر ي هكرد كه دور جديد، شركت به اين وجوه اضافی نياز خواهد داشت. او فکر نمی

به درازا بکشد. آقاي محمدي پ  از هماهنگی با مديران ارشد خود، موافقات باناك را باا پرداخات تساهيالت جدياد 

 اطالع مشتري خود رساند.  به

، آقاي عظيمی براي سومين بار با آقااي محمادي تماا  گرفات تاا اطاالع دهاد كاه شاركت 1379در تيرماه 

ميليارد رياالی را باه باناك  11مدت دريافتی  نخواهد بود قبل از شهريورماه، تسهيالت كوتاه قطعات فلزي كوچك قادر

ركاود اقتصاادي رخ داده اسات. آقااي  باه دليالبازپرداخت كند. آقاي عظيمی توضيح داد كه كااه  مجادد فاروش 

باقيماناده از مااه آتای  2االمکان طای  حتیهاي فصلی  دهد وام محمدي به مشتري خود توضيح داد كه بانك ترجيح می

صفر داشته باشند و طی اين مادت بازپرداخات كامال صاورت گيارد. آقااي محمادي  ي هسال كال  در دفاتر بانك ماند

عالوه، آقااي محمادي  االصول با تمديد وام مخالفتی نادارد. باه بانك علیكه در صورت تحقق چنين امري اعالم كرد 

 اعتباري قطعات فلزي كنترل كند.  ي هپروند مند بود موضوع ديگري را در مورد عالقه

دليل تغييار دائمای  مدت نباشد، بلکه باه فروش كوتاه بانك نگران آن بود كه نياز نقدينگی شركت ناشی از عدم

باود كاه باعاث شاد آقااي نگرانای اجراي طرح نوسازي كارخاناه باشاد. ايان  ي هماهيت نيازهاي مالی شركت در نتيج

 ترتيا دهد.  1379تيرماه  21ا با شركت براي تاريخ محمدي قرار مالقاتی ر

مااه  1شده به بانك توسط آقاي عظيمی طی  تسليم ي ههاي سود و زيان و ترازنام آقاي محمدي با دقت صورت

نشان داده شده  9و  3هاي  تير آماده شود )اين اطالعات در جدول 21 ي هگذشته را بررسی كرد تا براي شركت در جلس

هاي  تواناد بادهی ميدوار بود كه حاصل اين بررسی نشان دهد كه چرا طبق برآوردهاي قبلای، شاركت نمیاست(. وي ا

 خود را به بانك بازپرداخت كند.
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 ـ ارقام به ميليون ريال  1374ی ـ سال مالي  شده بيني سود و زيان پيش  . شركت قطعات فلزی كوچك: صورت1جدول 

  1379 1373 واقعی 

 جم  شهريور مرداد تير خرداد ارديبهشت فروردين اسفند بهمن دي آذر آبان مهر 31/16/73 

 261ر111 13ر111 11ر211 13ر111 15ر611 18ر211 18ر211 26ر611 33ر811 21ر111 28ر611 23ر911 18ر211 262ر151 فروش

               رفته كاالي فروش ي هشد قيمت تمام

 156ر111 7ر811 6ر291 7ر811 1ر361 11ر121 11ر121 17ر161 21ر281 23ر911 17ر161 19ر191 11ر121 157ر231 % فروش61مواد و دستمزد 

 31ر211 2ر611 2ر611 2ر611 2ر611 2ر611 2ر611 2ر611 2ر611 2ر611 2ر611 2ر611 2ر611 31ر171 استهالتميليون ريال  1311سربار از جمله 

 187ر211 11ر911 8ر891 11ر911 11ر161 13ر521 13ر521 11ر761 22ر881 26ر111 11ر761 16ر691 13ر521 188ر211 

 72ر811 2ر611 1ر561 2ر611 3ر691 9ر681 9ر681 8ر891 11ر191 13ر111 8ر891 6ر761 9ر681 73ر851 سود ناخالص

 28ر181 2ر391 2ر391 2ر391 2ر391 2ر391 2ر391 2ر391 2ر391 2ر391 2ر391 2ر291 2ر291 28ر161 مخارج اداري و فروش

 99ر721 261 (781) 261 1ر211 2ر391 2ر391 6ر511 8ر581 11ر661 6ر511 9ر921 2ر291 95ر611 سود قبل از ماليات

 15ر211 11 (271) 11 991 811 811 2ر211 2ر121 3ر621 2ر211 1ر511 711 15ر531 ماليات

 21ر521 171 (511) 171 861 1ر591 1ر591 9ر211 5ر661 7ر191 9ر211 2ر121 1ر551 31ر161 سود بعد از ماليات

 13ر111 5ر211 - - 2ر611 - - 2ر611 - - 2ر611 - - 13ر111 سود سهام

 16ر521 (5ر131) (511) 171 (1ر791) 1ر591 1ر591 1ر611 5ر661 7ر191 1ر611 2ر121 1ر551 17ر161 نشده تقسيمسود 

 - 16ر521 21ر551 22ر161 21ر811 23ر631 23ر631 21ر551 18ر861 13ر211 6ر161 9ر971 1ر551 - انباشته ي هنشد سود تقسيم
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 )ارقام به ميليون ريال( 1374شده منتهي به شهريور  بيني پيشی  . شركت قطعات فلزی كوچك: ترازنامه2جدول 
 1379 1373 واقعی 
 شهريور مرداد تير خرداد ارديبهشت فروردين اسفند بهمن دي آذر آبان مهر 31/16/73 

 6ر911 15ر361 11ر521 21ر181 27ر791 22ر811 11ر161 6ر911 6ر911 6ر911 6ر911 6ر911 18ر991 صندوق
 18ر211 16ر111 21ر811 39ر711 37ر311 51132 95ر511 53ر311 53ر311 91ر311 32ر511 29ر711 18ر121 هاي دريافتنی الف حساب

 76ر991 71ر721 63ر991 57ر721 53ر561 51ر161 98ر361 52ر111 58ر761 68ر691 72ر281 72ر811 71ر911 ها موجودي
 111ر191 112ر181 113ر761 113ر511 118ر611 116ر261 113ر121 111ر711 118ر961 115ر391 111ر181 113ر111 117ر151 هاي جاري دارايی

 221ر611 221ر611 221ر611 221ر611 221ر611 221ر611 221ر611 231ر611 231ر611 231ر611 231ر611 226ر611 213ر611 ص(لتجهيزات توليدي )خا
 391ر691 392ر581 393ر361 393ر111 398ر211 395ر861 393ر521 351ر311 358ر161 359ر191 351ر781 331ر511 321ر651 ها جم  دارايی

 1ر911 - - - - - - 5ر281 21ر621 28ر161 29ر111 8ر531 - هاي بانکی وام
 6ر761 6ر761 6ر761 6ر761 6ر761 6ر761 6ر761 6ر761 6ر761 6ر761 6ر761 6ر971 7ر911 هاي پرداختنی ب حساب
 - 3ر711 3ر811 3ر181 7ر251 6ر951 5ر651 9ر321 711 2ر211 2ر211 711 - هاي پرداختنی ج ماليات
 2ر391 2ر391 2ر391 2ر391 2ر391 2ر391 2ر391 2ر391 2ر391 2ر391 2ر391 2ر391 2ر391 متفرقه
 18ر511 12ر811 13ر181 12ر111 16ر351 15ر551 19ر751 21ر621 39ر191 37ر161 35ر911 18ر131 1ر831 هاي جاري بدهی

 18ر811 119ر111 119ر111 119ر111 119ر111 119ر111 119ر111 119ر111 119ر111 119ر111 119ر111 119ر111 119ر111 %8وام رهنی 
 111ر111 111ر111 111ر111 111ر111 111ر111 111ر111 111ر111 111ر111 111ر111 111ر111 111ر111 111ر111 111ر111 سهام عادي

 123ر391 128ر371 128ر881 128ر711 131ر951 128ر111 127ر271 125ر681 121ر121 112ر181 111ر211 118ر371 116ر821 مازاد سرمايه
 391ر691 392ر581 393ر361 393ر111 398ر211 395ر861 393ر521 351ر311 358ر161 953ر191 351ر781 331ر511 ر321ر651 ويبهارزش 

              مواد اوليه
 6ر761 6ر761 6ر761 6ر761 6ر761 6ر761 6ر761 6ر761 6ر761 6ر761 6ر761 7ر151  موجودي اول دوره

 6ر761 6ر761 6ر761 6ر761 6ر761 6ر761 6ر761 6ر761 6ر761 6ر761 6ر761 6ر761  خريدها ي هعالو به
 6ر761 6ر761 6ر761 6ر761 6ر761 6ر761 6ر761 6ر761 6ر761 6ر761 6ر761 6ر761  شود: انتقال به كار در جريان كسر می

 6ر761 6ر761 6ر761 6ر761 6ر761 6ر761 6ر761 6ر761 6ر761 6ر761 6ر761 6ر761  موجودي پايان دوره

              كار در جريان
 27ر191 27ر191 27ر191 27ر191 27ر191 27ر191 27ر191 27ر191 27ر191 27ر191 27ر191 27ر191  موجودي اول دوره

 13ر521 13ر521 13ر521 13ر521 13ر521 13ر521 13ر521 13ر521 13ر521 13ر521 13ر521 13ر521  شده اضافه ي هعالوه مواد اولي به

كااااالي  ي هشاااد شاااود قيمااات تمام كسااار می
 رفته فروش

 7ر811 6ر291 7ر811 1ر361 11ر121 11ر121 17ر161 21ر281 23ر911 17ر161 19ر191 11ر121 

 92ر691 36ر121 21ر631 23ر121 11ر761 17ر161 19ر561 18ر211 29ر161 39ر891 38ر981 21ر111  موجودي پايان دوره
 76ر991 71ر721 63ر991 57ر721 53ر561 51ر161 98ر361 52ر111 58ر761 68ر691 72ر281 72ر811  كل موجودي

 روز بدهی پرداخت شود.  31ب. با توجه به شرايط خريد، فرض شده كه ظرف   شود.  روز بعد از فروش دريافت می 95الف. فرض است كه 

 شده در شهريور گذشته پرداخت شود.  بينی سود و زيان انجام هاي آذر، اسفند، خرداد و شهريور براسا  پي  ريالی در ماه 3ر811ر111قسط مساوي  9شده طی  بينی ماليات پي فرض است ج. 

 )از دكتر عبده جدول اصلی را بخواهيد( جدول اصلی چك شود

 ارقام ارزش ويبه و كل موجودي اشتباه است. 

 شده جا افتاده است.ها،  كاالي ساختهدر بخ  موجودي

  



95 

 95 

 )ارقام به ميليون ريال( 1374و  1373ها  . شركت قطعات فلزی كوچك: ترازنامه3جدول 
 1373 1379 
 خرداد ارديبهشت فروردين اسفند بهمن دي آذر آبان مهر شهريور 

 6ر111 1ر361 1ر861 5ر511 7ر231 6ر161 6ر111 9ر171 8ر321 18ر991 صندوق
 29ر131 27ر561 39ر921 98ر961 28ر151 91ر191 38ر221 31ر611 29ر671 18ر121 هاي دريافتنی  حساب

 69ر111 62ر331 61ر211 56ر521 58ر211 62ر921 61ر291 72ر211 72ر851 71ر911 ها موجودي
 15ر191 11ر251 119ر981 111ر571 112ر571 117ر621 113ر551 118ر861 115ر891 117ر151 هاي جاري دارايی

 291ر891 291ر831 292ر111 292ر981 292ر111 292ر291 292ر161 291ر631 226ر181 213ر611 تجهيزات توليدي )خاص(
  336ر881 391ر181 396ر511 353ر681 351ر861 355ر711 391ر911 332ر821 321ر651 ها جم  دارايی

 1ر151 6ر111 11ر311 11ر171 16ر391 26ر731 31ر171 23ر181 11ر191 - هاي بانکی وام
 9ر971 5ر721 6ر181 5ر151 7ر251 7ر621 7ر331 6ر731 6ر861 7ر911 هاي پرداختنی  حساب
 (811) 3ر131 3ر111 2ر661 9ر811 2ر521 (561) 1ر771 581 - هاي پرداختنی  ماليات
 2ر291 2ر261 2ر311 2ر391 2ر311 2ر521 2ر971 2ر761 2ر311 2ر391 متفرقه
 15ر861 17ر221 22ر811 31ر121 31ر781 31ر311 91ر211 35ر291 21ر871 1ر831 هاي جاري بدهی

 119ر111 119ر111 119ر111 119ر111 119ر111 119ر111 119ر111 119ر111 119ر111 119ر111 %8وام رهنی 
 111ر111 111ر111 111ر111 111ر111 111ر111 111ر111 111ر111 111ر111 111ر111 111ر111 سهام عادي
 111ر621 122ر961 122ر211 121ر531 121ر111 116ر971 111ر511 111ر251 117ر151 116ر821 مازاد سرمايه
 336ر881 391ر181 396ر511 353ر151 355ر681 351ر861 355ر711 391ر911 332ر821 321ر651 ارزش ويبه
           مواد اوليه

 6ر561 6ر691 6ر781 7ر171 6ر111 6ر621 6ر511 7ر181 7ر151  موجودي اول دوره
 9ر511 5ر671 6ر111 5ر181 6ر171 7ر591 7ر281 6ر761 6ر891  خريدها ي هعالو به

 5ر231 5ر751 6ر191 6ر371 6ر711 7ر251 7ر251 7ر251 6ر811  شود: انتقال به كار در جريان كسر می

           موجودي پايان دوره

           كار در جريان
 29ر191 25ر691 26ر371 27ر261 27ر111 27ر111 27ر781 27ر221 27ر191  موجودي اول دوره

 5ر231 5ر751 6ر191 6ر371 6ر711 7ر251 7ر251 7ر251 6ر811  شده عالوه مواد اوليه اضافه به

 5ر621 5ر181 6ر861 6ر861 6ر511 6ر861 6ر711 6ر861 6ر861  شده عالوه: دستمزدها اضافه به
 13ر111 13ر231 13ر731 13ر121 13ر161 19ر111 13ر751 13ر551 13ر91  دوره پايانشود انتقال به موجودي  كسر می

 12ر111 29ر191 25ر691 26ر371 27ر361 28ر111 27ر111 27ر781 27ر221  موجودي پايان دوره
           شده كاالي ساخته

 31ر631 27ر121 23ر371 23ر861 27ر511 39ر631 37ر831 38ر551 36ر911  موجودي اول دوره
 13ر111 13ر231 13ر731 19ر121 13ر611 19ر111 13ر751 13ر551 13ر911  شده عالوه كار در جريان اضافه به

كااااالي  ي هشاااد شاااود قيمااات تمام كسااار می
 8ر351 1ر521 1ر181 19ر611 17ر611 21ر221 16ر151 19ر271 11ر391  رفته فروش

 36ر281 31ر631 27ر121 23ر371 23ر861 27ر511 39ر631 27ر831 38ر551  موجودي پايان دوره
 69ر111 62ر331 61ر211 56ر521 58ر211 62ر921 61ر391 72ر211 72ر851  كل موجودي

 جدول اصلی چك شود

 ارقام ارزش ويبه اشتباه است. 

  پايان دوره جا افتاده است. در بخ  مواد اوليه، موجودي
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 )ارقام به ميليون ريال( 1374و  1373های سود و زيان ـ  . شركت قطعات فلزی كوچك: صورت4جدول 

 1373 1379 

 خرداد ارديبهشت فروردين اسفند بهمن دي آذر آبان مهر 

 13ر131 15ر111 15ر211 29ر391 21ر331 35ر361 26ر781 22ر651 17ر111 فروش

          رفته: ي كاالي فروش شده قيمت تمام

 8ر351 1ر521 1ر181 19ر611 17ر611 21ر221 16ر151 19ر271 11ر391 % فروش(61مواد و دستمزد )

 811 3ر251 2ر551 2ر511 2ر361 2ر711 2ر161 2ر521 2ر571 ميليون ريال استهالت 1311سربار از جمله 

 1ر871 2ر391 3ر561 17ر111 21ر231 23ر621 11ر111 16ر711 12ر111 

 1ر871 2ر391 3ر561 7ر231 1ر111 11ر991 6ر871 5ر861 9ر181 سود ناخالص

 2ر291 2ر291 2ر261 2ر391 2ر311 2ر311 2ر551 2ر371 2ر371 مخارج اداري و فروش

 (371) 111 1ر311 9ر811 6ر711 1ر151 9ر321 3ر911 1ر711 سود قبل از ماليات 

 (131) 31 991 1ر661 2ر281 3ر181 1ر971 1ر111 581 ماليات

 (291) 71 861 3ر231 9ر931 5ر171 2ر851 2ر311 1ر131 سود بعد از ماليات 

 2ر611 - - 2ر611 - - 2ر611 - - سود سهام 

 (2ر891) 71 861 631 9ر931 5ر171 251 2ر311 1ر131 نشده سود تقسيم

 12ر811 15ر691 15ر671 19ر711 19ر181 1ر651 3ر681 3ر931 1ر131 ي انباشته نشده سود تقسيم

 هاي بازخريد كاركنان الف. شامل هزينه
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*.شركتابزارفنيپزشكي3-2یافته

معاااون و مساائول اعتبااارات نشاانال بانااك  ،†، آقاااي تااام وينتاار1116آغاااز ماااه آورياال سااال در 

رئاي  شاركت ابازار فنای  †ميليون دالري آقاي پيتر هاسکينز 8در كاليفرنيا درخواست وام  †فرانسيسکو سان

 كرد.  پزشکی را بررسی می

سوندهايی را طراحی، توليد، ها، و  شركت ابزار فنی پزشکی ابزارآالت علمی پزشکی، انواع سوزن

پاذير  هااي بادن را امکان ها و ر  اي از انادام كرد كه دسترسی آسان و بدون عاوارض باه پااره و توزي  می

باا  نيز تر و ي كم با خطر و ضايعه و در نتيجه انجام معالجات را تشخيص بيماري كه نمود. اين محصوالت می

هاا اساتفاده  شد كه در جراحای سانتی از آن زين محصوالتی مینمود بايد جايگ می ممکن تري پاييني  هزينه

هاي بسته  شد و روي شريان هاي خونی می اي از اين محصوالت، سوندهايی بود كه داخل ر  نمونه .شد می

 رسيد.  كرد و حتی به خود قلا می كار می

ياق و شركت رشد عظيمی را تجربه كرده بود؛ اين رشد حاصل مخاارج زياادي باود كاه روي تحق

هاا  هاي فروش شركت باود كاه باا سارعت باه تعاداد آن هاي گروه ي تالش شد و نيز نتيجه توسعه صرف می

دنبال ايجاد محصوالت جديدي بود كه كاربردهاي متناوع داشاته  افزوده شده بود. كادر فنی شركت دايما  به

ي  كاه رشاد سااالنه سارعت در حاال گساترش آن شاد باشد. تركيا دو عنصر محصوالت جديد و باازارِ به

ياباد،  % برسد. آقاي هاسکينز معتقد بود رشد فروش صنعت لوازم پزشکی با همين نرخ ادامه می31فروش به 

حفظ موقعيت شركت ابزار فنی پزشکی در بازار هم باه موقعيات رقاابتی شاركت، و هام باه  رو عدم و از اين

 رساند.  ي كاركنان آسيا می روحيه

ي در اختيار شاركت عماده  واره افزاي  يافته بود، در مقايسه با سرمايهحجم فروش كه از آغاز هم

                                                 
ترجماه و تنظايم  1378ي عالی مديريت اعتبارات در مهر مااه ساال  كه براي تدري  در دوره Advanced Medical Technology Corporationي  . اين افته اقتباسی است از افته*

 Case 287-028, 1996, Harvard Business Schoolشده است:  
† . Tom Winter 
‡. Western National Bank of San Francisco 
§. Peter Haskins 
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ي  زده  هايی كه حاصل ورود شاتاب هاي عملياتی بزر ، اوضاع شركت وخيم شد؛ زيان دليل زيان بود. اما به

 شركت به بازارهاي جديد بود. 

ي بلندمادت  جاارهمادت، ا ي عماده بار اعتباارات كوتاه مديريت فشارهاي تاأمين ماالی را باا تکياه

م شاده متحمل كرد. بايولجيکال لبز مص *تسهيالت توليدي، و ايجاد رابطه با شركت دارويی بايولجيکال لبز

بود كه در بازار وسي  در حال گسترش ابزارآالت پزشکی شركت كند، اماا در تاالش خاود باراي ورود باه 

آوري سوند و لوازم ديگر  ولجيکال لبز در فن، باي1113اتکاي امکانات داخلی خود ناكام مانده بود. در سال 

هاي خود در داخل شركت را رها كرد و با شركت ابزار فنی پزشکی به  طبی عقا افتاده بود. مديريت تالش

 توافق رسيد. 

اي معادل  دريافت نقدي ابزار فنی پزشکیعمل آمد: شركت  ، توافق اوليه به1113در روز دوم ژوئن 

ساال آتای  5% سهام ظرف 13% سهام موجود شركت و نيز حق خريد 5در قبال آن  ميليون دالر داشت كه 7

ميلياون دالر  12كرد. اگر بايولجيکاال لباز  لبز واگذار می دالر به ازاي هر سهم به بايولجيکال 12را به قيمت 

 در خاود ادغاام كناد. 2112را در ساال  ابزار فنای پزشاکیيافت كه شركت  خريد، حق می سهام اضافی می

شد. پ  از توافق اولياه،  تعيين می 2111و  2111هاي  قيمت هر سهم برمبناي ضريبی از متوسط عايدات سال

 سهام خريد:  1شرح جدول  در چهار نوبت به بايولجيکال لبز

 گذاری در سهام توسط شركت بايولجيكال لبز . سرمايه1جدول 

 1996 يم 1995اكتبر  1995ژوئن  1995آوريل 

 دالر 9ر111ر111 دالر 2ر111ر111 دالر 2ر111ر111 دالر 9ر111ر111

 

رفات تاا  †، آقاي هاسکينز به پيشنهاد حسابدار خود، به بانك وسترن نشنال1116آوريل  19در روز 

باود كاه معااون و مساؤول  †امکان دريافت خط اعتباري جديد را بررسی كند. طرف مالقات او آقاي وينتر

                                                 
*. Biological Labs., Inc. 
†. Western National Bank 
‡. Winter  
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اعتبارات بانك بود. آقاي وينتر توضيح داد كه هرچند با محصوالت شركت ابزار فنای پزشاکی ناآشناسات، 

 3هاي  اند. جادول كرده آوري جديد كار می اما او مسؤول حساب چند شركت مشابه بوده است كه روي فن

 دهد كه آقاي هاسکينز با خود به بانك برد.  اي را نشان می هاي مالی صورت 9و 

 6ناراضی بود. وامای كاه  *ويل ي وام جاري خود با بانك سانی طور كلی از رابطه اي هاسکينز بهآق

وصاول باود. وي معتقاد باود كاه  هاي دريافتنی قابل ها و حساب گذاشتن موجودي ميليون دالر بود و با وثيقه

كارد، و دائماا  پيشانهاداتی  ، تالشی براي درت وضعيت شاركت نمیويل سانی، مسئول وام در †آقاي فلينت

زد، و هرچناد كاه  بار به شاركت ابازار پزشاکی سار مای ماه يك 6كرد كه نادرست بود. آقاي فلينت هر  می

عالوه، آقااي هاساکينز  ها دوستانه بود، اما براي آقاي هاسکينز ارزش چندانی باه هماراه نداشات. باه مالقات

قبول اسات،  عنوان تضامين قابال هاي دريافتنی باه كه كدام حساب بانك در بررسی و تأييد اينمعتقد بود كه 

ي بانك توان شاركت را باراي گساترش در لحظااتی  بسيار نامعقول عمل كرده است. برخورد محدودكننده

 شد.  كاه  داده بود كه در آن لحظات، افزاي  اعتبار عنصر كليدي براي سودآوري تلقی می

هاي شاركت را كاه  ها و ساير دارايی هاي دريافتنی، موجودي اسکينز كامال  مايل بود حسابآقاي ه

عنوان وثيقه نزد باناك بسارارد. البتاه،  بودن ترتيبات براي شركت، به مورد قبول بانك بود، مشروط به عادالنه

 داشت.  در اختيار میبود تا آقاي هاسکينز در هنگام نياز، وجوه الزم را  ترتيبات بايد بسيار روشن می

ها پيشنهادات اعتباري صاحيحی  مند است از شركت آقاي وينتر توضيح داد كه بانك همواره عالقه

 ي نزديك از شركت بازديد كند.  دريافت كند و اظهار اميدواري كرد كه در آينده

هااي  ارايیدهای مبتنای بار د قبل از رفتن به شركت، آقاي وينتر به آقاي فلينت، مسئول عملياات وام

ي وي با شركت لوازم پزشکی يکسره منفی اسات.  ، تلفن كرد و متوجه شد كه تجربهويل سانیجاري بانك 

هاي شركت نزد بانك بسيار نازل بوده، و در چناد ماورد شاركت از ساقف  آقاي فلينت توضيح دادكه مانده

                                                 
*. Sunnyvale Bank 
†. Flint 
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اي كاه شاركت تولياد  الت عالیرغم محصو هاي شركت، به شده فراتر رفته است. الگوي زيان اعتباري تعيين

ي مستقيم تصميمات آقاي هاسکينز بود كه در تحقياق و  شد، نتيجه كرد و در صنعت با استقبال مواجه می می

كار  عنوان وثيقاه باه هاي درياافتنی كاه باه توسعه و بازاريابی مبال  متنابهی خرج كرده بود. و باالخره، حساب

خواناد؛ بعضای  قبول نمی هاي قابال د، همواره با تعريف بانك از وثيقاهرفت و در تعيين مقدار وام مؤثر بو می

 نبود.  هاي مناسبی هاي دريافتنی حساب سابح

فرانسيسکو  كرد كه شركت ابزار فنی پزشکی با دو بانك بزر  ديگر در سان آقاي فلينت اشاره می

نظرهاي مسائوالن  ي نقطاه . خالصاهها هام اطالعاات بگيارد تواند از آن كرد، بنابراين آقاي وينتر می كار می

 آمده است.  3اعتباري اين دو بانك در جدول 

در هنگام بازديد از امکانات توليدي شركت ابزار پزشکی، آقاي وينتر توجه كرد كه فرايند توليدي 

طور  شاد. باه عمدتا  عمليات مونتاژ بود: صدها محصول كاه در مقاادير كوچاك تولياد شاده باود مونتااژ می

تاا  11ميزان توليد  ها بسته به كشيد. موجودي هفته طول می 8تکميل فرايند توليد ابزارآالت پزشکی  متوسط،

شد تا هر سفارش جديدي بالفاصاله پاساخ داده شاود. باا ايان هماه، آقااي هاساکينز  هفته نگاهداري می 12

سيستم كنترل موجودي ، يك 1119ها حاصل شود. در اواخر سال  اي از موجودي اميدوار بود كه مناف  عمده

دليل فشاارهاي  گرفت در شركت ايجاد شده بود. هرچند باه كامريوتري كه خريد، توليد و فروش را دربر می

ها سر و كاار نداشات، اماا احساا   ي محصوالت و فروش، آقاي هاسکينز شخصا  با سيستم موجودي توسعه

 تر در آن نهفته است.  جويی بي  هايی براي صرفه كرد فرصت می

هاا باه  فروخات. ايان فروش شركت به بي  از سه هزار بيمارستان، كلينيك، و پزشك محصاول می

شاد.  ي بهره بود، بدون بررسی جدي وضا  مشاتري، انجاام می روز بدون هزينه 31شکل اعتبارات باز كه تا 

ري مطالباات آو اي از مشتريان خيلی كم است، اما جما  ي پاره هرچند آقاي هاسکينز باور داشت كه سرمايه

ي فروشاندگان كمای تاأخير را  وضعيتی عالی داشت. البتاه، پرداخات باا تاأخير واقعيتای رقاابتی باود؛ هماه
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 8/1، از جملاه 1115دساامبر  31هاي دريافتنی در دفاتر حساابداري شاركت در تااريخ  پذيرفتند. حساب می

هاي  داد. جادول عمار حسااب یهاا را نشاان ما % كال دارايی27ميليون دالر مطالباات از مشاتريان خاارجی، 

 آمده است:  3دريافتنی در جدول 

 3جدول 

 )ارقام به دالر(                                                                               

 ماه ارسال كاال
عمر مطالبات 

 )روز(
 فروش های دريافتني  ی حساب مانده

 2ر117ر111 2ر518ر111 1-31 1115دسامبر 

 2ر657ر111 1ر811ر111 31-61 نوامبر

 2ر731ر111 627ر111 61-11 اكتبر

  881ر111 11بي  از  هاي قبل ماه

  5ر116ر111  جمع

هاي اعطايی نيز مطرح كرد، و از آقاي هاسکينز خواسات  ي وام آقاي وينتر سؤاالتی در مورد سابقه

، 1115هاي مختلف فعاليت شركت براي بانك فراهم آورد. در سال  تا امکان دسترسی كاملی به ارقام بخ 

باود كاه در ساال  ريزي شده سري بود، و برنامه ي سربه دو بخ  از سه بخ  فعاليت شركت نزديك به نقطه

هاي رشد عظيمی برخوردار بود، هناوز زياان  سودآور شوند. بخ  سوم فعاليت شركت كه از فرصت 1116

سرعت موقعيت توليد و فروش اين بخ  را بهبود بخشد. هر ساه بخا   كوشيد كه به داد، و مديريت می می

 داشتند.  هاي تحقيقاتی، توليدي، فروش، و بازاريابی موفقی فعاليت شركت سازمان

ي  وقتی آقاي وينتر به بانك بازگشت، بالفاصله از ديگر مسئوالن اعتباري كمك گرفات تاا رابطاه

اي ترتياا داده شاد و  بسيار نزديك وسترن نشنال بانك و بايولجيکال لبز را مورد مطالعاه قارار دهاد. جلساه

آقااي هاساکينز مادير اجرايای  يکی از معاونان آن شركت به بانك آمد تا به آقاي وينتر اطميناان دهاد كاه

اي است كه جسارت و خصلت كارآفرينی شديد وي عامال مهمای باراي حضاور فعاال شاركت ابازار  قوي

ي پشاتيبانی دال بار  پزشکی در صنعت در حال تحول ابزار پزشکی است. بايولجيکال لبز آماده بود كاه ناماه

باه « هااي بساياري دارد ي آن شاركت طرحكند و برا هاي شركت ابزار پزشکی حمايت می از تالش»كه  اين

 بانك بدهد. البته، سياست شركت مان  از آن بود كه بايولجيکال بدهی را ضمانت كند. 
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، آقاي هاسکينز دوباره باه باناك وساترن نشانال آماد تاا توضايح دهاد كاه باناك 1116می  8روز 

ي مالی را افزاي  دهد. گرچه در آغاز ها سراري دارايی آماده نيست كه ميزان وام به شركت با وثيقه ويل سان

 ميليون دالر باه شاركت پرداختاه باود، اماا  9گذاري خود را به مبل   لبز آخرين قسط سرمايه ماه، بايولجيکال

ميليون دالري خود را پر كرده باود. آقااي هاساکينز اميادوار  6سرعت خط اعتباري  به ابزار پزشکیشركت 

ميليون دالري به شركت بدهد، و حاضر بود اين شرط را برذيرد كه كال  8بود كه بانك نشنال خط اعتباري 

 ويل را نيز تسويه كند.  بدهی خود به بانك سان

آقاي وينتر به آقاي هاسکينز قول داد كاه ظارف چناد روز پاساخ مثبات ياا منفای خاود را باه ايان 

 درخواست بدهد. 

 )هزار دالر( 1993-1995. صورت سود و زيان 3جدول 

 1993  1994  1995 

 دالر 31ر898  دالر 21ر629  دالر 13ر118 خالص فروش

 13ر181  1ر682  6ر825 رفته ي كاالهاي فروش شده قيمت تمام

 16ر851  1ر192  6ر373 سود ناخالص

 19ر978  11ر379  6ر211 مخارج عمومی، فروش، و اداري

 9ر182  2ر831  1ر168 تحقيق و توسعه 

 (1ر811)  (2ر271)  (1ر119) سود عملياتی

 639  611  511 مخارج بهره

 627  1ر371  1 آوري و حق اختراع فروش فن

 321  336  113 ساير درآمدها

 (1ر987)  (1ر176)  (1ر911) سود قبل از ماليات

 1  1  (212) ماليات بر سود

 ( دالر1ر987)  ( دالر1ر176)  ( دالر1ر281) خالص سود )زيان(
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 )هزار دالر( 1995-1993دسامبر  31های  ترازنامه. 4جدول  

 1993  1994  1995 

      های جاری دارايي

 ( دالر652)  ( دالر81)  دالر 1ر293 صندوق

 5ر116  3ر351  2ر591 هاي دريافتنی حساب

 1ر762  6ر782  3ر315 ها موجودي

 2ر615  2ر291  521 ساير

 17ر711  12ر311  7ر671 هاي جاري  كل دارايی

      های بلندمدت دارايي

 1ر812  1ر919  116 هاي ثابت خالص دارايی

 212  379  321 *اي هاي بلند سرمايه اجاره

 1ر191  1ر193  1 **ها گذاري سرمايه

 313  322  311 ساير

      ها كل دارايی

 دالر 21ر177  دالر 16ر993  دالر 1ر195 های جاری بدهي

 دالر 1ر735  دالر 2ر261  دالر 1 به بايولجيکال لبزاسناد پرداختنی 

 9ر111  5ر628  1ر317 اسناد پرداختنی به بانك

 1  1  97 اسناد پرداختنی به فروشندگان مواد و كاال

 1ر853  1ر126  725 هاي پرداختنی حساب

 1ر331  1ر186  791 مخارج معوق

 11  111  129 اي بلندمدت سرمايههاي  هاي بلندمدت و اجاره مدت وام بخ  كوتاه

 33  37  22 ساير

      هاي جاري كل بدهی

 1ر192  11ر156  2ر165 ارزش ويژه و های بلندمدت بدهي

 1  627  1 هاي فروش دريافت پي 

 1  1  259 بدهی بلندمدت

 131  277  267 اي اي بلندمدت سرمايه تعهدات اجاره

 11ر181  11ر161  3ر986 ها كل بدهی

 11ر116  9ر983  5ر651 ارزش ويبه

 دالر 21ر177  دالر 16ر993  دالر 1ر195 ها و ارزش ويبه جم  بدهی

ساال آيناده  11ميلياون دالر در ساال باراي  5/2هاي بلندمدت عملياتی به ميزان  اي، شركت وارد اجاره هاي بلندمدت سرمايه * غير از اجاره

 ي شركت مربوط است.  هاي بلندمدت به تسهيالت توليدي عمده شده است. اين اجاره

 بوط است. ها به مالکيت اقليت در دو شركت خصوصی كوچك مر گذاري سرمايه **

 . نقطه نظرهای مسئول اعتبارت 3جدول 

 های مبتني بر دارايي( فرانسيسكو )بخش وام بانك سان

اي اسات. فاردي اسات كاه در جرياان ماذاكره طارف خاود را  داشاتنی پيتر هاساکينز فارد دوست»

ري اسات گي عالوه، فرد پی خواند. به بخ  فرا می كند، و او را به تمرين فکري پركش  و لذت مجذوب می



59 

 

جاور  كان مساأله نيسات؛ همين آيد. اگار چيازي را بخواهاد، ول كه هر هفته با تقاضاي جديدي به بانك می

سراغ باالترين مقام در بانك  دنبال آن است كه به آيد تا باالخره كار را انجام بدهد و برود. پيتر همواره به می

ها كرد و رفت، چرا كه ما ديگار عالقاه نداشاتيم فرانسيسکو را ر اش را حل كند. او بانك سان برود، و مسأله

دهی  هاي شركت، سقف وام كه بدهی شركت از اين هم باالتر برود. ما واقعا  معتقد نبوديم كه كيفيت دارايی

 «باالتر را ايجاب كند.

 های جديد( آوری دهي به فن بانك وست )گروه وام

پزشکی را شفاف كرد و در اختيار قرار هاي شركت ابزار  كار است و حساب هاسکينز بسيار درست»

شادند، و در جرياان تحاوالت  ريزي اساتراتبيك شاركت دعاوت می هاي برناماه داران به نشسات داد. بانك

كارشناسای  (Wharton)گرفتند. هاسکينز خوب تعلايم دياده اسات، و از دانشاگاه وارتاون  شركت قرار می

دهاد و  كوشی است. او هماه را تکاان می كارا و سختارشد مديريت بازرگانی دارد، و مدير اجرايی قوي، 

 «ي قوت مهمی است. ي شركت با بايولجيکال لبز هم نقطه كند. رابطه ايجاد حركت می
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*.شركتپوشاكهميار3-3یافته

، آقاي وثيق يکی از رؤساي شعا بانك ايران، تقاضااي اعتباار اخيار 1311در اوايل فروردين سال 

شاکل  فروشی لبا  كودكان به بررسی داشت. اين شركت چندين فروشگاه خرده شركت هميار را در دست

گاذار و مادير  كاه آقااي علای تجادد، پايه 1386اي داير كرده بود. از آباان مااه ساال  هاي زنجيره فروشگاه

يز ميليارد ريال به بانك مراجعه كرده بود تا نيازهاي مالی فصل پااي 11مبل   شركت، براي دريافت اعتباري به

ي عاام  شاکل مضااربه دقت اين حساب را زير نظر داشت: با اعتبار اولياه به را تأمين كند، رئي  شعبه خود به

تر همواره در حال افزاي   )اعتبار در حساب جاري( موافقت شده بود و از آن زمان نياز شركت به پول بي 

يافته بود. درخواست اخير آقاي تجدد و افزاي   دايمی تمديد شدهطور  بود. بدهی شركت هميار به بانك به

موجاودي  ي نشده بينی خواست صرف تأمين مالی نيازهاي پي  ميليارد ريال اعتبار جديد بود كه می 11براي 

هاي آينده كند. حال آقاي وثيق قصد داشت تغييرات حساب شركت هميار را از آغاز كار، يعنای از  در هفته

 ، مورد بررسی قرار دهد. 1386سال 

1331أسيسشركتدرآبانت

گذاري فروشگاه هميار را افتتاح كارد. در  ميليارد ريال سرمايه 15با  1386آقاي تجدد در پاييز سال 

فروشی لبا  كودكان نداشات، اماا در امار خرياد و فاروش و  ي خاصی در كار خرده آن تاريخ، وي تجربه

فروشای حاصال كاار باا چنادين  طح خردههاي وسيعی داشات. تجرباه در سا توزي  كاالهاي مصرفی، تجربه

هاي جنوبی كشور بود. هنگامی كه آقاي تجدد تصميم گرفت خود فروشگاهی باز  شركت در سرتاسر منطقه

ي لبا  كودت را برگزيد، چرا كاه  فروشی را زير نظر گرفت، و نهايتا  رشته هاي مختلف خرده كند، فعاليت

 راوان بود. به نظر او تقاضاي ارضانشده در اين بازار ف

                                                 
 انجام شده است. 1317ماه سال  آخرين ويراي  اين افته در بهمن *
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تهران آغاز كرد. ش  هفته بعد از اين  شهر آقاي تجدد عمال  كار را با افتتاح سه فروشگاه در شمال

ي ديگر، يکی در خود تهران و چهار فروشگاه در شهرهاي بزر  كشور، افتتاح كرد.  تاريخ، وي پنج مغازه

ي خرياد ياا  كارد، و در ماورد نحاوه ها و واردكنندگان پوشات تهران خريد می آقاي تجدد خود از توليدي

چنين، وي شخصاا  در ماورد چگاونگی  گرفت. هم هاي بازاريابی تصميم می گذاري و سياست فروش، قيمت

شد؛ خود آقااي تجادد كارمنادان را  داد. هر فروشگاه با دو كارمند اداره می ها نظر می تزئين دكور فروشگاه

ها گنجااي  آن  كرد. فروشاگاه هاي فروش آنان استخدام می یي كار، وض  ظاهري و تواناي باتوجه به سابقه

 ،مادت كوتاه ميزان مصارف هاا انباار شاود؛ درواقا ، فقاط باه را نداشت كه مقادار زياادي موجاودي در آن

ي  ها همه استيجاري بودند و سرقفلی پرداخات نشاده باود. اجااره يافت. مغازه ها انتقال می موجودي به مغازه

 ميليون ريال بود.  111مغازه حدود  ي هر متوسط ماهانه

شد و به هيچ  چون هر نوع پوشات ديگري فصلی بود، فروش نقد انجام می فروش لبا  بچه نيز هم

گذاري در موجودي كاال بود، زيارا كاه  ي سرمايه هاي ثابت نيازي نبود. عمده گذاري در دارايی نوع سرمايه

شد و به مشتريان فروختاه  خريداري و انبار می ،غيير در مدانواع مختلف پوشات بايد مطابق عادت، فصل و ت

آذرمااه  31خارداد و  15شد. براي رف  نيازهاي فصالی، هار ساال باياد مقادار زياادي موجاودي قبال از  می

% كال 15رسيد؛ حدود  اي هميار، پوشات نوزاد نيز به فروش می هاي زنجيره شد. در فروشگاه گردآوري می

داد. بيشتر توليدكنندگان و واردكنندگان لبا  بچه براي  را اين اقالم تشکيل می ها فروش و ارزش موجودي

رسيد. در مورد لباا  ناوزاد، نارخ  % در ماه می9دادند؛ نرخ تخفيف گاهی حتی به  فروش نقدي تخفيف می

 درصد بود.  9تا  3تخفيف بين 

1331اوليناعتبارـآبان

را  1387ماه اول سال  6، آقاي تجدد عمليات 1387اه سال در فرم درخواست اولين اعتبار در آبان م

تار فاروش  بسيار خوب گزارش كرد؛ صورت سود و زيان و ترازنامه را همان زمان به بانك ارائاه داد. باي 
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مااه  3ياا  2هاا فقاط  مربوط به سه فروشگاه شامال شاهر تهاران باود، چارا كاه از تااريخ افتتااح ديگار مغازه

گذاري در كار شركت هميار، آقاي تجدد ساختمانی در خياباان شاريعتی داشات  يهگذشت. غير از سرما می

هااي  ميليارد ريال بود. ارزش سااير دارايی 15ميليارد ريال بود؛ اين ساختمان در گرو  25كه قيمت بازار آن 

ح داد ي مالقات با آقاي وثيق باراي وي توضاي ميليارد ريال بود. آقاي تجدد در جلسه 15آقاي تجدد حدود 

 15ي لبا  كودت رقابت كم و سود زياد است. آقاي وثيق به اين نتيجه رسيد كه اعطاي اعتبار  كه در رشته

ميليارد ريالی به شركت جوان و درحال رشد هميار كار خطرناكی نيست، و ساعی كارد نظار مسااعد رئاي  

ي حسااب در پاياان  ود كاه مانادهمنطقه را براي اعطاي اعتبار جلا كند. البته، شرط وي با آقاي تجدد آن ب

طلاا آقااي تجادد، از وي قاول  ي متهاور و زياده كال  صفر شود. آقاي وثيق باا شاناخت روحياه 1387سال 

 مشورت بانك، شركت هيچ فروشگاه جديدي باز نکند.  گرفت كه بدون

1333ماهاولسال1رويدادهای

را به همراه آورد.  1387اي مالی سال ه ، آقاي تجدد صورت1388در مراجعه به بانك در فروردين 

ميلياارد رياال باي  از رقام  8پاياان ساال  كاالي ي موجودي آقاي تجدد به رئي  شعبه اطالع داد كه مانده

، 1388مااه اول ساال  6شده بوده، زيرا كه فروش بهمن و اسفند كمتر از برآورد بوده اسات. باراي  بينی پي 

ميلياارد رياال بارآورد  25رد ريال و سود قبل از ماليات و برداشات را ميليا 223آقاي تجدد فروش را معادل 

ميليارد ريال رسايده و بعاد كااه   75شد موجودي كاال در خرداد به باالترين رقم يعنی  بينی می كرد. پي 

 15معاادل  1387ي بدهی به بانك در پايان سال  ميليارد ريال برسد. هرچند مانده 21مهر ماه به  21يافته و در 

رسايد.  ميلياارد رياال می 11 (، اما اين مانده در اوايل فروردين كااه  يافتاه و باه1ميليارد ريال بود )جدول

ميلياارد  11درخواست آقاي تجدد از بانك اين بود كه براي پرداخت بدهی مالياتی شاركت، باناك اعتباار 

ريالی جديدي را به شركت اعطا كند كه تا پايان شهريورماه بازپرداخت خواهد شد. آقاي وثيق با توجاه باه 

ميلياارد رياال اعتباار موافقات  5خت خواهد شد، با درخواست بازپردا 6اين مسأله كه كل اعتبار تا پايان ماه 
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 ي كل اعتبارات بانك را جلا كرد.  كرده و نظر مساعد سرپرست منطقه و اداره

ميليارد ريال اعتبار اضافی را مطرح  5طی ماه بعد، آقاي تجدد دوبار به شعبه مراجعه كرد و تقاضاي 

فروشاگاه ديگاري در تهاران افتتااح كارده و  ،ردينكرد. صاحا مؤسسه گزارش كارد كاه در اواخار فارو

در  خواست با اعتبار جديد موجودي كااليی را كه قبال  ي ديگري در رشت باز كند. وي می خواهد شعبه می

انادازي كناد. آقااي تجادد  فروشگاهی در رشت انباشته شده بود، خريداري كرده و فروشاگاه رشات را راه

بسيار پايين برآورد شده، و سود واقعی به مراتا  1388ماه اول سال  6براي شده  بينی اطالع داد كه سود پي 

عمل آمد كاه  ميليارد ريالی جديد موافقت شد، اما تأكيد فراوان به 5تر خواهد بود. با درخواست اعتبار  بي 

 ماهه، هيچ فروشگاه جديدي افتتاح نشود.  6ي ارقام سود و زيان واقعی  تا تهيه

1333دومسالماه1رويدادهای

ي  ي اجااره رسيد. در اين تاريخ، كال هزيناه 13اي به  هاي زنجيره تا اواخر ماه مهر، تعداد فروشگاه

شد. در مراجعه به بانك در اين ماه، آقاي تجدد اظهار داشات  ميليارد ريال در سال بال  می 21ها به  فروشگاه

ميلياارد رياال  71ها به رقام متوساط  فروشگاهكه سطح موجودي كاالي مورد نياز، متناسا با فروش جاري 

ي بدهی خود باه باناك را براردازد،  ، تا پايان مهرماه، همهتوانست طبق قرار هرچند مؤسسه نمیرسيده است. 

ي بدهی خود به بانك را در اين  كم مانده ميليارد ريالی، دست 11ميليارد ريال از يك تعهد  1اما با پرداخت 

 (.1ريال كاه  داده بود )جدولميليارد  16تاريخ به 

، در اواسط آذرماه در اختيار بانك قرار گرفت. چند روز 1388ماه از سال  1هاي مالی فعاليت  صورت

ميليارد ريال  1ميليارد ريالی را تمديد كند و اعتبار جديدي به مبل   16بعد، آقاي تجدد از بانك خواست اعتبار 

ي  كاال به وي اعطا شود. برآورد او اين بود كه در پايان آذرماه، مانده براي تأمين مالی افزاي  فصلی موجودي

رسد. آقاي تجدد گزارش كرد كه رقم سود قبل از كسر برداشات  ميليارد ريال می 75حساب موجودي كاال به 

افقات كارد، شد. آقاي وثيق با درخواست اعتبار اضافی مو ميليارد ريال در ماه بال  می 5تا  3از مهر تا دي ماه به 



51 

 

 كه هميار تا پايان اسفندماه، كل بدهی خود به بانك را واريز نمايد.  مشروط بر آن

1331سالماهاول1رويدادهای

شده به تاريخ پايان ساال  بينی ي پي  ، آقاي تجدد يك بار ديگر با ترازنامه1381در اوايل فروردين 

ميليارد ريال رسيده باود، اماا طباق  87ان دي ماه به به بانك مراجعه كرد. هرچند موجودي كاال در پاي 1388

ي  عالوه، در هماه . بهباشدميليارد ريال كاه  يافته  6/5موجودي در پايان سال رفت  انتظار میارقام ترازنامه 

 ها، حسابرسی پايان سال در جريان بود. فروشگاه

تسويه كند، ولی اشاره داشت  هرچند آقاي تجدد نتوانسته بود بدهی بانکی خود را طبق توافق كامال 

ميليارد  18شهريور،  31كه سرمايه در گردش شركت نسبت به  مراتا بهتر از انتظار بوده، و اين كه سودش به

نيز  1388ي واردات در اواخر  اي در زمينه ريال افزاي  يافته بود. آقاي تجدد در مورد شروع فعاليت گسترده

 ي كاالها بود.  شده دف از اين فعاليت كاه  قيمت تماماطالعاتی در اختيار بانك گذاشت. ه

ونقال  مالك شركت تصريح كرد كه وي خود كار انتخاب پوشات، سفارش خريد و ترتياا حمل

كارد.  هاي ديگار اساتفاده می كاري از خادمات شاركت عهده خواهد داشت، اما در مورد امور ترخيص را بر

ميلياارد  7/3ليات عمليات واردات ظرف چند ماه گذشته برابار كرد كه سود قبل ازما آقاي تجدد برآورد می

گرفات، و وي امياد آن  فروشای صاورت می منظور خرده ها باه ريال بوده است. واردات فقط براي فروشاگاه

جاا كاه  فروشی خود در فصل آتی را از ايان منبا  تهياه كناد. از آن درصد كل نيازهاي خرده 61داشت كه 

رو، تقاضاا  تري به مناب  مالی داشت. از اين تر و بي  بود، آقاي تجدد نياز فوريشركت درگير واردات شده 

ميليارد ريال به سقف اعتباري شركت اضافه شود تا بتواناد اعتباارات اسانادي خاود را بااز كناد.  11كرد  می

 چون سود شركت افزاي  يافته بود، آقاي وثيق با اين تقاضا موافقت كرد. 

ها  را دريافت كرد. اين صورت 1388هاي مالی سال  ، بانك صورت1381اه در اواسط ارديبهشت م

گفت شركت سه فروشگاه جديد ديگر، يکی در تهران و دو فروشگاه ديگر در  با گزارشی همراه بود كه می
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رسايد. بعاد از  واحاد می 16هاي شركت به  اصفهان تأسي  كرده است. با افتتاح اين سه، جم  كل فروشگاه

ميلياارد رياال اعتباار اضاافی تقاضاا كارد تاا  15، آقاي تجدد از آقاي وثيق 1388رش مالی سال بررسی گزا

ميلياارد رياال  81ها برابر  هاي الزم براي فصل بهار را تدارت ببيند. وي گزارش كرد كه موجودي موجودي

(. آقااي تجادد 1رسااند )جادول  ميليارد رياال می 35بوده و اعتبار اضافی، كل بدهی شركت به بانك را به 

اعتقاد راسخ داشت كه مبل  مورد تقاضاي وي فقاط در فصال بهاار ضارورت داشات )يعنای در فصالی كاه 

بازپرداخت بود. بانك با تقاضاي آقاي تجدد موافقت كارد باه  ها خيلی زياد بود( و پ  از آن قابل موجودي

 كه كل بدهی تا پايان شهريور ماه به صفر برسد.  شرط آن

 31هااي تاا  ر ماه، آقاي تجدد به بانك رفت تا به اطالع مدير بانك برسااند كاه فعاليتدر اواسط تي

ميليارد ريال و سود قبال از مالياات و برداشات  155خرداد با موفقيت كامل همراه بوده است، فروش به رقم 

ميلياارد رياال از  7/1فروشای و  ميلياارد رياال از خرده 2ميليارد ريال رسيده بود؛ از اين رقام ساود،  7/11به 

ميلياارد رياال  181فروشای باه  ي بعدي، فاروش خرده شد در سه ماهه بينی می واردات حاصل شده بود. پي 

 61فروشی تا پايان شهريور ماه باه  ها، موجودي كاالهاي خرده حال، با كنترل دقيق موجودي برسد، و در عين

ميلياارد  111هاي جااري خاود را  ي تجدد موجوديميليارد ريال كاه  يابد. در پاسخ به استعالم بانك، آقا

ميليارد ريال آن كاالهاي در راه بود. آقاي تجدد كماكاان معتقاد باود كاه تاا پاياان  17ريال اعالم كرد كه 

 كل بدهی خود را واريز خواهد كرد. ،شهريور

1331ماهدومسال1رويدادهای

ميلياارد رياال  15هميار بدهی خود را به ، آقاي وثيق دريافت كه شركت 1381در شهريور ماه سال 

هاي گسترش  ي طرح وگوهاي خود با آقاي تجدد در زمينه (. وي در جريان گفت1كاه  داده بود )جدول 

شعبه داشته و سطح فعاليت وسيعی را براي پاييز  18شركت در فصل پاييز متوجه شد كه شركت در آن زمان 

رفت كاه جما  فاروش در  ميليارد ريال رسيده و انتظار می 91ه به فروشی در آبان ما تدارت ديده بود. خرده
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ميليارد ريال برسد. آقاي تجدد در اين فاصله براي پوشات وارداتی خود چند مشاتري  111آذر و دي ماه به 

فروشی او  هاي كاالهاي خرده كرد تا پايان آذر موجودي بينی می در جمهوري آذربايجان يافته بود. وي پي 

 ميليارد ريال وام اضافی درخواست كرد.  5رو  ترين سطح رسيده و از اينبه باال

داد  آذر دريافت كارد كاه نشاان مای 31اي به تاريخ  در اواسط دي ماه، بانك صورت مالی خالصه

فروشی باود.  ميليارد ريال مربوط به خرده 6/18ميليارد ريال افزاي  يافته و از اين رقم  1/131ها به  موجودي

فروشی تا پايان سال  هاي خرده گفت موجودي جدد به اين صورت يادداشتی ضميمه كرده بود كه میآقاي ت

 يافت.  ميليارد ريال كاه  می 65به 

ميلياارد  65اسفند، آقاي تجدد اظهار كارد كاه رقام  12ي مالقات با آقاي وثيق در تاريخ  در جلسه

گرفات.  ده و امکاان گساترش را از شاركت میريال حداقل موجودي، ديگر براي فعاليت شركت ناكافی بو

دانست. در اين مالقات، آقااي تجادد اعتبااري جدياد  تر می ميليارد ريال را صحيح 11وي در آن زمان رقم 

فروشی در فصل بهار تقاضا كرد. وي نسبت  ميليارد ريال براي تأمين مالی واردات و نيازهاي خرده 11مبل   به

تی بسيار اميدوار بود و بر سودآوري آن تأكيد داشات. آقااي تجادد باه رئاي  هاي واردا ي فعاليت به آينده

ميليارد ريال  31ميليارد ريالی جديد كه رقم كل بدهی شركت به بانك را به  11بانك اطمينان داد كه اعتبار 

ديگاري نخواهاد داشات. وام رساند، براي نيازهاي جاري شركت كامال  كافی بوده و وي قصد تقاضااي  می

 ين درخواست مورد تصويا بانك قرار گرفت. ا

1311آخرينتقاضایاعتبارـفروردين

ي  و ترازناماه 1381مااه آخار ساال  5هااي  ، آقاي تجدد گازارش فعاليت1311در اواسط فروردين 

 51به  1311ماه اول سال  6كرد كه فروش پوشات وارداتی در  بينی می پايان سال را به بانك آورد. وي پي 

ي شركت مورد استقبال فراوان قارار گرفتاه و خرياداران بساياري  هاي بهاره ارد ريال خواهد رسيد. مدلميلي

كرد و  % پوشات خود را رأسا  وارد می61خواهان آن بودند. وي اظهار داشت كه شركت در آن زمان ديگر 
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اردات خاود بيفزاياد، فروخت. آقاي تجدد توضيح داد كه اگر بر و هاي ديگر نيز جن  می حتی به فروشگاه

دليل پيشانهاد و  مشتري فراوانی براي كاالهاي خود دارد، و افزاي  واردات نيز كامال  عملی است، و صرفا  به

رود. آقاي تجدد از حجم فروش شركت نيز راضی بود، چرا كه معتقد  اصرار بانك است كه آهسته پي  می

چنان حفظ كارده اسات. باا  ي خود را هم روش گذشتهي رقبا از كسادي بازار، وي سطح ف رغم شکوه بود به

كردكاه باناك از  توجه به رشد مداوم شركت و همکااري آن باا باناك، آقااي تجادد اظهاار اميادواري می

 طور كلی راضی باشد، و با تقاضاي جديد وام موافقت كند.  شركت به

ي اعتبار اسانادي  صرف تسويهميليارد ريال  11مبل   رفت اعتبار جديد مورد درخواست به انتظار می

مربوط به كاالهاي رسيده به بنادر ايران شود. آقاي تجادد بار ايان اعتقااد باود كاه وي هايچ مشاکلی باراي 

هاي گذشته ساود  بازپرداخت كامل بدهی خود به بانك تا اواسط تابستان نخواهد داشت. هرچند كه در سال

فروشای تعلاق  مطمئن باود آيناده باه فعاليات عمده فروشی حاصل شده بود، اما آقاي تجدد شركت از خرده

ميليارد ريالی جديد به شركت كماك خواهاد  11داشت. وي در هنگام ترت بانك تصريح كرد كه اعتبار 

ميليارد ريالی امکان  91جا كه كل اعتبار  كرد تا قدرت بازپرداخت كل بدهی خود به بانك را بازيابد. از آن

هااي نقادي حاصال از  آورد، آقااي تجادد معتقاد باود كاه جريان فراهم میهاي توليدي را  گسترش فعاليت

 شد. فعاليت توليدي در ش  ماه آتی به مراتا بي  از مبل  كل بدهی به بانك می
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هاسؤال

هاااي شااركت توليااد و پخاا  پوشااات هميااار مااورد تأييااد شماساات؟  ي گسااترش فعاليت آيااا نحااوه .1

 ايد؟  كنيد و آيا با اقدامات وي موافق مديريت آقاي تجدد را چگونه ارزيابی می

كنيااد  آيااا تقاضاااي مکاارر بااراي وام و تمديااد اعتبارهاااي اعطااايی امااري خطرنااات اساات؟ فکاار می .2

 را كال  تسويه كند؟  شركت بتواند بدهی خود به بانك

آيااا  بااراي شااركت موافقاات كاارده اساات،آقاااي وثيااق در مااوارد متعاادد بااا درخواساات اعتبااار جديااد  .3

 كنيد؟  اقدام وي را تأييد می

 ميليارد ريالی موافقت كند؟  11آيا بانك بايد با درخواست اعتبار  .9

قاادر زياااد  آنهاااي نقاادي ورودي  ماااه ديگاار جريان 6آقاااي تجاادد باار اياان اعتقاااد اساات كااه تااا  .5

 شود؟ نظر شما در اين مورد چيست؟  خواهد بود كه واريز كل وام ممکن می

1جدول

شركتپوشاكهميار

)ارقام به ميليارد ريال(یاسنادپرداختنيبهبانکدرپايانماهفهرستمانده
 1387 1388 1381 

 21 21  فروردين

 35 25  ارديبهشت

 35 25  خرداد

 35 25  تير

 25 25  مرداد

 25 16  شهريور

 15 16  مهر

 15 16 11 آبان

 21 25 15 آذر

 21 25 15 دي

 21 16 15 بهمن

 31 11 15 اسفند
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 2جدول
هميارپوشاكشركت

 ريال(ميليون )ارقام به هایمختلفدورهیهترازنام
 شده حسابرسی 

31/6/1387 

 شده حسابرسی

21/12/1387 

 شده حسابرسی

31/6/1388 

 تخمينی

31/1/1388 

 شده حسابرسی

21/12/1388 

 تخمينی

15/9/1381 

 شده حسابرسی

31/7/1381 

 تخمينی

31/1/1381 

 تخمينی

21/12/1381 

          ها دارايي

 8ر111 19ر111 8ر911 6ر111 9ر911 16ر111 11ر111 8ر611 9ر611 صندوق

 31ر111 8ر311 2ر211  2ر811     بدهکاران

كاالهاي موجودي 

 خريد و فروش

 115ر111 11ر111 77ر211 89ر111 69ر511 75ر111 57ر111 98ر211 27ر111

موجودي كاالهاي 

 فروشی عمده

 91ر111 31ر111 25ر111 17ر111 1ر111    

 189ر111 153ر211 112ر811 117ر111 72ر711 11ر111 68ر811 56ر811 31ر611 هاي جاري دارايی

 35ر111 31ر211 32ر311 د.ا.ن 31ر611 د.ا.ن 21ر711 17ر711 13ر611 مبلمان و لوازم )خاص(

 2ر111 9ر311 9ر111 د.ا.ن 9ر111 د.ا.ن 7ر711 2ر711 2ر111 ها ساير دارايی

 221ر211 188ر711 149ر211 د.ا.ن 117ر411 د.ا.ن 97ر211 77ر211 47ر311 ها  جمع دارايي

          ها و سرمايه بدهي

 31ر111 21ر111 15ر111 35ر111 11ر111 25ر111 16ر111 15ر111  بانك اسناد پرداختنی ا

     1ر711  2ر611 1ر111 3ر111 اسناد پرداختنی ا ديگران 

 91ر211 92ر611 35ر211 22ر111 15ر111 26ر111 22ر211 11ر111 11ر711 هاي پرداختنی حساب

 11ر111 19ر511 12ر111 3ر111 9ر511 2ر111 3ر211 9ر111 2ر711 هاي معوق هزينه

 81ر211 77ر111 62ر211 61ر111 31ر311 53ر111 99ر111 32ر111 16ر511 هاي جاري بدهی

 191ر111 111ر611 87ر111 د.ا.ن 79ر111 د.ا.ن 53ر211 95ر211 31ر811 ارزش ويبه

جمع بدهي و 

 سرمايه

 221ر211 188ر711 149ر211 د.ا.ن 117ر411 د.ا.ن 97ر211 77ر211 47ر311

 

تاريخ وصول گزارش 

 به بانك 

16/8/1387 25/1/1388 13/1/1388 21/1/1388 17/2/1381 18/9/1381 2/1/1381 11/11/1381 13/1/1311 

 : در اختيار نيست.* د.ا.ن

 ها در واحدهاي توليدي انبار شده است. ميليارد ريال كاالهاي توليدي به سفارش فروشگاه 151* شامل 
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 فصلچهارم:

 ساختارماليوتقسيمسود
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.شركتمحصوالتآوون4-1یافته

 ؟؟؟

*یساختارسرمايهنظريهآی:سي.شركتارتباطاتام4-2یافته

ي نوزدهم مركز  ي دفترش در طبقه  كنار پنجره †نوزو، كاتسو مي6991ي   در يك صبح سرد زمستاني از ماه فوريه

كرد. كاتسو در پنج ماه نخست اقامتش در  تماشا مي را انداز باشكوه بندر نيويورك تجارت جهاني ايستاده بود و چشم

قدر وقت  ، در عين شگفتي شادمان بود كه اين†گذاري لينچ اش با بانك سرمايه نيويورك، يعني در سال اول همكاري

را كشف كند. در طول اين دوره او توانسته بود آپارتماني براي خودش پيدا كند، به ميدان  †اَپل ارد كه بيگ آزاد د

بار  گاه سري به سوشي به ها گاه  هاي لينكلن سنتر حضور يابد و عالوه بر اين مديسون برود و بازي كند و در كنسرت

 هم زد. آرامش اين ايام را به  **كورتي ي خود بزند. اما يك روز تلفن اضطراري رئيسش آنا محله

ها تلفن كرده بود تا  آي كه مشتري قديمي شركت لينچ بود، به آن سي صبح همان روز شركت ارتباطات ام

اي براي بازخريد بخشي از سهام عادي خودش كه در دست مردم بود، با لينچ مشورت كند.  ي برنامه درباره

آي در بازاري كه به طور كلي داغ و  سي سهام امقيمت  6991سال  در طول ،بينيم مي 6شكل كه در  چنان

شده بود و مديران اين شركت شاهد نگراني سهامداران خود شده بودند. در نشست سستي پررونق بود، گرفتار 

شركت بود تا بدين طريق ارزش سهام منتشره ي بازخريد بخشي از سهام  مديره بحث اصلي درباره هيأت

كرد كه تأمين  يكي از مديران قديمي شركت با اصرار تمام پيشنهاد مي ††باال ببرند. گوين فيليپسسهامداران را 

هاي شركت باشد. استدالل فيليپس اين بود كه اين عمل  ي بازخريد از طريق افزايش بدهي مالي اين برنامه

شود  شانه زماني تأثيرگذار ميانداز آتي اين شركت خواهد بود. او عقيده داشت اين ن اي اميدبخش از چشم نشانه

بيش به و كم»درصد است  04را كه در حال حاضر در سطح  ††حقوق صاحبان سهام بهكه شركت نسبت بدهي 

آي  سي شركت ام ي نسبت بدهي به سرمايه حتي در اين سطح از بدهي، »برساند. فيليپس اضافه كرد « دو برابر

                                                 
1. MCI Communication, Corp.: Capital Structure Theory 

استاد مديريت، دانشگاه ويرجينيا در (، Robert S. Harris(، استاديار مديريت و رابرت اس هريس )Susan Chaplinskyكه سوزان چاپلينسكي ) ي متني است اين افته ترجمه
ي  دانشكده« هايي در مديريت مالي افته»براي كالس  6990( آن دانشگاه متعلق است. متن در سال Dardenي داردن ) ي حقوق آن به بنياد مدرسه اند؛ همه تهيه كرده 6911سال 

 مديريت و اقتصاد دانشگاه شريف ترجمه شده است.
2. Katzu Mizuno 
3. Lynch Investment   
4  . Big Apple  
5. Anna Curti 
6. Gavin Philips 
7. debt-equity ratio  
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بايست در حدود دو ميليارد  شركت براي اين اقدام مي ،فيليپس بر برآورد در قياس با كل صنعت پايين است. بنا

جاري ي  كرد. ساير مديران نگران آن بودند كه افزايش بدهي مانعي در راه برنامه بدهي اضافي منتشر ميدالر 

 بازخريد، ي تر بودند. آنان به جاي برنامه شركت باشد و خواستار رويكردي متعادلاي  هاي سرمايه هزينهگسترش 

گاه سهام  به گاهكرد قصد دارد  كردند. در اين برنامه شركت اعالم مي ي خريد در بازار آزاد را پيشنهاد مي برنامه

در اين روش شركت نيازي به  ،بنابراين دهد. اجازه مي وجوه شركتخود را بازخريد كند، اما فقط تا آنجا كه 

 افزايش بدهي نداشت.

