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  پیشگفتار

کـاوي   افتـه «عنـوان   این کتاب تحتي اول از  است. در مقاله 1هایی در مدیریت مالی افتهاین کتاب جلد دوم 

از مطالعه  شود این مقاله را قبل ها آمده است. از خوانندگان دعوت می ي مطالعه و تحلیل افته نحوه» ها در مالی شرکت

  ها بخوانند.  و تحلیل افته

مناسب اسـت   ،ها محدود شده است. بنابراین به مطالب مالی شرکت کتابهاي این  چارچوب موضوعی افته

  کار رود.  به» ها مالی شرکت«و » مدیریت مالی«هاي  این کتاب براي تدریس در کالس

اهللا کـوثري غیـر از ویـرایش کتـاب، چنـد مـتن فرنگـی         نوعی تألیف و ترجمه است. آقاي عبـد  این کتاب به

  شوند.  یمربوط به کتاب را از انگلیسی به فارسی ترجمه کرده و درواقع مؤلف مشترك کتاب تلقی م
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   1. تجارت ناهام1-1ي  افته

براي تولید محصوالتی ایجـاد شـد کـه در دکوراسـیون اتـاق خـواب و نشـیمن         2000تجارت ناهام در سال 

کنـد.   شود. شرکت در کلکته واقع است و محصوالت خود را در سرتاسر منـاطق شـرقی هنـد توزیـع مـی      مصرف می

روپیـه   3ر000ر000ر000روپیـه سـود از فروشـی معـادل      240ر000ر000انتظار شرکت آن است که در سال جـاري  

نظـر   روپیـه برسـاند. بـه    3ر200ر000ر000دست آورد. ضمناً امید آن دارد که در سال آتی فروش خـود را بـه مـرز     به

  هاي متغیر به فروش عوض شود.  هاي ثابت تغییري یابند و یا درصد هزینه رسد در سال آینده هزینه نمی

یز مورد بررسی قرار داده است. این محصـوالت  اخیراً مدیریت شرکت امکان تولید محصوالت دیگري را ن

هـا. هـر دو خـط تولیـد      هـا و میـدان   نصـب در پـارك   هاي مرمرین قابل هاي فلزي منازل و مجسمه اند از: فواره عبارت

هـا بـه سـرمایه در گـردش      ارتباط نیست، و براي تولید آن دهد بی چه شرکت در حال حاضر انجام می پیشنهادي با آن

  رود.  یاضافی نیاز نم

، مدیر تولید، مسئول بررسی طرح تولیـدات جدیـد شـده اسـت. بـرآورد وي آن اسـت کـه         2اویناش چاندرا

ي جدیـد نیـاز    روپیـه سـرمایه   1ر200ر000ر000هـا بـه    روپیه و براي مجسمه 800ر000ر000ها به  شرکت براي فواره

توانـد در اول   رو تولیـد مـی   شـد، و از ایـن  ک روز طـول مـی   90آالت کمتر از  دارد. در هر دو مورد، کار نصب ماشین

  ي سال بعد شروع شود.  ژانویه

 1ر000میلیـون روپیـه فـواره و     500توانـد   ، مدیر فروش، برآورد کرده که شرکت سـاالنه مـی  3راوي کانت

رصـد  د 64 و دو سـوم به ترتیب را و مجسمه ي متغیر فواره  میلیون روپیه مجسمه بفروشد. حسابدار صنعتی ناهام هزینه

  میلیون روپیه برآورد شده است.  200و  80هاي ثابت این دو به ترتیب  فروش تعیین کرده است. هزینهرقم 

                                                 
در هند انتشار یافته است. در ویرایش دوم این متن تغییراتـی در ارقـام    1984برگرفته شده که در سال  R. M. Srivastavaي  نوشته گیري مالی تصمیماز کتاب  Naham Enterprisesویرایش اول  1

  داده شده است.
2. Avinash Chandra 
3. Ravi Kant 
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، مدیر مالی، درخواست کرده که منابع وجوه مورد نیـاز را تعیـین کـرده و    1مدیریت از شاري راکش موهان

ي کشـور گـزارش کـرد     ی بازار سرمایهي تأمین مالی تصمیم بگیرد. شاري راکش موهان پس از بررس در مورد نحوه

درصدي براي تأمین مالی تولیـد ایـن دو    8ي  میلیون روپیه از محل فروش اوراق قرضه 2ر400تواند تا  که شرکت می

میلیـون   1ر200درصـد تـا مبلـغ     12تواند با انتشار سهام ممتاز با سود  چنین، شرکت می آوري نماید. هم محصول جمع

اطالع مدیریت رساند کـه انتشـار سـهام عـادي در حـال حاضـر ممکـن نیسـت. در زیـر           به روپیه گردآوري کند. وي

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

  ي تجارت ناهام براي سال منتهی به بینی شده صورت سود و زیان پیش

  2011دسامبر  31

  هزار روپیه    

  3ر000ر000    فروش

  1ر876ر000    متغیرهاي  هزینه

  1ر124ر000    2فروش ي هحاشی

  560ر000    هاي ثابت هزینه

  564ر000    قبل از بهره و مالیات سود

  80ر000    بهره

  484ر000    قبل از مالیات سود

  242ر000    مالیات

  242ر000    سود خالص 

  

                                                 
1. Shri Rakesh Mohan 

2. Contribution margin 
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  ي تجارت ناهام  شده بینی ي پیش صورت ترازنامه

   2011دسامبر  31به تاریخ 

    هزار روپیه      هزار روپیه    

    200ر000  هاي جاري بدهی    160ر000    صندوق

    800ر000  %)10هاي بلندمدت ( بدهی    280ر000    حساب بدهکاران

    400ر000  روپیه) 2سهام عادي (    240ر000    ها موجودي

    1ر680ر000  نشده سود تقسیم    2ر400ر000    هاي ثابت دارایی

    3ر080ر000      3ر080ر000    

  

  است.  5/1ها طی سال  درصد و گردش معمول دارایی 20ها  معمول فعالیت 1ي سود حاشیه

  مطلوب است: 

ي جدید، اهرم عملیاتی، مالی، و تلفیقی شرکت براي سال بعد چه خواهـد بـود؟ آیـا اهـرم      بدون پروژه .1

 مالی مطلوب است؟ 

 ها خواهد داشت؟  قبول هر پروژه چه تأثیري بر این اهرم .2

 یابد یا کاهش؟ چرا؟ هر بدیل تأمین مالی، آیا عایدي هر سهم شرکت افزایش می با انتخاب .3

                                                 
1 .profit margin 
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  1بندي جمشید . شرکت بسته1-2ي  افته

ي هزینـه و مزایـاي نسـبی دو روش     ، آقاي معتمدي، مدیر مالی شرکت جمشید، درگیر مقایسه1389در مهر ماه سال 

ي اخیـر، بـین مـدیران اخـتالف      سهام عادي بود. در جلسهمختلف تأمین مالی، یعنی فروش اوراق مشارکت یا انتشار 

ي شرکت، از آقاي معتمدي درخواست  دار عمده اي در این مورد پیش آمد. در پایان جلسه، آقاي ایرانی، سهام عمده

مـدیره در مـاه    ي بعـدي هیـأت   ها را ارزیابی کند، و در جلسـه  ي مدیران را مدون کرده، آن هاي پراکنده کرد تا بحث

  پیشنهاد خود را در مورد روش تأمین مالی شرکت ارائه دهد.نده آی

کرد. گرچه سطح  بندي جهت مصرف صنعتی و تجاري تهیه می هاي بسته شرکت جمشید تیوب، جعبه، و سایر ظرف

ي هـا  ي سـال  کرد، اما تقریبـاً در همـه   ها در بازار نوسان می اي با سطح کل فعالیت مالحظه فروش و سود به میزان قابل

با تولید نوع خاصی قوطی کنسرو کار خود را شروع  1345گذشته عملیات شرکت سودآور بود. شرکت که در سال 

ي عطر، تیوب فلزي و غیـره رو آورده بـود.    ي سیگار، شیشه کرده بود، بعدها به تولید انواع دیگر ظرف از قبیل جعبه

هاي اولیه براي ارتش متمرکز کرد. در  ي کمک بهي جنگ با عراق، شرکت فعالیت خود را روي تولید جع طی دوره

هـاي کوچـک آلومینیـومی بـراي صـنایع       ي جعبـه  کننـده  هاي بسیار زیادي از یک تولید حال حاضر، شرکت سفارش

ي قوطی فلزي کوچک دارو (براي  چنین قراردادهایی براي ساخت و عرضه مختلف دریافت کرده است. شرکت هم

ها سبب تثبیت تقاضاي شـرکت شـده و تـا حـد      شرکت دارویی داشت. تولید این ظرف قرض و باند پانسمان) با چند

  کرد.  زیادي از نوسان فروش جلوگیري می

هـاي جنـگ بـا عـراق کـه طـی آن رقـم         طور مداوم از دریافت وام بلندمدت پرهیز کرده بود. غیر از سال مدیریت به

هـاي   نشـده و وام  ي مـالی خـود را از محـل سـود تقسـیم     سرمایه در گردش مورد نیاز خیلی بـاال بـود، شـرکت نیازهـا    

نشـده   ي شرکت تنها از سهام عـادي و سـود تقسـیم    ، ساختار سرمایه1389مدت بانکی تأمین کرده بود. در سال  کوتاه

                                                 
برگرفتـه   Harvard Business Schoolي بازرگـانی هـاروارد    شده توسط مدرسـه  تهیه The Sabbath Container Companyیمی ي قد از افته 1395. ویرایش اخیر این افته در فروردین سال 1

  شده است. 
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  . شتنوع بدهی بلندمدت در آن وجود ندا تشکیل شده و هیچ

و هـیچ   سهام بسیار پراکنده اسـت ، اما اکنون توزیع اي دارند مالحظه   گرچه فرزندان مؤسسان شرکت هنوز سهام قابل

شـود، بارهـا و بارهـا     اي در شرکت ندارد. سهامی که در فرابورس تهران خرید و فـروش مـی   کننده کس سهام کنترل

  دست گشته است.  دست به

خریـداري   1369ي کوچک خود در زنجان را کـه در سـال    کارخانه1389مدیریت شرکت تصمیم دارد در اواخر سال 

گوي تقاضـاهاي در حـال افـزایش بـراي      هاي اخیر، این کارخانه پاسخ شده، نوسازي کرده و آن را توسعه دهد. در سال

اي  نظـر مـدیران، کارخانـه    آن تغییـر اساسـی داد. بـه    باید در هاي آلومینیومی نبوده، و روشن شده بود که می تولید ظرف

میلیـارد ریـال    100تر با سرمایه در گردش اضافی الزم بود. برآورد شده بود که براي تأمین مالی فعالیت جدید بـه   وسیع

عمـده در  نشده تـأمین شـود، امـا افـزایش      نیاز است. در ابتدا نظر این بود که به روال همیشه این مبلغ از محل سود تقسیم

غیرعملـی کـرده    تأمین مالی از منابع داخلـی شـرکت را  تر از رقم مورد انتظار،  ي درآمد پایین سرمایه در گردش و مانده

محـض   گذاري فوق بـه  رفت سرمایه ي خارج از شرکت رو آورده بود. انتظار می علت، شرکت به منابع سرمایه بود. بدین

گذاري جدید  شد درآمد سرمایه بینی می بهره و مالیات عایدي داشته باشد. پیش میلیارد ریال قبل از 20ساله  تکمیل، همه

میلیـارد   15ي طـرح   سالیانه 1بعد از مالیاتخالص عملیاتی % در سال شود. بنابراین، سود 25نیز مشمول نرخ مالیات کلی 

  شد.   % برآورد می15ریال یا 

هام شرکت جمشید بدین نتیجه رسید که بـا توجـه بـه وضـعیت     هاي اولیه در مورد قیمت س آقاي معتمدي بعد از بررسی

ي  ریال بـه عامـه   2ر650ي سهم را به قیمت  توان هر ورقه گذاري می هاي سرمایه هاي بازار، از طریق بانک عمومی قیمت

م عادي رو، اگر سها شد. از این ریال عاید شرکت می 2ر500هاي انتشار، بابت هر سهم  مردم فروخت؛ بعد از کسر هزینه

  شد.   ي سهام منتشر می برگه 40ر000ر000شد، براي گردآوري مبلغ مورد نظر، باید  منبع تأمین مالی فرض می

 1نگرانی آقایان ایرانی و معتمدي بود (جـدول   چند سال بود که قیمت نازل سهام شرکت در بازار منشأ ناراحتی و دل

                                                 
1. Net operating Profit After Tax (NOPAT)  
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هـاي   ي گذشـته، یعنـی اجتنـاب از اخـذ وام     شـده  مشی پذیرفته طرا مالحظه کنید). به این دلیل آنان تصمیم گرفتند خ

مشی جدید تـأمین مـالی بایـد     بلندمدت را مورد تجدیدنظر قرار دهند. شرایط تغییر کرده بود و آنان معتقد بودند خط

هـاي مـالی حـاکی از آن بـود کـه       وجو در محفـل  تري جهت سودآوري شرکت به همراه آورد. پرس ي روشن آینده

شـد کـه نـرخ     میلیارد ریال مورد نظر را با فروش اوراق مشارکت نیز تأمین کند. تخمین زده می 100تواند  یشرکت م

هـاي بیمـه و    خواست اوراق مشابهی را مستقیماً به شرکت  درصد باشد. اگر شرکت می 17ساله  5الحساب اوراق  علی

کردند. محتمل بود  وام تأکید می 1وجوه استهالکی ها قطعاً بر تشکیل صندوق گذاران نهادي بفروشد، آن سایر سرمایه

میلیـارد   50میلیارد ریال به صندوق استهالکی وام واریـز نمـوده و    10دهندگان از شرکت بخواهند ساالنه  که این وام

ي سـنگینی بـر دوش شـرکت     جا پرداخت کند. گرچه این طرح، تعهد پرداخت سـالیانه  ریال بقیه را در سررسید یک

سـود اوراق   2پـذیري  کـاه بـودن یـا مالیـات     دلیـل مالیـات   اما چندان از حد طاقت شرکت خارج نبود. بـه  گذاشت، می

کـرد. در   درصد برآورد مـی  13درصد را کمتر از  17درصد کشور، آقاي معتمدي نرخ  25مشارکت و سطح مالیات 

 10ي بدیل انتشار سهام را کمتر از  یهي سرما ریال، هزینه 200ریال و سود سهام  2ر500مقابل، با توجه به قیمت سهام 

مراتـب   نظـر آقـاي ایرانـی انتشـار اوراق مشـارکت بـه       ي ایـن دو نـرخ، بـه    زد. با این همه، با مقایسـه  درصد تخمین می

  تر بود.  مطلوب

 شـرکت ارائـه دهـد. مـتن     ي همـدیر  ، آقاي ایرانی تصمیم گرفت پیشنهاد طرح گسترش را بـه هیـأت  1389ماه  در اوایل آبان

مـدیره بـه اتفـاق     آن، هیأت ي همدیره مورد بحث قرار گرفته بود. بعد از بحث مجدد دربار این پیشنهاد قبالً در هیأت ي هاولی

یابی به منبع مالی مناسب، طرح گسترش را پیاده کند. آقـاي ایرانـی    آرا به مدیرعامل شرکت اختیار داد تا در صورت دست

مـدیره در میـان    استفاده از اوراق مشارکت بـراي اجـراي طـرح را بـا اعضـاي هیـأت      در این مرحله تصمیم گرفت تا امکان 

بحـث  از قضا مدیره قرار داد.  ي دو طرح مختلف تأمین مالی را در اختیار هیأت ي هزینه گذارد. وي اعداد حاصل از مقایسه

                                                 
1. sinking fund arrangement 
2. tax deductibility  
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  دست آید.   داغ و مفصلی در این مورد در گرفت که پول از کدام منبع باید به

ي صندوق  ي اوراق مشابه با اوراق مشارکت، مسأله ي هزینه یرانی فوراً مورد اعتراض واقع شد، چه در محاسبهآقاي ا

ي واریز ساالنه به صـندوق اسـتهالکی    کرد هزینه استهالك وام را کالً فراموش کرده بود. یکی از مدیران برآورد می

راق باید محاسبه شود. همان شخص تأکید داشت کـه اسـتفاده   ي انتشار او وام خیلی زیاد بوده و با توجه به آن، هزینه

میلیـارد ریـال و در پایـان     10افزاید، زیرا هر سـال   شرکت میمالی از اوراق مشارکت و یا اوراق بدهی مشابه بر خطر 

ر تر قرا بازي بیش گفت این خطر، سهام شرکت را در معرض سفته شد. وي می میلیارد ریال باید پرداخت می 50مدت 

  کرد.  تري در قیمت بازار آن ایجاد می هاي بیش داده و نوسان

ي  میلیـون ورقـه   40داد اگـر   ي ساده نشان می ورزید، زیرا هر محاسبه مدیر دیگري در مقابل بر انتشار سهام اصرار می

بایـد   ل مـی میلیـارد ریـا   8ریال، براي کل سهام طـی سـال جمعـاً     200شد، با توجه به نرخ سود سهام  سهم فروخته می

اي  عـالوه، چـون برنامـه    که عایدي بعد از مالیات طرح جدید بسیار بیش از این رقم بود. بـه  شد، درحالی پرداخت می

گونـه ممکـن اسـت منـافع      کـه فـروش سـهام جدیـد چـه      متوجـه نبـود  ریال وجـود نداشـت، وي    200براي تغییر این 

کردنـد، او مطمـئن بـود در آینـده      ر شـرکت فـداکاریی مـی   داران حاضـ  داران قبلی را به خطر اندازد. اگر سـهام  سهام

  شد.  فداکاري آنان جبران می

 اسـت. وي سهام شرکت  فروشی مفتریال، نوعی  2ر500گفت فروش سهام به  از طرف دیگر، مدیري با حرارت می

عالوه، ایـن   هریال است. ب 4ر500ي شرکت، ارزش دفتري هر سهم بیش از  نشده کرد با احتساب سود تقسیم اشاره می

هاي شرکت خیلی باال رفته بـود.   تر است، زیرا قیمت بازار دارایی ریال خیلی از ارزش واقعی سهام کم 4ر670قیمت 

در  را کـه شـود، چـ   کردند که فروش سهام در این قیمت باعث کاهش درآمد هـر سـهم مـی    دو مدیر دیگر اظهار می

ریـال بـه    2ر500شد، اگر سـهام بـه    میلیارد ریال می 130سطح درآمدي موجود که سود قبل از بهره و مالیات حدود 

شـد، عایـدي هـر سـهم افـزایش       یافت؛ اما اگر اوراق مشارکت منتشر می رسید، درآمد هر سهم کاهش می فروش می
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اي سالیانه به صندوق استهالکی وام بـراي هـر سـهم    ه نظر این مدیران چندان اهمیتی نداشت که پرداخت یافت. به می

  داشت.  همراه می اي به چه هزینه

  مطلوب است: 

  ي اوراق بدهی مشابه با اوراق مشارکت با در نظر گرفتن صندوق استهالکی وام چقدر است؟  هزینه .1

 نموداري ارائه دهید.  تفاوتی دو بدیل تأمین مالی را به طریق جبري و ي بی شرکت را بکشید و نقطه EBITنمودار  .2

کشند، مورد تحلیل قرار دهید. نخست بکوشـید دریابیـد کـه     هایی را که مدیران مختلف در جلسه پیش می بحث .3

  هایشان درست است یا نه؟  گویند و آیا محاسبه هریک چه می

 از کدام طرح تأمین مالی باید استفاده شود؟ اوراق بدهی (مشارکت) یا سهام؟  .4

 چرا قیمت سهام شرکت در سطح نازل باقی مانده است؟  .5

  1جدول

  بندي جمشید شرکت بسته

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

  
فروش 

  *خالص

سود قبل از 

  *مالیات

سود بعد از 

  *مالیات

عایدي هر 

  سهم (ریال) 

سود سهام 

پرداختی 

  (ریال)

  ****قیمت بازار سهام عادي (ریال) 

  حداکثر  حداقل

  2ر812  1ر901  120  490  6ر863  9ر150  83ر562  1382

  4ر000  2ر180  120  254  3ر557  4ر742  51ر434  1383

  2ر744  1ر866  120  387  5ر419  7ر225  81ر503  1384

  2ر500  1ر696  120  512  7ر170  9ر560  89ر822  1385

  1ر940  1ر511  120  220  3ر075  4ر100  70ر662  1386

  2ر677  1ر700  120  311  4ر352  5ر802  77ر736  1387

  2ر250  2ر400  **200  578  8ر092  10ر790  105ر640  1388

  ***2ر381  ***2ر377  -  -  -  -  -  1389

  * ارقام به میلیون تومان

  ** سود سهام پرداختنی

  1389مهرماه  17ها در روز  *** قیمت

  اي است که در داخل شرکت تشکیل شده بود.  فرابورس مربوط به بازار ثانویههاي بازار قبل از تشکیل  * قیمت***
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  2جدول

  بندي جمشید شرکت بسته

  1388اسفندماه  29ترازنامه به تاریخ  ي هخالص

  ارقام به میلیون تومان

    ها دارایی  

    15ر146  صندوق

    8ر924  هاي دریافتنی حساب

  56ر562  32ر492  ها موجودي

    20ر821  کارخانهتجهیزات و 

    5ر000  سرقفلی

  92ر497  3ر676  هاي ثابت دیگر دارایی

  68ر059    ها جمع دارایی

    ها و سرمایه بدهی  

    8ر888  هاي پرداختنی حساب

    5ر831  هاي معوق مالیات

  20ر714  5ر995  مخارج معوق

    14ر000  سهام عادي

  56ر345  51ر345  نشده سود تقسیم

  68ر059    جمع بدهی و سرمایه 
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  . شرکت لوازم ورزشی دماوند1-3ي  افته

  شرکت

  

  

 آبنبات ناستی. 1-4ي  افته

ایـن شـرکت    اسـت.  2نام ناستی اندازي خط تولید آبنبات جدیدي به در حال بررسی راه 1زشرکت نشنال فود

هـزار دالر صـرف    100همچنین  این محصول کرده است. شرکت ناستی ي ههزار دالر صرف توسع 450سال،  2طی 

   .یالت کرده استا 25تحقیقات بازاریابی در 

سال و هر سال  5حاصل از محصوالت قبلی، مدیریت معتقد است که این محصول براي  هاي هبراساس تجرب

سـنت بفروشـد. زمـین، سـاختمان و      50بـه قیمـت    هـر بسـته را   توانـد  میلیون بسته فروش خواهد داشت. شرکت می 4

شود و  این هزینه در پایان سال اول پرداخت میمیلیون دالر هزینه دارد.  1ت موردنیاز براي تولید این آبنبات، تجهیزا

هزار دالر سرمایه در گردش بـراي تولیـد ناسـتی موردنیـاز      300چنین  گردد. هم از سال دوم، تولید محصول آغاز می

هاي  خالص و مجموع هزینهفروش درصد از  60طور متوسط  هاي تولید به هزینه زاست. بر اساس انتظارات نشنال فود

سـال دارنـد و پـس از آن ارزش     5شـود. تجهیـزات عمـري برابـر      هزار دالر بـرآورد مـی   225 سربار و فروش ساالنه

صـورت   اسـتهالك بـه   شـود.  طور کامل بازیافت مـی  اسقاطی نخواهد داشت. سرمایه در گردش در پایان سال دهم به

 400ا بـه ارزش دفتـري یعنـی    % است. شرکت در انتهاي سال پنجم، زمـین ر 45و نرخ مالیات  ،ودش خطی محاسبه می

گیـرد و مـابقی را از    % وام مـی 10میلیون دالر با نرخ  1اندازي این پروژه، شرکت مبلغ  براي راه فروشد. هزار دالر می

                                                 
1. National Foods 
2. Nasty  
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  % است.18یسک مشابه هایی با ر نرخ بازدة پروژه کند. میطریق انتشار سهام عادي تأمین مالی 

  ها: سؤال

  باید این آبنبات را تولید کند؟ این نتیجه بر چه مبنایی استوار است؟ زآیا نشنال فود .1

  برسد، تأثیري در این نتیجه خواهد داشت؟فروش خالص % 65 % به 60 هاي تولید از آیا اگر هزینه .2

 MACRS آیا اگر روش محاسبۀ استهالك به .3

  تغییر یابد تأثیري در تحلیل شما خواهد داشت؟ 1

فرض کنید انتظار بر این است که رقبا براي رقابت با ناستی وارد عمل شوند و باز هـم فـرض کنیـد کـه تـأثیر آن       .4

  بعد از سال دوم باشد. آیا باز هم شرکت باید ناستی تولید کند؟ساالنه درصدي در فروش  5کاهش 

یابـد. بنـا بـه مفروضـات، تـورم بـر        % افزایش می5 ها ساالنه سطح عمومی قیمت ،تبنا به گزارش مدیر مالی شرک .5

  پذیر است؟ ها تأثیر یکسانی دارد، آیا بازهم تولید آبنبات توجیه درآمد فروش و هزینه

طبیعتاً ارقام برآوردشده در این تحلیل با خطا همراه است. خطاي بیشتر به معنی ریسک بیشتر پروژه است. ریسک  .6

  شود؟ جاي این تحلیل لحاظ میدر ک

  پروژه در طول عمر پروژه ثابت است؟ توضیح دهید. ي هآیا هزینۀ سرمای .7

  پذیر است؟ باشد، آیا پروژه بدون اخذ وام توجیه 5/1اگر بتاي اهرمی این پروژه  .8

 ؟اي اتخاذ کرد بندي سرمایه آیا تصمیمات تأمین مالی را باید مستقل از بودجه .9

    

                                                 
1. Modifed Accelerated Cost recovery system (MRCRS)  
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 فصل دوم: 

ي سرمایههزینه  
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  1آفرینان . شرکت تولیدي صنعت2-1ي  افته

گـذاري   هـاي سـرمایه   آفرینـان، طـرح   نـژاد، مـدیر مـالی شـرکت صـنعت      ، آقاي سـروري 1368در بهمن ماه 

ها مورد بررسی  مدیره در اواخر اسفند، این طرح ي بعدي هیأت کرد. در جلسه را مطالعه می 1369پیشنهادي براي سال 

شد. در مقام متخصص مالی شرکت، نظـر او   باید براي آن جلسه آماده می نژاد می رو، سروري گرفت و از این ار میقر

  مدیره اهمیت داشت.  هاي هر کس دیگري براي هیأت بیش از دیدگاه

هاي تولیدي بزرگ بـود کـه پـس از انقـالب اسـالمی کماکـان در        آفرینان از معدود شرکت شرکت صنعت

هـاي اخیـر غیـر از     کـرد، و در سـال   خصوصی باقی مانده بود. شرکت محصوالت شیمیایی تولیـد مـی  بخش مالکیت 

آغـاز بـه کـار کـرده و از بـدو تأسـیس بـا         1349فعالیت تولیدي، در امور تجاري نیز فعال شده بود. شرکت در سـال  

س تا مقطع انقالب هـر  آهنگ رشد شرکت شتاب زیادي گرفت و از آن پ 1353بود. از سال در ارتباط صنعت نفت 

، سهام شرکت در بورس تهران پذیرفته شد و در آن سـال و سـال بعـد    1354سال بر سود شرکت افزوده شد. در سال 

هـاي   هـا بهـره   مقدار زیادي سهام دست به دست گشت و قیمت سهام شرکت افزایش یافت. شرکت در تمام این سال

  کرد.  کالنی پرداخت می

% ظرفیـت  43طور متوسـط بـا    ویژه در دوران جنگ ایران و عراق، شرکت به ب و بههاي بعد از انقال در سال

اسمی به تولید ادامه داد. تقاضا براي محصوالت شرکت زیاد بود. مشکل شرکت کمبود مواد اولیه و قطعـات یـدکی   

  کرد.  کافو نمیها نیازهاي شرکت را ت یک از این سال بود. ارز تخصیصی به شرکت براي ورود مواد اولیه در هیچ

دلیـل   شـد. البتـه بـه    ي شیمیایی محسـوب مـی   ي بزرگی در رشته در سال جاري، شرکت کماکان تولیدکننده

آفرینـان   هاي پتروشیمی مملکت، دو خط تولید طراحـی شـده در گذشـته بـراي صـنعت      اندازي مجموعه تأخیر در راه

سازي در  ي بزرگ الستیک براي تأسیس یک کارخانهاخیراً، مدیران شرکت قرارداد مشارکت  مانده بود. عاطل باقی

                                                 
  هاي اخیر تغییر کرده است:  هاي بزرگ ایرانی در سال اي اطالعات متناسب با اوضاع شرکت اقتباس شده است. ارقام و پاره» شرکت لیکویی گاز«ي  . این افته از روي افته1

J.K.Batters, W.E.Fruham, and T.R.Piper, “Liquiaz,Inc”. Case Problems in Finance.  
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و عملیـات   ،مجوزهاي الزم براي طرحقرار بود پس از اخذ شمال شرقی کشور را با بانک تجارت امضا کرده بودند. 

ریـال، و سـود    2ر750ر000ر000ي شـرکت   شد. حجم فروش سال آینـده  آغاز می 69ساختمانی طرح از اوایل سال 

  شد.  میلیون ریال برآورد می 280پس از کسر مالیات 

گـذاري مطلـوب خـود را بـراي سـال آینـده        اي شرکت، هر واحد طرح سـرمایه  بندي سرمایه در نظام بودجه

شـد؛ در   و نسبت متوسط بـازده سـرمایه گنجانـده مـی     يگذار کرد. در هر پیشنهاد وجوه الزم براي سرمایه پیشنهاد می

دانسـت.   اعتمـاد مـی   شـد. مـدیر مـالی برآوردهـا را قابـل      ها در نظر گرفته می ي بازده، هزینه و استهالك طرح محاسبه

  به شرح زیر بود:  1369گذاري پیشنهادي براي سال  هاي سرمایه بهترین طرح

  قبل از مالیات  هنرخ بازد  گذاري اولیه (ریال) رقم سرمایه  موضوع طرح

  %35  11ر800ر000  ها کردن سیستم حسابداري و موجودي کامپیوتري

  %30  175ر000ر000  مواد شیمیایی ي ههاي اضافی براي ذخیر خرید مخزن

  %30  24ر000ر000  خرید تسهیالت جدید بارگیري

  %25  80ر000ر000  شرکت است  ي هخرید زمین و ساختمان تأسیساتی که در حال حاضر در اجار

  %24  110ر000ر000  آالت جدید براي واحد پالستیک   خرید ماشین

  %22  62ر000ر000  شهید آصفی ي هگسترش نیروگاه فعلی کارخان

  %25% تا 20  46ر000ر000  ونقل مواد   استقرار خط نقاله براي حمل

  %20  90ر000ر000  هاي جدید با ارز صادراتی واردات قالب

  %18  40ر000ر000  دوبی براي صدور کاال به اماراتافتتاح دفتر در 

  %14  15ر000ر000  آصفی ي هبازسازي ساختمان اداري کارخان

  %14  100ر000ر000  خرید دستگاه پرس جدید با ارز رقابتی
  

هـاي تولیـدي    هـاي جنـگ، فعالیـت    رغم بلبشـوي بـازار فـروش در سـال     مدیران شرکت اعتقاد داشتند که به

ها وجود داشت، و نه کاالهـایی کـه    باید متوجه تولید کاالهایی شود که تقاضاي واقعی براي آن میشرکت کماکان 

دانست  مشی هماهنگ می هاي فهرست باال را با این خط ي طرح نژاد کلیه موقتاً مورد تقاضاي بازار بود. آقاي سروري

نژاد نسبت بـه اوضـاع اقتصـادي     ی، آقاي سروريطور کل اند. به ها با منافع بلندمدت شرکت منطبق و معتقد بود که آن

هاي بعدي خوشبین بود و اعتقاد داشت که تقاضا براي محصـوالت شـرکت افـزایش خواهـد یافـت و       کشور در سال

  رونق باشد. پري ا ویژه امید داشت که سه سال آتی دوره به
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ادي باید از خارج شـرکت  هاي پیشنه ي وجوه الزم براي طرح دانست که قسمت عمده نژاد می آقاي سروري

مانـد کـه    ریال سود تقسیم نشده بـاقی مـی   175ر000ر000تأمین مالی شود. پس از پرداخت سود سهام، مبلغی حدود 

دلیل، آقاي سروري امکان دریافت پول از منابع خارجی را بررسی کرده  ها کافی نبود. بدین ي طرح براي اجراي همه

  شرح زیر بود.  ي آن به خالصه و گزارشی در این مورد تهیه کرده که

هاي متعدد  آقاي سروري با مذاکرات با بانکشکل عقود اسالمی مختلف.  دریافت وام بلندمدت به .1

. سـاله وجـود داشـت    امکان دریافـت وام پـنج  هاي شرکت،  کردن دارایی با توثیقبه این نتیجه رسیده بود که 

هـاي وام را در   % هزینـه 50شد. البته بانک  ورد میدرصد برآ 11هاي مختلف وام جمعاً حدود  هزینه مجموع

 سوم اصل مبلغ وام را در سال سوم پرداخت کند.  عالوه، شرکت ناچار بود یک کرد. به ابتداي دوره کسر می

کارگزاران بورس تهران به آقاي سروري گفته بودند که امکان فـروش مقـدار زیـادي سـهام      سهام ممتاز. .2

ي سهام تهران وجود داشت. شرکت قبالً با استفاده از حق تبدیل سهام خـود،   ممتاز در بازار اخیراً فعال شده

مراتـب از قیمـت    ها را خریداري کرده بود. قیمت سهام ممتاز شرکت بـه  از دارندگان سهام ممتاز، سهام آن

 شد.  درصد برآورد می 17ي سهام ممتاز جدید  انتشار آن باالتر رفته بود. هزینه

ي رشد شرکت در گذشته با انتشار سهام عادي تـأمین مـالی شـده بـود. فـروش       قسمت عمده سهام عادي. .3

هـاي انتشـار بـود.     هاي جاري سهام بسیار باالتر از قیمـت  آمیز بوده، و قیمت سهام در گذشته همواره موفقیت

 21ریال بود، بازده جاري سهام یعنی نسبت سود هر سهم به قیمـت هـر سـهم     44ر500چون سود سهام برابر 

 شد.  درصد می

رسید.  درصد می 60شدت افزایش یافته و به  با توجه به قانون مالیات بر درآمد جدید، نرخ مالیاتی شرکت به

ي شـرکت اسـتفاده کنـد.     ي متوسـط سـرمایه   ي هزینـه  راي محاسـبه آقاي سروري تصمیم گرفت که از همین نـرخ بـ  

ي متوسط با استفاده از اطالعات باال صورت گرفت که در جدول یک نشان داده شده اسـت. همـین    ي هزینه محاسبه
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هـاي انـواع    ي متوسـط سـرمایه را کـه تلفیـق هزینـه      هاي گذشته نیز معمول بوده، و آقاي سروري هزینه روش در سال

کرده  ي شرکت بوده، محاسبه می ها در ساختار سرمایه متناسب با ضریب آنسهام بدهی و حق مالی صاحبان  مختلف

گرفت، چرا که آن وجوه در شـرکت وجـود داشـت و مبلغـی      اي تعلق نمی هاي شرکت هزینه است. به مازاد و سپرده

  شد.  ها پرداخت نمی کارگیري آن بابت به

ن دیگر از مدیران شرکت در سمینار مدیران صنایع شـیمیایی شـرکت کـرده    آقاي سروري اخیراً همراه دو ت

خصوصی گرد هـم  هاي  نیز شرکتو بخش دولتی هاي تحت پوشش  بودند. در آن سمینار بسیاري از مدیران شرکت

طـرح  هـا را م  گـذاري  ي تأمین مالی با نـرخ بـازده سـرمایه    آمده بودند. یکی از سخنرانان سمینار موضوع ارتباط هزینه

اي براي تعیین حد وجوه الزم در  عنوان ضابطه ي نهایی سرمایه به هاي بسیار جالبی در مورد هزینه کرده بود. وي نکته

تـر از   گذاري عنوان کرده بود. طبق این ضابطه، با احتساب استهالك و مالیات، هر طرحی که بیش یک طرح سرمایه

  شد.  گذاري مطلوب محسوب می (بعد از مالیات) داشت، سرمایهترین روش تأمین مالی آن بازدهی  ي ارزان هزینه

شد، زیرا  شده مطلوب تلقی می هاي ارائه ي طرح کلیه» ي نهایی هزینه«ي  گفت طبق ضابطه آقاي سروري می

عـالوه، قسـمتی    کرد. به ها بازده مثبت پیدا می ي طرح درصد هزینه داشت، همه 11با استفاده از وام بلندمدت که فقط 

  شد.  ز وجوه نیز از محل سود تقسیم نشده که خرجی هم نداشت، تأمین میا

  ها  سؤال

ي ایـن   دهنـده  ي بین منبع وجوه و بازده حاصل از آن تأکید دارد. در مورد اجزاي تشکیل ها بر رابطه این افته .1

تـر نمـایش    توان با ترسیم نموداري این رابطـه را دقیـق   آفرینان توضیح دهید. آیا می رابطه در شرکت صنعت

 داد؟ 

به کـرده اسـت؟ توضـیح دهیـد. نـرخ      ي شرکت را صـحیح محاسـ   ي متوسط سرمایه آیا آقاي سروري هزینه .2

 ي متوسط را محاسبه کنید.  واقعی هزینه
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هاي یادشده را باید اجرا کند؟ چرا؟ آیا پاسخ به این سؤال به انتخاب یکـی از دو   یک از طرح شرکت کدام .3

 دانید؟  بستگی دارد؟ چرا؟ کدام ضابطه را ارجح می» ي متوسط هزینه«و » ي نهایی هزینه«ي  ضابطه

   1جدول

  آفرینان شرکت تولیدي صنعت

  ي سرمایه ي هزینه محاسبه

)1(  

  سرمایه ساختاراجزاي 

)2(  

  تاقبل از مالی ي ههزین

)3(  

  مبلغ به میلیون ریال

)4(  

  ) به درصد2( ×) 4(  ضریب (درصد)

  52/3  32  800  %11  وام بلندمدت

  70/1  10  **240  *%17  سهام ممتاز

  19/8  39  ***960  *%21  سهام عادي

  0  19  480  هزینه ندارد  هاي شرکت و اندوختهمازاد 

  %41/13  100  2ر480    

          

  * این درصد از نسبت سود هر سهم تقسیم بر قیمت سهم محاسبه شده.  

  ریال. 100ر000قیمت هر سهم  درسهم ممتاز  2ر400** تعداد 

   ریال هر سهم. 35ر000ارزش دفتري  درسهم  41ر143*** 



26  

  استانلی و شرکا. شرکت 2-2ي  افته

  . شرکت برق ویسکانسین2-3ي  افته

   1. شرکت نایک2-4ي  افته

 سرمایه ي ههزین :شرکت نایک (سهامی عامی)

توجهی  هاي ورزشی است، به میزان قابل قیت سهام شرکت نایک که تولیدکنندة کفش 2001در اوایل سال 

آن  ي ه، در پنجم ژوئیـ 3گذاري مشترك نورث پوینت سرمایههاي  ، مدیر سبد گروه صندوق2کاهش یافت. کیم فورد

هـاي الزم در مـورد    خواسـت بعـد از انجـام بررسـی     آوري کرد. کیم می سال مستندات تحلیلی شرکت نایک را جمع

عمـدتاً در  یادشـده    گیري کند. صـندوق  پوینت تصمیم نورث 4"هاي بزرگ صندوق شرکت"سهام نایک براي  خرید

 ي ههـاي عمـد   کـرد. موجـودي   گـذاري مـی   سـرمایه  6و با تأکید بر سهام ارزشـی  5فورچون ي هلشرکت مج 500سهام 

 هاي بزرگ و جاافتاده را ام و دیگر شرکت هاي اگزومبیل، جنرال موتورز، مک دونالدز، تري صندوق، سهام شرکت

 "هـاي بـزرگ   صـندوق شـرکت  "، رونـد کاهشـی داشـت    گذشـته  مـاه  18که بازار سهام طـی   شد. در حالی شامل می

درصدي را گزارش کرد، و  7/20 ي هبازد 2000در سال  صندوق .را به ثبت رسانداي  العاده پونت عملکرد فوق نورث

، 2001 ي هدرصـد ریختـه بـود. در پایـان ژوئیـ      1/10حدود  5007 پی اند شاخص اس در آن سال این در حالی بود که

  درصد بود. -3/7پی  اند اس ي هدرصد و بازد 4/6صندوق از ابتداي سال تا آن تاریخ حدود  ي هبازد

                                                 
) و Robert F.Bruner) و تحت نظارت رابـرت اف برونـر (  Jessica Chan. این افته با استفاده از اطالعات در دسترس عموم شرکت نایل، توسط جیکاچان (1

ي  دادن اداره ي آن نشـان  و هـدف از تهیـه   ) تهیه شده است. افته جهـت بحـث کـالس آمـاده شـده     Batternي بترِن ( کار و با حمایت مالی موسسه دي با کمک سین

 .  Charlottesville (2001ي دارد دانشگاه ویرجینا، شارلوترویل ( اثربخش یا غیر اثربخش موقعیتی مدیریتی نیست. تمام حقوق این اثر متعلق است به بنیاد 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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گران ترتیب داده بود تا مـواردي را   ، شرکت نایک نشستی را براي تحلیل2001 ئنژو 28قبل در  ي هتنها یک هفت

کـرد، و آن نظرخـواهی از    افشا کند. البته نایک هدف دیگـري هـم از نشسـت یادشـده دنبـال مـی       2001در باب سال مالی 

 9نایـک در حـوالی    ي هسـاالن  1درآمـد  1997از سـال   اي جدید براي احیـاي شـرکت بـود.    گران در مورد استراتژي تحلیل

 ي همیلیـون دالر سـقوط کـرده بـود ( نمایـ      580میلیون دالر به  800که سود خالص از  میلیارد دالر تثبیت شده بود، در حالی

کـاهش یافتـه    2000% در سـال  42بـه   1997% در سال 48هاي ورزشی امریکا از  ). سهم نایک نیز در بازار کفش1 ي هشمار

  کنندگان جدید و تقویت دالر اثر منفی بر درآمد شرکت گذاشته بود. ضهورود عر ها، بود. در آن سال

هاي خود را در مورد رشد فروش و بهبـود کـارایی عملیـاتی شـرکت عنـوان       در آن نشست مدیران شرکت برنامه

هـا   سـال قیمت شود؛ بخشی از بازار که در آن  هاي میان منظور افزایش فروش قصد داشت وارد بازار کفش کردند. نایک به

هـا   اي داشـت. در آن سـال   براي توسعۀ خط تولید لباس ورزشی برنامه نایک چنین پوشی کرده بود. هم شرکت از آن چشم

طـرز چشـمگیري در آن بـازار     اي طوالنی در بازار لباس ورزشی داشت، بـه  که سابقه 2با مدیریت میندي گروسمن شرکت

درصـد، و   10تـا   8ي مدیران نایک خاتمـه یافـت: رشـد درآمـد بـین      ها پیشرفت کرده بود. در نهایت نشست با هدفگذاري

  درصد. 15رشد سود باالي 

کردند اهداف مالی شرکت خیلی جسورانه اسـت؛ بعضـی    گران همگن نبود. بعضی تصور می العمل تحلیل عکس

  المللی متصور بودند. بین ي هاي را در بازار لباس ورزشی و عرص مالحظه هاي قابل دیگر فرصت

بنـدي مشخصـی    مطالعه کرد، امـا بـه جمـع    ئنژو 28در باب نشست  گران را هاي تحلیل م فورد تمامی گزارشکی

 هـاي  گـزارش  5بی اف اس و سی 4اس واربرگ بی که یو کرد، در حالی قویاً خرید را توصیه می 3نرسید. گزارش لهمن برادرز

اد دادند. فورد تصـمیم گرفـت جهـت دسـتیابی بـه نتـایج       غیرقطعی ارائه کردند، و در نهایت نگهداري سهام نایک را پیشنه

                                                 
1. revenue  
2. Mindy Grossman 
3. Lehman Brothers 
4 . UBS Warburg 
5. CSFB 
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  ارزش سهم نایک را برآورد کند. 1شده هاي نقدي تنزیل روشن، خودش بر اساس مدل جریان

بـیش از ارزش ذاتـی    دالر) 09/42% ، قیمت جـاري نایـک (  12داد که در نرخ تنزیل  هاي او نشان می تحلیل

% نایـک زیـر   7/11حساسیتی که انجام داد به این نتیجه رسید که در نرخ تنزیـل  با تحلیل  چنین، ). هم2  ي هاست (نمای

 ي هسـرمای  ي هخواسـت تـا هزینـ    2گیري برود از همکارش جان کوهن که به نشست تصمیم قیمت است. او قبل از این

  برآورد کند.را نایک 

 : صورت سود و زیان تلفیقی1 جدول
 

  ام می ماه 31منتهی به 

  هاي مربوط به هر سهم دالر به استثناي داده ارقام به میلیون

  1995  1996  1997  1998  1999  2000  2001  

  8/9,488  1/8,995  9/9,776  1/9,553  5/9,186  6/6,470  8/4,760  درآمدها

  9/5,784  8/5,403  5/5,493  5/6,065  0/5,503  7/3,908  3/2,865  بهاي تمام شده کاالي فروش رفته

  9/3,703  3/3,591  4/3,283  6/3,487  5/3,683  9/2,563  6/1,895  سود ناخالص

  7/2,689  4/2,608  6/2,426  8/2,623  7/2,303  6/1,588  8/1,209  هاي فروش و اداري هزینه

  2/1,014  9/984  8/856  8/863  8/1,379  3/975  8/658  سود عملیاتی

  7/58  0/45  1/44  0/60  3/52  5/39  2/24  ي بهره هزینه

  1/34  2/23  5/21  9/20  3/32  7/38  7/11  ها خالص سایر هزینه

  -  )5/2(  1/45  9/129  -  -  -  هاي تجدید ساختار خالص هزینه

  4/921  2/919  1/746  0/653  2/1,295  1/899  9/649  سود قبل از مالیات

  7/331  1/340  7/294  4/253  4/499  9/345  2/250  مالیات بر درآمد

  7/589  1/579  4/451  6/399  8/795  2/553  دالر7/399  سود خالص

  16/2  07/2  57/1  35/1  68/2  88/1    ي هر سهم شده سود رقیق

  3/273  8/279  5/297  0/296  0/297  6/293  36/1  تعداد متوسط سهام منتشرشده (رقیق شده)

  5/5  5/2  )1/8(  0/4  0/42  9/35    نرخ رشد (%)

  0/3  0/15  )8/0(  )4/37(  5/41  2/42    سود درآمد عملیاتی

  8/1  3/28  0/13  )8/49(  9/43  4/39    سود خالص

                ي سود (%) حاشیه

  0/39  9/39  4/37  5/38  1/40  6/39    ي سود ناخالص حاشیه

  7/10  9/10  8/9  0/9  0/15  1/15    ي سود عملیاتی حاشیه

  2/6  4/6  1/5  2/4  7/8  5/9    ي سود خالص حاشیه

  0/36  0/37  5/36  8/38  6/39  5/39    نرخ مؤثر مالیات (%)

  

  % در نوسان است.35% تا 5/2نرخ مالیات ایالتی بین  M%35ایاالت متحده  3مالیات قانونی* نرخ 

                                                 
1. discounted cash flows 

2. John Cohen  
3.  Statutory tax rate 
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  1واربرگ اس )، یوبیSECي شرکت نزد کمیسیون بورس و اوراق بهادار ( هاي پرشده ها: فرم منبع داده

  