ي  آي، بعد از شنيدن پيشنهادهاي مديران به كورتي تلفن كرد تا درباره سي ام، معاون ارشد شركت *ويليام دوران

ي بازخريد و بخصوص در مورد تأمين مالي از طريق افزايش بدهي با او مشورت كند. دوران به اين نيز اشاره كرد  برنامه

ران را تا آخر هفته منتشر ي خود براي بهبود ارزش سهام سهامدا كه چون هيأت مديره اميدوار است جزئيات برنامه

كند، الزم است كه نظر كورتي را هرچه زودتر دريافت كند. كورتي بالفاصله دست به كار شد. او يكي از دستياران با 

آي ممكن  سي اي كه ام را مأمور كرد تا برآوردي دقيق از هر نوع اوراق قرضه †ي خود به نام لنس آلتون دو سال سابقه

آي را بررسي كند.  سي ي بدهي ام نيز خواست تا پيامدهاي افزايش عمدهزونو م آورد و از مياست منتشر كند، فراه

 ي خود را روز بعد به او گزارش دهند. هاي اوليه كورتي از هر دو كارمند خود خواست تا يافته

ا وقتي متوجه شد اش در صنعت ارتباطات راه دور مقايسه كند. ام آي را با رقباي عمده سي ميزونو بر آن شد كه ام

بنگاه فعال در ارتباطات راه دور رسيده، از وسعت كار  04رديف به حدود  هاي هم اش از شركت كه فهرست اوليه

توان براساس ريسك تجاري، بازاري كه در آن فعال  ها را نمي ي اين شركت دانست كه همه نگران شد. او مي

ي آن  آي به شمار آورد. پس، بعد از مقايسه سي مقايسه با ام ها، قابل بودند، ماليات و نوع مقررات حاكم بر آن

 (.2ها محدود كرد )ر.ك شكل  آي بر مبناي آن معيارها، فهرست خود را به برخي از آن سي ها با ام شركت

هاي زيادي  ها به فرض دهد. ميزونو براي تنظيم داده رديف را نشان مي هاي هم هاي مالي شركت داده 9شكل 

كه هر چند از وضعيت مالياتي  رديف مطمئن شود. نخست اين هاي هم تا از انسجام و همسازي شركتمتوسل شد 

درصد روبرويند. دوم از صرف  04ها با نرخ ماليات  ي شركت ها مطمئن نبود، فرض كرد همه تك شركت تك

آورد بازده ميانگين درصد استفاده كرد كه در شركت لينچ معمول بود. اين نرخ تفاوت آخرين بر 1ريسك بازار 

 داري امريكا بود. ي خزانه حسابي براي سهام با بازده اوراق قرضه

                                                 
1. William Duran  
2. Lance Alton  
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ي آن  اي سرمايهي اجز ه ارزش شركت با مجموع هزينهآورد ك هاي درس مالي خود به ياد مي ميزونو از كالس

( را بعد از WACCي سرمايه ) ي حق مالي و ميانگين موزون هزينه خواست هزينه رو، مي ارتباط دارد. از اين

آي برآورد كند. بعد از بحث با ساير كاركنان بانك، به اين نتيجه رسيد كه نسبت  سي ي ام تغيير ساختار سرمايه

درصد باالتر خواهد برد.  9/1گيري آن را از سطح جاري  هاي وام آي، هزينه سي ي باالتر شركت ام بدهي به سرمايه

هاي جديد اخذ وام را استخراج كرد.  توان هزينه دهد و از آن مي ارائه مي هاي بازار سرمايه را آخرين نرخ 0شكل 

و « با اهرم»جا رسيد كه يك رويكرد استفاده از بتاي  ( چه خواهد بود؟ ميزونو به اين  ي حق مالي ) اما، هزينه

 شود: است كه به شكل زير محاسبه مي« بدون اهرم»

 

به ترتيب ارزش بازار بدهي و  Eو  Dبه ترتيب بتاهاي حق مالي اهرمي و غيراهرمي است.    و      جايي كه 

 نرخ ماليات شركت است. Tحق مالي است، و 

آي را  سي ي ام هاي سود و زيان و ترازنامه آخرين صورت 1و  1هاي  هاي مشابه، شكل غير از اطالعات شركت

رآورد تغيير در عايدي هر سهم در سطوح مختلف درآمد عملياتي توان براي ب ها مي دهد. از اين داده نشان مي

(EBIT.در صورت بازخريد سهام با اخذ تسهيالت استفاده كرد ) 

دانست كه اين تحليل و الزامات آن مورد  ميميزونو تدوين شده است.  1در شكل  EBIT/EPSمقدمات تحليل 

 آي است. سي توجه وافر مديريت ارشد ام

هاي اين تصميم را در  ي پيچيدگي نگران بود كه رويكرد او همهميزونو كرد،  ين تحليل كار ميهنگامي كه روي ا

ي موردنظر  تري استفاده كند، معموالً نرخ بازده دانست هرچه شركت از بدهي بيش برنگيرد. هر چند مي

 8تقريبي است. شكل  ي حق مالي رود، اما در عين حال مطلع بود كه برآورد نظري هزينه سهامداران باالتر مي

كه  داد. براي اين ي سرمايه بايد انجام مي هايش از هزينه داد كه طبق آموخته فهرست كارهايي را نشان مي

 كرد: سويه استفاده مي مطمئن شود كاري جا نمانده، از رويكردي سه

هاي نقدي مورد انتظار  بيني جريان آتي شركت براساس پيش *هاي پوششي بررسي آثار بدهي بر نسبت (6)

دهندگان  ( پرسش از آقاي لنس براي اطالع از واكنش وام2، )†شده هاي نقدي تنزيل و نيز جريان

كه شركت  ( مرور اين9دهد؟(، و ) بندي اعتباري شركت را تغيير مي احتمالي )مثالً، آيا اين انتشار درجه

                                                 
*
. Coverage ratios 

†
. Discounted Cash Flow (DCF) 
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كه چگونه اين راهبرد مالي بر تصميمات تجاري شركت  خواهد و بررسي اين ميدر آينده چقدر انعطاف 

 .*گذارد تأثير مي

هاي اصلي پاسخ دهد، به اين نتيجه  كه ميزونو به سئوال شبي بلند و سخت در پيش بود. اما قبل از اين

 هاي مربوطه كار را شروع كند. رسيد كه بهتر است با مرور نظريه

 

 

 

                                                 
 شود. بندي و عوامل ديگر توجه می پذيري، ريسك، درآمد، كنترل، زمان است كه در آن تحليل به انعطاف FRICTO. چارچوب تحليلی مناسا استفاده از چارچوب  *
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 1شكل

 سرمايهساختارینظريه:آیسيامارتباطاتشركت

 عملكردقيمتسهامصنعتمخابرات

 دالر 1995دسامبر  29تا  1993ی ژانويه 22شده در گذاری انجامدالر سرمايه 1ر111ارزش  

 مأخذ اطالعات: بلومبرگ
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2شكل

هایمشابهدرصنعتشركتشرح

 شرح اسم شركت

Ameritech 
 كاَمريت

هاي ايلينويز، اينديانا، ميشيگان، اوهايو و واشينگتن  هاي تابعه در ايالت هاي بل و ديگر شركت هلدينگ بزرگی از شركت

، امريتك اولين شركت هلدينگ 1183ها را تحت پوش  دارد. در اكتبر سال  درصد جمعيت آن ايالت 75 ا است كه مستقيم

آن بدين شرح است:  1119كرد. تركيا درآمدي سال  میارائه  خدمات تلفن همراهميليون كاربر  21به اي بود كه  منطقه

، 1111درصد. در سرتامبر  23يگر خدمات، درصد؛ د 22درصد؛ دسترسی شبکه،  12درصد؛ راه دور،  92خدمات محلی، 

درصد پ  از افزاي  سرمايه(. امريتك از اولين  25درصد سهام مخابرات نيوزلند را خريداري كرد )اكنون  1/91

 .AA2بندي اعتباري  كند. رتبه ي بل سابق است كه خدمات تلفن راه دور ارائه می هاي خانواده شركت

AT&T  
 اندتی تی اي

از قِبل  AT&T. بودشركت تلفن و تلگراف امريکا قبلی آن ين شركت تلفن راه دور جهان است كه نام تر اين بزر 

هاي  درصد دارايی 23متولد شد و اين كار به دستور دادگاه انجام شد، و  1183ي شركت سيستم بل در سال  تجزيه

العات، خدمات مالی و ليزينگ ي مديريت اط در سطح جهانی در حوزه AT&Tشده را دريافت كرد.  شركت تجزيه

درصد؛ فروش  51اي،  آن بدين شرح است: خدمات ارتباطات ماهواره 1119كند. تركيا درآمدي سال  كار می

شركت  1119درصد. در سال  3درصد؛ خدمات مالی و ليزينگ،  11درصد؛ اجاره و غيره،  28محصوالت و سيستم، 

را خريداري و به خود ملحق  LINشركت صداوسيماي  1115و در  NCRشركت  1111، در McCawتلفن همراه 

 .AA3بندي اعتباري  كرد. رتبه

 آي سی ارتباطات ام

اصلی  وكار كسادهد.  المللی ارائه می هاي راه دور از نظر وسعت كه خدمات راه دور را محلی و بين دومين شركت تلفن

، 811كند. خدمات  ي مايکروويو و فيبري استفاده می ميليون مايل شبکه 3ر556آن صدا در اياالت متحده است كه از 

درصد  111كند. مخابرات بريتانيا  ارائه می 111گيري مستقيم در سطح جهان، فاك ، و خدمات  كمك اپراتور، شماره

 .A2بندي اعتباري  درصد حق رأي است. رتبه 21را دارد كه حاوي  Aسهام عادي گروه 

 Sprintشركت 

 اسررنيت

با شركت  1113كند. در مار   ي تلفن مستقل در اياالت متحد را اداره می اين شركت از نظر وسعت، دومين سامانه

و نيز ارتباطات راه  US Sprintدر طرح تجمي  مناف  ادغام شد. خدمات راه دور را از طريق بازوي  Centralسنترال 

كند. فعاليت  ميليون نفر خدمات تلفن همراه ارائه می 2/21. به دهد ميليون خطوط دسترسی ارائه می 65/6دور محلی را به 

 53آن بدين شرح است: راه دور،  1119تهيه و ارسال راهنماي تلفن و توزي  بار مخابراتی نيز دارد. تركيا درآمدي سال 

 .BBBبندي اعتباري  درصد. رتبه 13درصد؛ غيره،  39درصد؛ تلفن محلی 

 شركت ورلدكم

شد( از نظر وسعت چهارمين اپراتور راه دور امريکاست. از  ناميده می LDDSارتباطات   )كه قبال  Worldcomشركت 

 231دهد. سراسر اياالت متحده را به  ي خود خدمات راه دور ارائه میا همايلی ملکی و اجار 15ر111ي  طريق شبکه

آن   شود. محصوالت تجاري عايد می اي از درآمد شركت از مشتريان مالحظه كند. بخ  قابل كشور ديگر وصل می

ي  در ژانويه و TDBشركت ارتباطات  1119باشد. در دسامبر  شامل خطوط سوئيچ و خطوط اختصاصی صدا و داده می

 .BBBبندي اعتباري  را خريداري كرد. رتبه WiTelي  ، خدمات شبکه1115
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 نام شركت
قيمت اخير 

 سهام

 تعداد سهام 
 )ميليون(

قيمت بازار سهام 
 )ميليون(

بدهي بلندمدت از جمله 
عالوه  بخش جاري آن به

اي شده  هاي سرمايه اجاره
(LTD) 

كل پوشش بهره 
(EBIT  تقسيم بر

 بهره(

بدهي بلندمدت 
تقسيم بر )بدهي 
بلندمدت + ارزش 

 (ماليدفتري حق 

بدهي بلندمدت 
تقسيم بر )بدهي 
بلندمدت + ارزش 

 بازار حق مالي(

بدهي بلندمدت 
تقسيم بر ارزش 
 دفتري حق مالي

بدهي بلندمدت 
تقسيم بر ارزش 

 بازار حق مالي

 اَمريتك
Ameritech  19.14$ 110 92.919$ 0.101% 1.6 4.992 4.626 4.101 4.698 

 اندتي تي اي
AT&T 11.88 6.192 641.019 69.419 9.1 4.992 4.649 4.101 4.629 

ارتباطات 
 آي سي ام

MCI 
Communicat

ions 
21.11 186 68.898 9.911 1.2 4.292 4.619 4.062 4.249 

 اسپرينت
Sprint 04.44 916 60.404 1.010 0.1 4.119 4.286 6.902 4.994 

 WorldCom ورلدكم
(LDDS) 

91.21 699 1.849 9.992 2.9 4.192 4.999 6.161 4.099 

پي  اند اس
 سهم 055

S&P500 148.20         

           
           

 بتاي سهام نام شركت
عايدي هر 

سهم )برآورد 
 پايان سال(

نسبت قيمت به 
 عايدي

سود سهام  پرداختي 
 ساالنه

درصد سود سهام 
 پرداختي

ثمر سود سهام 
پرداختي 
 )درصد(

نرخ رشد تاريخي 
 عايدي هر سهم

 )درصد(

برآورد نرخ 
ي  ساله0رشد 

عايدي هر 
 سهم )درصد(

ارزش شركت تقسيم 
بر عايدي قبل از 

و بهره، ماليات، 
استهالك دارايي 
 مشهود و نامشهود

 هرسهم

 اَمريتك
Ameritech  6.41 9.11$ 61.9 2.62$ 11.1% 9.1% 0.1 8.1 1.1 

 اندتي تي اي
AT&T 6.66 0.44 61.1 6.92 99.4 2.4% 1.4 66.1 8.9 

ارتباطات 
 آي سي ام

MCI 
Communicat

ions 
6 6.11 61.9 4.41 2.9 4.2% 60.1 66.1 1.0 

 اسپرينت
Sprint 6.41 2.94 61.8 6.88 10.9 0.1% 61.1 69.1 1.6 

 WorldCom ورلدكم
(LDDS) 

6.11 6.11 24.6 4 4 4.4% 91.4 NA 9 

پي  اند اس
 سهم 055

S&P500 6 99.44 61.1 69.9 91.1 2.9% 1.4   

 

  

 3شكل

 سرمايهساختارینظريه:آیسيامارتباطاتشركت

 دالر 



79 

 

 

 4شكل 

 ی ساختار سرمايه آی: نظريه سي شركت ارتباطات ام
 

 1116ي  فوريه 15
 

 ي امريکا اوراق خزانه
 
 ثمر

 %96818 ي سه ماهه اسناد خزانه
 96819 ماهه 6ي  اسناد خزانه
 96832 ساله ي يك اوراق خزانه
 96872 ي دو ساله اوراق خزانه
 96177 ي سه ساله اوراق خزانه
 56235 ي پنج ساله اوراق خزانه
 96617 ي ده ساله اوراق خزانه
 %66168 ي سی ساله اوراق خزانه

 ثمر ها ي شركت ساله 11تعهدات بدهی 
AAA 66131% 
AA1 66161 

A1 66111 
BBB 66971 
BB1 76111 
BB2 86261 

B1 16921 
AAA 66111 ها تلفنی 
AA1 66151 ها تلفنی 

A1 66261 ها تلفنی 
BBB1 66961 ها تلفنی% 

  ديگر اوراق
 %56125 نرخ تنزيل فدرال رزرو

 96633 ي دو ماهه گواهی سررده
 %96891 ماهه 6اوراق تجاري 

 

 ی امريكا منحني ثمر اوراق خزانه
 1116ي  فوريه 15

 

 

  

 مأخذ اطالعات: بلومبر 
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 0شكل 

 سرمايهي ساختار  آي: نظريه سي شركت ارتباطات ام

 صورت سود و زيان

 

 

 دسامبر 13سال منتهي به 

 )به ميليون به استثناي ارقام هر سهم(

3990 

 دالر302.50 درآمد

  مخارج عملياتي

 1.869 ارتباطات

 0.141 فروش، عمليات و عمومي

 6.948 استهالك

 124 حذف دارايي از دفاتر

 60.601 كل مخارج عملياتي

 6.668 سود حاصل از عمليات

 686 مخارج بهره

 991 سود قبل از ماليات بر درآمد و اقالم غيرمنتظره

 910 ي ماليات بر درآمد ذخيره

 119 سود قبل از اقالم غيرمنتظره

 دالر 119 سود خالص

 دالر 119 عايدات در دسترس سهامداران عادي

 1.614 هر سهم معادل عاديعايدي هر سهم عادي و 

 دالر4.80 سود قبل از ارقام غيرمنتظره

 دالر4.80 كل

 186 ميانگين موزون تعداد سهام عادي

 

 

 

 

 

 

رقاام عاياادي 

هر سهم از منبا  اصالی 

 .چك شود
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 5شكل 
 ي ساختار سرمايه آي: نظريه سي شركت ارتباطات ام

 ترازنامه
 

 3990 )به ميليون( دسامبر 96

  ها دارايي
  

  هاي جاري داراي
 دالر 016 نقد و شبه نقد

 919 اوراق بهادار قابل معامله

 2.910 ها دريافتني

 109 هاي جاري ساير دارايي

  
 0.101 هاي جاري جمع دارايي
  

 60.209 آالت مستغالت و ماشين

 (1.298) ي استهالك انباشته ذخيره

 6.940 مستغالت در جريان ساخت

 64.949  آالت جمع مستغالت و ماشين

  
 0.001 ها داراييديگر 

  

 دالر69.946 ها كل دارايي

  هاي و حقوق صاحبان سهام بدهي

 دالر141 هاي جاري بدهي

 6.991 مخارج ارتباطات انباشته

 6.128 هاي انباشته ساير بدهي

 144 هاي بلندمدت ي بدهي ساله بخش يك

  

 0.814 هاي جاري كل بدهي
 9.000 هاي بلندمدت بدهي

 6.981 ساير اقالم معوقماليات و 
  

 0.829  هاي غيرجاري كل بدهي
  

 9.142 حقوق صاحبان سهام

 دالر69.946 ها و حقوق صاحبان سهام كل بدهي
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 قبليهاي  ي بدهي بهره  نرخ
 بدهي قبل از اخذ وام جديد

 نرخ ماليات

 ي بدهي جديد نرخ بهره
 بدهي اضافهي

 نرخ ماليات

 وضعيت موجود
ترين  محتمل

 وضعيت

بهترين 
 وضعيت

بهترين 
 وضعيت

 بدهي اضافي
ترين  محتمل

 وضعيت

بهترين 
 وضعيت

بهترين 
 وضعيت

    (EBITسود عملياتي )    (EBITسود عملياتي )

مخارج بهره )بدهي قديم +     مخارج بهره
 بدهي جديد(

   

    سود قبل از ماليات    سود قبل از ماليات

    ماليات    ماليات

    سود خالص    سود خالص

    تعداد سهام    تعداد سهام

عايدي هر سهم )وضعيت 
 موجود(

   
    عايدي هر سهم

 

 1شكل

 سرمايهساختارینظريه:آیسيامارتباطاتشركت

 درمقابلعايدیازقبلازبهرهومالياتعايدیهرسهم
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 الزامات خاص آن چرايي آن اصولي كه بايد رعايت كنيد

 كنيد گذار براي آينده را برآورد مي سرمايه نظرمورد هاي شما نرخ نگر باشيد گذار فكر كنيد و آينده مثل سرمايه
ي تاريخي  هاي تاريخي از قبيل نرخ بهره از بكارگيري هزينه

 بپرهيزيد

 هاي بازار مالي استفاده از داده
د، زيرا هاي بازار مالي استفاده كني هاي بازار و ساير داده از ارزش

 .كند ها استفاده مي گذار از آن ها ارقامي است كه سرمايه اين

ي  هزينهنگر  آيندهارزش بازار و برآوردهاي مبتني بر  اوزاناز 

 هاي ماليات استفاده كنيد ي حق مالي، و نرخ بدهي، هزينه

 .مختلف دارندموردنظر هاي بازده  سطوح مختلف ريسك، نرخ هاي مشابه با ريسك تجاري مشابه را بيابيد. شركت

هايي استفاده كنيد كه از نظر  سعي كنيد از ارقام شركت

اند. مواردي چون نوع فعاليت و   هاي مهم قابل مقايسه ريسك

هاي  المللي، وضعيت رقابتي و طرح وكار، فعاليت بين كسب

 اند. راهبردي مهم

ترين شركت قابل مقايسه در مقابل  وقتي به مناسبت

كنيد،  هاي متعدد نگاه مي هاي شركت دادهاستفاده از 

 بستاهان حساس باشيد. -نسبت به بده

شركت قابل مقايسه تمركز يابيد، احتمال « بهترين»اگر روي ارقام 

هاي برآورد آماري )مثل بتا(، خطاهاي  رود كه در مدل زيادي مي

هاي متعدد بسط  تري مرتكب شويد. اگر مقايسه را به شركت بزرگ

يابد، اما ممكن است از  ط خطاهاي برآوردها كاهش ميدهيد، متوس

 .ي مناسبي انجام نداده باشيد نظر ريسك، مقايسه

هاي صنعت و هم به ارقام خاص  در مقايسه، هم به متوسط

اند، سعي كنيد بفهميد  ها توجه كنيد. اگر با هم متفاوت شركت

 هايي وجود دارد. چرا چنين تفاوت

سك تجاري، بلكه ريسك مالي ي سرمايه نه فقط ري هزينه

 را هم بايد منعكس كند.

بازده )و بتاي( موردنظر سهامدار هم مبتني بر ريسك تجاري و هم 

 .ي ريسك مالي ناشي از استفاده از بدهي است برپايه

ي بدهي( كه در محاسبات ميانگين  ي حق مالي )و هزينه هزينه

شود،  ميها استفاده  ( از آنWACCي ) ي سرمايه موزون هزينه

هاي  بايد با ضرايب مورد استفاده منطبق باشند. در نگاه به شركت

ي  قابل مقايسه، به ياد بسپاريم كه ميانگين موزون هزينه

ي هر يك با ديگري متفاوت است. رويكرد ديگر آن است  سرمايه

ي حق مالي را با فرض اهرمي نبودن شركت محاسبه  كه هزينه

د. در رويكرد اول، ارقام يتطبيق دهد تا با ريسك مالي آن را يكن

هاي  تفاوت اًبرخوردارند، اما اين رويكرد مستقيمسازگاري از 

دهد. در  را مورد توجه قرار نميها  شركتبدهي  هاي سياست

 .هاي نظري استفاده كنيد دومي، ناچاريم از تقريب

ي سرمايه، به ارقام ثمر در بازار  ي هزينه براي محاسبه

 .بدهي توجه كنيد

ي انتشار جديد )مثالً  در بازارهاي قرضه، ثمر تا سررسيد و هزينه

نگر را  ي بدهي آينده ها( هزينه ها يا تأمين سرمايه ي بانك هزينه

 .دهد بدست مي

 بايد بانكدار خود و اهالي بازار بدهي را به خوبي بشناسيد.

ها مراجعه كنيد تا برآورد  به تعدادي از رويكردها و مدل

 كل دهيد.خود را ش

ي مطلق ندارد. مفروضات  ها فايده هاي نظري مفيداند، اما كاربرد آن مدل

تني است. بايد بدانيد نياف ي دقيق چه بسيار دست مقايسه و ارقام قابل

هاي منطقي تا چه  نتايج برآوردهاي شما در مقايسه با ارقام مشابه بديل

 .حد حساس است

ي مختلف  هاي محاسبه ي حق مالي، از روش براي برآورد هزينه

هاي  استفاده كنيد. دريابيد نتايج حاصله تا چه حد به اين روش

شان استفاده  هاي مشابهي كه از ارقام مختلف و نيز شركت

 .اند كنيد، حساس مي

 فكر نكنيد اعداد با دقت كامل قابل برآورد است.

ي سرمايه  ي حق مالي و ميانگين موزون هزينه براي برآورد هزينه

كنيد.  كنيد و از تقريب هم بسيار استفاده مي هاي زيادي مي قضاوت

 .ها روبروست برآورد نهايي شما با آن محدوديت

ي مفروضات خود را  اند. دامنه ي سرمايه تقريبي برآوردهاي هزينه

 .رسيد كاهش دهيد، اما فكر نكنيد با اين كار به ارقام دقيق مي

كنيد، جريان نقدي و  بسته به ارزي كه از آن استفاده مي

 نرخ تنزيل خود را انطباق دهيد.

شوند. اگر  المللي مي تر بين ها بيش گذرد، شركت هر چه زمان مي

كنيد، بايد  ارز خاصي )چون يورو( تحليل مي به جريان نقدي را

ي شما بازتابي از درك  ي سرمايه بدانيد كه برآورد هزينه

 .خاص است گذاري در آن ارز گذار از سرمايه سرمايه

كه براي هر ارز،  دو رويكرد در اين مورد وجود دارد. اول اين

برآورد كنيد. البته، بايد در اين اي  جداگانهي  ي سرمايه هزينه

كه  هاي نرخ تورم كشورها توجه كنيد. دوم اين برآورد به تفاوت

ي سرمايه به ارز  ي هزينه هاي نقدي را براي محاسبه جريان

 واحدي تبديل كنيد.

 3شكل

 سرمايهساختارینظريه:آیسيامارتباطاتشركت

  یسرمايهليستكنترليتحليلگرانبرایبرآوردهزينه
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1.شركتگينزبورو4-3یافته

3تقسيم سود: سياست 2برو )سهامي عام(گِينزشركت 
 

بارو در دفتار خاود در حاال قادم زدن باود. او ، مدير مالی شركت گِينز9واِنسِنس اَشلی 2115امبر تدر اواسط سر

شركت را در قالا گزارشی براي هيأت مديره ارسال كند.  تقسيم سودهاي خود راج  به سياست  خواست توصيه می

هاي مديران ارشد شركت بادل شاده باود. در هماان  در آن زمان به موضوع مهم نشست تقسيم سودسياست ي  همسأل

اي در آمريکاي جنوبی خرابی به بار آورده بود. در طی چند هفته پا  از طوفاان،  سابقه به طرز زمان طوفان كاترينا به

دالر رسايد.  15/22باه  و ،درصاد كااه  يافات 18. قيمات ساهام شاركت تجربه كردبازار سهام ريزش شديدي را 

ه اطاالع ساهامداران خاود را با 5هاي بازخرياد ساهام آور بازار، برناماه ها در پاسخ به ريزش شوت بسياري از شركت

هاايی را جهات جلاا اعتمااد  هايی هاي بازخرياد پيام باا اجاراي برناماه ها قصاد داشاتند رساندند. برخای از شاركت

خواساتند، از فرصات ناشای از كااه  قيمات ساهام،  كه برخای ديگار می سهامداران به بازار مخابره كنند، در حالی

 ود تقسيمی براي سوانسان بيشاتر شاده باود: او حااال باياد از باينهاي موضوع س ترتيا پيچيدگی استفاده كنند. بدين

 پرداخت سود نقدي و يا بازخريد سهام، انتخاب كند. هاي گزينه

 

 تقسيم سودسياست  ی هسابق

بينی رشاد  پي  و سودتقسايمی آن بار اساا  منطقای قابال ،هاي متمادي بسيار ساودآور باود برو براي سالگينز

                                                 
( نوشاته شاده اسات. هار چناد Batternي بتارن ) ( و باا حمايات ماالی مؤسساهSean Carrكار ) ( و ساينRober F.Brner. اين افته توسط رابرت اف برونر )1

ي داردن دانشاگاه   هاي مدرن طراحی شده است. تمام حقوق اين اثر متعلاق اسات باه بنيااد مدرساه ته  براسا  مسائل شركتگينزبرو شركتی ساختگی است، ولی اف
 .2115(، Charlesvilleويرجينيا، شرلوثرويل )

2. Gainesboro Machine Tools Corporation 
3. dividend policy 
4. Ashely Swenson 
5. stock buy back 
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 را 1جاام  تجديدسااختاري  هسودآوري شركت تحليل رفت و مديران شركت دو برناما كرد. در پنج سال گذشته می

براي سه سال متاوالی ساود تقسايمی شاركت  2111ها با زيان خالص همراه بود. از سال  كه هر دوي آن ،پياده كردند

ي را باين ، شاركت در آن ساال مبلا  نااچيز2119بي  از سود خالص بوده است. با وجود زيان بسايار بازر  ساال 

ي  ه، ساود تقسايمی صافر در اعالميا2115سهامداران تقسيم كرد. بنا به تصميم هيأت مديره براي دو فصل اول ساال 

پرداخات ساود را  قاول داد، مديره براي ساهامداران نوشات يأتاي كه ه ويبهي  هاما در نام شد،گزارش  2تقسيم سود

 ( آغاز خواهد كرد. 2115بزودي ) و در صورت امکان در 

عنوان موضوعی مرتبط با سياست تقسيم سود، مديران ارشد شركت قصد دارند ضمن تغييار ناام شاركت باه   به

Gainesboro Advanced Systems International, Inc. مديران سازي كنند هاي بازاريابی را پياده اي از برنامه سلسله .

 گذاري را نسبت به شركت بهبود بخشد.  سرمايهي  هاعتقاد دارند تغيير نام ممکن است درت جامع

دوباره احيا شده  شركتی است كه بروگونه بود كه گينز شركت اينديدگاه مديران طور كلی، در آن زمان  به

تار، واحادهاي عمليااتی شاركت را احياا تجدياد سااخ هاي دارد. برنامههاي بااليی براي سودآوري و رشد  پتانسيل و

، كاه باودها طراحی كرده  ترين رايانه بر اسا  پيشرفتهدستگاه تراشکاري جديدي را  شركت اخيرا  ،. بعالوهبودكرده 

ي  هجديد رقبا را از صحن قول داده بودند كه دستگاهمورداقبال بازار قرار گرفته است. مديران شركت  رسيد مینظر  به

دانساتند، و معتقاد بودناد باا  را سرآغاز فصلی جدياد می 2115شركت سال از مديران راند. بسياري  ن میرقابت بيرو

كادام  بريوندد. هيچ 3وجود عملکرد ضعيف اخير شركت، سهام شركت ممکن است در آن سال به گروه سهام رشدي

بودناد، چراكاه شاركت تاا آن زماان  اي را براي شركت اعالم نکارده پورز رتبه 5و استاندارد اند 9از موسسات موديز

 را براي شركت در نظر گرفته بود. Aي  هرتب 6منتشر نکرده بود. وليو الين اي اوراق قرضه

                                                 
1. restructuring 
2. Dividend announcement 
3. growth stock 
4. Moody’s 
5. Standard & Poor’s 
6. Value Line 
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روشن، سوانسن براي پيدا كردن جواب مسأله بايد به چند سوال  ي هپرمشقت و آيند ي هگذشت در اين گير و دارِ

 رشاديآن را ساهامی  طور بالقوه به كند، يا نگاه می 1عنوان سهامی جاافتاده داد: آيا بازار به سهام شركت به جواب می

در ديادگاه دهاد؟ آياا تغييار ناام شاركت،  تحت تاأثير قارارتواند درت بازار را  می اساسا  ؟ آيا شركتكند تلقی می

اناد، و ياا  2سارمايه عاياديدنبال  گذاران شركت باه كند؟ آيا سرمايه گذاران نسبت به شركت تغييري ايجاد می سرمايه

گذاران  عنوان جايگزينی براي سود تقسيمی، درت سارمايه سود تقسيمی باثباتی را انتظار دارند؟ آيا بازخريد سهام به

شاركت  تقسيم ساودها پاسخ داده شوند، براي تعيين سياست آتی  اين سوالدهد؟ و اگر  را نسبت به شركت تغيير می

 آيند؟  چه كار می به

 حقايقي راجع به شركت

هاي  نام هميسفر تأسي  شاد. مؤسساان شاركت دو مهناد  باه در كنکورد و در شهر نيو1123برو در سال گينز

در ياك شاركت  عنوان همکاار چنين باه هم و ،نددو در دانشگاه همکالسی بود  جيمز گينز، و ديويد اسبرو بودند. آن

با هم ، كردند جايی ديگر جستجو میها كه آروزهاي خود را در  توليد تجهيزات كشاورزي مشغول به كار شدند. آن

 برو را تأسي  كردند. گينزو شركت از آن شركت خارج شدند، 

طراحای و هااي صانعتی  دساتگاه پار  و قالا از قبيال را آالت برو در اوايل تأسي  برخی قطعات ماشين گينز

، قطعاات تاناك، و تجهيزات زرهی واحد بزر  توليدي شركت محصوالتی از قبيل 1191 ي هكرد. در ده توليد می

 . بعاد از جناگكارد میو دستگاه جاوش تولياد   نيز بسياري از تجهيزات موردنياز واحدهاي نظامی ماننددستگاه پرچ

عنوان  شركت به 1175هاي صنعتی فلز و پالستيك متمركز شد. تا سال  هاي و قالا پر شركت بر توليد  جهانی دوم

 براي خود دست و پا كرده بود.  در بازار شهرتی را هاي تراشکاري، ه دستگاهاي صنعتی و  نوآور ماشين ي هتوليدكنند

 3آالت كاامريوتري ماشاين نيزتولياد وی طراحافزارهاي  ي ساخت نرم هشركت وارد حوز 1181 ي هدر اوايل ده

                                                 
1. blue-chip stock 
2. capital gain 
3. Computer-Aided-Design and Computer-Aided Manufacturing (CAD/CAM)  
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(CAD/CAMشد. گينز ) اندازي  صنعتی را راه هاي خط توليد پر  ،افزاري برو با همکاري يك شركت كوچك نرم

افازاري را  شاركت نرم آن باروسار  گينز. كردناد هايی كه با استفاده ازكامريوتر، قطعات فلزي تولياد می كرد؛ پر 

 ي هرا كامل كارد. در هماان زماان شاركت پاروژ (CAM) كامريوتري آالت خريد و طی چند سال خط توليد ماشين

سااخت  افزارهاا مهندساان را قاادر می اندازي كرد. اين نرم راه (CAMطراحی) افزارهاي نرمي  هالعادي را در زمين فوق

، ندشاد منتقال میبخ  توليد  عنوان ورودي به به ها سر  طرحطعات را در كامريوتر طراحی كنند؛ مشخصات دقيق ق

طراحی و افزارهاي  ، نرم 2119شدند. در پايان سال  و قطعات بدون نياز به مدل و بدون دخالت عامل انسانی توليد می

 هااي و قالا پار  شاد. را شاامل می درصاد از فاروش شاركت 95 (،CAD/CAM) آالت كاامريوتري ماشينتوليد 

 داد.  درصد از فروش شركت را تشکيل می 15نيز  صنعتی

اي باا تعاداد معادودي  هايی محلی ياا منطقاه هاي صنعتی، شركت پر  و قالاي  ههاي توليدكنند كتبيشتر شر

از  برخی CAD/CAMعنوان رهبر واقعی صنعت بود. در صنعت  به در آن زمان برو شتري بودند، به همين دليل گينزم

رقابات با هم براي تسلط بر بازار در حال رشد  1سي  تر مانند اتودسك، كاندت ديزاين و سينوپ هاي بزر  شركت

 . كردند می

بود، اماا هجاوم  CAD/CAMدر حال تنظيم استانداردهاي صنعت عنوان رهبر بازار  بهگينزبرو  1111ي  هدر ده

ن  جادي مواجاه كارد. در افروش شركت را با مو ،هاي بزر  خارجی به صنعت و افزاي  نرخ برابري دالر شركت

را باراي ي  هزمينا 2خطرپاذير گذاران پياداي  سارمايههاي فناوري و  ، پيشرفت2111و اوايل سال  1111ي  هاواخر ده

ي  هها مانناد توساع برو در برخای از زميناهدر نتيجاه،گينز هاي متخصص و مدرن به صنعت فراهم كارد. ورود شركت

ميليون  111عقا افتاد و درآمدش از سازي فرآيند طراحی و توليد از رقباي خود  افزارهاي كاربرپسند و يکرارچه نرم

 رسيد. 2119ميليون دالر در سال  757به  1118دالر در سال 

                                                 
1. Autodesk, Inc., Cadence Design, Inc., and Synopsys, Inc. 
2. venture capitalism 
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كار  باه رادوجانباه  يويکاردر سود ي همنظور جلوگيري از كاه  درآمد و ممانعت از كاه  حاشي بهشركت 

حقياق و ت ي هاز بودجا تاري ، ساهم بزر CAD/CAMصانعترهباري خاود در  احياايكه جهات  گرفت. اول اين

تجديدساختار جام  را به اجارا درآورد. ي  هاختصاص داد. ثانيا  شركت دو برنام CAD/CAM شركت را به ي هتوسع

چناين دو كارخاناه را  ميلياون دالر( و هام 51خود را )با درآمدي بال  بر   بازده وكار كم دو خط كسا 2112ل سادر 

هاي تجديدساختار بال   و تعداد كاركنان را كاه  داد. هزينه فروخت. پنج قرارداد ليزينگ تجهيزات را تسويه كرد،

تجديد سااختار را باا  هاي برنامههاي توليد دومين دور  شركت با تغيير استراتبي 2119ميليون دالر بود. در سال  65بر 

 سازي كرد.  ميليون دالر پياده 81 ي ههزين

نشاان داده شاده اسات. هرچناد  2و  1هاي  کلي تلفيقی شاركت در شا مهآخرين صورت سود و زيان و ترازنا

ها از يك طارف و  آثار مثبت آن برنامهشد،  ميليون دالر می 212تجديد ساختار بال  بر  ي ههاي ناشی از دو برنام زيان

ايجاد كارد.  تحولی بزر  در شركت 2115، در سال CAD/CAM ي هتحقيق و توسع ي بودجه بر شركت تأكيدنيز 

ناا باه سيستمی انجامياد كاه ب ي هرا افزاي  داد، بلکه تحقيقات شركت به توسع شركتنه تنها دان  فنی ها  اين برنامه

ناام گرفتاه باود،  Artificial Workforce. سيستم ياد شده كاه كرد می، انقالبی در صنعت ايجاد نظر مديران شركت

 . كرد فرآيند طراحی و توليد را يکرارچه میكه  شد میافزارهاي پيشرفته را شامل  نرم افزارها و اي از سخت مجموعه

طراحای كنناد، و  CAD افازار  اي را در نرم دهد كه قطعه به مهندسان اجازه می Artificial Workforceسيستم 

هااي مهندسای  ويبگیو  منتقال كناد. ايان تجهيازات تركياا شايميايی CAMعنوان ورودي به تجهيزات  را به طرح

چنين محصول نهاايی را مونتااژ  . سيستم يادشده همكنند میهاي مختلف كنترل  ماشين از را با استفاده مختلف قطعات

كناد  بر اسا  يك مدار الکترونيکی فوق پيشرفته كار می Artificial Workforceكند. سيستم  بندي می كرده و بسته

اي از پيچيادگی بادون  درجاه كند. بر اين اساا  محصاول نهاايی باا هار ها را فراهم می كه قابليت ارتباط بين ماشين

 شود.  بندي می كامريوتر طراحی، توليد و بسته ي هوسيل هدخالت انسان و تنها ب
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نفات و گااز تساري داد، و  ي هكاربردهاي محصوالت خود را به صناي  شيميايی و تسوي 2119گينزبرو در سال 

 بيل و صنعت خطوط هوايی پيدا كرد. هاي سنگين، قطعات اتوم ماشين ي هدر سال بعد نيز كاربردهايی در زمين

 75در حال حمل شادن باه مقصاد خريادار باود، شاركت  Artificial Workforceوقتی اولين  2119در اكتبر 

 Artificial Workforceي  هميلياون دالر رسايد. آيناد 111ها باه  ميليون دالر سفارش داشت. در اواخر سال سفارش

شركت خوشبين اند. ي  آيندهآن محصول بر  اتان اوراق بهادار نسبت به تأثيرگر بسيار روشن است. بسياري از تحليل

 برخی از اظهارنظرهاي آنان در ادامه آمده است:

 محصول  Artificial Workforce هاي رقيا دارد؛ مزايايی كاه  شركتمحصوالت  اي نسبت به العاده مزاياي فوق

بينای  پي  اي، نظر كاردن از نوساانات دوره باا صارف .دهاد سازد سهم بازار خود را افازاي  گينزبرو را قادر می

 كند. هاي آينده رشد  درصد طی سال 5با نرخ  شود سهم بازار شركت می

 عناوان آالت خودكار با  ي ماشين شركت محصول جديدي در زمينهArtificial Workforce  كارده اسات. تولياد

 هاست ديده نشده است. سال رساند كه سود شركت را به سطوحی میي  هحاشي اين محصول

 تواناد حجام تولياد خاود را افازاي  دهاد.  ست كه با چه سرعتی گينزبارو میا در حال حاضر سوال اساسی اين

خاود عقاا بيفتاد. ي  هاولياي  هشركت ش  ماه از برناما ،2115تا ماه می  هعوامل غيرمنتظره در توليد باعث شد

ساود خاالص  هاي اخيار باوده اسات، كسري منااب  ماالی در ساالاندازي كه عامل اصلی  هاي راه چنين هزينه هم

صورت هموار  تا پايان سال به اكنون همكنيم كه سطح توليد از  شركت را تحت فشار قرار داده است. ما فرض می

 رسد. و به سطح بهينه می دكن رشد می

در بازارهاي داخلی در سال  Artificial Workforceمديران گينزبرو بر اين باورند كه درآمد حاصل از فروش 

افزاي  فروش به ايجاد  ،ميليون دالر خواهد شد. پ  از آن 151 حدود 2116ميليون دالر و در سال  11بال  بر  2115

انتظار مای رود درآماد فاروش در بازارهااي  سيستم بستگی دارد. هاي جديد به جديد و افزودن ويبگی افزارهاي نرم
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كت در فرانکفورت )آلمان(، لندن )انگلاي (، مايالن )ايتالياا( و پااري  )فرانساه( و نياز المللی از طريق دفاتر شر بين

ميلياون  151بال  بار  2117كنگ )چين(، سئول )كرده(، مانيال )فيليرين( و توكيو )ژاپن( در سال  دفاتر جديد در هنگ

 شود.  میدرصد از درآمدهاي شركت را شامل  15المللی  دالر باشد. در حال حاضر فروش بين

كه هرچند شاركت  دو عاملی كه ممکن است فروش شركت را تحت تأثير قرارد دهد عبارت است از: اول اين

طور قاانونی ثبات كارده اسات،  را باه Artificial Workforceكار رفتاه در  حقوق ناشی از بسياري از فرآيندهاي باه

هاي مشابهی هستند، كاه  ل اندازي محصو ال راهاند كه دو شركت بزر  ديگر در ح مديران شركت اطالع پيدا كرده

و  هاي تاراش دساتگاههاي صانعتی،  كه فروش پر ، قالا . دوم اينشوند میماه آينده به بازار معرفی  12احتماال  طی 

هاي جااري از  بينی پي  هاي تجاري است. اين در حالی است كه شدت تحت تأثير چرخه به CAD/CAMتجهيزات 

رود تولياد  نشان داده شده است، انتظاار مای 3شکل طور كه در  چندان اميدواركننده نيست. همان رشد اقتصاد امريکا

رود  درصاد ثباات داشاته باشاد. انتظاار مای 3چندان چشمگير  هاي آينده در سطح نه ناخالص داخلی امريکا طی سال

سال بعد و سال بعدي رونادي رو باه اي داشته است، در  مالحظه تا كنون بهبود قابل 2111توليدات صنعتی كه از سال 

 ،انداز آتی شركت خوشبين اسات ها از محيط اقتصاد كالن، گينزبرو نسبت به چشم با وجود نگرانی نزول داشته باشد.

 ظاهر شده است. آميز  موفقيتي معرفی بسيار  در مرحله Artificial Workforce چراكه سيستم

 اهداف شركت

بار برخی از اهداف شركت نق  داشتند.  گيري شکلهاي اخير فناوري در  و پيشرفت تجديدساختارهاي  برنامه

درصاد  15ي  هخواهند شركت با نرخ مركا سااالن مديران انتظار دارند و می ،ترين هدف شركت اولين و مهماسا  

هااي  دادهاسات.  اجارا شادههاي شركت در راستاي تحقق هدف يادشده  رشد كند. طی سه سال گذشته اغلا برنامه

(. 1 شاکلرساد ) ميلياون دالر می 871دهد درآمد گينزبرو در انتهاي سال باه  نشان می 2115مالی در فصل دوم سال 

دو ميليارد دالر، و ساود خاالص شاركت  2111در سال  فروش درصد تحقق يابد، 15ي  هاگر نرخ رشد مركا ساالن
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 خواهد بود. ميليون دالر  161

اي را پيشنهاد دادند كه سه محور كليدي داشت: اولين   ، مديران گينزبرو استراتبيمنظور تحقق هدف يادشده به

توجهی تغيياار كنااد. سااه چهااارم از فااروش شااركت بايااد از  طرز قاباال كااه تركيااا محصااوالت شااركت بايااد بااه اين

هااي  و محصوالت وابسته و مابقی از محل محصوالت سنتی شركت مانناد دساتگاه پار  و قالا CAD/CAMمحل

كه در سال  طوري اي داشته باشد، به العاده المللی رشد فوق بيني  هكه شركت بايد در حوز نعتی ايجاد شود. دوم اينص

حدود نصف فروش و سود شركت بايد از اين محل تأمين شود. اين رشد از محل افتتاح دفاتر فروش جديد در  2111

افازاري  هاي نرم باا شاركت 1از طرياق مشااركت عملایكاه شاركت برناماه دارد  شود. سوم اين سراسر دنيا محقق می

حدود  2111ها در سال  رود آن شركت هاي خود را توسعه دهد. انتظار می فعاليتي  هها گستر كوچك و يا خريد آن

  شود. هاي خود شركت ايجاد می نيمی از محصوالت شركت را توليد كنند؛ نيم ديگر توليدات نيز از محل فعاليت

شركت اساتفاده از مقاادير كوچاك بادهی باراي  مديرانتأسي  از بدهی گريزان بوده است. شركت از زمان 

نسبت بادهی  :مؤس  شركت ديويد اسکاربربه قول  ، امادانند میبال اشکال را  تأمين نيازهاي مالی سرمايه در گردش

دهاد.  ساز است، و شركت را در معرض مشاکالت جادي قارار می درصد بسيار مسأله 91به حقوق صاحبان باالتر از 

با  تا كنون حقوق صاحبان سهام بسی بي  از بدهی است، اما شركتي  هالقاعده هزين دانند كه علی مديران شركت می

اي جلا كرده است. باالترين ميزان نسبت بدهی باه حقاوق  مالحظه طرز قابل تکيه بر مناب  خود رضايت ذينفعان را به

درصد(، كه هنوز هم موضوع موردبحث مديران  22به ثبت رسيد ) 2119سال گذشته، در سال  25صاحبان سهام طی 

درصد از سهام شركت را دارند،  13گينز و اسکاربرو روي هم ي  هنفر از افراد خانواد 11ارشد شركت است. هرچند 

 نادمديره اناد، ماديران شاركت منااف  ساهامداران خاارج شاركت را در اولويات قارار مای ده همگی عضو هيأتو 

يکای از ي  هماديره و ناو ز، رئي  هيأتناستفان گي .نشان داده شده است.( 9شکل )اطالعات مربوط به سهامداران در 

                                                 
1 . joint venture 
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 شينه كند.مؤسسان شركت در تالش است در طی زمان رشد ارزش بازار سهام شركت را بي

محصاوالت  هاي رشد شركت نق  فعال داشته است. او نسبت به جزئيات فنی گينز در تمام جنبه 1161از سال 

شركت بسيار حسا  است، و خصوصا  در جستجوي راهکارهايی براي بهباود ساهم باازار محلای شاركت اسات. او 

كاه از نظار ماالی  هخود باه يادگاار گذاشاتشركتی از  هاي  سال است كه بازنشسته شده است، و با تالش 9كمتر از 

سال پي  تحت مديريت او  9كه  Artificial Workforce. طرح استهاي فنی بسيار موفق  توانمند و از نظر پيشرفت

الوقوع ساود باه  پرداخات قرياا بود، سرانجام به ثمر رسيده اسات. گيناز در تاالش اسات تاا از تواناايی شاركت در

 ند. سهامداران اطمينان حاصل ك

شالی بالاد. اَ اند، بسايار باه خاود می شاركتي  هگينز از انتخاب و تربيت مديران جوان كه به زعم او امياد آيناد

گر  مهندسی الکترونياك اسات، و قبال از ورود باه دانشاگاه در شاركت ماونتروال تحليالي  هن كارشنا  رشتنسِسواِ

را در يکای از مؤسساات معتبار باه  MBAآموزشی ي  هتازگی دور كه به در حالی 1115سيستم بوده است. او در سال 

 يافت.ارشد مالی شركت ارتقا  يتاو به سمت مدير 2119پايان رسانده بود، استخدام شد. در سال 

 تقسيم سودسياست 

هام ساود  1111نشاان داده شاده اسات. قبال از ساال  5شاکل سود تقسيمی و قيمت سهام تاريخی گينزبرو در 

تأثير خودش  2111با نرخ نسبتا  ثابتی رشد كرده است، اما مشکالت شركت در اوايل سال خالص و هم سود تقسيمی 

تارين مقادار از  دالر رسيد كه كم 25/1به  2113را بر سود خالص گذاشت. در نتيجه، سود تقسيمی هر سهم در سال 

تارين زياان تااريخی  بزر  كه در آن سال به ازاي هر ساهم ، هيأت مديره با وجود اين2119بود. در سال  1111سال 

كند، و به همين دليل شركت مجباور  دالر پرداخت می 25/1خود را گزارش كرده بود، اعالم كرد كه بابت هر سهم 

، هيأت مديره سودي تقسيم نکرد، ولی 2115بود براي تأمين مالی سود تقسيمی استقراض كند. در دو فصل اول سال 

 سياست پرداخت سود را ادامه خواهد داد.  2115كه در سال اي به سهامداران اعالم كرد  در نامه
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هاي خود را در مورد سياست سود تقسيمی مورد بررسی قرار داد، تا از  ، سوانسن گزينه2115در آگوست سال 

 ، يکی را پيشنهاد كند:ممکني  هگزين سهميان 

 :هاي مادرن و  توان از طريق تأكيد استراتبيك شركت بر استفاده از فناوري اين انتخاب را می سود تقسيمی صفر

كنناد اتخااذ  طلبد، توجيه كرد. طرفداران اين سياست اذعاان می كه وجوه بزرگی را می CAD/CAMي  هتوسع

گيرد كه رشد بااال و  هايی جاي می كند كه شركت در گروه شركت چنين سياستی اين پيام را به بازار مخابره می

اند كه آيا بازار هنوز هام شاركت را باه  گران اوراق بهادار اظهار نگرانی كرده فناوري مدرن دارند. برخی تحليل

ي  هتر در زمينا را شركتی با فنااوري مادرن كند، و يا آن سنتی تجهيزات الکترونيکی تلقی میي  همثابه توليدكنند

CAD/CAM كاه باازار روي ساود تقسايمی شاركت  اين پيام است كاه ضامن اينپندارد. تصور اخيرحامل  می

گران  اي رشد كند. برخی ديگر از تحليل مالحظه طرز قابل كند، انتظار دارد قيمت سهام شركت به حسابی باز نمی

نظر كردن از وضعيت مالی شركت را مورد  ها منطق صرف اند. يکی از آن به مشکالت جاري شركت اشاره كرده

ي  هساود باه شايو مقاادير زياادي ار داده است، و اذعان كارده اسات آياا در چناين شارايطی پرداخاتترديد قر

اتخاذ چنين سياستی شاركت  كند، و يا هاي جاافتاده در بلند مدت مناف  شركت و سهامداران را تأمين می شركت

 كند. كشاند و سهامدارن را هراسان می نابودي میي  هرا به ورط

سياسات تقسايم ساود منتشار شاده ي  هدر زمين اي هاي خود به خاطر آورد كه اخيرا  مطالعه بررسیسوانسن ضمن 

اناد. بار اساا    طور بالقوه تمايل كمتري باه پرداخات ساود پيادا كرده ها به داد شركت است. آن مطالعه نشان می

درصاد  5/66كردند، از  می هايی كه ميان سهامداران خود سود تقسيم يادشده، درصد شركتي  ههاي مطالع يافته

كاه  يافته است. بر اين اساا  سوانسان نتيجاه گرفات كاه شاايد  1111درصد در سال  8/21به  1178در سال 

 العمل مطلوبی از خود نشان دهد. پرداخت سود عک  بازار نسبت به سياست عدم

  ايان گزيناه تلويحاا   ساهم: دالر باه ازاري هار 2/1عبارتی پرداخت حدود  درصد از سود خالص، يا به 91تقسيم

تاا  2111دالر به ازاي هر سهم است، كه بيشترين مقدار ساود تقسايمی از ساال  8/1گوياي سود تقسيمی ساالنه 

هاي  اي باا افازاي  موردانتظاار سافارش كنند كه چناين اعالمياه باشد. طرفداران اين سياست اذعان می كنون می

بازار ممکن است واكان  مطلاوبی  گونه تحليل كرد كه ركت اينگذاري ش خوانی دارد. بانك سرمايه خريد هم

ساود تقسايمی شاركت را باه ساطح متوساط صانعت  نسبت به سياست يادشده نشان دهاد؛ سياساتی كاه درصاد

درصاد( نزدياك  26هاي تراشاکاري ) درصاد( و ساطح متوساط صانعت دساتگاه 36محصوالت الکترونيکای )
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درصاد پياامی قاوي باه  91فازاي  درصاد ساود تقسايمی باه حادود كند. ديگران هم اظهار كردناد كاه باا ا می

شود، چراكه بدان معنی است كه شركت بر مشکالت خاود فاائق آماده اسات، و ماديران  سهامداران مخابره می

شركت مطمئن اند. طرفداران اين ديدگاه بر اين باورند كه استقراض باراي ي  هشركت نسبت به درآمدهاي آيند

تر به اين نکتاه  ها همخوانی دارد. در نهايت برخی از مديران مسن هاي بسياري از شركت تپرداخت سود با سياس

 درصد همراه باشد.  51تا  91سود تقسيمی  دي سود خالص بايد باصدر 21تا  11اشاره كردند كه رشدي 

 :را  از ساود يرتعدادي از اعضاي واحد مالی بر اين باورند كه شركت بايد تنها مقادا تقسيم پسماند سود خالص

هااا  مانااد. از دياادگاه آن مثباات، باااقی می NPVهاااي داراي  تقساايم كنااد كااه پاا  از تااأمين مااالی تمااام طرح

بهتار ) نسابت باه   هرا براي كسا باازد اه وجوه آن دهند تا گذاران پول خود را در اختيار مديران قرار می سرمايه

گذاري كنند كه ارزش فعلی خالص مثبات  سرمايه هاي در طرح توانستند كسا كنند( چه كه كه خودشان می آن

گذاران در قالاا ساود تقسايمی،  ها و بازگرداندن وجوه مازاد به سرمايه دارند. با به كارگيري وجوه در آن طرح

شود و شركت از طريق افزاي  يافتن قيمت سهام  گذاران ايجاد می اي بر مبناي اعتماد بين شركت و سرمايه رابطه

  شود. مند می ي مبتنی بر اعتماد بهره از اين رابطه

ارتباااط بااودن سياساات تقساايم سااود در  كنااد، مبحااث بی دياادگاه ديگااري كااه از سياساات يادشااده حماياات می

كناد،  هاي در حال رشد است: شركت ناچار است براي تأمين مالی هر مقدار سودي كه امروز تقسيم می شركت

بر اين اسا  هر چه كه سهامداران در قالا كند.  ت را رقيق میدر آينده سهم منتشر كند، و اين خود سهام شرك

ايان بحاث باه دهناد.  شادن آن از دسات می كنند، بعدها با انتشاار ساهام جدياد و رقيق سود تقسيمی دريافت می

ماالی يعنای فرانکاو موديلياانی و ي  هگردد كه از جاناا دو اساتاد حاوز تقسيم سود در بازار كامل برمیي  هنظري

بينای شادن ساود  ترين اياراد ايان سياسات غيرقابال پي  يلر مطرح شده است. از نظر اشلی سوانسن مهممرتون م

ها سود تقسيمی به صفر خواهد رسيد و احتمااال  فشاار منفای بار قيمات ساهم وارد  تقسيمی است؛ در برخی سال

ساهم گينزبارو ساقوط  كردن سود تقسايمی، قيمات كند. سوانسن كامال  به خاطر دارد كه چگونه پ  از قط  می

داد كه سود تقسايمی در طای  آن مطالعه نشان میي  هجان لينتر را به خاطر آورد. نتيجي  هچنين، مطالع كرد. او هم

ياباد، و  نادرت كااه  می ياباد و به زمان به سمت باال چسبندگی دارد. يعنی سود تقسيمی طی زمان افزاي  می

سود كمتاري تقسايم  هايی كه رشد بااليی دارند، تر و شركت ي هاي بال  كه رشد كمتري دارند، سود ب شركت

 كنند. می
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هاي فعاال در ساه صانعت  كاركنان سوانسن در واحد مالی براي مباحث داخلی خود اطالعاتی راج  به شركت

CAD/CAM ،هاي با سود تقسيمی باال  اي از شركت ، و تجهيزات صنعتی الکترونيکی، و نيز نمونههاي تراش دستگاه

 91پاذيري درصاد ساود تقسايمی  توجيهي  همنظور مطالعا (. سوانسان باه7و  6 هاي شاکلآوري كردند ) و پايين جم 

ايجاد كرد. او فارض كارد شاركت سااالنه باا نارخ  8مطابق شکل را  1شده ينیب مصارف پي -درصد، صورت مناب 

رساد، و  باه نارخ تااريخی خاود می ياباد و سود طی چند ساال بهباود میي  هكند، و حاشي درصد رشد می 15مركا 

 6ساود طای ي  هطور خاص او فرص كرد كه حاشي كند. به درصد از سود خالص خود را تقسيم می 91شركت ساالنه 

درصد خواهد رسيد. مديران عملياتی شركت بر ايان  8به  2111درصد، و در نهايت در سال  6تا  9سال به نرخی بين 

 Artificialاز  حاصاالهاي ناشاای از مقيااا   ر سااودآوري شااركت بااا صاارفهد شااده بينی پي باورنااد كااه افاازاي  

Workforce خوانی دارد.  هم 

 بازاريابي تصوير شركت و تغييرات اخير

گذاران  شاود. كتای ويلياامز كاه مادير رواباط باا سارمايه بخشی از تصوير شركت به بازارهاي مالی مربوط می

انداز شاركت بدسات  از چشاماخيار درت نادرساتی  تغيياراتن باا گذارا بر اين باور است كه سارمايه ،شركت است

چه كه  نام جاري شركت با تركيا محصوالت و بازارهاي تاريخی شركت در مقايسه با آنآورند. او معتقد است  می

 بينی شده، سازگاري بيشتري دارد. پي  ي شركت براي آينده

هاي مالی را در مورد شركت جوياا شاد. مطالعاات نشاان  مجلهكنندگان  اي نظر مطالعه ويليامز با پرداخت هزينه

يادشاده در ماورد ساهامداران نياز ي  هوكارش آگاهی اندكی دارند. مطالع ها نسبت به گينزبرو و كسا داد كه آن می

تکرار شد. نتايج مطالعه آشکار كرد كه سهامداران آگاهی نسبتا  بيشتري در مورد شركت دارند، و آگاهی متوساط و 

بازارياابی كاه ي  هباا ياك شاركت مشااور انداز آن دارند. ويلياامز سهام شركت و چشم  ها نسبتا  پايينی نسبت به بازدي

                                                 
1 . projected sources-uses statement 
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هاي  اي را براي تغيير تصوير شركت پيشنهاد داده باود، در ارتبااط باود. آن شاركت قارار باود از طرياق برناماه برنامه

گذاري شده راهنمايی كند.   ادي شركت را به سمت تصوير هدفگذاران صنعتی و انفر هاي سرمايه بازاريابی، ديدگاه

ي  هگذاران بود. شركت مشااور شركت و تصوير آن نزد سرمايه "به چشم آمدن"ها، ارتقاي ميزان  هدف از آن برنامه

ر نظ كردناد، ناامی را پيشانهاد داد كاه باه طور متمركز بر روي شركت كار می بازاريابی از طريق ايجاد گروهی كه به

، "گينزبروي  ههاي پيشرفت المللی سيستم شركت بين"آتی شركت سازگار است. ي  ههاي تعهدشد رسيد با استراتبي می

ميليون دالر هزينه در پی خواهد داشت. استفان  11هاي بازاريابی و تغيير نام حدود  ويليامز برآورد كرده بود كه هزينه

مان را از طريق  آيا هدف شما اين است كه قيمت سهم"د. او سوال كرد ها تا حدودي مردد بو گينز نسبت به آن برنامه

گوناه شاركت پراكتار اناد گمبال  بازاريابی سهام افزاي  دهيم.؟ اين يك رويکارد جدياد اسات. آياا ماا باياد همان

مشااوران شاركت هايچ ساند تجربای دال بار  "فروشد، تعهدات شركت را در بازار بفروشيم؟ هاي خود را می صابون

تواند اثارات مثبتای روي ساهام بگاذارد، ارائاه نکردناد، اگرچاه  كه بازاريابی تصوير شركت و يا تغيير نام آن می ناي

 هاي جالبی را در اين زمينه عرضه كردند. داستان

 گيری نتيجه

مديره و مديران شركت راجا  باه ماهيات آتای شاركت  سوانسن در موقعيت سختی قرار داشت. اعضاي هيأت

اي با رشد ساري  اسات، و  ديدند كه شركت در حال ورود به مرحله گونه می داشتند. برخی از مديران اينتوافق نظر ن

بنابراين تقسيم مبال  بزر  سود ) و يا حتی مبال  متوسط و يا كال  هر پرداختای( تناسابی باا آن مرحلاه نادارد. ديگار 

 دهاد ماديران نشاان می شركت مهم اسات، چراكاه تصويري عمومی و قوي از ايجاد مديران برا اين اعتقاد بودند كه

بينند. ايان مهام تنهاا از مساير پرداخات  می 11و  81هاي  ورود به دوران طاليی رشد خود در دههي  هشركت را آماد

شد. آيا گينزبرو بايد وجاوه خاود را  تر می شد. در عين حال مسأله با امکان بازخريد سهام حتی پيچيده سود محقق می

طور همزماان  د سهام كند، و يا در قالا سود ميان سهامداران تقسيم كند؟ در عين حال كه سوانسن باهصرف بازخري
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ياا ناه. آياا  هستندسهامدارانشان ي  هد كه آيا مديران گينزبرو نماينديانديش ، به اين موضوع میبودبا چند مسأله مواجه 

ها هم مانند ماديران  كه داليل آن اند، و يا اين خريده اكثريت سهامداران گينزبرو سهم شركت را بنا بر داليل يکسانی

 شركت بسيار متشتت است.