 شده هاي نقدي تنزیل تجزیه و تحلیل جریان :2 ي هشمار جدول

 
  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  

 0/6 0/6 0/6  0/6  0/6  0/6  5/6  5/6  5/6  0/7  مفروضات

  0/58  0/58  5/58  0/59  5/59  5/59  5/59  5/58  5/60  0/60  رشد بازده (%)

شده کاالي فروش  فروش/ بهاي تمام

  رفته

0/28  5/27  0/27  5/26  5/26  5/25  0/25  0/25  0/25  0/25  

  0/38  0/38  0/38  0/38  0/38  0/38  0/38  0/38  0/38  0/38  

هاي فروش، عمومی و  فروش/ هزینه

  اداري

0/38  0/38  0/38  0/38  0/38  0/38  0/38  0/38  0/38  0/38  

  5/11  5/11  5/11  5/11  5/11  5/11  5/11  5/11  5/11  5/11  نرخ مالیات

                      هاي جاري فروش/ دارایی

                      هاي جاري فروش/ بدهی

اي  مخارج سرمایه استهالك ساالنه با

  برابر است

        0/38            

            0/38        00/12  ي سرمایه هزینه

            5/11        00/3  نرخ رشد ارزش پایانی

  شده (ارقام به میلیون دالر به استثناي اطالعات مربوط به هر سهم) جریان نقدي تنزیل

  $5/2,957  $1/2,790  $8/2,554  $2/2,410  $9/2,135  $0/1,950  $0/1,717  $5/1,554  $5/1,351  $4/1,218  درآمد عملیاتی

  9/1,123  2/1,060  8/970  9/915  7/811  0/741  5/652  8/590  6/513  0/483  مالیات

سود خالص عملیاتی پس از کسر 

  مالیات

4/755  0/838  9/963  5/1,064  0/1,208  3/1,324  3/1,484  0/1,584  9/1,729  7/1,833  

  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  اي خالص مخارج سرمایه

  )0/251(  )2/246(  )3/232(  )1/219(  )7/206(  )0/195(  )4/198(  )3/186(  )9/174(  8/8  تغییر در خالص سرمایه در گردش

  7/1,572  7/1,483  7/1,351  2/1,275  5/1,117  0/1,014  2/866  5/777  1/663  1/764  جریان نقدي آزادي

  3/17,998  7/1,483  7/1,351  2/1,275  5/1,117  0/1,014  2/866  5/777  1/663    ارزش پایانی

  $2/6,301  $0/535  $9/545  $8/576  $2/566  $4/575  $5/550  $5/553  $6/528  1/764  هاي نقدي  کل جریان

                    3/682  هاي نقدي ارزش فعلی جریان

                    4/11,415  ارزش بنگاه

                    5/1,296  شود: بدهی جاري کسر می

            $09/42        8/10,118  ارزش حق مالی

                    5/271  تعداد سهام منتشره

                    27/37  ارزش هر سهم

  

  

    

                                                 
1. UBS Warburg 
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  ترازنامۀ تلفیقی:3شمارة  نمایۀ

ام ماه می31منتهی به  )ارقام به میلیون دالر(   

2001 2000   
 ها دارایی  
 هاي جاري: دارایی  

0/304$  3/254$  نقد و معادل نقد 

4/1,621  4/1,569  هاي دریافتنی حساب 

1/1424  0/1,446  موجودي کاال 

3/113  5/111  مالیات بر درآمد معوق 

5/162  2/215   پرداخت هزینه پیش 

3/3,625  4/3,96   هاي جاري کل دارایی 

8/1,618  4/1,583   خالص اموال، کارخانه و تجهیزات 

3/397  9/410   سرقفلیهاي نامشهود قابل شناسایی و  خالص دارایی 

2/178  2/266   ها مالیات بر درآمد معوق و سایر دارایی 

5/5,819  9/5,856   ها کل دارایی 
  ها و حقوق صاحبان سهام بدهی  
  هاي جاري بدهی  

4/5$  1/50$   بخش جاري بدهی بلندمدت 

3/855  2/824   اسناد پرداختنی 

0/432  8/543   هاي پرداختنی حساب 

1/472  9/621   انباشتههاي  بدهی 

9/21   مالیات بر درآمد پرداختنی - 

7/1,766  0/2,140   هاي جاري کل بدهی 

9/435  3/470   بدهی بلندمدت 

2/102  3/110   ها  مالیات بر درآمد معوق و سایر بدهی 

3/0  3/0   سهام ممتاز فایل بازخرید 
  حقوق صاحبان سهام  

8/2  8/2   سهام عادي، ارزش اسمی 

4/459  0/369   مازاد بر ارزش اسمیي  سرمایه 

)9/9(  )7/11(   سود سهام محقق نشده 

)1/152(  )1/111(   سایر درآمدهاي جامع انباشته 

3/3,194  0/2,887   سود انباشته 

5/3,494  0/3,136   کل حقوق صاحبان سهام 

6/5,819$  9/5,856$   ها و حقوق صاحبان سهام کل بدهی 

  

  )SECکمیسیون بورس و اوراق بهادار (ي شرکت نزد  هاي پرشده ها: فرم منبع داده
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  ژوالي 5هاي مالی در (یا در حوالی)  : اطالعات بازار سرمایه و نسبت4جدول

  

    
  ثمر جاري اوراق و اسناد خزانه

  %59/3  ماهه 3

  %59/3  ماهه 6
  %59/3  ساله یک

  %88/4  پنج ساله
  %39/5  ساله 10

  %74/5  ساله 20

  )1926-1999صرف ریسک تاریخی سهام (

  %90/5  میانگین هندسی

  %50/7  میانگین حسابی

در حــال معاملــه در بــازار هــاي  بــا ثمــر جــاري بــدهی
  نایک*

  75/6  کوپن

  96/15/07  تاریخ انتشار

  21/15/07  سررسید

  $60/95  قیمت جاري

  بتاهاي تاریخی نایک
1996  98/0  

1997  84/0  

1998  84/0  

1999  63/0  

2000  83/0  

  69/0  ثمر تا سررسید
  80/0  

  برآوردهاي اجماع شده

  2003سال مالی   2002سال مالی
32/2$  67/2$  

ها به منظور اهداف آموزشی تعـدیل   ها: داده داده منبع 
  اند شده
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هـا   )، و بـه تحلیـل آن  4تـا   1 ي هشـمار  جـدول آوري کرد ( هاي با اهمیت را جمع سرعت تمام داده کوهن به

سرمایه، به همراه توضیحاتی در مورد مفروضـاتش بـراي    ي هپرداخت. در پایان روز کوهن تخمین خودش را از هزین

  گونه نوشت: فورد ارسال کرد. او این

  ام: % تخمین زده4/8شرکت نایک را  ي هسرمای ي هبر اساس مفروضات ذیل، هزین

 ؟1یک یا چند هزینۀ سرمایه .1

وکـار دارد، بایـد از یـک     که نایک چنـد واحـد کسـب    ولین سوالی که به ذهنم آمد این بود: با توجه به اینا

درصـد درآمـد نایـک را شـامل      62سرمایه استفاده کنم؟ غیر از کفش ورزشی که  ي هسرمایه و یا چند هزین ي ههزین

دهد.  رصد درآمدش را تشکیل مید 30فروشد که مکمل کفش ورزشی است و  شود، نایک لباس ورزشی هم می می

فروشد.  چنین توپ ورزشی، کورنومتر، عینک، اسکیت، چوب چوگان، توپ و دیگر لوازم ورزشی نیز می نایک هم

هـا   دهد. در نهایت نایـک محصـوالت برخـی از دیگـر شـرکت      درصد از فروش نایک را تشکیل می 5/3این لوزازم 

هاي فانتزي، اسـتیک روي یـخ، تیغـۀ اسـکیت، اسـکیت       لباس، کفش فروشد. این محصوالت، را می 2"کُل هن"نظیر

درصـد از   5/4رسد. این محصـوالت   به فروش می 3شود، و تحت نام تجاري بویر شامل می پوش هاکی را هاکی و تن

  شود. فروش نایک را شامل می

د هزینـۀ سـرمایه   اي با هم تفاوت دارد که چن اندازه هاي مختلف نایک به از خودم پرسیدم آیا ریسک بخش

هـا واقعـاً متفـاوت اسـت؟ بـه ایـن نتیجـه رسـیدم کـه تنهـا واحـد             براي آن متصور باشم. آیا نماي ریسـک آن بخـش  

هـاي مـرتبط بـا     وکـار  ها همگـی در کسـب   ها تفاوت دارد. بقیۀ بخش تا حدودي با سایر بخش "هن  کل"وکار  کسب

دهد، به ایـن نتیجـه رسـیدم     رآمدهاي نایک را تشکیل میتنها کسر کوچکی از د "هن  کل"جا که  ورزش اند. از آن

و   باید اضافه کنم ایـن محصـوالت بـه همـراه لبـاس      که نیازي نسیت براي آن بخش هزینۀ سرمایۀ مجزا محاسبه کنم.

                                                 
1. single or multiple cost of capital 
2. Cole Haan 
3. Bauer 
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ها و  همراه دیگر مجموعه شوند، و عموماً به هاي بازاریابی و توزیع یکسانی فروخته می کفش ورزشی از مجراي کانال

جا که معتقدم فاکتورهاي ریسک این محصـوالت   گیرند. از آن دکوراسیون مشابه در معرض دید مشتریان قرار می با

  با سایر محصوالت نایک مشابه است، تصمیم گرفتم تنها یک هزینۀ سرمایه براي کل شرکت محاسبه کنم.

 1سرمایه ي هنایک: میانگین موزون هزین ي هسرمای ي ههزیني  هروش محاسب .2

سـرمایه   ي هنایک شامل بدهی و حقوق صاحبان سهام است، از میانگین مـوزون هزینـ   ي هجا که سرمای آن از

شـرکت   ي هشرکت، سهم بـدهی و حقـوق صـاحبان سـهام از کـل سـرمای       ي هاستفاده کردم. بر اساس آخرین ترازنام

  درصد است. 73و  27ترتیب  به

ارزش دفتري (به میلیون   منبع سرمایه

  دالر)

    بدهی

  4/5  هاي بلندمدت جاري بدهی بخش

  3/855  2مدت پرداختنی میان اسناد

  9/435  هاي بلندمدت بدهی

  %از کل27  6/296,1  

  % از کل73  5/494,3  حقوق صاحبان سهام

  

 بدهی ي ههزین .3

 ي هبهـر  ي هاین هزینه، ابتـدا کـل هزینـ    ي هدرصد است. براي محاسب 3/4بدهی نایک  ي هبرآورد من از هزین

است، چراکه  3اوراق خزانه ي هبدهی در آن سال تقسیم کردم. این نرخ کمتر از بازد ي را بر متوسط مانده 2001سال 

درصد تأمین کـرده   3/4تا  2مدت ژاپنی با نرخی بین  نایک بخشی از نیازهاي مالی خود را از طریق اوراق بدهی میان

% لحـاظ کـردم، کـه بـا     38% رسـیدم. نـرخ مالیـات را    7/2ه نـرخ  بدهی با نرخ مالیـات، بـ   ي هاست. بعد از تعدیل هزین

هـاي تـاریخی نشـان     دست آمده است. داده ایاالت متحده به 1% به نرخ مالیات قانونی43کردن نرخ مالیات ایالتی اضافه

                                                 
1Weighted Average Cost Of Capital (WACC) 
2 . notes payable 
3treasury bond 
4. state tax rate 
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  درصد بوده است. 5/3تا  5/2دهد که نرخ مالیات ایالتی نایک بین  می

 حقوق صاحبان سهام ي ههزین .4

حقـوق صـاحبان سـهام را بـرآورد کـردم. البتـه از        ي ههزینـ  ،2اي گذاري دارایی سرمایه از مدل قیمت با استفاده

 ي هتـوان بـراي بـرآورد هزینـ     نیز می 4»به سرمایه کردن سود نسبت تبدیل«و  3ها مانند مدل تنزیل سود تقسیمی دیگر مدل

 ي ه% اسـت. از نـرخ بـازد   5/10حقـوق صـاحبان سـهام نایـک      ي هحقوق صاحبان سهام استفاده کرد. تخمین من از هزین

مرکـب بـازار نسـبت بـه      5عنوان نرخ بدون ریسک، و متوسط صـرف ریسـک   %)، به9/5ساله ( 20 ي هجاري اوراق خزان

تـا کنـون   1996عنوان صرف ریسک استفاده کردم. براي ضریب بتـا نیـز از متوسـط آن ضـریب از سـال       اوراق خزانه به

  استفاده کردم.

 ي هسـرمای  ي هدرصـد از هزینـ   4/8سرمایه، تخمین  ي هبا جاگذاري ارقام یادشده در رابطۀ میانگین موزون هزین

  دست آمد.   نایک به

%4.8

%73%5.10%27%7.2

ED

E
K

ED

D
)t1(KWACC ed











  

نظر شما کیم فورد چـه   پسندید؟ به شرکت نایک می ي هسرمای ي هکوهن را در مورد تخمین هزین ي هآیا روی

 جهت بهبود تخمین جان کوهن ارائه کند؟  پیشنهاداتی را ممکن است

  

  

                                                                                                                                                             
1. statutory tax rate 
2. Capital Asset Pricing Model (CAPM) 
3. Dividend-Discount Model (DDM) 
4. earning capitalization ratio 
5. risk premium 
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 فصل سوم:  

 هاتأمین مالی از بانک
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  1. شرکت قطعات فلزي کوچک3-1ي  افته

ي  ي پرونـده  ، علی محمدي، کارشناس ارشد اعتبارات بانک ایران زمین، مشغول مطالعـه 1374تیرماه  28در 

اعتباري شرکت قطعات فلزي کوچک بود. وي خود را براي نشستی با رئـیس و مـدیر مـالی شـرکت قطعـات فلـزي       

محمدي رسـانده بـود کـه شـرکت      کرد. نادر عظیمی، مدیر مالی قطعات فلزي، چندروز قبل به اطالع آقاي آماده می

شده، تسـهیالت فصـلی دریـافتی را بازپرداخـت کنـد. آقـاي محمـدي         هاي انجام بینی وي قادر نخواهد بود طبق پیش

میلیارد ریالی  10موافقت کرده بود که نظر موافق واحد اعتبارات بانک را نسبت به تمدید سررسید تسهیالت اعطایی 

مند است به ساوه برود، و باردیگر از نزدیک امکانات تولیدي  گفته بود که عالقهجلب کند. در عین حال، به شرکت 

  ي اداري شرکت را بازدید کند، و با تحوالت شرکت آشنا شود.  و مجموعه

شرکت قطعات فلزي ابزارآالت فلزي کوچک و متنوعی براي مصرف در منـازل و واحـدهاي صـنعتی تولیـد     

اي در  هـاي زنجیـره   هـا، و فروشـگاه   فروشـی  ها، یـراق  وسیعی از کارگاه ي هشبککرد. محصوالت تولیدي شرکت در  می

رسید. هرچنـد   اي بزرگ به فروش می هاي زنجیره فروشگاه درتر مستقیماً  شد. محصوالت ارزان سراسر کشور توزیع می

هـاي ارزان در بـازار بـه فـروش      شـد بـه قیمـت    شرکت رقباي جدي داشت، و حتی ابزاري که از کشـور چـین وارد مـی   

ها، رشـد فـروش و    شد. در طول این سال میسال گذشته همواره شرکتی سودآور شناخته  30رسید، قطعات فلزي در  می

  می ادامه یافته بود، هرچند که نرخ این رشد خیلی باال نبود. سود به آرا

، حساب شرکت قطعات فلزي کوچک را زیر نظـر داشـت.   1373بانک ایران زمین از چندین سال قبل از سال 

کـرد،   بانک بارها کوشیده بود مدیران شرکت را متقاعد کند که کار با بانک ایران زمین که در سطح ملـی فعالیـت مـی   

هاست. آقاي محمدي در این مورد نقش مهمی ایفا کرده بود، و بسیار  نفع آن هاي استانی به تب بیش از کار با بانکمرا به

                                                 
 Dynashears, Inc. این افته اقتباس از 1

Copyright 1991 by the President and Fellows of Harvard College, Harvard Business School, case 292-017 

 ي عالی مدیریت اعتبارات به مدیران بانک سپه در اوشان ارائه شد.  در دوره 1378این افته براي نخستین بار در مرداد ماه سال 
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  هاي شرکت را به بانک خود منتقل کرده بود.   ها و سپرده خرسند بود که حساب

مین کنـد.  کافی داشت که طی چند سال آینده نیازهاي مالی دائمـی خـود را از آن محـل تـأ     ي هشرکت سرمای

مدت دریافتی شرکت فصلی بود، و هر سال از مهر تا اسفندماه نیاز به سرمایه در گردش اضـافی داشـت    تسهیالت کوتاه

تا سطح فروش باالتر خود را تأمین مالی کند. سیاست تولیدي شرکت آن بود که طی سال با نـرخ ثـابتی تولیـد کنـد، و     

  شد.   وجوه فصلی مورد نیاز میاي  مالحظه مشی، مبالغ قابل لحاظ این خط به

میلیـارد ریـال    29اخذ تسهیالتی به مبلغ براي با بانک ایران زمین ، مدیر مالی شرکت 1373در شهریورماه سال 

از بانک مرکـزي نیـز اخـذ شـد. در     نیز سرمایه در گردش الزم براي پاییز به توافق رسید، و مجوزهاي الزم جهت تأمین 

تسویه شـود. وي   1373طور کامل در اسفندماه  کرد تسهیالت دریافتی به یمی پیش بینی میتاریخ دریافت وام، آقاي عظ

ماه آتی را نشـان   12اي را عرضه کرد که نیازهاي وجوه شرکت ظرف  شده بینی هاي مالی پیش به آقاي محمدي صورت

دادکـه تـا شـهریورماه     ها نشان می یبین آمده است). عالوه بر این نیازها، پیش 2و  1هاي  ها در جدول داد (این صورت می

میلیارد ریال اضـافی مـورد نیـاز اسـت. آقـاي عظیمـی نیـاز بـه وجـوه اضـافی را (در حـالی کـه در              9، تقریباً 1374سال 

 ي هدانست. وي توضیح داد این برنامـ  کارخانه می سازي مدرن ي هدلیل برنام وجوهی مورد نیاز نبود) به 1373شهریورماه 

شـد کـه    بینی مـی  تکمیل خواهد شد. پیش 1373تمام است، و تا آبان  برد، نیمه میلیارد ریال هزینه می 52 نوسازي که کالً

جویی شـود. در اوایـل    تولید (قبل از مالیات) صرفه ي هشد میلیارد ریال در قیمت تمام 8/7باتکمیل طرح نوسازي، سالیانه 

میلیارد ریال اضافه بر درخواست اولیه نیـاز   3که شرکت به ، آقاي عظیمی به آقاي محمدي اطالع داد1373آذرماه سال 

بینی رفتـه   هاي نوسازي فراتر از پیش دارد تا اوج نیازهاي فصلی را تأمین مالی کند. دلیل این نیاز جدید آن بود که هزینه

فقـت کـرده   ها موا بود. آقاي محمدي پس از مشورت با رؤساي خود به اطالع شرکت رساند که بانک با درخواست آن

  است.  

، آقاي عظیمی دوباره با آقاي محمدي تماس گرفت. وي به بانـک اطـالع داد کـه    1374در فروردین ماه سال 
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. آقاي عظیمی معتقد بود که کاهش فـروش  استفروش شرکت کند شده، و کاهش فروش ناشی از آغاز دوران رکود 

شد. کاهش تقاضا براي محصوالت شرکت بـه   وط میبه داخل شرکت مربوط نیست، بلکه به اوضاع عمومی اقتصاد مرب

هر حال نیاز به اخذ وام جدید را ایجاب کرده بود. آقاي عظیمی بر این باور بـود تـا هنگـام تطـابق بـا شـرایط اقتصـادي        

 1374تیـر مـاه    ي هانطباق فراتر از نیم ي هکرد که دور جدید، شرکت به این وجوه اضافی نیاز خواهد داشت. او فکر نمی

ه درازا بکشد. آقاي محمدي پس از هماهنگی با مدیران ارشد خود، موافقـت بانـک را بـا پرداخـت تسـهیالت جدیـد       ب

  اطالع مشتري خود رساند.   به

، آقاي عظیمی براي سومین بار با آقـاي محمـدي تمـاس گرفـت تـا اطـالع دهـد کـه شـرکت          1374در تیرماه 

میلیارد ریـالی را بـه بانـک     10مدت دریافتی  ماه، تسهیالت کوتاهقطعات فلزي کوچک قادر نخواهد بود قبل از شهریور

لحـاظ رکـود اقتصـادي رخ داده اسـت. آقـاي       بازپرداخت کند. آقاي عظیمی توضیح داد که کاهش مجـدد فـروش بـه   

باقیمانده از ماه آتی  2االمکان طی  حتیهاي فصلی  دهد که وام محمدي به مشتري خود توضیح داد که بانک ترجیح می

صفر داشته باشند و حـداقل طـی ایـن مـدت بازپرداخـت کامـل صـورت گیـرد. آقـاي           ي هسال کالً در دفاتر بانک ماند

عـالوه، آقـاي    االصول با تمدید وام مخالفتی نـدارد. بـه   بانک علیکه در صورت تحقق چنین امري محمدي اعالم کرد 

  ي قطعات فلزي کنترل کند.  اعتبار ي همند بود موضوع دیگري را در مورد پروند محمدي عالقه

دلیـل تغییـر دائمـی     مدت نباشد، بلکه به فروش کوتاه بانک نگران آن بود که نیاز نقدینگی شرکت ناشی از عدم

بـود کـه باعـث شـد آقـاي      نگرانـی  اجراي طرح نوسازي کارخانـه باشـد. ایـن     ي هماهیت نیازهاي مالی شرکت در نتیج

  ترتیب دهد.  1374تیرماه  29اریخ محمدي قرار مالقاتی را با شرکت براي ت

مـاه   9شده به بانک توسط آقاي عظیمی طی  تسلیم ي ههاي سود و زیان و ترازنام آقاي محمدي با دقت صورت

نشان داده شده  4و  3هاي  تیر آماده شود (این اطالعات در جدول 29 ي هگذشته را بررسی کرد تا براي شرکت در جلس

هـاي   توانـد بـدهی   صل این بررسی نشان دهد که چرا طبق برآوردهاي قبلی، شرکت نمـی است). وي امیدوار بود که حا
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  خود را به بانک بازپرداخت کند.
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  ـ ارقام به میلیون ریال  1374ي ـ سال مالی  شده بینی سود و زیان پیش  . شرکت قطعات فلزي کوچک: صورت1جدول 

    1374  1373  واقعی  

  جمع  شهریور  مرداد  تیر  خرداد  اردیبهشت  فروردین  اسفند  بهمن  دي  آذر  آبان  مهر  31/06/73  

  260ر000  13ر000  10ر200  13ر000  15ر600  18ر200  18ر200  26ر600  33ر800  29ر000  28ر600  23ر400  18ر200  262ر050  فروش

                              رفته کاالي فروش ي هشد قیمت تمام

  156ر000  7ر800  6ر240  7ر800  9ر360  10ر920  10ر920  17ر160  20ر280  23ر400  17ر160  14ر040  10ر920  157ر230  % فروش60مواد و دستمزد 

  31ر200  2ر600  2ر600  2ر600  2ر600  2ر600  2ر600  2ر600  2ر600  2ر600  2ر600  2ر600  2ر600  30ر970  استهالكمیلیون ریال  1300سربار از جمله 

  187ر200  10ر400  8ر840  10ر400  11ر960  13ر520  13ر520  19ر760  22ر880  26ر000  19ر760  16ر640  13ر520  188ر200  

  72ر800  2ر600  1ر560  2ر600  3ر640  4ر680  4ر680  8ر840  10ر940  13ر000  8ر840  6ر760  4ر680  73ر850  سود ناخالص

  28ر080  2ر340  2ر340  2ر340  2ر340  2ر340  2ر340  2ر340  2ر340  2ر340  2ر340  2ر240  2ر240  28ر160  مخارج اداري و فروش

  44ر720  260  )780(  260  1ر200  2ر340  2ر340  6ر500  8ر580  10ر660  6ر500  4ر420  2ر240  45ر690  سود قبل از مالیات

  15ر200  90  )270(  90  440  800  800  2ر210  2ر920  3ر620  2ر210  1ر500  790  15ر530  مالیات

  29ر520  170  )510(  170  860  1ر540  1ر540  4ر290  5ر660  7ر040  4ر290  2ر920  1ر550  30ر160  سود بعد از مالیات

  13ر000  5ر200  -  -  2ر600  -  -  2ر600  -  -  2ر600  -  -  13ر000  سود سهام

  16ر520  )5ر030(  )510(  170  )1ر740(  1ر540  1ر540  1ر690  5ر660  7ر040  1ر690  2ر920  1ر550  17ر160  نشده تقسیمسود 

  -  16ر520  21ر550  22ر060  21ر890  23ر630  23ر630  20ر550  18ر860  13ر200  6ر160  4ر470  1ر550  -  انباشته ي هنشد سود تقسیم
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  (ارقام به میلیون ریال) 1374شده منتهی به شهریور  بینی پیشي  . شرکت قطعات فلزي کوچک: ترازنامه2جدول 

  1374  1373  واقعی  

  شهریور  مرداد  تیر  خرداد  اردیبهشت  فروردین  اسفند  بهمن  دي  آذر  آبان  مهر  31/06/73  

  6ر400  15ر360  19ر520  21ر080  27ر740  22ر800  10ر060  6ر400  6ر400  6ر400  6ر400  6ر400  18ر440  صندوق

  18ر200  16ر900  20ر800  34ر700  37ر300  50032  45ر500  53ر300  53ر300  40ر300  32ر500  24ر700  18ر120  دریافتنی الفهاي  حساب

  76ر440  70ر720  63ر440  57ر720  53ر560  50ر960  48ر360  52ر000  58ر760  68ر640  72ر280  72ر800  70ر490  ها موجودي

  101ر041  102ر980  103ر760  103ر500  108ر600  106ر260  103ر920  111ر700  118ر460  115ر340  111ر180  103ر900  107ر050  هاي جاري دارایی

  229ر600  229ر600  229ر600  229ر600  229ر600  229ر600  229ر600  239ر600  239ر600  239ر600  239ر600  226ر600  213ر600  ص)لتجهیزات تولیدي (خا

  340ر640  342ر580  343ر360  343ر100  348ر200  345ر860  343ر520  351ر300  358ر060  354ر940  350ر780  330ر500  320ر650  ها جمع دارایی

  9ر400  -  -  -  -  -  -  5ر280  20ر620  28ر160  24ر100  8ر530  -  هاي بانکی وام

  6ر760  6ر760  6ر760  6ر760  6ر760  6ر760  6ر760  6ر760  6ر760  6ر760  6ر760  6ر470  7ر490  هاي پرداختنی ب حساب

  -  3ر710  3ر890  3ر980  7ر250  6ر450  5ر650  4ر320  700  2ر290  2ر290  790  -  هاي پرداختنی ج مالیات

  2ر340  2ر340  2ر340  2ر340  2ر340  2ر340  2ر340  2ر340  2ر340  2ر340  2ر340  2ر340  2ر340  متفرقه

  18ر500  12ر810  13ر080  12ر990  16ر350  15ر550  14ر750  21ر620  34ر040  37ر960  35ر490  18ر130  9ر830  هاي جاري بدهی

  98ر800  104ر000  104ر000  104ر000  104ر000  104ر000  104ر000  104ر000  104ر000  104ر000  104ر000  104ر000  104ر000  %8وام رهنی 

 100ر000 100ر000 100ر000 100ر000 100ر000 100ر000 100ر000 100ر000 100ر000 100ر000 100ر000 100ر000  100ر000  سهام عادي

  123ر340  128ر370  128ر880  128ر710  130ر450  128ر910  127ر270  125ر680  120ر020  112ر980  111ر290  108ر370  106ر820  مازاد سرمایه

  340ر640  342ر580  343ر360  343ر100  348ر200  345ر860  343ر520  351ر300  358ر060  453ر940  350ر780  330ر500  ر320ر650  ارزش ویژه

                            مواد اولیه

  6ر760  6ر760  6ر760  6ر760  6ر760  6ر760  6ر760  6ر760  6ر760  6ر760  6ر760  7ر050    موجودي اول دوره

  6ر760  6ر760  6ر760  6ر760  6ر760  6ر760  6ر760  6ر760  6ر760  6ر760  6ر760  6ر760    خریدها ي هعالو به

 6ر760 6ر760 6ر760 6ر760 6ر760 6ر760 6ر760 6ر760 6ر760 6ر760 6ر760 6ر760   شود: انتقال به کار در جریان کسر می

 6ر760 6ر760 6ر760 6ر760 6ر760 6ر760 6ر760 6ر760 6ر760 6ر760 6ر760 6ر760   موجودي پایان دوره

                            کار در جریان

 27ر040 27ر040 27ر040 27ر040 27ر040 27ر040 27ر040 27ر040 27ر040 27ر040 27ر040 27ر040    موجودي اول دوره

 13ر520 13ر520 13ر520 13ر520 13ر520 13ر520 13ر520 13ر520 13ر520 13ر520 13ر520 13ر520    شده اضافه ي هاولیعالوه مواد  به

کــاالي   ي هشــد شــود قیمــت تمــام   کســر مــی 

  رفته فروش
  7ر800  6ر240  7ر800  9ر360  10ر920  10ر920  17ر160  20ر280  23ر400  17ر160  14ر040  10ر920  

  42ر640  36ر920  29ر630  23ر920  19ر760  17ر160  14ر560  18ر200  24ر960  34ر840  38ر480  29ر000    موجودي پایان دوره

  76ر440  70ر720  63ر440  57ر720  53ر560  50ر960  48ر360  52ر000  58ر760  68ر640  72ر280  72ر800    کل موجودي

  روز بدهی پرداخت شود.  30ب. با توجه به شرایط خرید، فرض شده که ظرف     شود.   روز بعد از فروش دریافت می 45الف. فرض است که 

  شده در شهریور گذشته پرداخت شود.  بینی سود و زیان انجام هاي آذر، اسفند، خرداد و شهریور براساس پیش ریالی در ماه 3ر800ر000قسط مساوي  4شده طی  بینی مالیات پیشفرض است ج. 
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  (ارقام به میلیون ریال) 1374و  1373ها  کوچک: ترازنامه . شرکت قطعات فلزي3جدول 

  1373  1374  
  خرداد  اردیبهشت  فروردین  اسفند  بهمن  دي  آذر  آبان  مهر  شهریور  

  6ر010  9ر360  9ر860  5ر590  7ر230  6ر060  6ر090  4ر970  8ر320  18ر440  صندوق
  24ر930  27ر560  34ر420  48ر460  28ر050  49ر140  38ر220  31ر690  24ر670  18ر120  هاي دریافتنی   حساب

  64ر100  62ر330  60ر200  56ر520  58ر290  62ر420  69ر240  72ر200  72ر850  70ر490  ها موجودي
  95ر040  99ر250  104ر480  111ر570  112ر570  117ر620  113ر550  108ر860  105ر840  107ر050  هاي جاري دارایی

  241ر840  241ر830  242ر110  242ر480  242ر110  242ر240  242ر160  240ر630  226ر980  213ر600  تجهیزات تولیدي (خاص)
    336ر880  341ر080  346ر590  353ر680  359ر860  355ر710  349ر490  332ر820  320ر650  ها جمع دارایی

  9ر950  6ر110  11ر310  19ر170  16ر340  26ر730  31ر970  23ر980  11ر040  -  هاي بانکی وام
  4ر470  5ر720  6ر080  5ر950  7ر250  7ر620  7ر330  6ر730  6ر860  7ر490  هاي پرداختنی  حساب
  )800(  3ر130  3ر100  2ر660  4ر800  2ر520  )560(  1ر770  580  -  هاي پرداختنی  مالیات
  2ر240  2ر260  2ر310  2ر340  2ر390  2ر520  2ر470  2ر760  2ر390  2ر340  متفرقه
  15ر860  17ر220  22ر800  30ر120  30ر780  39ر390  41ر210  35ر240  20ر870  9ر830  هاي جاري بدهی

  104ر000  104ر000  104ر000  104ر000  104ر000  104ر000  104ر000  104ر000  104ر000  104ر000  %8وام رهنی 
  100ر000  100ر000  100ر000  100ر000  100ر000  100ر000  100ر000  100ر000  100ر000  100ر000  سهام عادي

  119ر620  122ر460  122ر290  121ر530  120ر900  116ر470  110ر500  110ر250  107ر950  106ر820  مازاد سرمایه
  336ر880  341ر080  346ر590  353ر050  355ر680  359ر860  355ر710  349ر490  332ر820  320ر650  ارزش ویژه

                      مواد اولیه
  6ر560  6ر640  6ر780  7ر170  6ر910  6ر620  6ر590  7ر080  7ر050    موجودي اول دوره

  4ر500  5ر670  6ر000  5ر980  6ر970  7ر540  7ر280  6ر760  6ر840    خریدها ي هعالو به
 5ر230 5ر750 6ر140 6ر370 6ر710 7ر250 7ر250 7ر250 6ر810   شود: انتقال به کار در جریان کسر می

            موجودي پایان دوره
                      کار در جریان

 24ر140 25ر640 26ر370 27ر260 27ر010 27ر990 27ر780 27ر220 27ر040    موجودي اول دوره
 5ر230 5ر750 6ر140 6ر370 6ر710 7ر250 7ر250 7ر250 6ر810    شده عالوه مواد اولیه اضافه به
  5ر620  5ر980  6ر860  6ر860  6ر500  6ر860  6ر710  6ر860  6ر860    شده عالوه: دستمزدها اضافه به

  13ر000  13ر230  13ر730  13ر120  13ر960  14ر090  13ر750  13ر550  13ر49    دوره شود انتقال به موجودي پایان کسر می
  12ر990  24ر140  25ر640  26ر370  27ر360  28ر010  27ر990  27ر780  27ر220    موجودي پایان دوره

                      شده کاالي ساخته
  31ر630  27ر920  23ر370  23ر860  27ر500  34ر630  37ر830  38ر550  36ر400    موجودي اول دوره

  13ر000  13ر230  13ر730  14ر120  13ر690  14ر090  13ر750  13ر550  13ر490    شده جریان اضافه عالوه کار در به
کــاالي   ي هشــد شــود قیمــت تمــام   کســر مــی 

  رفته فروش
  8ر350  9ر520  9ر180  14ر610  17ر600  21ر220  16ر950  14ر270  11ر340  

  36ر280  31ر630  27ر920  23ر370  23ر860  27ر500  34ر630  27ر830  38ر550    موجودي پایان دوره
  64ر100  62ر330  60ر200  56ر520  58ر290  62ر420  69ر340  72ر200  72ر850    کل موجودي
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  (ارقام به میلیون ریال) 1374و  1373هاي سود و زیان ـ  . شرکت قطعات فلزي کوچک: صورت4جدول 

  1373  1374  

  خرداد  اردیبهشت  فروردین  اسفند  بهمن  دي  آذر  آبان  مهر  

  13ر030  15ر110  15ر290  24ر340  29ر330  35ر360  26ر780  22ر650  17ر990  فروش

                    رفته: ي کاالي فروش شده قیمت تمام

  8ر350  9ر520  9ر180  14ر610  17ر600  21ر220  16ر950  14ر270  11ر340  % فروش)60مواد و دستمزد (

  810  3ر250  2ر550  2ر500  2ر360  2ر700  2ر960  2ر520  2ر570  میلیون ریال استهالك 1300سربار از جمله 

  1ر870  2ر340  3ر560  17ر110  20ر230  23ر620  19ر910  16ر790  12ر910  

  1ر870  2ر340  3ر560  7ر230  9ر100  11ر440  6ر870  5ر860  4ر080  سود ناخالص

  2ر240  2ر240  2ر260  2ر340  2ر390  2ر390  2ر550  2ر370  2ر370  مخارج اداري و فروش

  )370(  100  1ر300  4ر890  6ر710  9ر050  4ر320  3ر490  1ر710  سود قبل از مالیات  

  )130(  30  440  1ر660  2ر280  3ر080  1ر470  1ر190  580  مالیات

  )240(  70  860  3ر230  4ر430  5ر970  2ر850  2ر300  1ر130  سود بعد از مالیات 

  2ر600  -  -  2ر600  -  -  2ر600  -  -  سود سهام  

  )2ر840(  70  860  630  4ر430  5ر970  250  2ر300  1ر130  نشده سود تقسیم

  12ر800  15ر640  15ر670  14ر710  14ر080  9ر650  3ر680  3ر430  1ر130  ي انباشته نشده سود تقسیم

  هاي بازخرید کارکنان الف. شامل هزینه
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  1. شرکت ابزار فنی پزشکی3-2ي  افته

ــل ســال   ــاه آوری ــاز م ــام 1996در آغ ــاي ت ــر، آق ــک   ،2وینت ــارات نشــنال بان ــاون و مســئول اعتب مع

رئـیس شـرکت ابـزار فنـی      4میلیون دالري آقاي پیتر هاسکینز 8در کالیفرنیا درخواست وام  3فرانسیسکو سان

  کرد.  پزشکی را بررسی می

ها، و سوندهایی را طراحی، تولید،  فنی پزشکی ابزارآالت علمی پزشکی، انواع سوزن ابزارشرکت 

پـذیر   را امکـان هـاي بـدن    هـا و رگ  اي از انـدام  کرد که دسترسی آسان و بدون عوارض به پـاره  و توزیع می

تیجه انجـام  تر و در ن ي نازل تر و با هزینه ي کم تشخیص بیماري که با خطر و ضایعه. این محصوالت نمود می

شـد   ها اسـتفاده مـی   شد که در جراحی سنتی از آن باید جایگزین محصوالتی مینمود  معامالت را ممکن می

هـاي بسـته کـار     شد و روي شـریان  هاي خونی می اي از این محصوالت، سوندهایی بود که داخل رگ نمونه

  رسید.  کرد و حتی به خود قلب می می

ود؛ این رشد حاصل مخـارج زیـادي بـود کـه روي تحقیـق و      شرکت رشد عظیمی را تجربه کرده ب

هـا   فروش شرکت بـود کـه بـا سـرعت بـه تعـداد آن       هاي هاي گروه ي تالش شد و نیز نتیجه توسعه صرف می

دنبال ایجاد محصوالت جدیدي بود که کاربردهاي متنـوع داشـته    ماً بهیافزوده شده بود. کادر فنی شرکت دا

ي  سـرعت در حـال گسـترش آن شـد کـه رشـد سـاالنه        ت جدید و بازارِ بـه باشد. ترکیب دو عنصر محصوال

یابـد،   قاي هاسکینز معتقد بود رشد فروش صنعت لوازم پزشکی با همین نرخ ادامه میآ% برسد. 30فروش به 

هم بـه موقعیـت رقـابتی شـرکت، و هـم بـه       در بازار حفظ موقعیت شرکت ابزار فنی پزشکی  رو عدم و از این

  رساند.  کنان آسیب میي کار روحیه

                                                 
ترجمـه و تنظـیم    1378ي عالی مدیریت اعتبارات در مهر مـاه سـال    که براي تدریس در دوره Advanced Medical Technology Corporationي  . این افته اقتباسی است از افته1

 Case 287-028, 1996, Harvard Business Schoolشده است:  
2 . Tom Winter 
3. Western National Bank of San Francisco 
4. Peter Haskins 
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ي در اختیار شـرکت عمـده    حجم فروش که از آغاز همواره افزایش یافته بود، در مقایسه با سرمایه

 ي زده  هایی که حاصل ورود شـتاب  هاي عملیاتی بزرگ، اوضاع شرکت وخیم شد؛ زیان دلیل زیان بود. اما به

  شرکت به بازارهاي جدید بود. 

ي بلندمـدت   مـدت، اجـاره   ي عمـده بـر اعتبـارات کوتـاه     را بـا تکیـه   مدیریت فشارهاي تأمین مـالی 

بایولجیکال لبـز مصـم شـده     .تحمل کرد 1بایولجیکال لبزدارویی تسهیالت تولیدي، و ایجاد رابطه با شرکت 

بود که در بازار وسیع در حال گسترش ابزارآالت پزشکی شرکت کند، امـا در تـالش خـود بـراي ورود بـه      

آوري سوند و لوازم دیگر  ، بایولجیکال لبز در فن1993اخلی خود ناکام مانده بود. در سال اتکاي امکانات د

هاي خود در داخل شرکت را رها کرد و با شرکت ابزار فنی پزشکی به  طبی عقب افتاده بود. مدیریت تالش

  توافق رسید. 

اي معادل  دریافت نقدي پزشکیفنی ابزار عمل آمد: شرکت  ، توافق اولیه به1993در روز دوم ژوئن 

سـال آتـی    5% سهام ظرف 13% سهام موجود شرکت و نیز حق خرید 5میلیون دالر داشت که در قبال آن  7

میلیـون دالر   12کرد. اگر بایولجیکـال لبـز    لبز واگذار می هر سهم به بایولجیکالبه ازاي دالر  12را به قیمت 

در خـود ادغـام کنـد.     2002را در سـال   فنـی پزشـکی  ابزار یافت که شرکت  خرید، حق می سهام اضافی می

شد. پس از توافق اولیـه،   تعیین می 2001و  2000هاي  قیمت هر سهم برمبناي ضریبی از متوسط عایدات سال

  سهام خرید: یک شرح جدول  در چهار نوبت به بایولجیکال لبز

  گذاري در سهام توسط شرکت بایولجیکال لبز . سرمایهیکجدول 

  1996 یم  1995اکتبر   1995ژوئن   1995آوریل 

  دالر 4ر000ر000  دالر 2ر000ر000  دالر 2ر000ر000  دالر 4ر000ر000

  

رفـت تـا    2به پیشنهاد حسابدار خود، به بانک وسترن نشنالآقاي هاسکینز ، 1996آوریل  14در روز 

                                                 
1. Biological Labs., Inc. 
2. Western National Bank 
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ول ؤبـود کـه معـاون و مسـ     1امکان دریافت خط اعتباري جدید را بررسی کند. طرف مالقات او آقاي وینتـر 

اعتبارات بانک بود. آقاي وینتر توضیح داد که هرچند با محصوالت شرکت ابزار فنـی پزشـکی ناآشناسـت،    

 3هـاي   اند. جدول کرده آوري جدید کار می ول حساب چند شرکت مشابه بوده است که روي فنؤاما او مس

  ا خود به بانک برد. دهد که آقاي هاسکینز ب اي را نشان می هاي مالی صورت 4و 

 6ناراضی بـود. وامـی کـه     2ویل ي وام جاري خود با بانک سانی طور کلی از رابطه آقاي هاسکینز به

وصـول بـود. وي معتقـد بـود کـه       هاي دریافتنی قابل ها و حساب گذاشتن موجودي میلیون دالر بود و با وثیقه

کـرد، و دائمـاً پیشـنهاداتی     ، تالشی براي درك وضعیت شـرکت نمـی  ویل سانی، مسئول وام در 3آقاي فلینت

زد، و هرچنـد کـه    بار به شـرکت ابـزار پزشـکی سـر مـی      ماه یک 6کرد که نادرست بود. آقاي فلینت هر  می

عـالوه، آقـاي هاسـکینز     . بـه به همـراه نداشـت  ها دوستانه بود، اما براي آقاي هاسکینز ارزش چندانی  مالقات

قبـول اسـت،    عنوان تضـمین قابـل   هاي دریافتنی به که کدام حساب این بررسی و تأییدبانک در معتقد بود که 

ي بانک توان شـرکت را بـراي گسـترش در لحظـاتی      بسیار نامعقول عمل کرده است. برخورد محدودکننده

  شد.  کاهش داده بود که در آن لحظات، افزایش اعتبار عنصر کلیدي براي سودآوري تلقی می

هاي شـرکت را کـه    ها و سایر دارایی هاي دریافتنی، موجودي اسکینز کامالً مایل بود حسابآقاي ه

عنوان وثیقه نزد بانـک بسـپارد. البتـه،     بودن ترتیبات براي شرکت، به مورد قبول بانک بود، مشروط به عادالنه

  داشت.  در اختیار میبود تا آقاي هاسکینز در هنگام نیاز، وجوه الزم را  ترتیبات باید بسیار روشن می

ها پیشنهادات اعتباري صـحیحی   از شرکتاست مند  آقاي وینتر توضیح داد که بانک همواره عالقه

  ي نزدیک از شرکت بازدید کند.  دریافت کند و اظهار امیدواري کرد که در آینده

هـاي   ارایـی دهـی مبتنـی بـر د    قبل از رفتن به شرکت، آقاي وینتر به آقاي فلینت، مسئول عملیات وام

                                                 
1. Winter  
2. Sunnyvale Bank 
3. Flint 
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ي وي با شرکت لوازم پزشکی یکسره منفی اسـت.   تجربهمتوجه شد که ، تلفن کرد و ویل سانیجاري بانک 

هاي شرکت نزد بانک بسیار نازل بوده، و در چنـد مـورد شـرکت از سـقف      آقاي فلینت توضیح دادکه مانده

اي کـه شـرکت تولیـد     الت عالیرغم محصو هاي شرکت، به شده فراتر رفته است. الگوي زیان اعتباري تعیین

مستقیم تصمیمات آقاي هاسکینز بود که در تحقیـق و  ي  نتیجهشد،  کرد و در صنعت با استقبال مواجه می می

کـار   عنـوان وثیقـه بـه    هاي دریافتنی که بـه  توسعه و بازاریابی مبالغ متنابهی خرج کرده بود. و باالخره، حساب

خوانـد؛ بعضـی    قبـول نمـی   هاي قابل د، همواره با تعریف بانک از وثیقهرفت و در تعیین مقدار وام مؤثر بو می

  نبود. منابعی هاي  هاي دریافتنی حساب حساب

فرانسیسکو  کرد که شرکت ابزار فنی پزشکی با دو بانک بزرگ دیگر در سان آقاي فلینت اشاره می

نظرهـاي مسـئوالن    ي نقطـه  . خالصـه ها هم اطالعـات بگیـرد   تواند از آن کرد، بنابراین آقاي وینتر می کار می

  آمده است.  3اعتباري این دو بانک در جدول 

در هنگام بازدید از امکانات تولیدي شرکت ابزار پزشکی، آقاي وینتر توجه کرد که فرایند تولیدي 

طـور   شـد. بـه   عمدتاً عملیات مونتاژ بود: صدها محصول که در مقادیر کوچـک تولیـد شـده بـود مونتـاژ مـی      

تـا   10میزان تولید  بهبسته ها  کشید. موجودي هفته طول می 8تکمیل فرایند تولید ابزارآالت پزشکی  متوسط،

شد تا هر سفارش جدیدي بالفاصـله پاسـخ داده شـود. بـا ایـن همـه، آقـاي هاسـکینز          هفته نگاهداري می 12

سیستم کنترل موجودي ، یک 1994ها حاصل شود. در اواخر سال  اي از موجودي امیدوار بود که منافع عمده

دلیـل فشـارهاي    گرفت در شرکت ایجاد شده بود. هرچند به تولید و فروش را دربر می ،کامپیوتري که خرید

ها سر و کـار نداشـت، امـا احسـاس      ي محصوالت و فروش، آقاي هاسکینز شخصاً با سیستم موجودي توسعه

  تر در آن نهفته است.  جویی بیش هایی براي صرفه کرد فرصت می

هـا بـه    فروخـت. ایـن فـروش    محصول می پزشکشرکت به بیش از سه هزار بیمارستان، کلینیک، و 

شـد.   ي بهره بود، بدون بررسی جدي وضع مشـتري، انجـام مـی    روز بدون هزینه 30شکل اعتبارات باز که تا 
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ري مطالبـات  آو اي از مشتریان خیلی کم است، اما جمـع  ي پاره هرچند آقاي هاسکینز باور داشت که سرمایه

ي فروشـندگان کمـی تـأخیر را     وضعیتی عالی داشت. البتـه، پرداخـت بـا تـأخیر واقعیتـی رقـابتی بـود؛ همـه        

 8/1، از جملـه  1995دسـامبر   31هاي دریافتنی در دفاتر حسـابداري شـرکت در تـاریخ     پذیرفتند. حساب می

هـاي   داد. جـدول عمـر حسـاب    یهـا را نشـان مـ    % کـل دارایـی  27میلیون دالر مطالبات از مشتریان خـارجی،  

  آمده است:  3دریافتنی در جدول 

  3جدول 

  (ارقام به دالر)                                                                               

  ماه ارسال کاال
عمر مطالبات 

  (روز)
  فروش  دریافتنی  هاي ي حساب مانده

  2ر917ر000  2ر598ر000  0-30  1995دسامبر 

  2ر657ر000  1ر890ر000  31-60  نوامبر

  2ر730ر000  627ر000  61-90  اکتبر

    881ر000  90بیش از   قبلهاي  ماه

    5ر996ر000    جمع

هاي اعطایی نیز مطرح کرد، و از آقاي هاسکینز خواسـت   ي وام آقاي وینتر سؤاالتی در مورد سابقه

، 1995هاي مختلف فعالیت شرکت براي بانک فراهم آورد. در سال  تا امکان دسترسی کاملی به ارقام بخش

بـود کـه در سـال     ریزي شده سري بود، و برنامه ي سربه دو بخش از سه بخش فعالیت شرکت نزدیک به نقطه

هاي رشد عظیمی برخوردار بود، هنـوز زیـان    سودآور شوند. بخش سوم فعالیت شرکت که از فرصت 1996

سرعت موقعیت تولید و فروش این بخش را بهبود بخشد. هر سـه بخـش    کوشید که به داد، و مدیریت می می

  داشتند.  هاي تحقیقاتی، تولیدي، فروش، و بازاریابی موفقی فعالیت شرکت سازمان

ي  مسئوالن اعتباري کمک گرفـت تـا رابطـه   دیگر وقتی آقاي وینتر به بانک بازگشت، بالفاصله از 

اي ترتیـب داده شـد و    بسیار نزدیک وسترن نشنال بانک و بایولجیکال لبز را مورد مطالعـه قـرار دهـد. جلسـه    

آقـاي هاسـکینز مـدیر اجرایـی      یکی از معاونان آن شرکت به بانک آمد تا به آقاي وینتر اطمینـان دهـد کـه   

اي است که جسارت و خصلت کارآفرینی شدید وي عامـل مهمـی بـراي حضـور فعـال شـرکت ابـزار         قوي

ي پشـتیبانی دال بـر    پزشکی در صنعت در حال تحول ابزار پزشکی است. بایولجیکال لبز آماده بود کـه نامـه  
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بـه  » هـاي بسـیاري دارد   ي آن شرکت طـرح کند و برا هاي شرکت ابزار پزشکی حمایت می از تالش«که  این

  بانک بدهد. البته، سیاست شرکت مانع از آن بود که بایولجیکال بدهی را ضمانت کند. 