 : صورت سود و زيان تلفيقی )ارقام به هزار دالر به استثناي اطالعات مربوط به هر سهم(1شکل 

 پايان سال ؟؟؟
 2112 2113 2114 2115 

$8716111 $7566638 $8156171 $8586263 فروش خالص
 5916751 9186871 5116958 5916797 ي فروش هزينه

 3216251 2576751 3196522 3176516 سود ناخالص
 776251 756917 716595 776678 تحقيق و توسعه

 2116511 2316118 2236639 2216171 هاي فروش، عمومی و اداري  هزينه
 1 816911 1 656998 هاي تجديد ساختار  هزينه

 316511 (1386177) 216393 (556581) سود )زيان( عملياتی
 (96211) (36958) 16165 (96511) ها( )هزينه درآمدها ساير

 276311 (1916539) 216918 616181  قبل از مالياتسود )زيان( 
 16282 (751) 86915 16291 ماليات بر درآمد

 $186118 $ (1916789) $126113 $(616322) سود )زيان( خالص
 $18/1 $ (57/7) $61/1 $ (25/3) عايدي )زيان( هر سهم
 $31/1 $25/1 $25/1 $77/1 سود پرداختی هر سهم
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 ي تلفيقی )ارقام به هزار دالر( :ترازنامه2شکل 
 ؟؟

 2113 2119 2115 
 $256685 $226231 $136117 نقد  نقد و شبه
 2176511 1876235 2186591 هاي دريافتنی حساب

 2176221 2136888 2316392 ها موجودي
 156111 136116 196251 ها پرداخت هزينه پي 

 216111 216719 226189 هاي جاري ديگر دارايی
 9166917 9976162 9816292 هاي جاري كل دارايی

 9116188 3586891 3276613 اموال، كارخانه، و تجهيزات 
 2156531 1836988 1676919 پ  از كسر استهالت

 2156958 1756355 1616111 تجهيزاتخالص اموال، كارخانه و 
 16515 26111 16921 هاي نامشهود دارايی

 176181 176588 156723 هاي بلندمدت ديگر دارايی
 7216351 6926223 6796583 ها  كل دارايی

 $796181 $716395 $396115 هاي بانکی وام
 376527 396231 366991 هاي پرداختنی حساب

 16515 151 311 بخ  جاري بدهی بلندمدت
 1836119 1616633 1216379 هاي جاري هاي معوق و ديگر بدهی بدهی

 2176137 2676367 2116318 هاي جاري كل بدهی
 166526 136761 166185 هاي معوق ماليات

 316121 86775 16111 بدهی بلندمدت
 716139 696321 996711 هاي معوق صندوق بازنشستگی هزينه

 76515 56999 26318 بلندمدتهاي  ديگر بدهی
 9216229 3516683 2736911 ها كل بدهی

 186835 186855 186855 سهام عادي، ارزش اسمی/ دالر
 1176881 1176117 1176879 ي فراتر از ارزش اسمی سرمايه
 266111 216218 (66566) هاي تجمی تسعير ارز تعديل

 1566875 1966165 2116918 سود انباشته
 ي  شود سهام خزانه به هزينه كسر می

 1111-151/256و  516/255-1111
(116911) (116919) (116959) 

 3116126 2826591 9116172 كل حقوق صاحبان سهام
 $7216351 $5926223 $6796583 ها و حقوق صاحبان سهام كل بدهی
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 درصد(ها )ارقام به  بينی هاي اقتصادي و پي  : شاخص3شکل 

 2111 2112 2113 2119 2115 2116 2117 

 7/9 2/9 2/3 9/1 1/1 6/1 9/3 ي سه ماهه نرخ اسناد خزانه
 7/5 8/9 3/9 3/9 1/9 6/9 1/5 ساله11ي  ثمر اوراق خزانه

 8/6 1/5 3/5 6/5 7/5 5/6 1/7 ي شركت ي اوراق قرضه رتبه
        درصد تغيير در:

 2/3 1/2 3/3 3/9 1/3 1/1 8/1 توليد ناخالص داخلی واقعی
 1/1 (2/1) 2/1 5/3 2/3 (3/1) 1/2 ي كاالي تمام شده هاي توليدكننده قيمت

 8/9 9/3 7/3 5/9 3/1 (1/6) (9/3) توليد صنعتی
 5/9 2/9 9/2 1/6 9/7 5/6 3/9 مصرف كاالهاي بادوام

 8/2 1/2 1/2 5/3 3/3 1/3 5/2 كننده مصرف مصرف
 1/1 7/1 1/1 1/2 8/1 7/1 9/2 ناخالص داخلیزدايی توليد  توزم

 

 

 2119و  1119هاي  هاي مربوط به سهامداران در سال : داده9ي  نمايه

 

 1119  2119 

 سهام درصد  سهام درصد 

 %13 26921  %13 26311 هاي مؤسسان خانواده
 %17 36155  %21 36677 هايشان كاركنان و خانواده

      گذاران نهادي سرمايه
 %6 16138  %13 26311 رشد محور
 %13 26921  %8 16971 ارزش محور

 %26     گذاران انفرادي سرمايه
 %13 96816  %37 66113 بلندمدت

 %12 26921  %5 111 مدت، معامله محور كوتاه
  26231  %9 735 مابقی: ناشناخته

 %111 186611  %111 186385 كل
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 هاي سهام شركت مربوط به هر سهم و داده: ارقام مالی 5شکل 

 قيمت هر سهم

عايدي  سهام سال
 هر سهم

سود 
پرداخ
تی هر 
 سهم

جريان 
نقدي هر 
 سهم

متوسط  متوسط ترين پايين باالترين
P/E 

درجه 
پرداختی 
 سود

 متوسط
سهام 
 موجود

1181 52/19$95/1$ 18/1$ 17/1$ 37/21$ 61/1$ 98/19$ 9/32% 91% 2/1% 91/15 
1111 11/16 79/1 22/1 21/1 11/21 18/11 85/19 2/21 31% 5/1% 58/15 
1111 25/22 81/1 27/1 93/1 23/21 21/8 51/13 1/15 31% 1/2% 19/16 
1112 69/25 51/1 31/1 15/2 51/18 18/11 35/13 9/8 11% 3/2% 87/17 
1113 11/27 21/2 91/1 83/2 98/22 17/12 36/18 1/8 17% 2/2% 16/18 
1119 16/31 51/2 57/1 25/3 89/23 11/18 11/21 1/8 22% 7/2% 31/18 
1115 66/31 61/2 72/1 39/3 71/26 25/18 73/22 7/8 27% 1/3% 76/18 
1116 71/37 61/2 81/1 61/3 93/21 51/11 23/29 1/1 31% 9/3% 76/18 
1117 61/91 56/2 86/1 62/3 79/31 12/21 98/21 5/11 39% 1/2% 78/18 
1118 23/98 58/3 12/1 81/9 18/91 32/27 18/33 5/1 26% 7/2% 88/18 
1111 51/93 71/2 13/1 25/9 79/38 36/21 82/31 9/11 37% 2/3% 66/18 
2111 67/92 65/1 13/1 23/2 11/97 55/21 81/36 1/57 161% 8/2% 66/18 
2111 96/91 35/1 13/1 11/2 23/91 82/26 26/31 1/81 217% 3/3% 66/18 
 85/18 %1/2 م ب ر م ب ر 95/26 13/22 75/31 86/2 77/1 (25/3) 52/95 2112
2113 28/93 61/1 25/1 11/1 88/71 79/51 33/51 2/88 35% 9/1% 85/18 
 61/18 %1/1 م ب ر م ب ر 15/21 38/18 88/31 (17/1) 25/1 $ (57/7) 68/91$ 2119

 

 .1117% در ژوئن 51و سود پرداختی  1115ي  ژانويهسهام در  2به  3ي  شده با تجزيه تعديل
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 2115ای صنعت، آگوست  های مقايسه : داده6شكل 

 

فروش 
)ارقام 
به 

ميليون 
 دالر

نرخ رشد جريان 
نسبت  نقدي

پرداخت 
 جاري

ثمر 
جاري 
سود 

 پرداختی 

بدهی 
تقسيم بر 
حق مالی 

)%( 

مالکيت 
محرمان 
)%( 

نسبت 
عايدي 
به حقوق 
صاحبان 
 سهام 

پنج سال 
 گذشته

سه تا پنج 
 سال آينده

 *nmf 1/31 1/28 3/1 1/1 1/15 (5/1) 519 شركت كينزوبرو

 CAM – CADهاي  شركت
 افزار( افزار  و سخت )نرم

        

 3/25 2/3 1/1 1/1 1/6 5/11 5/9 16239 شركت اتودسك
 3/23 9/9 1/1 1/1 1/1 1/13 5/16 135 شركت انسي 

 9/21 5/3 7/29 1/1 1/1 1/6 (5/1) 16118 اينترگرافشركت 
 7/25 1/3 2/1 1/1 1/1 1/12 1/8 551 منتور گرافيک 
 1/21 1/5 5/65 1/1 1/1 1/2 5/9 711 شركت مُلدفلو

 nmf 5/11 1/1 1/1 1/1 9/15 2/36 91 شركت پارامتريك تکنولوژي
 9/33 9/5 1/1 1/1 1/1 1/6 (5/6) 661 شركت سينوسيستم

ي  هاي توليدكننده شركت
 صنعتی –هاي الکترونيکی  ماشين

16112 5/6 1/6 1/1 1/1 1/1 6/5 5/26 

 9/16 1/1 6/31 9/2 1/31 1/3 5/1 96963 شركت صنعتی كوپر
 5/21 8/1 3/93 6/2 1/59 5/3 5/2 156615 شركت ؟؟ الکتريك

 6/17 1/2 1/21 1/3 1/52 1/6 1/5 16113 شركت هوِبل
 7/17 9/2 2/61 1/1 1/1 1/5 (1/11) 16516 اند بت شركت توما  

 A 176 (5/21) 5/12 1/1 1/1 8/181 1/5 1/11توليدكنندگان دستگاه تراش. 
 B 16339 5/2 1/11 1/32 2/2 9/28 2/5 1/15شركت اَكچواَنت. 

 C 779 (5/15) (5/2) 1/1 1/1 1/968 6/9 nmfشركت ميالن كورن. 
 D 26917 1/5 5/3 1/71 1/3 3/18 1/3 1/22شركت راسنپ.آن. 

 

 داري نيست  * رقم معنی
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 2115های منتخب با سود تقسيمي باال و سود تقسيمي صفر، آگوست  : شركت7شكل 

 

 صنعت 

نرخ بازده 
مورد انتظار 
روي كل 
 سرمايه

نرخ رشد 
مورد انتظار 
 سود پرداختی

درصد 
جاري سود 
 پرداختی

ثمر جاري 
سود 
 پرداختی

رشد نرخ 
مورد انتظار 

 5تا  3فروش )
 سال بعدي(

نسبت 
 جاري
P/E 

 هاي با سود پرداختی باال شركت

شركت 
كريسنت ريل 
 استيت اكويتيز

صندوق 
گذاري  سرمايه

امالت 
 مستغالت

1/5 nmf 1/123 1/8 nmf 9/12 

اكويتی آنالين 
 پراپرتيز تراست

صندوق 
گذاري  سرمايه

امالت 
 مستغالت

5/5 nmf 6/16 2/7 nmf nmf 

شركت با 
مسووليت 

محدود فرونت 
 الين

حمل و نقل 
 نفت

1/21 1/1 1/115 3/35 (1/5) 2/3 

اسکو درهاي 
 اينکام تراست

مديريت 
 nmf nmf 9/16 2/1 nmf nmf گذاري سرمايه

شركت مختلط 
 ترکو

عمليات 
 گذاري لوله

1/12 5/3 1/119 7/6 1/5 3/29 

هلدينگ 
 اِل يوآي

 7/18 5/5 1/6 1/112 1/1 5/9 برق شهري

 هاي با سود پرداختی صفر شركت
 5/26 5/18 1/1 1/1 1/1 5/17 زيست فناوري شركت اَمِگن
شركت 

 سيسکوسيستم
هاي  سيستم

 شبکه
1/91 1/1 1/1 1/1 1/16 6/21 

فروشی  خرده شركت كُوچ
 لوك 

5/22 1/1 1/1 1/1 1/21 8/25 

 7/79 1/32 1/1 1/1 1/1 1/26 حراج اينترنت بی شركت اي
 1/17 5/19 1/1 1/1 1/1 1/31 افزار نرم شركت اوراكل
ريسرچ اين 
 موشن ليميتد

ارتباطات از راه 
 دور

5/13 1/1 1/1 1/1 1/31 nmf 

 nmf 1/31 1/1 1/1 1/1 5/19 اينترنت/ رسانه شركت ياهو
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 مصارف )ارقام ميليون دالر( –ی منابع  بيني شده : به صورت پيش8شكل 

 

  2111 2111 2111 2118 2117 2116 2115 مفروضات
  %15 %15 %15 %15 %15 %15 %15 نرخ رشد فروش

سود خالص به صورت درصدي از 
 فروش

1/2% 1/9% 1/5% 5/5% 1/6% 6/5% 1/8%  

  1/91 1/91 1/91 1/91 1/91 1/91 1/91 نسبت سود پرداختی
 2115-11 2111 2111 2119 2118 2117 2116 2115 ها بيني پيش
 $6/16621 $7/26112 $1/16751 $1/16521 $9/16323 $8/16151 $7/16111$1/871 فروش
 $8/537 $1/161 $1/18 $3/11 $8/72 $5/57 $1/91 $1/18 مناب 

 $1/252 $5/52 $5/96 $5/91 $5/39 $1/31 $5/25 $5/22 سود خالص
 $8/781 $5/212 $5/199 $8/131 $3/117 $5/87 $5/65 $6/91 استهالت

 $7/955 $6/11 $8/78 $5/68 $2/66 $5/57 $9/51 $8/93 اي مخارج سرمايه
 $1/219 $3/99 $5/38 $1/39 $6/21 $8/25 $9/22 $5/11 تغيير در سرمايه در گردش

 $8/661 $1/139 $3/117 $9/112 $8/15 $3/83 $8/72 $3/63 كل
 $1/121 $6/77 $2/27 $9/21 $5/11 $2/9 $ (3/7) ($7/22) گيري( مازاد وجه نقد )نيازهاي وام

 $1/215 $1/69 $2/31 $5/36 $1/21 $1/23 $1/16 $2/7 سود پررداختی
گيري(  مازاد وجه نقد )نيازهاي  وام

 $ (1/15) $6/13 $ (1/12) $ (2/7) $ (6/17) $ (8/18) $ (3/23) $(1/21) پ  از پرداخت سود

 

 محاسبه شده است.% سود خالص 91توجه: سود پرداختی براسا  

هاي  ي تمامی افزاي  نظر شده است. اين آثار دربرگيرنده گيري روي بهره و استهالت وام صرف ها از آثار وام در تحليل .1

 هاي بلندمدت و حقوق صاحبان سهام )غير از سود انباشته( است. اقالم بدهی

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

 

 

 

 

 

.شركتباغميشه4-4یافته

 

 

 

 

 





111 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فصلپنجم:
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1.شركتمسكنآفرين5-1یافته

ي  ي تاأمين ماالی پاروژه آفرين كماكان با مشکل نحاوه ، مديران شركت مسکن1373در اواسط مهرماه سال 

طرح باا »مديره بر اين باور بود كه  خيابان مدر  دست به گريبان بودند. هرچند آقاي مهروش يکی از اعضاي هيأت

بازار و وضعيت سازماندهی ما در اين شركت سودآور نيست، و آن گاو شايردهی كاه همکااران فکار شرايط امروز 

ي زماين  اتفاق بار ايان بااور بودناد كاه طارح توساعه ؛ اما مديران شركت به«كنند ديگر شيرش خشك شده است می

 ی شناسايی و دنبال شود. هاي صحيح تأمين مال ي مدر  بسيار سودآور خواهد بود، و تنها كافی است كه روش پروژه

یفعاليتشركتتاريخچه

ي شاركت  ي اولياه ثبت رسيد. سرمايه شکل سهامی در تهران به به 1351آفرين در اواخر سال  شركت مسکن

 يك ميليون ريال تعيين شد و مؤسسان شركت عبارت بودند از: 

 یريال 11ر111 سهم 39 شركت سهامی صناي  ساختمانی

 ريال 11ر111 سهم 33 مشهدسازي  شركت خانه

 سازي ساري شركت خانه

 

 ريال 11ر111 سهم 33

 شکل زير تعريف شده است:  ي شركت، موضوع فعاليت آن به در اساسنامه

ي سبك،  ساخته طرح و انجام هرگونه عمليات ساختمانی، تأسيساتی، شهرسازي، توليد و نصا قطعات پي 

طور مستقيم يا  آالت مورد لزوم در داخل يا خارج از كشور به ها، و ماشين دستگاهتهيه و تأمين مواد، قطعات، وسايل، 

 با مشاركت اشخاص حقيقی و حقوقی داخلی يا خارجی.

عنوان پيمانکار در  هاي مختلفی دست زده است. به شركت از بدو تأسي  تا زمان حاضر به اقدامات و فعاليت

ي كشااورزي  ي دانشاکده ي مجتم  مهرشهر، طرح توسعه افريقا، پروژه ي ساختمانی هاي مختلفی از قبيل پروژه طرح

                                                 
نويسان از راهنمايی و نقد شادروان استاد مصطفی  تهيه شده است. افته 1373رضا افشار براسا  اطالعات واقعی درمورد شركتی ايرانی در پاييز سال  . اين افته توسط آقايان دكتر حسين عبده تبريزي و غالم1

ها  شود، تغيير نکرده است. هدف افته، طرح و آموزش مبحث ها عرضه می هاي مالی و نيز تصويري كه از فعاليت ط اساسی بين صورتها تغيير كرده، اما رواب ها و رقم اي از اسم مدد برخوردار بودند. پاره علی
 هاي مالی است و انتقاد از مدير يا مديرانی مدنظر نبوده است.  و موضوع
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ي بيمارساتان  ي بيمارساتانی رودسار و فاومن، پاروژه ساازي بابال و رودهان، پاروژه هااي آماده دانشگاه تهران، طرح

ي اماور قضاايی، مجتما  تفريحای ديازين،  ي دانشاکده ي هواپيمايی جمهوري اسالمی ايران، پاروژه اعصاب، پروژه

هاي گازكشی شامال اصافهان نياز مشااركت  ي انرژي اتمی بوشهر، و ... شركت داشته است. شركت در طرح پروژه

هاي قبلی شاركت را شکساته، و تکميال  به بعد، ركود فعاليت 1369هاي پيمانکاري از سال  داشته است. رشد فعاليت

  ي مالی شركت كرده بود. تمام افريقا، كمك خوبی به بنيه مجتم  نيمه

ماديره اباالغ شاده،  سر آمده است. براسا  دستورات مجم  عماومی كاه باه هيأت ي پيمانکاري ما به دوره»

هاي ما صورت گرفته است. باياد هرچاه زودتار كارهااي پيمانکااري را تماام كنايم،  تغييرات مهمی در روند فعاليت

ي  ي دانشاکده رسد. طرح توساعه به پايان میي اول سال آينده  ي فومن نيمه شود، پروژه رودسر سه ماه ديگر تمام می

هاي ناتمام را تکميال كنايم، و  ي طرح رسد؛ بايد كليه كشاورزي امسال، و امور قضايی نيز تا سه ماه ديگر به پايان می

ي  ساازي و غياره براردازيم. پاروژه هاي دولت و رف  نيازهاي مساکن در جامعاه، باه كارهااي انبوه در جهت سياست

هاي زيستی و مسکونی وارد شاويم  گويد در آن پروژه ايم. مجم  عمومی می واحدي را شروع كرده 658سازي  انبوه

سااز هساتيم. باياد كارهااي قبلای را  كند. از اين به بعد، ماا انبوه كه در جهت رف  نيازهاي عمومی مسکن حركت می

ل انجام شد كه در آن تاريخ )يا زمان( براي سازي را دنبال كنيم. پيمانکاري ما به اين دلي ي انبوه سبك كرده و وظيفه

سااازي بااازوي اجراياای وزارت مسااکن باشاايم و مجااري  هاااي انبوه ي مااالی نداشااتيم. بايااد در طرح سااازي بنيااه انبوه

ي ماالی باود. باا تکياه باه آن، باياد دنباال  ي ديزين به ما تقويت بنياه ي واگذاري پروژه هاي آن باشيم. فلسفه سياست

دنبال مساکن  برويم. چون بنابه تصويا مجم  عمومی انعقاد قرارداد پيمانکاري ممنوع است. بايد به ي خودمان وظيفه

ايم كاه در  سازي در واوان شروع كرده واحد انبوه 151سازي باشيم. در حال حاضر،  زيستی و انبوه اجتماعی و مجتم 

ر تهران و كرج مشکل زمين را داريام حال كنيم. د واحد در مهرشهر داريم شروع می 1511ي طراحی هستيم:  مرحله

 شده خواهيم ساخت.  پار ، و پردي  كرج مسکن اجتماعی و حمايت كنيم. در طرشت، تهران می
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ي سوبسايدي اسات و باه وزارت فرهناگ و ارشااد اساالمی  زهرا را داريم كه پروژه البته بناي يادبود بهشت

و اگر كار ديگري را بدهند، سوبسيد را خود بايد پرداخت  تحويل خواهد شد. اما اين آخرين كار سوبسيدي ماست،

 «كنند.

هاي شركت است. اين تغييرات بارهاا  توضيحات مديرعامل در باال حاكی از تغييرات جديد در مسير فعاليت

هاي گذشته، شركت  ي سال هاي انباشته دليل كمبود سرمايه، و كثرت زيان در شركت صورت گرفته است. هرچند به

رغم وضاعيت  هااي دولتای، باه دليل حمايات دولات و دريافات پروژه بود، اما باه ي حيات می عمال  قادر به ادامه نبايد

 ي ترازنامه، كماكان به حيات خود ادامه داده است.  آشفته

، شركت از سازمان گسترش و نوسازي صناي  به وزارت مسکن و شهرساازي تحويال شاد، و 1361در سال 

، بخشی از ساهام وزارت مساکن باه تملاك 1371ت مسکن و شهرسازي انتقال يافت. در سال % سهام آن به وزار81

ي سهام نيز در جريان اسات. ايان انتقاال بيشاتر داليال ماليااتی  بنياد مسکن درآمد كه در حال حاضر بحث انتقال بقيه

 دهد.  ، تركيا نيروي انسانی شركت را نشان می1داشت. جدول 

بانمدرسطرحمجتمعساختمانيخيا

 يکی از مديران شركت در جريان نشست خود در اين باره توضيح داد كه: 

ي كارهاا  شك بسايار ساودآور اسات. هماه طرح بارها از ديدگاه توجيه اقتصادي كنترل شده است و بدون»

ايم. ساهم شاهرداري كاامال  روشان اسات. روي  ي جزئيات صحبت كرده انجام شده است. با شهرداري درمورد همه

ي فااز  هاي اجرايی هم تا حد زيادي حاضر است. يعنای نقشاه ها بسيار كار شده است. فقط پول الزم است. پالن نقشه

 «اينك در دست مطالعه قرار دارد. يك به اتمام رسيده، و فاز دو هم

شد، سازي پرسيده  سازي و ارزان هاي جاري انبوه وقتی از اين مدير در مورد مغايرت اجرايی طرح با سياست

 توضيح داد: 



119 

 

اشتباه نکنيد، اين ديگر كار پيمانکاري نيست. اين درست در خط وظايف جديد ماا اسات. البتاه تأسيساات »

هااي  تاوانيم بساياري از طرح ي اجتماعی نيست، اما سودآور اسات، و از محال ساود آن می ارزان قيمت نيست. خانه

قيمات اسات، اماا كامال و  اند كاه مساکن ارزان هرچند گفته خانه را انجام دهيم. اوال  هدف جاري فعاليت ما وزارت

هاي سودآور قرار دارد كاه  اند. در كارهاي ما اول سودآوري است، و پروژه مدر  هم در رأ  پروژه درست نگفته

 «توان پياده كرد. هاي اجتماعی بسياري را می اگر اجرا شود با پول آن طرح

 شد، وي توضيحات زيرا را داد: وقتی از مدير در مورد ابعاد پروژه سؤال

متار  21ر111متر است، اماا  21ر111بله، بسيار طرح عظيم و مفصلی است. البته، مساحت زمين فقط حدود »

شود. تراكم باالسات. البتاه از ارتفااع  ي اداري و تجاري درست می طبقه 31جا سه برج و  ي شهر. اين در بهترين نقطه

هاي مناساا، انباار،  مه نوع وسايل رفاهی ازقبيل پاركينگ كافی، فضاي سبز، محوطاهرويم. اما ه طبقه باالتر نمی 35

كننده و خالصه همه چيز داريم. اگر حوصاله دارياد  ي سرد و گرم هاي پيشرفته هاي فرهنگی و ورزشی، سيستم محل

ور كاه گفاتم، طارح ط عالوه، هماان (. باه2ي مشخصات كامل طرح را در اختيارتان بگذارم )جدول  توانم دفترچه می

ام و  رسيد. من سردستی و بدبينانه محاسبه كارده بسيار سودآور است. به هر شکلی كه محاسبه كنيد به همين نتيجه می

 («. 3ام )جدول بينی كرده ميليارد تومان سود پي  12

منابعتأمينمالي

  آقاي منافی از مديران شركت در اين مورد گفت:

ميليون تومان  611عصر حداقل  ي ولی بگيريم. خودمان منابعی داريم. از پروژهالزم نيست همه چيز را قرض 

آورد. از  ميلياون توماان پاول باراي شاركت مای 911ي شمشك خيلی موفق بوده و حداقل  ديگر بايد بگيريم؛ پروژه

هناوز مصاالح زياادي انباار شاركت  25ميليون تومان انتظار داشاته باشايم. در  311توانيم  ها هم هنوز می ي پروژه بقيه

ميلياون توماان هام طلاا  311ميليون تومانی از آن محل عايد شركت كارد و حادود  211يا  151داريم. شايد بشود 
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ي آن بدهی كاركنان و وام و مساعده است. مقداري هم پول نقد داريم. البته، كفاف كای دهاد  داريم كه البته عمده

اي  رسايم. اماا كادام ساازنده هاا باه جاايی نمی و با اين پول  پول الزم است،فهمم كه خيلی  ها به مستی ما. می اين باده

كنناد.  خرياد می % پول هم كافی است. تا مقداري بنا باال برود، مردم هنوز هم پي 11گذارد؟  ي پول را خود می همه

 حساب كرد.  نبايد ترسيد. بايد امکانات موجود را داخل پروژه ريخت، و پشت آن گذاشت، و روي مناب  مردم

فکركاردن »كارد كاه  آقاي مهروش كه در مورد سودآوري پروژه هنوز هم اندكی ترديد داشت، اظهار می

دنبال باناك و سااير منااب   فروش، كاري كامال  غيرعاقالنه است. اگر بخواهيم پروژه را اجرا كنايم باياد باه روي پي 

كت صحبت كرده بود و فهرستی از امکانات خارجی تاأمين باره با چند نفر در خارج از شر او دراين« خارجی باشيم.

 (9مالی پروژه را تهيه كرده بود. )جدول 

نشاان داده شاده اسات. شاركت مشاکل  5در نماودار  1372و  1371ي شاركت در ساال  ي ترازنامه خالصه

 قانونی ندارد، و از موقعيت مناسبی برخوردار است. 

هاسؤال

 اي دارد؟  شده رين هدف روشن و استراتبي تعريفآف آيا در حال حاضر شركت مسکن .1

 دانيد؟  قبول می قدر قابل برآوردهاي هزينه و درآمد طرح مدر  را چه .2

هاي ورودي و خروجی در طول عمر طارح و مادت زماان الزم  هاي نقدي طرح را با توجه به جريان جريان .3

و تغييار « تحليال حساسايت»اساتفاده از  براي فروش واحدها تهيه، و نيازهاي مالی طرح را برآورد كنياد. باا

هاي بديلی تهيه كنيد كه باا مفروضاات مختلاف جاواب بدهاد. در ماوارد الزم از مفروضاات  ارقام، جدول

، مفروضاات الزم را انجاام 1373مقتضی استفاده كنيد. با توجه به اطالعات موجود خودتان از شرايط ساال 

 دهيد. 
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 قتصادي است؟ نرخ بازده طرح چقدر است؟ آيا طرح ا .9

قبول است؟ نظر وي را با نظر آقاي مناافی مقايساه كنياد.  هاي تأمين مالی آقاي مهروش تا چه حد قابل شيوه .5

 هاي روشنی پيشنهاد دهيد.  هاي ديگر تأمين مالی را نام برده، و براي تأمين مالی طرح روش راه
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 1جدول 

 آفرين شركت مسكن

 تصوير آمار نيروی انساني

 1373پاييز 

 شرح زير است:  نفر به 281تعداد كاركنان  .1

 نفر 226 پيمانی

 6 رسمی

 93 قراردادي 

 3 آزمايشی

 3 روزمزد

 نفر 281 

 شرح زير است:  تركيا سنی كاركنان به .2

 درصد  تعداد 

 31  نفر 111 سال 31تا  21

 91  119 سال 91تا  31

 11  28 51تا  91

 11  21 61تا  51

 نفر 111  نفر 281 

نفار تحصايالت  121نفار داراي تحصايالت عاالی،  53شرح است:  توزي  كاركنان از نظر سطح تحصيالت بدين .3

 نفر ديرلم و زير ديرلم 11متوسطه، و 

 شوند:  شرح زير توزي  می از نظر طول خدمت با شركت، كاركنان به .9

 نفر 82  68 ورودي به شركت قبل از سال 

 96  68 ورودي به شركت در سال 

 56  61 ورودي به شركت در سال

 51  71 ورودي به شركت در سال

 23  71 ورودي به شركت در سال

 15  72 ورودي به شركت در سال

 نفر 281   
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 2جدول 

 آفرين شركت مسكن

 ای از ارقام و آمار طرح خيابان مدرس خالصه

 1373پاييز 

 اداري و تجاري ي هطبق 31مترمرب  شامل سه برج و  11ر975وسعت زمين 

 مترمرب  مساحت تجاري 8ر781% اداري و تجاري با 991تراكم 

 %25اجراي سه يا چهار برج با سطح اشغال حداكثر 

 طبقه است 35ها  هاي برج حداكثر طبقه

 واحد 3ر111تأمين پاركينگ براي 

 تر ادغام و تبديل به واحدهاي بزر  مترمرب  قابل 121و  11، 61مترمرب  )در سه برج( در واحدهايی با مساحت  115ر111بخ  اداري 

 مترمرب  در سه برج 8ر781بخ  تجاري 

 مترمرب  شامل:  111ر111% با مساحتی حدود 991مشاعات )فضاي عمومی(: سطح كاربري مشاع خارج از تراكم 

 مترمرب  75ر111 واحد موتورسيکلت 1ر111بيل و وواحد اتوم 3ر111ها براي  الف. پاركينگ

 مترمرب  172 ب. تأسيسات فنی ساختمان

 مترمرب  1ر731 ج. واحد مديريت و خودگرانی مجموعه

 مترمرب  13ر626 سازي د. فضاي سبز و محوطه

 مترمرب  11ر711 ها. انبارها

 مترمرب  2ر716 هاي فرهنگی، ورزشی و تفريحی و. كاربري

 تأسيسات فني مجتمع شامل:  

 انرژي( بخ  سرماي  و گرماي  )توليد .1

 كننده )توزي  انرژي( بخ  سردكننده و گرم .2

 سيستم آبرسانی .3

 آوري و دف  فاضالب جم  .9

 نشانی آت  .5

 آسانسورها .6

 ساير تجهيزات .7
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 3جدول 

 آفرين شركت مسكن

 ی خيابان مدرس شده برای پروژه بيني های پيش درآمد و هزينه

 1373پاييز 
 ريال 651ر111 روز معادل هر مترمرب  ي هزمين به قيمت عادالن .1
 651ر111 × 11ر975=  12ر658ر751ر111 

 2ر391ر251ر111 احداث بنا و تأسيسات و تجهيزات كارگاه ي ههزين
 ريال 15ر111ر111ر111 ارزش زمين و تأسيسات كارگاه

 شرح ذيل باشد:  ها به پرداخت هزينه ي هسال از سال شروع تکميل، و نحو 5شده ظرف  بندي انجام كه طبق زمان ساخت پروژه مشروط بر آن ي ههزين .2
 %25 سال اول
 %21 سال دوم
 %15 سال سوم

 %15 سال چهارم 
 %25 سال پنجم 
 شود:  شرح زير برآورد می ترتيا كل هزينه به ريال است كه بدين 195ر557ر211ر111ساخت معادل  ي هجم  هزين

 ريال 15ر111ر111ر111 زمين  ي ههزين
 ريال 195ر557ر211ر111 ساخت  ي ههزين

 ريال 161ر557ر211ر111 پروژه ي هكل هزين
 فروش مجتم :  فضاهاي مفيد قابل ي همحاسب .3

  زيربناي مفيد اداري:
 مترمرب  23ر111% مشاع برابر 21متر پ  از كسر سهم  115ر111=  12ر111مترمرب  
 21ر161 شوند سهم شهرداري كسر می

 71ر891 فروش قابل ي هماند باقی
  زيربناي مفيد تجاري

 مترمرب  2ر115% سهم مشاع برابر 25مترمرب  پ  از كسر  8ر781=  6ر185مترمرب  
 3ر5/212 % سهم شهرداري51شود  كسر می

 مترمرب  3ر5/212 فروش تجاري قابل ي هماند باقی
  زيربناي مفيد انبارها:

 %25مترمرب  سهم مشاع  2ر675متر پ  از كسر  11ر711=  8ر125مترمرب  
  زيربناي مفيد ورزشی: 

 %21مترمرب  سهم مشاع  596متر پ  از كسر  2ر716=  2ر171مترمرب  
 فروش:  بينی مبل  ريالی فضاهاي مفيد قابل پي 

 71ر891 × 3ر111ر111 = 212ر521ر111ر111 ريال مفيد اداري
 3ر5/212× 8ر511ر111 = 27ر186ر251ر111 ريال مفيد تجاري
 8ر125× 811ر111 = 6ر921ر111ر111 ريال مفيد انباري
 2ر171× 15ر111ر111 = 3ر255ر111ر111 ريال مفيد ورزشی

 3ر111× 7ر511ر111 = 22ر511ر111ر111 ريال مفيد پاركينگ
   = 272ر681ر251ر111 ريال شده بينی جم  مبل  فروش پي 

 فوق برابر رقم زير خواهد بود:  ي هپروژشده، سهم شهرداري از  طبق توافق انجام
63ر981ر111ر111  21ر161 × 3ر111ر111 = 

 3ر5/212 × 8ر511ر111 = 111ر511ر117ر28
   111ر511ر987ر11 جم  كل
 مجتم :  ي هشد بينی سود و زيان پي  ي همحاسب

 % تجاري، انباري و پاركينگ و فضاي ورزشی:51% اداري و 77الف. قيمت فروش سهم 
 ريال 172ر681ر251ر111 

 متر اصالحی شهرداري 8ر691ازاي  متر افزاي  تراكم مابه 6ر111شود قيمت فروش  ب. اضافه می
 ريال 1ر311ر111ر111 

 271ر381ر251ر111 دريافت از فروش جم  مبال  قابل
 (161ر557ر211ر111) هاي ساخت  شود قيمت زمين و هزينه كسر می

 117ر929ر151ر111 بينی سود مورد پي 
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 4جدول 

 آفرين شركت مسكن

 ی مدرس از ديدگاه يكي از مديران  فهرستي از منابع مالي پروژه

 1373پاييز 

 های تأمين مالي:  روش

 ها )مشاركت حقوقی و مشاركت مدنی( بانك .1

 مشاركت با اشخاص حقيقی و حقوقی .2

 فروش پي  .3

 ها مستلزم مقدماتی است:  . مشاركت با بانك1

ي  ريال براي هر مترمرب  )در مقابل هزينه 251ر111ي ساخت را حداكثر  عالوه؛ بانك هزينه % مناب  از سوي شركت است؛ به21مشاركت مدنی نيازمند تأمين 

 كند.  اخت میريال پرد 57ر511ر111ر111مترمرب  بنا، حداكثر معادل  231ر111ريالی شركت( خواهد پذيرفت كه براي حدود  711ر111ي  شده فروش پي 

 231ر111× 251ر111 = 57ر511ر111ر111  جم  كل

 57ر511ر111ر111× %81 = 96ر111ر111ر111  سهم بانك 

 57ر511ر111ر111× %21 = 11ر511ر111ر111  سهم شركت

 % از سود شركت را مطالبه خواهد كرد. 29براي پرداخت مبل  يادشده، بانك 

ي مستمر اين افراد در امور شركت جلوگيري شود. اما  . مشاركت با اشخاص حقيقی يا حقوقی نيز مستلزم اعطاي تضمين معتبر به آنان است تا از مداخله2

% سود 21حداقل ساالنه خطر است،  شده و بدون اند كه اگر مثال  اوراق مشاركت شهرداري را خريداري كنند كه كامال  تضمين گذاران بر اين امر واقف سرمايه

گذاران توق   شده باشد، لذا بابت اين خطر سرمايه بينی انجام كه عايدات ناشی از اجراي پروژه ممکن است متفاوت با پي  آورند. با توجه به اين دست می به

آوردن  دست بينی به بايد طرح را اقتصادي دانست كه پي رو، موقعی  %(، از اين31% = 21% + 11% بازده داشته باشند )يعنی در كل 11آوردن شايد حداقل  دست به

 پذير باشد.  % بازده، بعد از ماليات از مشاركت در طرح، امکان31حداقل 

ف هاي تأمين مالی به حساب آيد. اما اين كار مستلزم صر عنوان يکی از روش تواند به فروش نيز می . چون پروژه در يکی از بهترين نقاط تهران است، پي 3

ي اين مبل  خود براي شركت آسان نيست. كاري و غيره است كه تهيه ميليارد ريال براي اجراي حداقل اسکلت، شروع عمليات سفت 91اي معادل  هزينه
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 5جدول 

 آفرين شركت مسكن

 ترازنامه 

 1373ی گزارش پاييز  تاريخ تهيه
 ارقام به هزار ريال  

 1372 1371 ها: دارايي
   جاریهای  دارايي

 51ر667 328ر616 موجودي نقد و بانك 
 1ر912ر387 1ر972ر221 هاي بانکی سررده
 2ر531ر828 2ر192ر611 ها و اسناد دريافتنی تجاري حساب

 - 7ر951 اسناد در جريان وصول
 11ر213 11ر213 ها هاي بين گروه شركت حساب

 612ر111 2ر218ر988 موجودي كاال و مصالح
 9ر911 11ر112 سفارشات

 611ر266 672ر368 ها پرداخت پي 
 28ر116ر382 29ر865ر127 هاي در جريان ساخت پروژه

 33ر916ر331 32ر521ر289 هاي جاري جم  دارايی

   های بلندمدت دارايي
 11ر111 11ر111 هاي بلندمدت گذاري سرمايه
 1ر313ر582 1ر315ر665 هاي مشهود پ  از كسر استهالت انباشته دارايی

 18ر183 18ر113 ها ساير دارايی
 39ر831ر716 33ر863ر191 ها  جم  دارايی

   ها و حقوق صاحبان سهام:  بدهي

 1372 1371 های جاری بدهي
 1ر985ر152 1ر531ر851 اسناد پرداختنی

 23ر111ر916 21ر852ر689 فروش هاي پي  حساب
 9ر161ر313 9ر162ر523 هاي پرداختنی حساب
 219ر836 219ر711 ها  هاي بين گروه شركت حساب
 1ر193ر571 1ر138ر111 دريافت از كارفرما پي 
 - - هاي پرداختنی وام

 229ر225 229ر225 ي ماليات  ذخيره
 31ر118ر571 21ر112ر813 هاي جاري جم  بدهی

   

   های بلندمدت بدهي
 9ر278ر129 9ر575ر179 هاي بلندمدت بدهی

   
   حقوق صاحبان سهام 

 29ر873 131ر151 ي بازخريد خدمت كاركنان ذخيره
  (51ر931) تعديل ذخاير حقوق صاحبان سهام 

 1ر111 1ر111 سرمايه 
 611ر332 755ر176 خالص زيان انباشته

 (611ر332) (759ر176) جم  حقوق صابحان سهام
 39ر831ر716 33ر863ر191 ها و حقوق صاحبان سهام  جم  بدهی
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لند(یماییفضاهایورزشيوتفريحي)پروژوه.شركتتوسعه5-2یافته

 مقدمه

ورزشی و اقامتی در منطقه نمونه گردشگري زرنديه كه در  -گزارش حاضر مروري است بر اولين پروژه گردشگري

كيلومتري جنوب غرب تهران واق  شده است. اين پروژه با استانداردهاي روز جهانی و توساط مشااورين مطارح  35

اين گزارش به معرفی و بررسی اهداف ترسايم شاده و چهاارچوب توساعه ايان طارح  در كهی طراحی شده الملل بين

 است.شده پرداخته 

 ايان داخلای ناخاالص توليد رشد بر مبنی ه گردشگريحوز در كشور ساله 21 انداز چشم اهداف تحقق راستاي در

 ماادر شاركت عناوان باه 1386ايرانياان در ساال  سارزمين سياحان توسعه شركت سال، در دالر ميليارد 21 تا حوزه

 طاور باه اياران در (Master Developer)جام هاي  طرح ي دهنده توسعه اولين رسيد و به عنوان ثبت به تخصصی

 كاال  در جهاانگردي تفريحای، مساکونی، ورزشای، تجااري، -اقامتیهاي  پروژه و توسعه ساخت به اقدام خاص

 .است نموده كشور سطح در جهانی

باشاد. ايان  ميلياارد رياال مای 1111درحال حاضر شركت توسعه سياحان سرزمين من شركتی خصوصای باا سارمايه 

 به ثبت رسيده است.  6/3/86شركت در تاريخ 

MYLAND هاي جام   ي طرح دهنده به عنوان اولين توسعه(Master Developer)  در ايران، متولی طراحی، ساخت

 باشد.میهکتار  1911سرزمين من به وسعت  و مديريت پروژه

1MYLANDيترچشماندازومامو

هاي متعددي فعاليات نماوده اسات. باه  شركت توسعه سياحان سرزمين من با نگاه توسعه دهنده طرح جام  در پروژه

هااي اسات كاه ايان شاركت در زميناه  ه عنوان نمونه مجموعه كارتيناگ آزادي و همچناين كارتيناگ پرناد از پروژ

                                                 
1. Vision and mission 
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 هاي تفريحی و ورزشی اجرا نموده است. فعاليت

اناد تاا بساترهاي  بنيانگذاران مجموعه با هدف توسعه طرح جام  اقدام به احداث آن نموده در پروژه سرزمين من نيز

گذاري  هاي سرمايه هاي الزم را جهت احداث چنين پروژه عظيمی را فراهم نموده و زمينه الزم و همچنين زيرساخت

 Fastنهايی را به عنوا دند تا پروژهفراهم سازند. با اين وجود بنيانگذاران مجموعه برآن شها  subdeveloper را براي

tracks  انتخاب نموده و در نقSubdeveloper ماذكور  هااي آنها را اجرا نمايد. در طول سال جاري فاز اول پروژه

 تشريح گرديده است. 1برنامه ريزي و در حال اجراست كه در بخ   QuickWinتحت عنوان 

 

 

  

 

بيومدلمفهوميپروژهسرزمينمنمكانيا

 35باشادكه در هکتار مای 1,400من يك مجموعه توريستی، اقامتی و ورزشی در مساحت  سرزمينالمللی پروژه بين

Something for everyone… 
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هکتاار  261هکتاار ماذكور،  1,400كيلومتري جنوب تهران و در كنار شهر جديد پرند واق  شاده اسات. عاالوه بار 

گاردد. نزديکای پاروژه باه  هکتار بال  می 1,661شته و كل فضاي در دستر  به فضاي آزاد و محيط طبيعی وجود دا

هاي صنعتی )كاوه، پرناد، مامونياه،  المللی تهران، شهرت المللی امام خمينی )ره(، نمايشگاه بين پايتخت، فرودگاه بين

خط راه آهن و خط توساعه راه ساوه، آزادراه قم، جاده قديم ساوه،  شم  آباد( و شهرجديد پرند و دسترسی به آزاد

رسد، از فاكتورهاي اصلی  المللی امام خمينی و شهر پرند به سايت می متروي شهري تهران كه با عبور از فرودگاه بين

 اند. براي انتخاب اين منطقه براي اجراي پروژه بوده

مجوزاتاخذشده

هايی از سوي شركت توسعه ساياحان سارزمين  نامه اجراي اين مگاپروژه منوط به طی مسيرهاي قانونی و اخذ موافقت

طول انجاميده و مجوزات اخذ شده از  فرساي انجام شده كه بي  از پنج سال به باشد. با توجه به اقدامات طاقت من می

برداري از پروژه سرزمين من، چشم انداز روشنی باراي ايان پاروژه  ريزي، احداث و بهره همراج  مختلف جهت برنام

 .ملی متصور است
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 خالصه مجوزات -1 شكل

فهرستمشاورينپروژه

مشاور بازر  داخلای بهاره گرفتاه شاده  21المللی و بي  از  مشاور مطرح بين15در اين پروژه عظيم ملی از بي  از 

پيمانکاار 15 است كه اين امر به ورود دان  فنی جديد به كشور كمك شايانی خواهد نمود. در زمحالحاضر بي  از

 باشند. هاي مختلف سايت مشغول فعاليت می به صورت مشاركتی يا پيمانکاري در پروژه

ها به وسيله  نمايند. اين طرح ها در سطح مختلف گزارش خود را به تدريج ارايه می مشاورين طرح جام  و زيرساخت 

 مجريان مجرب داخلی اجرا خواهد شد. 

 

 Broadway Malyan رح جامع ارايه شده از سویط -2شكل 

 

 ذيل می باشد.هاي  طرح جام  تهيه شده توسط اين موسسه داراي ويبگی

% جمعيات باه صاورت ثابات و ماابقی جمعيات غيرسااكن 51 باشاد كاه هزار نفر می 67جمعيت پي  بينی شده  .1

 ميباشد.
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 مركز شهري اصلی در اين طرح در نظر گرفته شده است. 5 .2

 ها  و ساير كاربريها  مختلف دفاتر، مدا ، كلينكهاي  نفر در مجموعه هزار 3665اشتغال براي ايجاد  .3

 مشخصهاي  پي  بينی آب بندها و طراحی منظر آبی، هتل ها، ويال با تم .9

شاده و جلاوگيري از باروز  بينای بار اساا  ظرفيات پاي ها  بينی مسيرهاي دسترسی، ميادين اصلی و خيابان پي  .5

 ترافيك

 رهلدينگساختا

مرتبط هاي  شركت زيرمجموعه نموده است. جانمايی پروژه 29اقدام به تاسي   MYLANDدر حال حاضر شركت 

 نشان داده شده است. 3ها در پيوست با اين شركت

پروژه سرزمين من به عنوان مقصدي براي زندگی، تفريح، آماورزش، كاار، و ساالمت در ارتبااطی ارگانياك و در 

پاروژه  29ه يك سبك زندگی ايده آل طراحی گرديده است. اين طارح بزر  فراملی شاماال راستاي شکل دادن ب

 1911باشاد و وسعاات آن  هازار نفرمی 36المللای باوده و اشتاغااال مساتقيم آن باي  از  در ابعاد و استانداردهاي بين

فرهنگای كشاور شاناخته شاده هاي سازمان ميراث باشد، ضمن اينکه بعنوان الگوي طرح هکاتار و در حاال اجارا می

 است. 
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 موضوعات فعال در مجموعه -3شكل 

هایمجموعهكاربری

گروه اصلی خودرو، گردشگري، تفريحی، اقامتی و  5بر اسا  نظر مشاورين طرح جام ، اين پروژه به طور كلی در 

معرفای گردياده اسات.  1زيرمجوعاه آن در شاکل هااي  هااي اصالی و پاروژه ساير طبقه بندي شده است .اين گروه

مشاان داده شاده اسات. هرياك از  3هکتاار باوده كاه كااربري آن در جادول  1911مساحت اين پروژه در حادود 

هاي پروژه به صورت مستقل در شركتی به ثبت رسيده و مراحل قانونی آنها نيز به صورت مجزا قابل پيگيري  كاربري

 باشد.  می

 های اراضي مجموعه كاربری -1 جدول

 اراضی كاربري مساحت )هکتار(

 سيساتأها و ت ساختمان ها، كاربري 815
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 پاركينگ، فضاي سبز، زمين رزرو و مسيرهاي دسترسی محلی 585

 برداري شركت مجموع كل اراضی قابل بهره 1911

 دره رودخانهدرياچه، مناب  طبيعی، مسيرهاي عبور موجود، حريم و  261

 مجموع كل اراضی واق  در محدوده سرزمين من 1661
 

 
 های مجموعه سرزمين من كاربری -4 شكل

و همچنين مصوبه شورايعالی معماري  BM ها كه بر اسا  طرح جام  ارايه شده توسط مشاور هلدينگدر ادامه كليه 

 گردد. و شهرسازي تعريف گرديده است، معرفی می 

 هلدينگگردشگری

هااي  اي از كااربري مجموعاهدهکده ساحلی و مركز شهري اسات كاه  گردشگري شامل دهکده چوگان، هلدينگ

اقامتی، مسکونی، و تجاري را با طراحی زيبا و متفاوت گردهم آورده است. اياده طراحای ايان بخا ، ايجااد ياك 

و شا است كه پ  از گذراندن اوقاتی مملو از هيجان  محيط پر جنا و جوش و پر ازدحام به ويبه در ساعات عصر

هاي تفريحی مانند پيست اتومبيلرانی، كارتينگ، شهربازي، پارت آبی، و ... و همچنين استفاده از مراكز  در مجموعه

هاي مجموعه كه بر اسا  نيازسنجی هريك از اعضاي خانواده پي  بينی و طراحی گرديده  خريد و يا ساير كاربري
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استراحت و گذراندن اوقات فراغت، فاراهم  كليه اعضاي خانواده در اين محل گرد هم آمده تا زمانی را براي است،

آورد. عالوه بر اين، قرارگيري هتل و ريزورت پنج ستاره مشرف به درياچه و همچنين ويالهاي سوپرلوك  و ممتاز 

 دهد.  اي قرار می ر موقعيت ويبهها، هاب گردشگري را د دهکده اقامتی ساحلی در كنار ساير ويبگی

 
 گردشگری هلدينگمحدوده -5شكل 

 

 هاي درون هاب گردشگري به همراه مساحت هر يك ارائه شده است.  در جدول زير، كاربري

 های هاب گردشگری كاربری -2جدول 

 كاربري GFA(m2) مساحت )هکتار(

 دهکده چوگان 423,463 38

 دهکده ساحلی 104,782 93

 مركز شهري 804,295 53

 مجموع 1,332,540 139

 

هااي مجااور  است. هتل و ريزورت و رساتوران ايجاد مصنوعی درياچه با مجاورت بخ ، اين عمده مزاياي از يکی

هااي  همچنين در طراحی المااننمايند.  منظر آبی امکان اقامتی دلچسا و خوشايند را براي اعضاي خانواده فراهم می
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سنتی مانند سی و سه پل و ميدان نق  جهان اصفهان الهاام گرفتاه شاده اسات.  -اين بخ  از بناهاي معماري ايرانی

 هااب در را اي ويابه جاذابيت تفريحی و اقامتی هاي كاربري براي شده ايجاد منظره طبيعی و آبی هاي ورزش انواع

  .نمايد می ايجاد گردشگري

تفريحي-فراغتيهلدينگ

هکتاار اسات. ايجااد ياك  7365اي به وساعت  هاب تفريحی در بر گيرنده مركز خريد، هتل و شهربازي در محدوده

مركز جمعيتی براي تفريح، سرگرمی و خريد در طول ساعات روز، هدف اصلی طراحای و سااخت ايان قسامت باه 

 رود.  شمار می

 

 

 

 

 

 

 

 محدوده هلدينگ فراغتي و تفريحي -6شكل 

 تفريحي -هلدينگ فراغتي های  كاربری -3جدول 

 كاربری GFA(m2) مساحت )هكتار(

مجتم  سواركاري و  11،126 31
شهربازي و پارت  12،852 13 اسبدوانی
 مركز خريد 552،673 1765 تفريحی

 پارت آبی 35،615 13
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 مجموع 612،296 7365

 

خودروهلدينگ

هااي موتاوري  اداري خريد و فروش خودرو و همچنين امکانات اناواع ورزش-هاي تجاري در اين مجموعه كاربري

هاي شاخص سرزمين من، تمامی امکانات مورد نياز  يکی از پروژهمستقر خواهند شد. مركز تجارت خودرو به عنوان 

هااي  گاذاري، باناك، بيماه، شاركت ندارد، تست خاودرو، شامارهخريد و فروش، فضاهاي نمايشگاهی وسي  و استا

دهاد. همچناين  ليزينگ و مراكز آپشن و تيونينگ خاودرو را در اختياار خريادارن و فروشاندگان خاودرو قارار مای

هاي موتوري خواهد بود.  مندان ورزش هاي كارتينگ، آفرود، موتور كرا  و پيست اتومبيلرانی پذيراي عالقه پيست

مندي  هاي مذكور خواهد كرد. بهره نظيري را متوجه كاربري هاي كم ه ويبه اقتصادي زرنديه فرصتدر منطقاستقرار 

هاي خودرو داخل منطقه ويابه اقتصاادي، امکاان از مزاياي قانونی شامل معافيت از پرداخت حقوق گمركی در انبار

 روند. جمله به شمار میاين  هاي اسررت نو و دست دوم از واردات و نگهداري خودروها و موتورسيکلت

 
 محدوده هلدينگ خودرو -7شكل 
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 هلدينگ خودروهای  كاربری -4جدول 

 كاربري GFA(m2) مساحت )هکتار(

 رانی پيست و مجموعه اتومبيل 31،821 82

 پيست چناد منظاوره و ساااوپر كاااارت 2،183 11

 هاي آفرود پيست 128،311 25

 مركز تجارت خاااودرو 99،972 21

 مركز لجستيك و پارت تجاري 212،151 91

 پارت خرده فروشی 119،929 31

 مجموع 529،151 218

اقامتيهلدينگ

اقامتی اطراف كه هريك با سابك معمااري و شهرساازي متفااوت و هاي  شمال زمين گلف و مجموعه هلدينگاين 

 هاي اقامتی سرزمين من داراي امتيازات ويبه ايست مانند:  هدفمندي طراحی شده است، می باشد مجموعه

 تفريحی عمومی توزي  شده در تمام نقاط -امکانات ورزشی 

  روزانه مراكز تجاري و خريد در مركز محالت جهت برآورده ساختن نيازهاي 

  هاي اقامتی محصور امنيت باال به سبا وجود بخ(Gated Community)  و عدم نياز به حصاركشی در اطراف

 منازل 

  فناوري سبز و توجه به توسعه پايدار 

 سواري روي و دوچرخه وجود مسيرهاي اختصاصی پياده 

 ی پياده ساختار مناسا محالت و دسترسی به خدمات و حمل و نقل عمومی در شعاع دسترس 

  اهميت و اولويت بخشی به دسترسی و امنيت تردد عابرين پياده در محالت 
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 زمينگلفسرزمينمن

فارد در كشاور  ههکتار با امکانات منحصارب 115وسعت  به مجموعه زمين گلف و ريزورت سرزمين ايرانيان در زمينی

 خواهد شاد.تبديل  اي مندان ورزش گلف و ورزشکاران حرفه به پايگاهی براي عالقه

ی اين ورزش در تمامی مراحل پي  برد پاروژه موجاا بهباود و تسااري  روناد سااااخت و الملل بينحضور مشاوران 

گلاف در اي  حفاره 18با باالتارين استانداردهاي جهانی خواهد شد. اين زماين گلاف تنهاا زماين اي  اياجاد مجموعه

بهينه سازي مصرف آب جهت آبياري اساتفاده گردياده  هاي پايدار جهت كشور بوده و در ساخت آن از تکنولوژي

اقامتی ويالئی نيز گلف با دارا بودن منظر سابز، كيفيات فضاائی بسايار بااالئی را فاراهم خواهناد هاي  است. مجموعه

عدد ويالي لاوك  اسات. مشااور ايان مجموعاه شاركت  1311آورد. تعداد ويالهاي واق  در دهکده گلف بال  بر 

Pacific Coast Design .می باشد 

 

 PCD -طرح ای از زمين گلف طراحي شده توسط مشاور نمونه-8شكل 
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 محدوده هلدينگ گلف و مجموعه اقامتي -9شكل 

 

 هکتار معرفی گرديده است. 778مساحت  اقامتی اطراف آنهاي  مشخصات مجموعه گلف و دهکده 5جدول در

 های هلدينگ گلف و مجموعه اقامتي معرفي كاربری -5جدول 

 مساحت )GFA(m2 امکانات پروژه طرح ساخت شركت

 

 

گلف و 
دهکده 
 اقامتی

حفره/ شامل  18زمين گلف با 
 2111كلوپ گلف به مساحت 

مترمرب ، آكادمی و زمين تمرين، 
درياچه، و مركز نگهداري  8هتل، 

هاي جانوري  و پرورش گونه
همچون آهو و گوزن و در حدود 

 ويالي مشرف به زمين گلف 851

238،192 

111 
)شامل  هکتار
هکتار  16
 گلف(زمين 

 

 

دهکده 
المللی  بين

اقامتی و 
فرهنگی با تم 

دوران 
 تاريخی ايران

ويال با شهرسازي و  1111حدود 
الهام گرفته از مکتبهاي  معماري

موجود در كشور خصوصا مساكن 
واق  در مناطق مركزي ايران )يزد، 

 كاشان،...(

232،122 13 

 

 

دهکده 
المللی  بين

اقامتی و 
فرهنگی با تم 

 مدرن

واحد  511ويال و  981شامل 
آپارتمانی با سبك شهرسازي و 

 معماري مدرن

311،616 53 
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 مساحت )GFA(m2 امکانات پروژه طرح ساخت شركت

 

 

دهکده 
المللی  بين

اقامتی و 
فرهنگی با تم 
 اسرانيائی

 961ويال و  131شامل حدودا 
 واحد آپارتمانی با سبك اسرانيائی

259،759 67 

 

 

دهکده 
المللی  بين

اقامتی و 
فرهنگی با تم 
 مديترانه اي

ويال با سبك  181 حدود
اي است. اين دهکده  مديترانه

متشکل از ويالها داراي ديوارهاي 
هاي مسطح، گنبد، سفيد با سقف

الهام گرفته از ويالهاي يونانی، 
 تركی و جزاير درياي مديترانه

295،183 112 

 

 

دهکده 
المللی  بين

اقامتی و 
فرهنگی با تم 
 مراكشی

ويال با سبك  1312حدود 
گرا،  معماري درونمراكشی /. 