، آقاي هاسکینز دوباره بـه بانـک وسـترن نشـنال آمـد تـا توضـیح دهـد کـه بانـک           1996 یم 8روز 

ي مالی را افزایش دهد. گرچه در آغاز ها سپاري دارایی آماده نیست که میزان وام به شرکت با وثیقه ویل سان

ابزار ، اما به شرکت پرداخته بودمیلیون دالر  4ه مبلغ برا گذاري خود  لبز آخرین قسط سرمایه ماه، بایولجیکال

میلیون دالري خود را پر کرده بود. آقاي هاسکینز امیدوار بـود کـه بانـک     6سرعت خط اعتباري  به پزشکی

دالري به شرکت بدهد، و حاضر بود این شرط را بپذیرد که کل بدهی خود بـه   میلیون 8نشنال خط اعتباري 

  ویل را نیز تسویه کند.  بانک سان

آقاي وینتر به آقاي هاسکینز قول داد کـه ظـرف چنـد روز پاسـخ مثبـت یـا منفـی خـود را بـه ایـن           

  درخواست بدهد. 

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

  1993    1994    1995  

  دالر 30ر848    دالر 21ر624    دالر 13ر198  خالص فروش

  13ر989    9ر682    6ر825  رفته ي کاالهاي فروش شده تمام قیمت

  16ر859    9ر942    6ر373  سود ناخالص

  14ر478    11ر374    6ر299  مخارج عمومی، فروش، و اداري

  4ر182    2ر839    1ر168  توسعه تحقیق و 

  )1ر801(    )2ر271(    )1ر094(  سود عملیاتی

  634    611    501  مخارج بهره

  627    1ر370    0  آوري و حق اختراع فروش فن

  321    336    103  سایر درآمدها

  )1ر487(    )1ر176(    )1ر491(  سود قبل از مالیات

  0    0    )202(  مالیات بر سود

  ) دالر1ر487(    ) دالر1ر176(    ) دالر1ر289(  خالص سود (زیان)
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  (هزار دالر) 1995-1993دسامبر  31هاي  ترازنامه. 4جدول  

  1993    1994    1995  

            هاي جاري دارایی

  ) دالر652(    ) دالر80(    دالر 1ر243  صندوق

  5ر996    3ر359    2ر549  هاي دریافتنی حساب

  9ر762    6ر782    3ر305  ها موجودي

  2ر605    2ر249    520  سایر

  17ر711    12ر310    7ر671  هاي جاري  کل دارایی

            هاي بلندمدت دارایی

  1ر802    1ر494    906  هاي ثابت خالص دارایی

  212    374    321  *اي هاي بلند سرمایه اجاره

  1ر049    1ر943    0  **ها گذاري سرمایه

  303    322    301  سایر

            ها کل دارایی

  دالر 21ر077    دالر 16ر443    دالر 9ر145  هاي جاري بدهی

  دالر 1ر735    دالر 2ر260    دالر 0  به بایولجیکال لبزاسناد پرداختنی 

  4ر900    5ر628    1ر307  اسناد پرداختنی به بانک

  0    0    47  اسناد پرداختنی به فروشندگان مواد و کاال

  1ر853    1ر926    725  هاي پرداختنی حساب

  1ر331    1ر086    740  مخارج معوق

  90    119    124  اي بلندمدت سرمایههاي  هاي بلندمدت و اجاره مدت وام بخش کوتاه

  33    37    22  سایر

            هاي جاري کل بدهی

  9ر942    11ر056    2ر965  هاي بلندمدت ارزش ویژه بدهی

  0    627    0  هاي فروش دریافت پیش

  0    0    254  بدهی بلندمدت

  139    277    267  اي اي بلندمدت سرمایه تعهدات اجاره

  10ر081    11ر960    3ر486  ها کل بدهی

  10ر996    4ر483    5ر659  ارزش ویژه

  دالر 21ر077    دالر 16ر443    دالر 9ر145  ها و ارزش ویژه جمع بدهی

سـال آینـده    10میلیـون دالر در سـال بـراي     5/2هاي بلندمدت عملیاتی به میزان  اي، شرکت وارد اجاره هاي بلندمدت سرمایه * غیر از اجاره

  ي شرکت مربوط است.  هاي بلندمدت به تسهیالت تولیدي عمده شده است. این اجاره

  بوط است. ها به مالکیت اقلیت در دو شرکت خصوصی کوچک مر گذاري سرمایه **

  . نقطه نظرهاي مسئول اعتبارت 3جدول 

  هاي مبتنی بر دارایی) فرانسیسکو (بخش وام بانک سان

اي اسـت. فـردي اسـت کـه در جریـان مـذاکره طـرف خـود را          داشـتنی  پیتر هاسکینز فـرد دوسـت  «

ري اسـت  گی عالوه، فرد پی خواند. به بخش فرا می کند، و او را به تمرین فکري پرکشش و لذت مجذوب می
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جـور   کـن مسـأله نیسـت؛ همـین     آید. اگر چیـزي را بخواهـد، ول   که هر هفته با تقاضاي جدیدي به بانک می

سـراغ بـاالترین مقـام در بانـک بـرود، و       دنبال آن است کـه بـه   آید تا باالخره بکند و برود. پیتر همواره به می

چرا که ما دیگر عالقه نداشتیم که بـدهی   فرانسیسکو را رها کرد و رفت، اش را حل کند. او بانک سان مسأله

دهی بـاالتر را   هاي شرکت، سقف وام شرکت از این هم باالتر برود. ما واقعاً معتقد نبودیم که کیفیت دارایی

  »ایجاب کند.

  هاي جدید) آوري دهی به فن بانک وست (گروه وام

کرد و در اختیار قرار  هاي شرکت ابزار پزشکی را شفاف کار است و حساب هاسکینز بسیار درست«

شـدند، و در جریـان تحـوالت     ریـزي اسـتراتژیک شـرکت دعـوت مـی      هاي برنامه داران به نشست داد. بانک

کارشناسـی   (Wharton)گرفتند. هاسکینز خوب تعلـیم دیـده اسـت، و از دانشـگاه وارتـون       شرکت قرار می

دهـد و   شی است. او همه را تکـان مـی  کو ارشد مدیریت بازرگانی دارد، و مدیر اجرایی قوي، کارا و سخت

  »ي قوت مهمی است. ي شرکت با بایولجیکال لبز هم نقطه کند. رابطه ایجاد حرکت می
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  . شرکت پوشاك همیار3-3ي  افته

، آقاي وثیق یکی از رؤساي شعب بانک ایران، تقاضـاي اعتبـار اخیـر    1389در اوایل فروردین سال 

شـکل   فروشی لباس کودکان به ین شرکت چندین فروشگاه خردهشرکت همیار را در دست بررسی داشت. ا

گـذار و مـدیر    کـه آقـاي علـی تجـدد، پایـه      1386اي دایر کرده بود. از آبان مـاه سـال    هاي زنجیره فروشگاه

میلیارد ریال به بانک مراجعه کرده بود تا نیازهاي مالی فصل پـاییز   10مبلغ  شرکت، براي دریافت اعتباري به

ي عـام   شـکل مضـاربه   دقت این حساب را زیر نظر داشت: با اعتبار اولیه بـه  د، رئیس شعبه خود بهرا تأمین کن

(اعتبار در حساب جاري) موافقت شده بود و از آن زمان نیاز شرکت به پول بیشتر همواره در حـال افـزایش   

اخیر آقاي تجدد بـراي  طور دایمی ادامه و افزایش یافته بود. درخواست  بود. بدهی شرکت همیار به بانک به

نشـده بـه موجـودي در     بینی خواست صرف تأمین مالی نیازهاي پیش میلیارد ریال اعتبار جدید بود که می 10

هاي آینده کند. حال آقاي وثیق قصد داشت تغییرات حساب شـرکت همیـار را از آغـاز کـار، یعنـی از       هفته

  ، مورد بررسی قرار دهد. 1386سال 

  1386تأسیس شرکت در آبان 

گذاري فروشگاه همیار را افتتاح کـرد. در   میلیارد ریال سرمایه 15با  1386آقاي تجدد در پاییز سال 

فروشی لباس کودکان نداشـت، امـا در امـر خریـد و فـروش و       ي خاصی در کار خرده آن تاریخ، وي تجربه

کـار بـا چنـدین     فروشـی حاصـل   هاي وسیعی داشت. تجربـه در سـطح خـرده    توزیع کاالهاي مصرفی، تجربه

هاي جنوبی کشور بود. هنگامی که آقاي تجدد تصمیم گرفت خود فروشگاهی باز  شرکت در سرتاسر منطقه

ي لباس کودك را برگزید، چرا کـه   فروشی را زیر نظر گرفت، و نهایتاً رشته هاي مختلف خرده کند، فعالیت

  به نظر او تقاضاي ارضانشده در این بازار فراوان بود. 

جدد عمالً کار را با افتتاح سه فروشگاه در شمال تهران آغـاز کـرد. شـش هفتـه بعـد از ایـن       آقاي ت
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ي دیگر، یکی در خود تهران و چهار فروشگاه در شهرهاي بزرگ کشور، افتتاح کرد.  تاریخ، وي پنج مغازه

خریـد یـا    ي کـرد، و در مـورد نحـوه    ها و واردکنندگان پوشاك تهران خرید می آقاي تجدد خود از تولیدي

چنین، وي شخصـاً در مـورد چگـونگی     گرفت. هم هاي بازاریابی تصمیم می گذاري و سیاست فروش، قیمت

شد؛ خود آقـاي تجـدد کارمنـدان را     داد. هر فروشگاه با دو کارمند اداره می ها نظر می تزئین دکور فروشگاه

هـا گنجـایش آن    کرد. فروشگاه م میهاي فروش آنان استخدا ي کار، وضع ظاهري و توانایی باتوجه به سابقه

مدت موجودي  میزان مصرف کوتاه ها انبار شود؛ درواقع، فقط به را نداشت که مقدار زیادي موجودي در آن

ي متوسـط   ها همه استیجاري بودنـد و سـرقفلی پرداخـت نشـده بـود. اجـاره       یافت. مغازه ها انتقال می به مغازه

  یال بود. میلیون ر 100ي هر مغازه حدود  ماهانه

شد و به هیچ  چون هر نوع پوشاك دیگري فصلی بود، فروش نقد انجام می فروش لباس بچه نیز هم

گذاري در موجودي کاال بود، زیـرا کـه    ي سرمایه هاي ثابت نیازي نبود. عمده گذاري در دارایی نوع سرمایه

غییر در مد به مشـتریان فروختـه   شد و مطابق عادت، فصل و ت انواع مختلف پوشاك باید خریداري و انبار می

آذرمـاه   30خـرداد و   15شد. براي رفع نیازهاي فصـلی، هـر سـال بایـد مقـدار زیـادي موجـودي قبـل از          می

رسـید؛ تقریبـاً حـدود     اي همیار، پوشاك نوزاد نیز به فـروش مـی   هاي زنجیره شد. در فروشگاه گردآوري می

داد. بیشتر تولیدکنندگان و واردکنندگان لبـاس   یل میها را این اقالم تشک % کل فروش و ارزش موجودي15

رسـید. در مـورد لبـاس     % در مـاه مـی  4دادند؛ نرخ تخفیف گاهی حتی به  بچه براي فروش نقدي تخفیف می

  درصد بود.  4تا  3نوزاد، نرخ تخفیف بین 

  1387اولین اعتبار ـ آبان 

را  1387ماه اول سال  6تجدد عملیات  ، آقاي1387در فرم درخواست اولین اعتبار در آبان ماه سال 

بسیار خوب گزارش کرد؛ صورت سود و زیان و ترازنامه را همان زمـان بـه بانـک ارائـه داد. بیشـتر فـروش       

مـاه   3یـا   2هـا فقـط    مربوط به سه فروشگاه شمال شـهر تهـران بـود، چـرا کـه از تـاریخ افتتـاح دیگـر مغـازه         
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کت همیار، آقاي تجدد ساختمانی در خیابـان شـریعتی داشـت    گذاري در کار شر گذشت. غیر از سرمایه می

هـاي   میلیارد ریال بود. ارزش سایر دارایـی  15میلیارد ریال بود؛ این ساختمان در گرو  25که قیمت بازار آن 

ي مالقات با آقاي وثیق بـراي وي توضـیح داد    میلیارد ریال بود. آقاي تجدد در جلسه 15آقاي تجدد حدود 

 15لباس کودك رقابت کم و سود زیاد است. آقاي وثیق به این نتیجه رسید که اعطاي اعتبار  ي که در رشته

میلیارد ریالی به شرکت جوان و درحال رشد همیار کار خطرناکی نیست، و سـعی کـرد نظـر مسـاعد رئـیس      

در پایـان   ي حسـاب  منطقه را براي اعطاي اعتبار جلب کند. البته، شرط وي با آقاي تجدد آن بود کـه مانـده  

طلـب آقـاي تجـدد، از وي قـول      ي متهـور و زیـاده   کالً صفر شود. آقاي وثیق با شـناخت روحیـه   1387سال 

  مشورت بانک، شرکت هیچ فروشگاه جدیدي باز نکند.  گرفت که بدون

  1388ماه اول سال  6رویدادهاي 

ا به همراه آورد. ر 1387هاي مالی سال  ، آقاي تجدد صورت1388در مراجعه به بانک در فروردین 

میلیــارد ریــال بــیش از رقــم  8ي موجــودي پایــان ســال  آقــاي تجــدد بــه رئــیس شــعبه اطــالع داد کــه مانــده

، 1388مـاه اول سـال    6شده بوده، زیرا که فروش بهمن و اسفند کمتر از برآورد بوده اسـت. بـراي    بینی پیش

میلیـارد ریـال بـرآورد     25یات و برداشـت را  میلیارد ریال و سود قبل از مال 223آقاي تجدد فروش را معادل 

میلیارد ریال رسـیده و بعـد کـاهش     75شد موجودي کاال در خرداد به باالترین رقم یعنی  بینی می کرد. پیش

 15معـادل   1387ي بدهی به بانک در پایان سال  میلیارد ریال برسد. هرچند مانده 29مهر ماه به  20یافته و در 

رسـید.   میلیـارد ریـال مـی    10 )، اما این مانده در اوایل فروردین کاهش یافتـه و بـه  1لمیلیارد ریال بود (جدو

میلیـارد   10درخواست آقاي تجدد از بانک این بود که براي پرداخت بدهی مالیاتی شـرکت، بانـک اعتبـار    

وجـه بـه   ریالی جدیدي را به شرکت اعطا کند که تا پایان شهریورماه بازپرداخت خواهد شد. آقاي وثیق با ت

میلیـارد ریـال اعتبـار موافقـت      5بازپرداخت خواهد شد، با درخواست  6این مسأله که کل اعتبار تا پایان ماه 

  ي کل اعتبارات بانک را جلب کرد.  کرده و نظر مساعد سرپرست منطقه و اداره
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فی را مطرح میلیارد ریال اعتبار اضا 5طی ماه بعد، آقاي تجدد دوبار به شعبه مراجعه کرد و تقاضاي 

کرد. صاحب مؤسسه گـزارش کـرد کـه در اواخـر فـروردین فروشـگاه دیگـري در تهـران افتتـاح کـرده و           

خواست بـا اعتبـار جدیـد موجـودي کـاالیی را کـه در        ي دیگري در رشت باز کند. وي می خواهد شعبه می

ندازي کند. آقاي تجدد ا انباشته شده بود، خریداري کرده و فروشگاه رشت را راه فروشگاهی در رشت قبالً

بسیار پایین برآورد شده، و سود واقعی به مراتب  1388ماه اول سال  6شده براي  بینی اطالع داد که سود پیش

عمل آمد که تـا   میلیارد ریالی جدید موافقت شد، اما تأکید فراوان به 5بیشتر خواهد بود. با درخواست اعتبار 

  ه، هیچ فروشگاه جدیدي افتتاح نشود. ماه 6ي ارقام سود و زیان واقعی  تهیه

  1388ماه دوم سال  6رویدادهاي 

ي  ي اجـاره  رسید. در این تـاریخ، کـل هزینـه    13اي به  هاي زنجیره تا اواخر ماه مهر، تعداد فروشگاه

شد. در مراجعه به بانک در این ماه، آقاي تجدد اظهار داشـت   میلیارد ریال در سال بالغ می 20ها به  فروشگاه

میلیـارد ریـال    70ها به رقـم متوسـط    ه سطح موجودي کاالي مورد نیاز، متناسب با فروش جاري فروشگاهک

ي بـدهی خـود بـه بانـک را      توانست طبق قرار خود، تا پایـان مهرمـاه، همـه    رسیده است. هرچند مؤسسه نمی

ي بدهی خود بـه بانـک    اندهکم م میلیارد ریالی، دست 10میلیارد ریال از یک تعهد  9بپردازد، اما با پرداخت 

  ).1میلیارد ریال کاهش داده بود (جدول 16را در این تاریخ به 

، در اواسط آذرماه در اختیار بانک قرار گرفت. چند روز 1388ماه از سال  9هاي مالی فعالیت  صورت

میلیارد ریال  9مبلغ میلیارد ریالی را تمدید کند و اعتبار جدیدي به  16بعد، آقاي تجدد از بانک خواست اعتبار 

ي  براي تأمین مالی افزایش فصلی موجودي کاال به وي اعطا شود. برآورد او این بود که در پایان آذرماه، مانده

رسید. آقاي تجدد گزارش کرد که رقم سود قبل از کسر برداشت  میلیارد ریال می 75حساب موجودي کاال به 

شد. آقاي وثیق با درخواست اعتبار اضافی موافقـت کـرد،    در ماه بالغ میمیلیارد ریال  5تا  3از مهر تا دي ماه به 

  که همیار تا پایان اسفندماه، کل بدهی خود به بانک را واریز نماید.  مشروط بر آن
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  1389سال ماه اول  6رویدادهاي 

ن سـال  شده به تاریخ پایا بینی ي پیش ، آقاي تجدد یک بار دیگر با ترازنامه1389در اوایل فروردین 

میلیارد ریال رسیده بـود، امـا طبـق     87به بانک مراجعه کرد. هرچند موجودي کاال در پایان دي ماه به  1388

هـا،   ي فروشـگاه  عـالوه، در همـه   میلیارد ریال کاهش یافته بود. بـه  6/5ارقام ترازنامه موجودي در پایان سال 

  حسابرسی پایان سال در جریان بود.

ته بود بدهی بانکی خود را طبق توافق کامالً تسویه کند، ولی اشاره داشت هرچند آقاي تجدد نتوانس

میلیارد  18شهریور،  31که سرمایه در گردش شرکت نسبت به  مراتب بهتر از انتظار بوده، و این که سودش به

نیز  1388ي واردات در اواخر  اي در زمینه ریال افزایش یافته بود. آقاي تجدد در مورد شروع فعالیت گسترده

  ي کاالها بود.  شده اطالعاتی در اختیار بانک گذاشت. هدف از این فعالیت کاهش قیمت تمام

ونقـل   مالک شرکت تصریح کرد که وي خود کار انتخاب پوشاك، سفارش خرید و ترتیب حمـل 

 کـرد.  هـاي دیگـر اسـتفاده مـی     کاري از خدمات شرکت عهده خواهد داشت، اما در مورد امور ترخیص را بر

میلیـارد   7/3کرد که سود قبل ازمالیات عملیات واردات ظرف چند ماه گذشته برابـر   آقاي تجدد برآورد می

گرفـت، و وي امیـد آن    فروشـی صـورت مـی    منظور خـرده  ها به ریال بوده است. واردات فقط براي فروشگاه

جـا کـه    کنـد. از آن  فروشی خود در فصل آتی را از ایـن منبـع تهیـه    درصد کل نیازهاي خرده 60داشت که 

رو، تقاضـا   تر و بیشتري به منابع مالی داشـت. از ایـن   شرکت درگیر واردات شده بود، آقاي تجدد نیاز فوري

میلیارد ریال به سقف اعتباري شرکت اضافه شود تا بتوانـد اعتبـارات اسـنادي خـود را بـاز کنـد.        10کرد  می

  تقاضا موافقت کرد.  چون سود شرکت افزایش یافته بود، آقاي وثیق با این

ها  را دریافت کرد. این صورت 1388هاي مالی سال  ، بانک صورت1389در اواسط اردیبهشت ماه 

گفت شرکت سه فروشگاه جدید دیگر، یکی در تهران و دو فروشگاه دیگر در  با گزارشی همراه بود که می

رسـید. بعـد از    واحد مـی  16کت به هاي شر اصفهان تأسیس کرده است. با افتتاح این سه، جمع کل فروشگاه
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میلیـارد ریـال اعتبـار اضـافی تقاضـا کـرد تـا         15، آقاي تجدد از آقاي وثیق 1388بررسی گزارش مالی سال 

میلیـارد ریـال    80ها برابر  هاي الزم براي فصل بهار را تدارك ببیند. وي گزارش کرد که موجودي موجودي

). آقـاي تجـدد   1رسـاند (جـدول    میلیارد ریال مـی  35ک را به بوده و اعتبار اضافی، کل بدهی شرکت به بان

اعتقاد راسخ داشت که مبلغ مورد تقاضاي وي فقـط در فصـل بهـار ضـرورت داشـت (یعنـی در فصـلی کـه         

بازپرداخت بود. بانک با تقاضاي آقاي تجدد موافقت کـرد بـه    ها خیلی زیاد بود) و پس از آن قابل موجودي

  ان شهریور ماه به صفر برسد. که کل بدهی تا پای شرط آن

 31هـاي تـا    در اواسط تیر ماه، آقاي تجدد به بانک رفت تا به اطالع مدیر بانک برساند کـه فعالیـت  

میلیارد ریال و سود قبـل از مالیـات و برداشـت     155خرداد با موفقیت کامل همراه بوده است، فروش به رقم 

میلیـارد ریـال از    7/9فروشـی و   میلیـارد ریـال از خـرده    2ود، میلیارد ریال رسیده بود؛ از این رقم سـ  7/11به 

میلیـارد ریـال    180فروشـی بـه    ي بعدي، فروش خـرده  شد در سه ماهه بینی می واردات حاصل شده بود. پیش

 60فروشی تا پایان شهریور ماه بـه   ها، موجودي کاالهاي خرده حال، با کنترل دقیق موجودي برسد، و در عین

میلیـارد   100هاي جـاري خـود را    کاهش یابد. در پاسخ به استعالم بانک، آقاي تجدد موجوديمیلیارد ریال 

میلیارد ریال آن کاالهاي در راه بود. آقاي تجدد کماکـان معتقـد بـود کـه تـا پایـان        17ریال اعالم کرد که 

  شهریور کل بدهی خود را واریز خواهد کرد.

  1389ماه دوم سال  6رویدادهاي 

میلیـارد ریـال    15، آقاي وثیق دریافت که شرکت همیار بدهی خود را به 1389اه سال در شهریور م

هاي گسترش  ي طرح وگوهاي خود با آقاي تجدد در زمینه ). وي در جریان گفت1کاهش داده بود (جدول 

 شعبه داشته و سطح فعالیت وسیعی را براي پاییز 18شرکت در فصل پاییز متوجه شد که شرکت در آن زمان 

رفت کـه جمـع فـروش در     میلیارد ریال رسیده و انتظار می 40فروشی در آبان ماه به  تدارك دیده بود. خرده

میلیارد ریال برسد. آقاي تجدد در این فاصله براي پوشاك وارداتی خود چند مشـتري   100آذر و دي ماه به 
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فروشی او  هاي کاالهاي خرده جوديکرد تا پایان آذر مو بینی می در جمهوري آذربایجان یافته بود. وي پیش

  میلیارد ریال وام اضافی درخواست کرد.  5رو  به باالترین سطح رسیده و از این

داد  آذر دریافت کـرد کـه نشـان مـی     30اي به تاریخ  در اواسط دي ماه، بانک صورت مالی خالصه

فروشی بـود.   د ریال مربوط به خردهمیلیار 6/98میلیارد ریال افزایش یافته و از این رقم  9/130ها به  موجودي

فروشی تا پایان سال  هاي خرده گفت موجودي آقاي تجدد به این صورت یادداشتی ضمیمه کرده بود که می

  یافت.  میلیارد ریال کاهش می 65به 

میلیـارد   65اسفند، آقاي تجدد اظهار کـرد کـه رقـم     12ي مالقات با آقاي وثیق در تاریخ  در جلسه

گرفـت.   وجودي، دیگر براي فعالیت شرکت ناکافی بوده و امکان گسـترش را از شـرکت مـی   ریال حداقل م

دانست. در این مالقات، آقـاي تجـدد اعتبـاري جدیـد      تر می میلیارد ریال را صحیح 90وي در آن زمان رقم 

د. وي نسبت فروشی در فصل بهار تقاضا کر میلیارد ریال براي تأمین مالی واردات و نیازهاي خرده 10مبلغ  به

هاي وارداتی بسیار امیدوار بود و بر سودآوري آن تأکید داشـت. آقـاي تجـدد بـه رئـیس       ي فعالیت به آینده

میلیارد ریال  30میلیارد ریالی جدید که رقم کل بدهی شرکت به بانک را به  10بانک اطمینان داد که اعتبار 

وي قصـد تقاضـاي دیگـري بـراي وام نخواهـد      رساند، براي نیازهاي جاري شرکت کامالً کـافی بـوده و    می

  داشت. این درخواست مورد تصویب بانک قرار گرفت. 

  1390آخرین تقاضاي اعتبار ـ فروردین 

ي  و ترازنامـه  1389مـاه آخـر سـال     5هـاي   ، آقاي تجدد گزارش فعالیـت 1390در اواسط فروردین 

 50به  1390ماه اول سال  6اك وارداتی در کرد که فروش پوش بینی می پایان سال را به بانک آورد. وي پیش

ي شرکت مورد استقبال فراوان قـرار گرفتـه و خریـداران بسـیاري      هاي بهاره میلیارد ریال خواهد رسید. مدل

کرد و  % پوشاك خود را رأساً وارد می60خواهان آن بودند. وي اظهار داشت که شرکت در آن زمان دیگر 

فروخت. آقاي تجدد توضیح داد که اگر بر واردات خـود بیفزایـد،    س میهاي دیگر نیز جن حتی به فروشگاه
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دلیل پیشـنهاد و   مشتري فراوانی براي کاالهاي خود دارد، و افزایش واردات نیز کامالً عملی است، و صرفاً به

رود. آقاي تجدد از حجم فروش شرکت نیز راضی بود، چرا که معتقد  اصرار بانک است که آهسته پیش می

چنان حفظ کـرده اسـت. بـا     ي خود را هم ي رقبا از کسادي بازار، وي سطح فروش گذشته رغم شکوه بهبود 

کردکـه بانـک از    توجه به رشد مداوم شرکت و همکاري آن بـا بانـک، آقـاي تجـدد اظهـار امیـدواري مـی       

  طور کلی راضی باشد، و با تقاضاي جدید وام موافقت کند.  شرکت به

ي اعتبار اسـنادي   میلیارد ریال صرف تسویه 10مبلغ  جدید مورد درخواست بهرفت اعتبار  انتظار می

مربوط به کاالهاي رسیده به بنادر ایران شود. آقاي تجـدد بـر ایـن اعتقـاد بـود کـه وي هـیچ مشـکلی بـراي          

هاي گذشته سـود   بازپرداخت کامل بدهی خود به بانک تا اواسط تابستان نخواهد داشت. هرچند که در سال

فروشـی تعلـق    فروشی حاصل شده بود، اما آقاي تجدد مطمئن بود آینـده بـه فعالیـت عمـده     از خرده شرکت

میلیارد ریالی جدید به شرکت کمـک خواهـد    10داشت. وي در هنگام ترك بانک تصریح کرد که اعتبار 

رد ریالی امکان میلیا 40جا که کل اعتبار  کرد تا قدرت بازپرداخت کل بدهی خود به بانک را بازیابد. از آن

هـاي نقـدي حاصـل از     آورد، آقاي تجـدد معتقـد بـود کـه جریـان      هاي تولیدي را فراهم می گسترش فعالیت

  شد. فعالیت تولیدي در شش ماه آتی به مراتب بیش از مبلغ کل بدهی به بانک می
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  ها   سؤال

هــاي شــرکت تولیــد و پخــش پوشــاك همیــار مــورد تأییــد شماســت؟   ي گســترش فعالیــت آیــا نحــوه .1

 اید؟  کنید و آیا با اقدامات وي موافق مدیریت آقاي تجدد را چگونه ارزیابی می

کنیــد  آیــا تقاضــاي مکــرر بــراي وام و تمدیــد اعتبارهــاي اعطــایی امــري خطرنــاك اســت؟ فکــر مــی   .2

 را کالً تسویه کند؟  شرکت بتواند بدهی خود به بانک

آقــاي وثیــق در مــوارد متعــدد بــا درخواســت اعتبــار جدیــد بــراي شــرکت موافقــت کــرده اســت. آیــا   .3

 کنید؟  اقدام وي را تأیید می

 میلیارد ریالی موافقت کند؟  10آیا بانک باید با درخواست اعتبار  .4

ــا     .5 ــه ت ــت ک ــاد اس ــن اعتق ــر ای ــدد ب ــاي تج ــان  6آق ــر جری ــاه دیگ ــدي ورودي  م ــاي نق ــاد  آنه ــدر زی ق

 شود؟ نظر شما در این مورد چیست؟  خواهد بود که واریز کل وام ممکن می

  1جدول 

  شرکت پوشاك همیار 

  (ارقام به میلیارد ریال)ي اسناد پرداختنی به بانک در پایان ماه  فهرست مانده
  1387  1388  1389  

  20  20    فروردین

  35  25    اردیبهشت

  35  25    خرداد

  35  25    تیر

  25  25    مرداد

  25  16    شهریور

  15  16    مهر

  15  16  11  آبان

  20  25  15  آذر

  20  25  15  دي

  20  16  15  بهمن

  30  10  15  اسفند
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  2جدول 

  همیار  پوشاكشرکت 

  ریال)میلیون (ارقام به هاي مختلف  دورهي  هترازنام
  شده حسابرسی  

30/6/1387  

  شده حسابرسی

29/12/1387  

  شده حسابرسی

30/6/1388  

  تخمینی

30/9/1388  

  شده حسابرسی

29/12/1388  

  تخمینی

15/4/1389  

  شده حسابرسی

30/7/1389  

  تخمینی

30/9/1389  

  تخمینی

29/12/1389  

                    ها دارایی

  8ر000  14ر000  8ر400  6ر000  4ر400  16ر000  10ر900  8ر600  4ر600  صندوق

  30ر100  8ر300  2ر200    2ر800          بدهکاران

کاالهاي خرید و موجودي 

  فروش

  105ر000  99ر900  77ر200  84ر000  64ر500  75ر000  57ر900  48ر200  27ر000

موجودي کاالهاي 

  فروشی عمده

  41ر000  31ر000  25ر000  17ر000  1ر000        

  184ر100  153ر200  112ر800  107ر000  72ر700  91ر000  68ر800  56ر800  31ر600  هاي جاري دارایی

  35ر000  31ر200  32ر300  د.ا.ن  30ر600  د.ا.ن  20ر700  17ر700  13ر600  مبلمان و لوازم (خاص)

  2ر100  4ر300  4ر100  د.ا.ن  4ر100  د.ا.ن  7ر700  2ر700  2ر100  ها سایر دارایی

  221ر200  188ر700  149ر200  د.ا.ن  107ر400  د.ا.ن  97ر200  77ر200  47ر300  ها  جمع دارایی

                    ها و سرمایه بدهی

  30ر000  20ر000  15ر000  35ر000  10ر000  25ر000  16ر000  15ر000    بانک اسناد پرداختنی ـ

          1ر700    2ر600  1ر100  3ر100  اسناد پرداختنی ـ دیگران 

  40ر200  42ر600  35ر200  22ر000  15ر100  26ر000  22ر200  11ر000  10ر700  هاي پرداختنی حساب

  11ر000  14ر500  12ر000  3ر000  4ر500  2ر000  3ر200  4ر900  2ر700  هاي معوق هزینه

  81ر200  77ر100  62ر200  60ر000  31ر300  53ر000  44ر000  32ر000  16ر500  هاي جاري بدهی

  140ر000  111ر600  87ر000  د.ا.ن  74ر100  د.ا.ن  53ر200  45ر200  30ر800  ارزش ویژه

  221ر200  188ر700  149ر200  د.ا.ن  107ر400  د.ا.ن  97ر200  77ر200  47ر300  جمع بدهی و سرمایه

  

  13/1/1390  11/10/1389  2/9/1389  18/4/1389  17/2/1389  21/9/1388  13/9/1388  25/1/1388  16/8/1387  تاریخ وصول گزارش به بانک 

  : در اختیار نیست.* د.ا.ن

  ها در واحدهاي تولیدي انبار شده است. میلیارد ریال کاالهاي تولیدي به سفارش فروشگاه 150* شامل 
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  هاي نیجریه ي بررسی تقاضاي اعتبار در بانک نحوه .3-4ي  افته
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 فصل چهارم: 

 ساختار مالی و تقسیم سود
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  . شرکت محصوالت آوون4-1ي  افته

  ؟؟؟

  1ي ساختار سرمایه نظریه آي: سی . شرکت ارتباطات ام4-2ي  افته

ي نوزدهم مرکز  ي دفترش در طبقه  کنار پنجره 2، کاتسو میتسونو1996ي   در یک صبح سرد زمستانی از ماه فوریه

کرد. کاتسو در پنج ماه نخست اقامتش در  تماشا می را انداز باشکوه بندر نیویورك تجارت جهانی ایستاده بود و چشم

قدر وقت  ، در عین شگفتی شادمان بود که این3گذاري لینچ اش با بانک سرمایه نیویورك، یعنی در سال اول همکاري

را کشف کند. در طول این دوره او توانسته بود آپارتمانی براي خودش پیدا کند، به میدان  4اپل ارد که بیگ آزاد د

بار  گاه سري به سوشی به ها گاه  هاي لینکلن سنتر حضور یابد و عالوه بر این مدیسون برود و بازي کند و در کنسرت

  هم زد. آرامش این ایام را به  5کورتی ي خود بزند. اما یک روز تلفن اضطراري رئیسش آنا محله

ها تلفن کرده بود تا  آي که مشتري قدیمی شرکت لینچ بود، به آن سی صبح همان روز شرکت ارتباطات ام

اي براي بازخرید بخشی از سهام عادي خودش که در دست مردم بود، با لینچ مشورت کند.  ي برنامه درباره

آي در بازاري که به طور کلی داغ و  سی سهام امقیمت  1995سال  در طول ،بینیم می 1شکل که در  چنان

شده بود و مدیران این شرکت شاهد نگرانی سهامداران خود شده بودند. در نشست سستی پررونق بود، گرفتار 

شرکت بود تا بدین طریق ارزش سهام منتشره ي بازخرید بخشی از سهام  مدیره بحث اصلی درباره هیأت

کرد که تأمین  یکی از مدیران قدیمی شرکت با اصرار تمام پیشنهاد می 6باال ببرند. گوین فیلیپسسهامداران را 

هاي شرکت باشد. استدالل فیلیپس این بود که این عمل  ي بازخرید از طریق افزایش بدهی مالی این برنامه

شود  شانه زمانی تأثیرگذار میانداز آتی این شرکت خواهد بود. او عقیده داشت این ن اي امیدبخش از چشم نشانه

بیش به دو و کم«درصد است  40را که در حال حاضر در سطح  7حقوق صاحبان سهام بهکه شرکت نسبت بدهی 

                                                 
١. MCI Communication, Corp.: Capital Structure Theory 

)، استاد مدیریت، دانشگاه ویرجینیا در Robert S. Harrisاس هریس ( )، استادیار مدیریت و رابرتSusan Chaplinskyکه سوزان چاپلینسکی ( ي متنی است این افته ترجمه

ي  دانشکده» هایی در مدیریت مالی افته«براي کالس  1394) آن دانشگاه متعلق است. متن در سال Dardenي داردن ( ي حقوق آن به بنیاد مدرسه اند؛ همه تهیه کرده 1977سال 

 است. مدیریت و اقتصاد دانشگاه شریف ترجمه شده
٢. Katzu Mizuno 
٣. Lynch Investment   
4  . Big Apple  
5. Anna Curti 
6. Gavin Philips 
7. debt-equity ratio  



65  

  

آي در  سی شرکت ام ي نسبت بدهی به سرمایه حتی در این سطح از بدهی، «برساند. فیلیپس اضافه کرد » برابر

بایست در حدود دو میلیارد  شرکت براي این اقدام می ،فیلیپس بر برآورد قیاس با کل صنعت پایین است. بنا

جاري ي  کرد. سایر مدیران نگران آن بودند که افزایش بدهی مانعی در راه برنامه بدهی اضافی منتشر میدالر 

 بازخرید، ي تر بودند. آنان به جاي برنامه شرکت باشد و خواستار رویکردي متعادلاي  هاي سرمایه هزینهگسترش 

گاه سهام  به گاهکرد قصد دارد  کردند. در این برنامه شرکت اعالم می ي خرید در بازار آزاد را پیشنهاد می برنامه

در این روش شرکت نیازي به  ،بنابراین دهد. اجازه می وجوه شرکتخود را بازخرید کند، اما فقط تا آنجا که 

  افزایش بدهی نداشت.

ي  آي، بعد از شنیدن پیشنهادهاي مدیران به کورتی تلفن کرد تا درباره سی ام، معاون ارشد شرکت 1ویلیام دوران

ي بازخرید و بخصوص در مورد تأمین مالی از طریق افزایش بدهی با او مشورت کند. دوران به این نیز اشاره کرد  برنامه

ران را تا آخر هفته منتشر ي خود براي بهبود ارزش سهام سهامدا که چون هیأت مدیره امیدوار است جزئیات برنامه

کند، الزم است که نظر کورتی را هرچه زودتر دریافت کند. کورتی بالفاصله دست به کار شد. او یکی از دستیاران با 

آي ممکن  سی اي که ام را مأمور کرد تا برآوردي دقیق از هر نوع اوراق قرضه 2ي خود به نام لنس آلتون دو سال سابقه

آي را بررسی کند.  سی ي بدهی ام م آورد و از میتسونو نیز خواست تا پیامدهاي افزایش عمدهاست منتشر کند، فراه

  ي خود را روز بعد به او گزارش دهند. هاي اولیه کورتی از هر دو کارمند خود خواست تا یافته

اما وقتی متوجه اش در صنعت ارتباطات راه دور مقایسه کند.  آي را با رقباي عمده سی میتسونو بر آن شد که ام

 بنگاه فعال در ارتباطات راه دور رسیده، از وسعت 40ردیف به حدود  هاي هم اش از شرکت شد که فهرست اولیه

توان براساس ریسک تجاري، بازاري که در آن فعال  ها را نمی ي این شرکت دانست که همه کار نگران شد. او می

ي آن  آي به شمار آورد. پس، بعد از مقایسه سی مقایسه با ام بلها، قا بودند، مالیات و نوع مقررات حاکم بر آن

  ).2ها محدود کرد (ر.ك شکل  آي بر مبناي آن معیارها، فهرست خود را به برخی از آن سی ها با ام شرکت

هاي زیادي  ها به فرض دهد. میتسونو براي تنظیم داده ردیف را نشان می هاي هم هاي مالی شرکت داده 3شکل 

که هر چند از وضعیت مالیاتی  ردیف مطمئن شود. نخست این هاي هم شد تا از انسجام و همسازي شرکتمتوسل 

درصد روبرویند. دوم از صرف  40ها با نرخ مالیات  ي شرکت ها مطمئن نبود، فرض کرد همه تک شرکت تک

                                                 
1. William Duran  
2. Lance Alton  
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برآورد بازده میانگین  درصد استفاده کرد که در شرکت لینچ معمول بود. این نرخ تفاوت آخرین 7ریسک بازار 

  داري امریکا بود. ي خزانه حسابی براي سهام با بازده اوراق قرضه

ي  آورد که حداکثر ارزش شرکت با حداقل سرجمع هزینه هاي درس مالی خود به یاد می میتسونو از کالس

ي سرمایه  ي حق مالی و میانگین موزون هزینه خواست هزینه رو، می ي آن ارتباط دارد. از این سرمایه

)WACCآي برآورد کند. بعد از بحث با سایر کارکنان بانک، به این  سی ي ام ) را بعد از تغییر ساختار سرمایه

 3/6گیري آن را از سطح جاري  هاي وام آي، هزینه سی ي باالتر شرکت ام نتیجه رسید که نسبت بدهی به سرمایه

هاي جدید  توان هزینه دهد و از آن می ر سرمایه را ارائه میهاي بازا آخرین نرخ 4درصد باالتر خواهد برد. شکل 

جا رسید که یک رویکرد  ) چه خواهد بود؟ میتسونو به این��ي سرمایه ( اخذ وام را استخراج کرد. اما، هزینه

  شود: است که به شکل زیر محاسبه می» بدون اهرم«و » با اهرم«استفاده از بتاي 

  

به ترتیب ارزش بازار بدهی و  Eو  Dبه ترتیب بتاهاي حق مالی اهرمی و غیراهرمی است.  �βو  �,�βجایی که 

  نرخ مالیات شرکت است. Tحق مالی است، و 

آي را  سی ي ام هاي سود و زیان و ترازنامه آخرین صورت 6و  5هاي  هاي مشابه، شکل غیر از اطالعات شرکت

ورد تغییر در عایدي هر سهم در سطوح مختلف درآمد عملیاتی توان براي برآ دهد. از این اطالع می نشان می

)EBIT.در صورت بازخرید سهام با اخذ تسهیالت استفاده کرد (  

دانست که این تحلیل و الزامات آن  تدوین شده است. میتسونو می 7در شکل  EBIT/EPSمقدمات تحلیل 

  آي است. سی مورد توجه وافر مدیریت ارشد ام

هاي این تصمیم را  ي پیچیدگی کرد، میتسونو نگران بود که رویکرد او همه هنگامی که روي این تحلیل کار می

ي موردنظر  تري استفاده کند، معموالً نرخ بازده دانست هرچه شرکت از بدهی بیش در برنگیرد. هر چند می

 8ي حق مالی تقریبی است. شکل  هزینه رود، اما در عین حال مطلع بود که برآورد نظري سهامداران باالتر می

که  داد. براي این ي سرمایه باید انجام می هایش از هزینه داد که طبق آموخته فهرست کارهایی را نشان می

  کرد: مطمئن شود کاري جا نمانده، از رویکردي سه سویه استفاده می

هاي نقدي مورد انتظار و  نبینی جریا هاي پوششی آتی شرکت براساس پیش بررسی آثار بدهی بر نسبت )1(

دهندگان احتمالی  ) پرسش از لنس براي اطالع از واکنش وام2یافته، ( هاي نقدي کاهش نیز جریان
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که شرکت در آینده  ) مرور این3دهد؟)، و ( بندي اعتباري شرکت را تغییر می (مثالً، آیا این انتشار درجه

اهبرد مالی بر تصمیمات تجاري شرکت تأثیر که چگونه این ر خواهد و بررسی این چقدر انعطاف می

 .1گذارد می

هاي اصلی پاسخ دهد، به این  که میتسونو به سئوال شبی بلند و سخت در پیش بود. اما قبل از این

  هاي مربوطه کار را شروع کند. نتیجه رسید که بهتر است با مرور نظریه

  

  

  

                                                 
  شود. بندي و عوامل دیگر توجه می پذیري، ریسک، درآمد، کنترل، زمان است که در آن تحلیل به انعطاف FRICTO. چارچوب تحلیلی مناسب استفاده از چارچوب  1
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 1شکل 

 سرمایه ساختار ينظریه: آيسیام ارتباطات شرکت

 عملکرد قیمت سهام صنعت مخابرات

 1995دسامبر  29تا  1993ي ژانویه 22شده در گذاري انجامدالر سرمایه 1ر000ارزش  
 دالر

 مأخذ اطالعات: بلومبرگ
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  2شکل 

  هاي مشابه در صنعت شرح شرکت

  شرح  اسم شرکت

Ameritech  
 اَمرتیک

هاي ایلینویز، ایندیانا، میشیگان، اوهایو و واشینگتن  هاي تابعه در ایالت هاي بل و دیگر شرکت هلدینگ بزرگی از شرکت

، امریتک اولین شرکت هلدینگ 1983ها را تحت پوشش دارد. در اکتبر سال  درصد جمعیت آن ایالت 75است که مستقیم 

آن بدین شرح است: خدمات  1994ارائه کرد. ترکیب درآمدي سال میلیون) 21اي بود که خدمات تلفن همراه ( منطقه

 9/49، 1990درصد. در سپتامبر  23درصد؛ دیگر خدمات،  22درصد؛ دسترسی شبکه،  12درصد؛ راه دور،  42محلی، 

 هاي درصد پس از افزایش سرمایه). امریتک از اولین شرکت 25درصد سهام مخابرات نیوزلند را خریداري کرد (اکنون 

  .AA2بندي اعتباري  کند. رتبه ي بل سابق است که خدمات تلفن راه دور ارائه می خانواده

AT&T   
  اندتی تی اي

از قبل  AT&Tترین شرکت تلفن راه دور جهان است که قبالً نام شرکت تلفن و تلگراف امریکا را داشت.  این بزرگ

هاي  درصد دارایی 23به دستور دادگاه انجام شد، و متولد شد و این کار  1983ي شرکت سیستم بل در سال  تجزیه

ي مدیریت اطالعات، خدمات مالی و لیزینگ  در سطح جهانی در حوزه AT&Tشده را دریافت کرد.  شرکت تجزیه

درصد؛ فروش  59اي،  آن بدین شرح است: خدمات ارتباطات ماهواره 1994کند. ترکیب درآمدي سال  کار می

شرکت  1994درصد. در سال  3درصد؛ خدمات مالی و لیزینگ،  10د؛ اجاره و غیره، درص 28محصوالت و سیستم، 

را خریداري و به خود ملحق  LINشرکت صداوسیماي  1995و در  NCRشرکت  1991، در McCawتلفن همراه 

  .AA3بندي اعتباري  کرد. رتبه

  آي سی ارتباطات ام

دهد. کاروکسب اصلی  المللی ارائه می راه دور را محلی و بین هاي راه دور از نظر وسعت که خدمات دومین شرکت تلفن

، 800کند. خدمات  ي مایکروویو و فیبري استفاده می میلیون مایل شبکه 3ر556آن صدا در ایاالت متحده است که از 

درصد  100کند. مخابرات بریتانیا  ارائه می 900گیري مستقیم در سطح جهان، فاکس، و خدمات  کمک اپراتور، شماره

  .A2بندي اعتباري  درصد حق رأي است. رتبه 20را دارد که حاوي  Aسهام عادي گروه 

  Sprintشرکت 

 اسپرنیت

با شرکت  1993کند. در مارس  ي تلفن مستقل در ایاالت متحد را اداره می این شرکت از نظر وسعت، دومین سامانه

و نیز ارتباطات راه  US Sprintدر طرح تجمیع منافع ادغام شد. خدمات راه دور را از طریق بازوي  Centralسنترال 

کند. فعالیت  میلیون نفر خدمات تلفن همراه ارائه می 2/20دهد. به  میلیون خطوط دسترسی ارائه می 65/6دور محلی را به 

 53آن بدین شرح است: راه دور،  1994ترکیب درآمدي سال  تهیه و ارسال راهنماي تلفن و توزیع بار مخابراتی نیز دارد.