داراي حياط مركزي و قرارگيري 
ساختمان در تمام جهات حياط در 

نما  كاري، نور و آب طبقه، كاشی2
در داخل و نماي بيرونی ساده با 

 هاي مشبك رنگ روشن و پنجره

319،129 111 

 

 

دهکده 
اقامتی ويبه 
 كاركنان

واحد  172ويال و  355شامل 
 2111آپارتمانی با قابلت پذيرش 

 نفر جمعيت

221،239 53 

 

 

دهکده 
 ديرلماتيك

بي   ويال كه جمعيتی 763شامل 
نفر را در خود جاي  3111از 

 خواهد داد.
 

189،769 79 

 

 

محله 
 كنسولی

عمدتا  مربوط به ها  اين كاربري
المللی، دفاتر ارائه  موسسات بين

دهنده خدمات كنسولی و 
هاي اداري  و كاربريها  سفارتخانه

اين محله شامل  تجاري هستند.و 
 واحد آپارتمان نيز می باشد 3171

559،159 37 

 778 2،536،683 مجموع
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3فازهای  كاربریهلدينگ

همچون دهکده سالمت، دهکاده ورزش، بااغ بوتانياك، باشاگاه پارواز و دهکاده هايی  شامل كاربري هلدينگاين 

هاي اقامتی پي  بينی  اقامتی منحصر به خود می باشد. پروژههاي تخصصی و  دان  است كه هريك شامل مجمموعه

 اند كه مرتبط با فضاهاي تخصصی پي  بينی شده باشد. اي طراحی شده به گونهها  شده در اين مجموعه

 

 ها هلدينگ ساير كاربری -11شكل 

 

معرفای گردياده اسات. همچناين مسااحت زيار بنااي  6جادول در  هلادينگهاي تخصصی موجود در ايان  كاربري

 بينی شده نيز در هر پروژه به تفکيك ارايه گرديده ا ست. پي 

 3هلدينگ فاز معرفي كاربرهای  -6جدول 

 GFA(m2) امكانات پروژه
 مساحت
 )هکتار(
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 GFA(m2) امكانات پروژه
 مساحت
 )هکتار(

 

دهکده 
 سالمت

ارائه خدمات درمانی در بخ  هاي تخصصی و فوق 
تخصصی گوناگون به بيمااران داخلاای و 

خارجای/داراي دهکده اقامتی سالمندان، مركز 
 توانبخشی/ بيمارستان و...

533،652 15 

 

دهکده 
 ورزش

ورزشی از جمله سالن دارا بودن اماكن مختلف 
فوتسال و زمينهاي تني  و پيست دوميدانی/ امکان 

هاي اقامتی ورزشکاران و  برگزاري مسابقات/ كمپ
 برگزاري اردوهاي ورزشی

611،572 61 

 

 باغ بوتانيك
شناسی سرزمين من مکانی براي جم  آوري  باغ گياه

 هاي متنوع و نادر گياهی در كشور گونه
6،123 565 

 

 باشگاه
 پرواز

ارايه خدمات هوانوردي عمومی با استانداردهاي روز 
دنيا / داراي مجموعه اقامتی كاركنان/ طول باند 

 متر 1811

56،261 2865 

 

دهکده 
 دان 

برنامه ريزي جهت دست يافتن به يکی بزرگترين 
 المللی مجموعه دانشگاهی كشور با استانداردهاي بين

291،823 9565 

 289 1439231 مجموع

 

هایهدفگروه

هااي سانی و فرهنگای  جاذاب و كارآماد باراي كلياه گاروهاي  براسا  نظر مشاورين مجموعه، اين پروژه مجموعاه

مشخص و متناسا با ساليق هاي  هاي هدف پروژه فرد براي هريك ازگروه طراحی گرديده است. اين مدل منحصربه

چنين در كنار هم بتوانند از امتياازات آن  صورت مجزا و هم نيازهاي آنان طراحی نموده كه كليه اعضاي خانواده به و

 مند گردند. بهره
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 های هدفگروه -11 شكل

مزاياینسبيپروژه

نشاان داده  7 جادولكند در  امتيازت ويبه اين پروژه كه آن را از موراد مشابه موجود و يا در حال احداث متمايز می

ها، موقعيات جغرافيااي ممتااز و همچناين برخاورداري از ساطوح بااالي  شده است. به طور كلی تنوع باالي كاربري

 باشد. گيرد از جمله اين امتيازات می د نظر قرار میاستاندارد كه توسط مشاورين مجموعه مور

 امتيازات پروژه -7 جدول

 ها ويبگی مزايا

 امتياز پيشرو بودن 

 جذب مشتريان داخلی 
 اولين در كشور

 گذاري خارجی قوانين خاص براي سرمايه 

  معافيت مالی/عدم وجود ماليات واردات بار روي
 

بخشاای از پااروژه بااه منطقااه وياابه اقتصااادي زرنديااه 
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 ها ويبگی مزايا

 در اين منطقهكاالهاي وارد شده 

 سهولت صادرات مجدد كاالها 

 بوروكراسی كمتر به خاطر قوانين حاكم بر منطقه 

 قوانين واردات/صادرات آسان 

 ورود و خروج آسان به كشور 

 هاي جديد قوانين ويبه براي واردات تکنولوژي 

 اختصاص دارد
و هيااات وزيااران در )مصاوبه مجلاا  شااوراي اسااالمی 

 ارتباط با منطقه ويبه اقتصادي زرنديه(

 )تفريح )پارت آبی، شهربازي، كارتينگ 

  سارگرمی و خرياد )مركااز خرياد، پاارت خاارده
 سواري، باشگاه پرواز( فروشی، اسا

  ،ورزش )كارتينااگ، فرمااوالوان، آفاارود، گلااف
 چوگان، دهکده ورزشی(

 )اقامت )هتل، آپارتمان و ويال 

 جارت خودرو، پارت تجاري(كار )مركز ت 

 ها( آموزش )موسسات آموزشی و دانشگاه 

 )درمان )دهکده سالمت 

 
 افزايی حاصل از تمركز امکانات متنوع هم

  استانداردهاي در ساطح جهاانی )ارجااع شاود باه
 صفحه معرفی مشاوران(

 المللی مشاوران توانمند بين

 برداري  مندي باالي مشتري )مديريت بهره رضايت
طريق دان  فنی منتقل شاده توساط مشااورين از 
 هاي تجاري موفق( مدل المللی و بين

 العاده خدمات فوق

 نزديکی به تهران )مركز جمعيتی كشور( امکان جذب تعداد زيادي مشتري 

 ها و پشتيبانی دولت گذاري سرمايه 

 هاي جامعه جهتی با اولويت هم 
 هاي بلند مدت دولت راستايی با طرح هم

  جذب بخا  قابال تاوجهی از جمعيات باا امکان
 توجه به دموگرافی كشور

 سازگاري با ساليق نسل جديد

 فضاي سبز گسترده هاي توريستی باال جذابيت 

 وسعت زمين هاي آتی امکان توسعه 

 دسترسی هوايی آسان 

 

 فرودگاه: 9نزديکی به 

 كيلومتر( 7المللی امام خمينی ) فرودگاه بين -

 كيلومتر( 31فرودگاه مهرآباد ) -
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 ها ويبگی مزايا

 كيلومتر( 61فرودگاه پيام ) -

 اي آسان دسترسی جاده 

 ها راه مجاورت با آزاد

 ساوه -جاده قديم تهران -
 ساوه -آزاد راه تهران -
 قم -آزاد راه تهران -

 كمربندي جنوب تهران -

 آهن شمال به جنوب كشور راه آهن از طريق راه دسترسی آسان 

 ايستگاه قطار شهري دسترسی سري  به پايتخت 

 پذيرتر و موثرتر مديريت انعطاف 

 گيري سرعت در تصميم 

% خصوصاای 111يااك شااركت  MYLANDشااركت 
 است

 حمايت كامل ملی و استانی از طرح 
نموناه گردشاگري در  تصويا پروژه باه عناوان منطقاه

 المللی توسط هيأت دولت مقيا  بين

 هاي غير تجاري ايمنی در مقابل ريسك 

  مبدأسهولت در انتقال پول به كشور 

 پرداخت خسارت در صورت ملی شدن پروژه 

 گذاران به رسميت شناختن همه حقوق سرمايه 

 FIPPAگذاري خارجی بواسطه قانون  امنيت سرمايه

 هاي ملاای و  انتقااال آسااان مالکياات بااه شااركت
 المللی بين

 سند تفکيکی جداگانه براي هر كاربري

 گذاري می باشد پروژه شروع شده و آماده سرمايه 
تمامی مجوزات الزم شامل پرواناه سااخت جهات اخذ 

 ها در طی مدت سه سال همه كاربري

 مجاورت با استان قم، البرز و قزوين هاي مذهبی جذب تعداد زيادي توريست 

 به فرد در دنيا  هاي منحصر يکی از جاذبه المللی جذب مشتريان بين 



مراحلاجرایپروژه

رعايت استانداردها باال آن و با توجه به ظرفيت موجود در كشاورچه از منظار  و لزومها  با توجه به حجم عظيم پروژه

باه صاورت همزماان وجاود هاا  برداي از كليه ايان پروژه گذاري امکان اجرا و بهره بازار و چه از منظر جذب سرمايه

بارداري  بهرهندارد. به همين دليل بر اسا  نظرات تخصصی مشاورين اين پاروژه در ساه فااز طراحای، سااخت و باه 
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 نشان داده شده است. 12شكل خواهد رسيد. فازبندي پروژه در 

 

 فازبندی مراحل اجرای پروژه -12شكل 

 

هاي مجموعه پرداخته خواهد شد. بر اين اسا  می  و معرفی كاربري هاي مختلف فعاليت در اين بخ  به معرفی بسته

 ذيل تقسيم نمود.هايی  توان مراحل اجراي پروژه را به بخ 

 

 زيرساخت

 باشد.  پروژه شامل برق، آب و فاضالب، راه، گاز و مخابرات میهاي  در مجموع زيرساخت

Quick win of Fast track projects  

 زير ساخت. 1

 گاز برق، ،آب•

 دسترسي مسيرهاي•

 تقاطع هاي•
 غيرهمسطح

 سبز فضاي•

.2 Quick win of 

Fast tracks 

 پارك آبي•

 كارتينگ•

 آفرود•

 شهر خودرو•

 پيست اتومبيلراني•

 كورس اسب•

 گلف•

 چوگان•

توسعه كامل . 3

 كاربري ها

 شهربازي•

 مركز خريد•

مجموعه هاي اقامتي با تم •
 مشخص

 9ساير كاربري هاي فاز •

 ها  Fast trackاتمام •
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شاوند. ماهيات ايان  هاي اقامتی تحت عنوان بساته اول شاناخته مای در كاربري 1كننده ارزش افزودههاي ايجاد  پروژه

برداري رسيده و نق  مهمی در ايجاد ارزش افزوده و همچنين معرفای  به بهرهاي است كه به سرعت  ها به گونه پروژه

ايفا خواهند نماود. ر از امکانات ويبه و شناساندن پروژه به عنوان يك مركز اقامتی/رفاهی لوك  و مدرن و برخوردا

 شود: پروژه به شرح زير تشکيل می 8اين بسته از 

 شهرخودرو .1

 هاي آفرود پيست .2

 پيست كارتينگ .3

 پيست اصلی -موتوراسررت .9

 پارت آبی باز .5

 پيست كور  اسا .6

 زمين گلف .7

  زمين چوگان .8

ي و مشااركت شاركت توساعه در معاونات سارمايه گاذار مطالعات طرح توجيهی اين بخ  از پروژه سرزمين مان،

   سياحان سرزمين من انجام گرفته است.

گذاري زودباازده نماوده كاه  هاي سارمايه اقدام به تهيه بساته MYLAND ها شركت در مرحله اول اجراي اين پروژه

ري از ها نيز تهيه گرديده است. همچنين برنامه زمانبندي ساخت و بهره بردا گزارشات توجيه فنی و اقتصادي اين بسته

گذاران  نشان داده شده است. الزم به ذكر است در صورت ابراز عالقاه منادي سارمايه 11نيز در جدول ها  اين پروژه

هاي زودبازده ، شركت ها چه به صورت كامل و چه به صورت بسته گذاري در هريك از اين اين پروژه جهت سرمايه

                                                 
 . شوند نيز شناخته مي Fast Trackها تحت عنوان  اين پروژه.  1
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MYLAND ها دارد. هآمادگی الزم را جهت همکاري و ارايه اين پروژ 

و  Fast Trackهااي  گذاري، و ميازان سااخت و سااز پيشانهادي در پروژه خالصه اطالعات مربوط به حجام سارمايه

 نشان داده شد ه است. 8جدول هاي زودبازده در  همچنين بسته

 Fast Trackهای  پروژه -8جدول 

 نام پروژه رديف
 حجم كل سرمايه گذاري

 )ميليون ريال(

 هاي زودبازده بسته

 )ميليون ريال(

 18،718 165،921 مركز تجاري خودرو 1

 85،728 118،363 هاي آفرود پيست 2

 67،616 111،769 پيست كارتينگ 3

9 
پيست  -موتور اسررت

 اصلی
921،181 88،181 

 13،111 336،112 پارت آبی باز 5

 89،185 158،713 پيست كور  اسا 6

 86،215 317111 گلف 7

 603,622 1,616,000 جم  حجم سرمايه گذاري

 

توسعهكلپروژه

شاده در  هاي تعريف جز پروژه به مختلف تعريف شده است كههاي  هلدينگطور كلی پروژه سرزمين من در قالا  به

 انجام خواهد گرفت.  Subdevelopersتوسط ها  ، توسعه مابقی اين پروژهFast Tracks بخ 
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شدهودردستاجرااقداماتانجام

اقتصادي و سياسی چه در سطح خرد و چه در ساطح كاالن،  پروژه سرزمين من در ابعاد مختلف اجتماعی، فرهنگی،

يکی از داليل شاروع ايان  توان نمود اثرات مثبت آن را در جامعه مشاهده نمود. بسيار تأثيرگذار بوده و به راحتی می

ا ها، ضوابط و اعتماد و اطمينانی است كه در مساير باه اجارحركت بزر  و مهم، باور به اجراي قوانين، دستورالعمل

گاذار باا انجاام تعهادات خاود و بادون دريافات لذا در اين مسير سرمايه .درآمدن آنها از سوي مسئولين وجود دارد

ميلياارد رياال صارف  1161باال  بار 81تسهيالت بانکی بر اسا  تأييد حسابر  معتمد سازمان بور  تا انتهاي ساال 

طراحی كامل شهرسازي، طراحی زيرساخت، ايجاد  ها جهت مطالعات اصلی، نموده است. شايان ذكر است اين هزينه

هااي اصالی و بساياري  كااربري، سااخت خيابان 29هاي اوليه، تکميل و آماده افتتاح شدن دو كااربري از  زيرساخت

 موارد ديگر است.

 7ويبه ماده  در راستاي آيين نامه اجرايی نحوه تشکيل و اداره مناطق نمونه گردشگري مصوب هيئت محترم دولت به

آيين نامه مذكور و اختيارات داده شده، قراردادي فيما بين سازمان محترم ميراث فرهنگی كشور به عناوان بخشای از 

قارارداد فيماا باين ساازمان مياراث  18مجموعه دولت محترم و سرمايه گذار منعقد گرديد كه بار اساا  مفااد مااده 

انجام شده را به صورت وام و هاي  گذاري % از سرمايه81ن گذار، اين سازمان متعهد گرديده به ميزا فرهنگی و سرمايه

 تسهيالت براي سرمايه گذار تأمين نمايد.

 ی و داخلی انجام می گيرد.الملل بينبه طور كلی اقدامات پروژه در دو مرحله 

 

يالمللبيناقدامات

هاي برگزار شاده در داخال و ياا  اهی و همچنين كارگالملل بينی ارتباطات شکل گرفته با مشاورين الملل بيندر مرحله 

است كه تا كنون انجام گرفته و منجر به تهيه طرح جاام  ، برناماه زيرسااخت و هايی  خارج از كشور از جمله فعاليت
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تعريف شاده نياز از برتارين مشااورين هاي  زير ساخت شده است. همچنين در هريك از پروژههاي  همچنين طراحی

ها دعوت به عمل آمده است. فهرسات ايان مشااورين در  همکاري در اين پروژهتخصصی در سطح بين الملی جهت 

 ارايه گرديده است. 2پيوست 

 

اقداماتداخلي

اياده  اقدامات داخلی انجام شده در دو مرحله قبل از شروع عمليات اجرايی و پا  از آن تقسايم بنادي شاده اسات.

اي برخوردار است، اخذ  شکل گرفته است. مرحله بعدي طی شده كه از اهميت ويبه 1386پروژه سرزمين من از سال 

 كليه مجوزات قانونی بوده كه دربخ  مجوزات به تفصيل ارايه گرديده است. 

 

ساختپروژه

ساير مجوزات قانونی آغاز گرديد. باه با اتمام مراحل اوليه قانونی، اقدامات اجرايی و مراحل ساخت به موازات اخذ 

بار اساا  برناماه ريازي صاوت  آغاز گردياده 11طور كلی می توان گفت ساخت و اقدامات اجرايی پروژه از سال 

 سال پ  از شروع عمليات به بهره برداري خواهد رسيد. 3گرفته فاز اول پروژه 

 

پيشرفتفيزيكيوبرنامهآتي

ادامه نشان داده شده است. اين تصاوير متعلق باه بلاوار اصالی، سااختمان كارتيناگ، تصاوير پيشرفت فيزيکی نيز در 

 ساختمان نمايشگاه خودر و همچنين خط انتقال آب كانال محمديه می باشد.
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 پيشرفت فيزيكي پروژه

   

  

    

   

    

بلواراصلي

ساختمان

مركزتجارت

خودروومسير

خطلولهانتقالآب

 كانالمحمديه

عملياتخاكي

 مجموعهگلف
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گذاریدرپروژهسرزمينمناجزایسرمايه

كااربري  29باه مجموعاه سارزمين مان  broadway malyan با توجه به طرح جام  ارايه شده از ساوي شاركت

مختلف تقسيم گرديده است كه هريك در شركتی مجزا به ثبت رسيده است. بر مبناي مطالعاات امکاان سانجی 

شاركت تاامين سارمايه "گذاري كه با همکاري مشاور مالی مجموعه  انجام شده و مطالعات فنی، بازار، و سرمايه

هزار ميليارد تومان  562مورد نياز در اين مگاپروژه گذاري  انجام گرقته است،. بر اين اسا  مجموع سرمايه "امين

 باشد. طراحی شده توسط مشاور می كاربری 24 توسعهو  های زيرساخت هزينهميباشد كه شامل 

 كاربری 24سرمايه گذاری در 

 ميليارد تومان است. 5211گذاري  حجم كل سرمايه 

 برآورد سرمايه گذاری زيرساخت

نشان داده شده است شامل آب، برق، گاز، مخابرات، مسيرهاي دسترسای و 9 جدولزير ساخت پروژه چنانکه در 

 باشد. می

 های پروژه زيرساخت -9 جدول

گلخانهجهت

 پرورشچمن
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تومان می باشاد كاه باا احتسااب  23،191شده در هر مترمرب  در حدود طور متوسط هزينه مجموعه موارد ياد  به 

ميليارد تومان خواهد بود.  322هکتار مساحت كل پروژه، مجموع سرمايه گذاري مورد نياز در زيرساخت  1911

هکتار مسااحت فضااي سابز،  336تومان و  11،711همچنين هزينه زيرساخت فضاي سبز با احتساب هر متر مرب  

 1گذاري در فاااز  حجاام ساارمايه ميليااارد تومااان افاازاي  ماای يابااد. 363گذاري زيرساااخت بااه  رمايهمجمااوع ساا

 نشان داده شده است.  11جدول ( در11ها )انتهاي  زيرساخت

 ها حجم سرمايه گذاری در زيرساخت -11جدول 

 شرح
 كل سرمايه گذاري

 )ميليون تومان(

 1936 آب

 2126 برق

 1 گاز

 هاي غير همسطح ، ساير)طرح تفصيلی، تقاط 

 ها،گلخانه، منظر آبی( راه
15215 

 18،757 مجموع

گذاریساختارسرمايه

 مشخص گرديده است.13 شكلاز مجموع كل سرمايه گذاري پروژه در  MYLANDسهم سرمايه گذاري 
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 ساختار سرمايه گذاری -13 شكل

گذاري كال مجموعاه  حجم سرمايه شده است.گذاري در پروژه سرزمين من در شکل نشان داده  ساختار سرمايه

و  Master Developerگذاري ساهم  % از كال مبلا  سارمايه1باشد. بر اين مبنا  هزار ميليارد تومان می 562معادل 

 127بساته اول هااي  گذاري در پروژه شاامل سارمايه  MYLANDباشاد. ساهم  می Sub developer مابقی سهم

گذاري مورد نياز شركت  ميليارد تومان می باشد. بر اين اسا  كل سرمايه 363ميليارد تومان و زيرساخت معادل 

گذاري  باشد. مابقی سارمايه ميليارد تومان می 911توسعه سياحان سرزمين من به عنوان توسعه دهنده طرح جام ، 

 پذيرد . انجام می sub developer هزار ميليارد تومان ميباشد كه توسط 967معادل 

ميلياارد رياال توساط  1،161،  1381شاركت تاا پاياان ساال  1بر مبناي گزارشات حسابرسی شادهدر حال حاضر 

 هزينه گرديده است. Fast Trackهاي  پروژه و همچنين پروژههاي  در زيرساخت MYLANDشركت  

مسيرهاي ها و  گذاري در زير ساخت شامل زمين، عقد قرارداد با مشاورين، تجهيز مناب  انسانی، توسعه راه سرمايه

 باشد. عالوه بر سرمايه دسترسی، تامين و فوق توزي  شبکه آب، برق، گاز و مخابرات، و توسعه فضاهاي سبز می

توان تحت عنوان  باشد كه به طور كلی می شامل موارد ديگري نيز می MYLANDگذاري در زير ساخت آورده

                                                 
 

 3هاب 

0% 
 .هاب 

3.% 

ساير كاربريهاي 

 تخصصي

.7% 

اقامت درون كاربري  

 هاي تخصصي

.9% 

 اقامتي با تم مشخص

30% 
كاربريهاي غير اقامتي 

 در دهكده اقامتي

1% 

 زيرساخت

7% 

Fast Track 

2% 

TSI 

9% 
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  را تعريف نمود. MYLANDآورده 

 
 عالوه بر سرمايه گذاری در زيرساخت MYLANDهای  آورده -14 شكل

 مجوزات

 توسعه ايده

Bussines
s model 

مشاوراين 

خبره بين 

 المللي

 هم افزايي

Branding 

حاميان پروژه 

و كاهش 

 ريسك پروژه



193 

 

 
 های زير مجموعه جانمايي شركت -3يوست

 

 MyLandسواالتموردكاوی-4پيوست

 الف: به نظر شما چه ميزان سرمايه براي استقالل پروژه مورد نياز است؟ -1

 ب: در صورت عدم كفايت اطالعات براي برآورد، فرآيند آن را توضيح دهيد.

 هاي مختلف تامين سرمايه را نام ببريد. الف: روش -2

 راه تامين سرمايه پروژه فوق را ترسيم كنيد. ب: نقشه

 هايی براي تامين سرمايه بخ  اقامتی وجود دارد؟ الف: به نظر شما، چه روش -3

 را مقايسه كنيد.  هاي آن ب: مناف  و محدوديت

 الف: محور اصلی درآمدزايی پروژه كدامست؟ -9

 هاي خاصی درباره مورد فوق وجود دارد؟ ب: چه روش

 بندي، و نهايتا تشريح كنيد. بندي، اولويت هاي مترتا بر پروژه را گروه ريسك
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1آالتصداقت.فروشگاهيراق1-1یافته

سالگی بازنشسته شده است. وي خاود  97سال خدمت در نيروي دريايی در سن  31آقاي عباسی بعد از 

 از شغل  راضی بود، اما همسر و دو دختر نوجوان  از سفرهاي طوالنی دريايی او چندان دل خوشی نداشتند. 

هااي نياروي  هااي مصارف پايگاه ي تعاونی رهسال آخر خادمت ، مسائوليت ادا 21آقاي عباسی ظرف 

ي هادايت و ماديريت واحادهاي  دريايی را برعهده داشت و در طول اين مدت، تجربياات گرانبهاايی در زميناه

انادازهاي خاود در طاول  ميلياون توماان از محال پ  111اي حدود  دست آورد. وي سرمايه كوچك تجاري به

شاکل ساررده نازد يکای از  توماان آن به 11ر111ر111ده كاه وجاور كار خدمت و نيز ماترت پدرخانم  جم 

گذاري شده است. وجاوه اخيار در  تومان باقی در بور  تهران سرمايه 111ر111ر111هاي تجاري است و  بانك

اي نيز  كار گرفته شده، و هر آن قابل نقدكردن است. در ضمن، آقاي عباسی مستمري چند سهم فعال و مطمئن به

ريال در ماه است. برخوردار از سالمت جسامی كامال، آقااي عباسای  8ر111ر111ه مبل  آن كند ك دريافت می

آسايی تلف كند. برعک ، قصد دارد فروشگاه ياراق آالت صاداقت  ي عمر را با استراحت و تن قصد ندارد بقيه

 سبتا  بزر  است. ي تهران واق  شده و ن را خريداري و اداره كند. اين فروشگاه در مركز خريد معتبري در حومه

، 1381توسط آقاي جنتی تأساي  شاد كاه تاا زماان فاوت ، در ساال  1379فروشگاه صداقت در سال 

ي شركت را برعهده دارد. اما  ( اداره1312تا به حال )سال  1311كرد. پسر آقاي جنتی از سال  شركت را اداره می

گرداناد.  مانی است كه پادرش شاركت را میتر از ز سود شركت در زمان تصدي وي كاه  يافته و بسيار پايين

 مشکالت اصلی مالك جديد عبارت است از: 

طلباد. ايان  تر از چيزي است كه منطقاه می ها به مراتا مرغوب از حد به كاالهايی كه كيفيت آن توجه بي  .1

خواناد و باا واردات از چاين رقابات  هااي درآمادي مشاتريان نمی ها باا ويبگی سطح از مرغوبيت موجودي

 كند.  نمی

                                                 
وي ويراي  نهايی شده، و متناسا با اوضاع ايران بازسازي شده اسات.  توسط پروفسور ريچارد پت 1189است كه در سال  Westgate Hardware Companyي اصلی افته اقتبا  از  . سوژه1

 روزآوري شد. مجددا  به 1312است. اعداد افته در سال  تنظيم شده 1379شکل فارسی افته حاصل كار حسين عبده تبريزي و فردين صادقی است و در آبان ماه 
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 هاي معوق. در وصول طلافروشی در آغاز و در عين حال اهمال  هاي بي  از حد در نسيه گيري سخت .2

هاي دريافتنی بي  از اندازه باوده، و زياان حاصال از  ها و حساب گذاري در موجودي در نتيجه، سرمايه

هاي دريافتنی، سودآوري فروشگاه را بسيار پايين آورده است. جنتای جاوان تماايلی باه بساتن فروشاگاه  حساب

گذاري متعادد  هاي اساتخدامی و سارمايه شاده، فرصات صيلالتح عنوان مهناد  كاامريوتر تاازه فارغ ندارد، اما به

ي پيشانهادي مناساا، حاضار اسات  كناد، و در صاورت ارائاه عالقاه می ديگري دارد كه او را باه فروشاگاه كم

 فروشگاه واگذار كند. 

آورد،  اي كه قبال  در پايگاه دريايی انزلی براي وي جن  می كه توسط واسطه آقاي عباسی به محض اين

اگذاري فروشگاه صداقت مطل  شد، به ديدار آقاي جنتی رفت و كوشيد تا تصوير دقيقی از موقعيت جااري از و

آالت و سااير  فروشان ياراق فروشگاه در ذهن ترسيم كند. طی مذاكراتی كه آقاي عباسی با مهند  جنتی، عمده

ي بسايار خاوبی دارد، اماا  آينادهعمل آورد، به اين نتيجه رسيد كه فروشاگاه صاداقت  هاي آن منطقه به فروشگاه

اش، باه ايان نتيجاه  مالك جديد آن را به شايستگی اداره نکرده است. آقاي عباسی براساا  تجربياات شخصای

 تواند اوضاع را بهتر كند.  رسيد كه می

، فاروش و 2دهد، در جدول  نشان می 1311اسفند  21ي فروشگاه صداقت را به تاريخ  ترازنامه 1جدول 

هاي خاود از  منعک  است. آقاي عباسی براساا  بررسای 1311تا  1381سال از  11ز ماليات به مدت سود قبل ا

هااي منادرج در  هااي ثابات و موجودي هاا و انباار باه ايان نتيجاه رسايده كاه دارايی نزديك و بازديد از دارايی

هاي دريافتنی ترديد زيادي  ي حساب اند، ولی نسبت به وصول همه ي فروشگاه نسبتا  خوب ارزشيابی شده ترازنامه

اي دريافت كرده كه سررسايد  هاي چند ماهه قيمت چك دارد. آقاي مهند  جنتی از خريداران ابزارآالت گران

 ها از موعد مقرر گذشته است.  بعضی از آن

 آالت صداقت . فروشگاه يراق1جدول

 ترازنامه

 1391اسفندماه  29
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 ارقام به هزار ريال   

 83ر711ر111 هاي پرداختنی حساب 11ر811ر111 موجودي صندوق

 5ر911ر111 هاي جاري ساير بدهی 18ر111ر111 هاي دريافتنی حساب

 111ر111 سرمايه و سود انباشته 93ر211ر111 ها موجودي

   18ر111ر111 هاي ثابت دارايی

 11ر111ر111 ها و ارزش ويبه كل بدهی 11ر111ر111 ها كل دارايی
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 آالت صداقت يراق . فروشگاه2جدول

 1374تا  1364های  فروش و سود قبل از ماليات سال

 ارقام به هزار ريال  

 سود قبل از ماليات فروش سال

 21ر331ر111 21ر331ر111 1381

 22ر681ر111 229ر111ر111 1382

 22ر681ر111 232ر211ر111 1383

 23ر761ر111 293ر111ر111 1389

 29ر571ر111 251ر111ر111 1385

 23ر221ر111 298ر911ر111 1386

 1ر181ر111 239ر111ر111 1387

 11ر261ر111 229ر111ر111 1388

 11ر171ر111 295ر711ر111 1381

 1ر721ر111 253ر811ر111 1311

 1ر111ر111 291ر311ر111 1311

ي  هاي مجاور اين مركز خرياد در پاياان دهاه هاي  دريافت كه ساختمان آقاي عباسی در خالل بررسی

تاري در ايان  توان انتظاار داشات كاه جمعيات بي  ساخته شده است، و منطقه به شکلی بسته است، و نمی 1371

رگونه رشد فروش بايد از توانست ساكنان جديدي داشته باشد، ه جا كه اين منطقه نمی نواحی ساكن شوند. از آن

تار از ايان مركاز خرياد  طريق افزاي  درآمد شخصی ساكنان يا تشويق مشتريان ساكن در منطقه باه خرياد بي 

آباد در  شدند كه به مركز شهر و نواحی مركازي حسان گرفت؛ بايد مشتريان ساكن در منطقه قان  می صورت می

خود را به فروشگاه محلی صداقت منتقل كنند. با توجاه باه آالت شده، نروند و خريدهاي  تهران كه بور  يراق

آالت جديدي در اين منطقه باراي رقابات باا  محدوديت رشد بالقوه، آقاي عباسی پی برد كه هيچ فروشگاه يراق

 فروشگاه صداقت تأسي  نخواهد شد. 

ه فروشاگاه در جريان مذاكره راج  به قيمت فروش احتمالی فروشگاه، مهند  جنتی خاطرنشان كرد ك

كه مبل  نقدا  به صورت چاك باانکی باه وي پرداخات  فروشد، به شرط اين را به قيمت دويست ميليون تومان می

 شود. 

عدد فروش سال 

 اشتباه است. 81
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هاپرسش

ي  قادر خواهاد باود؟ كلياه گذاري او چه آالت صداقت را بخرد، كل سارمايه اگر آقاي عباسی شركت يراق .1

پردازياد را نياز حتماا  در  چه غير از قيمت خرياد می آن گذاري را در نظر بگيريد: يعنی هر هاي سرمايه هزينه

نظر بگيريد. براي اين منظور، فرض كنيد كه قيمت خريد همان دويست ميليون تومان خواهد بود )به جدول 

 مراجعه كنيد.( 3

چه آقاي عباسی از شما بخواهد بعد از خريد فروشاگاه، برآوردهااي حاداكثر، حاداقل، و متوساطی از  چنان .2

كنيد؟ فرض كنياد كاه )الاف( آقااي عباسای فروشاگاه را  دست دهيد، چه ارقامی را اعالم می االنه بهسود س

صورت صنفی اداره كند، و ماليات وي نيز براسا  درآمد فردي  اخذ شود، )ب( نرخ ماليات بار درآماد  به

 درصد باشد، و )ج( تمام سود را براي مخارج شخصی برداشت كند.  25فروشگاه 

ترين قيمتی را محاسبه كنياد  ، حداكثر، حداقل، و منطقی2ده از برآوردهاي سود قبل از ماليات سؤال با استفا .3

 كه آقاي عباسی براي خريد فروشگاه بايد برردازد. 

 حداقل قيمتی كه مهند  جنتی براي واگذاري فروشگاه بايد برذيرد، كدام است؟  .9

 كند، آيا آقاي عباسی بايد فروشگاه را بخرد؟ اگر مهند  جنتی بي  از دويست ميليون تومان تقاضا  .5

 

 ی متوسط  آالت با اندازه های يراق های متوسط فروشگاه . نسبت3جدول

 درصد   

 12 هاي پرداختنی حساب 8 موجودي نقد

 25 تسهيالت بانکی 16 هاي دريافتنی حساب

 37 هاي جاري كل بدهی 59 ها موجودي

 15 بلندمدتبدهی  78 هاي جاري كل دارايی

 98 ي سودهاي سنواتی عالوه سرمايه به 22 *هاي ثابت داراي

 111 ها و سرمايه كل بدهی 111 ها كل دارايی

 است. و انبارها ملکی است كه ساختمان فروشگاه  فرض بر اين* 
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شركتليستون.1-2یهافت

ساتون، يت لكشار كتملا ي برنامه، 2یجنوب يكت آتالنكعامل شرمدير ،1چارلتون كج ،2115ه يل ژانويدر اوا

 رد.ك یم یرا بررس ،یمتخصص در محصوالت صنعت یار خانوادگكو ساك يك

شود.  یت ميريمد 9ستونيم لياش، ج نون توسط نوهك  شد و ايتأس 3ستونيل يتوسط هامفر 1131ستون در سال يل

 ي هيارا بار پا يزد دارد و در طاول زماان رواباط و مناسابات زباان يیت و اعتمادزايفكيدر  یستون شهرت خوبيل

ون ياليم 311باه  2119ده است. فروش آن در ساال ينندگان  توسعه بخشك ان و عرضهيبه مشتر ياعتماد و وفادار

 است.  دهيون دالر رسيليم 21دالر با سود خالص 

 ر است:يقرار زبه  2119دسامبر سال  31ت در كان و ترازنامه شريصورت سود و ز

 ون دالر(يليان )ارقام به ميصورت سود و ز

 311 فروش

 218 (تر از استهالي)غ یاتيعمل يها نهيهز

 12 تات و استهاليقبل از بهره، مال یاتيسود عمل

 31 تنه استهاليهز

 62 اتيسود قبل از بهره و مال

 19 بهره ي نهيهز

 98 اتيسود قبل از مال

 11 اتيمال

 21 سود خالص

 

                                                 
1. Jack Charlton 
2. South Atlantic Corporation 
3. Humphrey Liston 
9. Jim Liston 
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 ال(يون ريليترازنامه )ارقام به م

 ها و حقوق صاحبان سهام یبده ها يیدارا

 35 یپرداختن يها حساب 5 وجه نقد

 191 بلندمدت یبده 31 یافتنيدر يها حساب

 175 یل بدهك 66 االك يموجود

   112 يجار يها يیجم  دارا

 135 حقوق صاحبان سهام 218 ثابت يها يیخالص دارا

 311 و حقوق صاحبان سهام یل بدهك 311 ها يیل داراك

 

از  يکایل شادن باه يتباد ه هادف او هماوارهكا نياستون را داشات. اول ايل قصد تصاحا ليچارلتون به چند دل

سااخت.  ین هدف هموار ميتحقق ا ين گام را برايستون اولين صنعت بود و تصاحا ليگران در اين بازيتر یاصل

 يبرا ياديل زيجه تمايبود. در نت یار رقابتيمت بسيق ي وب مشخص و در حوزهچچار، صنعت بال ، با كه دوم اين

ت كه نق  شرك یداشت، درحال يیاروپا يشورهاكن يب يت قدرتمنديستون موقعيعالوه ل ادغام وجود داشت. به

ت يريماد طور منساجم ستون باهيه لكبود   پررنگ نبود. چارلتون متقاعد شده یليدر آن منطقه خ یجنوب يكآتالن

 افتن هستند.ي دست قابل یراحت ت، بهكن شريدر ا یمهم يها شرفتيشود و پ ینم

ردن اطالعاات ك ستون و فراهميار لوك ساك یران ارشد و متبحر را جهت بررسياز مد ياركگروه  يكچارلتون 

خاوب  ي ندهيبر آ ینظر خود را مبن سرعت اتفاق ن گروه بهيل داد. اکيستون تشيل یابيو مفروضات الزم جهت ارز

سال بعد از  2 يدرصد برا 5، یسال آت 2 يدرصد برا 6با رشد مورد انتظار ساالنه  یار محصوالت صنعتكو ساك

 یآساان ساتون باهيه لكان بااور بودناد يان گاروه بار ايردند. اكالعمر اعالم  م درصد رشد ساالنه مادا 3آن و سر  

ساود  ي هيرا ارائاه دهاد. حاشا يرد بهتارکاآن فعال است، عمله در ك يیسبا شهرت خود در بازارها تواند به یم

ه در گاردش يطاور سارما نياباد، هميتوانست بهباود  یدرصد بود، م 21ه در حال حاضر كات ياز مال قبل یاتيعمل

شده در  فروش گزارش يدرصد 19ن يانگيتر از م  يب يا مالحظه طور قابل درصد فروش است، به 21ه ك یاتيعمل

 صنعت بود.
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، ساالنه تاستهال ي نهيات هزيون دالر است و طبق فرضيليم 35ساالنه حدود  يا هي، مخارج سرمايزير ق برنامهطب

 ياكبرساد، و بعاد از آن هار دو در  2111در ساال  يا هيابد تا به سطح مخارج سارماي ی  ميون دالر افزايليم 1

ت يارآمدتر در رابطه با موقعكت جسورانه و يريمد يكه كن گروه معتقد بودند ين ايچن مانند. هم میسطح، ثابت 

 درصد برساند. 38درصد به  91اه  دهد و آن را از كدرصد  2ات را تا يتواند نرخ مؤثر مال یستون، ميل یاتيمال

ار، كاو سااكه در باازار باور  فعاال و از لحااظ كا 1زات نلساونيت تجهكدر رابطه با شر ین گروه، اطالعاتيا

 ین اطالعات باه هماراه اطالعاات مااليردند. اك يستون است، گردآوريسه با ليقابل مقا یها و ساختار مال يیدارا

 ردهكارا تصااحا  2ت بلموناتكاست. سال گذشته، نلسون، شار ارائه شده 2در جدول  یجنوب يكت آتالنكشر

، انجاام 5/11 9سودمت به يو نسبت ق 3تات و استهاليسود قبل از بهره، مالميليون دالر  2/5بود و معامله براسا   

 است.   داده شدهينما 3ه در جدول يشد. اطالعات بازار سرما

 ون دالر(يليت نلسون )مكو شر یجنوب يكت آتالنتكشر ی: اطالعات مال2جدول

 ت نلسونكشر یجنوب يكت آتالنتكشر 

 511 511 فروش

 179 152 تات و استهاليسود قبل از بهره، مال

 113 11 اتيسود قبل از بهره و مال

 51 51 سود خالص

 215 216 حقوق صاحبان سهام يارزش دفتر

 21 25 تعداد سهام

 31 51 مت در سال(ين قيانگيمت سهم )ميق

 %81 %81 هينسبت حقوق حاصبان سهام به ارزش بازار سرما

 1631 1631 (یاهرم يا بتا )بتايضر

 

 2115ه يه در ژانوي: اطالعات بازار سرما3جدول 

 هيبازار سرمااطالعات 

                                                 
1. Nelson Equipment Corporation 

 2. Belmont Company 
3. Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization (EBITDA) 
9. Price to Earnings ratio (P/E) 
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 %9/3 نرخ اسناد خزانه سه ماهه

 %7/5 نرخ اوراق قرضه خزانه ده ساله

 %1/6 بازار كسيصرف ر

 %1/8 ستونيبلندمدت ل ینرخ بهره بده

 

ن تصااحا ياامال  معتقد بود اكاش است. اگر چه او مات چارلتون در حرفهين تصميتر از مهم يکیستون يل كتمل

مناساا انجاام دهاد.  یمتاين و قکط ممين شراين عمل را در بهتريباشد، قصد دارد ا یو درست م یمنطق یاقدام

تاوان ماان   یتاوان اساتفاده نماود؟ چگوناه م یم یرد؟ از چاه روشاكا يگاذار ساتون را ارزشيتوان ل یچگونه م

ارلتون باا ه چاكاهساتند  یها ساواالت نينمود؟ ا ین ماليد تأميبا ستون شد؟ چگونه معامله رايل يباال يگذار متيق

 رو است. ها روبه آن

 الف. مفروضات طرح:

 د:ينكر را لحاظ يدر محاسبات خود مفروضات ز

 است. 2119دسامبر  31ستون يروز ادغام و تصاحا ل .1

 شود. یم كسال مستهل 9ظرف  یورو و به روش خطيون يليم 191ستون به مبل  يل یقبل یبده .2

 رد.كالعمر اخذ  الت ماداميدرصد به عنوان تسه 11بهره  ورو و با نرخيون يليم 25ستون يدر روز تصاحا، ل .3

 ر خواهد:يبه صورت ز یاتيه در گردش عمليو سرما یاتيه سود عمليبهبود در حاش .9

 2111 2118 2117 2116 2115 سال

 %25 %29 %23 %22 %21 )%(یاتيه سود عمليحاش

 %19 %19 %15 %16 %17 )% فروش(یاتيه در گردش عمليسرما

 ت(كدرصد ارزش شر 2با  ياست. )تقر ورو برآورده شدهيون يليم 6/1معامالت برابر با  يها نهيهز .5

 

 ب. سؤاالت:

باا اساتفاده از  ینساب يت( را براساا  روش ارزشاگذاركحقوق صاحبان سهام و ارزش شار  ستون )ارزشيل .1
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 د.ينك يارزشگذار P/E و EBITDA يها نسبت

 د:ينك يگذار ر، ارزشيز ينقد هاي انيجرمبتنی بر  يگذار ارزش يها ستون را بر اسا  روشيل .2

I. ؛1ان نقديل جريتنز 

II. ؛2ن شدهييتع یارزش فعل 

III. 3روش حقوق صاحبان سهام. 

اسات   ردهكاورو تصااحا يون يليم 91/978(، EVت )كستون را با ارزش شريل یجنوب يكد آتالنينكفرض  .3

(EBITDA 2/5،  مطلوب است:2119سال ،) 

 جدول مناب  و مصارف؛ -

باود؟ )لطفاا  از   ن معامله چقادر خواهاديستون در ايل ي( براIRR) موردنظر یداخل یبازدهنرخ  -

 د.(ينكن محاسبه يروش حقوق صاحبان سهام در ا

                                                 
1. Discounted Cash Flow (DCF) 
2. Adjusted Present Value (APV) 
3. Equity Method 
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.شركتكراوندرمقابلشركتسيرا1-3یافته

را  2رايخاود سا يا هلنادياناد، قصاد دارد رقك یت ميالت فعالکد شيه در صنعت تولك، 1رونك يکیت بلبكشر

  دسات آورده شاور خاود بهكدر  يا توجاه ت درخور يرون بوده اما موقعكتر از  كوچكار يرا بسيند. سكتصاحا 

عالوه محصاوالت  درصد است. به 21حدودا   يالت با سهم بازارکت بازار شكن شريرا سوميقت سياست. در حق

 شود. یز صادر مين يیشور اروپاكن يرا به چنديس

باا فاروش محصاوالت عمدتا    درآمد )يافزا ي نهيدر دو زم يا توجه يی قابلافزا قدند همرون معتكران ارشد يمد

ت يريرون در مادكاو اساتفاده از دانا   9ياقتصااد ي صارفه ي جاهيناه )در نتياه  هزكا( و 3گريددر بازار يکا

 عرضه(، وجود دارد. ي رهيزنج

 سازي سيرا شركت شکالت
 صورت سود و زيان

 )ارقام به ميليون يورو( 2111دسامبر  31سال مالی منتهی به 
 852 فروش
 (716) هاي عملياتی هزينه

 196 سود عملياتی قبل از بهره، ماليات و استهالت
 (95) استهالت

 111 سود قبل از ماليات
 (3569) %(35ماليات )

 6567 سود خالص
 

جدياد باا  يجديد(. سيرا ي)سيرا قرار دهدكرون در نظر دارد با استفاده از اهرم، شركت سيرا را تحت تملك خود 

هاي اسرانيايی ارائه  شود. اين تسهيالت را يك گروه از بانك تركيبی از بدهی و حقوق صاحبان سهام تأمين مالی می

درصاد باه روش خطای و در طاول هشات ساال مساتهلك  5ميليون يورو با نارخ بهاره  911خواهند كرد. مبل  وام 

ديركارد و در پاياان  ي اصل وام را بدون جريمه ي رنده اين اختيار را خواهد داشت تا ماندهگي وامعالوه،  بهشود؛  می

شاود و  تأمين مالی توسط شركت كارون تاأمين میي  از اين برنامهسرمايه جزء ( بازپرداخت كند. 2119سال پنجم )

                                                 
1. Crown 
2. Sierra 
3. cross selling  
4. economy of scale  
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جديد با  ياحا شركت، سيراموردنياز براي اكتساب سيرا است. پ  از تکميل مراحل تص ي معادل ماندهآن مقدار 

 آزاد ايجادشده توسط سيرا، بازپرداخت خواهد شد. يشود. مبل  بدهی با جريان نقد سيرا ادغام می

هاي سيرا  مديران كرون قبل از تصاحا، تحقيقات و مطالعاتی در رابطه با سيرا انجام دادند و روند سوددهی و هزينه

 دند.بينی كر ( پي 2111-2119سال آتی ) 5را تا 

رشاد كناد و پا  از  2111و  2111هاي  درصد در ساال11رود فروش تا  : اگر سيرا مستقل بماند: انتظار می1سناريو

ساود عمليااتی قبال از  ي رود حاشايه انتظاار مای ،چنين درصد بشود. هم 1نرخ رشد  2119تا  2112هاي  آن در سال

تاا  2112تاا  2111هاي  رآورد شاده اسات( در ساالدرصد با 1/17، 2111بهره، ماليات و استهالت ) كه براي سال 

درصد برسد. سارمايه در گاردش معاادل  5/16به  2119و  2113هاي  درصد كاه  يابد و اين كاه  براي سال17

 95اي برآوردشده به اين قارار اسات:  شده است. مخارج سرمايه  به بعد درنظر گرفته 2111درصد فروش از سال 15

استهالت در  ي . هزينه2119، و 2113، 2112هاي  ميليون يورو در سال 91، 2111و  2111 هاي ميليون يورو در سال

 ي است. در ساختار سارمايه  ميليون يورو برآورد شده 91، 2119ميليون يورو و در سال  95، 2113تا  2111هاي  سال

رود نارخ مالياات  كناد. انتظاار مای مالی از بابت بهره پرداخات نمی ي در نتيجه، سيرا هزينه .سيرا بدهی وجود ندارد

 درصد باقی بماند. 35شركت در سطح 

ي ساود قبال از بهاره،  شود. حاشيه افزايی و بهبودهايی حاصل می : اگر كرون موفق به تصاحا سيرا بشود، هم2سناريو 

درصاد  21باه  2112و  2111هاي  ت و در ساالافزاي  خواهد ياف 2111درصد براي سال  5/18ماليات و استهالت تا 

 2119درصد كاه  يافته و در اين حاد تاا ساال 11دليل رقابت سنگين( تا  )به 2113كه در سال  خواهد رسيد، درحالی

درصاد كااه  يافتاه و در ايان ساطح 12تا  2111عنوان درصدي از فروش در  باقی خواهد ماند. سرمايه در گردش به

، 2119و  2113درصااد، و بااراي 15، 2112و  2111هاي  درصااد، در سااال12، 2111وش در مانااد. رشااد فاار باااقی می

گذاري در بازساازي زماين و تجهيازات خاود داشاته باشاد؛ در  اي باراي سارمايه درصد خواهد بود. سيرا بايد برنامه12

 51، معاادل 2113و  2112ميلياون ياورو، در  71، برابار 2111ميليون ياورو، در  81، 2111اي در  نتيجه، مخارج سرمايه
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ي اساتهالت  گذاري، هزيناه است. به دليل اين سارمايه ميليون يورو درنظر گرفته شده 61برابر  2119ميليون يورو و در 

تاا  2112و در  ، 2111ميليون ياورو و در  55، 2111ميليون يورو در  95كه  طوري نيز از سناريو اول بيشتر خواهد بود به

 درصد باقی بماند. 35رود ماليات شركت در سطح  است. در نهايت انتظار می  برآورد شده ميليون يورو 61، 2119

 صورت زير است: شرايط تملك طبق برآورد مديران كرون به

 درصد است.12سيرا، قبل از ادغام، )بدون اهرم(  1حقوق صاحبان سهام ي نرخ مناسا هزينه -

 ندارد.، سيرا وجه نقد در دستر  2111دسامبر  31در  -

 شود: هاي معامالتی به صورت زير محاسبه می هزينه -

 درصاد ارزش شاركت 1( كاارمزدي برابار باا 2گذاري مشاور كرون در اين معامله )رابرتساون بانك سرمايه

 ميليون يورو است. 11حداقل اين كارمزد  وكند،  شده را دريافت می تملك

  شود. تداي اخذ وام دريافت میدرصد بدهی در اب 75/1كارمزد دريافتی بانك به ميزان 

 است.  ميليون يورو برآورد شده 3طور كلی  هاي قانونی به و هزينه 3ريزكاوي ي هزينه 

هاي  است. با توجاه باه قاانون كناونی مالياات، هزيناه  دسامبر( پرداخت شده 31) 2111تمامی مخارج در پايان سال 

 كنند. لياتی ايجاد نمیدر نتيجه سرر ماو ماليات نيستند،  ي معامالتی كاهنده

APVبا استفاده از روش 
 گذاري كنيد. ، سيرا را در هر دو سناريو ارزش9

را  2111سال آتای طراحای كنياد. )ساال  5در هر سناريو، صورت سود و زيان و صورت جريان وجوه نقد را براي 

 عنوان سال پايه درنظر بگيريد.( به

 كه ارزش نهايی اهميت بسياري دارد، براي برآورد آن از اطالعات زير استفاده كنيد: اج ن از آ

هاي نقدي را با نرخ  ، جريان2العمر و در سناريو  هاي نقدي را ثابت و مادم ، جريان1جريان نقد آزاد: در سناريو  -

                                                 
1. Equity required rate of return 
2. Robertson & Company  
3. Due Diligence  
4. adjusted present value  
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 درصد ساالنه درنظر بگيريد. 5/3رشد 

العمر )در همان نرخ بهاره( بااقی  طور مادام ، به2119ي  بدهی در ترازنامه در رابطه با سرر مالياتی، فرض كنيد ميزان -

 كند. ي ثابت صادر می ي بلندمدت با نرخ بهره خواهد ماند. در واق  كرون بعد از بازپرداخت وام، اوراق قرضه

هاي نقد باياد  اناست و تمامی جري انجام شده 2111دسامبر  31سازي، درنظر بگيريد كه ادغام در تاريخ   جهت ساده

شاود. )تماامی مقاادير باه  چنين فرض كنيد اقساط وام در پايان هار ساال پرداخات می به اين تاريخ تنزيل شوند. هم

 شود.(  ميليون يورو و با يك رقم اعشار نماي  داده

 با توجه به اطالعات ارائه شده، به سؤاالت زير پاسخ دهيد.