  .BBBبندي اعتباري  درصد. رتبه 13درصد؛ غیره،  34درصد؛ تلفن محلی 

  شرکت ورلدکم

شد) از نظر وسعت چهارمین اپراتور راه دور امریکاست. از  نامیده می LDDSارتباطات   (که قبالً Worldcomشرکت 

کشور  230دهد. سراسر ایاالت متحده را به  لکی و اجاري خود خدمات راه دور ارائه میمایلی م 15ر000ي  طریق شبکه

آن شامل   شود. محصوالت اي از درآمد شرکت از مشتریان تجاري عاید می مالحظه کند. بخش قابل دیگر وصل می

ي  در ژانویه و TDBشرکت ارتباطات  1994باشد. در دسامبر  خطوط سوئیچ و خطوط اختصاصی صدا و داده می

  .BBBبندي اعتباري  را خریداري کرد. رتبه WiTelي  ، خدمات شبکه1995
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 نام شرکت

قیمت اخیر 

 سهام

  تعداد سهام 

  (میلیون)

قیمت بازار سهام 

  (میلیون)

بدهی بلندمدت از جمله 

ي  بخش جاري آن به عهده

اي شده  هاي سرمایه اجاره

)LTD( 

کل پوشش بهره 

)EBIT  تقسیم بر

 بهره)

LTD ارزش)

دفتري سرمایه 

+LTD( 

LTD ارزش)

بازار سرمایه 

+LTD( 

ارزش دفتري 

سرمایه/ 

LTD 

ارزش بازار 

 LTDسرمایه /

  اَمریتک
Ameritech  59,50$  554 32,963$ 4,547% 7,1 0,392 0,121 0,645 0,138 

 اندتی تی اي
AT&T 66,88 1,592 106,473 13,073 9,6 0,392 0,109 0,645 0,123 

ارتباطات 

 آي سی ام

MCI 
Communicat

ions 

27,75 681 18,898 3,977 6,2 0,292 0,173 0,412 0,209 

 اسپرینت
Sprint 40,00 351 14,040 5,474 4,7 0,573 0,281 1,342 0,390 

 WorldCom ورلدکم
(LDDS) 

35,25 193 6,803 3,392 2,9 0,632 0,333 1,717 0,499 

پی  اند اس

 سهم 500
S&P500 608,24         

           
           

  بتاي سهام نام شرکت

عایدي هر 

سهم (برآورد 

  پایان سال)

نسبت قیمت به 

  عایدي
 سود سهام سالیانه

درصد سود سهام 

 پرداختی

ثمر سود سهام 

 (درصد)
  

برآورد نرخ 

رشد 

ي  ساله5

عایدي هر 

سهم 

  (درصد)

ارزش شرکت 

تقسیم بر 

عایدي هر سهم 

قبل از بهره، 

مالیات، 

 Aاستهالك، و 

  اَمریتک
Ameritech  1,06 3,75$ 15,9 2,12$  56,6% 3,6% 4,5 8,5 6,7 

 اندتی تی اي
AT&T 1,11 4,00 16,7 1,32 33,0 2,0% 7,0 11,5 8,9 

ارتباطات 

 آي سی ام

MCI 
Communicat

ions 
1  1,75 15,9 0,05 2,9 0,2% 14,5 11,5 5,4 

 اسپرینت
Sprint 1,05 2,90 15,8 1,88 64,9  4,7% 17,5 13,5 6,1 

 WorldCom ورلدکم
(LDDS) 

1,77 1,75 20,1 0 0 0,0% 35,0 NA 9 

پی  اند اس

 سهم 500
S&P500 1 39,00 15,6 13,9 35,6 2,3% 7,0   

  

   

  3شکل 

  سرمایه ساختار ي نظریه: آي سی ام ارتباطات شرکت
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  4شکل 

  ي ساختار سرمایه آي: نظریه سی ارتباطات امشرکت 
  

  1996ي  فوریه 15
  

  ي امریکا اوراق خزانه

  

  ثمر

  %4,898  ي سه ماهه اسناد خزانه

  4,894  ماهه 6ي  اسناد خزانه

  4,832  ساله ي یک اوراق خزانه

  4,872  ي دو ساله اوراق خزانه

  4,977  ي سه ساله اوراق خزانه

  5,235  ي پنج ساله اوراق خزانه

  4,697  ي ده ساله اوراق خزانه

  %6,168  ي سی ساله اوراق خزانه

  ثمر  ها ي شرکت ساله 10تعهدات بدهی 

AAA 6,030%  

AA1  6,160  

A1  6,190  

BBB  6,470  

BB1 7,090  

BB2  8,260  

B1  9,420  

AAA 6,090  ها تلفنی  

AA1 6,150 ها تلفنی  

A1 6,260  ها تلفنی  

BBB1 6,460  ها تلفنی%  

   دیگر اوراق

  %5,125  نرخ تنزیل بانک فدرال رزرو

  4,633  ي دو ماهه گواهی سپرده

  %4,840  ماهه 6اوراق تجاري 
  

  ي امریکا منحنی ثمر اوراق خزانه

  1996ي  فوریه 15

  

  

    

 مأخذ اطالعات: بلومبرگ
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  5شکل 

  ي ساختار سرمایه آي: نظریه سی شرکت ارتباطات ام

  صورت سود و زیان

  

  

  دسامبر 31سال منتهی به 

  (به میلیون به استثناي ارقام هر سهم)

1995  

  دالر15,265  درآمد

    مخارج عملیاتی

  7,813  ارتباطات

  4,506  فروش، عملیات و عمومی

  1,308  استهالك

  520  حذف دارایی از دفاتر

  14,147  کل مخارج عملیاتی

  1,118  سود حاصل از عملیات

  181  مخارج بهره

  937  قبل از مالیات بر درآمد و اقالم غیرمنتظرهسود 

  364  ي مالیات بر درآمد ذخیره

  573  سود قبل از اقالم غیرمنتظره

  دالر 573  سود خالص

  دالر 573  عایدات در دسترس سهامداران عادي

  6,150  عایدي هر سهم عادي و هر سهم معادل عادي

  دالر0,84  سود قبل از ارقام غیرمنتظره

  دالر0,84  کل

  681  میانگین موزون تعداد سهام عادي
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  6شکل 

  ي ساختار سرمایه آي: نظریه سی شرکت ارتباطات ام

  ترازنامه
 

 1995 (به میلیون) دسامبر 31

   ها دارایی
   

   هاي جاري داراي

 دالر 471 نقد و شبه نقد

 373 اوراق بهادار قابل معامله

 2,954 ها دریافتنی

 749 هاي جاري داراییسایر 
   

 4,547 هاي جاري جمع دارایی
   

 14,243 آالت مستغالت و ماشین

  )5,238( ي استهالك انباشته ذخیره

 1,304 مستغالت در جریان ساخت

 10,309  آالت جمع مستغالت و ماشین
   

 4,445 ها دیگر دارایی

   

 دالر19,301 ها راییاکل د

   سهامهاي و حقوق صاحبان  بدهی

 دالر706 هاي جاري بدهی

 1,936 مخارج ارتباطات انباشته

 1,728 هاي انباشته سایر بدهی

 500 هاي بلندمدت ي بدهی ساله بخش یک

   

  4,870 هاي جاري کل بدهی

 3,444 هاي بلندمدت بدهی

 1,385 مالیات و سایر اقالم معوق
   

 4,829  هاي غیرجاري کل بدهی
  

 9,602  سهامحقوق صاحبان 

 دالر19,301 ها و حقوق صاحبان سهام کل بدهی
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  هاي قبلی ي بدهی بهره  نرخ

  بدهی قبل از اخذ وام جدید

 نرخ مالیات

  ي بدهی جدید نرخ بهره

  اضافهیبدهی 

 نرخ مالیات

 وضعیت موجود
ترین  محتمل

 وضعیت

بهترین 

 وضعیت

بهترین 

 وضعیت
 بدهی اضافی

ترین  محتمل

 وضعیت

بهترین 

 وضعیت

بهترین 

 وضعیت

     )EBITسود عملیاتی (     )EBITسود عملیاتی (

مخارج بهره (بدهی قدیم +      مخارج بهره

  بدهی جدید)
   

     از مالیاتسود قبل      سود قبل از مالیات

     مالیات     مالیات

     سود خالص     سود خالص

     تعداد سهام     تعداد سهام

عایدي هر سهم (وضعیت 

  موجود)
   

     عایدي هر سهم

  

  7شکل 

  سرمایه ساختار ي نظریه: آي سی ام ارتباطات شرکت

 در مقابل عایدي از قبل از بهره و مالیاتعایدي هر سهم 
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 الزامات خاص آن چرایی آن اصولی که باید رعایت کنید

 نگر باشید گذار فکر کنید و آینده مثل سرمایه
گذار براي آینده را برآورد  انتظار سرمایه شما نرخ مورد

 کنید می

ي  هاي تاریخی از قبیل نرخ بهره از بکارگیري هزینه

 تاریخی بپرهیزید

 هاي بازار مالی استفاده از داده

هاي بازار مالی استفاده کنید،  هاي بازار و سایر داده از ارزش

استفاده ها  گذار از آن ها ارقامی است که سرمایه زیرا این

 کند می

ي بدهی،  از اعداد ارزش در بازار و برآوردهاي هزینه

نگر استفاده  هاي مالیات آینده ي حق مالی، و نرخ هزینه

 کنید

 هاي مشابه با ریسک تجاري مشابه را بیابید شرکت
هاي بازده موردانتظار مختلف  سطوح مختلف ریسک، نرخ

 دارند

کنید که از نظر  هایی استفاده سعی کنید از ارقام شرکت

اند. مواردي چون نوع  هاي مهم قابل مقایسه با هم ریسک

المللی، وضعیت رقابتی و  وکار، فعالیت بین فعالیت و کسب

 اند. هاي راهبردي مهم طرح

ترین شرکت قابل مقایسه در  وقتی به مناسبت

هاي متعدد نگاه  هاي شرکت مقابل استفاده از داده

  تاهان حساس باشیدبس -کنید، نسبت به بده می

شرکت قابل مقایسه تمرکز یابید، » بهترین«اگر روي ارقام 

هاي برآورد آماري (مثل  رود که در مدل احتمال زیادي می

تري مرتکب شوید. اگر مقایسه را به  بتا)، خطاهاي بزرگ

هاي متعدد بسط دهید، متوسط خطاهاي برآوردها  شرکت

ي  سک، مقایسهیابد، اما ممکن است از نظر ری کاهش می

 مناسبی انجام نداده باشید

هاي صنعت و هم به ارقام خاص  در مقایسه، هم به متوسط

اند، سعی کنید  ها توجه کنید. اگر با هم متفاوت شرکت

 هایی وجود دارد. بفهمید چرا چنین تفاوت

ي سرمایه نه فقط ریسک تجاري، بلکه  هزینه

 ریسک مالی را هم باید منعکس کند

بتاي) موردنظر سهامدار هم مبتنی بر ریسک بازده (و 

ي ریسک مالی ناشی از استفاده از بدهی  تجاري و هم برپایه

 است

ي بدهی) که در محاسبات  ي حق مالی (و هزینه هزینه

ها  ) از آنWACCي ( ي سرمایه میانگین موزون هزینه

شود، باید با ضرایب مورد استفاده منطبق  استفاده می

هاي قابل مقایسه، به یاد بسپاریم  ه شرکتباشند. در نگاه ب

ي هر یک با دیگري  ي سرمایه که میانگین موزون هزینه

ي حق مالی  متفاوت است. رویکرد دیگر آن است که هزینه

را با فرض اهرمی نبودن شرکت محاسبه کند تا با ریسک 

مالی آن را تطبیق دهد. در رویکرد اول، ارقام از انسجام 

هاي در سیاست  این رویکرد مستقیم تفاوتبرخوردارند، اما 

دهد. در دومی، ناچاریم از  بدهی را مورد توجه قرار نمی

 هاي نظري استفاده کنید تقریب

ي سرمایه، به ارقام ثمر در  ي هزینه براي محاسبه

 بازار بدهی توجه کنید

ي انتشار جدید  در بازارهاي قرضه، ثمر تا سررسید و هزینه

ي بدهی  ها) هزینه ها یا تأمین سرمایه بانکي  (مثالً هزینه

 دهد نگر را بدست می آینده

 باید بانکدار خود و اهالی بازار بدهی را به خوبی بشناسید.

ها مراجعه کنید تا  به تعدادي از رویکردها و مدل

 برآورد خود را شکل دهید

ي مطلق ندارد.  ها فایده هاي نظري مفیداند، اما کاربرد آن مدل

نایفتنی  ي دقیق چه بسیار دست مفروضات و ارقام قابل مقایسه

است. باید بدانید نتایج برآوردهاي شما در مقایسه با ارقام مشابه 

 هاي منطقی تا چه حد حساس است بدیل

ي  هاي محاسبه ي حق مالی، از روش براي برآورد هزینه

مختلف استفاده کنید. دریابید نتایج حاصله تا چه حد به 

هاي مشابهی که از  هاي مختلف و نیز شرکت روشاین 

 اند کنید، حساس شان استفاده می ارقام

 فکر نکنید اعداد با دقت کامل قابل برآورد است

ي  ي حق مالی و میانگین موزون هزینه براي برآورد هزینه

کنید و از تقریب هم بسیار  هاي زیادي می سرمایه قضاوت

ها  شما با آن محدودیتکنید. برآورد نهایی  استفاده می

 روبروست

ي مفروضات  اند. دامنه ي سرمایه تقریبی برآوردهاي هزینه

خود را کاهش دهید، اما فکر نکنید با این کار به ارقام 

 رسید دقیق می

کنید، جریان  بسته به ارزي که از آن استفاده می

 نقدي و نرخ تنزیل خود را انطباق دهید

شوند.  المللی می بیشتر بین ها گذرد، شرکت هر چه زمان می

اگر جریان نقدي را به ارز خاصی (چون یورو) تحلیل 

ي شما  ي سرمایه کنید، باید بدانید که برآورد هزینه می

گذاري در آن ارز  گذار از سرمایه بازتابی از درك سرمایه

 خاص است

که براي هر  دو رویکرد در این مورد وجود دارد. اول این

اي برآورد کنید. البته، باید  ي سرمایه ارزي مختلف، هزینه

هاي نرخ تورم کشورها توجه کنید.  در این برآورد به تفاوت

ي  ي هزینه هاي نقدي را براي محاسبه که جریان دوم این

 سرمایه به ارز واحدي تبدیل کنید.

  8شکل 

  سرمایه ساختار ي نظریه: آي سی ام ارتباطات شرکت

  ي سرمایه براي برآورد هزینهلیست کنترلی تحلیلگران 
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  . شرکت گینز بورو4-3ي  افته

 2تقسیم سود: سیاست 1برو (سهامی عام)گینزشرکت 

بـرو در دفتـر خـود در حـال قـدم زدن بـود. او       وانسن، مدیر مالی شـرکت گینز س اَشلی 2005امبر تدر اواسط سپ

شرکت را در قالب گزارشی براي هیأت مدیره ارسال کند.  تقسیم سودهاي خود راجع به سیاست  خواست توصیه می

هاي مدیران ارشد شرکت بدل شده بود. در همان زمان  در آن زمان به موضوع مهم نشست تقسیم سودمسألۀ سیاست 

 اي در آمریکاي جنوبی خرابی به بار آورده بود. در طی چند هفته پس از طوفـان، بـازار   سابقه طرز به طوفان کاترینا به

دالر رسید. بسـیاري از   15/22به  و ،درصد کاهش یافت 18. قیمت سهام شرکت تجربه کردسهام ریزش شدیدي را 

خود را به اطالع سهامداران رساندند. برخی  3هاي بازخرید سهام آور بازار، برنامه ها در پاسخ به ریزش شوك شرکت

هایی را جهت جلب اعتماد سهامداران به بازار مخابره  هایی هاي بازخرید پیام با اجراي برنامه ها قصد داشتند از شرکت

ترتیـب   خواستند، از فرصـت ناشـی از کـاهش قیمـت سـهام، اسـتفاده کننـد. بـدین         که برخی دیگر می کنند، در حالی

پرداخت سود نقـدي   هاي گزینه هاي موضوع سود تقسیمی براي سوانسن بیشتر شده بود: او حاال باید از بین پیچیدگی

  بازخرید سهام، انتخاب کند. و یا

  

  تقسیم سودسابقۀ سیاست 

بینـی رشـد    پـیش  و سودتقسـیمی آن بـر اسـاس منطقـی قابـل      ،هاي متمادي بسیار سودآور بود برو براي سالگینز

                                                 
1. Gainesboro Machine Tools Corporation 
2. dividend policy 
3. stock buy back 
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پیاده  را 1کرد. در پنج سال گذشته سودآوري شرکت تحلیل رفت و مدیران شرکت دو برنامۀ جامع تجدیدساختار می

براي سه سال متوالی سود تقسیمی شرکت بـیش از   2000ها با زیان خالص همراه بود. از سال  که هر دوي آن ،کردند

، شرکت در آن سال مبلـغ نـاچیزي را بـین سـهامداران     2004سود خالص بوده است. با وجود زیان بسیار بزرگ سال 

 2تقسـیمی صـفر در اعالمیـۀ تقسـیم سـود      ، سـود 2005تقسیم کرد. بنا به تصمیم هیأت مدیره براي دو فصل اول سال 

پرداخـت سـود را بـزودي ( و در     قولـداد ، مدیره بـراي سـهامداران نوشـت    یأتاي که ه اما در نامۀ ویژه شد،گزارش 

  ) آغاز خواهد کرد. 2005صورت امکان در 

عنوان موضوعی مرتبط با سیاست تقسیم سود، مدیران ارشد شرکت قصد دارند ضمن تغییـر نـام شـرکت بـه       به

Gainesboro Advanced Systems International, Inc. سازي کنند. مدیران  هاي بازاریابی را پیاده اي از برنامه سلسله

  ا نسبت به شرکت بهبود بخشد.  گذاري ر اعتقاد دارند تغییر نام ممکن است درك جامعۀ سرمایه

دوباره احیا شده  شرکتی است که بروگونه بود که گینز شرکت ایندیدگاه مدیران طور کلی، در آن زمان  به

تجدیـد سـاختار، واحـدهاي عملیـاتی شـرکت را احیـا        هاي دارد. برنامههاي باالیی براي سودآوري و رشد  پتانسیل و

، کـه  بـود ها طراحی کرده  ترین رایانه بر اساس پیشرفته گاه تراشکاري جدیدي رادست شرکت اخیراً ،. بعالوهبودکرده 

جدیـد رقبـا را از صـحنۀ     قول داده بودند کهدستگاهمورداقبال بازار قرار گرفته است. مدیران شرکت  رسید مینظر  به

ند، و معتقـد بودنـد بـا    دانسـت  را سرآغاز فصلی جدید مـی  2005شرکت سال از مدیران راند. بسیاري  رقابت بیرون می

کدام  بپیوندد. هیچ 3وجود عملکرد ضعیف اخیر شرکت، سهام شرکت ممکن است در آن سال به گروه سهام رشدي

اي را براي شرکت اعالم نکرده بودنـد، چراکـه شـرکت تـا آن زمـان       پورز رتبه 5و استاندارد اند 4از موسسات مودیز

                                                 
1. restructuring 
2. Dividend announcement 
3. growth stock 
4. Moody’s 
5. Standard & Poor’s 



78  

  

  را براي شرکت در نظر گرفته بود. Aرتبۀ  1منتشر نکرده بود. ولیو الین اي اوراق قرضه

گذشتۀ پرمشقت و آیندة روشن، سوانسن براي پیدا کردن جواب مسـأله بایـد بـه چنـد سـوال       در این گیر و دارِ

آن را سـهامی   طـور بـالقوه   بـه  کنـد، یـا   نگـاه مـی   2عنوان سـهامی جاافتـاده   داد: آیا بازار به سهام شرکت به جواب می

دهد؟ آیا تغییـر نـام شـرکت، در دیـدگاه      تحت تأثیر قرارتواند درك بازار را  می اساساًیا شرکت؟ آکند رشدیتلقی می

انـد، و یـا    3دنبال منفعـت سـرمایه   گذاران شرکت به کند؟ آیا سرمایه گذاران نسبت به شرکت تغییري ایجاد می سرمایه

گـذاران   زینی براي سود تقسیمی، درك سرمایهعنوان جایگ سود تقسیمی باثباتی را انتظار دارند؟ آیا بازخرید سهام به

شـرکت   تقسیم سـود ها پاسخ داده شوند، براي تعیین سیاست آتی  دهد؟ و اگر این سوال را نسبت به شرکت تغییر می

  آیند؟  چه کار می به

  حقایقی راجع به شرکت

هـاي   نـام  مهنـدس بـه  همیسفر تأسیس شد. مؤسسان شـرکت دو   در کنکورد و در شهر نیو1923برو در سال گینز

در یـک شـرکت    عنـوان همکـار   چنین به هم و ،دو در دانشگاه همکالسی بودند  جیمز گینز، و دیوید اسبرو بودند. آن

با هم ، کردند جایی دیگر جستجو میها که آروزهاي خود را در  تولید تجهیزات کشاورزي مشغول به کار شدند. آن

  را تأسیس کردند.برو  گینزو شرکت از آن شرکت خارج شدند، 

طراحـی و  هـاي صـنعتی    قالـب  دسـتگاه پـرس و   از قبیل را آالت برو در اوایل تأسیس برخی قطعات ماشین گینز

، قطعات تانک، و نیـز  تجهیزات زرهی واحد بزرگ تولیدي شرکت محصوالتی از قبیل 1940کرد. در دهۀ  تولید می

جهانی  . بعد از جنگکرد میو دستگاه جوش تولید   اه پرچبسیاري از تجهیزات موردنیاز واحدهاي نظامی ماننددستگ

عنـوان   شـرکت بـه   1975هاي صنعتی فلـز و پالسـتیک متمرکـز شـد. تـا سـال        هاي و قالب شرکت بر تولید پرس دوم

                                                 
1. Value Line 
2. blue-chip stock 
3. capital gain 
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 براي خود دست و پا کرده بود.  در بازار شهرتی را هاي تراشکاري، ه دستگاهاي صنعتی و  تولیدکنندة نوآور ماشین

 1آالت کـامپیوتري  ماشـین  نیزتولیـد  طراحیـو افزارهـاي   سـاخت نـرم   شـرکت وارد حـوزة   1980یل دهـۀ  در اوا

)CAD/CAMاندازي  صنعتی را راه هاي خط تولید پرس ،افزاري برو با همکاري یک شرکت کوچک نرم ) شد. گینز

افـزاري را   شـرکت نـرم   آن بـرو سـپس گینز . کردنـد  هایی که با استفاده ازکامپیوتر، قطعات فلزي تولید می کرد؛ پرس

را کامـل کـرد. در همـان زمـان شـرکت پـروژة        )CAM( آالتکـامپیوتري  خرید و طی چند سـال خـط تولیـد ماشـین    

سـاخت   افزارهـا مهندسـان را قـادر مـی     اندازي کرد. ایـن نـرم   راه )CAMطراحی( افزارهاي العادي را در زمینۀنرم فوق

، و شـدند  منتقل مـی بخش تولید  عنوان ورودیبه به ها سپس طرحطعات را در کامپیوتر طراحی کنند؛ مشخصات دقیق ق

طراحی و افزارهـای  ،نـرم  2004شـدند. در پایـان سـال     قطعات بدون نیاز به مدل و بدون دخالت عامل انسانی تولید مـی 

نیـز   صـنعتی  هاي و قالب پرس شد. را شامل می درصد از فروش شرکت CAD/CAM،( 45( آالت کامپیوتري ماشین

  داد.  درصد از فروش شرکت را تشکیل می 15

اي بـا تعـداد معـدودي     هـایی محلـی یـا منطقـه     هاي صنعتی، شـرکت  هاي تولیدکنندة پرس و قالب بیشتر شرکت

از  برخی CAD/CAMعنوان رهبر واقعی صنعت بود. در صنعت  به در آن زمان برو شتري بودند، به همین دلیل گینزم

رقابت با هم براي تسلط بر بازار در حال رشد  2سیس تر مانند اتودسک، کاندك دیزاین و سینوپ هاي بزرگ شرکت

  . کردند می

بـود، امـا هجـوم     CAD/CAMدر حال تنظیم اسـتانداردهاي صـنعت   عنوان رهبر بازار  بهگینزبرو  1990در دهۀ 

نع جـدي مواجـه کـرد. در    افروش شرکت را با مو ،هاي بزرگ خارجی به صنعت و افزایش نرخ برابري دالر شرکت

زمینـۀ را بـراي ورود    3خطرپـذیر  گذاران پیدایش سرمایههاي فناوري و  ، پیشرفت2000و اوایل سال  1990اواخر دهۀ 

                                                 
1. Computer-Aided-Design and Computer-Aided Manufacturing (CAD/CAM)  
2. Autodesk, Inc., Cadence Design, Inc., and Synopsys, Inc. 
3. venture capitalism 
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افزارهـاي   ها مانند توسعۀ نرم برو در برخی از زمینهدر نتیجه،گینز هاي متخصص و مدرن به صنعت فراهم کرد. شرکت

میلیون دالر در سال  911سازي فرآیند طراحی و تولید از رقباي خود عقب افتاد و درآمدش از  و یکپارچهکاربرپسند 

  رسید. 2004میلیون دالر در سال  757به  1998

کـار   بـه  رادوجانبـه   يویکـرد ر منظور جلوگیري از کاهش درآمد و ممانعت از کاهش حاشـیۀ سـود   بهشرکت 

از بودجـۀ تحقیـق و توسـعۀ     تـري  ، سهم بزرگCAD/CAMصنعتي خود در رهبر احیايکه جهت  گرفت. اول این

سـال  اختصاص داد. ثانیاً شرکت دو برنامۀ تجدیدسـاختار جـامع را بـه اجـرا درآورد. در      CAD/CAM شرکت را به

چنـین دو کارخانـه را فروخـت.     میلیون دالر) و هم 51خود را (با درآمدي بالغ بر  بازدة وکار کم دو خط کسب 2002

 65هـاي تجدیدسـاختار بـالغ بـر      پنج قرارداد لیزینگ تجهیزات را تسویه کرد، و تعداد کارکنان را کاهش داد. هزینه

تجدید ساختار را بـا هزینـۀ    هاي برنامههاي تولید دومین دور  شرکت با تغییر استراتژي 2004میلیون دالر بود. در سال 

  سازي کرد.  همیلیون دالر پیاد 89

نشان داده شده است. هرچنـد   2و  1هاي شمارة  مۀ تلفیقی شرکت در نمایهآخرین صورت سود و زیان و ترازنا

ها از یک طرف و نیز  آثار مثبت آن برنامهشد،  میلیون دالر می 202هاي ناشی از دو برنامۀ تجدید ساختار بالغ بر  زیان

ایجـاد کـرد. ایـن     تحـولی بـزرگ در شـرکت    2005در سـال   CAD/CAMتحقیق و توسعۀ  بودجۀ بر شرکت تأکید

نـا بـه نظـر    را افزایش داد، بلکه تحقیقات شرکت به توسـعۀ سیسـتمی انجامیـد کـه ب     شرکتنه تنها دانش فنی ها  برنامه

نـام گرفتـه بـود،     Artificial Workforce. سیسـتم یـاد شـده کـه     کـرد  مـی ، انقالبی در صنعت ایجاد مدیران شرکت

  . کرد فرآیند طراحی و تولید را یکپارچه میکه  شد میافزارهاي پیشرفته را شامل  نرم افزارها و اي از سخت مجموعه

طراحـی کننـد، و    CAD افـزار   اي را در نرم دهد که قطعه به مهندسان اجازه می Artificial Workforceسیستم 

 هاي مهندسی قطعـات  ویژگیوترکیب شیمیاییمنتقل کند. این تجهیزات  CAMعنوان ورودي به تجهیزات  را به طرح

چنین محصول نهایی را مونتـاژ کـرده و    . سیستم یادشده همکنند میهاي مختلف کنترل  ماشین از را با استفاده مختلف
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کنـد کـه    بر اساس یک مدار الکترونیکی فـوق پیشـرفته کـار مـی     Artificial Workforceکند. سیستم  بندي می بسته

اي از پیچیـدگی بـدون دخالـت     کند. بر این اساس محصول نهایی با هر درجه ها را فراهم می ماشین قابلیت ارتباط بین

  شود.  بندي می وسیلۀ کامپیوتر طراحی، تولید و بسته هانسان و تنها ب

کاربردهاي محصوالت خود را به صنایع شیمیایی و تسویۀ نفت و گاز تسـري داد، و در   2004گینزبرو در سال 

  هاي سنگین، قطعات اتومبیل و صنعت خطوط هوایی پیدا کرد.  یز کاربردهایی در زمینۀ ماشینسال بعد ن

 75در حال حمل شـدن بـه مقصـد خریـدار بـود، شـرکت        Artificial Workforceوقتی اولین  2004در اکتبر 

بسـیار  Artificial Workforceمیلیون دالر رسید. آیندة  100ها به  میلیون دالر سفارش داشت. در اواخر سال سفارش

شرکت خوشبین اند. برخـی  آیندة آن محصول بر  اتگران اوراق بهادار نسبت به تأثیر روشن است. بسیاري از تحلیل

  از اظهارنظرهاي آنان در ادامه آمده است:

 محصول  Artificial Workforce هاي رقیب دارد؛ مزایایی کـه   شرکتمحصوالت  اي نسبت به العاده مزایاي فوق

بینـی   پـیش  اي، نظـر کـردن از نوسـانات دوره    بـا صـرف   .سازد سهم بازار خود را افزایش دهد گینزبرو را قادر می

  کند. هاي آینده رشد  درصد طی سال 5با نرخ  شود سهم بازار شرکت می

 عنوان آالت خودکار با  شرکت محصول جدیدي در زمینۀ ماشینArtificial Workforce  کرده است. ایـن  تولید

 هاست دیده نشده است. رساند که سال حاشیۀ سود شرکت را به سطوحی می حصولم

توانـد حجـم تولیـد خـود را افـزایش دهـد.        ست که با چه سرعتی گینزبرو مـی ا در حال حاضر سوال اساسی این

چنین  شرکت شش ماه از برنامۀ اولیۀ خود عقب بیفتد. هم ،2005تا ماه می  هعوامل غیرمنتظره در تولید باعث شد

سـود خـالص شـرکت را     هاي اخیـر بـوده اسـت،    اندازي که عامل اصلی کسري منابع مالی در سال هاي راه هزینه

صـورت همـوار رشـد     تا پایـان سـال بـه    اکنون همکنیم که سطح تولید از  تحت فشار قرار داده است. ما فرض می

  رسد. کنند و به سطح بهینه می می
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در بازارهاي داخلی در سال  Artificial Workforceدرآمد حاصل از فروش مدیران گینزبرو بر این باورند که 

افزایش فروش به ایجاد  ،میلیون دالر خواهد شد. پس از آن 150 حدود 2006میلیون دالر و در سال  90بالغ بر  2005

در بازارهـاي   انتظار مـی رود درآمـد فـروش    سیستم بستگی دارد. هاي جدید به جدید و افزودن ویژگی افزارهاي نرم

المللی از طریق دفاتر شرکت در فرانکفورت (آلمان)، لندن (انگلـیس)، مـیالن (ایتالیـا) و پـاریس (فرانسـه) و نیـز        بین

میلیـون   150بالغ بـر   2007کنگ (چین)، سئول (کرده)، مانیال (فیلیپین) و توکیو (ژاپن) در سال  دفاتر جدید در هنگ

  شود.  درصد از درآمدهاي شرکت را شامل می 15المللی  دالر باشد. در حال حاضر فروش بین

که هرچند شـرکت   دو عاملی که ممکن است فروش شرکت را تحت تأثیر قرارد دهد عبارت است از: اول این

طـور قـانونی ثبـت کـرده اسـت،       را بـه  Artificial Workforceکار رفتـه در   حقوق ناشی از بسیاري از فرآیندهاي به

هاي مشابهی هستند، کـه   ل اندازي محصو اند که دو شرکت بزرگ دیگر در حال راه مدیران شرکت اطالع پیدا کرده

و  هـاي تـراش   دسـتگاه هاي صنعتی،  که فروش پرس، قالب . دوم اینشوند میماه آینده به بازار معرفی  12احتماالً طی 

هـاي جـاري از    بینی پیش هاي تجاري است. این در حالی است که تحت تأثیر چرخه شدت بهCAD/CAMتجهیزات 

رود  نشان داده شده است، انتظـار مـی   3طور که در نمایۀ شمارة  رشد اقتصاد امریکا چندان امیدوارکننده نیست. همان

شـته باشـد. انتظـار    درصـد ثبـات دا   3چنـدان چشـمگیر    هاي آینده در سـطح نـه   تولید ناخالص داخلی امریکا طی سال

اي داشته است، در سال بعد و سال بعدي روندي  مالحظه تا کنون بهبود قابل 2001رود تولیدات صنعتی که از سال  می

انداز آتی شـرکت خوشـبین    ها از محیط اقتصاد کالن، گینزبرو نسبت به چشم با وجود نگرانی رو به نزول داشته باشد.

  ظاهر شده است. آمیز  موفقیتدر مرحلۀ معرفی بسیار Artificial Workforceچراکه سیستم ،است

  اهداف شرکت

بـر  برخی از اهداف شرکت نقش داشتند.  گیري شکلهاي اخیر فناوري در  و پیشرفت تجدیدساختارهاي  برنامه

درصـد   15خواهند شرکت بـا نـرخ مرکـب سـاالنۀ      مدیران انتظار دارند و می ،ترین هدف شرکت اولین و مهماساس 
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هـاي   اسـت. داده  اجـرا شـده  هاي شرکت در راستاي تحقق هدف یادشده  رشد کند. طی سه سال گذشته اغلب برنامه

). اگر 1رسد (نمایۀ  میلیون دالر می 870دهد درآمد گینزبرو در انتهاي سال به  نشان می 2005مالی در فصل دوم سال 

 160دو میلیـارد دالر، و سـود خـالص شـرکت      2011در سـال   فروش درصد تحقق یابد، 15نرخ رشد مرکب ساالنۀ 

  خواهد بود. میلیون دالر 

اي را پیشنهاد دادند که سه محور کلیدي داشت: اولین   منظور تحقق هدف یادشده، مدیران گینزبرو استراتژي به

تـوجهی تغییـر کنـد. سـه چهـارم از فـروش شـرکت بایـد از          طـرز قابـل   که ترکیـب محصـوالت شـرکت بایـد بـه      این

هـاي   و محصوالت وابسته و مابقی از محل محصوالت سنتی شرکت مانند دسـتگاه پـرس و قالـب    CAD/CAMمحل

طوریکـه در سـال    اي داشـته باشـد، بـه    العاده المللی رشد فوق که شرکت باید در حوزة بین صنعتی ایجاد شود. دوم این

محل افتتاح دفاتر فروش جدید در  حدود نصف فروش و سود شرکت باید از این محل تأمین شود. این رشد از 2011

افـزاري   هـاي نـرم   بـا شـرکت   1که شرکت برنامه دارد از طریـق مشـارکت عملـی    شود. سوم این سراسر دنیا محقق می

حـدود   2011هـا در سـال    رود آن شرکت هاي خود را توسعه دهد. انتظار می ها گسترة فعالیت کوچک و یا خرید آن

   شود. هاي خود شرکت ایجاد می نند؛ نیم دیگر تولیدات نیز از محل فعالیتنیمی از محصوالت شرکت را تولید ک

شرکت اسـتفاده از مقـادیر کوچـک بـدهی بـراي       مدیرانشرکت از زمان تأسیس از بدهی گریزان بوده است. 

دهی نسبت بـ  :مؤسس شرکت دیوید اسکاربر به قول ، امادانند میبال اشکال  را تأمین نیازهاي مالی سرمایه در گردش

دهـد.   ساز است، و شرکت را در معرض مشکالت جـدي قـرار مـی    درصد بسیار مسأله 40به حقوق صاحبان باالتر از 

بـا   تا کنـون  القاعده هزینۀ حقوق صاحبان سهام بسی بیش از بدهی است، اما شرکت دانند که علی مدیران شرکت می

جلب کرده است. باالترین میزان نسبت بدهی بـه حقـوق    اي مالحظه طرز قابل تکیه بر منابع خود رضایت ذینفعان را به

درصد)، که هنوز هم موضوع موردبحث مدیران  22به ثبت رسید ( 2004سال گذشته، در سال  25صاحبان سهام طی 

                                                 
1 . joint venture 
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درصد از سهام شرکت را دارند، و  13نفر از افراد خانوادة گینز و اسکاربرو روي هم  11ارشد شرکت است. هرچند 

(اطالعـات   ندمدیره اند، مدیران شرکت منافع سهامداران خارج شرکت را در اولویت قرار می ده أتهمگی عضو هی

مدیره و نوة یکی از مؤسسان  ز، رئیس هیأتناستفان گی .نشان داده شده است.) 4مربوط به سهامداران در نمایۀ شمارة 

  کند.شرکت در تالش است در طی زمان رشد ارزش بازار سهام شرکت را بیشینه 

محصـوالت   هاي رشد شرکت نقش فعال داشته است. او نسبت به جزئیات فنی گینز در تمام جنبه 1961از سال 

شرکت بسیار حساس است، و خصوصاً در جستجوي راهکارهایی براي بهبـود سـهم بـازار محلـی شـرکت اسـت. او       

که از نظر مالی توانمند  هیادگار گذاشت هایششرکتی از خود به سال است که بازنشسته شده است، و با تالش 4کمتر از 

سال پـیش تحـت مـدیریت او بـود،      4که  Artificial Workforce. طرح استهاي فنی بسیار موفق  و از نظر پیشرفت

الوقوع سـود بـه سـهامداران     پرداخت قریب سرانجام به ثمر رسیده است. گینز در تالش است تا از توانایی شرکت در

  اطمینان حاصل کند. 

ن نسشلی سوابالد. اَ اند، بسیار به خود می ینز از انتخاب و تربیت مدیران جوان که به زعم او امید آیندة شرکتگ

گـر سیسـتم بـوده     کارشناس رشتۀ مهندسی الکترونیک است، و قبل از ورود به دانشگاه در شـرکت مـونتروال تحلیـل   

را در یکی از مؤسسات معتبر به پایان رسانده بود،  MBAتازگی دورة آموزشی  که به در حالی 1995است. او در سال 

  یافت.ارشد مالی شرکت ارتقا  یتاو به سمت مدیر 2004استخدام شد. در سال 

  تقسیم سودسیاست 

هم سود  1999نشان داده شده است. قبل از سال  5سود تقسیمی و قیمت سهام تاریخی گینزبرو در نمایۀ شمارة 

تأثیر خودش  2000خ نسبتاً ثابتی رشد کرده است، اما مشکالت شرکت در اوایل سال خالص و هم سود تقسیمی با نر

تـرین مقـدار از    دالر رسید که کم 25/0به  2003را بر سود خالص گذاشت. در نتیجه، سود تقسیمی هر سهم در سال 

تـرین زیـان تـاریخی     که در آن سال به ازاي هر سهم بـزرگ  ، هیأت مدیره با وجود این2004بود. در سال  1990سال 
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کند، و به همین دلیل شرکت مجبـور   دالر پرداخت می 25/0خود را گزارش کرده بود، اعالم کرد که بابت هر سهم 

، هیأت مدیره سودي تقسیم نکرد، ولی 2005بود براي تأمین مالی سود تقسیمی استقراض کند. در دو فصل اول سال 

  سیاست پرداخت سود را ادامه خواهد داد.  2005سال  اي به سهامداران اعالم کرد که در در نامه

هاي خود را در مورد سیاست سود تقسیمی مورد بررسی قرار داد، تا از  ، سوانسن گزینه2005در آگوست سال 

  ، یکی را پیشنهاد کند:ممکنگزینۀ  3میان 

 :هاي مـدرن و   توان از طریق تأکید استراتژیک شرکت بر استفاده از فناوري این انتخاب را می سود تقسیمی صفر

کننـد اتخـاذ    طلبد، توجیه کرد. طرفداران ایـن سیاسـت اذعـان مـی     که وجوه بزرگی را می CAD/CAMتوسعۀ 

رد که رشد بـاال و  گی هایی جاي می کند که شرکت در گروه شرکت چنین سیاستی این پیام را به بازار مخابره می

اند که آیا بازار هنوز هـم شـرکت را بـه     گران اوراق بهادار اظهار نگرانی کرده فناوري مدرن دارند. برخی تحلیل

تـر در زمینـۀ    کنـد، و یـا آنـرا شـرکتی بـا فنـاوري مـدرن        مثابه تولیدکنندة سنتی تجهیزات الکترونیکی تلقـی مـی  

CAD/CAM کـه بـازار روي سـود تقسـیمی شـرکت       م است که ضـمن ایـن  پندارد. تصور اخیرحامل این پیا می

گران  اي رشد کند. برخی دیگر از تحلیل مالحظه طرز قابل کند، انتظار دارد قیمت سهام شرکت به حسابی باز نمی

نظر کردن از وضعیت مالی شرکت را مورد  ها منطق صرف اند. یکی از آن به مشکالت جاري شرکت اشاره کرده

هـاي جاافتـاده در    است، و اذعان کرده است آیا در چنین شرایطی پرداخت سود به شیوة شرکت تردید قرار داده

اتخـاذ چنـین سیاسـتی شـرکت را بـه ورطـۀ نـابودي         کند، و یا بلند مدت منافع شرکت و سهامداران را تأمین می

  کند. کشاند و سهامدارن را هراسان می می

ایدر زمینۀ سیاست تقسیم سود منتشر شـده اسـت.    اخیراً مطالعههاي خود به خاطر آورد که  سوانسن ضمن بررسی

هـاي   اند. بر اسـاس یافتـه    طور بالقوه تمایل کمتري به پرداخت سود پیدا کرده ها به داد شرکت آن مطالعه نشان می

درصـد در سـال    5/66کردنـد، از   هایی که میان سهامداران خود سـود تقسـیم مـی    مطالعۀ یادشده، درصد شرکت

کاهش یافته است. بر این اساس سوانسن نتیجه گرفت که شاید بازار نسـبت   1999درصد در سال  8/20به  1978

  العمل مطلوبی از خود نشان دهد. پرداخت سود عکس به سیاست عدم

  ایـن گزینـه تلویحـاً    دالر بـه ازاري هـر سـهم:    2/0عبارتی پرداخت حـدود   درصد از سود خالص، یا به 40تقسیم

تـا   2001دالر به ازاي هر سهم است، که بیشترین مقدار سـود تقسـیمی از سـال     8/0سیمی ساالنه گویاي سود تق
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هـاي   اي بـا افـزایش موردانتظـار سـفارش     کنند که چنین اعالمیـه  باشد. طرفداران این سیاست اذعان می کنون می

اسـت واکـنش مطلـوبی    گونه تحلیل کرد کهبازار ممکن  گذاري شرکت این خوانی دارد. بانک سرمایه خرید هم

سـود تقسـیمی شـرکت را بـه سـطح متوسـط صـنعت         نسبت به سیاست یادشده نشان دهـد؛ سیاسـتی کـه درصـد    

درصـد) نزدیـک    26هـاي تراشـکاري (   درصـد) و سـطح متوسـط صـنعت دسـتگاه      36محصوالت الکترونیکی (

پیـامی قـوي بـه     درصـد  40کند. دیگران هم اظهار کردنـد کـه بـا افـزایش درصـد سـود تقسـیمی بـه حـدود           می

شود، چراکه بدان معنی است که شرکت بر مشکالت خـود فـائق آمـده اسـت، و مـدیران       سهامداران مخابره می

شرکت نسبت به درآمدهاي آیندة شرکت مطمئن اند. طرفداران این دیدگاه بر این باورنـد کـه اسـتقراض بـراي     

تر به این نکتـه   ر نهایت برخی از مدیران مسنها همخوانی دارد. د هاي بسیاري از شرکت پرداخت سود با سیاست

 درصد همراه باشد.  50تا  40سود تقسیمی  دردي سود خالص باید با 20تا  10اشاره کردند که رشدي 

 :تعدادي از اعضاي واحد مالی بر این باورند کـه شـرکت بایـد تنهـا مقـدار از سـودرا        تقسیم پسماند سود خالص

هــا  مانــد. از دیــدگاه آن مثبــت، بــاقی مــی NPVهــاي داراي  تمــام طــرح تقســیم کنــد کــه پــس از تــأمین مــالی 

ه را بـراي کسـب بـازدة بهتـر ( نسـبت بـه        وجوه آن دهند تا گذاران پول خود را در اختیار مدیران قرار می سرمایه

ص هـا،ارزش فعلـی خـال    گذاري گونه سرمایه استفاده نمایند. این توانستند کسب کنند) چه که که خودشان می آن

گـذاران اتکـا کنـد و بـا و بکـارگیري وجـوه        تواند با عدم تقسیم سود بـر وجـوه سـرمایه    مثبت دارند. شرکت می

 ها خلق کند.  هاي پربازده ارزش بیشتري براي آن گذاران در طرح سرمایه

ارتبـاط بـودن سیاسـت تقسـیم سـود در       کنـد، مبحـث بـی    دیدگاه دیگـري کـه از سیاسـت یادشـده حمایـت مـی      

کنـد،   در حال رشد است: شرکت ناچار است براي تأمین مالی هر مقدار سودي که امروز تقسیم می هاي شرکت

کند. این بحـث بـه نظریـۀ تقسـیم سـود در بـازار        در آینده سهم منتشر کند، و این خود سهام شرکت را رقیق می

میلر مطرح شده است. از نظر گردد که از جانب دو استاد حوزة مالی یعنی فرانکو مودیلیانی و مرتون  کامل برمی

هـا سـود    بینی شدن سـود تقسـیمی اسـت؛ در برخـی سـال      ترین ایراد این سیاست غیرقابل پیش اشلی سوانسن مهم

کند. سوانسن کامالً به خـاطر دارد کـه    تقسیمی به صفر خواهد رسید و احتماالً فشار منفی بر قیمت سهم وارد می

چنـین، مطالعـۀ جـان لینتـر را بـه       ت سهم گینزبرو سقوط کرد. او هـم کردن سود تقسیمی، قیم چگونه پس از قطع

داد که سود تقسیمی در طی زمان به سمت باال چسبندگی دارد. یعنی سود  خاطر آورد. نتیجۀ آن مطالعه نشان می

هاي بالغ کـه رشـد کمتـري دارنـد، سـود       یابد، و شرکت ندرت کاهش می یابد و به تقسیمی طی زمان افزایش می

  کنند. سود کمتري تقسیم می هایی که رشد باالیی دارند، تر و شرکت بیش
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هاي فعاال در سـه صـنعت    کارکنان سوانسن در واحد مالی براي مباحث داخلی خود اطالعاتی راجع به شرکت

CAD/CAM ،هاي با سود تقسیمی باال  اي از شرکت ، و تجهیزات صنعتی الکترونیکی، و نیز نمونههاي تراش دستگاه

 40پـذیري درصـد سـود تقسـیمی      منظـور مطالعـۀ توجیـه    ). سوانسـن بـه  7و  6آوري کردند (نمایۀ شمارة  ایین جمعو پ

ایجاد کرد. او فرض کـرد شـرکت سـاالنه بـا      8 شمارة نمایۀ مطابقرا  1شده ینیب مصارف پیش - درصد، صورت منابع

رسـد، و   یابد و به نـرخ تـاریخی خـود مـی     کند، و حاشیۀ سود طی چند سال بهبود می درصد رشد می 15نرخ مرکب 

 6طور خاص او فرص کرد کـه حاشـیۀ سـود طـی      کند. به درصد از سود خالص خود را تقسیم می 40شرکت ساالنه 

درصد خواهد رسید. مدیران عملیاتی شرکت بر ایـن   8به  2011در نهایت در سال  درصد، و 6تا  4سال به نرخی بین 

 Artificialاز  حاصـل هـاي ناشـی از مقیـاس     در سـودآوري شـرکت بـا صـرفه     شـده  بینـی  پـیش باورنـد کـه افـزایش    

Workforce خوانی دارد.  هم  

  بازاریابی تصویر شرکت و تغییرات اخیر

گـذاران   شود. کتـی ویلیـامز کـه مـدیر روابـط بـا سـرمایه        الی مربوط میبخشی از تصویر شرکت به بازارهاي م

انـداز شـرکت بدسـت     از چشـم اخیـر درك نادرسـتی    تغییـرات گذاران بـا   بر این باور است که سرمایه ،شرکت است

چه که  نام جاري شرکت با ترکیب محصوالت و بازارهاي تاریخی شرکت در مقایسه با آنآورند. او معتقد است  می

  بینی شده، سازگاري بیشتري دارد. پیش اي آیندة شرکتبر

هاي مالی را در مورد شرکت جویـا شـد. مطالعـات نشـان      کنندگان مجله اي نظر مطالعه ویلیامز با پرداخت هزینه

وکارش آگاهی انـدکی دارنـد. مطالعـۀ یادشـده در مـورد سـهامداران نیـز         ها نسبت به گینزبرو و کسب داد که آن می

نتایج مطالعه آشکار کرد که سهامداران آگاهی نسبتاً بیشتري در مورد شرکت دارند، و آگاهی متوسـط و  تکرار شد. 

بـا یـک شـرکت مشـاورة بازاریـابی کـه        انـداز آن دارنـد. ویلیـامز    یا نسبتاً پایینی نسبت به بازدة سهام شرکت و چشـم 

                                                 
1 . projected sources-uses statement 
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هـاي   بـود. آن شـرکت قـرار بـود از طریـق برنامـه       اي را براي تغییر تصویر شرکت پیشنهاد داده بود، در ارتبـاط  برنامه

گذاري شده راهنمایی کند.   گذاران صنعتی و انفرادي شرکت را به سمت تصویر هدف هاي سرمایه بازاریابی، دیدگاه

گـذاران بـود. شـرکت مشـاورة      شرکت و تصویر آن نزد سرمایه "به چشم آمدن"ها، ارتقاي میزان  هدف از آن برنامه

نظـر   کردند، نـامی را پیشـنهاد داد کـه بـه     طور متمرکز بر روي شرکت کار می طریق ایجاد گروهی که بهبازاریابی از 

، "هـاي پیشـرفتۀ گینزبـرو    المللـی سیسـتم   شرکت بین"هاي تعهدشدة آتی شرکت سازگار است.  رسید با استراتژي می

یلیون دالر هزینه در پی خواهد داشت. استفان م 10هاي بازاریابی و تغییر نام حدود  ویلیامز برآورد کرده بود که هزینه

مان را از طریق  آیا هدف شما این است که قیمت سهم"ها تا حدودي مردد بود. او سوال کرد  گینز نسبت به آن برنامه

گونـه شـرکت پراکتـر انـد گمبـل       بازاریابی سهام افزایش دهیم.؟ این یک رویکرد جدیـد اسـت. آیـا مـا بایـد همـان      

مشـاوران شـرکت هـیچ سـند تجربـی دال بـر        "فروشد، تعهدات شرکت را در بازار بفروشیم؟ را می هاي خود صابون

تواند اثـرات مثبتـی روي سـهام بگـذارد، ارائـه نکردنـد، اگرچـه         که بازاریابی تصویر شرکت و یا تغییر نام آن می این

  هاي جالبی را در این زمینه عرضه کردند. داستان

  گیري نتیجه

مدیره و مدیران شرکت راجـع بـه ماهیـت آتـی شـرکت       یت سختی قرار داشت. اعضاي هیأتسوانسن در موقع

اي با رشد سـریع اسـت، و    دیدند که شرکت در حال ورود به مرحله گونه می توافق نظر نداشتند. برخی از مدیران این

ی بـا آن مرحلـه نـدارد. دیگـر     بنابراین تقسیم مبالغ بزرگ سود ( و یا حتی مبالغ متوسط و یا کالً هر پرداختـی) تناسـب  

دهد کهمـدیران،   شرکت مهم است، چراکهنشان می تصویري عمومی و قوي از مدیران برا این اعتقاد بودند کهایجاد

بینند. این مهم تنها از مسیر پرداخـت سـود    می 90و  80هاي  شرکت را آمادة ورود به دوران طالیی رشد خود در دهه

شود. آیـا گینزبـرو بایـد وجـوه خـود را       تر می ه با امکان بازخرید سهام حتی پیچیدهشود. در عین حال مسأل محقق می

طـور همزمـان    صرف بازخرید سهام کند، و یا در قالب سود میان سهامداران تقسیم کند؟ در عین حال که سوانسن به
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سهامدارانشان باشند یا نه. آیا  اندیشد که آیا مدیران گینزبرو باید نمایندة با چند مسأله مواجه است، به این موضوع می

ها هم مانند مـدیران   که دالیل آن اند، و یا این اکثریت سهامداران گینزبرو سهم شرکت را بنا بر دالیل یکسانی خریده

  شرکت بسیار متشتت است.

  

 : صورت سود و زیان تلفیقی (ارقام به هزار دالر به استثناي اطالعات مربوط به هر سهم)1نمایۀ 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 : ترازنامۀ تلفیقی (ارقام به هزار دالر)2نمایۀ
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: 3نمایۀ 

  ها (ارقام به درصد) بینی هاي اقتصادي و پیش شاخص
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هاي مربوط به  داده : 4نمایۀ 

و  1994هاي  سال سهامداران در 

2004  
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  مربوط به هر سهمهاي مالی  : داده5نمایۀ 
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  1. شرکت مسکن آفرین5-1ي  افته

ي  ي تـأمین مـالی پـروژه    آفرین کماکان با مشکل نحـوه  ، مدیران شرکت مسکن1373در اواسط مهرماه سال 

طرح بـا  «مدیره بر این باور بود که  خیابان مدرس دست به گریبان بودند. هرچند آقاي مهروش یکی از اعضاي هیأت

آن گاو شـیردهی کـه همکـاران فکـر      شرایط امروز بازار و وضعیت سازماندهی ما در این شرکت سودآور نیست، و

ي زمـین   اتفاق بـر ایـن بـاور بودنـد کـه طـرح توسـعه        ؛ اما مدیران شرکت به»کنند دیگر شیرش خشک شده است می

  هاي صحیح تأمین مالی شناسایی و دنبال شود.  ي مدرس بسیار سودآور خواهد بود، و تنها کافی است که روش پروژه

  ي فعالیت شرکت   تاریخچه

ي شـرکت   ي اولیـه  ثبت رسید. سرمایه شکل سهامی در تهران به به 1351آفرین در اواخر سال  سکنشرکت م

  یک میلیون ریال تعیین شد و مؤسسان شرکت عبارت بودند از: 

  یریال 10ر000  سهم 34  شرکت سهامی صنایع ساختمانی

  ریال 10ر000  سهم 33  سازي مشهد شرکت خانه

  سازي ساري شرکت خانه

  

  ریال 10ر000  سهم 33

  شکل زیر تعریف شده است:  ي شرکت، موضوع فعالیت آن به در اساسنامه

ي سبک،  ساخته طرح و انجام هرگونه عملیات ساختمانی، تأسیساتی، شهرسازي، تولید و نصب قطعات پیش

طور مستقیم یا  به آالت مورد لزوم در داخل یا خارج از کشور ها، و ماشین تهیه و تأمین مواد، قطعات، وسایل، دستگاه

  با مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی یا خارجی.

عنوان پیمانکار در  هاي مختلفی دست زده است. به شرکت از بدو تأسیس تا زمان حاضر به اقدامات و فعالیت

                                                 
نویسان از راهنمایی و نقد شادروان استاد مصطفی  تهیه شده است. افته 1373رضا افشار براساس اطالعات واقعی درمورد شرکتی ایرانی در پاییز سال  . این افته توسط آقایان دکتر حسین عبده تبریزي و غالم1

ها  شود، تغییر نکرده است. هدف افته، طرح و آموزش مبحث ها عرضه می هاي مالی و نیز تصویري که از فعالیت ط اساسی بین صورتها تغییر کرده، اما رواب ها و رقم اي از اسم مدد برخوردار بودند. پاره علی

 هاي مالی است و انتقاد از مدیر یا مدیرانی مدنظر نبوده است.  و موضوع
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رزي ي کشـاو  ي دانشـکده  ي مجتمع مهرشهر، طرح توسعه ي ساختمانی افریقا، پروژه هاي مختلفی از قبیل پروژه طرح

ي بیمارسـتان   ي بیمارسـتانی رودسـر و فـومن، پـروژه     سـازي بابـل و رودهـن، پـروژه     هاي آمـاده  دانشگاه تهران، طرح

ي امـور قضـایی، مجتمـع تفریحـی دیـزین،       ي دانشـکده  ي هواپیمایی جمهوري اسالمی ایران، پـروژه  اعصاب، پروژه

هاي گازکشی شـمال اصـفهان نیـز مشـارکت      رحي انرژي اتمی بوشهر، و ... شرکت داشته است. شرکت در ط پروژه

هاي قبلی شـرکت را شکسـته، و تکمیـل     به بعد، رکود فعالیت 1364هاي پیمانکاري از سال  داشته است. رشد فعالیت

  ي مالی شرکت کرده بود.  تمام افریقا، کمک خوبی به بنیه مجتمع نیمه

مـدیره ابـالغ شـده،     ع عمومی کـه بـه هیـأت   سر آمده است. براساس دستورات مجم ي پیمانکاري ما به دوره«

هاي ما صورت گرفته است. بایـد هرچـه زودتـر کارهـاي پیمانکـاري را تمـام کنـیم،         تغییرات مهمی در روند فعالیت

ي  ي دانشـکده  رسد. طرح توسـعه  ي اول سال آینده به پایان می ي فومن نیمه شود، پروژه رودسر سه ماه دیگر تمام می

هاي ناتمام را تکمیـل کنـیم، و    ي طرح رسد؛ باید کلیه مور قضایی نیز تا سه ماه دیگر به پایان میکشاورزي امسال، و ا

ي  سـازي و غیـره بپـردازیم. پـروژه     هاي دولت و رفع نیازهاي مسکن در جامعـه، بـه کارهـاي انبـوه     در جهت سیاست

هاي زیستی و مسکونی وارد شـویم   گوید در آن پروژه ایم. مجمع عمومی می واحدي را شروع کرده 658سازي  انبوه

سـاز هسـتیم. بایـد کارهـاي قبلـی را       کند. از این به بعد، ما انبـوه  که در جهت رفع نیازهاي عمومی مسکن حرکت می

سازي را دنبال کنیم. پیمانکاري ما به این دلیل انجام شد که در آن تاریخ (یا زمان) براي  ي انبوه سبک کرده و وظیفه

سـازي بـازوي اجرایـی وزارت مسـکن باشـیم و مجـري        هـاي انبـوه   ي مـالی نداشـتیم. بایـد در طـرح     سـازي بنیـه   انبوه

ي مـالی بـود. بـا تکیـه بـه آن، بایـد دنبـال         ي دیزین به ما تقویت بنیـه  ي واگذاري پروژه هاي آن باشیم. فلسفه سیاست

دنبال مسـکن   ري ممنوع است. باید بهي خودمان برویم. چون بنابه تصویب مجمع عمومی انعقاد قرارداد پیمانکا وظیفه

ایم کـه در   سازي در واوان شروع کرده واحد انبوه 150سازي باشیم. در حال حاضر،  زیستی و انبوه اجتماعی و مجتمع

کنیم. در تهران و کرج مشکل زمین را داریـم حـل    واحد در مهرشهر داریم شروع می 1500ي طراحی هستیم:  مرحله
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  شده خواهیم ساخت.  پارس، و پردیس کرج مسکن اجتماعی و حمایت انکنیم. در طرشت، تهر می

ي سوبسـیدي اسـت و بـه وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی        زهرا را داریم که پروژه البته بناي یادبود بهشت

تحویل خواهد شد. اما این آخرین کار سوبسیدي ماست، و اگر کار دیگري را بدهند، سوبسید را خود باید پرداخت 

  .»کنند

هاي شرکت است. این تغییرات بارهـا   توضیحات مدیرعامل در باال حاکی از تغییرات جدید در مسیر فعالیت

هاي گذشته، شرکت  ي سال هاي انباشته دلیل کمبود سرمایه، و کثرت زیان در شرکت صورت گرفته است. هرچند به

رغـم وضـعیت    هـاي دولتـی، بـه    ت و دریافـت پـروژه  دلیل حمایت دولـ  بود، اما به ي حیات می نباید عمالً قادر به ادامه

  ي ترازنامه، کماکان به حیات خود ادامه داده است.  آشفته

، شرکت از سازمان گسترش و نوسازي صنایع به وزارت مسکن و شهرسـازي تحویـل شـد، و    1361در سال 

زارت مسـکن بـه تملـک    ، بخشی از سـهام و 1370% سهام آن به وزارت مسکن و شهرسازي انتقال یافت. در سال 80

ي سهام نیز در جریان اسـت. ایـن انتقـال بیشـتر دالیـل مالیـاتی        بنیاد مسکن درآمد که در حال حاضر بحث انتقال بقیه

  داشت. 

  دهد.  ، ترکیب نیروي انسانی شرکت را نشان می1جدول 

  طرح مجتمع ساختمانی خیابان مدرس

  یکی از مدیران شرکت در جریان نشست خود در این باره توضیح داد که: 

ي کارهـا   شک بسـیار سـودآور اسـت. همـه     طرح بارها از دیدگاه توجیه اقتصادي کنترل شده است و بدون«

ایم. سـهم شـهرداري کـامالً روشـن اسـت. روي       ي جزئیات صحبت کرده انجام شده است. با شهرداري درمورد همه

ي فـاز   هاي اجرایی هم تا حد زیادي حاضر است. یعنـی نقشـه   سیار کار شده است. فقط پول الزم است. پالنها ب نقشه

  »اینک در دست مطالعه قرار دارد. یک به اتمام رسیده، و فاز دو هم
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سازي پرسیده شد،  سازي و ارزان هاي جاري انبوه وقتی از این مدیر در مورد مغایرت اجرایی طرح با سیاست

  داد:  توضیح

اشتباه نکنید، این دیگر کار پیمانکاري نیست. این درست در خط وظایف جدید مـا اسـت. البتـه تأسیسـات     «

هـاي   تـوانیم بسـیاري از طـرح    ي اجتماعی نیست، اما سودآور است، و از محل سـود آن مـی   ارزان قیمت نیست. خانه

قیمـت اسـت، امـا کامـل و      اند کـه مسـکن ارزان   تهخانه را انجام دهیم. اوالً هدف جاري فعالیت ما هرچند گف وزارت

هاي سودآور قرار دارد کـه   اند. در کارهاي ما اول سودآوري است، و پروژه مدرس هم در رأس پروژه درست نگفته

  »توان پیاده کرد. هاي اجتماعی بسیاري را می اگر اجرا شود با پول آن طرح

  وضیحات زیرا را داد:وقتی از مدیر در مورد ابعاد پروژه سؤال شد، وي ت

متـر   20ر000متر است، امـا   20ر000بله، بسیار طرح عظیم و مفصلی است. البته، مساحت زمین فقط حدود «

شود. تراکم باالسـت. البتـه از ارتفـاع     ي اداري و تجاري درست می طبقه 30جا سه برج و  ي شهر. این در بهترین نقطه

هـاي مناسـب، انبـار،     ایل رفاهی ازقبیل پارکینگ کافی، فضاي سبز، محوطهرویم. اما همه نوع وس طبقه باالتر نمی 35

کننده و خالصه همه چیز داریم. اگر حوصـله داریـد    ي سرد و گرم هاي پیشرفته هاي فرهنگی و ورزشی، سیستم محل

م، طـرح  طـور کـه گفـت    عالوه، همـان  ). به2ي مشخصات کامل طرح را در اختیارتان بگذارم (جدول  توانم دفترچه می

ام و  رسید. من سردستی و بدبینانه محاسبه کـرده  بسیار سودآور است. به هر شکلی که محاسبه کنید به همین نتیجه می

  )». 3ام (جدول بینی کرده میلیارد تومان سود پیش 12

  منابع تأمین مالی

   آقاي منافی از مدیران شرکت در این مورد گفت:

میلیون تومان  600عصر حداقل  ي ولی ودمان منابعی داریم. از پروژهالزم نیست همه چیز را قرض بگیریم. خ

آورد. از  میلیـون تومـان پـول بـراي شـرکت مـی       400ي شمشک خیلی موفق بوده و حداقل  دیگر باید بگیریم؛ پروژه
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ح زیـادي  انبـار شـرکت هنـوز مصـال     25میلیون تومان انتظار داشـته باشـیم. در    300توانیم  ها هم هنوز می ي پروژه بقیه

میلیـون تومـان هـم طلـب      300میلیون تومانی از آن محل عاید شرکت کـرد و حـدود    200یا  150داریم. شاید بشود 

ي آن بدهی کارکنان و وام و مساعده است. مقداري هم پول نقد داریم. البته، کفاف کـی دهـد    داریم که البته عمده

اي  رسـیم. امـا کـدام سـازنده     ها بـه جـایی نمـی    و با این پول  است،فهمم که خیلی پول الزم  ها به مستی ما. می این باده

کننـد.   خرید مـی  % پول هم کافی است. تا مقداري بنا باال برود، مردم هنوز هم پیش10گذارد؟  ي پول را خود می همه

  . نباید ترسید. باید امکانات موجود را داخل پروژه ریخت، و پشت آن گذاشت، و روي منابع مردم حساب کرد

فکرکـردن  «کـرد کـه    آقاي مهروش که در مورد سودآوري پروژه هنوز هم اندکی تردید داشت، اظهار می

دنبـال بانـک و سـایر منـابع      فروش، کاري کامالً غیرعاقالنه است. اگر بخواهیم پروژه را اجرا کنیم بایـد بـه   روي پیش

رده بود و فهرستی از امکانات خارجی تـأمین  باره با چند نفر در خارج از شرکت صحبت ک او دراین» خارجی باشیم.

  )4مالی پروژه را تهیه کرده بود. (جدول 

نشـان داده شـده اسـت. شـرکت مشـکل       5در نمـودار   1372و  1371ي شـرکت در سـال    ي ترازنامه خالصه

  قانونی ندارد، و از موقعیت مناسبی برخوردار است. 

  ها   سؤال

 اي دارد؟  شده وشن و استراتژي تعریفآفرین هدف ر آیا در حال حاضر شرکت مسکن .1

 دانید؟  قبول می قدر قابل برآوردهاي هزینه و درآمد طرح مدرس را چه .2

هاي ورودي و خروجی در طول عمر طـرح و مـدت زمـان الزم     هاي نقدي طرح را با توجه به جریان جریان .3

و تغییـر  » تحلیـل حساسـیت  «از براي فروش واحدها تهیه، و نیازهاي مالی طرح را برآورد کنیـد. بـا اسـتفاده    

هاي بدیلی تهیه کنید که بـا مفروضـات مختلـف جـواب بدهـد. در مـوارد الزم از مفروضـات         ارقام، جدول
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، مفروضـات الزم را انجـام   1373مقتضی استفاده کنید. با توجه به اطالعات موجود خودتان از شرایط سـال  

 دهید. 

 ت؟ نرخ بازده طرح چقدر است؟ آیا طرح اقتصادي اس .4

قبول است؟ نظر وي را با نظر آقاي منـافی مقایسـه کنیـد.     هاي تأمین مالی آقاي مهروش تا چه حد قابل شیوه .5

 هاي روشنی پیشنهاد دهید.  هاي دیگر تأمین مالی را نام برده، و براي تأمین مالی طرح روش راه
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  1جدول 

  آفرین شرکت مسکن

  تصویر آمار نیروي انسانی

  1373پاییز 

 شرح زیر است:  نفر به 281تعداد کارکنان  .1

  نفر 226  پیمانی

  6  رسمی

  43  قراردادي 

  3  آزمایشی

  3  روزمزد

  نفر 281  

 شرح زیر است:  ترکیب سنی کارکنان به .2

  درصد    تعداد  

  39    نفر 110  سال 30تا  20

  41    114  سال 40تا  31

  10    28  50تا  41

  10    29  60تا  51

  نفر 100    نفر 281  

نفـر تحصـیالت    129نفـر داراي تحصـیالت عـالی،     53شرح است:  توزیع کارکنان از نظر سطح تحصیالت بدین .3

 نفر دیپلم و زیر دیپلم 99متوسطه، و 

 شوند:  شرح زیر توزیع می از نظر طول خدمت با شرکت، کارکنان به .4

  نفر 82    68  ورودي به شرکت قبل از سال  

  46    68  ورودي به شرکت در سال 

  56    69  ورودي به شرکت در سال

  59    70  ورودي به شرکت در سال

  23    71  ورودي به شرکت در سال

  15    72  ورودي به شرکت در سال

  نفر 281      
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  2جدول 

  آفرین شرکت مسکن

  اي از ارقام و آمار طرح خیابان مدرس خالصه

  1373پاییز 

  اداري و تجاري ي هطبق 30مترمربع شامل سه برج و  19ر475وسعت زمین 

  مترمربع مساحت تجاري 8ر780% اداري و تجاري با 440تراکم 

  %25اجراي سه یا چهار برج با سطح اشغال حداکثر 

  طبقه است 35ها  هاي برج حداکثر طبقه

  واحد 3ر000تأمین پارکینگ براي 

  تر ادغام و تبدیل به واحدهاي بزرگ مترمربع قابل 120و  90، 60مترمربع (در سه برج) در واحدهایی با مساحت  115ر000بخش اداري 

  مترمربع در سه برج 8ر780بخش تجاري 

  مترمربع شامل:  110ر000% با مساحتی حدود 440مشاعات (فضاي عمومی): سطح کاربري مشاع خارج از تراکم 

  مترمربع 75ر000  واحد موتورسیکلت 1ر000بیل و وواحد اتوم 3ر000ها براي  الف. پارکینگ

  مترمربع 972  ب. تأسیسات فنی ساختمان

  مترمربع 1ر730  ج. واحد مدیریت و خودگرانی مجموعه

  مترمربع 13ر626  سازي د. فضاي سبز و محوطه

  مترمربع 10ر700  هـ. انبارها

  مترمربع 2ر716  هاي فرهنگی، ورزشی و تفریحی و. کاربري

  تأسیسات فنی مجتمع شامل:  

 انرژي) بخش سرمایش و گرمایش (تولید .1

 کننده (توزیع انرژي) بخش سردکننده و گرم .2

 سیستم آبرسانی .3

 آوري و دفع فاضالب جمع .4

 نشانی آتش .5

 آسانسورها .6

 سایر تجهیزات .7
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  3جدول 

  آفرین شرکت مسکن

  ي خیابان مدرس شده براي پروژه بینی هاي پیش درآمد و هزینه

  1373پاییز 

  ریال 650ر000  روز معادل هر مترمربع ي هزمین به قیمت عادالن .1

  650ر000 × 19ر475=  12ر658ر750ر000  

  2ر341ر250ر000  احداث بنا و تأسیسات و تجهیزات کارگاه ي ههزین

  ریال 15ر000ر000ر000  ارزش زمین و تأسیسات کارگاه

  شرح ذیل باشد:   ها به پرداخت هزینه ي هسال از سال شروع تکمیل، و نحو 5شده ظرف  بندي انجام که طبق زمان ساخت پروژه مشروط بر آن ي ههزین .2

  %25  سال اول

  %20  سال دوم

  %15  سال سوم

  %15  سال چهارم  

  %25  سال پنجم  

  شود:  شرح زیر برآورد می ترتیب کل هزینه به ریال است که بدین 145ر557ر200ر000ساخت معادل  ي هجمع هزین

  ریال 15ر000ر000ر000  زمین  ي ههزین

  ریال 145ر557ر200ر000  ساخت  ي ههزین

  ریال 160ر557ر200ر000  پروژه ي هکل هزین

  فروش مجتمع:   فضاهاي مفید قابل ي همحاسب .3

    زیربناي مفید اداري:

  مترمربع 23ر000% مشاع برابر 20متر پس از کسر سهم  115ر000=  92ر000مترمربع 

  21ر160  شوند سهم شهرداري کسر می

  70ر840  فروش قابل ي هماند باقی

    زیربناي مفید تجاري

  مترمربع 2ر195% سهم مشاع برابر 25مترمربع پس از کسر  8ر780=  6ر085مترمربع 

  3ر5/292  % سهم شهرداري50شود  کسر می

  مترمربع 3ر5/292  فروش تجاري قابل ي هماند باقی

    زیربناي مفید انبارها:

  %25مترمربع سهم مشاع  2ر675متر پس از کسر  10ر700=  8ر025مترمربع 

    زیربناي مفید ورزشی: 

  %20مترمربع سهم مشاع  546متر پس از کسر  2ر716=  2ر170مترمربع 

  فروش:   بینی مبلغ ریالی فضاهاي مفید قابل پیش

  70ر840  ×  3ر000ر000  =  212ر520ر000ر000  ریال  مفید اداري

  3ر5/292  ×  8ر500ر000 =  27ر986ر250ر000 ریال  مفید تجاري

  8ر025  ×  800ر000 =  6ر420ر000ر000 ریال  مفید انباري

  2ر170  ×  15ر000ر000 =  3ر255ر000ر000 ریال  مفید ورزشی

  3ر000  ×  7ر500ر000 =  22ر500ر000ر000 ریال  مفید پارکینگ

       =  272ر681ر250ر000 ریال  شده بینی جمع مبلغ فروش پیش

  فوق برابر رقم زیر خواهد بود:   ي هپروژشده، سهم شهرداري از  طبق توافق انجام

63ر480ر000ر000   21ر160 × 3ر000ر000  = 

  3ر5/292 × 8ر500ر000  = 000ر500ر007ر28

     000ر500ر487ر91  جمع کل

  مجتمع:   ي هشد بینی سود و زیان پیش ي همحاسب

  % تجاري، انباري و پارکینگ و فضاي ورزشی:50% اداري و 77الف. قیمت فروش سهم 

  ریال 172ر681ر250ر000  

  متر اصالحی شهرداري 8ر640ازاي  متر افزایش تراکم مابه 6ر000شود قیمت فروش  ب. اضافه می

  ریال 1ر300ر000ر000  

  271ر381ر250ر000  دریافت از فروش جمع مبالغ قابل

  )160ر557ر200ر000(  هاي ساخت  شود قیمت زمین و هزینه کسر می

  117ر424ر050ر000  بینی سود مورد پیش
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  4جدول 

  آفرین شرکت مسکن

  ي مدرس از دیدگاه یکی از مدیران  فهرستی از منابع مالی پروژه

  1373پاییز 

  هاي تأمین مالی:  روش

 ها (مشارکت حقوقی و مشارکت مدنی) بانک .1

 مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی .2

  فروش پیش .3

  ها مستلزم مقدماتی است:  . مشارکت با بانک1

ي  ریال براي هر مترمربع (در مقابل هزینه 250ر000ي ساخت را حداکثر  عالوه؛ بانک هزینه % منابع از سوي شرکت است؛ به20مشارکت مدنی نیازمند تأمین 

  کند.  اخت میریال پرد 57ر500ر000ر000مترمربع بنا، حداکثر معادل  230ر000ریالی شرکت) خواهد پذیرفت که براي حدود  700ر000ي  شده فروش پیش

  230ر000  ×  250ر000 =  57ر500ر000ر000   جمع کل

  57ر500ر000ر000  ×  %80  =  46ر000ر000ر000    سهم بانک  

  57ر500ر000ر000  ×  %20  =  11ر500ر000ر000    سهم شرکت

  % از سود شرکت را مطالبه خواهد کرد. 24براي پرداخت مبلغ یادشده، بانک 

ي مستمر این افراد در امور شرکت جلوگیري شود. اما  . مشارکت با اشخاص حقیقی یا حقوقی نیز مستلزم اعطاي تضمین معتبر به آنان است تا از مداخله2

% سود 20حداقل ساالنه خطر است،  شده و بدون اند که اگر مثالً اوراق مشارکت شهرداري را خریداري کنند که کامالً تضمین گذاران بر این امر واقف سرمایه

گذاران توقع  شده باشد، لذا بابت این خطر سرمایه بینی انجام که عایدات ناشی از اجراي پروژه ممکن است متفاوت با پیش آورند. با توجه به این دست می به

آوردن  دست بینی به باید طرح را اقتصادي دانست که پیشرو، موقعی  %)، از این30% = 20% + 10% بازده داشته باشند (یعنی در کل 10آوردن شاید حداقل  دست به

  پذیر باشد.  % بازده، بعد از مالیات از مشارکت در طرح، امکان30حداقل 

ف هاي تأمین مالی به حساب آید. اما این کار مستلزم صر عنوان یکی از روش تواند به فروش نیز می . چون پروژه در یکی از بهترین نقاط تهران است، پیش3

  ي این مبلغ خود براي شرکت آسان نیست. کاري و غیره است که تهیه میلیارد ریال براي اجراي حداقل اسکلت، شروع عملیات سفت 40اي معادل  هزینه
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  5جدول 

  آفرین شرکت مسکن

  ترازنامه 

  1373ي گزارش پاییز  تاریخ تهیه

 ارقام به هزار ریال   

  1372  1371  ها: دارایی

      جاريهاي  دارایی

  59ر667  328ر606  موجودي نقد و بانک  

  1ر492ر387  1ر472ر229  هاي بانکی سپرده

  2ر530ر828  2ر942ر611  ها و اسناد دریافتنی تجاري حساب

  -  7ر450  اسناد در جریان وصول

  11ر293  11ر293  ها هاي بین گروه شرکت حساب

  692ر099  2ر218ر488  و مصالح موجودي کاال

  4ر409  11ر112  سفارشات

  619ر266  672ر368  ها پرداخت پیش

  28ر006ر382  24ر865ر127  هاي در جریان ساخت پروژه

  33ر416ر331  32ر529ر284  هاي جاري جمع دارایی

      هاي بلندمدت دارایی

  10ر900  10ر900  هاي بلندمدت گذاري سرمایه

  1ر393ر582  1ر305ر665  هاي مشهود پس از کسر استهالك انباشته دارایی

  18ر983  18ر093  ها سایر دارایی

  34ر839ر796  33ر863ر941  ها  جمع دارایی

      ها و حقوق صاحبان سهام:  بدهی

  1372  1371  هاي جاري بدهی

  1ر485ر052  1ر539ر859  اسناد پرداختنی

  23ر190ر496  21ر852ر684  فروش هاي پیش حساب

  4ر960ر393  4ر962ر523  هاي پرداختنی حساب

  294ر836  294ر701  ها   هاي بین گروه شرکت حساب

  1ر043ر570  1ر038ر901  دریافت از کارفرما پیش

  -  -  هاي پرداختنی وام

  224ر225  224ر225  ي مالیات  ذخیره

  31ر198ر570  29ر912ر893  هاي جاري جمع بدهی

      

      هاي بلندمدت بدهی

  4ر278ر124  4ر575ر074  هاي بلندمدت بدهی

      

      حقوق صاحبان سهام  

  24ر873  130ر050  ي بازخرید خدمت کارکنان ذخیره

    )51ر439(  تعدیل ذخایر حقوق صاحبان سهام  

  1ر000  1ر000  سرمایه 

  610ر332  755ر076  خالص زیان انباشته

  )609ر332(  )754ر076(  جمع حقوق صابحان سهام

  34ر839ر796  33ر863ر941  ها و حقوق صاحبان سهام   جمع بدهی
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  لند) ي ماي ي فضاهاي ورزشی و تفریحی (پروژوه . شرکت توسعه5-2ي  افته

 مقدمه

ورزشی و اقامتی در منطقه نمونه گردشگري زرندیه که در  -گزارش حاضر مروري است بر اولین پروژه گردشگري

کیلومتري جنوب غرب تهران واقع شده است. این پروژه با استانداردهاي روز جهانی و توسـط مشـاورین مطـرح     35

این گزارش به معرفی و بررسی اهداف ترسـیم شـده و چهـارچوب توسـعه ایـن طـرح        در کهی طراحی شده الملل بین

  است.شده پرداخته 

 ایـن  داخلـی  ناخـالص  تولید رشد بر مبنی ه گردشگريحوز در کشور ساله 20 انداز چشم اهداف تحقق راستاي در

 مـادر  شـرکت  عنـوان  بـه  1386ایرانیـان در سـال    سـرزمین  سیاحان توسعه شرکت سال، در دالر میلیارد 20 تا حوزه

 طـور  بـه  ایـران  در (Master Developer)جامعهاي  طرح ي دهنده توسعه اولین رسید و به عنوان ثبت به تخصصی

 کـالس  در جهـانگردي  تفریحـی،  مسـکونی، ورزشـی، تجـاري،    -اقامتیهاي  پروژه و توسعه ساخت به اقدام خاص

 .است نموده کشور سطح در جهانی

باشـد. ایـن    میلیـارد ریـال مـی    1000درحال حاضر شرکت توسعه سیاحان سرزمین من شرکتی خصوصـی بـا سـرمایه    

  به ثبت رسیده است.  6/3/86شرکت در تاریخ 

MYLAND هاي جامع  ي طرح دهنده به عنوان اولین توسعه(Master Developer)  در ایران، متولی طراحی، ساخت

  باشد.میهکتار  1400سرزمین من به وسعت  و مدیریت پروژه

  MYLAND 1یترچشم انداز و مامو

هاي متعددي فعالیـت نمـوده اسـت. بـه      شرکت توسعه سیاحان سرزمین من با نگاه توسعه دهنده طرح جامع در پروژه

هـاي اسـت کـه ایـن شـرکت در زمینـه        ه عنوان نمونه مجموعه کارتینگ آزادي و همچنـین کارتینـگ پرنـد از پـروژ    

                                                 
1. Vision and mission 
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  هاي تفریحی و ورزشی اجرا نموده است. فعالیت

انـد تـا بسـترهاي     بنیانگذاران مجموعه با هدف توسعه طرح جامع اقدام به احداث آن نموده در پروژه سرزمین من نیز

گذاري  هاي سرمایه هاي الزم را جهت احداث چنین پروژه عظیمی را فراهم نموده و زمینه الزم و همچنین زیرساخت

 Fastنهایی را به عنوا دند تا پروژهفراهم سازند. با این وجود بنیانگذاران مجموعه برآن شها  subdeveloper را براي

tracks انتخاب نموده و در نقشSubdeveloper مـذکور   هـاي  آنها را اجرا نماید. در طول سال جاري فاز اول پروژه

  تشریح گردیده است. 9برنامه ریزي و در حال اجراست که در بخش  QuickWinتحت عنوان 

 

  

   

  

  بی و مدل مفهومی پروژه سرزمین منمکان یا

 35باشـدکه در  هکتار مـی  1،400من یک مجموعه توریستی، اقامتی و ورزشی در مساحت  سرزمینالمللی پروژه بین

Something for everyone… 
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هکتـار   261هکتـار مـذکور،    1،400کیلومتري جنوب تهران و در کنار شهر جدید پرند واقع شـده اسـت. عـالوه بـر     

گـردد. نزدیکـی پـروژه بـه      هکتار بالغ می 1،661فضاي آزاد و محیط طبیعی وجود داشته و کل فضاي در دسترس به 

هاي صنعتی (کاوه، پرنـد، مامونیـه،    المللی تهران، شهرك المللی امام خمینی (ره)، نمایشگاه بین پایتخت، فرودگاه بین

راه ساوه، آزادراه قم، جاده قدیم ساوه، خط راه آهن و خط توسـعه   دسترسی به آزاد شمس آباد) و شهرجدید پرند و

رسد، از فاکتورهاي اصلی  المللی امام خمینی و شهر پرند به سایت می متروي شهري تهران که با عبور از فرودگاه بین

 اند. براي انتخاب این منطقه براي اجراي پروژه بوده

  مجوزات اخذ شده

هایی از سوي شرکت توسعه سـیاحان سـرزمین    نامه مگاپروژه منوط به طی مسیرهاي قانونی و اخذ موافقت اجراي این

طول انجامیده و مجوزات اخذ شده از  فرساي انجام شده که بیش از پنج سال به باشد. با توجه به اقدامات طاقت من می

رزمین من، چشم انداز روشنی بـراي ایـن پـروژه    برداري از پروژه س ریزي، احداث و بهره همراجع مختلف جهت برنام

  ملی متصور است.
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  خالصه مجوزات -1 شکل

  فهرست مشاورین پروژه

مشاور بـزرگ داخلـی بهـره گرفتـه شـده       20المللی و بیش از  مشاور مطرح بین15در این پروژه عظیم ملی از بیش از 

پیمانکـار  15 به کشور کمک شایانی خواهد نمود. در زمحالحاضر بیش از است که این امر به ورود دانش فنی جدید

 باشند. هاي مختلف سایت مشغول فعالیت می به صورت مشارکتی یا پیمانکاري در پروژه

ها به وسیله  نمایند. این طرح ها در سطح مختلف گزارش خود را به تدریج ارایه می مشاورین طرح جامع و زیرساخت 

  خلی اجرا خواهد شد. مجریان مجرب دا

 

  Broadway Malyan طرح جامع ارایه شده از سوي -2شکل 

  

  ذیل می باشد.هاي  طرح جامع تهیه شده توسط این موسسه داراي ویژگی

% جمعیـت بـه صـورت ثابـت و مـابقی جمعیـت غیرسـاکن        50 باشـد کـه   هزار نفر می 67جمعیت پیش بینی شده  .1

  میباشد.
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  مرکز شهري اصلی در این طرح در نظر گرفته شده است. 5 .2

  ها  و سایر کاربريها  مختلف دفاتر، مداس، کلینکهاي  نفر در مجموعه هزار 36,5ایجاد اشتغال براي  .3

  مشخصهاي  پیش بینی آب بندها و طراحی منظر آبی، هتل ها، ویال با تم .4

شـده و جلـوگیري از بـروز     بینـی  اسـاس ظرفیـت پـیش   بـر  ها  بینی مسیرهاي دسترسی، میادین اصلی و خیابان پیش .5

 ترافیک

 ساختارهلدینگ

مرتبط هاي  شرکت زیرمجموعه نموده است. جانمایی پروژه 24اقدام به تاسیس  MYLANDدر حال حاضر شرکت 

  نشان داده شده است. 3ها در پیوست با این شرکت

کـار، و سـالمت در ارتبـاطی ارگانیـک و در     پروژه سرزمین من به عنوان مقصدي براي زندگی، تفـریح، آمـورزش،   

پـروژه   24راستاي شکل دادن به یک سبک زندگی ایده آل طراحی گردیده است. این طـرح بزرگ فراملی شامــل  

 1400باشـد و وسعــت آن    هـزار نفرمـی   36المللی بـوده و اشتـغــال مسـتقیم آن بـیش از      در ابعاد و استانداردهاي بین

هاي سازمان میراث فرهنگـی کشـور شـناخته شـده     باشد، ضمن اینکه بعنوان الگوي طرح می هکـتار و در حـال اجـرا

  است. 
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  موضوعات فعال در مجموعه -3شکل 

  هاي مجموعه   کاربري

گروه اصلی خودرو، گردشگري، تفریحی، اقامتی و  5بر اساس نظر مشاورین طرح جامع، این پروژه به طور کلی در 

معرفـی گردیـده اسـت.     9هـاي زیرمجوعـه آن در شـکل     هـاي اصـلی و پـروژه    سایر طبقه بندي شده است .این گروه

مشـان داده شـده اسـت. هریـک از      3هکتـار بـوده کـه کـاربري آن در جـدول       1400مساحت این پروژه در حـدود  

نیز به صورت مجزا قابل پیگیري هاي پروژه به صورت مستقل در شرکتی به ثبت رسیده و مراحل قانونی آنها  کاربري

 باشد.  می

  هاي اراضی مجموعه کاربري -1 جدول

 اراضی کاربري مساحت (هکتار)

 سیساتأها و ت ساختمان ها، کاربري 815
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 پارکینگ، فضاي سبز، زمین رزرو و مسیرهاي دسترسی محلی 585

  برداري شرکت مجموع کل اراضی قابل بهره 1400

 دریاچه، منابع طبیعی، مسیرهاي عبور موجود، حریم و دره رودخانه 261

 مجموع کل اراضی واقع در محدوده سرزمین من 1661
  

  

  هاي مجموعه سرزمین من کاربري -4 شکل

و همچنین مصوبه شورایعالی معماري  BM ها که بر اساس طرح جامع ارایه شده توسط مشاور هلدینگدر ادامه کلیه 

 گردد. و شهرسازي تعریف گردیده است، معرفی می 

 هلدینگ گردشگري

هـاي   اي از کـاربري  مجموعـه دهکده ساحلی و مرکز شهري اسـت کـه    گردشگري شامل دهکده چوگان، هلدینگ

ی ایـن بخـش، ایجـاد یـک     اقامتی، مسکونی، و تجاري را با طراحی زیبا و متفاوت گردهم آورده است. ایـده طراحـ  

محیط پر جنب و جوش و پر ازدحام به ویژه در ساعات عصر و شب است که پس از گذراندن اوقاتی مملو از هیجان 

هاي تفریحی مانند پیست اتومبیلرانی، کارتینگ، شهربازي، پارك آبی، و ... و همچنین استفاده از مراکز  در مجموعه

که بر اساس نیازسنجی هریک از اعضاي خانواده پیش بینی و طراحی گردیده هاي مجموعه  خرید و یا سایر کاربري
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استراحت و گذراندن اوقات فراغت، فـراهم   است، کلیه اعضاي خانواده در این محل گرد هم آمده تا زمانی را براي

وکس و ممتاز آورد. عالوه بر این، قرارگیري هتل و ریزورت پنج ستاره مشرف به دریاچه و همچنین ویالهاي سوپرل

  دهد.  اي قرار می ها، هاب گردشگري را در موقعیت ویژه دهکده اقامتی ساحلی در کنار سایر ویژگی

  

  گردشگري هلدینگمحدوده -5شکل 

 

  هاي درون هاب گردشگري به همراه مساحت هر یک ارائه شده است.  در جدول زیر، کاربري

  هاي هاب گردشگري کاربري -2جدول 

 کاربري GFA(m2) مساحت (هکتار)

 دهکده چوگان 423،463 38

 دهکده ساحلی 104،782 43

 مرکز شهري 804،295 53

 مجموع 1،332،540 134

  

هـاي مجـاور    است. هتل و ریزورت و رسـتوران  ایجاد مصنوعی دریاچه با مجاورت بخش، این عمده مزایاي از یکی

هـاي   نمایند. همچنین در طراحی المـان  امکان اقامتی دلچسب و خوشایند را براي اعضاي خانواده فراهم می منظر آبی
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سنتی مانند سی و سه پل و میدان نقش جهان اصفهان الهـام گرفتـه شـده اسـت.      -این بخش از بناهاي معماري ایرانی

 هـاب  در را اي ویـژه  جـذابیت  تفریحی و اقامتی هاي کاربري براي شده ایجاد منظره طبیعی و آبی هاي ورزش انواع

   .نماید می ایجاد گردشگري

  تفریحی -فراغتی هلدینگ

هکتـار اسـت. ایجـاد یـک      73,5اي به وسـعت   هاب تفریحی در بر گیرنده مرکز خرید، هتل و شهربازي در محدوده

مرکز جمعیتی براي تفریح، سرگرمی و خرید در طول ساعات روز، هدف اصلی طراحـی و سـاخت ایـن قسـمت بـه      

  رود.  شمار می

  

  

  

  

  

  

  

  محدوده هلدینگ فراغتی و تفریحی -6شکل 

  تفریحی -فراغتی هلدینگ هاي  کاربري -3جدول 

 کاربري GFA(m2) مساحت (هکتار)

مجتمع سوارکاري و  11،026 30

شهربازي و پارك  12،852 13 اسبدوانی

 مرکز خرید 552،673 17,5 تفریحی

 پارك آبی 35،695 13
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 مجموع 612،246 73,5

  

  خودرو هلدینگ

هـاي موتـوري    اداري خرید و فروش خودرو و همچنین امکانات انـواع ورزش -هاي تجاري در این مجموعه کاربري

هاي شاخص سرزمین من، تمامی امکانات مورد نیاز  یکی از پروژهمستقر خواهند شد. مرکز تجارت خودرو به عنوان 

هـاي   ، شـرکت گـذاري، بانـک، بیمـه    خرید و فروش، فضاهاي نمایشگاهی وسیع و استاندارد، تست خـودرو، شـماره  

دهـد. همچنـین    لیزینگ و مراکز آپشن و تیونینگ خـودرو را در اختیـار خریـدارن و فروشـندگان خـودرو قـرار مـی       

هاي موتوري خواهد بود.  مندان ورزش هاي کارتینگ، آفرود، موتور کراس و پیست اتومبیلرانی پذیراي عالقه پیست

مندي  هاي مذکور خواهد کرد. بهره نظیري را متوجه کاربري هاي کم ه ویژه اقتصادي زرندیه فرصتاستقرار در منطق

هاي خودرو داخل منطقه ویـژه اقتصـادي، امکـان    از مزایاي قانونی شامل معافیت از پرداخت حقوق گمرکی در انبار

  روند. جمله به شمار میهاي اسپرت نو و دست دوم از این  واردات و نگهداري خودروها و موتورسیکلت

  

  محدوده هلدینگ خودرو -7شکل 

  



122  

  

  هلدینگ خودروهاي  کاربري -4جدول 

 کاربري GFA(m2) مساحت (هکتار)

 رانی پیست و مجموعه اتومبیل 31،829 82

 پیست چنـد منظـوره و ســـوپر کـــارت 2،183 10

 هاي آفرود پیست 128،300 25

 تجارت خـــودرومرکز  44،472 20

 مرکز لجستیک و پارك تجاري 202،951 41

 پارك خرده فروشی 114،424 30

 مجموع 524،159 208

  اقامتی   هلدینگ

اقامتی اطراف که هریک با سـبک معمـاري و شهرسـازي متفـاوت و     هاي  شمال زمین گلف و مجموعه هلدینگاین 

  هاي اقامتی سرزمین من داراي امتیازات ویژه ایست مانند:  هدفمندي طراحی شده است، می باشد مجموعه

 تفریحی عمومی توزیع شده در تمام نقاط -امکانات ورزشی 

  روزانه مراکز تجاري و خرید در مرکز محالت جهت برآورده ساختن نیازهاي 

 هاي اقامتی محصور امنیت باال به سبب وجود بخش(Gated Community)  و عدم نیاز به حصارکشی در اطراف

 منازل 

  فناوري سبز و توجه به توسعه پایدار 

 سواري روي و دوچرخه وجود مسیرهاي اختصاصی پیاده 

 ی پیاده ساختار مناسب محالت و دسترسی به خدمات و حمل و نقل عمومی در شعاع دسترس 

  اهمیت و اولویت بخشی به دسترسی و امنیت تردد عابرین پیاده در محالت 
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 زمین گلف سرزمین من

فـرد در کشـور    ههکتار با امکانات منحصـرب  195وسعت  به مجموعه زمین گلف و ریزورت سرزمین ایرانیان در زمینی

  خواهد شـد.تبدیل  اي مندان ورزش گلف و ورزشکاران حرفه به پایگاهی براي عالقه

ی این ورزش در تمامی مراحل پیش برد پـروژه موجـب بهبـود و تســریع رونـد ســـاخت و       الملل بینحضور مشاوران 

گلـف در  اي  حفـره  18با باالتـرین استانداردهاي جهانی خواهد شد. این زمـین گلـف تنهـا زمـین     اي  ایـجاد مجموعه

بهینه سازي مصرف آب جهت آبیاري اسـتفاده گردیـده    هاي پایدار جهت کشور بوده و در ساخت آن از تکنولوژي

اقامتی ویالئی نیز گلف با دارا بودن منظر سـبز، کیفیـت فضـائی بسـیار بـاالئی را فـراهم خواهنـد        هاي  است. مجموعه

عدد ویالي لـوکس اسـت. مشـاور ایـن مجموعـه شـرکت        1300آورد. تعداد ویالهاي واقع در دهکده گلف بالغ بر 

Pacific Coast Design .می باشد  

 

  PCD -طرح اي از زمین گلف طراحی شده توسط مشاور نمونه-8شکل 
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  محدوده هلدینگ گلف و مجموعه اقامتی -9شکل 

  

  هکتار معرفی گردیده است. 778مساحت  اقامتی اطراف آنهاي  مشخصات مجموعه گلف و دهکده 5جدول در

  هاي هلدینگ گلف و مجموعه اقامتی معرفی کاربري -5جدول 

 مساحت GFA(m2) امکانات پروژه طرح ساخت شرکت

 

 

گلف و 

دهکده 

 اقامتی

حفره/ شامل  18زمین گلف با 

 2000کلوپ گلف به مساحت 

مترمربع، آکادمی و زمین تمرین، 

دریاچه، و مرکز نگهداري  8هتل، 

هاي جانوري  و پرورش گونه

همچون آهو و گوزن و در حدود 

 ویالي مشرف به زمین گلف 850

238،142 

199 

(شامل  هکتار

هکتار  96

 گلف)زمین 

 

 

دهکده 

المللی  بین

اقامتی و 

فرهنگی با تم 

دوران 

 تاریخی ایران

ویال با شهرسازي و  1100حدود 

الهام گرفته از مکتبهاي  معماري

موجود در کشور خصوصا مساکن 

واقع در مناطق مرکزي ایران (یزد، 

 کاشان،...)