1ارزش حقوق صاحبان سهام و ارزش شركت .1
ها در صورتی كه سيرا  چقدر است؟ اين ارزش 1را در سناريو سي 

 مقدار خواهد بود؟ با ساختاري اهرمی تصاحا شود، چه 2در سناريو 

عنوان  باه 2111قبال از بهاره، مالياات و اساتهالت  برابار ساود 5/6باياد جديد باراي ادغاام  يفرض كنيد سيرا .2

 ادغام برردازد: ي هزينه

كنناد چقادر اسات؟  درصادي( دريافات می صاورت قطعای و كه سهامداران سايرا )به 2مقدار صرفی .1-2

 )صرف را در مقايسه با ارزش سيرا قبل از ادغام بدست آوريد.(

سيرا چقدر خواهد بود؟ )جهت پاساخ باه ايان ساؤال  ي گذاري كرون در قسمت سرمايه ميزان سرمايه .2-2

 جدول مناب  و مصارف ادغام را ارائه كنيد.(

 CCF، باا اساتفاده از روش2 يحقوق صاحبان سهام و ارزش شركت سايرا در ساناريوارزش  .3
چقادر خواهاد  3

 بود؟

 

                                                 
1. equity value and enterprise value  
2. pemium  
3. capital cash flow  
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)الفوب(بِيای.شركت1-4یافته

(eBay)يبِشركتای
1

تاپ را فشار داد تا گزارش مالی  بيی، دگمه ارسال روي لپ مالی و معاون عملياتی شركت اي 2ير گی گري بن

وال  و بود 1118سرتامبر  15روز  بفرستد.ي شركت،  ساله 31ي  مديره تأرئي  هي 3،ير اميديار هفتگی را براي پی

ی باازار تاا حاد زياادي ناشای از ثباات ثير تابستانی تالطم شديد باازار دچاار سارگيجه باود. بیأاستريت هنوز از ت

نگر ناشی از بحران اقتصادي فزاينده در آسيا و ساير بازارهاي روباه توساعه باود.  ي افتان هاي بازار سرمايه نگرانی

ناام « آنفاوالنزاي آسايايی»چاه  گذاران نگران بودند اقتصاد اياالت متحاده نتواناد در مقابال آن بسياري از سرمايه

ي ايااالت متحاده  دانستند. اگرچه نرخ بهره ناپذير می و از سوي ديگر كسادي را اجتناب گرفته بود مقاومت كند

همراه داشات، شااخص  باه 9درصاد ثمار 6/5ي خزاناه  سااله اوراق سیو درصاد  9خزاناه  اسنادهنوز پايين بود و 

تر آماده باود.  پاييندرصد از باالترين سطح آن كه فقط دو ماه پي  به آن رسيده بود،  13حدود  5115پی  اند ا 

اش را آغااز  ترين سطح خود در اواخار اوت، دوبااره حركات صاعودي بازار اوراق بهادار بعد از سقوط به پايين

 آمد.  چنان پايين می شديد بود. اما ارزش سهام اينترنتی هم 6چنان دستخوش تالطم كرده بود، اما بازده هم

 ي ژوئيه سقوط كرده بود.  از اوج خود در نيمهدرصد  91وبي   كم (ISDEX)شاخص سهام اينترنتی 

دهد، و  و شاخص اينترنتی را براي سه ماه گذشته نشان می 511پی  اند مسير حركت شاخص ا  1شکل 

 كند.  روند درازمدت تالطم كل بازار را تصوير می 2شکل 

ي عماومی  ين عرضاهفرايند ثبت نخساتبِی  اي سابقه رسيده بود، دو ماه قبل كه ارزش سهام به سطحی بی

آغاز كرده بود. اماا، وقتای باازار شاروع باه اصاالح خاود كارد،  7سهام  را در كميسيون بور  و اوراق بهادار

                                                 
ور در شركتی ي مؤثر يا ناكارآمد ام ي اداره كه نحوه اند، و نه اين براي بحث در كال  نوشته (Michael J. Schill)و پروفسور مايکل ج. شيل  (Jason Burnett). اين افته را جيسون برونت 1

 ي داردن است.  و دانشگاه ويرجينيا، مدرسه 1111را نشان داده باشند. افته مربوط به سال 
2. Gary Bengier 
3. Pierre Omidyar 
4. yield 
5. S&P 500 Index 
6. volatility 
7. Securities & Exchange Commission (SEC) 
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ي سهام چشم پوشيدند و يا آن  داشتند يا از عرضه1ي عمومی سهام ي اوليه هاي ديگر كه عرضه بسياري از شركت

ي  ي عمومی ساهام از اواساط دهاه ترين زمان براي عرضه آرامي گذشته  را به تعويق انداختند. درواق ، چند هفته

را نساابت بااه تعااداد  1118افتاده در سااال  تعويق شااده يااا بااه ي منتفی هاي اوليااه شاامار عرضااه 3بااود. شااکل  1171

كند و از  نيز از ديگران پيروي میبِی  اي كردند گذاران فکر می دهد. برخی سرمايه يافته نشان می هاي تحقق عرضه

 اندازد.  پوشد يا آن را به تعويق می ي سهام چشم می عرضه

بازارها و تبليغااات  جمعااهها،  سمساااريها،  فروشاای فاارد از ديرباااز از طريااق امانت همعااامالت فاارد باا

محال فاروش را ي  ي تبليغات و هزينه ي فروشندگان موظف بودند هزينه پذيرفت. همه شده صورت می بندي طبقه

هاي بااالتر باه  صورت قيمت هاي گزاف به ونقل و بازاريابی را تقبل كنند. اين هزينه ي حمل برردازند و كل هزينه

ي مديريت انباار باود و از ضاعف و پوشا   شد. اين روش مرسوم معامله مستلزم تقبل هزينه خريداران منتقل می

 برد.  محدود بازار نيز رنج می

هاي فشااري  ير اميديار افتااد كاه دوسات دختارش كاه بساته اينترنتی زمانی به سر پیفروشی  فکر امانت

پيادا  PEZي  كارد، شاکايت داشات كاه در خلايج سانفرانسيساکو، فروشانده اتريشی را جم  می PEZنبات  آب

ا هم از طريق آن ب PEZكوشيد يك سايت اينترنتی بسازد كه گردآورندگان  ير كه می شود. چند ماه بعد، پی نمی

تري  ي اينترنتی به بازار وسي  ير از طريق معامله دست زد. پیبِی  اي آشنا بشوند و معامله كنند، در نهايت به تأسي 

ي گزاف مديريت انبار در روش ارسال متعارف را تقبل كناد. در وضا   كه ناچار باشد هزينه دست يافت، بی آن

روز به مركز معامالت دسترسای داشاته  وچهار ساعت شبانه توانستند در بيست جديد، خريداران و فروشندگان می

 شد.  تر می ي اينترنتی هم براي هر دو طرف بسيار كم ي معامله باشند و هزينه

شاده باراي  زماان صرفي خريد و فاروش عباارت اسات از:  اجزاي اصلی تجربهگفتند  گران می معامله

داران و كساانی كاه  اميديار باراي جلاا مجموعاه .رايندجستجوي اقالم مختلف و تعامل اجتماعی مالزم با اين ف

                                                 
1. initial public offering (IPO) 
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كاه در آن محيطای  .رو باود حاضر بشوند از اين طريق معامله كنند، با مشاکل باازآفرينی محايط معاامالت روباه

 راحتی معامله كنند و از انجام معامله لذت ببرند.  خريداران و فروشندگان به

كه او نوعی  اي در خدمات وب خود گنجانيد. نخست اين اميديار براي جلا توجه ابتکارات هوشمندانه

تنها ح  فوريت و ضرورت را الغا كند، بلکه باه خريادار امکاان  چارچوب معامالتی شبيه حراج ابداع كرد تا نه

به صفحات « زدن چاشنی»بدهد در نوعی مناقصه براي هر كاال شركت كنند. دوم، براي فروشندگان فرصتی براي 

شاان را آپلاود كنناد ياا از موسايقی اساتفاده  شدند عک  اجنا  راهم كرد: فروشندگان تشويق میشان ف تبيلغاتی

شاده درسات كارد كاه منااف   گر ثبت متشکل از كااربران معاملاهبِی  اي ي كه اميديار نوعی جامعه كنند. سوم اين

ي فعاالن و  الکترونيك همهفهرستی از پست بِی  اي كاالهاي موضوع معامالت بودند.مند  عالقهمشترت داشتند و 

ي فاروش  توانساتند دربااره ی میبِا ي اي فراهم كرد كه از آن طريق اعضاي جامعهبِی  اي  هايی مثل كافه روم چت

ها و عادات خود و ساير مسائلی حرف بزنند كه رباط مساتقيمی باه معاامالت نداشات. سارانجام  اقالم، سرگرمی

بِای  اي ي ي كيفيت نسبی اقالم، فروشندگان و خريداران فعال در جامعه بارهبه كاربران امکان داد دربِی  اي كه اين

 منظور براي تعامل اعضاي جامعه با يکديگر فضايی ايجاد كرد.  با هم بحث كنند و بدين

باا باي  از ياك هازار بِای  اي برگزار شد. سه سال بعد، 1115ی در روز كارگر سال بِ نخستين حراج اي

ترين فضاي  ترين و محبوب ده و هفتاد هزار اقالم فروش جديد در هر روز مبدل به بزر ش گروه كااليی فهرست

جات،  ی شااامل عتيقااهبِاا شااده در آدر  وب اي فاارد در اينترناات شااده بااود. اجنااا  معامله همعااامالتی فاارد باا

ی، عکا  بازي، اتوموبيل، كامريوتر، عروسك، سکه، جواهرات، لوازم برق هاي ورزشی، كتاب، اسباب يادگاري

پرداخت، بلکه صرفا  محيطی  كرد و نه پولی براي اجنا  می شد. اين شركت نه كااليی دريافت می و موزيك می

براي معامله ميان خريداران و فروشندگان ايجاد كرده بود. براي كسا درآمد، اين شركت از فروشندگان باراي 

عنوان حاق انجاام  كرد و به اي هر قلم كاال دريافت میاز دالر به 21تا  25/1العملی از  اصطالح پستی حق ارسال به

دهاد.  هاا را نشاان می جادول ايان نرخ 9گرفات. شاکل  درصد قيمت فروش نهايی را می 5تا  25/1معامله هم از 
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طور مجاانی در  كشايد. خرياداران اجاازه داشاتند باه حراج براي اقالم ارسالی از دو ساعت تا چند هفته طاول می

بِی  اي داد و معامله بدون دخالت ی به فروشندگان و خريداران اطالع میبِ در پايان حراج، اي سايت جستجو كنند.

 رسيد.  انجام می به

، بناابر 1118ژوئان  31هاي اينترنتی سودآور بود. در طول شا  مااه مختاوم باه  ی از معدود شركتب اي

 221معناي  يليون دالري بود، و اين بهم 1/19ميليون دالر روي درآمد كل  7/2گزارش سود عملياتی اين شركت 

هااي ماالی  ي اول ساال قبال باود. گزارش درصد افزاي  درآمد فروش نسبت به نيمه 811درصد افزاي  سود و 

 كنيد.  مشاهده می 6و  5هاي  شركت را در شکل

رقابت

شامار  1118فرد باوده اسات، در طاول شا  مااه اول ساال  باه ي اينترنتی فرد ی كه پيشاهنگ معاملهبِ اي

در هماان  511ر1111باه  211ر111زماان  را از  هااي هم و تعاداد حراج 851ر111به  391ر111كاربران  را از 

شامرد.  ي اين نفوذ در بازار را براي دوام موفقيت خود ضروري می ادامهبِی  اي ي زمانی افزاي  داده است. دوره

المللای  جهانی به اينترنت خدمات خود را باه ساطح بين گيري از افزاي  دسترسی اين شركت اميدوار بود با بهره

 نفر بود.  76در اين زمان بِی  اي برساند. تعداد كاركنان

فرد در اينترنت چنادان جاذاب از  ي فردبه ي زيادي پيشگام بود، معامله در اين راه با فاصلهبِی  اي اگرچه

هاي برز  را به ميدان كشاانيد.  ي اينترنتی و نيز برخی شركت الساعه هاي خلق كار درآمد كه بسياري از شركت

شاركت  آن زمااندر  هايی كه درگيري مستقيم يا غيرمستقيم داشتند چشمگير شد. چيزي نگذشت شمار شركت

(، شركت 3اي از شركت تايمز ميرور )شاخه 2ور  ، شركت حراج يونی1سيل افزار آن حراج ياهو با استفاده از نرم

تر تخصصی در خدمات معامالت  هاي كوچك ( و شمار زيادي شركت1ي كريتيو كامريوترز )شركت تابعه 9يوبيد

                                                 
1. Onsale 
2. Auction Universe 
3. Times-Mirror 
4. Ubid 
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هايی نيز بودند كاه  ها، شركت كردند. عالوه بر اين رقابت میبِی  اي فرد ي فردبه الکترونيك مستقيما  با بازار معامله

، AOLشااده مثاال  هاي باازر  تثبيت رفاات سايرشااركت در اياان بااازار رقاباات غيرمسااتقيم داشااتند. انتظااار می

تري در اين صنعت  اي، نق  فعال هاي رسانه هاي معتبر يا ساير شركت كام و روزنامه مايکروسافت و آمازون دات

 كنيد.  مشاهده می 7و رقباي مستقيم  را در شکل بِی  اي ي مالی ميان ده گيرند. مقايسهبرعه

اي عماده باراي ارتباطاات شاناخته شاده اسات.  صنعت اينترنت چندان مدتی نيست كاه در مقاام رساانه

در ساال  ميلياون 61كرد شمار كاربران اينترنت در سراسار جهاان از  برآورد می (IDC)ها  المللی داده شركت بين

ميلياارد  32كرد تجاارت اينترنتای از  برآورد می IDCچنين  خواهد رسيد. هم 2112ميليون در سال  321به  1117

خواهد رسيد. حفظ موقعيت رقابتی در صنعت  2111ميليارد در سال  131به  1118دالر در سراسر جهان در سال 

ژيك، محدوديت ظرفيت زيرساخت وب/شابکه و هاي سري  تکنولو پرتالطم اينترنت كاري دشوار بود. پيشرفت

ي  افزار هزينه افزار و سخت اعتماد نرم كردن سيستم قابل ترين مسائل در اين رقابت بود. فراهم امنيت سيستم از مهم

ي  كرد. آهنگ سري  پيشرفت تکنولوژي مساتلزم دسترسای باه سارمايه هاي اينترنتی تحميل می گزافی به شركت

تاا بِای  اي ساايت بود. وببِی  اي ترين تهديد براي تغييرات سري  بشود. امنيت سيستم مهم كافی بود تا صرف اين

ي بزرگای باه  بود. نارساايی سيساتم اكسادو  لطماه 2و بسته به حمايت شركت ارتباطات اكسدحد زيادي وا

انتقااالت ايان سيساتم  رو بود. اگار الين روبه بيی با ريسك امنيت تجارت آن زد. عالوه بر اين،اي میبِی  اي اعتبار

 شد.  كلی پات می شد يا به شد، به احتمال زياد معامالت مشتريان دستکاري می رمزگشايی می

فرد خاود باراي  ي انحصااري خادمات حاراج فردباه كنناده عنوان ارائه ی را باهبِ اي AOLي قبل  دو هفته

باه تواناايی آن در تعامال باا موتاور حداقل يك سال معرفی كرده بود. موفقيت هر بنگاه اينترنتی بساتگی جادي 

 سات كاهها  اينچرا كه الين دارد،  ، اپراتورهاي بولتن بورد و دسترسی به خدمات آن(search engine)جستجو 

را بِای  اي موقعيات AOLبا   توافق. به همين دليل كنند جملگی اسباب دسترسی كاربر به سايت بنگاه را فراهم می

                                                                                                                                                        
1. Creative Computer 
2. Exodus 
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 در رقابت بسيار استوارتر كرد. 

يبِیعموميسهامایعرضه

هاي موجاود و  تار باراي پرداخات بادهی ي بي  ی در اين فکار باود كاه باراي گاردآوري سارمايهبِ اي

گذاري در تجهيزات الکترونيك با هدف بهبودبخشيدن به خدمات و عملياات شاركت، دسات باه انتشاار  سرمايه

ويك  و فن 2نوي  مقدم عنوان پذيره را به 1گولدمن ساك  (IPO)ي آغاز اين طرح برابِی  اي عمومی سهام بزند.

را  9ي پاراي  واترهااو  ا كاوپرز چنين مؤسساه عنوان مشاور حقوقی خود انتخاب كرده بود. هم را به3اند وست

 براي حسابرسی برگزيده بود. 

 SECژوئيه باه  15م و آن را در روز اي براي ثبت شركت تنظي اين تيم اظهارنامه 1118در اوايل تابستان 

شاده  انطباق مدارت را با الزاماات گزارشاگري و ثبت SECي بعد  (. در طی چند هفتهS-1تسليم كرده بود )فرم 

خوانی كاه  انداز مالی شركت اظهاارنظر نکارد. ماوارد نااهم بررسی كرد، اما بنابر تقاضاي شركت در مورد چشم

SECايان ماوارد برطارف شاد و ايان بِی  اي هاي بعدي تذكر داده بود و در اصالحيهبِی  اي اي به يافته بود در نامه

 SECها را به واحد پذيرش هيأت بور  و اوراق بهادار تسليم كرد. در اياامی كاه  آن SECشركت بنابر ضوابط 

دند و در قراردادي براي توزي  سهام تنظيم كربِی  اي ي شركت بود، گولدمن ساك  و سرگرم بررسی اظهارنامه

 6نويسی توافق كردند. بر سر روش تعهد پذيره 5وافرجاي روش سعی  آن به

چااه در بااور   يااا آن 7ي مقاادماتی نويساای را تشااکيل داد و اميدنامااه گلاادمن ساااك  ساانديکاي پذيره

توافاق كردناد  8 شاکلشارح  شود را منتشر كارد. اعضااي سانديکاي فاروش به ناميده می 8نيويورت ردهرينگ

درصاد از كال  7نوي   هادان پاذيرهعها را برذيرند. در عوض، مت يافته به آن ريسك فروش مقدار سهام تخصيص

                                                 
1. Goldman Sachs 
2. lead underwriter 
3. Fenwicle and West 
4. Pricewaterzhouse-Coopers 
5. best effort offering 

روز( حداقل  11سهام )معموال  « فروش»ي  انجام رساند. اگر در طی دوره شده، به ي سهام را بنابر تعداد سهام توافق عرضه« در حد امکان خود»كند  نوي  صرفا  موافقت می پذيره. در روش سعی بلي  6
 شده سهام را به فروش رساند.   كند به تعداد سهام مورد توافق و به قيمت توافق وي تعهد می«ینويس تعهد پذيره»كند. در روش  نويسی انتشار را ابطال می ي سهام به فروش نرفت، متعهد پذيره شده توافق

7. preliminary prospectus 
8. red herring 



168 

 

برآورد بِی  اي نويسی، كردند. غير از جبران زحمات متعهدان پذيره شکل تخفيف دريافت می عايدات عرضه را به

هاي قاانونی، حسابرسای، چاااپ، و  اي پوشاا  هزيناهي مساتقيم را بار ميلياون دالر مخااارج عرضاه 1كارده باود 

گذاران در روز اول شااهد  شد كاه سارمايه گذاري می چنان قيمت IPOكارمزدهاي ثبت پرداخت كند. از ديرباز 

ي غيرمساتقيم ديگاري باود باراي  (. قيمات ناازل، هزيناه1گيري باشاند )ر.ت. شاکل ي مثبات چشام نرخ باازده

 زدند.  می سهام میهايی كه دست به انتشار عمو شركت

نوي  افشا كنند، محدود كرد. ايان  و متعهد پذيرهبِی  اي نوع اطالعاتی را كه قرار بود SECبنابر عرف، 

ي  هاي ماالی معتبار و ارائاه در روزناماه1ي عماومی ي مقادماتی، آگهای عرضاه اطالعات محدود شد به اميدناماه

گذاران در ايان  سارمايهي تقاضااي  هجماهدر باازار ساهام، رغم تالطم قيمات  گذاران نهادي. به به سرمايه2نماراه

 ها حاكی از شدت تقاضا بود. نماراه

نتيجه

ي اوليه را درت  ير شتاب ايجادشده در فرايند عرضه گی بن ي حساسی رسيده بود، گري ی به مرحلهبِ اي

نويسای  ق به روش تعهد پذيرهكرد هرچند تواف ي ناموفق سهام بود. او فکر می كرد، اما نگران پيامدهاي عرضه می

ي نااموفق ساهام ممکان باود تاأثير ساوء عماده و  كارد، اماا عرضاه شاده را تضامين می وصول مناب  ماالی توافق

ي آتی داشته باشد. در طاول مااه سارتامبر، هايچ شاركتی جارأت نکارده باود  ناخوشايندي بر دسترسی به سرمايه

ي عمومی كند، در فکار تعوياق  خواست سهام خود را عرضه یسهامی را در بازار منتشر كند. حتی گولدمن كه م

از  3مااه اوت باود؛ در آن زماان، بناك فرسات 26شده مربوط باه  ي انجام ي اوليه انتشار سهام بود. آخرين عرضه

 ميليون دالر گرد آورده بود. آخارين شاركت اينترنتای كاه دسات باه انتشاار عماومی زده باود، 11ايالت تنسی، 

دسات آورده باود. اماروز  ي گذشته به ميليون دالر در طول چهار هفته 125بود كه  9تکنولوژي شركت اينتراست

                                                 
1. tombstone ads 
2. road-show 
3. Bank First 
4. Entrust Technologies 
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شاد.  رفات و بناابراين انتشاار ماوفقی محساوب نمی تر از قيمت اوليه به فروش می وبي  پايين سهام اينتراست كم

مادت  شد. تعويق انتشار به ي يك سال اخير زير قيمت اصلی معامله می هاي اوليه درصد از كل عرضه 88درواق ، 

داشت كه همان مخارج مستقيم باود، اماا ايان  تر از يك ميليون دالر هزينه برمی ش  ماه براي شركت چيزي كم

 شد.  تر می هاي ضروري بسيار بي  گذاري النف  تعويق سرمايه ي بالقوه با احتساب عدم هزينه

را عملی كند، قيمت اوليه شديدا  افات كناد. در ي سهام  عرضهبِی  اي ير از اين بيم داشت كه اگر گی بن

هاي تازه تأسي  اينترنتی افت بسيار كرده بود. سهام اينترنتی با ريسك بااليی روبه  همان ايام ارزش سهام شركت

اعتبااري  گذاران كاه از ايان بی اعتمادي در مورد اعتبار درازمدت اين صنعت باود. سارمايه رو بود و علت آن بی

را تشويق كرده بود كاه مقادار بِی  اي كردند. گولدمن تر تبديل می ي خود را به سهام ايمن د، سرمايهواهمه داشتن

چنان كاه از انتشاار  نويسان هم دالر براي هر سهم عرضه كند. سنديکاي پذيره 18تا  19ميليون سهم با قيمت  5/3

هاي صنعتی چاون  وليه با استفاده از نسبتهاي ا حال بسيار محتاط بود. اساسا  قيمت عرضه كرد، درعين حمايت می

شد. اما كااربرد ايان  نسبت قيمت به عايدي، نسبت قيمت به فروش يا نسبت قيمت بازار به قيمت دفتري تعيين می

 ها براي صنعت جديدي چون اينترنت دشوار بود.  نسبت

د، اماا تاا زماان آور تاري را گارد مای هااي بي  تاري داشات و داده كرد فرصت بي  ير آرزو می گی بن

كال بِای  اي كرد اگر قرار باشد ير فکر می گی فقط يك هفته وقت داشت. بنبِی  اي ي سهم شركت ي اوليه عرضه

خواست دست به انتشار سهام بزند، او ناچاار  میبِی  اي بايد همين امروز تصميم بگيرد. اگر قرارداد را به هم بزند،

درصد كال ساهام شاركت  1تر از  بايد چيزي كم بنابر توافق اوليه می جا كه بود قيمت هدف را تثبيت كند. از آن

داران فعلای باه  دالر، ارزش دارايی ساهام 16(، با قيمت 11ي اوليه به فروش رسد )ر.ت. شکل  صورت عرضه به

 اندازي فريبنده بود. رسيد و اين براي او چشم ميليون دالر می 611حدود 
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 . عملكرد بازار سهام1شكل

 

 Datastreant, Internet.comمأخذ: 

 

 . تالطم قيمت سهام2شكل

 برای سهامي كه اختيار معامله داشت( CBOEی  روزه 31)شاخص تالطم 

 
 Chicago Board of Options Exchangeمأخذ: 

 1998شده در سال  ی منتشرشده، معوق و منتفي های اوليه . عرضه3شكل
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 IPO Data Systemsمأخذ: 

 يبِ كارمزدهای معامالتي ایول د. ج4شكل

  كارمزد ارسال

 كارمزد ارزش هر قلم در آغاز فروش

 دالر 25/1 دالر 11/1تا  11/1

 51/1 11/29تا  11/11

 11/1 11/91تا  11/25

 11/2 11/51باالي 

  شده كارمزد معامالت انجام

 كارمزد قيمت فروش نهايی

 درصد 11/5 دالر 11/25تا  11/1

 درصد 51/2 1ر111تا  11/25

 درصد 25/1 1ر111باالي 

شده براي هار طياف قيمات  كارمزد معامالت انجام

دالر  88/1دالري باه  51عنوان مثاال، فاروش  شد. به محاسبه می

 شد.  كارمزد فروش منتهی می

(5/2×%11/25+5×%11/25) 

 ی مقدماتي مأخذ: اميدنامه

 

 يبِ ایی تلفيقي شركت  . ترازنامه5شكل

 1118ژوئن  31 1117دسامبر  31 
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   ها دارايی

   هاي جاري دارايی

 11ر716ر111 3ر723ر111 نقد و معادل نقد

 2ر896ر111 1ر129ر111 هاي دريافتنی خالص حساب

 953ر111 221ر111 هاي جاري ساير دارايی

 19ر115ر111 9ر167ر111 هاي جاري كل دارايی

 3ر589ر111 652ر111 خالص امالت و تجهيزات

 2ر216ر111 1 هاي نامشهود خالص دارايی

 11ر815ر111 5ر611ر111 ها كل دارايی

   داران ها و حقوق سهام كل بدهی

   هاي جاري بدهی

 319ر111 258ر111 ي بلندمدت ها و اجاره جاري بدهی بخ 

 1ر891ر111 252ر111 هاي پرداختنی حساب

 311ر111 128ر111 پرداخت مشتريان پي 

 1ر133ر111 161ر111 پرداخت ماليات بر درآمد قابل

 1ر639ر111 317ر111 هاي جاري ساير بدهی

 5ر212ر111 1ر129ر111 هاي جاري كل بدهی

 167ر111 315ر111 ي بلندمدت ها و اجاره بلندمدت بدهی بخ 

 157ر111 157ر111 بدهی مالياتی معوق

 5ر536ر111 1ر586ر111 ها كل بدهی

 5ر157ر111 3ر118ر111 تبديل سهام ممتاز اجبارا  قابل، Bسري 

 9ر111 9ر111 دالر 111/1تبديل، ارزش اسمی  ، سهام ممتاز قابلAسري 

 27ر111 21ر111 دالر 111/1سهام عادي، ارزش اسمی 

 15ر211ر111 1ر982ر111 ي اضافی شده ي پرداخت سرمايه

 -1ر536ر111 -68ر111 داران دريافت از سهام اوراق قابل

 -5ر721ر111 -1ر311ر111 نشده جبران خدمات تسويه

 1ر195ر111 176ر111 انباشتهسود 

 1ر122ر111 1ر115ر111 جم  حقوق صاحبان سهام

 11ر815ر111 5ر611ر111 ها و حقوق صاحبان سهام كل بدهی
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 يبِ ای. صورت سود و زيان تلفيقي شركت 6شكل

 براي سال منتهی 

 1117دسامبر  31به 

 ي منتهی ماهه 6براي 

 1118ژوئن  31به 

 19ر122ر111 5ر799ر111 خالص فروش

 1ر736ر111 796ر111 ي فروش شده قيمت تمام

 13ر186ر111 9ر118ر111 سود ناخالص

   مخارج عملياتی

 9ر611ر111 1ر731ر111 فروش و بازاريابی

 1ر598ر111 831ر111 ي محصوالت توسعه

 9ر187ر111 151ر111 اداريعمومی و 

 151 1 تحقيق و توسعه

 11ر915ر111 3ر511ر111 كل مخارج عملياتی

 2ر611ر111 1ر987ر111 سود حاصل از عمليات

 111ر111 51ر111 خالص بهره و ساير درآمدها

 -25ر111 -3ر111 مخارج بهره

 2ر767ر111 1ر593ر111 از ماليات بر درآمد سود قبل

 -2ر552ر111 -661ر111 بر درآمدي ماليات  ذخيره

 215ر111 879ر111 سود خالص

 11/1 11/1 هر سهم عايدي

 ی مقدماتي مأخذ: اميدنامه
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 ای رقبای مستقيم . اطالعات مالي مقايسه7شكل

 ، به ميليون غير از اطالعات هر سهم و كاركنان(1118ژوئن  31ماه منتهی به  6)براي 

 اكسايت يوبيد سيل آن بيی اي 

 1/56 8/8 1/11 1/19 كل فروش )دالر(

 1/12 1/8 8/82 7/1 ي فروش شده قيمت تمام

 2/121 5/2 8/17 5/11 مخارج عملياتی

 (1/87) 1/1 (2/8) 2/1 سود خالص

 (18/1) 26/1 99/1 11/1 عايدي هر سهم )دالر(

 1/99 3/7 8/18 2/39 ي سهام مانده

 N.A 1/82 3/63 1/19 هاي جاري دارايی

 N.A 1/36 1/51 7/11 مدت هاي كوتاه گذاري نقد و سرمايه

 6/125 7/2 1/66 8/11 ها كل دارايی

 N.A 1/91 1/12 2/5 هاي جاري بدهی

 N.A 1/5 1/1 2/1 هاي بلندمدت بدهی

 6/71 (2/2) 8/59 1/1 ارزش ويبه

 31 افتاده تعويق N.A 21 قيمت اخيرسهام

 1116آوريل  در حال عرضه 1117آوريل  21  ي اوليه اطالعات عرضه

 211 31 175 76 تعداد كاركنان

 SEC filings, case writer estimatesمأخذ: 

 

 نويسي . اعضای سنديكای متعهدان پذيره8شكل
 تعداد سهام نويسی نام متعهد پذيره

Goldman, Sachs & Co 1111ر111ر 
Donaldson, Lufkin & Jenrette 111515ر 

BankBoston Robertson Stephens 111515ر 

BT Alex Brown 111515ر 

Dain Rauscher Weasels 111175ر 
E*TRADE Securities 111175ر 

Volpe Brown Whelan & Company 111175ر 

 3ر511ر111 كل

درصاد تخفياف تعهاد  7از كسار  قيمت عرضاه پا  درصاد ساهام تخصيصای باه 15نويسی اختيار دارند سهام اضافه تا  * اعضاي سنديکاي پذيره

 نويسی خريداري كنند.  پذيره

 ی مقدماتي مأخذ: اميدنامه
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 1998تا اوت   ی ژانويه های اوليه ی عرضه های روز اول همه . متوسط بازده9شكل

 
 

 شده برای آتي بيني تار مالكيت جاری و پيش. ساخ11شكل

 نف  نام مالك ذي

از  نفعان قبل سهام ذي

 شده تعداد سهام عرضه عرضه

از  نفعان پ  سهام ذي

 عرضه

 درصد تعداد درصد تعداد

Pierre M. Omidyar 15ر221ر995 مديره مؤس  و رئي  هيأت 
1

/91 
 

99

 15ر221ر5

3

/38 

Jeffrey S. Skoll 7/25 11ر211ر111  1/28 11ر211ر111 ريزي و تحليل راهبردي معاون برنامه 

Robert C. Kagle 1/22 8ر711ر836  3/29 8ر711ر836 هاي پايه صندوق 

Margaret C. Whitman  1/6 2ر911ر111  6/6 2ر911ر111 كل و مديرعامل رئي 

Scott D. Cook   مدير و مؤسIntuit 251257ر251  -* 257ر - 

Howard D. Schultz   مدير و مؤسStarbucks 251257ر251  - 257ر - 

Community Foundation Silicon Valley** 25116ر525 11ر725 - 117ر - 

 6/86 39ر716ر125  8/19 39ر716ر125 مديره ي مديران و اعضاي هيأت همه

 2/11 36ر291ر718  1/111 36ر261ر523 داران موجود ي سهام همه

 8/8 3ر981ر275 3ر981ر275   داران جديد سهام

 %1تر از  نفعان مالك كم * بيانگر ذي

 117ر251صندوق از محل اعطااي ي  سرمايهكند.  ها كمك مالی می است. اين صندوق به خيريهبِی  اي زده است و نام آن بنياد یصندوقبِی  اي **

ساهم  11ر725در نظار دارد  CFCVگيرد. بنيااد  تعلق می (CFCV)ي سيليکون ولی  اين سهام به بنياد خيريهو تأمين مالی شده  ،سهم عادي از طرف شركت

 ي اوليه بفروشد.  در عرضهبِی  اي ي خود را از طرف بنياد خيريه

اسـتفاده  نويسي از اختيار خريد سـهام اضـافي    ی مقدماتي كه بر اين فرض استوار است كه متعهدان پذيره مأخذ: اميدنامه

 .  نگرفته استاختيار سهام موجود مديران را در نظر  7ر564ر511اين سند  ،چنين نخواهند كرد. هم
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.شركتپاالمونكاپيتالپارتنرز1-5یافته

 با مسؤوليت محدود 2/ شركت تيم سيستم 1شركت پاالمون كريتال پاتِنرز

 گذاري در تغيير، پول درآوريم. خواهيم با سرمايه می

 پاالمون موظف، شركت، شريك 3اِلسون لوئي 

صانعت  باهنگريسات،  انداز شاهر لنادن می كه باه چشام لوئي  السون در حالی  ،2111ي سال  در فوريه

كاه باراي  باوداي  گذاري فرآينادهاي سارمايهانديشد و نيز در فکر آن  می 9سهامی خاصهاي  المللی صندوق بين

ي ساهامی  موظاف مؤسساهنمود. اِلسون، يکای از شاركاي   رقابتی ضروري میاين صنعت كسا موفقيت در آن 

گذاري روي  موضاوع سارمايه ،طور خااص االصل پاالمون كريتال پارتنرز باود، و در آن زماان باه انگليسی خاص

مناد  القهع  تيم سيستمگذاري در  كرد. پاالمون به سرمايه بررسی میتيم سيستم را نام  افزاري ايتاليايی به شركت نرم

اي براي رشد داشت. پاالمون فرصت داشت  هاي بالقوه فرصت پرسرعت،شده بود، چراكه آن شركت در بازاري 

قصاد داشات كاه  ميليون ياورو خرياداري كناد. الساون در حالی 1/25را به قيمت تيم سيستم درصد از سهام  51

را بررسای اساتراتبي شاركت م باود كناد، مصامرا براي شركاي خود آماده تيم سيستم ي خريد  توصيهگزارش 

گذاري را ارزياابی  سارمايه يپيشانهادو شارايط را شناساايی  ي آن هاي عمده ، شركت را ارزشيابی، ريسككند

 بررسی قرار دهد.  هاي استراتبي خروج را مورد كند، و گزينه

 المللي سهام اختصاصي صنعت بين

كاه  5هي خطرپاذير هاي سرمايه شد: صندوق به سه بخ  تفکيك می اي خاص یالمللی سهام صنعت بين

سهامی هاي  دادند. صندوق هاي پرريسك انجام می گذاري سرمايهتأسي ،  وكارهاي تازه ي كسا در مراحل اوليه

 ؛كردناد هاي كوچك فاراهم می كه وجوه الزم را جهت توسعه يا گذار )از سهامی خاص به عام( شركت خاص

                                                 
1. Palamon Capital Partners  
2. TeamSystem S.p.A 
3. Louis Elson 
4. Private Equity Funds 
5
. Venture Capital Funds  
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هاي  سااخت. و صاندوق ي عماومی ساهام آمااده می در نهايت عرضه ها را جهت رشد و وجوهی كه  آن شركت

ها(  هاي موجاود )غالباا  تواساط ماديران آن شاركت كه مناب  مالی الزم را جهت تصاحا شاركت 1خريد اهرمی

  ها ممکن بود. آنعمليات  داشتند و ارتقاي كارايیگيري  هايی كه ظرفيت وام كردند؛ شركت فراهم می

هاي وقفاای مناااب  اصاالی تااأمين مااالی  هاي بازنشسااتگی و صااندوق ادي، صااندوقگذاران انفاار ساارمايه

كردناد كاه  نسابت باه  هايی را جساتجو می  گذاري گذاران، سرمايه . اين سرمايهندبود ی خاصهاي سهام صندوق

در ي سهامی خااص ها دادند. صندوق تري ارائه می جذاب   هاي ريسك و بازده بازارهاي عمومی سرمايه، ويبگی

ها و نياز بااالترين ارزش  مريکاي شمالی بيشترين تعداد صاندوقا 1111در سال البته راسر دنيا پراكنده بودند، و س

هاااي دوم و سااوم ِصاانعت  ترتيا در مقام گذاري را در خااود جاااي داده بااود. اروپااا و آساايا بااه دالري ساارمايه

گذاري در صنعت را بر  دالري سرمايهها و ارزش  تعداد صندوق 1قرار داشتند. شکل  ی خاصهاي سهام صندوق

 كشد. ها به تصوير می اسا  توزي  جغرافيايی آن

شاده  ي جديد تجهيز رشد سريعی را تجربه كردند. در اروپا، سرمايه 1111ي  هاي در دهه اغلا صندوق

طای آن دوره  ،افازاي  يافات. در نتيجاه 1111ميليارد يورو در ساال  9/25به  1119ميليارد يورو در سال  9/9از 

ترين بازيگران در  يافت. برخی از بزر افزاي  ميليارد يورو  1/25به  5/5شده در صنعت از  گذاري مبال  سرمايه

 3ميلياون ياورو(، مِركريتاال 651)انگليسای باا  2عبارت بودند از: دوت اساتريت كريتاالمتوسط مقيا  اين  بازار 

 5ي هاي تأمين سارمايه ميليون يورو(. شركت 751) سوئدي با  9يتالميليون يورو(، و نورديك كر 611)اسرانيايی با 

 داشتند.  ی خاصهاي سهام چشمگير در صندوق ينيز حضور 1، و بانکا دي روما7، دچ بانك6بزر  مانند دِرِزِنر

                                                 
1
. Leverage buying Pounds 

اي جزئيات براي وضوح مطلا ساده  ( تهيه كرده است. پارهRobert F. Brunerبرونر ) ( تحت نظارت رابرت ف.Chad Rynbrandtرا در سال چاد رينبرانت )* . اين افته 
ي داردن  ي حقوق اثر به بنياد مدرسه نوي  است. همه ( مورد تقدير افتهBatten Instituteكريتال پارتنرز و نيز حمايت مالی بتن انستيتيوت )شده است. همکاري پاالمون 

(Dardenدانشگاه ويرجينيا متعلق است. اين افته در فروردين )  ي مديريت و حسابداري  دهدر دانشک« ها بررسی موارد خاص در مالی شركت»براي تدري  در كال   1315ماه
 دانشگاه شهيد بهشتی ترجمه شده است.

2
 . Duke Street Capital 

3
. Mercapital 

4
. Nordic Capital 

5
. Investment Banks  

6
. Dresdner  

7
. Deutsche Bank 
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 لوئيس السون و پاالمون كپيتال پارتنرز

فعاليات خاود  «2كو اند  ر ، پينکو وارب  ام   اي»همزمان با ورود به شركت  1111لوئي  السون در سال 

هاي اروپاايی  خريد و فروش شركت وير ،شركتآن را در سهام اختصاصی آغاز كرد. كمی پ  از پيوستن به 

شاريك واربار ،  1115متمركز شد، و تصميم گرفت براي هميشه باه اروپاا نقال مکاان كناد. الساون در ساال 

ميليارد ياورو را  3/1گذاري سهامی با ارزشی بال  بر  سرمايهتيمی بدل شد كه سبد  اصلیپينکو  شد، و به عضو 

گذاري در هفت كشور مختلف اروپايی بود. در اواخار ساال  سرمايه 91كرد. سبد سهام مشتمل بر تعداد  می اداره

فردي را در صنعت شناساايی كردناد.  فرصت منحصربه 3يل هافمنئنام ميشا السون و يکی ديگر از شركا به ،1118

هاي كوچك و متوسط در حال تغيير است. بار  نف  شركت انداز اقتصادي اروپا به بر اين باور بودند كه چشم ها آن

هاي شركتی را بنا كردند كه نهايتا  به پاالمون  ها دو شريك ديگر را به همکاري فراخواندند، و پايه اين اسا ، آن

 كريتال پارتنرز تبديل شد. 

ميلياون ياورو تجهياز كردناد. باا وجاود  991ي  ، صندوقی با سرمايه1111وت سال ان در مالسون و هاف

تجاارب منحصار باه فارد خاود در ي  آناان باا عرضاههاي كشور روسيه،  موان  كالن اقتصادي مانند نکول بدهی

ي صاندوق  باه ايان موفقيات نايال شادند. پا  از پاياان دوره ،ي يورو ناحيه سهامی خاصهاي  ي صندوق زمينه

افرادي را با تخصاص در  ؛اي افزاي  دادند يادشده، السون و هافمن تعداد نفرات تيم پاالمون را به نه عضو حرفه

ي مديريت استخدام كردناد.  ها و مشاوره گذاري، مالی شركت ، بانکداري سرمايهصندوق سهامی خاصي  زمينه

هاي خاود باراي ايجااد سابدي از  ي تجرباه ي الساون و هاافمن، تايم پااالمون از گساتره انداز اولياه مطاابق چشام

هااي بااالي   فرد از ريسك و باازده به اي منحصر گذاران موازنه ها بهره گرفت؛ سبدي كه به سرمايه گذاري سرمايه

ي عماومی باود و باه بخشای از  زهدر حو یصندوق سهام اختصاصی فعالدر واق  كرد. پاالمون  بلندمدت ارائه می

 هاي خطرپاذير ولای بااالتر از گذاري تر از سارمايه هايی پاايين كرد كاه ريساك رسانی می گذاران خدمت سرمايه

                                                                                                                                                        
1
. Banch DE Roma  

2
. E.M. Warburg, Pincus & Co. 

3
. Michael Hoffman 
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درصد،   35نرخ   گذاري كردند. بر همين اسا ، پاالمون براي هر سرمايه هاي خريد اهرمی را جستجو می صندوق

گذاري كارده  ساله هدف گذاري ش  درصد را طی افق سرمايه 25تا  21ين ها نرخی ب گذاري و براي سبد سرمايه

 ي لوئي  السون: بود. بنا به گفته

هاي بازنشساتگی  در ايااالت متحاده، صاندوق بخا  دولتایهاي بازنشساتگی  اناد از: صاندوق گذاران ما عباارت سرمايه

درصاد فراتار از  5طور متوسط  هايی كه ساالنه به دهها جهت كسا باز هاي وقفی بزر . آن شركتی، مؤسسات مهم مالی و صندوق

ق آيد، شان  خوبی براي تأمين مالی دوبااره خاواهيم يشاخص فا  شده با ريسك بر بازده تعديل  اگر بازده .است 1پی اند ا شاخص 

 هاست.   ني آ ادارهايجاد ارزش افزوده از طريق هاي مناسا و سر   وكارهاي خوب با قيمت يافت. هدف ما گزين  كسا

هاي وسط  گذاري گذاري پاالمون آن بود كه سرمايه هاي عمومی، راهبرد سرمايه همچون ديگر صندوق

ي عمومی تغييار  خواهند از مالکيت كوچك خصوصی به بازار سرمايه هايی انجام دهد كه می در شركت 2پركنی

ي كار  را به كشوي خاص و حوزه هاي سهام اختصاصی، پاالمون خود و مکان دهند. برخالف بسياري از صندوق

هاي اروپايی كوچك و متوسط  تر روي شركت خود را به صندوقی خاص محدود نکرد. برعک ، پاالمون وسي 

 ها را كنترل كرد. شد آن ميليون يورو می 51تا  11اروپايی متمركز شد كه با 

خصوصای باه عماومی ساهام هايی كه با شرايط پاالمون سازگار بودند، انتقاال از مالکيات  براي شركت

ي ها  شاركتآميز  يابی موفقيات احتمال راهافزاي  براي هاي تأمين مالی و  نيز مديريتی است.  مندي مستلزم توان

قارار هاي مالی خاود  گذاري سرمايهخود را مکمل اي  عمومی سهام، پاالمون خدمات مشاورهبه بازراهاي با   سبد

پااالمون در هماان اوايال تأساي ، اولاين  بين باود. گذاري پااالمون خاوش السون نسبت به استراتبي سرمايه داد.

كه محتوا باراي  3النتروگذاري در شركتی اسرانيايی با نام  سرمايه رساند؛نهايی ي  را به مرحلهگذاري خود  سرمايه

در دست  تيم سيستم را  از جملهو گذاري  چنين سه سرمايه پاالمون در آن زمان هم كرد. فضاي مجازي توليد می

 بررسی داشت.
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2
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3
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 گذاری يند سرمايهافر

شاد كاه عموماا  تغييارات  آغااز می اي گذاري سارمايه ي تدوين نظرياهگذاري پاالمون با  فرآيند سرمايه

، فنااوري تجااريزدايای، آزادساازي  تغييراتی بر اثر مقررات كرد: بينی می پي جاري بازار در وضعيت ي ا عمده

تاأمين گاه باه كماك  آنكرد،  گزين  می راپاالمون بازاري  . وقتیها شناسی و مانند اين جمعيت جديد، تغييرات

جاذاب گذاري  هاي سارمايه دنبال فرصت بهدر آن بازار شخصی، هاي  ارتباطصنعت و مناب  اطالعاتی ، ها سرمايه

ي بعادي يعنای  ي باه مرحلاهگذار هاي سارمايه بر بود، و تنها يك درصد از فرصات يند تحقيق زماناگشت. فر می

ي  گزينااهرقااابتی هاار هاااي  اياان مرحلااه در مااورد تاريخچااه، عملکاارد، و مزيتيافتنااد. در  راه می 1ريزكاااوي

ي باازبينی نهاايی  مرحلاه باهتنها يك شركت شده،  ي غربالها . عموما  از ميان گزينهشد تحقيق میگذاري  سرمايه

    آورد. میفراهم براي پاالمون گذاري  فرصت موجه سرمايه مفروض بودشركتی كه  ؛درسي می

به گرفت.  كار می گذاري به سرمايهقراردادهاي خود را در تعيين مفاد خاص   زنی هاي چانه  پاالمون تجربه

باراي ماديران مناسابی هاي  ، از يك طرف مشاوقاستي شرايط طرفين  قراردادهايی كه برازندهاعتقاد پاالمون، 

بناادي پرداخاات سااود نقاادي بااه  و نيااز از طاارف ديگاار زمان  كاارد،  جهاات تحقااق اهااداف فااراهم میعملياااتی 

سازند، و از اين رهگذر چناين قراردادهاايی شاان   هاي عملياتی اهداف منطبق می گذاران را با استراتبي سرمايه

شدند، بسياري مباحث را  د. مذاكراتی كه به انجام معامالت منتهی میهد آميز را افزاي  می نتايج موفقيتحصول 

شاد،  كاه معاامالت انجاام می به محاض اين شد. شامل میمديره  از جمله قيمت، رهبري عمليات، و تركيا هيأت

 نمود.  پاالمون حمايت خود را از مديريت جهت خلق ارزش آغاز می

اي كاه باه   ناهكرد؛ گزي ي خروج را جستجو می گذاري، پاالمون بهترين گزينه براي اتمام فرآيند سرمايه

هاي  طور كامل شناسايی كنند.گزيناه را بهسهامی خاص هاي صندوق  گذاري داد كه بازده سرمايه ها امکان می آن

ي عمومی در بازار سهام، و فاروش شاركت  ي اوليه سنتی خروج عبارت بودند از: فروش شركت از طريق عرضه

                                                 
1
. Due Diligence 
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هاي  گذاري فرآيند  و معيارهاي نظارت بر سارمايه ي جزئيات بيشتري درباره 3به يك خريدار استراتبيك. شکل 

 دهد. پاالمون ارائه می

 

 شركت با مسؤوليت محدود تيم سيستم

، قبال از 1111را فاراهم كارد. در ساال تيم سيساتم گذاري در  تحقيقات اساسی پاالمون فرصت سرمايه

رسيده بود كه  صنعت خدمات حقاوق و دساتمزد در بندي  جم كه صندوق پاالمون بسته شود، السون به اين  اين

ايتاليا ممکن است فرصت خوبی باشد، چراكه در ايتاليا آن صنعت بسيار چندپاره ، و قوانين و مقاررات دائماا  در 

هاي خود را سالی چهاار مرتباه تعاديل  حال تغيير بود. گذشته نشان داده بود كه كه قانونگذاران در ايتاليا سياست

گذاري در شركتی باود كاه  عياري براي سرمايه گر فرصت تمام براي پاالمون فضاي قانونی ايتاليا نمايانكنند.  می

گياري از  . باا بهرهپاسخگو باشادهاي كوچك در مواجهه با تالطم قانونی ايتاليا را تبديل  توانست نياز شركت می

دو شاركت بررسای االمون كاار را باا گرفته در صانعت، پا و ارتباطات شکل  هاي تأمين سرمايه شركتاطالعات 

ياا قتارين ر ها براي پاالمون مناسا نبودناد، ولای هار دو مهم كدام از آن شركت پيشرو در بازار آغاز كرد. هيچ

ي  مراجعاه كارد و آن شاركت را برازناده تيم سيساتمدانستند.  پ  از آن پاالمون مستقيما   می تيم سيستمخود را 

گذاري در آن شركت تکميل شد. اين هماان  و در پايان سال سند پيشنهاد سرمايهخود يافت. ريزكاوي آغاز شد 

 سندي بود كه السون در حال بررسی آن بود.

طور پيوساته رشاد  در شهر پزارو ايتاليا تأسي  شد. از زمان تأسي ، شركت به 1171در سال  تيم سيستم

هاي  ليات و مديريت حقوق و دستمزد باراي شاركتافزارهاي حسابداري، ما كه به يکی از رهبران نرم كرد تا اين

كه مؤس  و ماديرعامل شاركت شد  رهبري میكوچك تا متوسط بدل شد. شركت كه توسط جيوانی رانوچی 

درصاد از ساهم باازار  19معنی  ايان باهو  ،هزار شركت را تحت پوش  قرار دهد 28توانسته بود حدود  يو .بود

 ايتاليا بود. 
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اطالعاات  تايم سيساتمافازار  كرد. نرم اي را ارائه می كننده هاي مجاب خود ارزش به مشتريان تيم سيستم

تجميا  كارده باود. ايان نارم افازار باا هام ي اتوماسيون اداري را  فرسا و پيچيده و نظام طاقت هاوكار مالی كسا

داد كه بر محيط پيوسته در حال تغيير  ها امکان می هاي كوچك و متوسط و مشاوران مالی آن چنين به شركت هم

كارد، تاا  گذاري می پيوسته در بخ  تحقيق و توسعه سارمايه تيم سيستمكشور فائق آيند. براي نيل به اين منظور 

ي ساالنه )  وكارها از اين امکان برخوردار بودند كه با پرداخت هزينه گه دارد. كساروز ن افزارهاي خود را به نرم

ي  در ارائاه تايم سيساتمي شاركت اساتفاده نمايناد.  هاي ارتقايافتاه افزار( از ويراي  ي نرم ي اوليه عالوه بر هزينه

مشاتريان، قراردادهااي درصاد  15خدمات به مشتريان و حفظ مشتريان وفادار بسيار خوش درخشيد. نزديك باه 

 كرند.  خود را هرساله تمديد می

ميلياون ياورو(، ساود قبال از بهاره و  313ميليارد ليره )معادل  5/61فروش شركت بال  بر  1111در سال 

را باراي شاركت  يقدرتمندرشد ميليون يورو( بود. اين نتايج روند  5/1ميليارد ليره ) معادل  5/18ماليات حدود 

ي ساود عمليااتی در  درصد رشد كارده باود، و حاشايه 15طور متوسط  فروش ساالنه به 1116سال از  زد. رقم می

درصد طای هماان دوران رشاد كارد.  6/31ي  حال بهبود بود. در نتيجه، سود قبل از بهره و ماليات با نرخ ساالنه 

شاامل اطالعاات  5دهاد. شاکل  را نشاان می تيم سيستمجزئيات بيشتري از فروش و سودآوري تاريخی  9 شکل

 ي شركت طی همان دوره است.  ترازنامه

ي  كارد، فقادان بادهی در ترازناماه را بررسای می تيم سيساتمهاي مالی  كه السون ارقام صورت در حالی

اي ماؤثرتر باود كاه  معنی فرصات ايجااد سااختار سارمايه شركت نظرش را جلا كرد. از نظر او فقدان بدهی باه

هاي ماالی  در صاورت «پروفرماا»چنين به عبارت  ي شركت را كاه  دهد. السون هم ي سرمايه توانست هزينه می

طای پانج ساال گذشاته،  داشاته،مالکيات خصوصای و سااختار چندشاركتی  كاه تيم سيستمشركت توجه كرد. 

 شده نداشته است.  هاي مالی تلفيقی حسابرسی صورت

 نمای صنعت
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در آن فعاليات  تايم سيساتمقاوق و دساتمزد كاه افزارهاي حسابداري، مالياات و ماديريت ح صنعت نرم

باا حادود باازاري تصااحا ودندان باراي  افزاري با چنگ شركت نرم 31تر از  كرد، بشدت چندپاره بود. بي  می

درصد از سهم بازار را در  15ها  ترين آن كردند، كه بزر  هزار شركت كوچك و متوسط با هم رقابت می 211

درصد مقاام دوم را باه خاود اختصااص داده باود(. تماامی باازيگران  19سهم بازار با  تيم سيستماختيار داشت. )

 1عايادات  6المللی دسترسای نداشاتند. شاکل  هايی خانوادگی بودند كه به بازارهاي بين ي صنعت شركت عمده

 دهد.  نشان می 1118ترين بازيگران صنعت را در سال  شركت از بزر 

نظر  ها ضروري به ادغام و رشد ادغام: دنز ي در صنعت را رقم می آيندهداد كه دو چيز  ها نشان می تحليل

ي صنعت در حال  هاي تحقيق و توسعه ي هزينه هاي كوچك از عهده رسيد چراكه تنها تعداد كمی از شركت می

عنوان  باه 1111تاا  1118هاي  ها طای ساال آمدند. در تحليل صنعت به  سه نموناه از تصااحا شاركت تغيير برمی

 2112تا  1111هاي  درصد را طی سال 1چنين رشدي معادل  ها اشاره شده بود. كارشناسان هم ي روند ادغام يعهطل

هاي كوچك و متوسط،  در ميان شركت PCبينی كرده بودند. اين رشد عمدتا  از محل افزاي  ضريا نفود  پي 

 شد.  اداري ايجاد میشدن مستمر عمليات  افزاي  سطح پيشرفتگی كاربران نهايی، و كامريوتري



تيمسيستمیمعامله

شاارايط و وضااعيت صاانعت، السااون توجااه خااود را باار  سيسااتم تاايمي  پاا  از مااررو عملکاارد گذشااته

 تايمدرصد از مالکيات ساهام عاادي  51آخرين پيشنهاد روي ميز شامل  گذاران در شركت متمركز كرد. سرمايه

ي  افازاي  بادهی در ترازناماه و در نتيجاه تجدياد ساختارسارمايهميليون يورو بود كه البته  1/25با قيمت  سيستم

 شد: شركت را نيز شامل می

 سيسااتم تاايمميليااون يااورو( در سااهام عااادي  1/25ميليااارد ليااره )معااادل  235/51بايساات  پاااالمون می 

 21شاد. جياوانی راناوچی  كرد.اين سهام از سهامداران فعلای شاركت خرياداري می گذاري می سرمايه
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داشت، و موجاودي ساهام كاركناان غيراساتراتبيك  سهام شركت را در مالکيت خود نگه می درصد از

درصاد كااه   1داشاتند، پا  از تکميال معاملاه باه اختياار درصد سهام را در  8تا  3شركت كه نوعا  

 يافت.  می

  تيمميليارد ليري  5/28گذاري پاالمون، بي  از نيمی از وجوه نقد  و قبل از سرمايه 2111در آوريل سال 

گذاري ميان  نيز در زمان تکميل سرمايهنقدي ميليارد ليره سود  5/6طی دو پرداخت سود نقدي و  سيستم

ميلياارد لياره  5/13ي نقادي شاركت باه مبلا   شاد. درنتيجاه، ماناده سهامداران فعلی شركت توزيا  می

 رسيد. می

  با نرخ ياك درصاد فراتار از   ميليارد ليره از دچ بانك وام هفت ساله 96با ياري پاالمون مبل  تيم سيستم

د. در كار ساله از پرداخات اصال وام اخاذ مای 3معافيت و با ي دولت ايتاليا(  نرخ پايه )نرخ وراق قرضه

مياان ساهامداران اي  ويابهساود تقسايمی  ديگر در قالا بارزمان تکميل معامله، عايدات ناشی از بدهی 

 شد.  توزي  می

  هاي  گذاري رسااند، و بادين ترتياا سارمايه امالت و مستغالت اضافی خود را به فروش میتيم سيستم

ميلياارد لياره از اماالت و  1/2خريد  ،شدند. به گروهی از سهامداران موجود نامربوط مزاحم حذف می

 شد.   شد، كه در صورت تکميل كل معامله، عملی می زش دفتري پيشنهاد میمستغالت شركت به ار

خالصاه شاده اسات. صاورت ساود و زياان و  7ي يادشاده در شاکل  مناب  و مصارف وجوه در معاملاه

عنوان  پااالمون باهباا تکميال معاملاه ارائاه شاده اسات.  1و  8)پروفرماي معامله( در شاکل  تيم سيستمي  ترازنامه

، با اين وجود سهامدارن موجود از حقوق حمايت گيرد میدست  مده عمال  كنترل كامل شركت را بهسهامداره ع

اخراج نمايد. اما اختيار داشات  ؟؟؟ سال 2عنوان مثال پاالمون مجاز نبود رانوچی را طی  از اقليت برخوردارند. به

 91عالوه  بهخريدار دالل بفروشد.  درصد سهام شركت را به 111، پيدا كندكه راه مناسبی چنانچه فرصت خروج 

ساال در حساابی اماانی  2درصد از وجه نقدي كه بايستی به ساهامداران غيرفعاال پرداخات شاود، طای حاداقل 

 شود كه تحت كنترل پاالمون است.  نگهداري می

 ارزشيابي

يافت. به  به ديدگاهی دست میتيم سيستم بايست نسبت به ارزش  براي ارزشيابی صحيح اين معامله السون می
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بينای  ي استراتبيك ياا پي  هيچ برنامه تيم سيستمكه  هايی در اين مسير مواجه بود. اول اين هر ترتيا او با چال 

خواسات ارزشايابی  ي شركت را داشات. اگار الساون می ساله 9سودآوري نداشت. السون تنها عملکرد تاريخی 

ي  ي باالقوه قدي آتی شركت را كه از محل روندهاي بازار و ارزش افزودههاي ن درستی داشته باشد، بايد جريان

زنی وي اين بود كه عايدات شركت طی  كرد. بهترين گمانه بينی می شد، پي  ناشی از مديريت پاالمون ايجاد می

باود( و درصدي باازار  1كند )نرخی كه باالتر از نرخ رشد موردانتظار  درصد رشد می 15چند سال آينده با نرخ 

هاي پاالمون تاا  اي چنين بر اين باور بود كه حرفه درصد رشد خواهد كرد. او هم 6پ  از آن براي هميشه با نرخ 

ي سود عملياتی ياري خواهند كرد. در نهايت السون معتقد بود كه نارخ تنزيال  حدي رانوچی را در بهبود حاشيه

افازاري  سازد. ايان نارخ بار اساا  ساه شاركت نرم هاي نقدي را منعک  می درستی ريسك جريان درصد به 19

و متوساط بتااي  99/1ها  شادند. متوساط بتااي آن شاركت محاسبه شده بود كه در بور  سهام ميالن معاملاه می

 بود.  1ها  غيراهرمی آن

تر جاا كاه بيشا از آن ي ارزشيابی در بازار سهام ايتاليا نباود. براي مقايسه يمعياراين بود كه چال  دوم السون 

هايی كاه الساون توانسات  ترين شركت هايی خانوادگی بودند، شفافيت بازار بسيار پايين بود. نزديك رقبا شركت

هاي  ( و شاركتERPريزي منااب  بنگااه ) ي برناماه هاي اروپاايی و امريکاايی فعاال در حاوزه پيدا كند، شركت

ارائاه شاده اسات.  11و  11هاي  در شاکل ها افزارهاي حسابداري بود. نماي ماالی ايان شاركت ي نرم توليدكننده

هاا  اند. السون با ماروري بار داده ارائه شده 13و  12هاي  هاي برابري و شرايط بازار سرمايه در شکل چنين نرخ هم

تاوان باراي  درصاد( و متعاقباا  ضارايا ارزشايابی باااليی را می 21متوجه شد كه  انتظارات رشاد بااال ) باي  از 

 تصور كرد. افزاي  هاي نرم شركت

 

 ها ريسك

هاي مرتبط با خريد شركت  خواست با دقت تمام ريسك السون تنها نگران ارزشيابی شركت نبود. او می
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 طور خاص: را ارزيابی كند. به

  تري  شکل استادانه توانستند در شركتی كه )پ  از تکميل معامله(  به احتماال  نمی تيم سيستمتيم مديريت

بندي در شركتی خصوصی  نوعی شرط تيم سيستمگذاري در  شود، كاري از پي  ببرند. سرمايه اداره می

شد كه السون اميدوار بود در آينده به بازيگر عماده و رهبار باازار مبادل شاود. ماديرعامل  محسوب می

سال گذشته با موفقيت اداره كرده بود، اما به اعتراف خودش تايم ماديريتی  5انوچی( شركت را طی )ر

هايی كاه  كردند. باا گفتگوهاا و مصااحبه ايجاد كرده بود كه براي اخذ هر نوع تصميمی به وي اتکا می

دايت كناد، عمل آورد، به اين نتيجه رسيد كه رانوچی ممکن است بتواند شركت را به جلاو ها السون به

 تواند به رشد مستمر شركت بيانجامد، ترديد داشت. هاي پاالمون می كه آيا حمايت اما در مورد اين

 ها شاركت را  مقام ذيصالح مالياتی ايتاليا قارار داشات. ايان بازرسای هاي در معرض بازرسی تيم سيستم

ديريت شاركت باشاد. كرد، و بنابراين ممکن بود عامال مزاحمای باراي ما هاي مالی می متحمل ريسك

ي عمومی سهام شاركت باا تاأخير  يافت، عرضه ها تا زمانی طوالنی ادامه می چه اين بازرسی بعالوه چنان

ها را از طريق تحليل حساسيت و تحليل سناريو كمّی كارد، و  گرفت. السون ريسك بازرسی صورت می

 ها ناچيز است. به اين باور رسيد كه اثر پولی موردانتظار بازرسی

 كاه شاركت  ممکن بود شركت نتواند خود را همگام با تغييرات فناوري به روز نگاه دارد. باا وجاود اين

كارد، هناوز  هاي جديد همسو می نويسی جديد خود را با فناوري هاي برنامه مثال   از طريق يادگيري زبان

شادت احساا   بهها  ويساین افزارهاي  قديمی بودند و از اين بابت نياز به تجديد برنامه هم بعضی از نرم

دادند،  هاي اينترنتی تطبيق می با فناوري تيم سيستمتر از  چه رقبا خود را سري  شد. عالوه بر اين، چنان می

 .ندشد تهديدي فوري براي شركت محسوب می

 گيری نتيجه



187 

 

اي به شاركاي خاود ارائاه دهاد.  السون تمامی اطالعات موجود را مرور كرد و انديشديد كه چه توصيه

داد؟ كادام  ارزيد؟ چه چيازي نتاايج ارزياابی شاركت را توضايح مای درصد از سهم شركت چقدر می 51واقعا  

پاذيري از  ر توجيهطو توانسات باه مالحظات غيرقيمتای در آن معاملاه حاائز اهميات بودناد؟ پااالمون چگوناه می

از زندگی تيم سيستم را با ابهاام اي جدي بودند كه  ها به اندازه گذاري خود ارزش خلق كند؟ آيا ريسك سرمايه

 مواجه سازد؟

 1999های سهامي خاص، سال  ای صندوق ی بازارهای منطقه . اندازه1شكل 

 ها تعداد صندوق منطقه
 ها ارزش صندوق

 )به ميليون دالر(

 1126518 86376 شمالیامريکاي 
 1616791 26556 اروپا
 616582 16361 آسيا

 66961 131 خاورميانه
 56791 155 استراليا/ اقيانوسيه

 56199 92 امريکاي مركزي/ جنوبی
 16711 13 افريقا
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 گذاری فرآيند سرمايه. معيارهای ارزيابي و 3شكل

 گذاری فرآيند سرمايه

هاي  ي گذشاته طای چرخاه كند كه كارايی آن در دهاه اي استفاده می گذاري پاالمون از فرآيند سرمايه

اي از اماوال  ي مجموعاه اقتصادي و در ميان نواي مختلف جغرافيايی به اثبات رسيده است. ايان فرآيناد بار پاياه

 گذاري خالصه كرد: توان آن را در قالا مراحل فرآيند سرمايه ت، و میگذاري استوار اس اساسی سرمايه

 هايی را شناسايی كنيد كه با تغييارات عماده همراهناد منااب  ؟؟  بخ  -گذاري هاي سرمايه تعيين كانون

 دان  كسا كنيد و در صورت لزوم نظرهاي مخالفان را اخذ كنيد.