232،922 93 

 

 

دهکده 

المللی  بین

اقامتی و 

فرهنگی با تم 

 مدرن

واحد  500ویال و  480شامل 

آپارتمانی با سبک شهرسازي و 

 معماري مدرن

301،606 53 
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 مساحت GFA(m2) امکانات پروژه طرح ساخت شرکت

 

 

دهکده 

المللی  بین

اقامتی و 

فرهنگی با تم 

 اسپانیائی

 460ویال و  930شامل حدودا 

 واحد آپارتمانی با سبک اسپانیائی
254،754 67 

 

 

دهکده 

المللی  بین

اقامتی و 

فرهنگی با تم 

 مدیترانه اي

ویال با سبک  980 حدود

اي است. این دهکده  مدیترانه

متشکل از ویالها داراي دیوارهاي 

هاي مسطح، گنبد، سفید با سقف

الهام گرفته از ویالهاي یونانی، 

 ترکی و جزایر دریاي مدیترانه

245،183 102 

 

 

دهکده 

المللی  بین

اقامتی و 

فرهنگی با تم 

 مراکشی

ویال با سبک  1392حدود 

گرا،  معماري درونمراکشی /. 

داراي حیاط مرکزي و قرارگیري 

ساختمان در تمام جهات حیاط در 

نما  کاري، نور و آب طبقه، کاشی2

در داخل و نماي بیرونی ساده با 

 هاي مشبک رنگ روشن و پنجره

304،124 100 

 

 

دهکده 

اقامتی ویژه 

 کارکنان

واحد  172ویال و  355شامل 

 2000آپارتمانی با قابلت پذیرش 

 نفر جمعیت

220،234 53 

 

 

دهکده 

 دیپلماتیک

بیش  ویال که جمعیتی 763شامل 

نفر را در خود جاي  3000از 

  خواهد داد.

 

184،764 74 

 

 

محله 

 کنسولی

عمدتاً مربوط به ها  این کاربري

المللی، دفاتر ارائه  موسسات بین

دهنده خدمات کنسولی و 

هاي اداري  و کاربريها  سفارتخانه

این محله شامل  تجاري هستند.و 

 واحد آپارتمان نیز می باشد 3170

554،954 37 

 778 2،536،683  مجموع
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  3فاز هاي  کاربري هلدینگ

همچون دهکده سالمت، دهکـده ورزش، بـاغ بوتانیـک، باشـگاه پـرواز و دهکـده       هایی  شامل کاربري هلدینگاین 

هاي اقامتی پیش بینی  اقامتی منحصر به خود می باشد. پروژههاي تخصصی و  دانش است که هریک شامل مجمموعه

  اند که مرتبط با فضاهاي تخصصی پیش بینی شده باشد. اي طراحی شده به گونهها  شده در این مجموعه

 

  ها هلدینگ سایر کاربري -10شکل 

  

معرفـی گردیـده اسـت. همچنـین مسـاحت زیـر بنـاي         6جـدول  در  هلـدینگ هاي تخصصی موجود در ایـن   کاربري

  بینی شده نیز در هر پروژه به تفکیک ارایه گردیده ا ست. پیش

  3هلدینگ فاز معرفی کاربرهاي  -6جدول 

 GFA(m2) امکانات پروژه
  مساحت

 (هکتار)
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 GFA(m2) امکانات پروژه
  مساحت

 (هکتار)

دهکده 

 سالمت

ارائه خدمات درمانی در بخش هاي تخصصی و فوق 

تخصصی گوناگون به بیمـاران داخلــی و 

خارجـی/داراي دهکده اقامتی سالمندان، مرکز 

 توانبخشی/ بیمارستان و...

533،652 95 

دهکده 

 ورزش

ورزشی از جمله سالن دارا بودن اماکن مختلف 

فوتسال و زمینهاي تنیس و پیست دومیدانی/ امکان 

هاي اقامتی ورزشکاران و  برگزاري مسابقات/ کمپ

 برگزاري اردوهاي ورزشی

601،572 69 

 باغ بوتانیک
شناسی سرزمین من مکانی براي جمع آوري  باغ گیاه

 هاي متنوع و نادر گیاهی در کشور گونه
6،923 5,5 

 باشگاه

 پرواز

ارایه خدمات هوانوردي عمومی با استانداردهاي روز 

دنیا / داراي مجموعه اقامتی کارکنان/ طول باند 

 متر 1800

56،261 28,5 

 

دهکده 

 دانش

برنامه ریزي جهت دست یافتن به یکی بزرگترین 

 المللی مجموعه دانشگاهی کشور با استانداردهاي بین
240،823 45,5 

  289 1439231  مجموع

  

  هاي هدف   گروه

هـاي سـنی و فرهنگـی     جـذاب و کارآمـد بـراي کلیـه گـروه     اي  براساس نظر مشاورین مجموعه، این پروژه مجموعـه 

مشخص و متناسب با سالیق هاي  هاي هدف پروژه فرد براي هریک ازگروه طراحی گردیده است. این مدل منحصربه

چنین در کنار هم بتوانند از امتیـازات آن   صورت مجزا و هم نیازهاي آنان طراحی نموده که کلیه اعضاي خانواده به و

  مند گردند. بهره
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  هاي هدفگروه -11 شکل

  مزایاي نسبی پروژه

نشـان داده   7 جـدول کند در  امتیازت ویژه این پروژه که آن را از موراد مشابه موجود و یا در حال احداث متمایز می

ها، موقعیـت جغرافیـاي ممتـاز و همچنـین برخـورداري از سـطوح بـاالي         شده است. به طور کلی تنوع باالي کاربري

 باشد. گیرد از جمله این امتیازات می د نظر قرار میاستاندارد که توسط مشاورین مجموعه مور

 امتیازات پروژه -7 جدول

 ها ویژگی مزایا

 امتیاز پیشرو بودن 

 جذب مشتریان داخلی 
 اولین در کشور

 گذاري خارجی قوانین خاص براي سرمایه 

   معافیت مالی/عدم وجود مالیات واردات بـر روي

 
ــه      ــادي زرندی ــژه اقتص ــه وی ــه منطق ــروژه ب ــی از پ بخش
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 ها ویژگی مزایا

 در این منطقهکاالهاي وارد شده 

 سهولت صادرات مجدد کاالها 

 بوروکراسی کمتر به خاطر قوانین حاکم بر منطقه 

 قوانین واردات/صادرات آسان 

 ورود و خروج آسان به کشور 

 هاي جدید قوانین ویژه براي واردات تکنولوژي 

  اختصاص دارد

و هیــات وزیــران در (مصـوبه مجلــس شــوراي اســالمی  

 ارتباط با منطقه ویژه اقتصادي زرندیه)

 (پارك آبی، شهربازي، کارتینگ) تفریح 

      سـرگرمی و خریـد (مرکــز خریـد، پـارك خــرده

 سواري، باشگاه پرواز) فروشی، اسب

   ،ورزش (کارتینــگ، فرمــوالوان، آفــرود، گلــف

 چوگان، دهکده ورزشی)

 (هتل، آپارتمان و ویال) اقامت 

 جارت خودرو، پارك تجاري)کار (مرکز ت 

 ها) آموزش (موسسات آموزشی و دانشگاه 

 (دهکده سالمت) درمان 

 
 افزایی حاصل از تمرکز امکانات متنوع هم

       استانداردهاي در سـطح جهـانی (ارجـاع شـود بـه

 صفحه معرفی مشاوران)
 المللی مشاوران توانمند بین

 برداري  مندي باالي مشتري (مدیریت بهره رضایت

طریق دانش فنی منتقل شـده توسـط مشـاورین    از 

 هاي تجاري موفق) مدل المللی و بین

 العاده خدمات فوق

 نزدیکی به تهران (مرکز جمعیتی کشور) امکان جذب تعداد زیادي مشتري 

 ها و پشتیبانی دولت گذاري سرمایه 

 هاي جامعه جهتی با اولویت هم 
 هاي بلند مدت دولت راستایی با طرح هم

  جذب بخـش قابـل تـوجهی از جمعیـت بـا      امکان

 توجه به دموگرافی کشور
 سازگاري با سالیق نسل جدید

 فضاي سبز گسترده هاي توریستی باال جذابیت 

 وسعت زمین هاي آتی امکان توسعه 

 دسترسی هوایی آسان 

 

 فرودگاه: 4نزدیکی به 

 کیلومتر) 7المللی امام خمینی ( فرودگاه بین -

  کیلومتر) 30فرودگاه مهرآباد ( -
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 ها ویژگی مزایا

 کیلومتر) 60فرودگاه پیام ( -

 اي آسان دسترسی جاده 

 ها راه مجاورت با آزاد

  ساوه -جاده قدیم تهران -

  ساوه -آزاد راه تهران -

 قم -آزاد راه تهران -

 کمربندي جنوب تهران -

 آهن شمال به جنوب کشور راه آهن از طریق راه دسترسی آسان 

 ایستگاه قطار شهري دسترسی سریع به پایتخت 

 پذیرتر و موثرتر مدیریت انعطاف 

 گیري سرعت در تصمیم 

% خصوصــی 100یــک شــرکت  MYLANDشــرکت 

 است

 حمایت کامل ملی و استانی از طرح 
نمونـه گردشـگري در    تصویب پروژه بـه عنـوان منطقـه   

 المللی توسط هیأت دولت مقیاس بین

 هاي غیر تجاري ایمنی در مقابل ریسک 

  مبدأسهولت در انتقال پول به کشور 

 پرداخت خسارت در صورت ملی شدن پروژه 

 گذاران به رسمیت شناختن همه حقوق سرمایه 

 FIPPAگذاري خارجی بواسطه قانون  امنیت سرمایه

   ــه شــرکت ــت ب ــال آســان مالکی ــی و  انتق ــاي مل ه

 المللی بین
 سند تفکیکی جداگانه براي هر کاربري

 گذاري می باشد پروژه شروع شده و آماده سرمایه 
تمامی مجوزات الزم شامل پروانـه سـاخت جهـت    اخذ 

 ها در طی مدت سه سال همه کاربري

 مجاورت با استان قم، البرز و قزوین هاي مذهبی جذب تعداد زیادي توریست 

 به فرد در دنیا  هاي منحصر یکی از جاذبه المللی جذب مشتریان بین 

  

  مراحل اجراي پروژه

رعایت استانداردها باال آن و با توجه به ظرفیت موجود در کشـورچه از منظـر    و لزومها  با توجه به حجم عظیم پروژه

بـه صـورت همزمـان وجـود     هـا   برداي از کلیه این پـروژه  گذاري امکان اجرا و بهره بازار و چه از منظر جذب سرمایه

بـرداري   بهـره ندارد. به همین دلیل بر اساس نظرات تخصصی مشاورین این پروژه در سـه فـاز طراحـی، سـاخت و بـه      
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  نشان داده شده است. 12شکل خواهد رسید. فازبندي پروژه در 

  

  فازبندي مراحل اجراي پروژه -12شکل 

  

هاي مجموعه پرداخته خواهد شد. بر این اساس می  و معرفی کاربري هاي مختلف فعالیت در این بخش به معرفی بسته

 ذیل تقسیم نمود.هایی  توان مراحل اجراي پروژه را به بخش

  

 زیرساخت

  باشد.  پروژه شامل برق، آب و فاضالب، راه، گاز و مخابرات میهاي  در مجموع زیرساخت

Quick win of Fast track projects  

زیر ساخت. 1

گاز برق، ،آب•

دسترسی مسیرهاي•

  تقاطع هاي•

غیرهمسطح

سبز فضاي•

.2 Quick win of 

Fast tracks

پارك آبی•

کارتینگ•

آفرود•

شهر خودرو•

پیست اتومبیلرانی•

کورس اسب•

گلف•

چوگان•

توسعه کامل . 3

کاربري ها

شهربازي•

مرکز خرید•

مجموعه هاي اقامتی با تم  •

مشخص

3سایر کاربري هاي فاز •

ها  Fast trackاتمام •
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شـوند. ماهیـت ایـن     هاي اقامتی تحت عنوان بسـته اول شـناخته مـی    در کاربري 1کننده ارزش افزودههاي ایجاد  پروژه

برداري رسیده و نقش مهمی در ایجاد ارزش افزوده و همچنین معرفـی   به بهرهاي است که به سرعت  ها به گونه پروژه

ایفا خواهند نمـود.  ر از امکانات ویژه و شناساندن پروژه به عنوان یک مرکز اقامتی/رفاهی لوکس و مدرن و برخوردا

  شود: پروژه به شرح زیر تشکیل می 8این بسته از 

  شهرخودرو .1

  هاي آفرود پیست .2

  پیست کارتینگ .3

  پیست اصلی -موتوراسپرت .4

  پارك آبی باز .5

  پیست کورس اسب .6

  زمین گلف .7

   زمین چوگان .8

ي و مشـارکت شـرکت توسـعه    در معاونـت سـرمایه گـذار    مطالعات طرح توجیهی این بخش از پروژه سرزمین مـن، 

   سیاحان سرزمین من انجام گرفته است.

گـذاري زودبـازده نمـوده کـه      هاي سـرمایه  اقدام به تهیه بسته MYLAND ها شرکت در مرحله اول اجراي این پروژه

ري از ها نیز تهیه گردیده است. همچنین برنامه زمانبندي ساخت و بهره بردا گزارشات توجیه فنی و اقتصادي این بسته

گـذاران   نشان داده شده است. الزم به ذکر است در صورت ابراز عالقه منـدي سـرمایه   11نیز در جدول ها  این پروژه

هاي زودبازده ، شرکت ها چه به صورت کامل و چه به صورت بسته گذاري در هریک از این این پروژه جهت سرمایه

                                                 
  . شوند نیز شناخته می Fast Trackها تحت عنوان  این پروژه.  1



133  

  

MYLAND ها دارد. آمادگی الزم را جهت همکاري و ارایه این پروژه  

و  Fast Trackهـاي   گـذاري، و میـزان سـاخت و سـاز پیشـنهادي در پـروژه       خالصه اطالعات مربوط به حجم سرمایه

  نشان داده شد ه است. 8جدول هاي زودبازده در  همچنین بسته

 Fast Trackهاي  پروژه -8جدول 

 نام پروژه ردیف
  حجم کل سرمایه گذاري

 (میلیون ریال)

  هاي زودبازده بسته

  (میلیون ریال)

 98،798 165،429 مرکز تجاري خودرو 1

 85،728 108،363 هاي آفرود پیست 2

 67،616 110،764 پیست کارتینگ 3

4 
پیست  -موتور اسپرت

 اصلی
429،189 88،080 

 93،110 336،902 پارك آبی باز 5

 84،085 158،793 پیست کورس اسب 6

 86،205  307000  گلف  7

  603،622 1،616،000 جمع حجم سرمایه گذاري

  

  توسعه کل پروژه

شـده در   هاي تعریف جز پروژه به مختلف تعریف شده است کههاي  هلدینگطور کلی پروژه سرزمین من در قالب  به

 انجام خواهد گرفت.  Subdevelopersتوسط ها  ، توسعه مابقی این پروژهFast Tracks بخش
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  شده و در دست اجرا اقدامات انجام

چه در سـطح کـالن،    پروژه سرزمین من در ابعاد مختلف اجتماعی، فرهنگی، اقتصادي و سیاسی چه در سطح خرد و

یکی از دالیل شـروع ایـن    توان نمود اثرات مثبت آن را در جامعه مشاهده نمود. بسیار تأثیرگذار بوده و به راحتی می

ها، ضوابط و اعتماد و اطمینانی است که در مسـیر بـه اجـرا    حرکت بزرگ و مهم، باور به اجراي قوانین، دستورالعمل

گـذار بـا انجـام تعهـدات خـود و بـدون دریافـت        لذا در این مسیر سرمایه .د دارددرآمدن آنها از سوي مسئولین وجو

میلیـارد ریـال صـرف     1160بـالغ بـر   89تسهیالت بانکی بر اساس تأیید حسابرس معتمد سازمان بورس تا انتهاي سـال  

زیرساخت، ایجاد ها جهت مطالعات اصلی، طراحی کامل شهرسازي، طراحی  نموده است. شایان ذکر است این هزینه

هـاي اصـلی و بسـیاري     کـاربري، سـاخت خیابـان    24هاي اولیه، تکمیل و آماده افتتاح شدن دو کاربري از  زیرساخت

 موارد دیگر است.

 7ویژه ماده  در راستاي آیین نامه اجرایی نحوه تشکیل و اداره مناطق نمونه گردشگري مصوب هیئت محترم دولت به

ت داده شده، قراردادي فیما بین سازمان محترم میراث فرهنگی کشور به عنـوان بخشـی از   آیین نامه مذکور و اختیارا

قـرارداد فیمـا بـین سـازمان میـراث       18مجموعه دولت محترم و سرمایه گذار منعقد گردید که بـر اسـاس مفـاد مـاده     

نجام شده را به صورت وام و اهاي  گذاري % از سرمایه80گذار، این سازمان متعهد گردیده به میزان  فرهنگی و سرمایه

  تسهیالت براي سرمایه گذار تأمین نماید.

  ی و داخلی انجام می گیرد.الملل بینبه طور کلی اقدامات پروژه در دو مرحله 

  

  یالملل بیناقدامات 

یـا   هاي برگزار شـده در داخـل و   ی و همچنین کارگاهالملل بینی ارتباطات شکل گرفته با مشاورین الملل بیندر مرحله 

است که تا کنون انجام گرفته و منجر به تهیه طرح جـامع ، برنامـه زیرسـاخت و    هایی  خارج از کشور از جمله فعالیت
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تعریف شـده نیـز از برتـرین مشـاورین     هاي  زیر ساخت شده است. همچنین در هریک از پروژههاي  همچنین طراحی

به عمل آمده است. فهرسـت ایـن مشـاورین در     ها دعوت تخصصی در سطح بین الملی جهت همکاري در این پروژه

  ارایه گردیده است. 2پیوست 

  

  اقدامات داخلی

ایـده   اقدامات داخلی انجام شده در دو مرحله قبل از شروع عملیات اجرایی و پـس از آن تقسـیم بنـدي شـده اسـت.     

اي برخوردار است، اخذ  شکل گرفته است. مرحله بعدي طی شده که از اهمیت ویژه 1386پروژه سرزمین من از سال 

  کلیه مجوزات قانونی بوده که دربخش مجوزات به تفصیل ارایه گردیده است. 

  

  ساخت پروژه

با اتمام مراحل اولیه قانونی، اقدامات اجرایی و مراحل ساخت به موازات اخذ سایر مجوزات قانونی آغاز گردید. بـه  

بـر اسـاس برنامـه ریـزي صـوت       آغاز گردیـده  90سال  طور کلی می توان گفت ساخت و اقدامات اجرایی پروژه از

  سال پس از شروع عملیات به بهره برداري خواهد رسید. 3گرفته فاز اول پروژه 

  

  پیشرفت فیزیکی و برنامه آتی 

تصاویر پیشرفت فیزیکی نیز در ادامه نشان داده شده است. این تصاویر متعلق بـه بلـوار اصـلی، سـاختمان کارتینـگ،      

  ایشگاه خودر و همچنین خط انتقال آب کانال محمدیه می باشد.ساختمان نم
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  پیشرفت فیزیکی پروژه

    

   

     

    

     

بلوار اصلی 

ساختمان 

مرکز تجارت 

خودرو و مسیر 

خط لوله انتقال آب 

 کانال محمدیه

عملیات خاکی 

 مجموعه گلف
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  گذاري در پروژه سرزمین من اجزاي سرمایه

کـاربري   24مجموعـه سـرزمین مـن بـه      broadway malyan با توجه به طرح جامع ارایه شده از سـوي شـرکت  

مطالعـات امکـان سـنجی     مختلف تقسیم گردیده است که هریک در شرکتی مجزا به ثبت رسیده است. بر مبناي

شـرکت تـامین سـرمایه    "گذاري که با همکاري مشاور مالی مجموعه  انجام شده و مطالعات فنی، بازار، و سرمایه

هزار میلیارد تومان  5,2گذاري مورد نیاز در این مگاپروژه  انجام گرقته است،. بر این اساس مجموع سرمایه "امین

  باشد. طراحی شده توسط مشاور می کاربري 24 توسعهو  هاي زیرساخت هزینهمیباشد که شامل 

  کاربري 24سرمایه گذاري در 

  میلیارد تومان است. 5200گذاري  حجم کل سرمایه 

  برآورد سرمایه گذاري زیرساخت

نشان داده شده است شامل آب، برق، گاز، مخابرات، مسیرهاي دسترسـی و  9 جدولزیر ساخت پروژه چنانکه در 

  باشد. می

  هاي پروژه زیرساخت -9 جدول

گلخانه جهت 

 پرورش چمن



138  

 

  

تومان می باشـد کـه بـا احتسـاب      23،040طور متوسط هزینه مجموعه موارد یاد شده در هر مترمربع در حدود  به 

میلیارد تومان خواهد بود.  322مجموع سرمایه گذاري مورد نیاز در زیرساخت  هکتار مساحت کل پروژه، 1400

هکتار مسـاحت فضـاي سـبز،     336تومان و  11،700همچنین هزینه زیرساخت فضاي سبز با احتساب هر متر مربع 

 1گـذاري در فـاز    حجـم سـرمایه   میلیـارد تومـان افـزایش مـی یابـد.      363گـذاري زیرسـاخت بـه     مجموع سرمایه

  نشان داده شده است.  10جدول ) در90ها (انتهاي  ساختزیر

  ها حجم سرمایه گذاري در زیرساخت - 10جدول 

 شرح
  کل سرمایه گذاري

 (میلیون تومان)

 1436 آب

 2026 برق

 0 گاز

  هاي غیر همسطح ، سایر(طرح تفصیلی، تقاطع

 ها،گلخانه، منظر آبی) راه
15295 

 18،757 مجموع

  گذاري ساختار سرمایه

  مشخص گردیده است.13 شکلاز مجموع کل سرمایه گذاري پروژه در  MYLANDسهم سرمایه گذاري 
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  ساختار سرمایه گذاري -13 شکل

گذاري کـل مجموعـه    حجم سرمایه گذاري در پروژه سرزمین من در شکل نشان داده شده است. ساختار سرمایه

و  Master Developerگـذاري سـهم    % از کل مبلـغ سـرمایه  9باشد. بر این مبنا  هزار میلیارد تومان می 5,2معادل 

 127بسـته اول  هـاي   گـذاري در پـروژه   شـامل سـرمایه    MYLANDباشد. سهم  می Sub developer مابقی سهم

شرکت گذاري مورد نیاز  میلیارد تومان می باشد. بر این اساس کل سرمایه 363میلیارد تومان و زیرساخت معادل 

گـذاري   باشد. مابقی سرمایه میلیارد تومان می 490توسعه سیاحان سرزمین من به عنوان توسعه دهنده طرح جامع، 

  پذیرد . انجام می sub developer هزار میلیارد تومان میباشد که توسط 4,7معادل 

یـارد ریـال توسـط    میل 1،160،  1389شـرکت تـا پایـان سـال      1در حال حاضر بر مبناي گزارشات حسابرسی شـده 

 هزینه گردیده است. Fast Trackهاي  پروژه و همچنین پروژههاي  در زیرساخت MYLANDشرکت  

ها و مسیرهاي  گذاري در زیر ساخت شامل زمین، عقد قرارداد با مشاورین، تجهیز منابع انسانی، توسعه راه سرمایه

 باشد. عالوه بر سرمایه توسعه فضاهاي سبز می دسترسی، تامین و فوق توزیع شبکه آب، برق، گاز و مخابرات، و

توان تحت عنوان  باشد که به طور کلی می شامل موارد دیگري نیز می MYLANDگذاري در زیر ساخت آورده

                                                 
  

1هاب 

5%
2هاب 

12%

سایر کاربریهاي 

تخصصی

27%

اقامت درون کاربري  

هاي تخصصی

29%

اقامتی با تم مشخص

15%

کاربریهاي غیر اقامتی 

در دهکده اقامتی

3%

زیرساخت

7%

Fast Track
2%

TSI
9%
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   را تعریف نمود. MYLANDآورده 

  

  عالوه بر سرمایه گذاري در زیرساخت MYLANDهاي  آورده -14 شکل

مجوزات

توسعه ایده

Bussines
s model

مشاوراین 

خبره بین 

المللی

هم افزایی

Branding

حامیان پروژه  

و کاهش  

ریسک پروژه
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  هاي زیر مجموعه جانمایی شرکت -3یوست

  

 MyLandسواالت موردکاوي  -4پیوست

  الف: به نظر شما چه میزان سرمایه براي استقالل پروژه مورد نیاز است؟ -1

 ب: در صورت عدم کفایت اطالعات براي برآورد، فرآیند آن را توضیح دهید.

 هاي مختلف تامین سرمایه را نام ببرید. الف: روش -2

 سرمایه پروژه فوق را ترسیم کنید. راه تامین ب: نقشه

  هایی براي تامین سرمایه بخش اقامتی وجود دارد؟ الف: به نظر شما، چه روش -3

 را مقایسه کنید.  هاي آن ب: منافع و محدودیت

  الف: محور اصلی درآمدزایی پروژه کدامست؟ -4

 هاي خاصی درباره مورد فوق وجود دارد؟ ب: چه روش

  بندي، و نهایتا تشریح کنید. بندي، اولویت گروه هاي مترتب بر پروژه را ریسک
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 فصل ششم: 

 تشکیل نهادهاي مالی

 



144  

 

  . شرکت یربابوثنال کاپیتال6-1ي  افته
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 فصل هفتم: 

ي وکارها و عرضهارزشیابی کسب

 اولیه
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  1آالت صداقت . فروشگاه یراق7-1ي  افته

سالگی بازنشسته شده است. وي خـود   47سال خدمت در نیروي دریایی در سن  30آقاي عباسی بعد از 

  از شغلش راضی بود، اما همسر و دو دختر نوجوانش از سفرهاي طوالنی دریایی او چندان دل خوشی نداشتند. 

ي نیـروي  هـا  هـاي مصـرف پایگـاه    ي تعـاونی  سال آخر خدمتش، مسئولیت اداره 20آقاي عباسی ظرف 

ي هـدایت و مـدیریت واحـدهاي     دریایی را برعهده داشت و در طول این مدت، تجربیـات گرانبهـایی در زمینـه   

انـدازهاي خـود در طـول     میلیون تومـان از محـل پـس    110اي حدود  دست آورد. وي سرمایه کوچک تجاري به

کل سـپرده نـزد یکـی از    شـ  تومـان آن بـه   10ر000ر000وجور کـرده کـه    خدمت و نیز ماترك پدرخانمش جمع

گذاري شده است. وجـوه اخیـر در    تومان باقی در بورس تهران سرمایه 100ر000ر000هاي تجاري است و  بانک

اي نیز  کار گرفته شده، و هر آن قابل نقدکردن است. در ضمن، آقاي عباسی مستمري چند سهم فعال و مطمئن به

ه است. برخوردار از سالمت جسـمی کامـل، آقـاي عباسـی     ریال در ما 8ر000ر000کند که مبلغ آن  دریافت می

آسایی تلف کند. برعکس، قصد دارد فروشگاه یـراق آالت صـداقت    ي عمر را با استراحت و تن قصد ندارد بقیه

  ي تهران واقع شده و نسبتاً بزرگ است.  را خریداري و اداره کند. این فروشگاه در مرکز خرید معتبري در حومه

، 1389توسط آقاي جنتی تأسـیس شـد کـه تـا زمـان فـوتش، در سـال         1374در سال  فروشگاه صداقت

ي شرکت را برعهده دارد. اما  ) اداره1392تا به حال (سال  1390کرد. پسر آقاي جنتی از سال  شرکت را اداره می

دانـد.  گر تر از زمانی است که پدرش شـرکت را مـی   سود شرکت در زمان تصدي وي کاهش یافته و بسیار پایین

  مشکالت اصلی مالک جدید عبارت است از: 

طلبـد. ایـن    تر از چیزي است که منطقه مـی  ها به مراتب مرغوب از حد به کاالهایی که کیفیت آن توجه بیش .1

خوانـد و بـا واردات از چـین رقابـت      هـاي درآمـدي مشـتریان نمـی     ها با ویژگی سطح از مرغوبیت موجودي

                                                 
وي ویرایش نهایی شده، و متناسب با اوضاع ایران بازسازي شده اسـت.   توسط پروفسور ریچارد پت 1984است که در سال  Westgate Hardware Companyي اصلی افته اقتباس از  . سوژه1

 روزآوري شد. مجدداً به 1392است. اعداد افته در سال  تنظیم شده 1374شکل فارسی افته حاصل کار حسین عبده تبریزي و فردین صادقی است و در آبان ماه 
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  کند. نمی

 هاي معوق. فروشی در آغاز و در عین حال اهمال در وصول طلب حد در نسیههاي بیش از  گیري سخت .2

هاي دریافتنی بیش از اندازه بـوده، و زیـان حاصـل از     ها و حساب گذاري در موجودي در نتیجه، سرمایه

هاي دریافتنی، سودآوري فروشگاه را بسیار پایین آورده است. جنتـی جـوان تمـایلی بـه بسـتن فروشـگاه        حساب

گـذاري متعـدد    هـاي اسـتخدامی و سـرمایه    شـده، فرصـت   التحصـیل  عنوان مهندس کامپیوتر تازه فارغ ، اما بهندارد

ي پیشـنهادي مناسـب، حاضـر اسـت      کنـد، و در صـورت ارائـه    عالقـه مـی   دیگري دارد که او را به فروشگاه کـم 

  فروشگاه واگذار کند. 

آورد،  ایگاه دریایی انزلی براي وي جنس میاي که قبالً در پ که توسط واسطه آقاي عباسی به محض این

از واگذاري فروشگاه صداقت مطلع شد، به دیدار آقاي جنتی رفت و کوشید تا تصویر دقیقی از موقعیت جـاري  

آالت و سـایر   فروشان یـراق  فروشگاه در ذهن ترسیم کند. طی مذاکراتی که آقاي عباسی با مهندس جنتی، عمده

ي بسـیار خـوبی دارد، امـا     مل آورد، به این نتیجه رسید که فروشـگاه صـداقت آینـده   ع هاي آن منطقه به فروشگاه

اش، بـه ایـن نتیجـه     مالک جدید آن را به شایستگی اداره نکرده است. آقاي عباسی براسـاس تجربیـات شخصـی   

  تواند اوضاع را بهتر کند.  رسید که می

، فـروش و  2دهد، در جدول  نشان می 1391اسفند  29ي فروشگاه صداقت را به تاریخ  ترازنامه 1جدول 

هـاي خـود از    منعکس است. آقاي عباسی براساس بررسـی  1391تا  1381سال از  11سود قبل از مالیات به مدت 

هـاي منـدرج در    هـاي ثابـت و موجـودي    ها و انبار بـه ایـن نتیجـه رسـیده کـه دارایـی       نزدیک و بازدید از دارایی

هاي دریافتنی تردید زیادي  ي حساب اند، ولی نسبت به وصول همه رزشیابی شدهي فروشگاه نسبتاً خوب ا ترازنامه

اي دریافت کرده که سررسـید   هاي چند ماهه قیمت چک دارد. آقاي مهندس جنتی از خریداران ابزارآالت گران

  ها از موعد مقرر گذشته است.  بعضی از آن

  آالت صداقت . فروشگاه یراق1جدول
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  ترازنامه

  1391اسفندماه  29

  ارقام به هزار ریال      

  83ر700ر000  هاي پرداختنی حساب  10ر800ر000  موجودي صندوق

  5ر400ر000  هاي جاري سایر بدهی  18ر000ر000  هاي دریافتنی حساب

  900ر000  سرمایه و سود انباشته  43ر200ر000  ها موجودي

      18ر000ر000  هاي ثابت دارایی

  90ر000ر000  و ارزش ویژه ها کل بدهی  90ر000ر000  ها کل دارایی
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  آالت صداقت . فروشگاه یراق2جدول

  1374تا  1364هاي  فروش و سود قبل از مالیات سال

  ارقام به هزار ریال    

  سود قبل از مالیات  فروش  سال

  21ر330ر000  21ر330ر000  1381

  22ر680ر000  224ر100ر000  1382

  22ر680ر000  232ر200ر000  1383

  23ر760ر000  243ر000ر000  1384

  24ر570ر000  251ر100ر000  1385

  23ر220ر000  248ر400ر000  1386

  9ر180ر000  234ر900ر000  1387

  10ر260ر000  224ر100ر000  1388

  11ر070ر000  245ر700ر000  1389

  9ر720ر000  253ر800ر000  1390

  9ر990ر000  240ر300ر000  1391

ي  هاي مجاور این مرکز خریـد در پایـان دهـه    ساختمانهایش دریافت که  آقاي عباسی در خالل بررسی

تـري در ایـن    توان انتظار داشـت کـه جمعیـت بـیش     ساخته شده است، و منطقه به شکلی بسته است، و نمی 1370

توانست ساکنان جدیدي داشته باشد، هرگونه رشد فروش باید از  جا که این منطقه نمی نواحی ساکن شوند. از آن

تـر از ایـن مرکـز خریـد      بـیش  شخصی ساکنان یا تشویق مشتریان ساکن در منطقه به خریـد  طریق افزایش درآمد

آبـاد در   شدند که به مرکز شهر و نواحی مرکزي حسـن  گرفت؛ باید مشتریان ساکن در منطقه قانع می صورت می

با توجـه بـه    آالت شده، نروند و خریدهاي خود را به فروشگاه محلی صداقت منتقل کنند. تهران که بورس یراق

آالت جدیدي در این منطقه بـراي رقابـت بـا     محدودیت رشد بالقوه، آقاي عباسی پی برد که هیچ فروشگاه یراق

  فروشگاه صداقت تأسیس نخواهد شد. 

در جریان مذاکره راجع به قیمت فروش احتمالی فروشگاه، مهندس جنتی خاطرنشان کرد که فروشـگاه  

که مبلغ نقداً به صورت چـک بـانکی بـه وي پرداخـت      فروشد، به شرط این میرا به قیمت دویست میلیون تومان 

  شود. 
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  ها پرسش

ي  قـدر خواهـد بـود؟ کلیـه     گذاري او چـه  آالت صداقت را بخرد، کل سرمایه اگر آقاي عباسی شرکت یراق .1

ز حتمـاً در  پردازیـد را نیـ   چه غیر از قیمت خرید مـی  گذاري را در نظر بگیرید: یعنی هر آن هاي سرمایه هزینه

نظر بگیرید. براي این منظور، فرض کنید که قیمت خرید همان دویست میلیون تومان خواهد بود (به جدول 

 مراجعه کنید.) 3

چه آقاي عباسی از شما بخواهد بعد از خرید فروشـگاه، برآوردهـاي حـداکثر، حـداقل، و متوسـطی از       چنان .2

کنید؟ فرض کنیـد کـه (الـف) آقـاي عباسـی فروشـگاه را        دست دهید، چه ارقامی را اعالم می سود ساالنه به

صورت صنفی اداره کند، و مالیات وي نیز براساس درآمد فردیش اخذ شود، (ب) نرخ مالیات بـر درآمـد    به

 درصد باشد، و (ج) تمام سود را براي مخارج شخصی برداشت کند.  25فروشگاه 

ترین قیمتی را محاسبه کنیـد   ، حداکثر، حداقل، و منطقی2با استفاده از برآوردهاي سود قبل از مالیات سؤال  .3

 که آقاي عباسی براي خرید فروشگاه باید بپردازد. 

 حداقل قیمتی که مهندس جنتی براي واگذاري فروشگاه باید بپذیرد، کدام است؟  .4

 ؟ اگر مهندس جنتی بیش از دویست میلیون تومان تقاضا کند، آیا آقاي عباسی باید فروشگاه را بخرد .5

  

  ي متوسط  آالت با اندازه هاي یراق هاي متوسط فروشگاه . نسبت3جدول

  درصد      

  12  هاي پرداختنی حساب  8  موجودي نقد

  25  تسهیالت بانکی  16  هاي دریافتنی حساب

  37  هاي جاري کل بدهی  54  ها موجودي

  15  بدهی بلندمدت  78  هاي جاري کل دارایی

  48  ي سودهاي سنواتی عالوه بهسرمایه   22  *هاي ثابت داراي

  100  ها و سرمایه کل بدهی  100  ها کل دارایی

  است.  و انبارها ملکی است که ساختمان فروشگاه  فرض بر این* 
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  شرکت لیستون. 7-2 ي هافت

سـتون،  یت لکشـر  کتملـ  ي ، برنامه2یجنوب یکت آتالنکعامل شرمدیر ،1چارلتون کج ،2005ه یل ژانویدر اوا

  رد.ک یم یرا بررس ،یمتخصص در محصوالت صنعت یخانوادگ ارکو سبک یک

شود.  یت میریمد 4ستونیم لیاش، ج نون توسط نوهکس شد و ایتأس 3ستونیل يتوسط هامفر 1930ستون در سال یل

 ي هیـ را بـر پا  يزد دارد و در طـول زمـان روابـط و مناسـبات زبـان      ییت و اعتمادزایفکیدر  یستون شهرت خوبیل

ون یـ لیم 310بـه   2004ده است. فروش آن در سـال  ینندگانش توسعه بخشک ان و عرضهیبه مشتر ياعتماد و وفادار

  است.  دهیون دالر رسیلیم 29دالر با سود خالص 

  ر است:یبه قرار ز 2004دسامبر سال  31ت در کان و ترازنامه شریصورت سود و ز

  ون دالر)یلیان (ارقام به میصورت سود و ز

  310  فروش

  218  )كر از استهالی(غ یاتیعمل يها نهیهز

  92  كات و استهالیقبل از بهره، مال یاتیسود عمل

  30  كنه استهالیهز

  62  اتیسود قبل از بهره و مال

  14  نه بهرهیهز

  48  اتیسود قبل از مال

  19  اتیمال

  29  سود خالص

  

                                                 
1. Jack Charlton 
2. South Atlantic Corporation  
3. Humphrey Liston 
4. Jim Liston 
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  ال)یون ریلیترازنامه (ارقام به م

  حقوق صاحبان سهامها و  یبده  ها ییدارا

  35  یپرداختن يها حساب  5  وجه نقد

  140  بلندمدت یبده  31  یافتنیدر يها حساب

  175  یل بدهک  66  االک يموجود

      102  يجار يها ییجمع دارا

  135  حقوق صاحبان سهام  208  ثابت يها ییخالص دارا

  310  و حقوق صاحبان سهام یل بدهک  310  ها ییل داراک

  

از  یکـی ل شـدن بـه   یه هـدف او همـواره تبـد   کـ نیسـتون را داشـت. اول ا  یل قصـد تصـاحب ل  یدلچارلتون به چند 

سـاخت.   ین هدف هموار میتحقق ا ين گام را برایستون اولین صنعت بود و تصاحب لیگران در این بازیتر یاصل

ادغـام   يبرا يادیل زیجه تمایبود. در نت یار رقابتیمت بسیق ي دوماً ، صنعت بالغ، با چارپوب مشخص و در حوزه

ت که نقـش شـر  کـ  یداشـت، درحـال   ییاروپـا  يشـورها کن یبـ  يت قدرتمندیستون موقعیعالوه ل وجود داشت. به

ت یریطـور منسـجم مـد    ستون بهیه لکبود   پررنگ نبود. چارلتون متقاعد شده یلیدر آن منطقه خ یجنوب یکآتالن

  افتن هستند.ی تدس قابل یراحت ت، بهکن شریدر ا یمهم يها شرفتیشود و پ ینم

ردن اطالعـات  ک ستون و فراهمیار لوک سبک یران ارشد و متبحر را جهت بررسیاز مد يارکگروه  یکچارلتون 

خـوب   ي ندهیبر آ ینظر خود را مبن سرعت اتفاق ن گروه بهیل داد. اکیستون تشیل یابیو مفروضات الزم جهت ارز

سال بعد از  2 يدرصد برا 5، یسال آت 2 يدرصد برا 6با رشد مورد انتظار ساالنه  یار محصوالت صنعتکو سبک

 یآسـان  سـتون بـه  یه لکـ ن بـاور بودنـد   یـ ن گـروه بـر ا  یردند. اکالعمر اعالم  م درصد رشد ساالنه مادا 3آن و سپس 

سـود   ي هی. حاشـ را ارائـه دهـد   يرد بهتـر کـ ه در آن فعال است، عملک ییسبب شهرت خود در بازارها تواند به یم

ه در گـردش  یطـور سـرما   نیابـد، همـ  یتوانست بهبود  یدرصد بود، م 20ه در حال حاضر کات یاز مال قبل یاتیعمل

شده در  فروش گزارش يدرصد 14ن یانگیتر از م شیب يا مالحظه طور قابل درصد فروش است، به 20ه ک یاتیعمل

  صنعت بود.
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، ساالنه كاستهال ي نهیات هزیون دالر است و طبق فرضیلیم 35ساالنه حدود  يا هی، مخارج سرمايزیر طبق برنامه

 یـک برسـد، و بعـد از آن هـر دو در     2009در سـال   يا هیابد تا به سطح مخارج سـرما ی یش میون دالر افزایلیم 1

ت یـ موقع ارآمدتر در رابطه بـا کت جسورانه و یریمد یکه کن گروه معتقد بودند ین ایچن سطح، ثابت بمانند. هم

  درصد برساند. 38درصد به  40اهش دهد و آن را از کدرصد  2ات را تا یتواند نرخ مؤثر مال یستون، میل یاتیمال

ار، کـ سـب و  که در بـازار بـورس فعـال و از لحـاظ     ک 1زات نلسونیت تجهکدر رابطه با شر ین گروه، اطالعاتیا

 ین اطالعات بـه همـراه اطالعـات مـال    یردند. اک يگردآورستون است، یسه با لیقابل مقا یها و ساختار مال ییدارا

بود  ردهکرا تصاحب  2ت بلمونتکاست. سال گذشته، نلسون، شر ارائه شده 2در جدول  یجنوب یکت آتالنکشر

، انجـام شـد. اطالعـات    5/11 4مت به سودیو نسبت ق 3كات و استهالیسود قبل از بهره، مال 2/5و معامله براساس 

  است. ش داده شدهینما 3جدول  ه دریبازار سرما

  ون دالر)یلیت نلسون (مکو شر یجنوب یکت آتالنتکشر ی: اطالعات مال2جدول

  ت نلسونکشر  یجنوب یکت آتالنتکشر  

  590  500  فروش

  174  152  كات و استهالیسود قبل از بهره، مال

  113  99  اتیسود قبل از بهره و مال

  59  51  سود خالص

  295  216  حقوق صاحبان سهام يارزش دفتر

  20  25  تعداد سهام

  30  50  مت در سال)ین قیانگیمت سهم (میق

  %80  %80  هینسبت حقوق حاصبان سهام به ارزش بازار سرما

  1,30  1,30  )یاهرم يب بتا (بتایضر

  

  2005ه یه در ژانوی: اطالعات بازار سرما3جدول 

  هیاطالعات بازار سرما

                                                 
1. Nelson Equipment Corporation 

 2. Belmont Company  
3. Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization (EBITDA) 
4. Price to Earnings ratio (P/E) 
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  %3,4  ماههنرخ اسناد خزانه سه 

  %5,7  نرخ اوراق قرضه خزانه ده ساله

  %6,0  بازار کسیصرف ر

  %8,0  ستونیبلندمدت ل ینرخ بهره بده

 

ن تصـاحب  یـ امالً معتقد بود اکاش است. اگر چه او مات چارلتون در حرفهین تصمیتر از مهم یکیستون یل کتمل

مناسـب انجـام دهـد.     یمتـ ین و قکط ممین شراین عمل را در بهتریباشد، قصد دارد ا یو درست م یمنطق یاقدام

تـوان مـانع    یتـوان اسـتفاده نمـود؟ چگونـه مـ      یمـ  یرد؟ از چـه روشـ  کـ  يسـتون را ارزشـگذار  یتوان ل یچگونه م

ه چـارلتون در  کـ هسـتند   یها سواالت نینمود؟ ا ین مالید تأمیبا ستون شد؟ چگونه معامله رایل يباال يگذار متیق

  است.رو  نه با آنها روبهین زمیا

  الف. مفروضات طرح:

  د:ینکر را لحاظ یدر محاسبات خود مفروضات ز

  است. 2004دسامبر  31ستون یروز ادغام و تصاحب ل .1

  شود. یم کسال مستهل 4ظرف  یورو و به روش خطیون یلیم 140ستون به مبلغ یل یقبل یبده .2

  رد.کالعمر اخذ  الت مادامیسهدرصد به عنوان ت 11ورو و با نرخ بهره یون یلیم 25ستون یدر روز تصاحب، ل .3

 ر خواهد:یبه صورت ز یاتیه در گردش عملیو سرما یاتیه سود عملیبهبود در حاش .4

  2009  2008  2007  2006  2005  سال

  %25  %24  %23  %22  %21  (%)یاتیه سود عملیحاش

  %14  %14  %15  %16  %17  (% فروش)یاتیه در گردش عملیسرما

  ت)کدرصد ارزش شر 2باً یاست. (تقر ورو برآورده شدهیون یلیم 9,6برابر با  یمعامالت يها نهیهز .5

  

  ب. سؤاالت:

با استفاده از  ینسب يت) را براساس روش ارزشگذارکحقوق صاحبان سهام و ارزش شرهاي  ستون (ارزشیل .1
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  د.ینک يارزشگذار P/E و EBITDA يها نسبت

 د:ینک ير، ارزشگذاریان نقد زیجر يارزشگذار يها ستون را بر اساس روشیل .2

I. ؛1ان نقدیل جریتنز 

II. ؛2ن شدهییتع یارزش فعل 

III. 3روش حقوق صاحبان سهام.  

اسـت   ردهکـ ورو تصـاحب  یـ ون یلیم EV ،(478,40ت (کستون را با ارزش شریل یجنوب یکد آتالنینکفرض  .3

)EBITDA5,2  مطلوب است:2004، سال ،(  

 جدول منابع و مصارف؛ -

بـود؟ (لطفـاً از     ن معامله چقدر خواهـد یدر استون یل ي) براIRRاز (یمورد ن یداخل ینرخ بازده -

  د.)ینکن محاسبه یروش حقوق صاحبان سهام در ا

                                                 
1. Discounted Cash Flow (DCF)  
2. Adjusted Present Value (APV) 
3. Equity Method 
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  . شرکت کراون در مقابل شرکت سیرا7-3ي  افته

را  2رایخـود سـ   يب هلنـد یـ نـد، قصـد دارد رق  ک یت میالت فعالکد شیه در صنعت تولک، 1رونک یکیت بلژکشر

  دسـت آورده  شـور خـود بـه   کدر  يا توجه ت درخور یبوده اما موقعرون کتر از  کوچکار یرا بسیند. سکتصاحب 

عـالوه محصـوالت    درصد است. به20حدوداً  يالت با سهم بازارکت بازار شکن شریرا سومیقت سیاست. در حق

  شود. یز صادر مین ییشور اروپاکن یرا به چندیس

بـا فـروش محصـوالت    عمدتاً ش درآمد (یفزاا ي نهیدر دو زم يا توجه یی قابلافزا رون معتقدند همکران ارشد یمد

ت یریرون در مـد کـ و اسـتفاده از دانـش    4ياقتصـاد  ي صـرفه  ي جـه ینـه (در نت یاهش هزکـ ) و 3گریددر بازار یکـ 

  عرضه)، وجود دارد. ي رهیزنج

  سازي سیرا شرکت شکالت

  صورت سود و زیان

  (ارقام به میلیون یورو) 2009دسامبر  31سال مالی منتهی به 

  852  فروش

  )706(  هاي عملیاتی هزینه

  146  سود عملیاتی قبل از بهره، مالیات و استهالك

  )45(  استهالك

  101  سود قبل از مالیات

  )35,4(  %)35مالیات (

  65,7  سود خالص
  

جدیـد بـا    يجدید). سیرا ي(سیرا کرون در نظر دارد با استفاده از اهرم، شرکت سیرا را تحت تملک خود قرار دهد

هاي اسپانیایی ارائه  شود. این تسهیالت را یک گروه از بانک ترکیبی از بدهی و حقوق صاحبان سهام تأمین مالی می

درصـد بـه روش خطـی و در طـول هشـت سـال مسـتهلک         5میلیون یورو با نـرخ بهـره    400خواهند کرد. مبلغ وام 

دیرکـرد و در پایـان    ي اصل وام را بدون جریمه ي ت تا ماندهگیرنده این اختیار را خواهد داش وامعالوه،  بهشود؛  می

                                                 
1. Crown 
2. Sierra 
3. cross selling  
4. economy of scale  
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شـود و   تأمین مالی توسط شرکت کرون تـأمین مـی  ي  از این برنامهسرمایه جزء ) بازپرداخت کند. 2014سال پنجم (

جدید با  يموردنیاز براي اکتساب سیرا است. پس از تکمیل مراحل تصاحب شرکت، سیرا ي معادل ماندهآن مقدار 

  آزاد ایجادشده توسط سیرا، بازپرداخت خواهد شد. يشود. مبلغ بدهی با جریان نقد ادغام می سیرا

هاي سیرا  مدیران کرون قبل از تصاحب، تحقیقات و مطالعاتی در رابطه با سیرا انجام دادند و روند سوددهی و هزینه

  بینی کردند. ) پیش2010- 2014سال آتی ( 5را تا 

رشـد کنـد و پـس از     2011و  2010هـاي   درصد در سال10رود فروش تا  بماند: انتظار می : اگر سیرا مستقل1سناریو

سـود عملیـاتی قبـل از     ي رود حاشـیه  انتظـار مـی   ،درصد بشود. همچنـین  9نرخ رشد  2014تا  2012هاي  آن در سال

تـا   2012تـا   2010هـاي   درصد برآورد شـده اسـت) در سـال    1/17، 2009بهره، مالیات و استهالك ( که براي سال 

درصد برسد. سـرمایه در گـردش معـادل     5/16به  2014و  2013هاي  درصد کاهش یابد و این کاهش براي سال17

 45اي برآوردشده به این قـرار اسـت:    شده است. مخارج سرمایه  به بعد درنظر گرفته 2009درصد فروش از سال 15

استهالك در  ي . هزینه2014، و 2013، 2012هاي  در سالمیلیون یورو  40، 2011و  2010هاي  میلیون یورو در سال

 ي است. در ساختار سـرمایه   میلیون یورو برآورد شده 40، 2014میلیون یورو و در سال  45، 2013تا  2010هاي  سال

رود نـرخ مالیـات    کنـد. انتظـار مـی    مالی از بابت بهره پرداخت نمـی  ي در نتیجه، سیرا هزینه .سیرا بدهی وجود ندارد

  درصد باقی بماند. 35شرکت در سطح 

ي سـود قبـل از بهـره،     شود. حاشیه افزایی و بهبودهایی حاصل می : اگر کرون موفق به تصاحب سیرا بشود، هم2سناریو 

درصـد   20بـه   2012و  2011هـاي   ت و در سالافزایش خواهد یاف 2010درصد براي سال  5/18مالیات و استهالك تا 

 2014درصد کاهش یافته و در این حـد تـا سـال    19دلیل رقابت سنگین) تا  (به 2013که در سال  خواهد رسید، درحالی

درصـد کـاهش یافتـه و در ایـن سـطح      12تا  2010عنوان درصدي از فروش در  باقی خواهد ماند. سرمایه در گردش به

، 2014و  2013درصــد، و بــراي 15، 2012و  2011هــاي  درصــد، در ســال12، 2010وش در مانــد. رشــد فــر بــاقی مــی

گـذاري در بازسـازي زمـین و تجهیـزات خـود داشـته باشـد؛ در         اي براي سـرمایه  درصد خواهد بود. سیرا باید برنامه12
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 50، معـادل  2013و  2012میلیـون یـورو، در    70، برابـر  2011میلیون یـورو، در   80، 2010اي در  نتیجه، مخارج سرمایه

ي اسـتهالك   گذاري، هزینـه  است. به دلیل این سرمایه میلیون یورو درنظر گرفته شده 60برابر،  2014میلیون یورو و در 

تـا   2012... و در  2011میلیون یورو و در  55، 2010میلیون یورو در  45که  طوري نیز از سناریو اول بیشتر خواهد بود به

  درصد باقی بماند. 35رود مالیات شرکت در سطح  است. در نهایت انتظار می  ورو برآورد شدهمیلیون ی 60، 2014

  صورت زیر است: شرایط تملک طبق برآورد مدیران کرون به

 درصد است.12سیرا، قبل از ادغام، (بدون اهرم)  1حقوق صاحبان سهام ي نرخ مناسب هزینه - 

 ندارد.، سیرا وجه نقد در دسترس 2009دسامبر  31در  - 

 شود: هاي معامالتی به صورت زیر محاسبه می هزینه - 

 درصـد ارزش شـرکت   1) کـارمزدي برابـر بـا    2گذاري مشاور کرون در این معامله (رابرتسـون  بانک سرمایه

 میلیون یورو است. 10حداقل این کارمزد  وکند،  شده را دریافت می تملک

  شود. تداي اخذ وام دریافت میدرصد بدهی در اب 75/0کارمزد دریافتی بانک به میزان 

 است.  میلیون یورو برآورد شده 3طور کلی  هاي قانونی به و هزینه 3طرح بررسی ي هزینه 

هـاي   است. با توجه بـه قـانون کنـونی مالیـات، هزینـه       دسامبر) پرداخت شده 31( 2009تمامی مخارج در پایان سال 

  کنند. مالیاتی ایجاد نمیدر نتیجه سپر و مالیات نیستند،  ي معامالتی کاهنده

  ، سیرا را در هر دو سناریو ارزشگذاري کنید.APV4با استفاده از روش 

را  2009سال آتـی طراحـی کنیـد. (سـال      5در هر سناریو، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد را براي 

  عنوان سال پایه درنظر بگیرید.) به

  دارد، براي برآورد آن از اطالعات زیر استفاده کنید:از آنجایی که ارزش نهایی اهمیت بسیاري 

                                                 
1. Ke 
2. Robertson & Company   
3. Due Diligence  
4. adjusted present value  
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هاي نقدي را با نرخ  ، جریان2العمر و در سناریو  هاي نقدي را ثابت و مادم ، جریان1جریان نقد آزاد: در سناریو  - 

 درصد ساالنه درنظر بگیرید. 5/3رشد 

العمر (در همان نرخ بهـره) بـاقی    طور مادام ، به2014ي  در رابطه با سپر مالیاتی، فرض کنید میزان بدهی در ترازنامه - 

 کند. ي ثابت صادر می ي بلندمدت با نرخ بهره خواهد ماند. در واقع کرون بعد از بازپرداخت وام، اوراق قرضه

هاي نقد بایـد   است و تمامی جریان انجام شده 2009دسامبر  31سازي، درنظر بگیرید که ادغام در تاریخ   جهت ساده

شـود. (تمـامی مقـادیر بـه      تنزیل شوند. همچنین فرض کنید اقساط وام در پایان هر سـال پرداخـت مـی    به این تاریخ

  شود.)  میلیون یورو و با یک رقم اعشار نمایش داده

  با توجه به اطالعات ارائه شده، به سؤاالت زیر پاسخ دهید.

1ارزش حقوق صاحبان سهام و ارزش شرکت .1
ها در صورتی که سیرا  ارزشچقدر است؟ این  1سیرا در سناریو  

 مقدار خواهد بود؟ با ساختاري اهرمی تصاحب شود، چه 2در سناریو 

عنـوان   بـه  2009سـود قبـل از بهـره، مالیـات و اسـتهالك       برابـر  5/6جدید براي ادغـام بایـد    يفرض کنید سیرا .2

 ادغام بپردازد: ي هزینه

کننـد چقـدر اسـت؟     ریافـت مـی  درصـدي) د  صـورت قطعـی و   که سهامداران سیرا (به 2مقدار صرفی .2- 1

 (صرف را در مقایسه با ارزش سیرا قبل از ادغام بدست آورید.)

سیرا چقدر خواهد بود؟ (جهت پاسـخ بـه ایـن سـؤال      ي گذاري کرون در قسمت سرمایه میزان سرمایه .2- 2

 جدول منابع و مصارف ادغام را ارائه کنید.)

 CCF، بـا اسـتفاده از روش  2 يارزش حقوق صاحبان سهام و ارزش شرکت سـیرا در سـناریو   .3
چقـدر خواهـد    3

  بود؟

  

                                                 
1. equity value and enterprise value  
2. pemium  
3. capital cash flow  
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   بیی (الف و ب) . شرکت اي7-4ي  افته

  1(eBay)بیی  شرکت اي

تاپ را فشار داد تا گزارش مالی  بیی، دگمه ارسال روي لپ مالی و معاون عملیاتی شرکت اي 2یر گی گري بن

وال  و بود 1998سپتامبر  15روز  بفرستد.ي شرکت،  ساله 31ي  مدیره تأرئیس هی 3،یر امیدیار هفتگی را براي پی

ثبـاتی بـازار تـا حـد زیـادي ناشـی از        ثیر تابستانی تالطم شدید بازار دچـار سـرگیجه بـود. بـی    أاستریت هنوز از ت

ه توسـعه بـود.   نگر ناشی از بحران اقتصادي فزاینده در آسیا و سایر بازارهاي روبـ  ي افتان هاي بازار سرمایه نگرانی

نـام  » آنفـوالنزاي آسـیایی  «چـه   گذاران نگران بودند اقتصاد ایاالت متحـده نتوانـد در مقابـل آن    بسیاري از سرمایه

ي ایـاالت متحـده    دانستند. اگرچه نرخ بهره ناپذیر می گرفته بود مقاومت کند و از سوي دیگر کسادي را اجتناب

همـراه داشـت،    بـه  4درصـد ثمـر   6/5ي خزانـه   سـاله  ي سـی  اق قرضهاورو درصد  4هنوز پایین بود و اوراق خزانه 

تـر   درصد از باالترین سطح آن که فقط دو ماه پیش به آن رسـیده بـود، پـایین    13حدود  5005پی  اند شاخص اس

اش را  ترین سطح خود در اواخر اوت، دوباره حرکت صعودي آمده بود. بازار اوراق بهادار بعد از سقوط به پایین

  آمد.  چنان پایین می شدید بود. اما ارزش سهام اینترنتی هم 6چنان دستخوش تالطم کرده بود، اما بازده هم آغاز

  ي ژوئیه سقوط کرده بود.  درصد از اوج خود در نیمه 40وبیش  کم (ISDEX)شاخص سهام اینترنتی 

دهد، و  نشان می و شاخص اینترنتی را براي سه ماه گذشته 500پی  اند مسیر حرکت شاخص اس 1شکل 

  کند.  روند درازمدت تالطم کل بازار را تصویر می 2شکل 

ي عمـومی   بیی فرایند ثبت نخستین عرضـه  سابقه رسیده بود، اي دو ماه قبل که ارزش سهام به سطحی بی

                                                 
ي مؤثر یا ناکارآمد امور در شرکتی  ي اداره که نحوه اند، و نه این براي بحث در کالس نوشته (Michael J. Schill)و پروفسور مایکل ج. شیل  (Jason Burnett). این افته را جیسون برونت 1

  ي داردن است.  و دانشگاه ویرجینیا، مدرسه 1999را نشان داده باشند. افته مربوط به سال 
2. Gary Bengier 
3. Pierre Omidyar 
4. yield 
5. S&P 500 Index 
6. volatility 
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آغاز کرده بود. امـا، وقتـی بـازار شـروع بـه اصـالح خـود کـرد،          1سهامش را در کمیسیون بورس و اوراق بهادار

ي سهام چشم پوشیدند و یا آن  داشتند یا از عرضه2ي عمومی سهام ي اولیه هاي دیگر که عرضه اري از شرکتبسی

ي  ي عمومی سـهام از اواسـط دهـه    ترین زمان براي عرضه ي گذشته آرام را به تعویق انداختند. درواقع، چند هفته

را نسـبت بـه تعـداد     1998فتـاده در سـال   ا تعویـق  شـده یـا بـه    ي منتفـی  هـاي اولیـه   شمار عرضه 3بود. شکل  1970

کند و از  بیی نیز از دیگران پیروي می کردند اي گذاران فکر می دهد. برخی سرمایه یافته نشان می هاي تحقق عرضه

  اندازد.  پوشد یا آن را به تعویق می ي سهام چشم می عرضه

شده  بندي بازارها و تبلیغات طبقه عهها، جم فروشی معامالت یک فرد با فرد دیگر از دیرباز از طریق امانت

ي محل فـروش را   ي تبلیغات و هزینه ي فروشندگان موظف بودند هزینه پذیرفت. همه ها صورت می و سمسماري

هاي بـاالتر بـه    صورت قیمت هاي گزاف به ونقل و بازاریابی را تقبل کنند. این هزینه ي حمل بپردازند و کل هزینه

ي مدیریت انبـار بـود و از ضـعف و پوشـش      ن روش مرسوم معامله مستلزم تقبل هزینهشد. ای خریداران منتقل می

  برد.  محدود بازار نیز رنج می

هـاي فشـاري    یر امیدیار افتاد کـه دوسـت دختـرش کـه بسـته      فروشی اینترنتی زمانی به سر پی فکر امانت

پیـدا   PEZي  کو، فروشـنده کـرد، شـکایت داشـت کـه در خلـیج سانفرانسیسـ       اتریشی را جمع می PEZنبات  آب

از طریق آن با هـم  PEZکوشید یک سایت اینترنتی بسازد که گردآورندگان  یر که می شود. چند ماه بعد، پی نمی

ي اینترنتـی بـه بـازار     یـر از طریـق معاملـه    بیـی دسـت زد. پـی    آشنا بشوند و معامله کنند، در نهایت بـه تأسـیس اي  

ي گزاف مدیریت انبار در روش ارسال متعارف را تقبل کنـد.   اشد هزینهکه ناچار ب تري دست یافت، بی آن وسیع

روز بـه مرکـز معـامالت     وچهـار سـاعت شـبانه    توانسـتند در بیسـت   در وضع جدید، خریداران و فروشـندگان مـی  

  شد.  تر می ي اینترنتی هم براي هر دو طرف بسیار کم ي معامله دسترسی داشته باشند و هزینه

شده براي جستجوي اقالم مختلـف و تعامـل اجتمـاعی مـالزم بـا ایـن        تند زمان صرفگف گران می معامله

                                                 
1. Securities & Exchange Commission (SEC) 
2. initial public offering (IPO) 
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داران و کسانی که حاضر  ي گردآوري و انجام معامله بود. امیدیار براي جلب مجموعه فرایند اجزاي اصلی تجربه

خریـداران و   رو بـود کـه در آن   اي روبـه  بشوند از این طریق معامله کنند، با مشـکل بـازآفرینی محـیط معـامالتی    

  راحتی معامله کنند و از انجام معامله لذت ببرند.  فروشندگان به

که او نوعی  اي در خدمات وب خود گنجانید. نخست این امیدیار براي جلب توجه ابتکارات هوشمندانه

کـان  تنها حس فوریت و ضرورت را الغا کند، بلکه بـه خریـدار ام   چارچوب معامالتی شبیه حراج ابداع کرد تا نه

به صفحات » زدن چاشنی«بدهد در نوعی مناقصه براي هر کاال شرکت کنند. دوم، براي فروشندگان فرصتی براي 

شـان را آپلـود کننـد یـا از موسـیقی اسـتفاده        شدند عکس اجناس شان فراهم کرد: فروشندگان تشویق می تبیلغاتی

شـده درسـت کـرد کـه منـافع       گر ثبـت  ان معاملهبیی متشکل از کاربر ي اي که امیدیار نوعی جامعه کنند. سوم این

ي فعـاالن و   بیی فهرستی از پست الکترونیک همـه  مشترك داشتند و مشتاق کاالهاي موضوع معامالت بودند. اي

ي فـروش   توانسـتند دربـاره   بیی می ي اي بیی فراهم کرد که از آن طریق اعضاي جامعه اي  هایی مثل کافه روم چت

دات خود و سایر مسائلی حرف بزنند که ربـط مسـتقیمی بـه معـامالت نداشـت. سـرانجام       ها و عا اقالم، سرگرمی

ي  ي کیفیـت نسـبی اقـالم، فروشـندگان و خریـداران فعـال در جامعـه        بیی به کاربران امکان داد درباره که اي این

   منظور براي تعامل اعضاي جامعه با یکدیگر فضایی ایجاد کرد. بیی با هم بحث کنند و بدین اي

بیی با بـیش از یـک هـزار     برگزار شد. سه سال بعد، اي 1995بیی در روز کارگر سال  نخستین حراج اي

ترین فضاي  ترین و محبوب شده و هفتاد هزار اقالم فروش جدید در هر روز مبدل به بزرگ گروه کاالیی فهرست

جــات،  بیــی شــامل عتیقــه ايشــده در آدرس وب  معــامالتی فــرد بــا فــرد در اینترنــت شــده بــود. اجنــاس معاملــه 

بازي، اتوموبیل، کامپیوتر، عروسک، سکه، جواهرات، لوازم برقی، عکـس   هاي ورزشی، کتاب، اسباب یادگاري

پرداخت، بلکه صرفاً محیطی  کرد و نه پولی براي اجناس می شد. این شرکت نه کاالیی دریافت می و موزیک می

د کرده بود. براي کسب درآمد، این شرکت از فروشندگان بـراي  براي معامله میان خریداران و فروشندگان ایجا

عنوان حـق انجـام    کرد و به ازاي هر قلم کاال دریافت می دالر به 20تا  25/0العملی از  اصطالح پستی حق ارسال به
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دهـد.   هـا را نشـان مـی    جـدول ایـن نـرخ    4گرفت. شکل  درصد قیمت فروش نهایی را می 5تا  25/1معامله هم از 

طـور مجـانی در    کشـید. خریـداران اجـازه داشـتند بـه      ج براي اقالم ارسالی از دو ساعت تا چند هفته طول میحرا

داد و معاملـه بـدون دخالـت     بیی به فروشندگان و خریـداران اطـالع مـی    سایت جستجو کنند. در پایان حراج، اي

  رسید.  انجام می بیی به اي

، بنـابر  1998ژوئـن   30بود. در طول شش مـاه مختـوم بـه     هاي اینترنتی سودآور بیی از معدود شرکت اي

 220معناي  میلیون دالري بود، و این به 9/14میلیون دالر روي درآمد کل  7/2گزارش سود عملیاتی این شرکت 

هـاي مـالی    ي اول سال قبـل بـود. گـزارش    درصد افزایش درآمد فروش نسبت به نیمه 800درصد افزایش سود و 

  کنید.  مشاهده می 6و  5ي ها شرکت را در شکل

  رقابت

شـمار   1998فرد بـوده اسـت، در طـول شـش مـاه اول سـال        به ي اینترنتی فرد بیی که پیشاهنگ معامله اي

در همـان   500ر0000بـه   200ر000زمـانش را از   هـاي هـم   و تعداد حراج 850ر000به  340ر000کاربرانش را از 

شمرد.  ي این نفوذ در بازار را براي دوام موفقیت خود ضروري می بیی ادامه ي زمانی افزایش داده است. اي دوره

المللـی   گیري از افزایش دسترسی جهانی به اینترنت خدمات خود را به سـطح بـین   این شرکت امیدوار بود با بهره

  نفر بود.  76بیی در این زمان  برساند. تعداد کارکنان اي

فرد در اینترنت چندان جـذاب از   ي فردبه شگام بود، معاملهي زیادي پی بیی در این راه با فاصله اگرچه اي

هاي برزگ را به میدان کشـانید.   ي اینترنتی و نیز برخی شرکت الساعه هاي خلق کار درآمد که بسیاري از شرکت

هایی که درگیـري مسـتقیم یـا غیرمسـتقیم داشـتند چشـمگیر شـد. در حـال حاضـر           چیزي نگذشت شمار شرکت

)، 1اي از شرکت تایمز میرور (شاخه 2ورس ، شرکت حراج یونی1سیل افزار آن استفاده از نرم شرکت حراج یاهو با

                                                 
1. Onsale 
2. Auction Universe 
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تر تخصصی در خـدمات   هاي کوچک ) و شمار زیادي شرکت3ي کریتیو کامپیوترز (شرکت تابعه 2شرکت یوبید

هایی نیز  ها، شرکت بر این کردند. عالوه بیی رقابت می فرد اي ي فردبه معامالت الکترونیک مستقیماً با بازار معامله

، AOLشـده مثـل    هاي بزرگ تثبیـت  رفت سایرشرکت بودند که در این بازار رقابت غیرمستقیم داشتند. انتظار می

تري در این صنعت  اي، نقش فعال هاي رسانه هاي معتبر یا سایر شرکت کام و روزنامه مایکروسافت و آمازون دات

  کنید.  مشاهده می 7بیی و رقباي مستقیمش را در شکل  ايي مالی میان  برعهده گیرند. مقایسه

اي عمـده بـراي ارتباطـات شـناخته شـده اسـت.        صنعت اینترنت چندان مدتی نیست کـه در مقـام رسـانه   

میلیـون در سـال    69کرد شمار کاربران اینترنـت در سراسـر جهـان از     برآورد می(IDC)ها  المللی داده شرکت بین

میلیـارد   32کرد تجـارت اینترنتـی از    برآورد می IDCچنین  خواهد رسید. هم 2002میلیون در سال  320به  1997

ر صنعت خواهد رسید. حفظ موقعیت رقابتی د 2000میلیارد در سال  130به  1998دالر در سراسر جهان در سال 

هاي سریع تکنولوژیک، محدودیت ظرفیت زیرساخت وب/شـبکه و   پرتالطم اینترنت کاري دشوار بود. پیشرفت

ي  افزار هزینه افزار و سخت اعتماد نرم کردن سیستم قابل ترین مسائل در این رقابت بود. فراهم امنیت سیستم از مهم

ي  پیشرفت تکنولوژي مسـتلزم دسترسـی بـه سـرمایه    کرد. آهنگ سریع  هاي اینترنتی تحمیل می گزافی به شرکت

بیـی تـا    سایت اي بیی بود. وب ترین تهدید براي اي کافی بود تا صرف این تغییرات سریع بشود. امنیت سیستم مهم

ي بزرگـی بـه    لطمـه  4حد زیادي وابسته به حمایت شرکت ارتباطات اکسووس بود. نارسایی سیستم در اکسدوس

رو بود. اگر انتقـاالت ایـن سیسـتم     الین روبه بیی با ریسک امنیت تجارت آن عالوه بر این،ايزد.  بیی می اعتبار اي

  شد.  کلی پاك می شد یا به شد، به احتمال زیاد معامالت مشتریان دستکاري می رمزگشایی می

فـرد خـود بـراي     ي انحصـاري خـدمات حـراج فردبـه     کننـده  عنوان ارائه بیی را به ايAOLي قبل  دو هفته

جا که موفقیت هر بنگاه اینترنتی بستگی جدي به توانایی آن در تعامل با  داقل یک سال معرفی کرده بود. از آنح

                                                                                                                                                        
1. Times-Mirror 
2. Ubid 
3. Creative Computer 
4. Exodus 
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هـا کـه    الیـن دارد، و ایـن   ، اپراتورهاي بولتن بـورد و دسترسـی بـه خـدمات آن    (search engine)موتور جستجو 

بیـی را در رقابـت    موقعیـت اي  AOLبـا    فـق کننـد، توا  جملگی اسباب دسترسی کاربر به سایت بنگاه را فراهم می

  بسیار استوارتر کرد. 

  بیی ي عمومی سهام اي عرضه

هـاي موجـود و    تـر بـراي پرداخـت بـدهی     ي بـیش  بیی در این فکر بود که بـراي گـردآوري سـرمایه    اي

 گذاري در تجهیزات الکترونیک با هدف بهبودبخشیدن به خدمات و عملیـات شـرکت، دسـت بـه انتشـار      سرمایه

ویک  و فن 2نویس مقدم عنوان پذیره را به 1گولدمن ساکس (IPO)بیی براي آغاز این طرح  عمومی سهام بزند. اي

را  4ي پـرایس واترهـاوس ـ کـوپرز     چنین مؤسسـه  عنوان مشاور حقوقی خود انتخاب کرده بود. هم را به3اند وست

  براي حسابرسی برگزیده بود. 

ژوئیـه بـه    15اي بـراي ثبـت شـرکت تنظـیم و آن را در روز      ارنامـه ایـن تـیم اظه   1998در اوایل تابستان 

SEC تسلیم کرده بود (فرمS-1  ي بعـد   ). در طی چنـد هفتـهSEC      انطبـاق مـدارك را بـا الزامـات گزارشـگري و

انـداز مـالی شـرکت اظهـارنظر نکـرد. مـوارد        شده بررسی کـرد، امـا بنـابر تقاضـاي شـرکت در مـورد چشـم        ثبت

بیـی ایـن مـوارد     هـاي بعـدي اي   بیی تذکر داده بـود و در اصـالحیه   اي به اي افته بود در نامهیSECخوانی که  ناهم

ها را به واحد پذیرش هیأت بورس و اوراق بهـادار تسـلیم کـرد.     آن SECبرطرف شد و این شرکت بنابر ضوابط 

براي توزیع سهام  بیی قراردادي ي شرکت بود، گولدمن ساکس و اي سرگرم بررسی اظهارنامهSECدر ایامی که 

  6نویسی توافق کردند. بر سر روش تعهد پذیره5جاي روش سعی بلیغ تنظیم کردند و در آن به

                                                 
1. Goldman Sachs 
2. lead underwriter 
3. Fenwicle and West 
4. Pricewaterzhouse-Coopers 
5. best effort offering 

روز) حداقل  90سهام (معموالً » فروش«ي  انجام رساند. اگر در طی دوره شده، به ي سهام را بنابر تعداد سهام توافق عرضه» در حد امکان خود«کند  نویس صرفاً موافقت می پذیره. در روش سعی بلیغ 6

  شده سهام را به فروش رساند.   کند به تعداد سهام مورد توافق و به قیمت توافق وي تعهد می»نویسی تعهد پذیره«روش  کند. در نویسی انتشار را ابطال می ي سهام به فروش نرفت، متعهد پذیره شده توافق
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چـه در بــورس   یـا آن  1ي مقــدماتی نویسـی را تشـکیل داد و امیدنامـه    گلـدمن سـاکس سـندیکاي پــذیره   

توافـق کردنـد    8ار شـرح نمـود   شود را منتشر کرد. اعضاي سـندیکاي فـروش بـه    نامیده می 2نیویورك ردهرینگ

درصـد از کـل    7نـویس   ها را بپذیرند. در عوض، متهـدان پـذیره   یافته به آن ریسک فروش مقدار سهام تخصیص

بیی برآورد  نویسی، اي کردند. غیر از جبران زحمات متعهدان پذیره شکل تخفیف دریافت می عایدات عرضه را به

هـاي قـانونی، حسابرسـی، چـاپ، و      راي پوشـش هزینـه  ي مسـتقیم را بـ   میلیـون دالر مخـارج عرضـه    1کرده بـود  

گـذاران در روز اول شـاهد    شد که سـرمایه  گذاري می چنان قیمتIPOکارمزدهاي ثبت پرداخت کند. از دیرباز 

ي غیرمسـتقیم دیگـري بـود بـراي      ). قیمـت نـازل، هزینـه   9گیـري باشـند (ر.ك. شـکل    ي مثبـت چشـم   نرخ بازده

  زدند.  هایی که دست به انتشار عمومی سهام می شرکت

ویس افشا کنند، محدود کرد. ایـن  ن بیی و متعهد پذیره نوع اطالعاتی را که قرار بود ايSECبنابر عرف، 

ي  هـاي مـالی معتبـر و ارائـه     در روزنامـه 3ي عمـومی  ي مقـدماتی، آگهـی عرضـه    اطالعات محدود شد به امیدنامه

گـذاران در ایـن    رغم تالطـم قیمـت در بـازار سـهام، تقاضـاي ابـرازي سـرمایه        گذاران نهادي. به به سرمایه4نماراه

  بود. ها حاکی از شدت و قوت تقاضا نماراه

  نتیجه

ي اولیـه را درك   یر شتاب ایجادشده در فرایند عرضه گی ي حساسی رسیده بود، گریبن بیی به مرحله اي

نویسـی   کرد هرچند توافق به روش تعهد پذیره ي ناموفق سهام بود. او فکر می کرد، اما نگران پیامدهاي عرضه می

م ممکـن بـود تـأثیر سـوء عمـده و      ي نـاموفق سـها   کـرد، امـا عرضـه    شـده را تضـمین مـی    وصول منابع مالی توافق

ي آتی داشته باشد. در طـول مـاه سـپتامبر، هـیچ شـرکتی جـرأت نکـرده بـود          ناخوشایندي بر دسترسی به سرمایه

                                                 
1. Preliminary prospectus 
2. Red herring 
3. tombstone ads 
4. road-show 



167  

 

ي عمومی کند، در فکـر تعویـق    خواست سهام خود را عرضه سهامی را در بازار منتشر کند. حتی گولدمن که می

از  1مـاه اوت بـود؛ در آن زمـان، بنـک فرسـت      26شده مربوط بـه   نجامي ا ي اولیه انتشار سهام بود. آخرین عرضه

میلیون دالر گرد آورده بود. آخرین شرکت اینترنتی که دست به انتشار عمومی زده بود،شرکت  19ایالت تنسی، 

دسـت آورده بـود. امـروز سـهام      ي گذشـته بـه   میلیون دالر در طول چهار هفته 125بود که  2اینتراست تکنولوژي

شـد. درواقـع،    رفت و بنابراین انتشار موفقی محسوب نمـی  تر از قیمت اولیه به فروش می وبیش پایین تراست کماین

مدت شش ماه  شد. تعویق انتشار به ي یک سال اخیر زیر قیمت اصلی معامله می هاي اولیه درصد از کل عرضه 88

ي  ان مخارج مستقیم بـود، امـا ایـن هزینـه    داشت که هم تر از یک میلیون دالر هزینه برمی براي شرکت چیزي کم

  شد.  تر می هاي ضروري بسیار بیش گذاري النفع تعویق سرمایه بالقوه با احتساب عدم

ي سهام را عملی کند، قیمت اولیه شدیداً افت کنـد. در   بیی عرضه یر از این بیم داشت که اگر اي گی بن

افت بسیار کرده بود. سهام اینترنتی با ریسک باالیی روبه  هاي تازه تأسیس اینترنتی همان ایام ارزش سهام شرکت

اعتبـاري   گـذاران کـه از ایـن بـی     اعتمادي در مورد اعتبار درازمدت این صنعت بود. سرمایه رو بود و علت آن بی

 بیی را تشویق کرده بود که مقـدار  کردند. گولدمن اي تر تبدیل می ي خود را به سهام ایمن واهمه داشتند، سرمایه

چنان کـه از انتشـار    نویسان هم دالر براي هر سهم عرضه کند. سندیکاي پذیره 18تا  14میلیون سهم با قیمت  5/3

هاي صنعتی چـون   هاي اولیه با استفاده از نسبت حال بسیار محتاط بود. اساساً قیمت عرضه کرد، درعین حمایت می

شد. اما کـاربرد ایـن    زار به قیمت دفتري تعیین مینسبت قیمت به عایدي، نسبت قیمت به فروش یا نسبت قیمت با

  ها براي صنعت جدیدي چون اینترنت دشوار بود.  نسبت

آورد، امـا تـا زمـان     تـري را گـرد مـی    هـاي بـیش   تري داشـت و داده  کرد فرصت بیش یر آرزو می گی بن

بیی کل  قرار باشد اي کرد اگر یر فکر می گی بیی فقط یک هفته وقت داشت. بن ي سهم شرکت اي ي اولیه عرضه

خواست دست به انتشار سهام بزند، او ناچـار   بیی می قرارداد را به هم بزند،باید همین امروز تصمیم بگیرد. اگر اي

                                                 
1. Bank First 
2. Entrust Technologies 
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درصد کـل سـهام شـرکت     9تر از  باید چیزي کم جا که بنابر توافق اولیه می بود قیمت هدف را تثبیت کند. از آن

داران فعلـی بـه    دالر، ارزش دارایی سـهام  16)، با قیمت 10د (ر.ك. شکل ي اولیه به فروش رس صورت عرضه به

  اندازي فریبنده بود. رسید و این براي او چشم میلیون دالر می 600حدود 
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  . عملکرد بازار سهام1شکل

  

  Datastreant, Internet.comمأخذ: 

 

  . تالطم قیمت سهام2شکل

  براي سهامی که اختیار معامله داشت) CBOEي  روزه 30(شاخص تالطم 

  
 Chicago Board of Options Exchangeمأخذ: 

  1998شده در سال  ي منتشرشده، معوق و منتفی هاي اولیه . عرضه3شکل
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 IPO Data Systemsمأخذ: 

  بیی ول کارمزدهاي معامالتی ايد. ج4شکل

    کارمزد ارسال

  کارمزد  ارزش هر قلم در آغاز فروش

  دالر 25/0  دالر 99/9 تا 01/0

  50/0  99/24تا  00/10

  00/1  99/49تا  00/25

  00/2  00/50باالي 

    شده کارمزد معامالت انجام

  کارمزد  قیمت فروش نهایی

  درصد 00/5  دالر 00/25تا  01/0

  درصد 50/2  1ر000تا  01/25

  درصد 25/1  1ر000باالي 

شده براي هـر طیـف قیمـت     کارمزد معامالت انجام

دالر  88/1دالري بـه   50عنوان مثـال، فـروش    شد. به محاسبه می

  شد.  کارمزد فروش منتهی می

)5/2×%00/25+5×%00/25(  

  ي مقدماتی مأخذ: امیدنامه

  

  بیی ي تلفیقی شرکت اي . ترازنامه5شکل

  1998ژوئن  30  1997دسامبر  31  
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      ها دارایی

      هاي جاري دارایی

  10ر716ر000  3ر723ر000  نقد و معادل نقد

  2ر846ر000  1ر024ر000  هاي دریافتنی خالص حساب

  453ر000  220ر000  هاي جاري سایر دارایی

  14ر015ر000  4ر967ر000  هاي جاري کل دارایی

  3ر584ر000  652ر000  خالص امالك و تجهیزات

  2ر216ر000  0  هاي نامشهود خالص دارایی

  19ر815ر000  5ر619ر000  ها کل دارایی

      داران ها و حقوق سهام کل بدهی

      هاي جاري بدهی

  314ر000  258ر000  ي بلندمدت ها و اجاره سهم جاري بدهی

  1ر841ر000  252ر000  هاي پرداختنی حساب

  390ر000  128ر000  پرداخت مشتریان پیش

  1ر033ر000  169ر000  پرداخت مالیات بر درآمد قابل

  1ر634ر000  317ر000  هاي جاري سایر بدهی

  5ر212ر000  1ر124ر000  هاي جاري کل بدهی

  167ر000  305ر000  ي بلندمدت ها و اجاره سهم بلندمدت بدهی

  157ر000  157ر000  بدهی مالیاتی معوق

  5ر536ر000  1ر586ر000  ها کل بدهی

  5ر157ر000  3ر018ر000  تبدیل ، سهام ممتاز اجباراً قابلBسري 

  4ر000  4ر000  دالر 001/0تبدیل، ارزش اسمی  ، سهام ممتاز قابلAسري 

  27ر000  20ر000  دالر 001/0سهام عادي، ارزش اسمی 

  15ر211ر000  1ر482ر000  ي اضافی شده ي پرداخت سرمایه

  -1ر536ر000  -68ر000  داران دریافت از سهام اوراق قابل

  -5ر729ر000  -1ر399ر000  نشده جبران خدمات تسویه

  1ر145ر000  976ر000  نشده سود تقسیم

  9ر122ر000  1ر015ر000  جمع حقوق صاحبان سهام

  19ر815ر000  5ر619ر000  ها و حقوق صاحبان سهام کل بدهی
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  بیی . صورت سود و زیان تلفیقی شرکت اي6شکل

  براي سال منتهی  

  1997دسامبر  31به 

  ي منتهی ماهه 6براي 

  1998ژوئن  31به 

  14ر922ر000  5ر744ر000  خالص فروش

  1ر736ر000  746ر000  ي فروش شده قیمت تمام

  13ر186ر000  4ر998ر000  سود ناخالص

      مخارج عملیاتی

  4ر610ر000  1ر730ر000  فروش و بازاریابی

  1ر548ر000  831ر000  ي محصوالت توسعه

  4ر187ر000  950ر000  عمومی و اداري

  150  0  تحقیق و توسعه

  10ر495ر000  3ر511ر000  مخارج عملیاتیکل 

  2ر691ر000  1ر487ر000  سود حاصل از عملیات

  101ر000  59ر000  خالص بهره و سایر درآمدها

  -25ر000  -3ر000  مخارج بهره

  2ر767ر000  1ر543ر000  از مالیات بر درآمد سود قبل

  -2ر552ر000  -669ر000  ي مالیات بر درآمد ذخیره

  215ر000  874ر000  سود خالص

  01/0  11/0  سود خالص هر سهم

  ي مقدماتی مأخذ: امیدنامه
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  اي رقباي مستقیم . اطالعات مالی مقایسه7شکل

  ، به میلیون غیر از اطالعات هر سهم و کارکنان)1998ژوئن  30ماه منتهی به  6(براي 

  اکسایت  یوبید  سیل آن  بیی اي  

  0/56  8/8  0/91  9/14  کل فروش (دالر)

  1/12  1/8  8/82  7/1  ي فروش شده تمامقیمت 

  2/129  5/2  8/17  5/10  مخارج عملیاتی

  )1/87(  9/1  )2/8(  2/0  سود خالص

  )98/1(  26/0  44/0  01/0  عایدي هر سهم (دالر)

  0/44  3/7  8/18  2/34  ي سهام مانده

  N.A 9/82  3/63  0/14  هاي جاري دارایی

  N.A 0/36  9/51  7/10  مدت هاي کوتاه گذاري نقد و سرمایه

  6/125  7/2  9/66  8/19  ها کل دارایی

  N.A 9/41  1/12  2/5  هاي جاري بدهی

  N.A  0/5  0/0  2/0  هاي بلندمدت بدهی

  6/70  )2/2(  8/54  1/9  ارزش ویژه

  31  افتاده تعویق  N.A 20  قیمت اخیرسهام

  1996آوریل   در حال عرضه 1997آوریل  20    ي اولیه اطالعات عرضه

  200  30  175  76  تعداد کارکنان

  SEC filings, case writer estimatesمأخذ: 

  

  نویسی . اعضاي سندیکاي متعهدان پذیره8شکل

  تعداد سهام  نویسی نام متعهد پذیره

Goldman, Sachs & Co 0001ر190ر  

Donaldson, Lufkin & Jenrette  000595ر  

BankBoston Robertson Stephens  000595ر  

BT Alex Brown  000595ر  

Dain Rauscher Weasels  000175ر  

E*TRADE Securities  000175ر  

Volpe Brown Whelan & Company 000175ر  

  3ر500ر000 کل

درصـد تخفیـف تعهـد     7از کسـر   قیمـت عرضـه پـس    درصد سـهام تخصیصـی بـه    15نویسی اختیار دارند سهام اضافه تا  * اعضاي سندیکاي پذیره

  نویسی خریداري کنند.   پذیره

  ي مقدماتی مأخذ: امیدنامه
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  1998تا اوت   ي ژانویه هاي اولیه ي عرضه هاي روز اول همه . متوسط بازده9شکل

  
  

  شده براي آتی بینی تار مالکیت جاري و پیش. ساخ10شکل

  نفع نام مالک ذي

از  نفعان قبل سهام ذي

  شده تعداد سهام عرضه  عرضه

از  نفعان پس سهام ذي

  عرضه

  درصد  تعداد  درصد  تعداد

Pierre M. Omidyar 15ر229ر445 مدیره مؤسس و رئیس هیأت  
/40  

  
44

  38/  15ر229ر5

Jeffrey S. Skoll 7/25  10ر200ر000    1/28  10ر200ر000  ریزي و تحلیل راهبردي معاون برنامه  

Robert C. Kagle1/22  8ر791ر836    3/24  8ر791ر836  هاي پایه صندوق  

Margaret C. Whitman 0/6  2ر400ر000    6/6  2ر400ر000  کل و مدیرعامل رئیس  

Scott D. Cook  مدیر و مؤسسIntuit  250257ر250    -  257ر  -  

Howard D. Schultz  مدیر و مؤسسStarbucks  250257ر250    -  257ر  -  

Community Foundation Silicon Valley** 25096ر525  10ر725  -  107ر  -  

  6/86  34ر796ر925    8/94  34ر796ر925 مدیره ي مدیران و اعضاي هیأت همه

  2/91  36ر249ر798    0/100  36ر260ر523  داران موجود ي سهام همه

  8/8  3ر489ر275  3ر489ر275      داران جدید سهام

  %1تر از  نفعان مالک کم * بیانگر ذي

صـندوق از محـل اعطـاي    ي  سـرمایه کنـد.   هـا کمـک مـالی مـی     بیی است. ایـن صـندوق بـه خیریـه     ايبیی صندوق زده است و نام آن بنیاد  اي **

در نظـر دارد   CFCVگیـرد. بنیـاد    تعلـق مـی   (CFCV)ي سـیلیکون ولـی    یاد خیریـه این سهام به بنو تأمین مالی شده ،سهم عادي از طرف شرکت 107ر250

  ي اولیه بفروشد.  بیی در عرضه ي اي سهم خود را از طرف بنیاد خیریه 10ر725

نویسی از اختیار خرید سـهام اضـافی اسـتفاده     ي مقدماتی که بر این فرض استوار است که متعهدان پذیره مأخذ: امیدنامه

  .  نگرفته استاختیار سهام موجود مدیران را در نظر  7ر564ر500این سند  ،چنین کرد. همنخواهند 
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  . شرکت پاالمون کاپیتال پارتنرز7-5ي  افته

  . شرکت صنایع پتروشیمی زنجان7-6ي  افته
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 فصل هشتم: 

گذاريهاي سرمایهبررسی طرح  
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 . شرکت باب و روي8-1 ي هافت

  هاي شاهزاده گذاري سرمایه. 8-2 ي هافت

  اي. شرکت یورولند فودز اس.. 8-3 ي هافت

  1.یورولند فودز اس.اي

اي  ي سـرمایه  ي مدیران ارشد شرکت یورولند فودز نشستی برگزار کـرد تـا بودجـه    ، کمیته2001ي سال  در اوایل ژانویه

میلیون یـورو تصـمیم    316ي کلی  بایست در مورد یازده طرح بزرگ با بودجه شرکت را براي سال جدید تنظیم کند. این کمیته می

 120اي تحمیل کرده بود، حداکثر بودجـه   هاي سرمایه ي طرح مدیره بر هزینه هیأت هایی که گرفت. متأسفانه به سبب محدودیت می

شـد کـه    هـاي شـرکت تلقـی مـی     گذاري افزایشی نمایان در میزان دارایی میلیون یورو تعیین شده بود. اما حتی همین مقدار سرمایه

هـاي ضـروري تقسـیم     که بودجه را میان طیفی از طرحي خطیر مدیران ارشد این بود  میلیون یورو بود. بنابراین وظیفه 965معادل 

  کنند: تولید محصوالت جدید، تملک، گسترش بازار، ارتقاي کارآیی، اقدامات پیشگیرانه، ایمنی و کنترل آلودگی.  