 شاده را  هااي شناسايی گذاري در بخ  هاي سارمايه ي فرصات فعاالناه –ها  ي فرصات جستجوي فعاالنه

 پيگيري كنيد.

  ريزكاوي جام  و در عين حال تمركز يافته در مورد شركت انجام دهيد. در مراحال  -ريزكااوي جانانه

 اوليه بر مواردي كه ممکن است باعث بر هم خوردن معامله شوند، تمركز كنيد.

 وپاگير اتکاا كنياد، چاارچوب معاملاه را  كه بار قواعاد دسات بدون اين -معاملهي ساختار  تعيين استادانه

هاي محلی معامالت استوار كنيد؛ اهداف را باا همکااري كاارآفرين تادوين  براسا  فهم خود از عرف

 كنيد. از اهرم اضافی بررهيزيد.

 گذاري  رمايههاي موجاود در سابد سا مسيرهاي استراتبيك را باراي شاركت -آفرينی  حمايت از ارزش

المللی را فراهم كنياد. باه افاق  اي از مشاوران بين فراهم كنيد؛ راي تيم مديريت امکان دسترسی به شبکه

 قدر بلندمدت كه مجال كافی براي رشد شركت فراهم باشد. گذاري بلندمدت پايبند باشيد، آن سرمايه

 ز تخصص موجود براي دستر  باه براي مسائل نقدينگی آماده شويد؛ ا –شده در عمل  استراتبي اثبات

هاي خاروج را  ها استفاده كنياد، گزيناه سرمايه در بازارهاي عمومی با جهت سازماندهی فروش شركت

 براي تمامی سهامداران طراحی كنيد.

 گذاری معيارهای ارزيابي سرمايه

هااا  هايشااان سااخت گيرنااد، آن گذاري شااركاي پاالسااون خصوصااا  در انتخاااب معيارهاااي سرمايه

 كنند كه ضمن تقويت رشد شركت، ريسك قابل مديريت دارند. هايی را شناسايی می ويبگی



181 

 

 شود: گذاري لحاظ می عناصر كليدي ذيل در هر سرمايه

 فرد هاي منحصربه ها و تخصص مديريت برتر با توانمندي 

 کانی خود اند و يا آن بازارهايی كه ماهيت م اي كه شديدا  در حال توسعه رهبري در بازارهاي اصلی

 دهند. را به دليل تغييرات تکنولوژي، قانونی، يا رقابتی از دست می

 پتانسيل باال براي اهرم عملياتی 

 فرصت دسترسی به بازارهاي بديل 

 ها ؟؟ ارزش دسترسی به دارايی 

 

 

 ی تيم سيستم )ارقام به ميليون لير( شده . صورت سودوزيان حسابرسي4شكل 

 1115 1117 1118 1111 
 616911 516619 926122 316665 فروشكل 
 (156171) (126258) (116931) (16171) ي مواد هزينه
 (126381) (116881) (86612) (16381) ي خدمات هزينه
 (16553) (16913) (319) (328) ي اجاري و  واسراري هزينه

 (216121) (296691) (216516) (116687) هاي عملياتی كل هزينه
 (76151) (66282) (56382) (96875) دستمزدحقوق و 

 (26111) (16117) (26197) (16855) بيمه
 (753) (572) (981) (956) هاي كاركنان ديگر هزينه
 (16115) (16771) (76111) (76116) هاي كاركنان كل هزينه

 (16331) (36133) (36152) (26713) هاي عملياتی ديگر هزينه
مالياااات و اساااتهالت ساااود قبااال از بهاااره، 

 هاي مشهود و نامشهود دارايی
16111 116999 196151 216129 

 (16636) (16355) (16927) (16152) هاي مشهود و نامشهود استهالت دارايی
 186988 126715 116117 86197 سود قبل از بهره و ماليات
 (211) (159) (199) (185) درآمدهاي غيرعملياتی

 16283 16132 16315 16811 مخارج بهره
 116562 136773 116178 116563 سود قبل از ماليات

 (16525) (66937) (66611) (56871) ماليات
 116136 76336 96971 96613 سود قبل از كسر سهام اقليت

 (287) (131) (13) (31) هاي متقابل شركت گذاري لحاظ سرمايه
 16791 76117 96966 96663 سود خالص

 ???? Pakmoonمنب : 
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 ی تيم  سيستم  شده ی تاريخي حسابرسي . ترازنامه5شكل 
 )ارقام به ميليون لير(

 
 

 1116 1117 1118 1111 
     ها دارايی

 286513 216199 116139 136112 نقد
     اوراق بهادار قابل فروش

 116993 166328 196157 136257 هاي دريافتی حساب
 16235 16115 16187 16333 موجودي 
 916111 386667 356178 276682 هاي جاري كل دارايی

 21 18 22 19 هاي نامشهود دارايی
 36681 26981 26181 96162 زمين، اموال، كارخانه و تجهيزات

 26155 16191 668 721 هاي مشهود ساير دارايی
 16665 16738 16197 327 ها پرداخت هزينه پي 

 16226 16221 16173 16939 ها دارايیاوراق بهادار و ديگر 
 586131 956211 916168 356198 ها كل دارايی

     ها بدهی
 16661 86181 86132 76661 هاي پرداختنی حساب

 16156 86661 16827 66716 ها ماليات و ديگر پرداختی
 96156 16257 16127 16211 هاي انباشته دريافت درآمد و ديگر بدهی پي 
 36155 26235 26119 26688 هاي بلندمدت بدهی

 266836 216121 216181 186395 ها كل بدهی
     حقوق صاحبان سهام و سهام اقليت

 96511 96581 96581 96511 سرمايه
 156889 116662 16992 66636 ذخاير

در آمااد عملياااتی )پاا  از كساار سااود پرداختاای 
 ويبه(

96589 96915 76132 16661 

 316129 236379 186927 156811 حقوق صاحبان سهام و سهام اقليتكل 
 16171 786 681 16113 سهام اقليت

 316213 296161 116188 166813 كل حقوق صاحبان سهام و سهام اقليت
 586131 956211 916168 396198 ها كل حقوق صاحبان سهام و بدهی

 
 

 Palmonمناب : 
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 منابع/ مصارف وجوه در طرح پيشنهادی تجديدساختار  .7شكل 
 )ارقام به ميليون لير(

 
  مناب 
 966111 بدهی

 156111 وجوه مازاد
 616111 

  مصارف
 86511 2111 آوريل –سود پرداختی ويبه 
 526511 نهايی –سود پرداختی ويبه 
 616111 

توجه: اين جدول به طور دقيق تجديد اهرمی ساختار 
دهد. مواردي كه در اين  ي تيم سيستم را نشان می سرمايه

( مبل  خريد 1نظر شده است عبارتند از  جدول صرف
گذاران تيم سيستم  ميليون ليري سهام از سرمايه 516235
ميليون ليري امالت و  1/2( مبل  خريد 2پاالمون و توسط 

گذاران از تيم سيستم. پاالمون  مستغالت توسط سرمايه
 كند. چيزي به عنوان سود پرداختی ويبه دريافت نمی

 
 

 های برتر ايتالياييشركت. فروش 6شكل 
 افزارهای حقوق و دستمزد)در صنعت نرم 

 فروش )ميليون لير( شركت
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 تيم سيستم  ی بيني شده پيش. صورت سودوزيان 8شكل 
 )ارقام به ميليون لير(

 
 1115 1117 1118 1111 2111 2111 2112 2113 2119 2115 2116 2117  

     15% 15% 15% 6% 6% 6% 6% 6%  
  236131 166162 1116515 1136383 176532 126111 816111 116573 616911 516619 926122 316665 كل فروش

          (156171) (126258) (116931) (16171) ي مواد هزينه
          (126381) (116881) (86612) (16381) ي خدمات هزينه
          (16553) (16913) (319) (328) ي اجاري و  واسراري هزينه

 %95 (556911) (526273) (916319) (966523) (936881) (916915) (366119) (316318) (216121) (296691) (216516) (116687) هاي عملياتی كل هزينه
          (76151) (66282) (56382) (96875) حقوق و دستمزد

          (26111) (16117) (26197) (16855) بيمه
          (753) (572) (981) (956) هاي كاركنان ديگر هزينه

 %15651 (116185) (186115) (166115) (166129) (156117) (196212) (126911) (116789) (16115) (16771) (76111) (76116) هاي كاركنان كل هزينه
 %11/9 (96125) (96696) (96383) (96135) (36111) (36681) (36211) (26783) (16331) (36133) (36152) (26713) هاي عملياتی ديگر هزينه

سااود قباال از بهااره، ماليااات و اسااتهالت 
 هاي مشهود و نامشهود دارايی

16111 116999 196151 216129 296111 286913 326669 396629 366711 386113 916237 936712  

 25611 (16171) (16126) (16185) (16196) (16111) (175) (131) (815) (16636) (16355) (16927) (16152) هاي مشهود و نامشهود استهالت دارايی

  926592 916111 376818 356655 336619 316681 276513 236663 186988 126715 116117 86197 سود قبل از بهره و ماليات
 %6687 - (385) (16185) (16175) (26715) (36161) (36161) (36161) (211) (159) (199) (185) درآمدهاي غيرعملياتی

 5617 96517 36311 26813 26918 26111 16855 16157 511 16283 16132 16315 16811 مخارج بهره

  976191 936126 356188 366188 326111 316383 256511 216265 116562 136773 116178 116563 سود قبل از ماليات
 %91 (226589) (216652) (186139) (176322) (156811) (196589) (126291) (116217) (16525) (66937) (66611) (56871) ماليات

          116136 76336 96971 96613 سود قبل از كسر سهام اقليت
          (287) (131) (13) (31) هاي متقابل شركت گذاري سرمايهلحاظ 

  296965 226373 216512 186768 176121 156711 136211 11658 16791 76117 96966 96663 سود خالص
 ???? Palmoonمنب :    
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 ی تيم سيستم  شده بيني پيشی  . ترازنامه9شكل 
 )ارقام به ميليون لير(

 
 1116 1117 1118 1111 2111 2111 2112 2113 2119 2115 2116 2117  

              ها دارايی
 %1/11 236315 226171 216821 116693 186531 176982 156212 136511 286513 216199 116139 136112 نقد

 ؟؟ 116199 666116 566253 986165 916816 376116 236193 116229     اوراق بهادار قابل فروش
 %1/31 356131 396898 326876 316115 216251 276613 296113 216872 116993 166328 196157 136257 هاي دريافتی حساب

 %1/2 26963 26323 26112 26168 16151 16891 16611 16311 16235 16115 16187 16333 موجودي 
  1526191 1256938 1126192 1116811 116551 896121 636198 966188 916111 386667 356178 276682 هاي جاري كل دارايی

  21 21 21 21 21 21 21 21 21 18 22 19 هاي نامشهود دارايی
  16581 16581 16581 16581 16581 16581 16581 16581 36681 26981 26181 96162 زمين، اموال، كارخانه و تجهيزات

 %5/2 36176 26119 26791 26585 26938 26311 26111 16731 26155 16191 668 721 هاي مشهود ساير دارايی
 %1/3 36619 36985 36288 36112 26125 26761 26911 2687 16665 16738 16197 327 ها پرداخت هزينه پي 

 %1/2 26963 26323 26112 26168 16151 16891 16611 16311 16226 16221 16173 16939 ها اوراق بهادار و ديگر دارايی
  1636776 1356751 1216162 1116295 1116973 126523 716591 536817 586131 956211 916168 356198 ها كل دارايی

              ها بدهی
 %1/16 116711 186588 176539 166591 156615 196722 126812 116132 16661 86181 86132 76661 هاي پرداختنی حساب

 %1/16 116711 186588 176539 166591 156615 196722 126812 116132 16156 86661 16827 66716 ها ماليات و ديگر پرداختی
 %1/5 66157 56818 56971 56161 96877 96611 96111 36971 96156 16257 16127 16211 هاي انباشته دريافت درآمد و ديگر بدهی پي 
  - - 116511 236111 396511 966111 966111 966111 36155 26235 26119 26688 هاي بلندمدت بدهی

  956551 926181 526197 616252 716587 816199 756619 716792 266836 216121 216181 186395 ها كل بدهی
  96581 96581 96581 96581 96581 96581 96581 96581     حقوق صاحبان سهام و سهام اقليت

  836991 616167 916555 216781 96661 (116138) (296358) 296599 96511 96581 96581 96511 سرمايه
  296965 226373 216512 186766 176121 156711 136211 116168 156889 116662 16992 66636 ذخاير

         (516111) 16661 76132 96915 96589 در آمد عملياتی )پ  از كسر سود پرداختی ويبه(
  1126986 886121 656697 956135 266361 16291 (66558) (116818) 316129 236379 186927 156811 و سهام اقليت كل حقوق صاحبان سهام

 %5/3 56732 96751 96261 36851 36517 36238 26519 16813 16171 786 681 16113 سهام اقليت
  1186218 126771 616115 986119 216888 126971 (96159) (176115) 316213 296161 116188 166813 كل حقوق صاحبان سهام و سهام اقليت

  1636776 1356751 1216162 1116295 1116973 126523 716591 536817 586131 956211 916168 396198 ها كل حقوق صاحبان سهام و بدهی
          بازپرداخت بدهی   
         966111 ي اوليه مانده   
پرداخت اصلی درصد    

 بدهی
1% 1% 1% 25% 25% 25% 25%   

   (116511) (116511) (116511) (116511) - - - مبل  پرداخت   
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 (ERPريزی منابع بنگاه ) افزارهای برنامه ی توليد نرم های سهامي عام در حوزه . معيارهای ارزشيابي شركت11شكل 

شده  ارزش بازار تعديل 
 براسا  ضريبی از:

 ارزش بازار سهام براسا  ضريبی از

نرخ رشد 
بلندمدت تخمينی 
 از عايدي هر سهم

 1111سال 
نسبت به نرخ 
 رشد بلندمدت

 ي بلندمدت حاشيه نرخ رشد يکساله
 ذخاير 

ب
 بلندمدت

 سود عملياتی
 
 بلندمدت

 
عايدي هر 

 سهم

سال محاسبه 
1181 

سال محاسبه 
2111 

سال محاسبه 
2111 

عايدي هر سهم  
 تخمينی

عايدي هر سهم 
 تخمينی

عايدي هر سهم 
سود قبل از  فروش تخمينی

 بهره و ماليات
سود قبل از 
 سود خالص بهره و ماليات

 ERPبازيگران بزر   -1رديف 
Basn 1/9× NM NM NM NM NM 28% NM 2/8% NM 1/38-% 2/91-% 

JO Edwards 6/1× 2/26× 1/37× NM 1/85× 1/79× 27% NM 2/99% 1/77% 2/6% 1/5% 
Orade 8/6× 1/32× 8/97× 1/92× 9/39× 8/27× 29% 193% 6/23% 7/32% 2/21% 6/19% 

Peopl??? 3/2× 6/23× NM NM 8/59× 3/99× 29% 231% 1/61% 7/91% 1/8% 1/2% 
SAP 3/8× 1/92× 2/75× 1/61× 8/95× 6/36× 25% 182% 1/91% 9/17% 7/11% 1/11% 
Low 6/1× 6/23× 1/37× 1/92× 9/39× 8/27× 29% 193% 2/8% 9/17% 1/38-% 2/91-% 

Mean 6/9× 1/31× 6/53× 1/52× 5/57× 1/95× 25% 185% 8/35% 2/92% 8/3% 5/1-% 
High 3/9× 1/92× 2/75× 1/61× 1/15× 1/79× 27% 231% 1/61% 1/77% 2/21% 6/19% 
 افزارهاي حسابداري نرمي  هاي ميان مقيا  توليدكننده شركت -2رديف 

Great Plairs Software Inc 8/9× 1/8× 1/56× 2/98× 8/37× 1/28× 35% 118% 5/57% 5/511% 1/58% 1/5% 
Intui Inc 8/5× 8/92× 6/93× 9/62× 9/52× 2/93× 21% 297% 8/12% 1/91% 6/13% 3/16% 

Epcor Software 5/1× NM NA 2/59× 1/18× 2/19× 28% 66% NA NA 1/11-% 2/11-% 
Sage Group PLC 1/16× 5/58× 3/89× 1/71× 2/58× 1/93× 35% 165% 1/25% 6/26% 9/27% 7/17% 

Symix 1/7× 2/8× 6/12× 5/13× 1/12× 9/1× 28% 93% 9/98% 1/68% 9/8% 1/5% 
Low 1/7× 1/8× 6/12× 5/13× 1/12× 9/1× 21% 93% 8/12% 6/26% 1/11-% 2/11-% 

Mean 8/5× 9/21× 2/91× 1/91× 7/35× 6/27× 21% 126% 2/36% 3/181% 7/11% 7/7% 
Highe 1/16× 5/58× 3/89× 1/71× 2/58× 2/93× 35% 297% 5/57% 5/511% 1/58% 7/17% 
 ها ديگر شركت  -3رديف 

Agresso 8/1× 2/91× 1/92× 6/15× 7/7× 5/3× 121% 6% 9/216% 1/36211% 2/1% 8/1% 
Intenfa 6/1× 2/61-× NM 1/62× 5/21× NA NA NA 7/51% 6/115% 9/2-% 5/5-% 

Navision 6/17× 6/71× 1/126× 6/91× 1/32× NA NA NA 5/11% 1/137% 1/22% 1/19% 
Brain Intermational 1/3× NM NM 7/72× 8/31× NA NA NA 1/23% 1/66-% 2/1-% 1/1% 

Low 1/8× 2/61-× 1/92× 6/15× 7/7× 5/3× 121% 6% 1/23% 1/66-% 9/2-% 5/5-% 
Mean 8/5× 1/16× 5/89× 1/98× 3/25× 5/3× 121% 6% 2/118% 2/891% 9/5% 1/2% 
High 6/17× 6/71× 8/126× 7/72× 1/32× 5/3× 121% 6% 9/216% 1/36211% 1/22% 1/19% 

 نقد نقد و شبه –شود: ارزش بازار حق مالی + بدهی بلندمدت  ي بازار كه به اين صورت تعريف می شده * براسا  ارزش تعديل
 I/B/ESهاي  * براسا  تخمين

 منب : ؟؟
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 (ERPبنگاه )ريزی منابع  ی برنامه افزاری فعال در حوزه های نرم های مالي منتخب شركت داده. 11شكل 

 های هر سهم( دالر، به استثنای داده)ارقام به هزار 

 

 
حق ارزش بازار 
 مالی

 نقد و شبه نقد بدهی بلندمدت
ارزش بازار 

 شده تعديل
 سود عملياتی فروش

عايدي هر 
 سهم

 2111سال محاسبه:  2111سال محاسبه: 
 
 

 

 ها كل دارايی ارزش دفتري عايدي تخمينی هر سهم عايدي تخمينی هر سهم
 ERPبازيگران بزر   -1رديف 
Basn 266376618 2116596 1216617 267166967 6796669 (2566996) (35/1)$ 18/1$ 11/1$ 1126821 6186511 

JO Edwards 168216385 - 2116782 166176613 161116263 616892 95/1$ 18/1$ 23/1$ 5836116 1516973 

Orade 6262826796 3116191 265826769 6161216122 868276252 168726881 87/1$ 21/1$ 51/1$ 366156267 762516659 

Peoplesfot 366116952 - 9166155 361136217 163336115 1316178 15/1$ 26/1$ 32/1$ 6696212 169916615 
SAP 9161176961 7186858 6136911 9161326117 561526321 1156535 33/5$ 76/8$ 16/11$ 261166138 661836161 
 افزارهاي حسابداري ي نرم هاي ميان مقيا  توليدكننده شركت -2رديف 

Great Plairs Software  7676813 - 1236683 6996211 1396117 716981 86/1$ 26/1$ 72/1$ 1336113 1816252 
Intui Inc 669766111 366193 167616211 967516853 8196881 1116111 15/2$ 71/1$ 17/2$ 166736915 269616885 

Epicor Software 1596177 - 976319 1176673 736688 (76333) NA 21/1$ 27/1$ 1226116 1116735 
Sage Group PLC 561176698 1366196 786171 661556523 3776977 1136515 58/1$ 83/1$ 13/1$ 116187 8516375 

Symix 896921 96111 36261 856261 1236111 116379 11/1$ 15/1$ 22/1$ 386791 736396 
 ها ديگر شركت  -3رديف 

Agresso 886559 16316 186611 716272 856173 16771 19/1$ 29/1$ 53/1$ 916819 816781 
Intenfa 5576217 366833 126655 5816315 3526188 (86911) (72/1)$ 79/1$ NA 1196185 2756719 

Navision 6556717 - 66285 6916922 366875 86155 21/1$ 81/1$ NA 16591 256127 
Brain Intermational 2566911 116111 316283 2376217 766686 (169) 13/1$ 26/1$ NA 656385 1186899 

 
 نقد نقد و شبه –شود: ارزش بازار حق مالی + بدهی بلندمدت  ي بازار كه به اين صورت تعريف می شده * براسا  ارزش تعديل

 I/B/ESهاي  * براسا  تخمين

 منب : ؟؟
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 های برابری اخير يورو به لير نرخ. 12شكل 

 

 27/16136ي اروپا نرخ تبديل يورو به لير را روي  اتحاديه 1111ي  در اول ژانويه

هاي برابري يورو به دالر برآورد  هاي برابري ذيل براسا  نرخ را تثبيت كرد. نرخ

 هاي برابري بازار آزاد است. ي نرخ بناراين، نماينده شده و

 يورو به لير تاريخ

 3/16616 1111سرتامبر 

 1/16791 1111اكتبر 

 8/16111 1111نوامبر 

 6/16112 1111دسامبر 

 1/26155 2111ي  ژانويه

 

 

 

 

 

 

 

و نرخ برابري دالر به لير برابر  1689/1نرخ برابري دالر به يورو براي  1111به عنوان نمونه در سرتامبر مناب : 

 آيد. بوده كه تقسيم دومی بر اولی نرخ برابري ضمنی يورو به لير به دست می 32/1812

 

  

 يورو به ليتر

 2111ي ژانويه 11دسامبر  11 نوامبر 11 اكتبر 11سرتامبر 
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  2111ی  فوريه -شرايط بازار سرمايه. 13شكل 

 ثمر ابزار

  1ي بين بانکی يورو  نرخ بهره
 91/3 روزه 11
 78/3 ماهه 6

 11/9 يکساله
 ي دولتی اوراق قرضه
 )يوروي(

 

 11/6 2119آوريل  -ايتاليا
 87/5 2117ژوئيه  -ايتاليا
 25/1 2111مار   -ايتاليا
 11/5 ساله5، 2ي يورو ناحيه
 95/5 ساله7ي يورو،  ناحيه
 61/5 ساله11ي يورو،  ناحيه

 
 شاخص بازار سهام

 
 P/Eنفت 

 Main MIB30 87/37شاخص 
 75/21 )لندن( FTSE100شاخص 
 97/57 )فرانکفورت( DAXشاخص 
  منب : ؟؟؟

 

 

                                                 
1
. EURIBOR 

 ي كشورها توزين شده است. ي منتشرشده ها است كه با مبل  قرضه ي دولت ي يورو ميانگين هارمونيك ثمر اوراق قرضه ي ناحيه . ثمر اوراق قرضه 2
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.شركتصنايعپتروشيميزنجان1-1یافته
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 فصلهشتم:

گذاریهایسرمايهبررسيطرح  
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 ناستيآبنبات.1-4یافته

ايان  اسات. 2نام ناساتی اندازي خاط تولياد آبنباات جديادي باه در حال بررسی راه 1زشركت نشنال فود

هازار  111همچناين  اين محصول كرده است. شركت ناستی ي ههزار دالر صرف توسع 951سال،  2شركت طی 

 .يالت كرده استا 25دالر صرف تحقيقات بازاريابی در 

سال و هار  5حاصل از محصوالت قبلی، مديريت معتقد است كه اين محصول براي  هاي هبراسا  تجرب

سنت بفروشد. زمين، ساختمان  51به قيمت  هر بسته را تواند ميليون بسته فروش خواهد داشت. شركت می 9سال 

اول پرداخات  ايان هزيناه در پاياان ساالميليون دالر هزينه دارد.  1و تجهيزات موردنياز براي توليد اين آبنبات، 

هازار دالر سارمايه در گاردش باراي تولياد  311چناين  گردد. هم شود و از سال دوم، توليد محصول آغاز می می

خالص و فروش درصد از  61طور متوسط  هاي توليد به هزينه زناستی موردنياز است. بر اسا  انتظارات نشنال فود

ساال دارناد و  5شود. تجهيزات عمري برابار  برآورد می هزار دالر 225 هاي سربار و فروش ساالنه مجموع هزينه

 شاود. طور كامال بازيافات می پ  از آن ارزش اسقاطی نخواهد داشت. سرمايه در گردش در پايان سال دهم باه

ا باه % است. شركت در انتهاي ساال پانجم، زماين ر95و نرخ ماليات  ،شود صورت خطی محاسبه می استهالت به

% 11ميليون دالر با نارخ  1اندازي اين پروژه، شركت مبل   براي راه فروشد. هزار دالر می 911ارزش دفتري يعنی 

هايی با ريساك مشاابه  پروژهي  هنرخ بازد كند. میگيرد و مابقی را از طريق انتشار سهام عادي تأمين مالی  وام می

 % است.18

ها:سؤال

 جه بر چه مبنايی استوار است؟بايد اين آبنبات را توليد كند؟ اين نتي زآيا نشنال فود .1

                                                 
1
. National Foods 

2
. Nasty  
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 برسد، تأثيري در اين نتيجه خواهد داشت؟فروش خالص % 65% به  61 هاي توليد از آيا اگر هزينه .2

 MACRS استهالت بهي  هآيا اگر روش محاسب .3

 تغيير يابد تأثيري در تحليل شما خواهد داشت؟ 1

وارد عمل شوند و باز هم فرض كنيد كه تأثير آن فرض كنيد انتظار بر اين است كه رقبا براي رقابت با ناستی  .9

 درصدي در فروش ساالنه بعد از سال دوم باشد. آيا باز هم شركت بايد ناستی توليد كند؟ 5كاه  

يابد. بنا به مفروضات، تورم بار  % افزاي  می5 ها ساالنه سطح عمومی قيمت ،بنا به گزارش مدير مالی شركت .5

 پذير است؟ يکسانی دارد، آيا بازهم توليد آبنبات توجيهها تأثير  درآمد فروش و هزينه

طبيعتا  ارقام برآوردشده در اين تحليل با خطا همراه است. خطاي بيشتر به معنای ريساك بيشاتر پاروژه اسات.  .6

 شود؟ ريسك در كجاي اين تحليل لحاظ می

 پروژه در طول عمر پروژه ثابت است؟ توضيح دهيد. ي هسرمايي  هآيا هزين .7

 پذير است؟ باشد، آيا پروژه بدون اخذ وام توجيه 5/1اي اهرمی اين پروژه اگر بت .8

 ؟اي اتخاذ كرد بندي سرمايه آيا تصميمات تأمين مالی را بايد مستقل از بودجه .1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
. Modifed Accelerated Cost Recovery System (MRCRS)  
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  Worldwide Paper Company (WPC): ی دو ی شماره افته 

بااه  3بلورياادج مياال  2وكار كسااا، رئااي  حسااابداري واحااد 1، باااب پرسااکات2116در دسااامبر سااال 

"الوار بلند چوب"اي جديد براي كاركردن روي  اندازي كارخانه راه
اندازي  ي راه كرد. دو مزيت عمده فکر می  9

"الوار كوتاه چوب"كارخانه عبارت بود از: نياز به خريد 
شاد، و فرصات فاروش  كنندگان مرتفا  می از عرضاه 5

ي  شاد. كارخاناه باازاري جدياد محساوب می WPCشد؛ بازاري كاه باراي  یالوار كوتاه در بازار آزاد فراهم م

هاي عمليااتی خاود را كااه  دهاد، بلکاه  كرد كاه ناه تنهاا هزيناه جديد اين امکان را براي بلوريدج فراهم می

 بردازي از فناوري جديد پردازش مستقيم  الاوار ي پيشنهادي با بهره درآمدهاي خود را نيز افزاي  دهد. كارخانه

استفاده كند،  الوار كوتاهاز  ناچار بود بلوريدج ،نمود. اين در حالی است كه با فناوري فعلی پذير می امکانبلند را 

"شناندو ميل" خود يعنی بايد از شركت رقيا و آن الوار را
. ايان شاركت كاه در نزديکای كارد میخرياداري  6

سااخت فراتار از نيازهااي خاود باراي خميار  بلوريدج قرار داشت، ظرفيت مازاد توليد داشت كاه او را قاادر می

مازاد آن شركت به چندين آسياب چوب از جملاه بلوريادج فروختاه  الوار كوتاهتوليد كند.  الوار كوتاهچوب، 

د به اين معنی بود كه ناه تنهاا از آن پا  پرساکات ديگار نياازي باه ي جدي اندازي كارخانه شد. بنابراين، راه می

در باازار باا شاناندو ميال  الوار كوتااهنخواهد داشت، بلکه با فروش  الوار كوتاهكنندۀ  عنوان عرضه شناندو ميل به

 انادازي داد ايان باود كاه آياا مزايااي موردانتظاار راه رقابت خواهد كرد. سوالی كه پرساکات باياد جاواب مای

گذاري اضافی در سارمايه  ميليون دالري و نيز سرمايه 18اي  اي بود كه مخارج سرمايه اندازه ي جديد به  كارخانه

 توجيه كند. گذاري ي سرمايه سالهش   عمر در گردش را طی

                                                 
1
 Bob Prescott 

2
 business unit 

3
 Blue Ridge Mill 

9
 longwood 

5
 shortwood 

6
 Shenandoah Mill 



213 

 

اي طی دو ساال تقاويمی صارف  شد، و مخارج سرمايه ساخت كارخانه در يکی دو ماه آينده شروع می

طرز  . احااداث كارخانااه بااه2118مانااده در سااال  ميليااون دالر باقی 2و  2117دالر در سااال  ميليااون 16شااد:  می

هاي عملياتی عمادتا  از محال  جويی داد. اين صرفه هاي عملياتی آسياب بلوريدج را كاه  می توجهی هزينه قابل

وريادج مجباور باود الاوار انادازي كارخاناه، بل شد، چراكه پي  از راه خودكفايی در توليد الوار كوتاه ايجاد می

هاي  ، دو ميلياون دالر و باراي ساال2118ها براي سال  جويی كوتاه مورد نياز خود را از بازار تهيه كند. اين صرفه

 ميليون دالر برآورد شده بود.    5/3بعدي، ساالنه 

ازاد بر نيااز، اندازي كارخانه بالفاصله با فروش الوار كوتاه م چنين در نظر داشت پ  از راه پرسکات هم

پ  از استقرار و شروع به كار خط توليد،  2118برداري كند. او انتظار داشت در سال  از ظرفيت مازاد توليد بهره

ميليون دالر درآمد ايجاد شود. او انتظار داشت درآمد فروش الوار كوتااه در ساال  9از محل فروش الوار كوتاه  

در همين سطح ده ميليون دالر حفظ شود. پرسکات  2113وش تا سال ميليون دالر برسد و درآمد فر 11به  2111

هاي فاروش، عماومی و  %  درآماد، و هزيناه75)قبل از لحاظ اساتهالت( را  1رفته ي كاالي فروش شده بهاي تمام

 درصد درآمد تخمين زد.  5را معادل  2اداري

ا  باا افازاي  موجاودي انبااز و ميليون دالري، افزاي  درآمادها ضارورت 18اي  عالوه بر مخارج سرمايه

درصاد درآماد  11طور متوسط معادل  در گردش موردنياز به  هاي دريافتنی همراه خواهد بود. كل سرمايه حساب

درصاد افازاي   11گذاري در سرمايه در گردش در هر سال برابار  فروش لحاظ شده بود. بنابراين، ميزان سرمايه

( تماامی خاالص سارمايه در 2113گذاري تجهيازات )ساال  عمر سارمايه در درآمد آن سال خواهد بود. در پايان

اي )قبال از كسار  درصاد از مخاارج سارمايه 11شاود، در حاالی كاه تنهاا  شده در دفاتر بازيافت می گردش ثبت

 بازيافت خواهد بود. ماليات( قابل

                                                 
1
 Cost of Goods Sold (COGS) 

2
 Selling General and Administrative (SG&A) 
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باا ارزش اساقاط و  1شود، و استهالت بر مبناي روش خط مستقيم درصد پرداخت می 91ماليات با نرخ 

هاي استهالت در  ي هزينه اند كه زمان شروع محاسبه به پرسکات گفته WPCشود. حسابداران  صفر محاسبه می

 برداي شده اند.  ي بهره ميليون دالر صرف شده، و تجهيزات آماده 18است، يعنی زمانی كه تمامی   2118سال 

  دچاار تنااقض شاده باود. او اطميناان هااي پرسکات در مورد چگونگی لحاظ كاردن تاورم در تحليل

ي ميازان  كنناده درساتی منعک  به 2111و  2118هاي  داشت كه برآوردهاي او از درآمادهاي كارخاناه در ساال

ميلياون دالر  9آورد. مبل  موردانتظاار  دست می ها به به احتمال زياد در آن سال  WPCدالري است كه شركت 

بر اسا  تحليل دقيق بازار الوار كوتاه صورت گرفته بود. اين تحليال  2118حاصل از فروش الوار كوتاه در سال 

باشد. حتی در اين  ي سهم بازار بلوريدج ميل و قيمت موردانتظار بازار الوار كوتاه می كارانه شامل تخمين محافظه

جاا كاه او از  از آن عنوان رقيبی جديد در بازار الوار كوتاه نياز لحااظ شاده باود. ها اثر حضور بلوريدج به تحليل

اطميناان  2111هاي پا  از ساال  هاي عملياتی و قيمت الاوار كوتااه در ساال چگونگی اثرگذاري تورم بر هزينه

و  2111هااي دالري ساال  هاي خاود لحااظ نکناد. بناابراين تخمين گرفت اثر تورم را در تحليل  نداشت، تصميم

)به ازاي هر تن محصول( بود. پرساکات اثار  2111اي سال ه ها و قيمت هاي پ  از آن بر اسا  همان هزينه سال

هاي  دانست، چراكاه او اعتقااد داشات اثار تاورم در افازاي  هزيناه حذف تورم را در تصميم نهايی كليدي نمی

 شود.  عملياتی عمدتا  با افزاي  در قيمت الوار كوتاه جبران می

WPC گرفات. ايان نارخ  درصد در نظر می 15گذاري را  هاي سرمايه نرخ بازده موردنظر چنين فرصت

ي شركت انجام  ي سرمايه تر در مورد هزينه سال پي  11دست آمده بود كه  اي به بازده موردنظر بر اسا  مطالعه

كاه ايان نارخ  خصوصاا  اين عنوان نرخ تنزيل استفاده كند، خواست از اين عدد قديمی به شده بود. پرسکات نمی

گيري  كه در زمان تصاميم درصد بوده است، در حالی 11ي امريکا  زمانی محاسبه شده بود كه بازده اوراق قرضه

 (.1درصد بود )نمودار  5اين نرخ كمتر از 

                                                 
1
 straight line 
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 سؤال

1-2 .WPC ي رسايدن باه  اجراي اين طرح چه تصميمی بايد اتخااذ كناد؟ نحاوه نسبت به اجرا يا عدم

طور كامل توضيح دهيد. را بهنتيجه 

 ي سرمايه : اطالعات مربوط به هزينه1نمودار 
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 .شركتبابوروی3-1یهافت

هایشاهزادهگذاریسرمايه.3-2یهافت

ای.شركتيورولندفودزاس..3-3یهافت

1.يورولندفودزاس.اِی

اي  ي سررمايه ي مديران ارشد شركت يورولند فودز نشستي برگزار كررد ارا بود ره ، كميته1002ي سال  در اوايل ژانويه

ميليون يرورو امرميم  623ي كلي  بايست در مورد يازده طرح بزرگ با بود ه شركت را براي سال  ديد انظيم كند. اين كميته مي

 210اي احميل كرده بود، حداكثر بود ره  هاي سرمايه ي طرح مديره بر هزينه هيأت هايي كه گرفت. متأسفانه به سبب محدوديت مي

شرد  شركت القري مي كنونيهاي  گذاري افزايشي نمايان در ميزان دارايي ميليون يورو اعيين شده بود. اما حتي همين مقدار سرمايه

هراي ررروري  ي خطير مديران ارشد اين بود كره بود ره را ميران طيفري از طرح ميليون يورو بود. بنابراين وظيفه 539كه معادل 

 اقسيم كنند: اوليد محموالت  ديد، املك، گسترش بازار، اراقاي كارآيي، اقدامات پيشگيرانه، ايمني و كنترل آلودگي. 

شركت

ي چنردمليتي بسرتني، ماسرت،  ودز كه اشكيالت مركزي آن در بروكسل، بلژيك مستقر شده، اوليدكننردهشركت يورولند ف

ي ممتاز بود. محموالت اين شركت در سراسر اسكانديناوي، بريتانيا، بلژيك، هلند، لوكزامبرورگ، آلمران بربري  آب بطري و آب ميوه

 دهد.( اين شركت را در مناطق مختلف نشان ميي بازارهاي  نقشه 2شد. )نمودار و شمال فرانسه فروخته مي

در  وار واحد اوليدي لبنيرات وي اأسري   1به همت كشاورزي بلژيكي به نام ائو وردن 2511اين شركت در سال 

ي اين شركت در طرول سراليان شرد. در  وقفه االش هشيارانه در بازاريابي سبب رشد بي شد. او ه كافي به كيفيت محمول و

سهام آن در بورس لندن، فرانكفورت و بروكسل عرره شد. در سرال  2556در سال  شركت سهامي عام شد و ، اين2595سال 

 ميليارد يورو رسيد. 3/2وبيش به  ، فروش شركت يورولند فودز كم1000

درصرد  10شد، در حردود  به بعد اوليد مي 2591درصد و سهم ماست كه از سال  30سهم بستني  ،از كل اين درآمد

شرد. نرام ارراري يورولنرد فرودز  ي فروش به نسبتي برابر ميان آب بطري و آب ميوه اقسيم مي مانده درصد باقي 10قم ربود. 

                                                 
ها خيالی است. در تولياد افتاه از حمايات  ي نام اند و از موردي واقعی نشأت گرفته است. همه تهيه كرده (Robert F. Bruner)و روبرت ف. برونر  (Casey Opitz). اين افته را كيسی اوپيتز 1

ي حقوق اثار  . همهنيستناكارآمد موقعيتی مديريتی  دادن اجراي مؤثر يا ي آن نشان استفاده شده است. افته براي بحث كال  تهيه شده و هدف از تهيه (Batten Institiuta)ي باتن  مالی مؤسسه
 .2111، (Charlottesville)ي داردن دانشگاه ويرجينيا، شارلوتزويل  متعلق است به بنياد مدرسه

2. Theo Verdin 
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مشرتريان اابرت بود، محمول اصلي اين شركت كه و عالمت اراري آن خرس رقماني با لباس كشاورزان بود. بستني « رولي»

 والت و ميوه و طعم طبيعي آن بودند. هاي شوك ي سرشار و اكه و وفاداري داشت كه طالب خامه

فروش يورولند فودز اابت ماند و مديران اين شركت علت اين ايستايي را رشد اندك  معيت شرمال  2595از سال 

ي كاالهراي  ديرد  شدگي بازار در بعضي مناطق اشخيص دادند. اما ناظران خار ي اين ناكامي اخير را به عرره اروپا و اشباع

ي محمروالت  ديرد بره  ار شرركت و اراهره مديره خواهان گسترش بازار و حضور فعال . ابلب اعضاي هيأتدادند نسبت مي

منظور رونق بخشيدن به بازار فروش بودند. اين مديران اميدوار بودند كه حضور فعال ار در برازار و افرزايش فرروش، ارزش 

برابر عايدي آن و زير قيمت دفتري برود. ايرن نسربت  21ان بازار شركت را افزايش بدهد. قيمت سهام يورولند فودز در آن زم

افزود.  اراري شركت نمي هاي مشابه كمتر بود و چيزي به اعتبار هاي اراري شركت قيمت به عايدي از نسبت

تخصيصمنابع

ي  بره هيرأت مرديرهكرد و براي اأييد  اي مركب از مديران ارشد نتظيم مي اي يورولند فودز را هرسال كميته ي سرمايه بود ه

ي پيشرنهادي ايرن كميتره  و مدير مرالي برود. بود ره 2(PDGكرد. اين كميته مركب از پنج مدير عامل، رهي  كل ) شركت اسليم مي

 ي مالحظات استرااژيك يا ساير مالحظات كيفي بود.  ها و بحثي درباره ها، احليل مالي آن اي از طرح شامل اوصيف فشرده

بايسرت دو آزمرون مرالي را در  گذاري در يورولنرد فرودز مي هاي پيشنهادي براي سرمايه حطر ،بنابر سياست شركت

ي  در كميتره 2555در سرال  معيرار( با موفقيت بگذراند. اين دو آزمون يرا دو IRRمورد برگشت سرمايه و نرخ بازده داخلي )

  :كرد اغيير مي پروژهمديران امويب شده بود و محتواي آن بر حسب نوع 

 طرحنوع 
 IRRحداقل 
 قبول قابل

 قبول هاي قابل حداكثر سال
 برگشت سرمايه

محموالت  ديد يا بازارهاي  -2
  ديد

 سال3 21%

 سال9 %20 گسترش بازار يا محمول -1
 سال1 %9 اصالح كارايي -6

آزمون  ايمني يا محيط كار -1
 ندارد

 آزمون ندارد

 

                                                 
1. President Directeur-general (PDG) 
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 درصد بود.  3/20براي يورولند فودز  (WACCي سرمايه ) ميانگين موزون هزينه 1002ي  در ژانويه

 اي چنين گفت: ي سرمايه در اوريح فرايند اعيين بود ه 2مدير مالي شركت، ارودي لوف

هرا  چون راهي براي شناخت افراوت ريسرك انرواع گونراگون طرح هم IRRي  شده بندي ما از مقياس رابه

ي بيشتري داشته باشيم. آزمون برگشت  كند بايد بازده سرمايه كنيم. هر ا شركت ريسك بيشتري قبول مي استفاده مي

 م.ي آن است كه ما آمادگي نداريم براي رسيدن به چنان برگشتي، زمان درازي صبر كني سرمايه هم نشانه

گذارانيتونظراعتباردهندگانوسرمايهمالك

و پنج نفر عضو مديران شركت ي وردن، چهار نفر از  سه نفر از خانواده ،يورولند فودز ي مديره هيأتاز دوازده عضو 

ي وردن  رفتند. اعضراي خرانواده شمار مي اروپاي شمالي بهبخش عمومي مديران سرشناس كه از بودند  مديره هيأتبيرموظف 

درصد سهام را مالك بودند. شركت مديريت دارايري ونروس كره  20درصد سهام و مديران ا رايي برروي هم  10هم  برروي

درصد از سهام را در اختيار داشت. شركتي ديگرر بره نرام بانرك دو  21 گذاري مشترك و مقر آن در لندن بود، صندوق سرمايه

طيرف وسريعي از ميان ي سهام  درصد باقيمانده 15داشت.  مديره هيأتاي در  درصد از سهام بود و نماينده 5صاحب  1بروگ 

. سهام اين شرركت در بروكسرل و فرانكفرورت عررره و عمالً بخش سهام شناور آزاد شركت بود سهامداران اقسيم شده بود

 شد. مي

در قيراس برا همتايران خرود در صرنعت مرواد  ،درصرد 219 6يورولند فودز با نسبت بدهي به حقوق صاحبان سهام

اسرتمرار مرديران شرركت برراي  ،در چنرد سرال اخيرر .كررد ارري اسرتفاده مي اهررم مرالي بيشاز  ،خوراكي ممرفي در اروپا

 طول  نگِ قيمتي كه خود شركت يورولند فودز آباز كررده برود، ارا حرد درپرداختي سود سهام سطح و حفظ  يگذار سرمايه

ن مالي از طريق وام متكي بودند. حاال كه  نگ قيمت امام شده بود، بانكداران )به رهبري بانك دو بروگ ( برا ميأزيادي به ا

كردند. آنان حارر نبودند اهرم مرالي را بريش از سرطح  پيشنهاد ميبه شركت اي اها مي براي كاهش بدهي  اصرار زياد برنامه

 ي اخير مديران گفته بود: ر  لسهمو ود آن روز افزايش دهند. رهي  بانك دو بروگ  د

 محرلاولويت نخست ما در حال حارر بايد اقويت سمت راست ارازنامه باشد. هر افزايش دارايي بايد از 

ار  مانده بعد از پرداخت اقساط بدهي صورت بگيرد اا زماني كه نسبت بدهي بره سرطحي معقرول  ريان نقدي باقي

                                                 
1. Trudi Lauf 
2. Banque du Bruges 
3. debt to equity ratio 
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شرويم سرود  تي صورت بگيرد كه از اين طريق اأمين مالي نشود، ناچرار ميگذاري هنگف برسد. اگر قرار باشد سرمايه

 سهام پرداختي را كاهش بدهيم.

ارر از ميرانگين نسربت قيمرت بره  برابر، قيمت سهام عادي يورولند فودز پرايين 21معادل عايدي با نسبت قيمت به 

هرايي  در بورس شرده پذيرفتههاي  ي شركت همهيدي عاار از ميانگين نسبت قيمت به  هاي مشابه آن و نيز پايين شركتعايدي 

د كه سود شركت را ري  نگ قيمت اخير قلمداد ك نتيره شد ميشد. اين مشكل را  ها معامله مي بود كه سهام اين شركت در آن

اوليد  ديد آب  از طريقپيامد نااواني مشهود اين شركت در اماحب بخش مهمي از بازار اين ورعيت كاهش داده بود و نيز 

ي كرارگزار سرهام بره سرهامداران اوصريه  سسات عمدهؤي م همه، 1000. از ژانويه سال بودهاي متفاوت  بطري معدني با طعم

 ن سرهام را  مر سروصردا اير ي مديريت دارايي ونوس در اين دوره بي سسهؤكردند سهام يورولند فودز را بفروشند. اما م مي

هاي اخير در گزارش  خشي در عملكرد اين شركت رخ دهد. مدير عامل ونوس در يكي از نشستبا اين اميد كه چر ،كرده بود

 ود چنين گفت: خ

ي خوداان اسرت.  اعتماد شما به آينده ي عدم امور نيست، زيرا اين كار نشانه كاهش سود سهام اصوال قابل

ردگي سهامداران فعلري شرما فروش سهام  ديد با اين سطح نازل قيمت هم امورناشدني است چون باعث سرخو

گذاران صاحب سهم شما خواهان بهبود عملكرد شركت هستند. اگر اين بهبود به زودي احقق نيابرد  شود. سرمايه مي

گذاران نااميد بشوند، سهام شما ممكن اسرت بره دسرت مها مراني چرون كرارلو  يا ور  از اين بدار شود و سرمايه

 دارند.ي شركت را  كردن خممانه قمد قبضهبيفتد كه  1يا براداران فليك 2بنديتي

یمديرانارشداعضایكميته

كنند. هر طررح برراي آن كره مرورد  اي را انظيم مي ي سرمايه شركت يورولند فودز بود هارشد هفت ان از مديران 

گونه است كه  اينگيري  روند امميم معموالً بايد از حمايت يكي از مديران حارر در كميته برخوردار باشد. ،بررسي قرار گيرد

شود. اين مرديران  ميگيري  رأياي  ي سرمايه بود ه ذب ا چهار طرح بديل براي ادر مورد دو ها،  از بحث در مورد پروژه پ 

  :با هم آشنايي دارند كامالً

ي  گذار، سرخنگو و حرافظ منراف  خرانواده ي بنيان نوه. سال 99سن ،(PDG)كل  رهي )بلژيكي(  6مينا وردنلويله

                                                 
1. Carlo de Bendetti 
2. Flick 
3. Wilhelmina Verdin 
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 2593دارد. در سرال  مرديريت برنردي فرراوان در  امامي دوران فعاليتش در شرركت گذشرته و ارربرهمديره.  هيأتوردن در 

« بازارسراز سرال اروپرا»ي اين محمول بود به عنوان  چربي كه نخستين عرره مناسبت موفقيت در معرفي بستني و ماست كم به

حال كه مشتاق است شركت را در ورعيت رشد دراز مدت قرار دهد به سبب بروز مشركالت اخيرر برا  او درعين. انتخاب شد

 كند.  احتياط عمل مي

كررد و در ايرن سرال بره  در شركت نستله كرار مي 2599اا سال . سال 92)سوهيسي( مدير مالي، سن  2ارودي لوف

دمت در يورولند فودز فراخوانده شد. از حاميان  دي كاهش اهرم مرالي منظور مدرنيزه كردن سيستم مالي و كنترل مالي به خ

 كند.  هاي سهامداران را بازگو مي سرخوردگي ها و چنين از مديراني است كه نگراني هم. در ارازنامه است

ونقرل، انبرارداري و انررام  هراي حمرل نراظر برر فعاليت. سرال 15سرن  ،)آلماني( مديرعامل اوزي  1هاين  كلينك

سيسررتم كنترررل از كرراركرد درسررت و كسررري مو ررودي  نسرري  ،ونقررل ي حمررل رررايعات، هزينرره. در شررركت هررا سررفارش

 اصلي اوست. هاي  مشغولي دل

ي شرركت اداره  كارخانره 21عمليرات اوليرد را در . سرال 95سرن ، )هلندي( مديرعامل اوليد و خريد 6ماران ليدن

هروادار متعمرب . هاي كارگري و ااحاديهمواد اوليه كنندگان  عرره بااصه اي سرسخت خ كننده مذاكرهمهندس است و كند.  مي

 كرده بود. ارديد گذاران شركت ابراز  و سرمايهبستانكاران اعهد و صداقت نسبت به . هاست كنترل هزينه

و نماينرده  190ناظر بر نيرروي فرروش ميرداني مركرب از . سال 19سن ، ( مديرعامل فروش)ايتاليايي 1پونتيماركو 

. برود ي مرديران ارشرد كميتهدر پرشورارين هوادار گسترش سري  وي . شركتاغييرااي در پوشش  غرافيايي فروش  درصدد

بره ايرن  9لِوِر هاي زيادي در اختيار دارد. او را از شركت يوني ها و فرصت معتقد بود شركت براي گسترش  غرافيايي خود راه

 واني به اشكيالت فروش ببخشد و در اين كار هم موفق شده بود. شركت فراخوانده بودند اا اوش وا

مسئول احقيقات بازاريابي، اوليرد محمروالت  ديرد، . سال 12سن ، )فرانسوي( مديرعامل بازاريابي 3فابين مورين

لي طرفدار اصلي  نرگ قيمرت اخيرر كره هرچنرد از لحرا  مرا. شركتبرند طور كلي مديريت مساهل مربوط به  هابليغات و ب

برراي گسرترش محمروالت و « يي فرصت دريچه»قاهل به به دستاوردهاي ملموسي در بازار رسيد. او  ،داشتهمراه مشكالاي 

 كرد.  هاي رشدآور دفاع مي از طرحشركت بود، و بازار 

                                                 
1. Terudi Louf 
2. Heinz Klink 
3. Maartin Leyden 
4. Marco Ponti 
5. Unilever 
6. Fabienne Morin 
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ي  دو سرال قبرل از يرك موسسره. سرال 19سرن ، هراي اسرترااژيك )بريتانيايي( مرديرعامل طرح 2نايرل هامبولت 

ريزي استرااژيك در يورولند فودز سامان دهد. مشرهور بره ايرن  بود اا ستادي براي طرحبه اين شركت آمده مشهور ي  مشاوره

 آوريو سرود هراي آن ي اصلي فعاليرت يورولنرد، پختگري فعاليت ي هسته انگيزي دربارهبر ملأهاي دشوار و ا كه پرسشاست 

هرايي اهرا مي پيشرنهاد  طرح، 1000در سرال است.  افزايش سهم بازاركند. حامي ابتكارات با هدف رشد و  مطرح ميشركت 

 ،گمان خرود نتوانسرته برود در اشركيالت شرركت نفروتي داشرته باشرد كرده بود كه هيچ يك پذيرفته نشده بود. از اين كه به

 سرخورده شده بود. 

اییسرمايهبندبودجههایپيشنهادیطرح

 :شد ميبررسي زير ادي هاي پيشنه طرحشركت ي  نشست آيندهدر 

 نام پروژه
 هزينه

 )به ميليون يورو(
 پيشنهاددهندهواحد مدير 

 اوزي به  اي  /كلينك 66 2ونقل اعويض وگسترش ناوگان حمل

 اوليد /ليدن 19 ي  ديد كارخانه

 اوليد /ليدن 29 ها كارخانه ي ازگسترش يك

 مورين بازاريابي 19 ي بذاي حارري اوليد وعرره

 اوليد /ليدن 12 ها و سيستم انتقال خودكارسازي كارخانه

 اوليد /ليدن 3 ي فارالب در چهاركارخانه امفيه

 فروش /پونتي 60 گسترش بازار به سمت  نوب اروپا

 فروش /پونتي 60 گسترش بازار به سمت مشرق

 بازاريابي /مورين 19 ي ماست و بستني شيرين با طعم ممنوعي اوليد وعرره

ي كامپيواري براي انبار و  با شبكه ايراد سيستم كنترل مو ودي

 نمايندگان ميداني
 اوزي  /كلينك 9/11

 هاي استرااژيك طرح /هامبولت 30 املك يك واحد اوليد مشروب و اأسيسات وابسته به آن

 

كاميون اريلر مرهز به يخچال را پيشرنهاد كررد،  200(. هاين  كلينك خريد ونقل )اريلر اعويض و گسترش ناوگان حمل .2

خريرداري شرود. در نتيرره شرركت  1001دسرتگاه ديگرر در سرال  90و  1002دسرتگاه در سرال  90به اين ارايب كره 

سراند. برا فروش ر ميليون يرورو بره 9/1اش را در طول دو سال بعدي به قيمت  شده كاميون كامال مستهلك 30اوانست  مي

شرد. اريلرهراي  ديرد از  ونقل شرركت افرزوده مي دستگاه كاميون در طول دو سال به ناوگان حمل 10ا راي اين طرح 

افزودند كه در هرر سرفر حمرل  درصد برحسب مترمكعب به حرم باري مي 29ميزان  اريلرهاي قديمي بزرگتر بودند و به

                                                 
1. Nigel Humbolt 
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ارري داشرتند. افرزايش اعرداد  كارآيي بريش مواد بذايي   نگهداريلحا  سوخت و هم به لحا شد. اين اريلرها هم به مي

كرد و در عين حال زمران احويرل و احتمراال  رساني كارآار را ميسر مي بندي با انعطاف بيشتر و نيز خدمت ها زمان كاميون

افزود و اين خود سربب  چنين، بر شمار دفعات احويل به بازارهاي عمده مي داد. هم زمان انتظار كاال در انبار را كاهش مي

ونقرل عامرل مرؤاري  ي آخر اين كه افزايش ناوگان حمل شد. نكته مو ودي مي كمبودي  كاهش رايعات فروش در نتيره

 شد.  در گسترش  غرافيايي بازار شركت در درازمدت مي

 60معرادل  ونقرل حملگذاري خالص در ناوگران  ت با او ه به كل سرمايهرف بينيم انتظار مي مي 6كه در نمودار  چنان

 6ميرزان  حقوق كاركنران و انبرارداري بره ،مين مالي خدمات نگهداري ارافيأميليون يورو و افزايش سرمايه در گردش براي ا

ميليون يورو باال  3/22ميزان  ي فروش در طول هفت سال آينده به  ويي در كل هزينه ميسر شود و ظرفيت بالقوه ميليون، صرفه

درصرد، يعنري  9ارر از  درصد برسد كه اندكي كرم 9/9به  سرمايه  نرخ بازدهي اين احوالت  شد كه در نتيره برود. بر آورد مي

 سرفمرلهاي اصالح كارآيي است. برخي از مديران معتقرد بودنرد كره ايرن طررح بيشرتر در  الزم در مورد طرح بازدهحداقل 

 .  گسترش سرفمل نه درو گيرد  يكارآيي قرار م

ي  نروب شررقي  ماران ليدن به اين نكته اشاره كرد كه فروش ماست و بستني يورولند در بازار منطقه .ي  ديد كارخانه .1

بخشري از  ،ي واق  در ملون فرانسه فراار برود. در ور  فعلري بندي كارخانه همين روزهاست كه از ظرفيت اوليد و بسته

ي  گفتنرد. امرا هزينره ل محموالت از  ديدارين و كاراارين واحد واق  در استراسبورگ فرانسه پاسخ مياقارا را با ارسا

ارديرد  بري، شرد حمل كاال در اين مسافت زياد بود و عالوه بر اين وقتي سفارش بازارهاي  ديد به موقر  احويرل نمري

بندي در ديژون فرانسه، درست  راي اوليد و بستهي  ديدي ب رفت. ليدن پيشنهاد كرد كارخانه بخشي از فروش از ميان مي

ي واقر  در ملرون و هرا ي بازار  نبي يورولند، احداث شود اا بار سنگيني را بر دوش بگيررد كره برر كارخانره در حاشيه

 استراسبورك احميل شده بود. 

سررمايه در گرردش نيراز ميليرون يرورو  9/9رسيد و عالوه برر آن بره  ميليون يورو مي 9/69ي اين كارخانه به  هزينه

انتظرار . شرد ميليون يورو در طول هفت سال وخرود كارخانره در طرول ده سرال مسرتهلك مي 12ارهيزات به ارزش . داشت

هاي احويل كاال،  ريان نقدي كارخانه بعداز كسر ماليات  ي و كاهش هزينهباالار ي فروش بيشتر و استهالك  واسطه رفت به مي

هاي گسترش برازار  راي  طرحسرفمل باشد. اين طرح در  6/22آن در ده سال آينده   نرخ بازدهميليون يورو برسد و  3/69به 

 گرفت. مي
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ي واقر  در  ب شررقي، كارخانرهوي  نر  دا از نياز شركت به ظرفيت اوليد بيشتر در منطقره .ها كارخانه ي ازگسترش يك .6

بنردي برراي نگهرداري ارهيرزات را بسريار دشروار  اين ور  كار زماننورمبرگ آلمان به ظرفيت كامل خود رسيده بود. 

آورد. اين كارخانره يكري از دو  پديد مياحويل بندي اوليد و اعيين مهلت  ي خود مشكالاي در زمان نوبه كرد و اين به مي

ي نورمبرگ  . كارخانهي يورولند را برعهده داشت ميوه خودكار بود كه اوليد آب بطري، آب معدني و آب ي كامالً كارخانه

در نزديكي كپنهاگ دانمارك بازارهراي يورولنرد را در  يي ديگر )كارخانه .پاسخگوي اقاراي اروپاي مركزي وبربي بود

 گفت.( اروپاي شمالي پاسخ مي

درصد افزايش بدهند.  10ميزان  ميليون يورو به 29ي واق  در نورمبرگ را با صرف  امكان آن بود كه ظرفيت كارخانه

رفرت  انتظرار مي. سال 20شد و خود كارخانه درطول  سال مستهلك مي 9ميليون يورو( در طول  9/20رهيزات اين كارخانه )ا

پرروژه درصد برساند. ايرن 1/22را به ي داخلي  نرخ بازدهميليون يورو باال ببرد و  19/1 ظرفيت اوليد ساالنه را اا اين افزايش،

 گرفت.  هاي گسترش بازار  اي مي طرح سرفملدر 

ي واق  در آنتورپ را كه خاص  فابين مورين پشنهاد كرد شركت ظرفيت ارافي كارخانه .ي بذاي حارري اوليد و عرره .1

و ايرن محمرول  ديرد  هاي خشك( اختماص بدهرد ادويه و گردو و امثال آن بود به خط اوليد خشكبار )ميوهوري فرآ

در اين كشورها اشاره كررد « رولي»به قدرت برند  خانم فابينبريتانيا و هلند عرره شود.  ،ي بلژيكبازارها بهبراي آزمون 

، مواد خوراكي و نوشابه كه به اوليد برذاي حاررري روي آورده بودنرد ي هاي اوليدكننده و نيز به موفقيت ساير كارخانه

والت آن با ايرراد خرط اوليرد خشركبار افرزايش او چنين استدالل كرد كه شهرت يورولند و كيفيت محم اشاره داشت.

احتماال به افزايش فروش ساير محموالت در ميان مشترياني  ،يابد و استفاده از نام اين شركت براي محموالت  ديد مي

 ي سالمتي دارند. انرامد كه دبدبه مي

ميليرون يرورو  9/1ن يورو و ميليو 9/11زات و سرمايه در گردش براي اين طرح به ارايب يگذاري براي اره سرمايه

شد. در صورت موفقيت در برازار آزمايشري،  ريران نقردي ايرن طررح  سال مستهلك مي 9برآورد شده بود. ارهيزات ظرف 

درصد  1/26به  ي داخلي نرخ بازدهرفت  ار كارخانه را درساير نقاط استراژيك اقويت كند. انتظار مي اوانست گسترش بيش مي

 هاي مربوط به محموالت  ديد بود.  درصد الزم براي طرح 21ي  سرمايه  نرخ بازدهار از برسد و اين اندكي باال

ميليون يورور برراي  12)نقاله(. ماران ليدن عالوه بر پيشنهادهاي قبلي، خواستار  ها و سيستم انتقال خودكارسازي كارخانه .9

رفت اين اقدام سبب افزايش سررعت  ي قديمي شركت شد. انتظار مي گسترش خودكارسازي خط اوليد در شش كارخانه
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 شرد ي آخري كه شركت ساخته بود شامل سيستم انتقالي مي دو كارخانه رايعات و انسداد اوليد گردد. ،و كاهش حوادث

داد.  ديدگي كاركنان را كاهش مي كرد. اين سيستم احتمال آسيب ن را حذف ميكه نياز به حمل بار سنگين به دست كاركنا

از زمران سال براي هركارخانره در  روزر  گرركا 116ار شركت در دو سال آخر به طور متوسط  ي قديمي در شش كارخانه

گين نررخ كلري  برران ميرانهاي سنگين بود. اگرر  بود و اين به سبب آسيب عضالني كارگران در برداشتن باررفته دست 

هرا  آسريب يورو از دست رفته بود و احتماالً 290ر000بگيريم، ساالنه در نظر  يورو 21خدمات هر ساعت را براي كارگر 

اسرتهالك و  هرا  رويي در هزينره صرفهبا رفت  برروي هم انتظار مي آمد. ار نيز همواره پيش مي و دعواهاي حقوقي  دي

سرفمل . اين طرح در يابددرصد احقق  9/9معادل ي داخلي  نرخ بازدهل براي اين طرح، ميليون يورو در سا 26/1معادل 

 گرفت.  يي  اي مياهاي اصالح كار طرح

وري را فررآهرا  هاي واقر  در ملرون و استراسربورگ ميوه يورولند فودز در كارخانره .ي فارالب در چهار كارخانه امفيه .3

برود. آب كثيرف خيلري راحرت از ها  كش از ميوه زدودن گردوببار و سموم آفتيكي از اولين مراحل اين فرايند  .كرد مي

كررد هرر فاررالبي، حتري برا  ي اروپا مقرر مي ريخت. رهنمودهاي اخير ااحاديه طريق مراري به دو رود سن و راين مي

ايرن طررح از  ه بودند.ارين مقدار مواد شيميايي، در همان منب  اصلي امفيه شود و براي اين كار چهار سال مهلت داد كم

اد كره امرروز هاي متعارف معاف شد. اما ليردن اورريح د مونشد از گذراندن آز زيست مي آنرا كه متو ه محيط

سرال بعرد كره  ميليون يورو خريداري كرد. او محاسبه كرد كه اين ارهيزات چهار 3ي آب را با  اوان ارهيزات امفيه مي

ي  رفت مقامرات ااحاديره احتمال مي ،عالوه بر اين. داشت ميميليون يورو 29ل قيمتي معاد ،شود مهلت كارخانه امام مي

هرا بيفترد و سربب  هاي شركت به حدي برسد كه بر سرر زبران اروپا اين مهلت را كاهش بدهند يا ميزان آلودگي كارخانه

 گرفت.  ت  اي ميسزي هاي محيط طرح سرفملبدنامي شركت نزد ممرف كنندگان گردد. اين طرح در 

ماركو پونتي اوصيه كرد شركت بازار خود را به سمت  نوب گسترش بدهد و  گسترش بازار به سمت  نوب و مشرق.  .9و9

سمت مشرق بسط يابرد وآلمران شررقي، لهسرتان،  فرانسه، ايتاليا، و اسپانيا را به قلمرو خود بيفزايد و/يا فعاليت شركت به

فرروش بسرتني و شرايد ي بازار شركت شود. او معتقد بود زمان براي گسترش  غرافيرايي  چكسلواكي و ااريش رميمه

اوانست گسترش در هردو  هت را عملي كند، اما در عمل پونتي ارديرد  از لحا  نظري شركت مي ماست مناسب است.

 داشت كه اشكيالت اوزي  بتواند در يك زمان پاسخگوي اين افاراها باشد. 

يافرت بره  سرترش ميرا داشت. اگر شركت به سرمت مشررق گ خودهاي  هريك از اين دو گسترش مناف  و ريسك
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زده بودند، اما بناچار با رقابت اوليدكنندگان بستني در آن منطقه  كه سخت طالب محموالت لبني يخ رسيد  معيت عظيمي مي

ي ممررف كننردگان  انردازه و چكسرلواكي بره ، لهستانكنندگان آلمان شرقي قدرت خريد ممرف ،بر اين شد. عالوه روبرو مي

 كردند.  استراسبورگ و هامبورگ برآورده مي ،هاي واق  در نورمبرگ بايست كارخانه شرق را ميبه م  نوبي نبود. گسترش رو

عرو  اشرتياق  شد. قدرت خريد بيشتر و رقابرت كمترر، امرا در در گسترش به سوي  نوب ور  چيز ديگري مي

بستني مربوب بود. اگر هريچ كمتر مشتريان براي بستني و ماست. گسترش به سوي  نوب مستلزم ايراد اقارا براي ماست و 

هاي ملرون و  بايسرت از كارخانره گراه گسرترش بره سروي  نروب مي آن شرد، پذيرفتره نمري 6و1هاي پيشنهادي  يك از طرح

 شد.  مين ميأاستراسبورگ و روهان ا

ي  ميليون يورو به صورت سرمايه در گردش بود. بخش عمرده 60ي پيشنهادي ها ي هريك از اين طرح ي اوليه هزينه

ها  وصروليكنندگان به ادريج مسئوليت  اوزي  ،شده بيني شد. اما درطول ده سال پيش مين مالي امر اوزي  ميأه صرف اناين هزي

نظرر گرفتره بودنرد.  را در ارهيزات اوزي  مناسب بهاي انبارِ ا ارهگرفتند. هردو طرحِ گسترش،  مو ودي انبار را برعهده مي و

ميليون يورو و براي گسرترش شررقي  6/93بعد از كسر ماليات براي گسترش به سوي  نوب رفت كل  ريان نقدي  انتظار مي

 ميليون يورو باشد.  9/19

باالار خواهد بود. امرا گسرترش بره  ي داخلي نرخ بازدهماركو پونتي عقيده داشت گسترش به سوي  نوب متضمن 

درصرد و در گسرترش شررقي  1/12گسرترش  نروبي شده در  بيني پيشي داخلي  نرخ بازدهسوي مشرق ريسك كمتري دارد. 

 .  گرفت هاي گسترش بازار  اي مي طرحسرفمل درصد بود. اين طرح در  9/29

هاي اخير در اوليرد  فابين مورين به اين نكته اشاره كرد كه پيشرفت. ماست و بستني با شيريني ممنوعي ي عررهاوليد و  .5

حرال مو رد اقارراي  ي اوليد مواد بذايي و نوشابه و درعين ينه ويي چشمگير در هز شيريني ممنوعي نويدبخش صرفه

ي ا زاي ديگر باشد  كننده ي اصلي ابداع طعمي مناسب بود كه اكميل ار براي محموالت با كالري كمتر است. مساله بيش

مشكل ايراد اوازني بود كه سبب شود طعم حاصرل مشرابه طعرم  ،ها را اشديد كند. براي اوليدكنندگان بستني اير آنأيا ا

 . اين احتمال در ميان بود كه شيريني ممنوعي طعم بهتري هم به محمول بدهد ،البته. مواد طبيعي باشد

ميليرون  19مبلر   ،هاي آزمايشگاهي به نتايج نويدبخشي رسريده برود ي اراري ماستي كه در آزمون براي عرره ،بر اين عالوه

و ابلير  محمرول عررره ي  ورو رروري بود. اين هزينه شامل خريد ارهيزات اختماصي اوليد، سرمايه در گردش و هزينهي

 بيني شده بود.  درصد پيش 9/10كلي ي داخلي  نرخ بازده شد. مي
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 ي بازار باشرد،اواند عاملي در حفظ سهم فعل كيد كرد كه اين طرح پيشنهادي هرچند نتايج عملي نامشخمي دارد، ميأمورين ا

. همين محموالت را عررره كننرد ،كردند نه احقيق مييساير اوليدكنندگان بستني مربوب كه در همين زماحتمال داشت زيرا 

زدند، رولي احتماال در اين عرصره  كرد و رقبايش به اين كار دست مي رولي خط اوليد شيريني ممنوعي را ايراد نميبرند اگر 

آميز شرركت در  ابداع شريريني ممرنوعي و فعاليرت موفقيرتبه موقعيت مشابه اشاره داشت: حال  نماند. مورين درعي عقب مي

 گرفت.  گذاري در محموالت  ديد  اي مي هاي سرمايه طرحسرفمل ين طرح در ا .چربي اوليد محموالت كم

كلينك بره مردت سره سرال، و . هاين  ي كامپيواري براي انبار و نمايندگان ميداني ايراد سيستم كنترل مو ودي با شبكه .20

كنندگان، راننردگان  ي كامپيواري كه بتواند فروش ميداني، نمايندگان، اوزي  بدون نتيره، بر ايراد نظام كنترل انبار با شبكه

ارر  خير كرمأفروشان را به هم پيوند دهد، پاي فشرده بود. مناف  اين طرح عبارت بود از ا و انبار ارهيزات و احتماال خرده

كننده. كلينرك  ار از اغييرات اقارا در سطح ممرف كنترل بهتر انبار، كاهش رايعات و آگاهي سري  ،ها رام سفارشدر ان

رقرم ارا گرفتره متوسط از رقم وسيعي از مبال   ي دامنهدر چنين برآوردي  كه چرا ،كرد ي اين مناف  پرهيز ميكمّآورد از بر

ي  ي هزينره دهنرده بينري كررد كره نشران را پيش اي بار او  ريان نقدي كرد. امسال براي نخستين بسيار هنگفت نوسان مي

ميليون يورو درسال بعرد برراي ارهيرزات  نبري  9/1ميليون يورو براي سيستم كامپيواري و در پي آن  29ي معادل  اوليه

برود. ارر  كمانبرار مو ودي ي انبارداري و ها اعتبار ماليااي، كاهش هزينه ،2ماليااي استهالك سپرشامل بود.  ريان ورودي 

اين طرح ي داخلي  نرخ بازده ،ها ي اين . با همهو ود خواهد داشتكرد اين مناف  فقط مدت سه سال  بيني مي كلينك پيش

 گرفت.  يي  اي مياهاي اصالح كار طرحسرفمل اين طرح در شد.  ورد ميدرصد برآ1/23

نايررل هامبولرت خواهران املرك واحردهاي . ابسرته بره آنسيسات وأا مشروبات و مشهوري با برند املك واحد اوليد .22

اما ااكيد داشت وي  .بود اا انوعي در اوليد پديد آورد و از اين طريق از فعاليت اصلي شركت فراار برود ياوليدي ديگر

ابط برا هاي شركت در مديريت برند بهره بگيرد. هامبولت شش صنعت مر اي باشد كه از مهارت كه اين اقدام بايد به شيوه

آور  كرد كره مشرروبات نشراط ي ممرفي كندوكاو كرده بود و ااكيد مي شده بندي ي اوليد محموالت بسته هم را در زمينه

نظيري براي رشد واقعي و درعين حال حفظ بازار با استفاده از عالمت اراري يورولند پديد آورنرد.  اوانند فرصت بي مي

هامبولت بعد از مذاكرات اوليره . با شهراي  اافتاده براي املك در نظر داشتي كوچك مشروبات را  او چهار اوليدكننده

                                                 
1. depreciation tax shield 
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ي بخرش  خريداري اسرت، و آن اوليدكننرده ي نزديك قابل ها در آينده به اين نتيره رسيده بود كه انها يكي از اين شركت

 خموصي مشروبات واق  در مونيخ بود. 

ميليرون يرورو برراي نوسرازي  60ميليرون يرورو برراي خريرد و  19يعنري ي گزافي داشت، ها طرح پيشنهادي هامبولت هزينه

مرورد انتظرار ي  برازده. شرد بايد دنبال مي و همزمان با آن گسترش  غرافيايي بازارهاي  ديدمورد نياز بود، ارهيزات شركت 

شرد. ايرن  بينري مي درصد پيش 9/19معادل  ي داخلي نرخ بازدهميليون يورو و 9/259 ريان نقدي بعد از كسر ماليات  باالبود:

 .  گرفت محموالت  ديد  اي مي سرفملطرح در 

گيرینتيجه

 210ي  ارايب در كار اخميص بود ه و بدين ،ي دفاع از آن باشد هر مدير عضو كميته موظف بود طرحي پيشنهاد كند و آماده

برر حسرب  ريران نقردي آزاد و معيارهراي  هاي مختلرف را طرح 1فودز مشاركت فعال داشته باشد. نمودار  ميليوني يورولند

 دهد.  گذاري نشان مي عملكرد سرمايه

 ي رقابت يورولند فودز . كشورهاي حوزه1نمودار

 
 قررار ارهيرزات مهرم بردين دهنرد. خورده در اين نقشه مناطق اوزي  اصلي محموالت يورولند را نشان مي او ه: نواحي سايه

 است:

 دفاار مركزي، بروكسل، بلژيك -2 

 كارخانه، آنتورپ، بلژيك -1

 فرانسه  ،كارخانه، استراسبورگ-6

 نورمبرگ، آلمان  ،كارخانه-1

 كارخانه، هامبورگ، آلمان -9

 كارخانه، كپنهاگ، دانمارك -3

 كارخانه، اسوالد، سوهد -9

 مرسي، انگلستان ر  آنر كارخانه، نلي -9

   كارخانه، كاهن، فرانسه-5

 ملون، فرانسه  ،كارخانه-20
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 ها به ميليون يورو، بيراز مقادير عايدي هر سهم( ي ارزش همه)ي نتايج مالي  . خالصه2نمودار 

به دسامبر منتهيسال مالي   

 2559 2555 1000 
 2ر322 2ر309 2ر321 فروش ناخالص

 93 91 99 خالص سود
 92/0 09/2 26/2 هر سهمعايدي 
 60 60 60 پرداختيسود 

 591 990 923 كل دارايي
 359 310 995 حقوق صاحبان سهام )ارزش دفتري(
 991 2ر199 2ر192 حقوق صاحبان سهام )ارزش بازار(
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 ها به ميليون يورو( ي ارزش )همه 1هاي پيشنهادي . جريان نقدي آزاد و تحليل طرح3نمودار
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 00/29 00/0 90/1 00/60 00/60 00/0 90/1 00/0 90/9 00/6  سرمايه در گردش
 (4جريان نقدي آزاد مورد انتظار )يادداشت  سال 
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 9 6 9 9 9 3 9 3 3 3 برگشت سرمايه )سال( 
 3 1 3 3 3 1 3 9 9 1 قبول ي قابل حداكثر برگشت سرمايه

 %9/19 %1/23 %9/10 %9/29 %1/12 %9/9 %1/26 %1/22 %6/22 %9/9 ي داخلي نرخ بازده
 %0/21 %0/9 %0/21 %0/21 %0/21 %0/9 %0/21 %0/20 %0/20 %0/9 قبول ي قابل حداقل نرخ بازده

 %9/29 %1/9 %9/9 %9/3 %1/5 %9/0 %1/2 %1/2 %6/2 -%1/0 دامنك
ارزش فعلي خالص براسراس ميرانگين مروزون 

 %(3/20)ي سرمايه  هزينه
99/1- 15/2 12/0 91/6 62/2- 55/29 15/26 16/26 99/2 19/35 

 39/95 39/1 59/20 31/20 99/21 19/0 95/2 91/0 92/1 -25/0 قابل قبول ارزش فعلي خالص با حداقل نرخ بازده
 93/20 06/2 51/2 99/2 36/1 05/0 61/0 26/0 13/0 -01/0 (1معادل اقساط مساوي )يادداشت

 

 است. منظور نشده   دولي فارالب در اين  امفيه .2

برراي ي مورد انتظرار  بازدهدر حداقل نرخ ارزش فعلي خالص  آن سطح ازپرداخت ساالنه است كه مو د ارزش فعلي برابر بامعادل اقساط مساوي هر پروژه  .1

معرادل اقسراط مسراوي، اقسراط براساس ها  پروژهبندي  در رده .كند ميامحيح هاي مختلف را  ديرش پروژهافاوت در  (annuity)مساوي . اقساط باشدپروژه 

 كند. ايراد ميگذار  براي سرمايهار  كوچكاقساط مساوي اري در قياس با  بيشاروت  ار بزرگمساوي 

 شود.  ميليون يورويي است كه در آباز و نيز در پايان سال اول ممرف مي 9/23اين قلم  .6

 ه در گردش.اابت و سرماي هاي گذاري در دارايي سرمايهر  استهالك -  ويي هزينه بعد از كسر ماليات يا صرفه ارافيآزاد = سود  ريان نقدي  .1

 گيرند. را برعهده ميها  ها و مو ودي سرمايه در گردش الزم براي وصوليادريج بار  ها به فرانشيز .9

 ميليون در سال سوم هزينه خواهد شد. 9دوم و  لميليون در سا 60ميليون يورو در سال اول،  19 .3
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شركتكاغذفارابي.3-4یهافت

1شركتكاغذفارابي

، مديران شركت فاارابی اكناون 1361-67هاي  پ  از گذشت چندين سال دشوار طی دوران جنگ، يعنی سال

ي هشاتاد تعياين كنناد.  ي هفتااد و احتمااال  دهاه ي دههها مشی عملياتی شركت را براي سال در پی آن بودند كه خط

ي كاغذ در جهان هناوز  ي صنعت كاغذسازي در كشور چندان روشن نبود و روند تغيير كشورهاي توليدكننده آينده

ي  هنوز به مراحل جدي نرسيده بود و روشن نبود كه در دههكشور  هاي توليد چوب و كاغذ در در جريان بود. طرح

 برداري خواهند رسيد.  ي بهره ها به مرحله م كارخانههفتاد كدا

ي مورد انتظاار تعياين كارده  سرمايه ي عنوان بازده % را به15هاي آتی نرخ  مديره براي سودآوري در سال هيأت

ايان موضاوع « 71هاي  پاي  باه ساوي ساال»ي شركت، در بخشی تحت عنوان  بود. در آخرين گزارش مالی ساليانه

 شده انتخاب نخواهد شد.  تر از رقم تعيين ي كم با بازده اي گذاري ده بود كه هيچ سرمايهصريحا  تشريح ش

گذاري مختلف را مورد بررسی قارار دهاد.  هاي سرمايه مديره تصميم گرفته بود طرح براي افزاي  سود، هيأت

شد. با اجراي اين طرح، با افزودن دستگاه چااپ  ها، به افزاي  ظرفيت سفيدكاري كاغذ مربوط می يکی از اين طرح

شاد و باه آن شافافيت خاصای  میشايده كام ا اف به تجهيزات توليدي فعلی، يك روك  رنگ اضافی روي كاغذ 

 داد.  می

رياال بارآورد  111ر111ر111اي الزم براي خريد واحد سفيدكاري و تجهيازات وابساته باه آن  سرمايهمخارج 

ريال  31ر111ر111گذاري در سال  اين سرمايه یهاي ثابت عمليات % فروش اضافی و هزينه61هاي متغير  شد. هزينه می

                                                 
  زير:. رت به مرج  اقتبا  شده است .Warlance Ltdي شركت وارالنگ  . اين افته از روي افته1

M. G Wright, Case Studies in Financial Management.  
 ويراي  شده است. 1317بار افته در خردادماه سال  آخرين
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 شد.  آالت مربوط می ريال به استهالت ماشين 11ر111ر111مبل  شد. از اين  برآورد می

كار  باراي سااخت محصاول نهاايی باهكند چند دستگاه مربوط به هم  مراحل توليد در صنعت كاغذ ايجاب می

هاي مختلف مربوط به مراحل گونااگون تولياد مانناد خميار  است كه دستگاه يمونتاژ مانند توليدد. قسمت اصلی رو

لاوازم اماا  ،ساال اسات 51تا  91ي اصلی ماشين  كاغذ، واحد سفيدكاري و غيره روي آن نصا شده است. عمر بدنه

 تري دارند و بايد تعويض شوند.  شوند، عمر كوتاه مختلف جانبی كه روي ماشين اصلی سوار می

اي  مديره شركت بود، دولت طی تصويا نامه گذاري مورد بررسی اعضاي هيأت ه طرح اين سرمايهدر زمانی ك

هاايی  آالت جدياد كمك مقرر كرده بود كه در صناي  خاصی از جمله در صنعت كاغذسازي، باراي خرياد ماشاين

اي توليدي جديد باشاند. ه ها الزم بود دستگاه شکل اعطاي ارز ترجيحی منظور شود. البته براي دريافت اين كمك به

هااي دولات  آالت كارخانه قديمی بود، مديران مطمئن نبودناد كاه آياا از كمك ي ماشين جا كه قسمت عمده از آن

 .برخوردار خواهند شد يا نه

ي وزارت صناي  كه صندوق كمك زير نظر اين وزارتخانه اسات، ايان موضاوع ماورد بررسای قارار  در نشريه

 هايی پيشنهاد شده است:  حل اهگرفته و براي حل مشکل ر

تواناد باه بهباود ايان جرياان  آالت می جريان توليد كاغذ جريانی مداوم است و تعويض حتی قسمتی از ماشين»

خواهناد  هاايی كماك كارد كاه می باه آن امهري قرار داد و تنه علت، اين صنعت را نبايد مورد بی كمك كند. بدين

ي صاناي  را يکساان نخواهاد  بايد تصاريح شاود كاه وزارت صاناي  هماه .دهندآالت كارخانه را تغيير  ي ماشين همه

هاايی خواهاد  آالت كارخانجات كاغذساازي نياز كمك دانست و به احتمال زياد براي تعويض تنها قسمتی از ماشين

تر نبوده آالت با نوع مشابه مطرح باشد و دستگاه جديد از دستگاه قديم به كرد. اما اگر تعويض يك قسمت از ماشين

 «و تکنولوژي باالتري نداشته باشد، كمك مالی نخواهد شد.
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ي تهاران واقا  شاده باود، هايچ ناوع كمکای از اساتانداري باه شاركت تعلاق  جا كه كارخاناه در حوماه از آن

ي  هاي جغرافيايی خود، بودجه هاي واق  در منطقه هاي مناطق محروم كشور تنها براي كارخانه گرفت. استانداري نمی

مك مالی داشتند. با اين همه، امکان ايان امار وجاود داشات كاه وزارت دارايای باه شاركت اجاازه دهاد تاا ايان ك

 % در هر سال با روش خط مستقيم(. 21ساله مستهلك كند ) گذاري را پنج سرمايه

از ده ساال  رفات كاه پا  رفت واحد جديد عمر مفيادي برابار ده ساال داشاته باشاد. احتماال می انتظار می

لحااظ وجود آيد. ارزش اسقاط واحد سفيدكاري در پايان ده سال صفر  يرهاي مهمی در تکنولوژي توليد كاغذ بهتغي

 شد. 

 بينی فروش پي 

گذاري جدياد را  فروش حاصال از سارمايه ماديره، ميازان اضاافه گيري هيأت مدير بازارياابی باراي تصاميم

 . بينی كرده است پي 

 : شرح است  بدينها  بينی پي 

 فروش به ريال سال فروش به ريال سال

 151ر111ر111 1376 51ر111ر111 1371

 151ر111ر111 1377 111ر111ر111 1372

 121ر111ر111 1378 121ر111ر111 1373

 11ر111ر111 1371 151ر111ر111 1379

 81ر111ر111 1381 151ر111ر111 1375

 

ها، كار در جريان، و حساب بدهکاران افزاي   علت باالرفتن سطح فروش، ميزان موجودي رفت به انتظار می

 % فروش اضافی افزاي  يابد. 31شود سرمايه در گردش برابر  طور كلی، برآورد می يابد. به
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گذاري شد تاا  مديره خواهان ارزيابی كامل نرخ سودآوري اين سرمايه ي طرح، هيأت بعد از بررسی خالصه

و تحليال  ها مديره خواهان اين شد كه محاسابه عالوه، هيأت شده مقايسه كند. به حداقل تعيين ي  آن را با بازدهي  بازده

رياال ساود  3ر111ر111ماديره  آالت دوبااره تجدياد شاود. هيأت تر ماشاين تر و عمر كوتااه فوق با فرض فروش كم

 دانست.  تر می آالت را ارقامی واقعی شينسال عمر مفيد ما 8تر در هر سال و  پايين

 ها سؤال

% 25گذاري بايد مورد پذيرش قرار گيرد؟ نرخ ماليات شركت در حال حاضار حادود  آيا طرح سرمايه .1

 هاي بعد انتقال داد.  توان به سال و زيان انباشته در هر سال را می ،است

 كند؟ چرا؟  به شركت كمکی میي استهالت  روش خاص محاسبهآيا مجوز وزارت دارايی براي  .2

از چناين  ماديره وجاود دارد؟ چاه نتاايجی تر هيأت با برآوردهاي پايين ها حاسبهمآيا ضرورتی به انجام  .3

 آيد؟  دست می به محاسباتی
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 مديريتريسک
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J&Lآهنراه.1-2یهافت

 1آهن جِي اند اِل راه شركت

 ريسكموضوع محوری افته: مديريت 

گزارش خاود باراي  ،انداِل ، مدير مالی شركت جِی2خانم جِنين ماتيو  ،2111آوريل سال  25در روز شنبه 

كاارد. ماااتيو  وظيفااه داشاات  ي همااان هفتااه را تکمياال می شاانبه ي شااركت در روز سه مااديره نشساات آتاای هيأت

طراحی كند، و آن را براي بررسی ماه آينده  12هايی را براي پوش  ريسك تالطم قيمت سوخت ديزل در  استراتبي

ها،  هركدام از استراتبي اچنين ماتيو  بايد ضمن برشمردن مزايا و معاي مديره قرار دهد. هم در اختيار اعضاي هيأت

 مديره مطرح كند. هيأت ي هاستراتبي مورد نظر خود را نيزدر جلس

ه است، اما مديران شاركت تااكنون اِل داشت اند مالحظه در سود شركت جِی قيمت سوخت هميشه نقشی قابل

مديره جزئيات عملکارد شاركت را در ساال  يأتاند. زمانی كه ه به ريسك تالطم قيمت سوخت توجه شايانی نداشته

ي ساود  ميلياون دالري درآماد شاركت در آن ساال، حاشايه 159بررسی كرد، مشخص شد با وجود افازاي   2118

مديره  (. هيأت2و 1هاي سوخت، كاه  يافته است )نمودار  ميليون دالري هزينه 119دليل افزاي    عملياتی عمدتا  به

خواستند  ، قبول نداشت، و اعضا می2117درصدي آن در سال  1را پ  از افزاي  درصدي سود عملياتی  11كاه  

                                                 
1. J&L Railroad Co. 

( و Jeannine Lehmanبوده كه توسط جِنين ليمن )اي موردي  ي قديمی افته در واق  مطالعه هاي قديمی بازبينی و روزآوري كرده است. نسخه اين افته را براسا  نسخه (Rick Green)ريك گرين 

ي  ( افته را تأمين مالی كرده است. تمام حقوق اين اثر به بنياد مدرسهL.White Mathews Fundوايت ماتيو  ) ( نگاشته شده است. صندوق الKeneth Eadesتحت نظارت پروفسور كِنِث اِيد  )

 انجام شده است.  31/12/1317ي اين متن در تاريخ  متعلق است. آخرين ويراست ترجمه 1119(، Charlottesvilleداردن دانشگاه ويرجينيا، شارلوتسويل )

2
. Jeannine Matthews 
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 جلوگيري خواهد شد.  2111مطمئن شوند كه از تکرار چنين وضعيتی در سال 

ي شركت در گفتگوي اخير با ماتيو ، نظرات خود راج  به اين موضاوع را چناين بياان  مديره رئي  هيأت

 كرده بود:

كاه آياا يکای از  بينای اين هااي نفتای، و ياا پي  بينای قادرت كارتل ريلی اسات، ناه پي  ونقل وكار ما حمل كسا

ايم، ولی نبايد بي  از اين سهامدارانمان را در  شان  بوده كند يا نه. در گذشته خوش كشورهاي خاورميانه به ديگري حمله می

توانند  بازي كنند، می قيمت سوخت ديزل سفته روي باشند  مان مايلنهاي غيرضروري قرار دهيم. اگر سهامدارا معرض ريسك

بر قيمت سهام شركت سايه  چنان هم معتقدم ريسك قيمت سوخت نبايد . پ ،در حساب شخصی خود اين كار را انجام دهند

ساود عمليااتی  ي هندادن ريسك، حاشي چه ركود ادامه يابد و قيمت سوخت كاه  يابد، با پوش  چنانفهمم  میبيفکند. البته 

 يابد. كت افزاي  میشر

دليل ركاود  ، سوخت ديزل به باالترين قيمت تاريخی خاود رسايد، ولای پا  از آن باه2118در اوايل سال 

ترين  ساوخت ديازل باه پاايين 2111ي ساال  جهانی و كاه  تقاضا، قيمت روندي نزولی در پي  گرفت. در ژانوياه

گر واكان  باازار  مديره تصميم گرفات نظااره هيأت، 2111ي سال  رسيد. در نشست فوريه 2115قيمت خود از سال 

انرژي نسبت به ركود و كاه  تقاضاي ناشی از آن باشد. در ماه مار ، قيمت نفت و سوخت ديزل باار ديگار خياز 

آوريل، پيشانهادهايی باراي پوشا   28مديره خانم ماتيو  را موظف كرد تا در نشست  برداشت، و در پی آن هيأت

 . ريسك شركت ارائه دهد

ونقال ريلای باا مشاتريان خاود وارد قراردادهااي  كنندگان خدمات حمل مطابق عرف صنعت، عموما  عرضه

شوند، اين قراردادها البته آثار منفی و مثبتی براي فعاالن صنعت دارد. آثار مثبت اين قراردادها آن است  بلندمدت می

تري از منااب  ماالی در دساتر  خاود  ی دقياقبين كردن قيمت فروش خدمات خود، پي  ونقل با قفل كه شركت حمل

كناد، و  ونقال را محادود می ي سود شاركت حمل خواهد داشت. آثار منفی قراردادهاي يادشده اين است كه حاشيه



228 

 

دهاد. در ايان مياان، قيمات ساوخت  قارار می "ها هاي سود ناشی از تغيير هزينه تالطم"شركت را در معرض ريسك 

هاي صانعت را تشاکيل  اي از هزيناه ونقل ريلی است، چراكاه بخا  عماده صنعت حملآفرين  ي مسأله ديزل، هزينه

 بينی كرد. توان آن را پي  سختی می دليل نوسانات باالي قيمت سوخت ديزل، به اي كه به دهد؛ هزينه می

ونقاال ريلاای، انعقاااد  هاي حمل آل بااراي كنتاارل ريسااك قيماات سااوخت دياازل در شااركت حاال ايااده راه

"لندمدت با قيمت ثابتقراردادهاي ب"
باا  "قراردادهااي باا قيمات ثابات"انعقاادكنندگان ساوخت اسات.  با عرضه 1

چنين، مديران  كند. هم با مشتريان سود آتی شركت را تثبيت می "قراردادهاي با قيمت ثابت"همراه  كنندگان به عرضه

فتن تمامی سوخت مورد نياز شركت به گر كنندگان سوخت جهت تحويل انداِل با انعقاد قرارداد با عرضه شركت جِی

كنندگان ساوخت  يابناد. عرضاه ي سوخت تا پايان هر سال مالی اطميناان می قيمت ثابت، نسبت به تحقق ارقام بودجه

انداِل نسبت باه نتاايج چناين قراردادهاايی راضای نباوده  اند، اما جِی همواره با انعقاد چنين قراردادهايی موافقت كرده

ي قيمات ساوخت، از ايفااي  مالحظاه هنگام افازاي  قابل كنندگان باه است كه بساياري از عرضاهج است. مشکل اين

 دهند:  انداِل قرار می جیِ روي ي غيرجذاب پي  ترتيا سه گزينه زنند، و بدين تعهدات خود سرباز می

ها  قراردادها، آنكنندگان براي اجراي مفاد  تواند جهت تحت فشارگذاشتن عرضه انداِل می طرع دعوي: جیِ .1

اناد، و اقادام قاانونی  هاي كوچك هايی باا سارمايه كنندگان، شاركت را به دادگاه بکشاند. بسياري از عرضه

انداِل نشود، و  دهد. در نتيجه، ممکن است چيزي عايد جیِ شان، آنها را در معرض ورشکستگی قرار می عليه

اي باه  مالحظاه هاي قاانونی قابل ست با هار نتيجاه، هزيناهانداِل پرداخت شود. بديهی ا يا مبال  ناچيزي به جیِ

 شود. شركت تحميل می

باازار ياا باه   پذيرد سوخت را به قيمات انداِل می جديد: در اين حالت شركت جیِ  مذاكره براي تعيين قيمت .2

اولياه  پوشی از قرارداد كنندگان تحويل بگيرد؛ اين به معنی چشم هايی نزديك به قيمت بازار از عرضه قيمت

 گذارد. ي بدي را براي انعقاد قراردادهاي آتی بر جاي می است، و البته سابقه

                                                 
1. long-term fixed-price contracts 
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كنندگان. اين  ي سوخت در بازار آزاد از ديگر عرضه كنندگان سوخت، و تهيه پوشی از تعهدات عرضه چشم .3

كاه  كنندگان خاطی پاداشی ندهد، ولی در عمل بدان معناست عرضهبه شود شركت حداقل  گزينه باعث می

 شركت از ابتدا اصال  قراردادي نداشته است.

كنندگان  ي قيمت سوخت به عرضه انداِل تصميم گرفت براي حل مسأله ي جیِ مديره با اين سابقه، هيأت

ماديره از خاانم  اي وارد نشاود. باه هماين دليال، هيأت ي شركت با آنهاا خدشاه سوخت متوسل نشود تا به رابطه

 ي را براي مديريت ريسك قيمت سوخت پيشنهاد كند.هاي ديگر ماتيو  خواست روش

ماتيو  به اين نتيجه رسيده بود كه اگر شركت بخواهد ريسك خود را پوشا  دهاد، باياد از باين دو 

تواناد خاودش ريساك تالطام قيمات ساوخت را  استراتبي يکی را انتخاب كند: در اولين استراتبي شركت می

در باور  انجاام دهاد. البتاه باا  2و اختيارمعاملاه 1ي قراردادهاي آتای هپوش  دهد، و اين كار را از طريق معامل

گيارد. در دوماين  روي شاركت قارار می پاي   ي صاحيح معاملاه انتخاب اين استراتبي، چال  ياادگيري نحاوه

ي بيشاتري را  ها استفاده كند. اين اساتراتبي هزيناه تواند از خدمات مديريت ريسك بانك استراتبي شركت می

تر است. ماتيو  در هر دو استراتبي بايد برخی جزئيات مهم را  همراه دارد، ولی اجراي آن ساده ركت بهبراي ش

هاي  ميزان ريسك با استراتبي  كه چه ميزان سوخت پوش  داده شود، و چه داد؛ از جمله اين مورد توجه قرار می

 پوششی برداشته شود.

 ريلينقل  و صنعت حمل

ونقل به باالترين ارقام در طاول   ركورد زد و ميزان حمل 2117و  2116ال ونقل ريلی در س صنعت حمل

، باا وجاود كااه  ترافياك 2118عمر اين صنعت دست يافت، و با مشکل كمبود ظرفيت مواجه شاد. در ساال 

جا كارد.  ميليون تن محمولاه را جاباه دوونقل ريلی حدود  ونقل ريلی به دليل ركود اقتصادي، صنعت حمل حمل

                                                 
1. futures  
2. options 
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ي اول با اختالف زياد به ذغال سنگ تعلق داشت. ديگر كاالهاي مهام عباارت  شده، رتبه  ان كاالهاي حملدر مي

 هاي فلزي، موادمعدنی غيرفلزي، الوار، لوله و كاغذ. بود از مواد شيميايی، محصوالت كشاورزي، كانی

"قطارهاي حامل كاالهاي واحد"
ي صانعت  توساعه، باعاث 1181زدايی، يعنای ساال  از زمان مقررات 1

هايی  هايی را در مساافت ونقال ريلای محمولاه هاي فعاال در صانعت حمل ونقل ريلی شده بودناد. شاركت حمل

عنوان  اي و ريلای داشاتند. باه ونقل تركيبی همزماان جااده ی كه نياز به حمليها كردند؛ محموله طوالنی حمل می

جا  اي جاباه ونقال جااده يلرها را براي خطاوط حملرانی و تر ها كانتينرها را براي خطوط كشتی مثال، آن شركت

 كردند.  می

جايی مقادير زياادي از  هاي كاراتر براي جابه گيري از لوكوموتيو قطارهاي حامل كاالهاي واحد با بهره

عنوان مثاال،  شادند. باه تار( در مسايري ثابات اساتفاده می دساتگاه اتوموبيال و ياا بي  51يك كاال )مثال  تعاداد 

 گرفتند. ونقل ذغال سنگ از معدن تا نيروگاه برق مورد استفاده قرار می يادشده عموما  براي حملقطارهاي 

كنناده بودناد: مقاررات دولتای، رقابات  ونقل ريلی تعيين هاي حمل چندين عامل در سودآوري شركت

خت. كنندگان ساو ونقال و عرضاه هاي حمل ژئوپليتيك در صنعت نفت، و قراردادهااي بلندمادت باين شاركت

كاه  1171ي  در دهاه :اي طوالنی از قوانين و مقررات قيمتی را در خاطر داشت ونقل ريلی تاريخچه صنعت حمل

در صنعت واهمه داشت، قوانينی وض  كرد كه صنعت را تا مرز نابودي پاي    گذاري دولت از انحصار در قيمت

را  2فته بود، مجلا  قاانون اِساتاگرز ريالبسيار شدت گر  ها كه رقابت ميان شركت 1181برد. در نهايت در سال 

اسا  هاي حمل را بر  هايشان را خودشان مديريت كنند، و كرايه داد دارايی ها اجازه می وض  كرد كه به شركت

در ونقال  هاي حمل تقاضاي بازار تعيين كنند تا درآمد مکفی براي حمايت از عملياتشاان كساا كنناد. شاركت

                                                 
1. unit trains 
2.Staggers Rail Act 
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كاه  كردناد، در حالی سازي، احداث پل و حفر تونل را خودشاان پرداخات می هاي راه مريکا تقريبا  تمامی هزينها

كردند كه توسط دولات امريکاا  هايی استفاده می ها و كانال اي و دريايی از بزرگراه ونقل جاده هاي حمل شركت

 شده بود.  احداث

درصد افزاي  يافات.  19ريلی در مصرف سوخت،  ونقل ز، كارايی حملرستاگپ  از تصويا قانون اِ

توانست با صرف تنها يك گالن سوخت ديزل لوكوموتياو، ياك تان محمولاه را  قطار باربري می 2111در سال 

ها براي حمل همان مقدار بار تقريبا  چهار برابار ايان مقادار ساوخت  كه كاميون جا كند، در حالی مايل جابه 936

هااي زياادي صارف كارد تاا قادرت و  هاي نوآورانه پول ونقل ريلی در فناوري كردند. صنعت حمل مصرف می

هاي  قطاار مساافتهار تر تولياد كناد. در حاال حاضار،  ، و قطارهايی سابكبخشدكارايی لوكوموتيوها را بهبود 

اي  ساوم گازهااي گلخاناه كاميون را با صرف زمانی يکسان و با توليد تنهاا يك 281تواند معادل بار  طوالنی می

 جا كند. جابه

شاد. هرچناد  هاي رقياا كام و زيااد می ونقال شاركت هاي حمل سهم بازار صنعت دائما  بسته به كرايه

كردناد، رقابات قيمتای اغلاا باه  يا سه شركت با هم بر سر يك مشاتري خااص رقابات میدو ندرت بي  از  به

ونقال  هاي حمل از افازاي  كراياه ونقال  هاي حمل اي شديد بود كه در پی افزاي  قيمت سوخت، شركت اندازه

از گذشته افازاي  يافات، در شديدتر بسيار  2118جا كه قيمت سوخت طی سال  كردند. اما، از آن خودداري می

هاي اضافی براي تجديد قراردادها قوت گرفت. به هر حاال  بحث تعيين هزينه ،هاي فعال در صنعت ميان شركت

 ند.بود  نکردهاقدامی براي اصالح قيمت ونقل ريلی در عمل    حملهاي بزر كدام از شركت هيچ ،آن زمانتا 

 انداِل ونقل ريلي جِي شركت حمل
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و  1تأسي  شد. در پی ادغام دو شركت ريلی جکسون 1128اِل در سال  اند ونقل ريلی جِی شركت حمل

 2ر511انداِل  ت جیِاِل( ايجاد شد. شرك اند ونقل ريلی كشور )جِی هاي حمل ترين شركت يکی از بزر  2الرن 

شد.  بندي می هاي ريلی كال  يك طبقه مايل خط ريلی در سراسر غرب امريکا در اختيار داشت و جزو شركت

هاي كال  يکی بود كه مديريت  هناوز  شركتی سهامی عام بود، از معدود شركتحاال ديگر انداِل  هرچند جِی

ي شركت  مديره هايی را در هيأت هاي مؤسسان هنوز كرسی هاي مؤسسان بود. درواق ، خانواده در اختيار خانواده

اِل مباال  سانگينی را جهات تعاويض  اناد جِی 2119-18و  1116-11، 1183-81هاي  در اختيار داشتند. طی ساال

اي هم از محل وجاوه داخلای و  سرمايه مخارجگذاري كرده بود. اين  تجهيزات و بازسازي خطوط ريلی سرمايه

گذاري در لوكوموتيوهااي كااراتر  كاه سارمايه  ي بلندمدت تاأمين شاده باود. باا وجاود اينها هم از محل بدهی

باه گذاري  اين سارمايهحاال ديگر كرد،  هاي بلندمدت را به شركت تحميل می ي بدهی هاي اصل و بهره پرداخت

 ي سوددهی رسيده بود.  مرحله

كاه  هايی ؛ شابکهرا در اختيار داشات 3ونقل چندوجهی هاي حمل ترين شبکه اِي يکی از گسترده اند جِی

توان آن را با سهم متوساط  داد. )كه می درصد درآمدهاي شركت را طی چند سال گذشته تشکيل می 21حدود 

درصد  31تا  25تنهايی حدود  سنگ به ونقل ذغال درصدي درآمد صنعت از محل يادشده مقايسه كرد.( حمل 11

سانگ از جاناا اقتصاادهاي  هاا حااكی از افازاي  تقاضااي ذغالبينی پي داد.  از درآمد شركت را تشکيل می

بود درآمد حاصل از آن محل را طی ساه  كردهمديره خود را متعهد  به همين دليل هيأتو نوظهور در آسيا بود، 

درصد درآمد كل افزاي  دهد. با توجه به ركود حاكم بر اقتصاد جهانی و كااه  اخيار  35سال آينده تا سطح 

 . كرد می بازنگري مديره بايد در تعهدات خود رسيد هيأت نظر می هاي انرژي، به متقي

                                                 
1. Jackson  
2. Lawrence 
3. intermodal 
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 1معامله در بورس قراردادهای قابل

خواهاد هااي قيمات انارژي قارار  مطاي در معارض تال مالحظه ميزان قابل ماه آينده به 12اِل طی  اند جِی

ميليون گالن سوخت  211ن سوخت در هر ماه يا ميليون گال 5/17داشت. ماتيو  برآورد كرده شركت تقريبا  به 

تاوان از طرياق قراردادهااي آتاای و  اياان ميازان انارژي را می قيمات از دارد. ريساك نوسااناتيادر ساال آتای ن

(. در بور  9و  3( پوش  داد )نمودار NYMEXدر بور  كاالي نيويورت ) 2هاي نفت گرمايشی اختيارمعامله

، و بنابراين امکان پوش  مستقيم ريسك قيمت سوخت ديزل موجود نباود. شد يادشده سوخت ديزل معامله نمی

شود، و تركيبات شيميايی بسيار مشابهی دارند،  نفت گرمايشی و سوخت ديزل هر دو از تقطير نفت خام ايجاد می

شای (. به هماين دليال، قراردادهااي آتای نفات گرماي5هاي بازار آن دو همبستگی بااليی دارند )نمودار  و قيمت

 شد. ابزاري عالی براي پوش  ريسك سوخت ديزل تلقی می

دهااد كااااليی را در تاااريخی در آينااده و بااا قيماات از  قراردادهاااي آتاای بااه فعاااالن بااازار امکااان می

بخرناد،  3خواهند كااليی را اماروز باه قيمات نقادي شده خريد و فروش كنند. اگر بازيگران بازار نمی تعيين پي 

بينای باازار از  ي پي  كنناده هاي آتی بخرند. قيمت آتی منعک  توانند آن را در تاريخی در آينده و به قيمت می

هااي  گذارناد. قيمت هاي نقدي و آتی اثار می قيمت آتی كاالها در زمان سررسيد است. عوامل بسياري بر قيمت

  كنند. در شرايط جاري بازار، بازار آتی انتظار داشات قيمات نقدي و آتی دائما  بر اثر اخبار جديد بازار تغيير می

 برسد. دالر  52/1به  36/1از آتی ماه  12 طی نفت گرمايشی

گري كاه  و معاملاهگيارد  میموقعيات خرياد ياا  9موضا  عينایخواهد كااال را بخارد،  گري كه می معامله

                                                 
1. exchange-traded contracts 
2. heating oil 
3. spot price 
4. long position 
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جاا كاه ساود  . از آنكناد قرارداد آتی اخذ میموقعيت فروش روي يا  1اي موض  عاريهخواهد كاال را بفروشد،  می

بايد موض  عينی  میيابد، شركت براي جبران ريسك كاه  سود،  شركت بر اثر افزاي  قيمت سوخت كاه  می

دو ماه صبر كند تا ساوخت را در   كه شركت جاي اين به ،عنوان مثال روي قراردادهاي آتی نفت گرمايشی بگيرد. به

دالر باه ازاي هار گاالن، وارد قارارداد آتای  9138/1آوريل با قيمت  25تواند در  رد، میهاي جاري بازار بخ قيمت

تواناد هار  (. بنابراين در سررسيد قرارداد آتای، شاركت می3نفت گرمايشی براي تحويل در ماه ژوئيه شود )نمودار 

تحويل بگيرد. ايان  9138/1 قيمتبه گالن نفت گرمايشی را بدون توجه به قيمت نفت گرمايشی در آن زمان، دقيقا  

نف  يا به ضرر شركت تماام  كه قيمت نفت گرمايشی طی آن دو ماه افزاي  يا كاه  يافته باشد، به كار، بسته به اين

باشاد، در صاورتی كاه دالر  9638/1مثال، اگر در سررسيد قيمت فروش هر گاالن نفات گرمايشای براي شود.  می

كناد.  ساود می سانت 5نفت گرمايشی گرفته باشاد، باه ازاي هار گاالن روي قراردادهاي آتی  موض  عينیشركت 

كند. به هر ترتيا، در هر دو حالات  ضرر می سنت 5ي هر گالن، ازا، شركت به شود 3638/1چنانچه قيمت فروش 

بابات بهااي  ،هاي آتی كند، و پ  از اخذ موقعيت دالر بابت هر گالن نفت گرمايشی پرداخت می 9138/1شركت 

 اطمينانی مواجه نخواهد شد.  هر گالن با عدم پرداختی

بارعک  ت كنناد، ياخواهند قيمات فاروش خاود را تثب كنندگان سوخت كه می كنندگان و توزي  توليد

ي قراردادهااي آتای  چنين فروشانده فروش بگيرند. هماي يا موقعيت  موض  عاريهتوانند در قراردادهاي آتی  می

است قيمت نقدي نفت گرمايشی در سررسيد كمتر از قيمت آتی فعلی آن  كه معتقدباشد بازي  ممکن است سفته

 كه مقدار پولی كه ياك طارف باه است، چرا 2خواهد بود. در هر صورت، قراردادهاي آتی بازي مجموعا  صفر

هااي آتای بارآورد  دهاد. چنانچاه قيمت آورد، دقيقا  برابر مقداري است كه طارف ديگار از دسات می دست می 

                                                 
1. short position 
2.zero-sum game 
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كاه  انتظار هر دو طرف صفر خواهد بود. با وجود اين انتظار آتی باشد، دريافتی مورد هاي مورد ز قيمتا 1نااريبی

هر دو طرف بايد مبلغی را به بور  قراردادهاي آتی برردازند، هيچ پولی در زمان انعقاد قارارداد باين خريادار و 

چاه كااه   شود، و چناان خريدار منتف  میها طی زمان افزاي  يابد،  چه قيمت چنان .شود فروشنده ردوبدل نمی

، شاودكااال  2افتد كه خريدار متقاضی تحويال فيزيکای ندرت اتفاق می سررسيد بهبرد. در  يابد، فروشنده نف  می

 3شوند. صورت نقدي تسويه می ي قراردادها پي  از سررسيد، به چراكه عمده

كناد.  انداِل ايجااد می براي شركت جِی همرا مشکالتی قراردادهاي آتی بور  كاالي نيويورت البته، 

كه چون شركت بايد براي پوش  ريسك سوخت ديازل از قراردادهااي آتای نفات گرمايشای اساتفاده  اول اين

شاود. ايان ريساك  هاي آن دو كاال به شاركت تحميال می انطباق كامل قيمت دليل عدم كند، ريسك ناچيزي به 

تر به ايان  هاي آن دو كاال، كوچك است. نگرانی بزر  قيمتانی زمدليل همبستگی باالي تاريخی بين سري  به

  شود كه قراردادهاي بور  كاالي نيويورت براسا  اندازه و تااريخ سررسايد اساتاندارد شاده مسأله مربوط می

هزار گالن براي تحويال در آخارين روز كااري در مااه تحويال  92. هر قرارداد آتی نفت گرمايشی شامل است

شود، چراكه پوش  ريسك تنها زماانی ماؤثر خواهاد  انطباق سررسيد مواجه می انداِل با عدم ين، جِیاست. بنابرا

شود، در روز سررسيد قرارداد خريداري شود. عالوه بر اين، شركت  هايی كه پوش  داده می بود كه تعداد گالن

ياز شركت در هر ماه دقيقا  مضربی از هاي موردن شود، چراكه بعيد است تعداد گالن جه میاانطباق اندازه مو با عدم

 هزار باشد.  92

مالحظاه قارار  هاي ساختاري قراردادهاي آتی بور  كاالي نيويورت نيز باياد ماورد برخی از ويبگی

                                                 
1.unbiased estimates 
2. physical delivery 
3. cash settlement 
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هااي هار  بدين معنای كاه موقعيت ،1شود هاي بازار به روز می گيرد. قراردادهاي آتی بور  هر روز مطابق قيمت

شادن روز شاود. به ، روزاناه تساويه می ها بسته شده و ياا بااز ماناده كه آن موقعيت ه اينگذار بدون توجه ب سرمايه

ي  روزه هاي ياك جايی هاي بازار، ريسك اعتباري ناشی از قارارداد را باه جاباه ها مطابق قيمت ي موقعيت روزانه

عنوان وثيقه مطالباه  ا بهر 2الضمانی كند. براي كاه  بيشتر ريسك اعتباري، بور  كاال، وجه ها محدود می قيمت

درصاد از ارزش قارارداد را پرداخات  5هر دو طرف بايد مبلغی در حدود  ،ها هنگام گشاي  موقعيت كند. به می

 قرارداد آتی افازاي  ياا كااه  يافتاه باشاد، باه حسااب  كه قيمت كنند. در پايان هر روز معامالتی، بسته به اين

قل الضامان از مبلغای كاه باه آن حادا جهي حسااب و شود. اگر ماناده میالضمان پول واريز و يا از آن كسر  وجه

بااال ببارد.  9الضمان اوليه ي حساب خود را به ميزان وجه گر بايد مانده تر شود، معامله گويند، كم می 3الضمان وجه

ها مطابق قيمت بازار، ريسك اعتباري قرارداهاي آتی  روزشدن حساب الضمان و نيز به بر اين اسا ، تركيا وجه

اناداِل  جِیباراي ي روزانه،  برد. بديهی است فرآيند تسويه ي مؤثري از بين می شيوه بور  كاالي نيويورت را به

اكه ممکن است پي  از سررسيد قارارداد الزم باشاد شاركت آورد، چر همراه می بهرا هاي نقدي  ريسك جريان

 الضمان خود واريز كند.  وجوه نقدي به حساب وجه

عالوه بر قراردادهاي آتی، اين امکان براي شركت فراهم است كه در باور  كااال، اختيارمعاملاه روي 

كند( موقعيت خرياد قارارداد  امتعهد كه او ر )و نه ايندهد  میبخرد. اختيار خريد به خريدار اختيار  5قرارداد آتی

. اختيار فروش به فروشنده كند اخذ ( در ) و يا تا( روز سررسيد 6اِعمالآتی مربوطه را در قيمت مشخصی )قيمت 

دهد كه روي قرارداد آتی موضوع قرارداد موقعيت فروش بگيرد. اختيارمعامله عموما  چند روز قبال از  اختيار می

                                                 
1 marking to market 
2. margin  
3.maintenance margin 
4. initial margin 
5.options on futures 
6. strike price 
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هاا در باور   ي موقعيت شود تا براي طرفين فرصت كافی باراي تساويه بوطه منقضی میانقضاي قرارداد آتی مر

د )نمودار شو ی و سررسيدهاي متنوعی عرضه میهاي توافق ها در قيمت قراردادهاي آتی فراهم شود. اختيارمعامله

رَتی دارند كه به آن ها بهاي اند( اختيارمعامله اختيار معامله 1(. برخالف قراردادهاي آتی )كه دارايی مبناي9  2ساَ

كاه ياباد، در حاالی قرارداد آتی و قيمات تاوافقی افازاي  می 3اختيار خريد با افزاي  دامنكسَرَت گويند.  می

اختيار خريد و سَرَت يابد.  اختيار فروش با افزاي  دامنك قيمت توافقی و قيمت قرارداد آتی افزاي  میسَرَت 

خريداران يابد. بر اين اسا ، برخالف قراردادهاي آتی،  سررسيد افزاي  می نيز اختيار فروش با افزاي  زمان تا

ي  و هم واگذاركنندههم خريدار اختيار پرداخت كنند. عالوه بر اين، سَرَت ، اختياراختيارمعامله بايد براي خريد 

 اي را برردازند.  هزينهبايد اختيار براي انجام معامله، 

9كانزاس گروه مديريت ريسك در بانك ملي
 

را باه برشاوري (، اخيارا  KCNBمعاون گروه مديريت ريساك در باناك ملای كاانزا  ) 5والت برنالد

هاي موجود مديريت ريسك را  اِل عرضه كرده كه طی آن طيف وسيعی از ابزارها و روش اند مديريت ارشد جِی

ها، از ابزار مالی خاصای اساتفاده  انداِل شرح داده است. در هركدام از روش ي سود جِی براي محافظت از حاشيه

هايی  كند. روش انداِل را با درجات مختلفی در برابر ريسك تغييرات قيمت سوخت محافظت می جِیكه شود  می

طور واقعی تحويل  كدام سوخت به بدين معنی كه در هيچ بوده،مالی ابزار  صرفا همگی  هپيشنهاد داد KCNBكه 

نيز استفاده از قراردادهاي نفت گرمايشای را ، بانك كانزا  سوخت ديزلد. براي پوش  ريسك وش گرفته نمی

اِل خاود از طرياق معاملاه در باور   اناد شود. چاه جِی كه در بور  كاالي نيويورت معامله می كند میپيشنهاد 

اين كار را انجاام دهاد، در بانك كاالي نيويورت براي پوش  ريسك سوخت ديزل اقدام كند، و چه از طريق 

                                                 
1. underlying asset 
2. premium  
3. spread 
4. Kansas City National Bank (KCNB) 
5.  Walt Bernard 
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هاي  كنندگان سوخت ادامه دهد، و فعاليت طور معمول مراودات خود را با عرضه بايد به میشركت  ،دو حالت هر

 طور مستقل انجام دهد. پوش  ريسك را به

از قراردادهااي ساواپ كاالهااي  هدر مورد ابزار مديريت ريسك عبارت بود بانكي  پيشنهادهاي اوليه

شامل قيمت قراردادهاي  7)نمودار  9وكف سقف، و قراردادهاي 3كف ، قراردادهاي2، قراردادهاي سقف1اساسی

طوري طراحی شده كه ميانگين قيمات نفات گرمايشای را در طاول مالی كانزاسی  است(. ابزارهاي وكف سقف

هاي باور  كااالي نيوياورت  معاملاه كه قراردادهااي آتای و اختياار ند، در حالیهد ي قرارداد پوش  می دوره

اند. در قراردادهااي ساواپ  نوسانات قيمت نقدي در آخارين روز قارارداد طراحای شادهجهت پوش  ريسك 

شاده باراي  چه متوسط قيمت نفت گرمايشی در طی سال فراتر از قيمات توافق كاالهاي اساسی، طبق توافق چنان

نانچاه متوساط انداِل پرداخات نماياد. بارعک ، چ التفاوت را در روز تسويه به جِی آن سال باشد، بانك بايد مابه

التفاوت را به بانك پرداخات نماياد. بناابراين،  ي سواپ باشد، شركت بايد مابه شده تر از قيمت توافق قيمت پايين

كه البته ريسك اعتباري آن نه باه  يستيافته با نيازهاي شركت ن قرارداد سواپ چيزي جز قراردادهاي آتی تطابق

 د.وش تحميل می KCNBبور  كاالي نيويورت، بلکه به 

كاه مانناد  جاي اين ي تساويه باه د، دورهوش گذاري می جا كه سواپ بر اسا  قيمت متوسط قيمت از آن

مااه  12ي ساواپ ) در ايان ماورد،  در انتهاي دورهتسويه قراردادهاي آتی بور  كاالي نيويورت روزانه باشد، 

اي را  د، بلکه تنها هزينهنك را مطالبه نمیالضمانی  از شركت وجهبانك كانزا  . عالوه بر اين، شود انجام میبعد( 

در آن  باناك گاروه ماديريت ريساك در د.نك انداِل در ابتدا اخذ می جهت جبران پذيرش ريسك اعتباري جِی

 دالر به ازاي هر گالن تعيين كرده بود. 522/1ماهه را  12زمان قيمت قرارداد سواپ 

                                                 
1.  commodity swap 
2. caps 
3. floors 
4. collars 
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ي كاالهاي اساسی را پيشنهاد داده باود كاه قراردادهااي ساقف،  چنين بانك به شركت اختيارمعامله هم

شد. درواق  قرارداد سقف، همان اختيار خريد؛ قرارداد كف همان اختيار فروش؛  ناميده می وكف سقفكف، و 

. باناك توافاق كارد در ماورد قراردادهااي باودتركيبی از قراردادهاي سقف و كاف  هم وكف سقفو قرارداد 

متوسط  ي سوخت را نسبت به قيمت توافقی به شركت پرداخت نمايد. اگر يافته متوسط تحققسقف، مازاد قيمت 

كرد. شركت بايد براي خريد قرارداد سقف  چيزي پرداخت نمیرسيد، بانك  نمی قيمت سوخت به قيمت توافقی

د كاه تلويحاا  از وانتظااري با نزديك به قيمت ماورد پرداخت. اگر قيمت توافقی میسَرَت  همانند اختيار معامله،

اناداِل  پرداخات. اگار جِی نسبتا  بااليی را باه باناك می سَرَتشد، شركت بايد  روي قراردادهاي آتی محاسبه می

اي فراتار از قيمات  مالحظاه طرز قابل تمايل داشت با پذيرش سطحی از ريسك روي قيمتای توافاق كناد كاه باه

طور كلای در تماامی قراردادهااي ساقف، شاركت ضامن  هشد. ب كمتر می سَرَتميزان  بود،انتظار  متوسط مورد

 . شد میمند  پوش  ريسك افزاي  قيمت نسبت به قيمت توافقی، از مزاياي كاه  قيمت نيز بهره

هااي تاوافقی قراردادهااي  ي قيمت جهت محدودكردن تحركات قيمات در دامناه وكف سقفقرارداد 

طور  ، شاركت در واقا  باهوكف ساقفا انتخاب قرارداد گيرد. ب سقف و قراردادهاي كف مورد استفاده قرار می

د كه مازاد متوسط قيمت نفت نك خرد. بانك توافق می فروشد، و قرارداد سقف را می همزمان قرارداد كف را می

گرمايشی را نسبت به قيمت تاوافقی قارارداد ساقف براردازد. بارعک ، در قراردادهااي كاف شاركت باياد در 

التفاوت را باه باناك پرداخات كناد.  ماباه يارد،گ تر از قيمات تاوافقی قارار می ينصورتی كه قيمت متوساط پااي

را كميناه نماياد، باه ايان ترتياا كاه   ي اوليه توان طوري طراحی كرد كه هزينه قراردادهاي سقف و كف را می

نيااز  وردكف دقيقا  با صارف ما ادشوند كه درآمد حاصل از فروش قرارد اي تنظيم می گونه هاي توافقی به قيمت

ها نسابت باه قيمتای  خواست ريسك افزاي  قيمت اِل می اند براي خريد قرارداد سقف جبران شود. مديريت جِی
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در ضامن آماادگی داشات از مزايااي حاصال از كااه  و معين )قيمت توافقی قرارداد سقف( را پوش  دهد، 

 وكف ساقفابراين، قارارداد ها نسابت باه قيمتای معاين )قيمات تاوافقی قارارداد كاف( دسات بکشاد. بنا قيمت

 توانست انتخابی منطقی براي شركت باشد.  می

 انتخاب ماتيوس

)حداقل تا حدي( ريسك قيمت سوخت را  انداِل ماتيو  تصميم گرفت پيشنهاد كند شركت جِی ننيجِ

ي سوخت  كارگيري تجهيزات كاراتر، هزينه هداد با وجود ب هاي او نشان می ماه آينده پوش  دهد. تحليل 12طی 

كه فورا  به ذهن خطور  سؤالی(. 7افزاي  يافته بود )نمودار  2111درصدي از درآمدها هر سال تا سال به صورت 

 كند اين است كه چه مقدار سوخت بايد پوش  داده شود؟  می

اي از پوشا  ساود  ر درجاهگ برنالد احتماالت مختلفی را به ماتيو  نشان داده باود كاه هركادام نشاان

ها براي سال آينده استفاده  توان براي تثبيت كامل قيمت سواپ كاالهاي اساسی را می ،عنوان مثال شركت بود. به

تر از قيمت توافقی سواپ باشد، پوشا  ريساك باه  مت سوخت ديزل در پايان سال پايينيچه ق چنان ،كرد. البته

چاه پوشا  ريساك باعاث شاود شاركت  شود. چنان تمام می آن ضرركه به نف  شركت تمام شود، به  جاي اين

ي پوشا  ريساك  ها استفاده كند و از رقبااي خاود عقاا بيفتاد، دفااع از برناماه نتواند از مزاياي كاه  قيمت

 شود.  میتر  سخت

ي ركاود  اگر اقتصااد وارد دوره مطرح است.چنان  ي مقدار سوختی كه بايد پوش  داده شود هم مسأله

در نتيجه ميزان سوخت مصرفی آن  ؛ونقل ريلی مواجه شود ممکن است شركت با كاه  تقاضا براي حملشود، 

ميليون گالن كمتر خواهد شد. اگر ميزان سوخت پوش  داده شده بي  از ميزان  211انتظار يعنی  از ميزان مورد

يه كند. به هماين ترتياا، ايان اخذشده را با بانك تسو  هاي اضافی نياز باشد، شركت بايد موقعيت سوخت مورد
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 ،مندي از مزاياي پوشا  ريساك احتمال نيز موجود است كه اقتصاد رونق يابد و شركت مجبور شود بدون بهره

 اي سوخت از بازار آزاد فراهم كند.  مالحظه مقادير قابل

هااي بااالي ساوخت  جاي سواپ از قرارداد ساقف باراي پوشا  ريساك قيمت توانست به ماتيو  می

، چراكاه كارد میاي پوش  زياده از حد يا كمتر از حد سوخت را تا حدي برطرف  فاده كند. اين ابزار مسألهاست

ها از قيمت تاوافقی قارارداد ساقف فراتار  شود كه سودآور باشد )يعنی قيمت قرارداد سقف تنها زمانی اعمال می

  از حد نياز، ريسك سوخت را پوشا  دهد بي انداِل ترجيح می رفته باشد(. در صورت بروز چنين حالتی، جِی

تارين نگرانای راجا  باه  شاود. بزر  هاي نسبتا  بيشتري از قرارداد ساقف نصايب  می داده باشد، چراكه دريافت

در  .قرارداد نيااز اسات، افازاي  نيابنادشدن  اجرايیاي كه براي  ها به اندازه قرارداهاي سقف اين است كه قيمت

كه اين كاه  سود از محل  شود، بدون اين اي قرارداد تنها باعث كاه  سود میپرداختی بر سَرَتچنين حالتی 

تاوان طاوري آن را  است، كه می وكف سقفي ديگر براي شركت، ورود به قرارداد  ديگري جبران شود. گزينه

دارد، چرا  دنبال اي پنهان به هزينه وكف سقفاي همراه نباشد. با اين وجود، قرارداد  طراحی كرد كه با هيچ هزينه

)البته در صورتی كاه قيمات در ساطحی  هاي ناشی از كاه  قيمت از دست برود جويی شود صرفه كه باعث می

 تر از قيمت توافقی كف قرار گيرد(. پايين

توان با استفاده از قراردادهاي آتی و  را میبانك كانزا  كه تمامی محصوالت  داشتماتيو  در ذهن 

بتاوان از تصور بود كه به روشی خالقانه  قابلحتی  ،نيويورت بازتوليد كرد. درواق  ي بور  كاالي اختيارمعامله

طريق تركيا ابزار مالی بور  كاالي نيويورت راهی براي پوش  ريسك شركت يافت كه از پيشانهاد باناك 

تارين هزيناه و  انداِل كام ابداع كند كه براي جِیپوش  ريسکی   استراتبيبه فکر آن بود كه باشد. ماتيو  بهتر 

 نشود. كسی گرفتاري  ي همراه داشته باشد، و در ضمن مايه ترين نف  را به بي 
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 دسامبر 31)ارقام به ميليون دالر( منتهی به  2116-18: صورت سود و زيان تلفيقی، 1نمودار 

 2118 2117 2116 

 شده در بازار هاي تعريف ي گروه فروش برپايه

 857 871 16181 زغال سنگ

 16878 16159 16117 كاالي بازرگانی

 725 722 719 نقل چندوجهیو حمل

 36961 36597 36711 كل درآمد فروش عملياتی

 مخارج

 171 131 187 حقوق، دستمزد و مزايا

 581 571 588 شده و اجاره خدمات خريداري

 913 931 613 سوخت

 271 285 216 استهالت

 215 219 313 مواد و ديگر موارد

 26521 26511 26787 هاي عملياتی كل هزينه

 191 16128 119 ديگر درآمدها

 55 39 91 درآمدهاي ديگر

 (175) (162) (163) خالص مخارج بهره

 821 111 711 سود )زيان( قبل از ماليات

 (276) (311) (217) ماليات

 595 919511 سود خالص

 

  Main Street Tradingمنب : 
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 دسامبر 31)ارقام به ميليون دالر( در  2116-18ي تلفيقی،  : ترازنامه2نمودار 

 2117 2118 ها دارايی
   هاي جاري دارايی

 76 227 نقد
 397 321 هاي دريافتنی نقد خالص حساب
 65 71 قيمت متوسط به موجودي مواد

 71 55 ، جارينشده وصولماليات بر درآمد  پرداخت  پي 
 58 62 جاريهاي  ساير دارايی
 616 735 هاي جاري كل دارايی

   اموال
 726 659 گذاري سرمايه

 76191 86189 ها ها و سازه خالص امالت، جاده
 336 111 ها ساير دارايی
 16618 16679 ها كل دارايی

   ها و حقوق صاحبان سهام بدهی
   جاريهاي  بدهی
 911 911 هاي پرداختنی حساب

 75 16 بلندمدتهاي  بخ  جاري بدهی
 87 81 ماليات بر درآمد پرداختنی

 136 178   ینپرداختساير مخارج 
 717 779 هاي جاري كل بدهی

 26217 26275 بدهی بلندمدت
 26366 26399 ماليات بر درآمد معوق

 751 797 ها و ذخاير ساير بدهی
 66191 66191 ها كل بدهی

   حقوق صاحبان سهام
 191 135 سهام عادي

 531 618 شده ي پرداخت سرمايهمازاد 
 (197) (397))زيان( جام  تجمعی سودساير 

 36196 36128 سود انباشته
 36578 36539 كل حقوق صاحبان سهام

 16618 16679 ها و حقوق صاحبان سهام كل بدهی
   

  Main Street Tradingمنب : 
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 2111آوريل  29( گالن/دالر: قيمت قراردادهاي آتی نفت گرمايشی در بور  كاالي نيويورت، )به 3نمودار 

 آخرين قيمت ماه تحويل
368/1 2111 هم

368/1 2111ژوئن
 919/1 2111 ژوئيه
 993/1 2111 اوت
 972/1 2111 سرتامبر
 512/1 2111 اكتبر
 533/1 2111 نوامبر
 563/1 2111 دسامبر
 513/1 2111 ژانويه
 619/1 2111 فوريه
 626/1 2111  مار

 621/1 2111 آوريل
 638/1 2111 هم

 دالر 361/1قيمت نقدي: 
گالن را در  92ر111هر قرارداد آتی نفت گرمايشی تحويل 
به عنوان  كند. تعهد میسررسيد آخرين روز كاري ماه قبل 

 شد. مقتضی می 2111 هماه م 21در  2111وئن ژمثال، قرارداد 
  New Yourk Mercantile Exchangeمنب : 

 
  

 2111آوريل  29هاي نفت گرمايشی در بور  كاالي نيويورت )به گالن/دالر(  : بهاي اختيارمعامله9نمودار 

 2111 اوت اِعمالقيمت 
 اختيار خريد

 2111اكتبر 
 اختيار خريد

 2111دسامبر 
 اختيار خريد

 2111فوريه 
 خريداختيار 

 2111 هم
 اختيار خريد

36/1 116/1 265/1 326/1 376/1 319/1 
91/1 175/1 299/1 313/1 353/1 371/1 
95/1 151/1 211/1 277/1 326/1 399/1 
51/1 131/1 116/1 253/1 311/1 311/1 
55/1 113/1 176/1 231/1 277/1 215/1 
61/1 118/1 158/1 211/1 255/1 272/1 
65/1 189/1 192/1 112/1 235/1 252/1 
71/1 172/1 127/1 175/1 216/1 233/1 

 27/19/2111 26/11/2111 29/11/2111 25/11/2111 28/17/2111 تاريخ انقضا
 361 278 215 159 15 تعداد روز مانده به انقضا
 638/1 619/1 563/1 512/1 993/1 قيمت قراردادهاي آتی

 91/1 38/1 31/1 17/1 11/1 )درصد( اسناد خزانه بازده
      

  Main Street Tradingمنب : 
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 2111  تا مار 2117ي  : قيمت سوخت ديزل در مقابل نفت گرمايشی )قيمت به دالر در ازاي هر گالن( ژانويه5نمودار 

 

 

 

 2111آوريل  29)قيمت به دالر به ازاي هر گالن( بانك كانزا   وكف سقفهاي قراردادهاي  : قيمت6نمودار 

 ساله كف يك ساله سقف يك اِعمالقيمت 
91/1 211/1 171/1 
95/1 172/1 111/1 
51/1 197/1 125/1 
55/1 125/1 152/1 
61/1 115/1 182/1 
65/1 188/1 215/1 
71/1 173/1 251/1 

ي  هاي قراردادهاي سقف و كف براسا  متوسط قيمت روزانه توجه: قيمت
 سال است سوخت گرماي  در يك

 براسا  مدارت شركتمنب : 

 = همبستگی11/1

 نيويورتي سوخت ديزل در بندر هاي نقدي ماهانهقيمت

 ي نفت گرماي هاي نقدي ماهانهقيمت

 Energy Information Associationمنب : 
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 2111-18هاي سوخت ديزل   هزينه: 7مودار ن

 سال
 ونقل درآمد حمل
 دالر()ميليون 

 ي سوخت هزينه
 )ميليون دالر(

ي سوخت  نسبت هزينه
 ونقل از درآمد حمل

 گالنتعداد 
 )ميليون(

2118 36711 613 3/16% 1/215 
2117 36597 931 1/12% 6/215 
2116 36961 913 6/11% 6/216 
2115 36137 285 1/1% 1/171 
2119 26611 221 2/8% 2/111 
2113 26371 181 1/7% 1/216 
2112 26317 126 5/5% 9/171 
2111 26271 152 7/6% 9/216 

 براسا  مدارت شركتمنب : 
 

 





 





297 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :فصلدهم

 مطالبديگر
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یشركتتريكيويجتز.افته11-1یافته

.شركتسهاميشيمياييامريكا11-2یافته

اندجری.شركتسهاميبن11-3یافته

1اندجریبنسهاميشركت

در كارد،  عباور می 3هاي پوشيده از برف اراضی دامرروري ورمونت در حالی كه با هواپيما از فراز تره 2مورگانهنري 

ي  باود و مورگاان، رئاي  بازنشساته 2111ساال  ي كارد. اواخار ژانوياه حوادث چند ماه اخير را مرور میخود  ذهن 

ي  ماديره عنوان عضاو هيات باه ساال گذشاته 13ی بود. او طا 9وكار بوستون، در حال سفر به برلينگتون دانشگاه كسا

نه تنهاا رهبار باازار شركت ي مالی و اجتماعی بود. در آن زمان  رشد شركت در دو حوزهشاهد اندجري،  شركت بن

نات گرفتاه تاا وهاي ممتاز بود، بلکاه هادايت تعادادي از بنيادهااي اجتمااعی را نياز از مازارع دامراروري ورم بستنی

 شمال امريکا برعهده داشت.هاي استوايی  جنگل

پيشانهادهايی انادجري  افزاي  فشار رقابت و افت عملکرد مالی شركت باعث شاده باود باراي تصااحا شاركت بن

ي هيات مديره باراي  مطرح شود؛ آن هم براي شركتی كه در حفظ استقالل خود بسيار مصمم بود. در آن روز جلسه

. مورگان انتظاار داشات بحاث داغای مياان اعضاا آغااز شاود. بررسی پيشنهادهاي تصاحا شركت تشکيل شده بود

هاي اجتمااعی شاركت مساتلزم  دانستند حفظ گراي  می 6و جري گرينفيلد 5مؤسسان شركت يعنی آقايان بن كوهن

قرار داشت كه بهترين كاار جهات  ،، مدير عامل شركت7ي مقابل، پري اودات تأمين استقالل شركت است. در نقطه

                                                 
اي ديگر از همکاران خود تهيه كرده است. افته متنی براي بحث در كال  اسات و شارح  عده و( Daniel Burke)با دستياري دانيل بِرت ( Michael J.Schill). اين افته را پرفسور مايکل جی شيل 1

تهيه و  1315ماه  ي فارسی در فروردين يابيد. متن ترجمه متن انگليسی را در مأخذ زير می ها ذكر شده است. . موضوع افته خلق ارزش و حاكميت در شركتموفقيت كسی يا سازمانی نيست موفقيت يا عدم
 .بازويراي  شده است 1317خردادماه در 

Michael J. Schill, Daniel Burke & Others, University of Virginia Darden School Foundation, Charlottesville, VA, 2001. 
2. Henry Morgan 
3. Vermont 
4. Burlington 
5. Ben Cohen 
6. Jerry Greenfield  
7. Perry Odak 
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 دانست.  اران عمده يعنی بن و جري را در فروش شركت به باالترين قيمت پيشنهادي خريداران میحفظ مناف  سهامد

اندجریفعاليتشركتبن

در محال 1178ي خوراكی، در سال  ي بستنی ممتاز، ماست و ژله ي پيشگام در زمينه كننده اندجري، توزي  شركت بن

 گذاران شركت بودند. تأسي  شد. كوهن و گرينفيلد پايهنت در برلينگتون وي ورم پمپ بنزينی قديمی در ناحيه

ي  ي توليدكنناده باه بزرگتارين زنجياره 2111انادجري تاا ساال  ر كاوهن و گرينفيلاد، شاركت بنيهاي پيگ با فعاليت

انادجري  هاي بن شعبه )در سراسر اياالت متحده و خارج از آن( بدل شده بود. بساتنی 171هاي ممتاز با بي  از  بستنی

ميلياون دالر و  237شاركت باي  از  ي شد. در آن زمان فروش سااالنه ها يافت می تر سوپرماركت هاي بي  قفسهدر 

هااي  هاي خود كاه نام بستنیي  زهمخوشدليل طعم  (. شركت به2و 1ميليون دالر بود )شکل  161ارزش سهام شركت 

داشات، معاروف شاده  3ی دياوينيتیتينباووي و 2مانکی وچله(، چانکی )شوهر چاق 1هابی چابی چون همغريبی  و عجيا

فروشای شاركت  بستنی هاي دهد كه در شعبه هاي شركت را نشان می هاي مختلف بستنی فهرستی از طعم 3بود. شکل 

 رسد. به فروش می

اندجریاجتماعيشركتبنهایفعاليت

نهااد نياز معاروف شاده  هاي مردم هاي اجتماعی و پايبندي به اهداف سازمان دليل تاكيد بر برخی آرمان اندجري به بن

 فردي ويبگای منحصاربهي پ  از تأسي ، تأكيد شركت بر تعقياا اهاداف اجتمااعی  هاي اوليه بود. اگرچه در سال

باود.  آن قارار گرفتاهقباول ذينفعاان  شاركت ماوردي  هااي عماده عنوان يکای از گراي  نمود، اما حاال ديگر باه می

 7مِاين تاامزآو )محصاوالت بهداشاتی( و 6شااپ )آب مياوه(، بادي 5)پوشات(، اوودواال 9گونيا اهايی چون پات شركت

                                                 
1 . Chubby Hubby 
2. Chunky Monkey  
3 . Bovinity Divinity 
4 . Patagonia  
5.  Odwalla  
6. Body Shop   
7. Tom’s of Maine 
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"گر مالحظهداري  سرمايه"عنوان  تحت )محصوالت سالمت( آرمان مشتركی را 
 كردند. دنبال می 1

عنوان  وكار شركت را نيز تحت تأثير قارار داده باود. باه هاي كسا جنبهاز ديگر اندجري بسياري  اهداف اجتماعی بن

باه بعاد،  1185هاي مالی سخاوتمندانه از محل مناب  شاركت باود. از ساال  مثال يکی از رسوم شركت، اهداي كمك

نهاد  هاي مردم زمانقبل از ماليات شركت را به بنيادهاي اجتماعی و سا سوددرصد از  5/7اندجري همه ساله معادل  بن

هايی نظير صلح سبز جهانی و بنياد جانبازان امريکايی جنگ ويتناام از طرياق  . شركت از جنب نداختصاص داده بود

كارد.  از ميان كاركنان خاود و نياز عماوم ماردم حمايات می يابی داوطلا چنين هم طومار و ي امضا، تهيهآوري  جم 

هاي بساتنی فروشای خاود در يکای از  ها در تمامی مغازه شركت طرح تکريم مشتريان خود را با فروش مجانی بستنی

  شد. پذيرايی میرايگان هاي قيفی  آن روز از مشتريان با بستنیطول گذاشت. در  روزهاي سال به اجرا می

چاه شاركت را  آناماا نهااد واقعاا  اساتثنايی باود،  هاي مردم اندجري به بنيادهاا و ساازمان هاي بن كمكهرچند ميزان 

ها باود.  اندجري به اهداف آن ساازمان هاي بازاريابی، عمليات و تأمين مالی بن كرد، پايبندي سياست فرد می منحصربه

اغلاا ي  طلباناه منفعتهااي  هاا اساساا  باا انگيزهدر حمايات از بنياد ناناكردند اهداف آ كوهن و گرينفيلد تأكيد می

 ها تفاوت دارد:  شركت

در بهترين حالت، بازاريابی مبتنی بر اهداف اجتماعی از اين بابت مفيد است كه وجوه آن براي تأمين ماالی 

هاي اجتمااعی ماؤثر اسات. در بادترين  هاي عمومی نسبت به نارسايی هاي اجتماعی و افزاي  آگاهی برنامه

هااي بشردوساتانه  لت، بازاريابی مبتنی بر اهداف اجتماعی عملی متظاهرانه است كه سعی دارد باا فعاليتحا

ترتيا تصاوير مثبتای از  بادين تااكه سازمان به وظايف اجتماعی خود پايبناد اسات  كندمشتريان را متقاعد 

ا دساتاويز اهاداف اجتمااعی چه ب چنان كنند تصور میها  بندد. ... آن شركت سازمان در اذهان عمومی نق  

آياا رساد. اماا  تر به فروش می ظاهرسازي كنند، و تصوير خوشايندي از خود ارائه دهند، محصوالتشان بي 

                                                 
1
. Caring Capitalism  
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نهاد تحات حمايات خاود  هاي مردم  ها به جاي ظاهرسازي واقعا  به مشتريان و سازمان بهتر نيست آن شركت

 توجه كنند؟

بن و  1119خوانی دارد. در سال  نهاد تحتِ حمايت شركت هم هاي مردم انتصميمات مالی شركت نيز با اهداف سازم

كاه ساهام شاركت مطاابق معماول در دساتر   جاي اين جري براي اولين بار سهام خود را به عموم عرضه كردند. به

دالر  5/11هر سهم قيمت به هزار سهم شركت را  75ساكنان ورمونت امکان خريد  هتنها ب  انتمامی اشخاص باشد، آن

شادن در  فرصات سهيمكساانی  هساهام باه سااكنان ورمونات، با  ي . كوهن اميدوار بود با محادودكردن عرضاهدادند

. در مراحال بعادي بودناد شركت حمايت كردهقبل از ديگران از كه هاي شركت را بدهد  سودهاي ناشی از موفقيت

ي عمومی سهام شركت انجام شد و نام شاركت  عرضه ،ي بيشتر سرمايهو گردآوري  نقدشوندگی سهام افزاي براي 

اندجري به شركتی سهامی عام بادل شاده  كه بن نزدت ثبت شد. با وجود اينشده در  پذيرفتههاي  در فهرست شركت

ماديرعامل  1كردناد. چيکاو الگار رفتاار نمیبا سهامداران شركت هاي معمول  شيوه هبود، كوهن و گرينفيلد هميشه ب

 دريافت كرده بود، خبر داد:   استريت ي آقاي بن كوهن كه قبل از انتشار در وال نوي  مصاحبه  وقت شركت از پي

درصد رشاد خواهاد  15گر: آيا شما بر اين اعتقاديد كه طی پنج سال آينده، درآمد شركت ساالنه  مصاحبه

 كرد؟

 كوهن: هيچ نظري ندارم.

 طی پنج سال آينده چه نظري داريد؟ اي خود گر: بسيار خوب. در مورد مخارج سرمايه مصاحبه

 كوهن: همانند پاسخ اول، در اين مورد هم هيچ نظري ندارم.

هاي  طور كلی در مورد نوساانات قيمات ساهام شاركت خاود و نياز ساهام شاركت فهمم. به گر: می مصاحبه

 رقيا خود در بازار چه نظري داريد؟  

                                                 
1. Chico Lager 
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رود. هرگاز  كنناد، بااال و پاايين مای ها چاه می شركتكه  كنم بازار سهام بدون توجه به اين كوهن: فکر می

كنم بازار باز هم منحصرا  بر اساا  شاايعات و  بينی می ام كه بازار طوري ديگر رفتار كند. پي  انتظار نداشته

 ها تالطم داشته باشد. دستکاري

 گر: تفريح شما چيست؟  مصاحبه

 .پنگ كوهن: تفريح. اجازه بدهيد فکر كنم. بيشتر خوردن. پينگ

 گر: بله؟ مصاحبه

 پنگ. كوهن: پينگ

هاي تحات  ي بن و جاري باه حفاظ رفااه ساازمان بر اسا  عالقه عملياتی شركت نيز مشکالتهاي مربوط به  حل راه

 شد. طرح جلوگيري از اتالف آب، مثال خوبی است: مديره ديکته می حمايت شركت، به هيأت

منتقل شديم، مجبور بوديم ميازان اتاالف آب را  1واتربري، وقتی به محل جديد كارخانه در 1185در سال 

الزامات شهرداري محدود كنيم. با افزاي  نجومی فروش شركت، ميازان اتاالف رعايت در شركت جهت 

( 2ي خوت)آقااي اِرل دهناده مايعات نيز كه غالبا  آب حاوي شير بود، افازاي  يافات. ماا باا ياك پرورش

هااي آقااي  خوتچاون هاي خود اساتفاده كناد.  ي خوت ر براي تغذيهقرارداد بستيم كه از آب حاوي شي

باه او ده هازار دالر وام داديام تاا دويسات  ،تنهايی براي مصرف مايعات اضافی شاركت كاافی نباود ارل به

اتالف مايعات شاركت باود. ماا خوشاحال حل مشکل برنده براي - خوت ديگر بخرد. اين يك طرح برنده

 طور. ی نيز همينبوديم، و نهادهاي اجتماع

اش در تعادل بودند. رساالت شاركت هار ساه  اندجري با اهداف توليدي و اقتصادي هاي اجتماعی شركت بن گراي 

 دساتيابی باه هار ياك ازباراي   هاي جديد و خالقانه چنين بر جستجوي راه شد. رسالت شركت هم هدف را شامل می

                                                 
1. Waterbury 
2. Earl 
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 داشت: رساندن به تحقق اهداف ديگر تأكيد  اهداف بدون آسيا

صاورت كاامال طبيعای و باا بااالترين  محصول: توليد، توزي  و فروش بستنی و ديگار محصاوالت مارتبط به

 هاي لبنی ورمونت. هاي خالقانه از فرآورده كيفيت و ابداع طعم

ي عمليات شركت با حفظ سالمت مالی در جهت رشد سودآور، افزاي  ارزش سهامداران،  اقتصادي: اداره

 به كاركنان.جوايز مالی اهداي اي شغلی و ه و ايجاد فرصت

هاي نوآورانه براي بهباود كيفيات  اي كه شركت فعاالنه و با ابداع راه شيوه ي عمليات شركت به اجتماعی: اداره

 نق  محوري خود را در جهت نيل به اهداف اجتماعی ايفا كند.  ،المللی( زندگی )محلی، ملی و بين

كه سه هدف يادشده هميشه با هم سازگار نيستند. كوهن و گرينفيلاد در ايان زميناه مديريت بزودي متوجه شده بود 

 مثالی ساده ارائه كردند:

روزي ما در مورد ناتوانی خود در ايجاد سود با پدرِ بان كاه حساابدار باود، صاحبت كارديم. او گفات: از 

دهياد؟ در آن  هاا را افازاي  نمی جا كه شما در نظر داريد محصولی با كيفيت باال ارائه كنيد، چرا قيمت آن

، هادف ماا باراي 61ي  در خروج از دههزمان قيمت هر بستنی قيفی را پنجاه و دو سنت تعيين كرده بوديم. 

ي ماردم  ها با كيفيت عالی براي همه . قرار بود بستنیبود "بستنی براي مردم"ي ارائهوكار  ورود به اين كسا

هاا را افازاي   نتيجه رسيديم كه ياا باياد قيمت  دار. ... در نهايت به ايننه تنها براي تعدادي پول تهيه شود، و

آن موق  مردم آمد؟  می"بستنیِ مردم" شديم چه بر سر اما اگر تعطيل میدهيم و يا كاسبی را كنار بگذاريم. 

وكار  كسااهاا را افازاي  داديام و  ند. بنابراين، ما قيمتردك میبايد بستنی خود را از طريق ديگران تأمين 

 خود را ادامه داديم.

مدت گذشت تا دستاورد اجتماعی داشته باشد. گرينفيلد به مثالی از كاار باا  در موردي ديگر، مديريت از سود كوتاه

 كند: يکی از فروشندگان مواد اوليه به شركت اشاره می
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كارد. او راهبای  ديادار 1وكارهاي نوآورانه شاد و باا بِرنای گلسامن كساي  ي شبکه جلسهبن روزي وارد 

ي  كارد. برنای در بخا  فقيرنشاين محلاه اي كاار می قبال  به عنوان فيزيکدان هساتهكه بودايی بود  -يهودي

ي ماذهبی  داشات. ناانوايی در مالکيات ياك مؤسساه 3اي باه ناام گريساتون )نيويورت( ناانوايی 2يونکرز

وق شاهروندي، و نياز تاأمين غيرانتفاعی بود. هدف آن مؤسسه آموزش و استخدام اشخاص محاروم از حقا

ما دنبال كسای هساتيم كاه بتوناه براماون از ايان "قيمت براي آنان بود. آقاي بن گفت  هاي ارزان مالی خانه

تونيد اين كار رو انجام بديد، ما براي شما كار  درست كنه. اگه شما می  هاي نازت، ترد، شيرين و برشته نان

... اولاين سفارشای  "كنيد، اين معامله براي هر دوي ما عالی اسات. ها درست داريم. شما براي ما از اين نان

شد. براي ما، سافارش نااچيزي باود، و باراي گريساتون، سفارشای  ن میكه به گريستون داديم، بال  بر دو تُ

ها با سارعت از خاط تولياد  بسيار بزر . اين سفارش بزر  دردسر بزرگی براي گريستون ايجاد كرد. نان

شادند.  ها باياد منجماد می بندي كنند. سر  نان ها را داغ داغ بسته ها مجبور بودند نان ند و آنآمد بيرون می

هاا  كشيد تا نان ها را زود سرد كند، و روزها طول می توانست نان يخچال با حجم باالي نانی كه داشت، نمی

شاده بودناد. و ايان هماان  كيلويی بادل 21هاي  ها سرد شدند، عمال  به توده كه نان خنك شوند. پ  از اين

اند  ها به هم چسابيده چيزي بود كه گريستون براي ما فرستاد. ما با برنی صحبت كرديم و به او گفتيم كه نان

هاي توليد را پرداخات  فرستيم. برنی گفت كه بايد فردا هزينه ها را برايتان پ  می آيند و نان و به كار ما نمی

باه برنای گفتايم  "ها را از هم جدا كنيد؟ توانيد نان شما نمی"و به ما گفت  آيد. ها برنمی كند و از پ  هزينه

هاا در  ي نان وآمد ما به گريستون براي حل مسااله خورد. ولی پ  از آن، رفت ها واقعا  به درد ما نمی اين نان

 21هااي  هتوانساتيم از تود نهايت به ابداع طعمی جديد منتهی شد. نان شاکالتی شايرين برشاته. حااال ماا می

 كيلويی گريستون استفاده كنيم.

                                                 
1. Bernie Glassman 
2. Yonkers 
3. Greyston 
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 هاكنترلدارايي

اندجري، كنترل  بندر وسخت در كنترل شركت بود.  هاي سفت هاي غيرانتفاعی مستلزم اعمال كنترل پيگيري سياست

ي شاركت، حقاوق متفااوت ساهام صااحا  موادي از اساسنامهگرفت:  از طريق سه اهرم كنترلی صورت میشركت 

 مقررات حمايتی ايالت ورمونت.رأي و نيز 

یشركتهایاساسنامهمحدوديت

كردنااد كااه بااه اصااالح ي شااركت  اساساانامهمااوادي را در اناادجري  ، سااهامداران بن1117در مجماا  عمااومی سااال 

ي  ماديره چناين مطاابق ايان الحاقياه، هيأت داد براي هميشه مأموريت شركت را دنبال كند. هم مديره اختيار می هيأت

ماديره  شد و هر گروه از هيأت بندي می مديره به سه گروه تقسيم طوري كه هيأت به ،شد خشی انتخاب میشركت چر

 .شاد عازل كارد مديره را تنها با رأي دوسوم ساهامداران می شدند. عضو هيأت در هر سال و براي سه سال انتخاب می

عالوه، سهامداران تعداد  شد. به ان كاركنان پر میمديره و از مي جاي خالی اعضا نيز تنها با رأي دوسوم هيأت ،چنين هم

ها را به حاداقل دوساوم  آراي موردنياز براي تغيير، اصالح، لغو يا تعديل هر كدام از تمهيدات ناسازگار با آن الحاقيه

 .دهد مینشان را مديره  تركيا جاري هيأتبه طور خالصه  9آرا افزاي  دادند. شکل 



دهيرأیحقوقمتفاوت

به ازاي  Aو سهام ممتاز. صاحبان سهام عادي  B، سهامی عادي Aاندجري سه طبقه سهام داشت: سهام عادي  بن شركت

)كه در اصل براي محرمان شركت باود( باه ازاي هار ساهم، ده  Bهر سهم، يك حق رأي داشتند. صاحبان سهام عادي 

تبديل باود، و  قابل Aصورت يك به يك به سهم عادي  انتقال نبوده، ولی به عادي، قابل Bحق رأي داشتند. سهام كال  
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باا در اختياار  1ي شركت يعنی بن كوهن، جري گرينفيلد و جفري فِارمن يافت. مالکان عمده انتقال می پ  از آن قابليت

ر اختيار داشاتند. ساهامدارانی كاه دهی را د درصد از قدرت رأي 97 درصد از سهام عادي شركت، عمال  17داشتن تنها 

مراجعاه كنياد.( ساهام ممتااز  5دهای را در اختياار داشاتند )باه شاکل  درصد قادرت رأي 51مديره نبودند،  عضو هيأت

توانسات در  داد كه براساا  آن می می اندجري بود، و اين سهام به بنياد حق رأي مخصوصی  منحصرا  در اختيار بنياد بن

دهای   . ساهام ممتااز باه عاالوه اختياار محادودكردن حقاوق رأياعمال نفوذ كندهاي شركت وكار تركيا كسامورد 

كه صاحبان سهام   ها و برگزاري مناقصات )حتی در صورتی صاحبان سهام عادي را در مورد معامالت خاص مانند ادغام

 داد. ي به دارندگان آن حق وتو میكرد. بنابراين، سهام ممتاز عمال  در موارد عادي موافق آن معامالت باشند( اعطا می

مجلسورمونتمقررات

باه ماديران هار  . ايان قاانونهاي تجاري اضافه كارد اي را به قانون شركت ، مجل  ورمونت الحاقيه1118در آوريل 

، اعتباردهنادگان و مشاتريان را ماواد اولياه كنندگان داد منااف  كاركناان، عرضاه شركت واق  در ورمونت اختيار مای

هاي ديگار، در تصاميم خاود لحااظ كنناد.  ها و ياا موضاوع گام تعياين منااف  ناشای از تصااحا ديگار شاركتهن به

توانست شرايط اقتصادي ايالتی را كه شركت در آن واق  است مورد بررسی قرار دهد و نياز  چنين می مديره هم هيأت

 شود يا نه.  الل شركت تأمين میاين موضوع را در نظر بگيرد كه آيا حداكثر مناف  شركت با برقراري استق

اين سازوكارهاي دفاعی توانايی بن و جري را براي حفظ استقالل شاركت، و مانادگاري در ورمونات و تمركاز بار 

كه به اعتقاد مديران بيشترين مناف  را باراي ساهامداران، كاركناان، كرد  تقويت میي شركت  گانه  انجام مأموريت سه

 دنبال داشت. طور كلی ايالت ورمونت به مشتريان و بهكنندگان مواد اوليه،  عرضه



                                                 
1. Jeffrey Furman 
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پيشنهادها

هاي احتمالی از تابستان گذشته ادامه داشته اسات. در  مورگان پيشنهاد خريداران شركت را مرور كرد. بحث در مورد ادغام

هاي منجماد  ي بساتنی )سازنده 3( و شركت نستله2دا  ي بستنی ممتاز هاگن )توليدكننده 1، شركت پيلزبري1111اوت سال 

ي توليد بستنی اعالم كردند. بار اساا   خود را در زمينه 5( مشاركت عملی9درصدي شركت دريرزگرند 22نستله و مالك 

انادجري بودناد.  ي محصاوالت بن كنناده ترين توزي  هاي پيلزبري و دريرز بزر  هاي قبلی توزي  بستنی، شركت  نامه توافق

در پی تشاديد اندجري شده بود.  ي محصوالت بن كننده ترين توزي  ري با نستله، شركت جديد عمال  بزر اما با ادغام پيلزب

ي  ماديره نساتله ممکان اسات ديگار باه منفعات شاركت كاار نکناد، هيأت -ي توزيا  پيلزباري كه شابکه از اينها  نگرانی

و دريرز را پيگيري نمايد. در دساامبر  6م با يونيليوري مشاركت عملی و ادغا جري به آقاي اودات اختيار داد كه مسأله اند بن

 33جري از جانا يونيليور باا قيمتای باين  اند ي مشاركت عملی منتفی شد، و بحث به پيشنهاد خريد سهام بن آن سال، مسأله

شاد. هماين  دالر به ازاي هر ساهم كشايده 31دالر به ازاي هر سهم و پيشنهاد خريد ديگري از جانا دريرز با قيمت  35تا 

لاين   گذاري خصوصای مادوبروت دالر باال برد و دو شاركت سارمايه 36ديروز يونيليور قيمت خريد هر سهم را تا سطح 

توجهی با  جداگانه دو پيشنهاد ديگر به شركت ارائه كردند. پيشنهادهاي جديد اختالف قابل 8و چارتول اينوستمنت 7كريتال

انادجري و  گاذاري شاركت بن معيارهااي ارزش 6. شکل 1دالر( داشتند 21) يدقيمت سهام شركت قبل از پيشنهادهاي خر

 دهد.  رقباي منتخا آن را نشان می

                                                 
1. Pillsbury 
2. Häagen-Dazs 
3. Nestlé  
4. Dreyer’s Grand 
5. joint venture  
6. Unilever 
7. Meadowbrook Lane Capital 
8. Chartwell Investments  

ميليون دالر شركت  371 ( به قيمتKellogg( و شركت كاِل  )Balance Barميليون دالر شركت باالن  بار ) 271( به قيمت Kraft. اخيرا  دو تصاحا مالکيت صورت گرفته بود. شركت كرافت ) 1
درصد  88و  76هاي مالکيت به ترتيا با صرف قيمت  فروختند. سهام اين دو شركت در اين تصاحا ي بهداشتی میها( را تصاحا كرده بودند؛ هر دو شركت غذاWorthington Foodsورتينگتون فودز )

 درصد بود. 71هاي امريکايی حدود  ي بزرگی از شركت هاي مالکيت رقابتی موفق در نمونه معامله شد. ميانگين صرف قيمت تصاحا
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1كريمگرندآيسدريرز

و برخی ديگر را با  2هاي تجاري دريرز و اديز بستنی ممتاز و دسرهاي ديگري را با نام كريم گرند آي  شركت دريرز

ي تحويال مساتقيم فروشاگاهی توزيا   رساند. محصوالت دريرز و اديز از طريق شابکه هاي ناشناخته به فروش می نام

ميلياون دالر باود. شاركت  951شد. كل فروش شركت بال  بر يك ميلياارد دالر و ارزش ساهام شاركت حادود  می

هااي  ، بنياد دريارز را جهات تمركاز حمايت1187كت در سال هاي اجتماعی بود. شر ي فعاليت دريرز مشغول توسعه

 ي نوجوانان و تحصيالت عمومی تأسي  كرد.  اجتماعی خود خصوصا  در زمينه

يونيليور

كارد. واحاد  دار شامل غذا، مواد شوينده و ديگر لوازم خانگی و شخصی تولياد می يونيليور كاالهاي مصرفی مارت

باود، و  7كِل ، و پااپ سای6، ديکای دي5، كلوندايك9يرز ، بره3ومريتجاري گود ههاي  توليد بستنی شركت شامل نام

در گارين  يارز ومر و برهياهاي گود ه دفتر مركزي مارت شد. ي بستنی در جهان محسوب می كننده ترين توليد بزر 

باود. ارزش باازار  ها و دفاتر فروش محلی آن در سراسر اياالت متحده پراكناده واق  شده و كارخانه 8بِی ويسکانسين

 ميليارد دالر بود. 18سهام يونيليور بال  بر 

مدوبروكلينكپيتال

عنوان صااندوقی بااا  بااه اي بااود كااه موقعياات خااود را گذاري خصوصاای كريتااال صااندوق ساارمايه لااين بااروت ماادو

هااي  دارايیواق  شده باود. سابد  1پذيري اجتماعی تثبيت كرده بود. شركت در نورث هامرتونِ ماساچوست مسؤوليت

                                                 
1. Dreyer’s Grand Ice Cream 
2. Edy's 
3 . Good Humor 
4. Breyers 
5. Klondike 
6. Dickie Dee 
7. Popsicle 
8. Green Bay, Wisconsin 
9. Northampton, Massachusetts 
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بروت درخواست  بود. مدو ،ي محصوالت غذايی اورگانيك كننده توليد ،1فوودز مدوبروت شامل سهام شركت هِين

 جري اعالم كرده بود.  اند ي سهام شركت را از طريق مزايده به سهامداران بن خريد بخ  عمده

چارتولاينوستمنت

ساهام  هااي رشاد و خرياد ياورت باود كاه در تاأمين مالیچارتول اينوستمنت شركت سهامی خاص واق  در شاهر نيو

ميلياون  51تاا  31ي  گذاري در محادوده كرد. چارتول پيشانهاد سارمايه گذاري می هاي متوسط سرمايه شركت مديريتی

ي شركت پيشانهاد داده  مديره به هيأت 2پذير تبديلجري در ازاي واگذاري سهام ممتاز  اند دالر را براي سهام شركت بن

 .آورد مديره بدست می در هيأتي سهام شركت را  عمده حق رأيچارتول  ،بود. در صورت پذيرش اين پيشنهاد

 

 مورگان پيشنهادهاي خريد رسيده را به شرح زير خالصه كرد:

 پيشنهادهای عمده قيمت پيشنهادی متقاضي

 دالر )سهم( 31 دريرز گرند
  اندجري مديريت بنحفظ تيم 

 مستقل اندجري به عنوان واحد تجاري شبه ي بن اداره 

 هاي اجتماعی تشويق برخی تالش 

 دالر )نقد( 36 يونيليور
 اندجري حفظ منتخبی از تيم مديريت بن 

 اندجري با بخ  دسرهاي منجمد شركت يونيليور ادغام بن 

 محدودكردن تعهدات و عاليق اجتماعی 

 )نقد(دالر  32 مدوبروت لين

 انتصاب تيم مديريت جديد 
 زير  ي شركتی مستقل در كنترل و اندجري به مثابه ي عمليات بن ادامه

 چتر شركت مدوبروت 

 ها و عاليق اجتماعی حفظ منتخبی از پروژه 

 سهام اقليت چارتول
 انتصاب تيم جديد مديريت 

 اندجري به شکل شركتی مستقل  بن ي حيات موافقت با ادامه 



 

                                                 
1. Hain Foods  
2. Convertible Preferred- Equity 
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گيرینتيجه

اهداف اجتماعی شركت را حفظ كند.  ،سهام را بخرد متعارفیهنري مورگان اطمينان نداشت كه اگر شركت بزر  

باه هار حاال كاه ساررده باود خااطر  باههاي اجتماعی شركت داشات،  اي كه مورگان راج  به رسالت رغم نگرانی به

اي باه ناام ريچاارد  اب شاده اسات. خبرنگاار ماالیماديره جهات تاأمين منااف  ساهامداران انتخا عنوان عضو هيأت به

 ، نظر بسياري از سهامداران را به شرح ذيل گزارش كرد:1كافري مك

ي  ساابقهدر خلاق ارزش باالقوه شركت خريادار اگر اجازه دهيد مستقيم بروم سر اصل مطلا و بگويم كه 

قيمات ساهام هاسات  سال. چرا؟ دبهتر است سهام شركت را بفروش [اندجري بن] خوبی داشته باشد، شركت

شاود. شاركتی باا  دالر معاملاه می 21وحوش  هاي فروش و افزاي  سود، حول شركت با وجود تحقق برنامه

درصد از سهم بازار بستنی ممتاز را در اختيار دارد، و محصاوالت جديادي  95چنين نام تجاري بزرگی كه 

بااالتري ايجااد  ي باازدهباياد المللای دارد،  ي بين عرصهدر   اي ي شايسته را با موفقيت معرفی كرده، و سابقه

در هاا عوامال  دهناد. اين كند. برخی، داليل افت عملکرد شركت را به افزاي  قيمت خامه و شير نسبت می

 ي  باازدهنارخ ساازي اسات. در ماورد  وكار بستنی ايان مساائل جازو الينفاك كساا نيست؛شركت  كنترل

بايد گفت كه اين باازده  ،شركت در بکارگيري پول سهامدارانموفقيت  ارعنوان معي به ،جري اند شركت بن

باازده  امساال درصادي ساال قبال از آن. هرچناد 5 ي بازده يعنی باالتر ازدرصد بوده است،  7سال گذشته 

ر گيري و مقايسه، كافی نيست. ه درصد رسيده، اما اين ارقام بازده با هر معيار اندازه 1بهبود يافته و به سطح 

گذاري  كناد، اماا اگار سارمايه ها به بهباود وضاعيت شاركت كمکای نمی هاي شركت به خيريه چند كمك

بخا  جدانشادنی از  هاا ايان كمكگذاري كنياد، باياد بدانياد كاه  اندجري سرمايه هستيد كه مايليد در بن

                                                 
1. Richard McCaffrey  
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ن در ارتقاي تصوير اجتمااعی شاركت ماؤثر باوده اسات. باا ايان هماه، با شك بیفرهنگ شركت است و 

 هايی براي خلق ارزش باشد.  اندجري بايد به دنبال راه

، و مورگان در افکار خود آمد فرود میگذشت و به سمت برلينگتون  می 1ي شامرلين زده ي يخ هواپيما از كنار درياچه

  شد. اي پر از احسا ، شور و هيجان می ي ورود به جلسه كرد تا آماده بندي می بايد جم  می .غرق بود

  

                                                 
1. Champlain 
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 غير از ارقام هر سهم( ،اندجری )ارقام به ميليون های مالي شركت بن های مالي و نسبت . صورت1شكل 

 1111 1118 1117 1116 1115 1119 
 دالر 8/198 دالر 3/155 دالر 2/167 دالر 2/179 دالر 2/211 دالر 1/237 فروش خالص .1
 8/111 1/111 2/115 3/119 2/136 3/195 ي فروش شده قيمت تمام .2
 1/31 2/96 1/51 1/51 1/73 8/11 سود ناخالص .3
 3/36 9/36 6/95 5/53 1/63 1/82* مخارج فروش، عمومی و اداري  .9
 8/2 8/1 9/6 9/6 1/1 1/8* سود قبل از بهره و ماليات .5
 سود خالص .6

 

*1/8 
 

2/6 
 

1/3 
 

1/3 
 

1/5 
 

(1/1) 
 

 دالر 5/37 دالر 1/51 دالر 1/51 دالر 9/51 دالر 9/98 دالر 8/92 سرمايه در گردش .7
 3/121 1/131 دالر 7/136 5/196 5/191 6/151 ها كل دارايی .8
 9/32 1/32 1/31 7/25 5/21 7/16 بدهی و تعهدات بلندمدت .1
 حق مالی سهامداران .11

 
9/81 
 

1/11 
 

1/86 
 

7/82 
 

5/78 
 

5/72 
 

       ارقام هر سهم
      دالر 39/31 فروش
      دالر 16/1* عايدي
      دالر 82/11 دفتري سهمقيمت 
       هاي مالی نسبت
 % 2/26 % 7/21 % 1/31 % 9/39 % 1/39 %7/38 (1تقسيم بر  3سود ناخالص ) ي حاشيه
 % 1/1 % 3/6 % 8/3 % 7/3 % 3/9 % 8/3* (1تقسيم بر  5ي عملياتی ) حاشيه
 % -3/1 % 8/3 % 3/2 % 2/2 % 1/3 % 9/3* (1تقسيم بر  6ي سود خالص) حاشيه

 2/1 2/1 2/1 2/1 9/1 6/1 (1تقسيم بر  1ها ) گردش دارايی
 1/9 1/3 3/3 9/3 3/9 5/5 (8تقسيم بر  1) گردش سرمايه در گردش

 % 9/1 % 5/9 % 8/2 % 6/2 % 7/3 % 5/3 (5قلم  ×[ 1-%91/]8ها )قلم  بازده روي دارايی
 % -6/2 % 5/7 % 7/9 % 5/9 % 8/6 % 1/8* (11تقسيم بر  6بازده روي حق مالی )

ي  روزه 31ي  تااا سررساايد اوراق خزانااه بااازده
 (Data Streamامريکا )مأخذ: ديتا استريم 

5/6 % 1/5 % 1/5 % 6/6 % 1/6 % 1/7 % 

ميليون دالر مستهلك شد كه به بخشی از تجهيزات توليدي مرتبط  6/8هايی به ارزش  دارايی ٪51، 1111نوي  تعديل كرده است. در سال  * اين ارقام را افته
 بود و به عنوان هزينه در ارقام وارد شد.
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 اندجریعملكرد قيمت سهام شركت بن. 2شكل 

ي اندجري كه برپايهسبد صنعت )شامل رقباي بن

 استاندارد شده( 1116سهام آن شركت در سال 

 (1116اندجري ي سهم بنسهم استاندارد و پورز )برپايه 511

 اندجريشركت بن
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 (2111ی  اندجری )ژانويه های منتخب بن . فهرست مزه3شكل 
 

 Bovinity Divinityبووينيتی ديوينيتی 
بستنی شير شکالتی و شکالت با شير گاو مخلوط با 

 پفیبستنی شکالتی سفيد و شکالت 
 هاي شکالت پفی و تيکه لوبستنی آلبالويی با آلبا Cherry Garciaچري گارسيا 

شکالت و با  ،ي بادام زمينی بستنی وانيلی آغشته با كره Chocolate Chip Cookie Doughي شکالتی  خمير كلوچه
 هاي بادام زمينی  تيکه

 ي پفی با كلوچهبستنی شکالتی  Chocolate Fudge Brownieشيرينی شکالتی پفی 

بستنی وانيلی مالت همراه با چوب شور و آغشته با  Chubby Hubbyچابی هابی 
 هاي بادام زمينی  ي بادام زمينی و شکالت و با تيکه كره

 هاي شکالت  بستنی موزي با گردو و تيکه Chunky Monkeyچانکی مانکی 
 بستنی نارگيلی با بادام و چير  پفی Coconut Almond Fudge Chipچير  پفی بادام نارگيلی 

 ي اسررسو هاي قهوه بستنی قهوه با تيکه !Coffee, Coffee, BuzzBuzzBuzzقهوه قهوه، وزوز وزوز وزوزو
 بستنی پرمالط شکالتی Deep Dark Chocolateشکالت سياه 

 New York Super Fudge Chunkتيکه شکالت پفی نيويوركی 
شکالتی سياه، بلوط،  هاي بستنی شکالتی با تيکه
 گردو، و بادام شکالتی

 Peanut Butter Cupي بادام  شکالت با كره
ي بادام  هاي كره ي بادام زمينی با شکالت بستنی كره

 زمينی

 Phish Foodفي  فود 
 ختمیهاي گل  تيکهنان بادامی و بستنی شير شکالتی با 
 اي با پسته و كارامل و بستنی پسته

 اي با پسته بستنی پسته Pistachio Pistachioپسته پسته 

 S’moresاسمرُز 
و  گل ختمیچربی شکالتی مخلوط با  بستنی كم

 ي فندقی هاي كلوچه تيکه

 Southern Pecan Pieپاي بلوط جنوبی 
هايی از پاي  اي با بلوط بو داده، تيکه بستنی شکر قهوه

 بلوط و كارامل بلوطی
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 مديره . تركيب هيأت4شكل 

 عنوان شغلي* سن نام
سال 

 انتخاب

 1111 مديره رئي  هيأت Jerry Greenfield 98جري گرينفيلد 

 1177 مديره نايا رئي  هيأت Ben Cohen 98بن كوهن 

 1117  مديره مديرعامل و عضو هيأت Perry Odak 59پري اودات 

 1117 فرماركا مديره، مشاور خوي  عضو هيأت Pierre Ferrari 91پير فراري 

 1182 كارفرما خوي مديره، مشاور  عضو هيأت Jeffrey Furman 56جفري فِرمن 

ي مشاوره در رهبري، شركت  سسهمديره، مديرعامل مؤ عضو هيأت Jennifer Henderson 96جنيفر هندرسون 

 Intervention استراتبيك اينترونشن
1116 

ي  مديره، مديرعامل شركت مشاور مديريت گروه مشاوره عضو هيأت Frederick A.Miller 53فردريك آ.ميلر 

 Kaleel Jamison جميسون ليلكا
1112 

 1187 ي مديريت دانشگاه بوستون ي دانشکده مديره، رئي  بازنشسته عضو هيأت Henry Morgan 79هنري مورگان 

 1115 مديره در عمليات عضو ارشد هيأت Bruce Bowman 97برو  بوومن 

 1116 مديره در فروش و توزي  عضو ارشد هيأت Charles Green 95چارلز گرين 

 1111 رئي  كل بازاريابی Michael Sands 35مايکل سندز 

 1111 مديره معاون مالی و دبير هيأت Frances Rathke 31فرانسي  رَتکا 

 
 به شرح زير است: 1111مار   25اندجري در  ي غيرموظف در شركت يا بنياد بن مديره اعضاي هيأت هاي شغلی عنوان 

 Blue Fish Clothing, Community هاي ي شركت مديره اندجري كه عضو هيأت گذار بن كوهن: يکی از دو بنيان بن

Products  كرد. سبز نيز فعاليت میالمللی صلح  ي تجارت اجتماعی و سازمان بين بود. وي در شبکههم 

 كرد. ي بازاريابی كار می ي مشاوره بود كه در حوزه Lang Internationalشركت : مديرعامل پير فراري

 كارفرما بود. جفري فرمن: مشاور خوي 

ي مشاور مديريت و رهبري با  ي مسئول آموزش در مركز تحول اجتماعی و مديرعامل مؤسسه مديره جنيفر هندرسون: عضو هيأت

 بود. Strategic Interventionsنام 

ي مديريت و راهبردهاي تغيير  كه مشاورهبود ( Kaleel Jamisonيل جميسون )الي ك فردريك آ.ميلر: مديرعامل گروه مشاوره

 كرد.  ها ارائه می در سازمان فرهنگی

( بود. او به عنوان عضو Boston Universityي مديريت دانشگاه بوستون ) ي دانشکده هنري مورگان: رئي  بازنشسته

 ,Cambridge Bancorporation, Southern Development Bancorporationهاي  شركتمديره در  هيأت

and Cleveland Development Bancorporation، .هم خدمت كرده بود 

 : اسناد كميسيون بور  و اوراق بهادارمأخذ
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 اندجری . تركيب مالكيتي شركت بن5شكل 

 سهام ممتاز Bی  سهام عادی طبقه Aی  سهام عادی طبقه 

 تعداد سهام 
از سهام درصد 

 اين طبقه 
 تعداد سهام

 درصد از سهام
 اين طبقه

تعداد 
 سهام

 درصد از سهام
 اين طبقه

 - -٪1/61 988ر986 %7/6 913رBen Cohen 173بن كوهن 

 - - %2/11 11ر111 %1/1 131رJerry Greenfield 1111جري گرينفيلد 

 - - %8/3 31ر311 * 17رJeffrey Furman 111جفري فِرمن 

 - - - - %5/5 368رPerry Odak 521پري اودات 

 - - - - * 8رPierre Ferrari 121پير فراري 

 - - - - * 1رJennifer Henderson 138جنيفر هندرسون 

 - - - - * 9رFrederick A.Miller 395فردريك آ.ميلر 

 - - - - * 5رHenry Morgan 895هنري مورگان 

 - - - - * 96رBruce Bowman 169برو  بوومن 

 - - - - * 17رCharles Green 811چارلز گرين 

 - - - - * 51رFrances Rathke 951فرانسي  رَتکا 

 - - - - %7/12 861ر511 ئي مديريت دارايی كرديت سو

 - - - - %3/5 351ر111 گذاري صندوق دايمنشنال مشاوران سرمايه

 - - %1/75 618ر786 %5/16 1ر115ر559 نفره( 15مديره )گروه  ي مديران و اعضاي هيأت همه

٪111 111 - -  - اندجري بنياد بن

  111  811ر813  6ر751ر276 موجود كل سهام

 %1* كمتر از 
       مأخذ: اسناد كميسيون بور  و اوراق بهادار

 
 (ارقام صنعتاندجری و  گذاران )بن های ارزش برای سرمايه . سنجه6شكل 

 قيمت به ارزش دفتری قيمت به عايدی 

 8/7 2/97 دريرز گرند

 Eskimo Pie 7/31 1/1 اسکيمو پاي

 TCBY Enterprises 5/12 2/1ز رايزپاينتربی واي  سی تی

 Yocream International 9/1 8/1 يوكِريم اينترنشنال

 7/1 2/13 اندجري بن

 مأخذ: اسناد كميسيون بور  و اوراق بهادار
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 فصليازدهم:

 هایپيشنهادیحلراه
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(2-2یشركتاستانليوشركا)حلپيشنهادیبرایافتهراه.11-2یهافت

(2-3یشركتبرقويسكانسين)حلپيشنهادیبرایافتهراه.11-3یهافت

(5-2)بِياییحلپيشنهادیبرایافتهراه.11-4یهافت

(3-1یبابوری)حلپيشنهادیبرایافتهراه.11-5یهافت









 

 