   شرکت

ي چنـدملیتی بسـتنی، ماسـت،     شرکت یورولند فودز که تشکیالت مرکزي آن در بروکسل، بلژیک مستقر شـده، تولیدکننـده  

ي ممتاز بود. محصوالت این شرکت در سراسر اسکاندیناوي، بریتانیا، بلژیک، هلند، لوکزامبـورگ، آلمـان غربـی     بطري و آب میوه آب

  دهد.) ي بازارهاي این شرکت را در مناطق مختلف نشان می نقشه 1شد. (نمودار و شمال فرانسه فروخته می

در جوار واحد تولیدي لبنیـات وي تأسـیس    2م تئو وردنبه همت کشاورزي بلژیکی به نا 1924این شرکت در سال 

ي این شرکت در طـول سـالیان شـد. در     وقفه تالش هشیارانه در بازاریابی سبب رشد بی شد. توجه کافی به کیفیت محصول و

سهام آن در بورس لندن، فرانکفورت و بروکسل عرضه شد. در سـال   1993، این شرکت سهامی عام شد ودر سال 1979سال 

  میلیارد یورو رسید. 6/1وبیش به  ، فروش شرکت یورولند فودز کم2000

درصـد   20شد، در حـدود   به بعد تولید می 1982درصد و سهم ماست که از سال  60سهم بستنی  ،از کل این درآمد

                                                 
ها خیالی است. در تولیـد افتـه از حمایـت     ي نام اند و از موردي واقعی نشأت گرفته است. همه تهیه کرده (Robert F. Bruner)و روبرت ف. برونر  (Casey Opitz). این افته را کیسی اوپیتز 1

ي حقـوق اثـر    ؤثر یا ناکارآمد موقعیتی مدیریتی است. همهدادن اجراي م ي آن نشان استفاده شده است. افته براي بحث کالس تهیه شده و هدف از تهیه (Batten Institiuta)ي باتن  مالی مؤسسه

  .2001، (Charlottesville)ي داردن دانشگاه ویرجینیا، شارلوتزویل  متعلق است به بنیاد مدرسه
2. Theo Verdin 
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یورولنـد فـودز   شـد. نـام تجـاري     ي فروش به نسبتی برابر میان آب بطري و آب میوه تقسیم می مانده درصد باقی 20رقم بود. 

و عالمت تجاري آن خرس رقصانی با لباس کشاورزان بود. بسـتنی محصـول اصـلی ایـن شـرکت مشـتریان ثابـت و        » رولی«

  هاي شوکوالت و میوه و طعم طبیعی آن بودند.  ي سرشار و تکه وفاداري داشت که طالب خامه

ین ایستایی را رشد اندك جمعیت شـمال  فروش یورولند فودز ثابت ماند و مدیران این شرکت علت ا 1989از سال 

ي کاالهـاي جدیـد    شدگی بازار در بعضی مناطق تشخیص دادند. اما ناظران خارجی این ناکامی اخیر را به عرضه اروپا و اشباع

ي محصـوالت جدیـد بـه     تر شـرکت و ارائـه   مدیره خواهان گسترش بازار و حضور فعال دادند. اغلب اعضاي هیأت نسبت می

ق بخشیدن به بازار فروش بودند. این مدیران امیدوار بودند که حضور فعال تـر در بـازار و افـزایش فـروش، ارزش     منظور رون

برابر عایدي آن و زیر قیمت دفتري بـود. ایـن نسـبت     14بازار شرکت را افزایش بدهد. قیمت سهام یورولند فودز در آن زمان 

  افزود.  تجاري شرکت نمی کمتر بود و چیزي به اعتبار هاي مشابه هاي تجاري شرکت قیمت به عایدي از نسبت

  تخصیص منابع 

ي  کرد و براي تأیید بـه هیـأت مـدیره    اي مرکب از مدیران ارشد نتظیم می اي یورولند فودز را هرسال کمیته ي سرمایه بودجه

ي پیشـنهادي ایـن کمیتـه     . بودجـه و مدیر مـالی بـود   PDG(1کرد. این کمیته مرکب از پنج مدیر عامل، رئیس کل ( شرکت تسلیم می

  ي مالحظات استراتژیک یا سایر مالحظات کیفی بود.   ها و بحثی در باره ها، تحلیل مالی آن اي از طرح شامل توصیف فشرده

بایسـت دو آزمـون مـالی را در     گذاري در یورولند فـودز مـی   هاي پیشنهادي براي سرمایه طرح ،بنابر سیاست شرکت

ي  در کمیتـه  1999در سـال   معیـار ) با موفقیت بگذراند. این دو آزمون یـا دو  IRRنرخ بازده داخلی ( مورد برگشت سرمایه و

    :کرد تغییر می پروژهمدیران تصویب شده بود و محتواي آن بر حسب نوع 

  نوع طرح
  IRRحداقل 

  قبول قابل

  قبول هاي قابل حداکثر سال

  برگشت سرمایه

محصوالت جدید یا بازارهاي  -1

  جدید
  سال6  12%

  سال5  %10  گسترش بازار یا محصول -2

  سال4  %8  اصالح کارایی -3

آزمون   ایمنی یا محیط کار -4

  ندارد
  آزمون ندارد

                                                 
1. President Directeur-general (PDG) 
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  درصد بود.  6/10براي یورولند فودز  )WACCي سرمایه ( میانگین موزون هزینه 2001ي  در ژانویه

  اي چنین گفت: ي سرمایه در توضیح فرایند تعیین بودجه 1مدیر مالی شرکت، ترودي لوف

هـا   چون راهی براي شناخت تفاوت ریسـک انـواع گونـاگون طـرح     هم IRRي  شده بندي ما از مقیاس رتبه

ي بیشتري داشته باشیم. آزمون برگشت  کند باید بازده سرمایه کنیم. هرجا شرکت ریسک بیشتري قبول می استفاده می

  م.ي آن است که ما آمادگی نداریم براي رسیدن به چنان برگشتی، زمان درازي صبر کنی سرمایه هم نشانه

  گذاران یت و نظر اعتباردهندگان و سرمایهمالک

و پنج نفر عضو مدیران شرکت ي وردن، چهار نفر از  سه نفر از خانواده ،یورولند فودز ي مدیره هیأتاز دوازده عضو 

ي وردن  رفتند. اعضـاي خـانواده   شمار می اروپاي شمالی بهبخش عمومی مدیران سرشناس که از بودند  مدیره هیأتغیرموظف 

درصد سهام را مالک بودند. شرکت مدیریت دارایـی ونـوس کـه     10درصد سهام و مدیران اجرایی برروي هم  20هم  برروي

درصد از سهام را در اختیار داشت. شرکتی دیگـر بـه نـام بانـک دو      12 گذاري مشترك و مقر آن در لندن بود، صندوق سرمایه

طیـف وسـیعی از   میان ي سهام  درصد باقیمانده 49داشت.  مدیره هیأتاي در  درصد از سهام بود و نماینده 9صاحب  2بروگس

. سهام این شـرکت در بروکسـل و فرانکفـورت عرضـه     و عمالً بخش سهام شناور آزاد شرکت بود سهامداران تقسیم شده بود

  شد. می

ت مـواد  در قیـاس بـا همتایـان خـود در صـنع      ،درصـد  125 3یورولند فودز با نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام

اسـتمرار  مـدیران شـرکت بـراي     ،در چنـد سـال اخیـر    .کـرد  تـري اسـتفاده مـی    اهرم مالی بـیش از  ،خوراکی مصرفی در اروپا

 طول جنگ قیمتی که خود شرکت یورولند فودز آغاز کـرده بـود، تـا حـد     درپرداختی سود سهام سطح و حفظ  يگذار سرمایه

حاال که جنگ قیمت تمام شده بود، بانکداران (به رهبري بانک دو بروگس) بـا   مین مالی از طریق وام متکی بودند.أزیادي به ت

کردند. آنان حاضر نبودنـد اهـرم مـالی را بـیش از سـطح       پیشنهاد میبه شرکت براي کاهش بدهی  فشردهاي  اصرار زیاد برنامه

  ي اخیر مدیران گفته بود: موجود آن روز افزایش دهند. رئیس بانک دو بروگس در جلسه

 محـل اولویت نخست ما در حال حاضر باید تقویت سمت راست ترازنامه باشد. هر افزایش دارایی باید از 

                                                 
1. Trudi Lauf 
2. Banque du Bruges 
3. debt to equity ratio 
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تـر   مانده بعد از پرداخت اقساط بدهی صورت بگیرد تا زمانی که نسبت بدهی بـه سـطحی معقـول    جریان نقدي باقی

شـویم سـود    مین مالی نشود، ناچار مـی گذاري هنگفتی صورت بگیرد که از این طریق تأ برسد. اگر قرار باشد سرمایه

  سهام پرداختی را کاهش بدهیم.

تـر از میـانگین نسـبت قیمـت بـه       برابر، قیمت سهام عادي یورولند فـودز پـایین   14معادل عایدي با نسبت قیمت به 

هـایی   در بـورس  شـده  پذیرفتههاي  ي شرکت همهعایدي تر از میانگین نسبت قیمت به  هاي مشابه آن و نیز پایین شرکتعایدي 

ي جنگ قیمت اخیـر قلمـداد کننـد کـه سـود       توانستند نتیجه شد. این مشکل را می ها معامله می بود که سهام این شرکت در آن

تولیـد   از طریقپیامد ناتوانی مشهود این شرکت در تصاحب بخش مهمی از بازار این وضعیت شرکت را کاهش داده بود و نیز 

ي کارگزار سهام بـه سـهامداران    سسات عمدهؤي م همه، 2000. از ژانویه سال بودهاي متفاوت  جدید آب بطري معدنی با طعم

ـ   ي مدیریت دارایی ونوس در این دوره بی سسهؤکردند سهام یورولند فودز را بفروشند. اما م توصیه می ن سـهام را  سروصـدا ای

هـاي اخیـر در    دیر عامل ونوس در یکی از نشسـت با این امید که چرخشی در عملکرد این شرکت رخ دهد. م ،کرده بود جمع

  ود چنین گفت:  خگزارش 

ي خودتان اسـت.   اعتماد شما به آینده ي عدم تصور نیست، زیرا این کار نشانه کاهش سود سهام اصوال قابل

فروش سهام جدید با این سطح نازل قیمت هم تصورناشدنی است چون باعث سرخوردگی سـهامداران فعلـی شـما    

گذاران صاحب سهم شما خواهان بهبود عملکرد شرکت هستند. اگر این بهبود به زودي تحقق نیابـد   سرمایهشود.  می

گذاران ناامید بشوند، سهام شما ممکن اسـت بـه دسـت مهاجمـانی چـون کـارلو        یا وضع از این بدتر شود و سرمایه

  ارند.دي شرکت را  کردن خصمانه بیفتد که قصد قبضه 2یا براداران فلیک 1بندیتی

  ي مدیران ارشد اعضاي کمیته

کنند. هـر طـرح بـراي آن کـه مـورد       اي را تنظیم می ي سرمایه شرکت یورولند فودز بودجهارشد هفت تن از مدیران 

گونه است که  اینگیري  روند تصمیم معموالً باید از حمایت یکی از مدیران حاضر در کمیته برخوردار باشد. ،بررسی قرار گیرد

شود. این مـدیران   میگیري  رأياي  ي سرمایه بودجهجذب ا چهار طرح بدیل براي تدر مورد دو ها،  از بحث در مورد پروژه پس

   :با هم آشنایی دارند کامالً

                                                 
1. Carlo de Bendetti 
2. Flick 
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ي  گـذار، سـخنگو و حـافظ منـافع خـانواده      ي بنیان نوه. سال 57سن  ،(PDG)کل  رئیس(بلژیکی)  1مینا وردنلویله

 1986دارد. در سـال   مـدیریت برنـد  ي فـراوان در   تمامی دوران فعالیتش در شـرکت گذشـته و تجربـه   مدیره.  هیأتن در ورد

» بازارسـاز سـال اروپـا   «ي این محصول بود به عنوان  چربی که نخستین عرضه مناسبت موفقیت در معرفی بستنی و ماست کم به

وضعیت رشد دراز مدت قرار دهد به سبب بروز مشـکالت اخیـر بـا     حال که مشتاق است شرکت را در او درعین. انتخاب شد

  کند.  احتیاط عمل می

کـرد و در ایـن سـال بـه      در شرکت نستله کـار مـی   1958تا سال . سال 51(سوئیسی) مدیر مالی، سن  2ترودي لوف

حامیان جدي کاهش اهرم مـالی  منظور مدرنیزه کردن سیستم مالی و کنترل مالی به خدمت در یورولند فودز فراخوانده شد. از 

  کند.   هاي سهامداران را بازگو می سرخوردگی ها و همچنین از مدیرانی است که نگرانی. در ترازنامه است

ونقـل، انبـارداري و انجـام     هـاي حمـل   نـاظر بـر فعالیـت   . سـال  49سـن   ،(آلمانی) مدیرعامل توزیع 3هاینس کلینک

سیســتم کنتــرل از کــارکرد درســت و کســري موجــودي جنســی  ،نقــلو ي حمــل ضــایعات، هزینــه. در شــرکت هــا ســفارش

  اصلی اوست.  هاي  مشغولی دل

ي شـرکت اداره   کارخانـه  14عملیـات تولیـد را در   . سـال  59سـن  ، (هلندي) مدیرعامل تولید و خرید 4مارتن لیدن

هـوادار متعصـب   . هاي کـارگري  هو اتحادیمواد اولیه کنندگان  عرضه بااي سرسخت خاصه  کننده مذاکرهمهندس است و کند.  می

  کرده بود. تردید گذاران شرکت ابراز  و سرمایهبستانکاران تعهد و صداقت نسبت به . هاست کنترل هزینه

و نماینـده   250ناظر بر نیـروي فـروش میـدانی مرکـب از     . سال 45سن ، ) مدیرعامل فروش(ایتالیایی 5پونتیمارکو 

. بـود  ي مـدیران ارشـد   کمیتهدر پرشورترین هوادار گسترش سریع وي . شرکتتغییراتی در پوشش جغرافیایی فروش  درصدد

بـه ایـن    6لـوِر  هاي زیادي در اختیار دارد. او را از شرکت یونی ها و فرصت معتقد بود شرکت براي گسترش جغرافیایی خود راه

  فروش ببخشد و در این کار هم موفق شده بود. شرکت فراخوانده بودند تا توش وتوانی به تشکیالت 

مسئول تحقیقات بازاریـابی، تولیـد محصـوالت جدیـد،     . سال 41سن ، (فرانسوي) مدیرعامل بازاریابی 7فابین مورین

                                                 
1. Wilhelmina Verdin 
2. Terudi Louf 
3. Heinz Klink 
4. Maartin Leyden 
5. Marco Ponti 
6. Unilever 
7. Fabienne Morin 
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طرفدار اصلی جنـگ قیمـت اخیـر کـه هرچنـد از لحـاظ مـالی        . شرکتبرند طور کلی مدیریت مسائل مربوط به  هتبلیغات و ب

بـراي گسـترش محصـوالت و    » یي فرصـت  دریچه«قائل به به دستاوردهاي ملموسی در بازار رسید. او  ،داشت همراهمشکالتی 

  کرد.   هاي رشدآور دفاع می از طرحشرکت بود، و بازار 

ي  دو سـال قبـل از یـک موسسـه    . سـال  47سـن  ، هـاي اسـتراتژیک   (بریتانیایی) مـدیرعامل طـرح   1نایجل هامبولت 

ریزي استراتژیک در یورولند فودز سامان دهد. مشـهور بـه ایـن     بود تا ستادي براي طرحشرکت آمده به این مشهور ي  مشاوره

شـرکت  و سـود   هـاي آن  ي اصلی فعالیت یورولند، پختگی فعالیت ي هسته انگیزي دربارهبر ملأهاي دشوار و ت که پرسشاست 

هایی تهاجمی پیشنهاد کـرده بـود    طرح، 2000در سال است.  کند. حامی ابتکارات با هدف رشد و افزایش سهم بازار مطرح می

سـرخورده شـده    ،گمان خود نتوانسته بود در تشکیالت شرکت نفوذي داشته باشـد  که هیچ یک پذیرفته نشده بود. از این که به

  بود.  

  اي   هاي سرمایه هاي پیشنهادي هزینه طرح

  :شد میبررسی زیر هاي پیشنهادي  طرحشرکت ي  نشست آیندهدر 

  م پروژهنا
  هزینه

  (به میلیون یورو)
  مدیر پیشنهاددهنده

  کلینک، توزیع  33  1ونقل تعویض وگسترش ناوگان حمل

  لیدن، تولید  45  ي جدید کارخانه

  لیدن، تولید  15  گسترش یک کارخانه

  مورین، بازاریابی  27  ي غذاي حاضري تولید وعرضه

  تولیدلیدن،   21  ها و سیستم انتقال خودکارسازي کارخانه

  لیدن، تولید  6  ي فاضالب در چهارکارخانه تصفیه

  پونتی، فروش  30  گسترش بازار به سمت جنوب اروپا

  پونتی، فروش  30  گسترش بازار به سمت مشرق

  مورین، بازاریابی  27  ي ماست و بستنی شیرین با طعم مصنوعی تولید وعرضه

انبار و ي کامپیوتري براي  با شبکه ایجاد سیستم کنترل موجودي

  نمایندگان میدانی
  کلینک، توزیع  5/22

  هاي استراتژیک هامبولت، طرح  60  تملک یک واحد تولید مشروب و تأسیسات وابسته به آن

 

کامیون تریلر مجهز به یخچال را پیشـنهاد کـرد،    100). هاینس کلینک خرید ونقل (تریلر تعویض و گسترش ناوگان حمل .1

خریـداري شـود. در نتیجـه شـرکت      2002دسـتگاه دیگـر در سـال     50و  2001دسـتگاه در سـال    50به این ترتیب کـه  

                                                 
1. Nigel Humbolt 
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سـاند. بـا   فـروش ر  میلیون یورو بـه  5/4اش را در طول دو سال بعدي به قیمت  شده کامیون کامال مستهلک 60توانست  می

شـد. تریلرهـاي جدیـد از     ونقل شرکت افـزوده مـی   دستگاه کامیون در طول دو سال به ناوگان حمل 40اجراي این طرح 

افزودند که در هـر سـفر حمـل     درصد برحسب مترمکعب به حجم باري می 15میزان  تریلرهاي قدیمی بزرگتر بودند و به

هـا   تـري داشـتند. افـزایش تعـداد کـامیون      لحاظ نگهداري کارآیی بـیش لحاظ سوخت و هم به  شد. این تریلرها هم به می

کرد و در عین حال زمان تحویل و احتماال زمان انتظـار   رسانی کارآتر را میسر می بندي با انعطاف بیشتر و نیز خدمت زمان

ایـن خـود سـبب کـاهش     افـزود و   داد. همچنین، بر شمار دفعات تحویل به بازارهاي عمده مـی  کاال در انبار را کاهش می

ونقـل عامـل مـؤثري در     ي آخر این کـه افـزایش ناوگـان حمـل     شد. نکته موجودي می کمبودي  ضایعات فروش در نتیجه

  شد.  گسترش جغرافیایی بازار شرکت در درازمدت می

 30عـادل  م ونقـل  حمـل گذاري خالص در ناوگان  رفت با توجه به کل سرمایه بینیم انتظار می می 3که در نمودار  چنان

 3میـزان   حقوق کارکنـان و انبـارداري بـه    ،مین مالی خدمات نگهداري اضافیأمیلیون یورو و افزایش سرمایه در گردش براي ت

میلیون یورو باال  6/11میزان  ي فروش در طول هفت سال آینده به جویی در کل هزینه میسر شود و ظرفیت بالقوه میلیون، صرفه

درصـد، یعنـی    8درصد برسد که اندکی کمتـر از   8/7به  ي سرمایه نرخ بازدهي این تحوالت  نتیجهشد که در  برود. بر آورد می

 سرفصـل هاي اصالح کارآیی است. برخی از مدیران معتقد بودند که ایـن طـرح بیشـتر در     حداقل برگشت الزم در مورد طرح

  .  گسترش سرفصل نه درو گیرد  کارآیی قرار می

ي جنـوب شـرقی    ن به این نکته اشاره کرد که فروش ماست و بستنی یورولند در بازار منطقـه مارتن لید .ي جدید کارخانه .2

بخشـی از   ،ي واقع در ملون فرانسه فراتر برود. در وضع فعلـی  بندي کارخانه همین روزهاست که از ظرفیت تولید و بسته

ي  گفتنـد. امـا هزینـه    رگ فرانسه پاسخ میتقاضا را با ارسال محصوالت از جدیدترین و کاراترین واحد واقع در استراسبو

تردیـد   بـی ، شـد  حمل کاال در این مسافت زیاد بود و عالوه بر این وقتی سفارش بازارهاي جدید به موقـع تحویـل نمـی   

بندي در دیژون فرانسه، درست  ي جدیدي براي تولید و بسته رفت. لیدن پیشنهاد کرد کارخانه بخشی از فروش از میان می

ي واقـع در ملـون و   هـا  بازار جنبی یورولند، احداث شود تا بار سنگینی را بـر دوش بگیـرد کـه بـر کارخانـه      ي در حاشیه

  استراسبورك تحمیل شده بود. 

میلیـون یـورو سـرمایه در گـردش نیـاز       5/7رسید و عالوه بـر آن بـه    میلیون یورو می 5/37ي این کارخانه به  هزینه

انتظـار  . شـد  رو در طول هفت سال وخـود کارخانـه در طـول ده سـال مسـتهلک مـی      میلیون یو 21تجهیزات به ارزش . داشت
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هاي تحویل کاال، جریان نقدي کارخانه بعداز کسر مالیات  ي و کاهش هزینهباالتر ي فروش بیشتر و استهالك  واسطه رفت به می

هاي گسترش بازار جاي  طرحسرفصل باشد. این طرح در  3/11آن در ده سال آینده ي  نرخ بازدهمیلیون یورو برسد و  6/35به 

  گرفت.   می

ي واقع در نـورمبرگ   ب شرقی، کارخانهوي جن جدا از نیاز شرکت به ظرفیت تولید بیشتر در منطقه .گسترش یک کارخانه .3

کـرد و ایـن    بندي براي نگهداري تجهیزات را بسیار دشوار مـی  آلمان به ظرفیت کامل خود رسیده بود. این وضع کار زمان

 ي کامالً آورد. این کارخانه یکی از دو کارخانه پدید میتحویل بندي تولید و تعیین مهلت  ي خود مشکالتی در زمان نوبه به

ي نـورمبرگ پاسـخگوي    ي یورولنـد را برعهـده داشـت. کارخانـه     میوه خودکار بود که تولید آب بطري، آب معدنی و آب

در نزدیکی کپنهـاگ دانمـارك بازارهـاي یورولنـد را در اروپـاي       يي دیگر کارخانه( .تقاضاي اروپاي مرکزي وغربی بود

  گفت.) شمالی پاسخ می

درصد افزایش بدهند.  20میزان  میلیون یورو به 15ي واقع در نورمبرگ را با صرف  امکان آن بود که ظرفیت کارخانه

رفـت   انتظار مـی . سال 10شد و خود کارخانه درطول  سال مستهلک می 7میلیون یورو) در طول  5/10تجهیزات این کارخانه (

پـروژه  درصد برسـاند. ایـن   2/11را به ي داخلی  نرخ بازدهمیلیون یورو باال ببرد و  25/2 ظرفیت تولید ساالنه را تا این افزایش،

  گرفت.   هاي گسترش بازار جاي می طرح سرفصلدر 

ي واقع در آنتورپ را که خاص  فابین مورین پشنهاد کرد شرکت ظرفیت اضافی کارخانه .ي غذاي حاضري تولید و عرضه .4

و ایـن محصـول جدیـد     هاي خشک) اختصاص بدهـد  ادویه و گردو و امثال آن بود به خط تولید خشکبار (میوهوري فرآ

در این کشورها اشاره کـرد  » ولیر«به قدرت برند  خانم فابینبریتانیا و هلند عرضه شود.  ،بازارهاي بلژیک بهبراي آزمون 

، مواد خوراکی و نوشابه که به تولید غـذاي حاضـري روي آورده بودنـد    ي هاي تولیدکننده و نیز به موفقیت سایر کارخانه

او چنین استدالل کرد که شهرت یورولند و کیفیت محصوالت آن بـا ایجـاد خـط تولیـد خشـکبار افـزایش        اشاره داشت.

احتماال به افزایش فروش سایر محصوالت در میان مشتریانی  ،نام این شرکت براي محصوالت جدیدیابد و استفاده از  می

  ي سالمتی دارند. انجامد که دغدغه می

میلیـون یـورو    5/4میلیون یورو و  5/22زات و سرمایه در گردش براي این طرح به ترتیب یگذاري براي تجه سرمایه

شد. در صورت موفقیـت در بـازار آزمایشـی، جریـان نقـدي ایـن طـرح         سال مستهلک می 7برآورد شده بود. تجهیزات ظرف 

درصـد   4/13به  ي داخلی نرخ بازدهرفت  توانست گسترش بیشتر کارخانه را درسایر نقاط استرتژیک تقویت کند. انتظار می می
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  بوط به محصوالت جدید بود. هاي مر درصد الزم براي طرح 12ي  سرمایه ي نرخ بازدهبرسد و این اندکی باالتر از 

میلیون یورور بـراي   21(نقاله). مارتن لیدن عالوه بر پیشنهادهاي قبلی، خواستار  ها و سیستم انتقال خودکارسازي کارخانه .5

رفت این اقدام سبب افزایش سـرعت   ي قدیمی شرکت شد. انتظار می گسترش خودکارسازي خط تولید در شش کارخانه

 شـد  ي آخري که شرکت ساخته بود شامل سیستم انتقالی می دو کارخانه و انسداد تولید گردد.ضایعات  ،و کاهش حوادث

داد.  دیدگی کارکنان را کاهش می کرد. این سیستم احتمال آسیب که نیاز به حمل بار سنگین به دست کارکنان را حذف می

از زمـان  سال براي هرکارخانـه  در  روزـ  گررکا 223تر شرکت در دو سال آخر به طور متوسط  ي قدیمی در شش کارخانه

میـانگین نـرخ کلـی جبـران     هاي سنگین بود. اگـر   بود و این به سبب آسیب عضالنی کارگران در برداشتن باررفته دست 

هـا   آسـیب  یورو از دست رفته بود و احتماالً 150ر000بگیریم، ساالنه در نظر  یورو 14خدمات هر ساعت را براي کارگر 

اسـتهالك  و  هـا  جـویی در هزینـه   صرفهبا رفت  برروي هم انتظار می آمد. تر نیز همواره پیش می قوقی جديو دعواهاي ح

سرفصل . این طرح در یابددرصد تحقق  7/8معادل ي داخلی  نرخ بازدهمیلیون یورو در سال براي این طرح،  13/4معادل 

  گرفت.   یی جاي میاهاي اصالح کار طرح

وري را فـرآ هـا   هاي واقـع در ملـون و استراسـبورگ میـوه     یورولند فودز در کارخانه .کارخانهي فاضالب در چهار  تصفیه .6

بـود. آب کثیـف خیلـی راحـت از     ها  کش از میوه یکی از اولین مراحل این فرایند زدودن گردوغبار و سموم آفت .کرد می

کـرد هـر فاضـالبی، حتـی بـا       مقرر مـی ي اروپا  ریخت. رهنمودهاي اخیر اتحادیه طریق مجاري به دو رود سن و راین می

ایـن طـرح از    کمترین مقدار مواد شیمیایی، در همان منبع اصلی تصفیه شود و براي این کار چهار سال مهلت داده بودند.

اد کـه امـروز   هاي متعارف معاف شد. اما لیـدن توضـیح د   مونشد از گذرانـدن آز  زیست می آنجا که متوجه محیط

سـال بعـد کـه     میلیون یورو خریداري کرد. او محاسبه کرد که این تجهیزات چهار 6آب را با  ي توان تجهیزات تصفیه می

ي  رفت مقامـات اتحادیـه   احتمال می ،عالوه بر این. داشت میمیلیون یورو 15قیمتی معادل  ،شود مهلت کارخانه تمام می

هـا بیفتـد و سـبب     برسد که بر سـر زبـان   هاي شرکت به حدي اروپا این مهلت را کاهش بدهند یا میزان آلودگی کارخانه

  گرفت.   ت جاي میسزی هاي محیط طرح سرفصلبدنامی شرکت نزد مصرف کنندگان گردد. این طرح در 

مارکو پونتی توصیه کرد شرکت بازار خود را به سمت جنوب گسترش بدهد و  گسترش بازار به سمت جنوب و مشرق.   .8و7

سمت مشرق بسط یابـد وآلمـان شـرقی، لهسـتان،      لمرو خود بیفزاید و/یا فعالیت شرکت بهفرانسه، ایتالیا، و اسپانیا را به ق

ي بازار شرکت شود. او معتقد بود زمان براي گسـترش جغرافیـایی فـروش بسـتنی و شـاید       چکسلواکی و اتریش ضمیمه
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عمل پونتی تردیـد  توانست گسترش در هردو جهت را عملی کند، اما در  از لحاظ نظري شرکت می ماست مناسب است.

  داشت که تشکیالت توزیع بتواند در یک زمان پاسخگوي این تفاضاها باشد.  

یافـت بـه    را داشت. اگر شرکت به سـمت مشـرق گسـترش مـی     خودهاي  هریک از این دو گسترش منافع و ریسک

کنندگان بستنی در آن منطقه زده بودند، اما بناچار با رقابت تولید که سخت طالب محصوالت لبنی یخ رسید جمعیت عظیمی می

ي مصـرف کننـدگان    انـدازه  و چکسـلواکی بـه   ، لهسـتان کنندگان آلمان شرقی قدرت خرید مصرف ،بر این شد. عالوه روبرو می

  کردند.  استراسبورگ و هامبورگ برآورده می ،هاي واقع در نورمبرگ بایست کارخانه به مشرق را می جنوبی نبود. گسترش رو

عـوض اشـتیاق    شد. قدرت خرید بیشتر و رقابـت کمتـر، امـا در    جنوب وضع چیز دیگري می در گسترش به سوي

کمتر مشتریان براي بستنی و ماست. گسترش به سوي جنوب مستلزم ایجاد تقاضا براي ماست و بستنی مرغوب بود. اگر هـیچ  

هـاي ملـون و    ت از کارخانـه بایسـ  گـاه گسـترش بـه سـوي جنـوب مـی       آن شـد،  پذیرفته نمی 3و2هاي پیشنهادي  یک از طرح

  شد.  مین میأاستراسبورگ و روئان ت

ي  میلیون یورو به صورت سرمایه در گردش بود. بخش عمـده  30ي پیشنهادي ها ي هریک از این طرح ي اولیه هزینه

هـا   وصولیلیت کنندگان به تدریج مسئو توزیع ،شده بینی شد. اما درطول ده سال پیش مین مالی امر توزیع میأه صرف تناین هزی

نظـر گرفتـه بودنـد.     را در تجهیزات توزیع مناسببهاي انبارِ  اجارهگرفتند. هردو طرحِ گسترش،  موجودي انبار را برعهده می و

میلیون یورو و براي گسـترش شـرقی    3/56رفت کل جریان نقدي بعد از کسر مالیات براي گسترش به سوي جنوب  انتظار می

  میلیون یورو باشد.  8/48

باالتر خواهد بـود. امـا گسـترش بـه      ي داخلی نرخ بازدهارکو پونتی عقیده داشت گسترش به سوي جنوب متضمن م

درصـد و در گسـترش شـرقی     4/21شده در گسـترش جنـوبی    بینی پیشي داخلی  نرخ بازدهسوي مشرق ریسک کمتري دارد. 

  .  گرفت هاي گسترش بازار جاي می طرحسرفصل درصد بود. این طرح در  8/18

هاي اخیر در تولیـد   فابین مورین به این نکته اشاره کرد که پیشرفت. ماست و بستنی با شیرینی مصنوعی ي عرضهتولید و  .9

حـال موجـد تقاضـاي     ي تولید مواد غذایی و نوشابه و درعین جویی چشمگیر در هزینه شیرینی مصنوعی نویدبخش صرفه

ي اجزاي دیگـر باشـد    کننده اصلی ابداع طعمی مناسب بود که تکمیل ي بیشتر براي محصوالت با کالري کمتر است. مساله

مشکل ایجاد توازنی بود که سبب شود طعم حاصـل مشـابه طعـم     ،ها را تشدید کند. براي تولیدکنندگان بستنی ثیر آنأیا ت

  . این احتمال در میان بود که شیرینی مصنوعی طعم بهتري هم به محصول بدهد ،البته. مواد طبیعی باشد
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میلیـون   27مبلـغ   ،هاي آزمایشگاهی به نتایج نویدبخشی رسـیده بـود   ي تجاري ماستی که در آزمون براي عرضه ،بر این عالوه

و تبلیـغ محصـول   عرضـه  ي  یورو ضروري بود. این هزینه شامل خرید تجهیزات اختصاصی تولید، سرمایه در گردش و هزینه

  بینی شده بود.   شدرصد پی 5/20کلی ي داخلی  نرخ بازده شد. می

 تواند عاملی در حفظ سهم فعلی بازار باشـد،  کید کرد که این طرح پیشنهادي هرچند نتایج عملی نامشخصی دارد، میأمورین ت

. احتمال داشت همین محصـوالت را عرضـه کننـد    ،کردند نه تحقیق مییزیرا سایر تولیدکنندگان بستنی مرغوب که در همین زم

زدند، رولی احتماال در این عرصـه   کرد و رقبایش به این کار دست می شیرینی مصنوعی را ایجاد نمی رولی خط تولیدبرند اگر 

آمیـز شـرکت در    ابداع شیرینی مصـنوعی و فعالیـت موفقیـت   به موقعیت مشابه اشاره داشت: حال  ماند. مورین درعین عقب می

  گرفت.   در محصوالت جدید جاي می گذاري هاي سرمایه طرحسرفصل ین طرح در ا .چربی تولید محصوالت کم

. هاینس کلینک بـه مـدت سـه سـال، و     ي کامپیوتري براي انبار و نمایندگان میدانی ایجاد سیستم کنترل موجودي با شبکه .10

کنندگان، راننـدگان   ي کامپیوتري که بتواند فروش میدانی، نمایندگان، توزیع بدون نتیجه، بر ایجاد نظام کنترل انبار با شبکه

تـر   خیر کـم أفروشان را به هم پیوند دهد، پاي فشرده بود. منافع این طرح عبارت بود از ت بار تجهیزات و احتماال خردهو ان

کننـده. کلینـک    تر از تغییرات تقاضا در سطح مصرف کنترل بهتر انبار، کاهش ضایعات و آگاهی سریع ،ها در انجام سفارش

رقـم  تـا  گرفتـه  متوسـط  از رقم در طیف وسیعی از مبالغ چنین برآوردي  که اچر ،کرد ی این منافع پرهیز میکمآورد از بر

ي  ي هزینـه  دهنـده  بینـی کـرد کـه نشـان     را پـیش  اي کرد. امسال براي نخستین بار او جریان نقدي بسیار هنگفت نوسان می

د بـراي تجهیـزات جنبـی    میلیون یورو درسال بعـ  5/4میلیون یورو براي سیستم کامپیوتري و در پی آن  18ي معادل  اولیه

بـود.  تـر   کـم انبار موجودي ي انبارداري و ها اعتبار مالیاتی، کاهش هزینه ،1مالیاتی استهالك سپرشامل بود. جریان ورودي 

این طـرح  ي داخلی  نرخ بازده ،ي اینها . با همهوجود خواهد داشتکرد این منافع فقط مدت سه سال  بینی می کلینک پیش

  گرفت.   یی جاي میاهاي اصالح کار طرحسرفصل این طرح در شد.  ورد میدرصد برآ2/16

نایجـل هامبولـت خواهـان تملـک واحـدهاي      . سیسات وابسـته بـه آن  أت مشروبات و مشهوري با برند تملک واحد تولید .11

ا تاکید داشت اموي  .بود تا تنوعی در تولید پدید آورد و از این طریق از فعالیت اصلی شرکت فراتر برود يتولیدي دیگر

هاي شرکت در مدیریت برند بهره بگیرد. هامبولت شش صنعت مرتبط بـا   اي باشد که از مهارت که این اقدام باید به شیوه

آور  کـرد کـه مشـروبات نشـاط     ي مصرفی کندوکاو کرده بود و تاکید می شده بندي ي تولید محصوالت بسته هم را در زمینه

                                                 
1. depreciation tax shield 
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رشد واقعی و درعین حال حفظ بازار با استفاده از عالمت تجاري یورولند پدید آورنـد.  نظیري براي  توانند فرصت بی می

هامبولت بعد از مذاکرات اولیـه  . ي کوچک مشروبات را با شهرتی جاافتاده براي تملک در نظر داشت او چهار تولیدکننده

ي بخـش   خریداري اسـت، و آن تولیدکننـده   ي نزدیک قابل ها در آینده به این نتیجه رسیده بود که تنها یکی از این شرکت

 خصوصی مشروبات واقع در مونیخ بود. 

میلیـون یـورو بـراي نوسـازي      30میلیـون یـورو بـراي خریـد و      25ي گزافی داشت، یعنـی  ها طرح پیشنهادي هامبولت هزینه

مـورد انتظـار   ي  بـازده . شـد  میباید دنبال  و همزمان با آن گسترش جغرافیایی بازارهاي جدیدمورد نیاز بود، تجهیزات شرکت 

شـد. ایـن    بینـی مـی   درصد پیش 5/27معادل  ي داخلی نرخ بازدهمیلیون یورو و 5/198جریان نقدي بعد از کسر مالیات  باالبود:

  .  گرفت هاي محصوالت جدید جاي می طرح سرفصلطرح در 

  گیري   نتیجه

 120ي  ترتیب در کار تخصیص بودجه و بدین ،از آن باشد ي دفاع هر مدیر عضو کمیته موظف بود طرحی پیشنهاد کند و آماده

هاي مختلـف را بـر حسـب جریـان نقـدي آزاد و معیارهـاي        طرح 3فودز مشارکت فعال داشته باشد. نمودار  میلیونی یورولند

  دهد.  گذاري نشان می عملکرد سرمایه

  ي رقابت یورولند فودز . کشورهاي حوزه1نمودار

  
 قـرار  تجهیـزات مهـم بـدین    دهنـد.  خورده در این نقشه مناطق توزیع اصلی محصوالت یورولند را نشان می توجه: نواحی سایه

  است:

  دفاتر مرکزي، بروکسل، بلژیک  -1 

  کارخانه، آنتورپ، بلژیک  -2

  فرانسه   ،کارخانه، استراسبورگ-3

  نورمبرگ، آلمان  ،کارخانه-4

  ان کارخانه، هامبورگ، آلم-5

  کارخانه، کپنهاگ، دانمارك -6
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  کارخانه، اسوالد، سوئد -7

  مرسی، انگلستان  ـ  آنـ کارخانه، نلی -8

  کارخانه، کائن، فرانسه  -9

  ملون، فرانسه   ،کارخانه-10

  

  سهم)ها به میلیون یورو، غیراز مقادیر عایدي هر  ي ارزش همه(ي نتایج مالی  . خالصه2نمودار 

به دسامبر منتهیسال مالی   

  1998  1999  2000  

  1ر611  1ر608  1ر614  فروش ناخالص

  56  74  77  خالص سود

  81/0  08/1  13/1  سود هر سهم

  30  30  30  پرداختی سود سهام

  984  870  716  کل دارایی

  697  640  559  حقوق صاحبان سهام (ارزش دفتري)

  784  1ر258  1ر271  حقوق صاحبان سهام (ارزش بازار)
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  ها به میلیون یورو) ي ارزش (همه 1هاي پیشنهادي . جریان نقدي آزاد و تحلیل طرح3نمودار
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                          گذاري سرمایه

  00/45  50/22  50/22  00/0  00/0    00/21  50/22  00/15  50/37  00/30    اموال

  00/15  00/0  50/4  00/30  00/30    00/0  50/4  00/0  50/7  00/3    سرمایه در گردش

  )4جریان نقدي آزاد مورد انتظار (یادداشت     سال  

  0  10/17-  00/45-  00/15-  00/9-  00/21-  00/6-  00/30-  00/30-  00/27-  00/18-  00/25-  

  1  85/11-  00/3  88/1  00/9-  13/4    25/5  50/4  50/4  25/8  00/30-  

  2  50/4  50/7  25/2  00/9-  3/4   00/6  25/5  00/6  25/8  50/7  

  3  25/5  25/8  63/2  50/4  13/4   75/6  00/6  75/6  50/7  50/13  

  4  00/6  00/9  00/3  50/4  13/4 15  50/7  75/6  50/7    50/16  

  5  75/6  38/9  38/3  00/6  13/4   25/8  50/7  50/7   50/19  

  6  50/7  75/9  75/3  75/6  13/4   00/9  25/8  50/7   50/22  

  7  50/10  13/10  25/2 50/7  13/4    75/9  00/9  50/7   50/25  

  8    50/7  25/2 25/8      50/10  75/9  50/7   50/28  

  9    88/7  25/2 00/9      25/11  50/10  50/7   50/31  

  10    25/8  25/2  75/9      00/12  25/11  50/7   50/88  

  50/198  00/6  75/42  75/48  25/56  9  88/7  25/29  88/10  63/35  55/11  نشده کل تنزیل

  5  3  5  5  5    6  7  6  6  6  برگشت سرمایه (سال)  

  6  4  6  6  6    4  6  5  5  4 قبول ي قابل حداکثر برگشت سرمایه

  %5/27  %2/16  %5/20  %8/18  %4/21    %7/8  %4/13  %2/11  %3/11  %8/7 ي داخلی نرخ بازده

  %0/12  %0/8  %0/12  %0/12  %0/12    %0/8  %0/12  %0/10  %0/10  %0/8  قبول قابلي  حداقل نرخ بازده

  %5/15  %2/8  %5/8  %8/6  %4/9    %7/0  %4/1  %2/1  %3/1  -%2/0 دامنک

ــانگین   ــی خــالص براســاس می ارزش فعل

  %)6/10ي سرمایه ( موزون هزینه
88/2-  49/1  41/0  74/3  31/1-  

  
99/17  49/13  43/13  75/1  45/69  

  65/59  67/2  97/10  62/10  85/14    48/0  79/1  82/0  81/2  -19/0 خالص با حداقل نرخ بازدهارزش فعلی 

  56/10  03/1  94/1  88/1  63/2    09/0  32/0  13/0  46/0  -04/0  )2معادل اقساط مساوي (یادداشت
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  است.  منظور نشده  جدولي فاضالب در این  تصفیه .1

. اقسـاط  شود ارزش فعلـی جریـان نقـدي ثابـت سـالیانه دقیقـاً برابـر ارزش فعلـی خـالص پـروژه شـود            موجب میساالنه است که آن سطح ازپرداخت معادل اقساط مساوي هر پروژه  .2

(annuity)  اقسـاط  تـري در قیـاس بـا     بـیش ثروت  تر بزرگ معادل اقساط مساوي، اقساط مساويبراساس ها  پروژهبندي  در رده .کند میتصحیح هاي مختلف را  دیرش پروژهتفاوت در

 کند. ایجاد میگذار  براي سرمایهتر  کوچکمساوي 

  شود.   میلیون یورویی است که در آغاز و نیز در پایان سال اول مصرف می 5/16این قلم  .3

  ه در گردش.سرمایثابت و  هاي گذاري در دارایی سرمایهـ  استهالكـ  جویی هزینه بعد از کسر مالیات اضافی یا صرفهآزاد = سود جریان نقدي  .4

  گیرند. را برعهده میها  ها و موجودي سرمایه در گردش الزم براي وصولیتدریج بار  ها به فرانشیز .5

 میلیون در سال سوم هزینه خواهد شد. 5دوم و  لمیلیون در سا 30میلیون یورو در سال اول،  25 .6
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  شرکت کاغذ فارابی. 8-4 ي هافت

  1فارابی شرکت کاغذ

، مدیران شرکت فـارابی اکنـون   1360-67هاي  پس از گذشت چندین سال دشوار طی دوران جنگ، یعنی سال

ي هشـتاد تعیـین کننـد.     ي هفتـاد و احتمـاالً دهـه    هاي دهه مشی عملیاتی شرکت را براي سال در پی آن بودند که خط

ي کاغذ در جهان هنـوز   کشورهاي تولیدکننده ي صنعت کاغذسازي در کشور چندان روشن نبود و روند تغییر آینده

هاي تولید چوب و کاغذ در مملکت هنوز به مراحل جـدي نرسـیده بـود و روشـن نبـود کـه در        در جریان بود. طرح

  برداري خواهند رسید.  ي بهره ها به مرحله ي هفتاد کدام کارخانه دهه

ي مورد انتظـار تعیـین کـرده     ي سرمایه ان بازدهعنو % را به15هاي آتی نرخ  مدیره براي سودآوري در سال هیأت

ایـن موضـوع   » 70هـاي   پیش بـه سـوي سـال   «ي شرکت، در بخشی تحت عنوان  بود. در آخرین گزارش مالی سالیانه

  شده انتخاب نخواهد شد.  ي کمتر از رقم تعیین گذاري با بازده صریحاً تشریح شده بود که هیچ سرمایه

گـذاري مختلـف را مـورد بررسـی قـرار       هاي سرمایه تصمیم گرفته بود که طرح مدیره براي افزایش سود، هیأت

شد. با اجراي این طرح، با افـزودن دسـتگاه    ها، به افزایش ظرفیت سفیدکاري کاغذ مربوط می دهد. یکی از این طرح

خاصـی  شد و به آن شـفافیت   چاپ ام ـ اف به تجهیزات تولیدي فعلی، یک روکش رنگ اضافی روي کاغذ زده می 

  داد.  می

ریـال بـرآورد    100ر000ر000اي الزم براي خرید واحد سفیدکاري و تجهیزات وابسـته بـه آن    ي سرمایه هزینه

گـذاري در سـال    هـاي ثابـت عملیـات مربـوط بـه ایـن سـرمایه        % فـروش اضـافی و هزینـه   60هاي متغیـر   شد. هزینه می

                                                 
  اقتباس شده است.  .Warlance Ltdي شرکت وارالنگ  . این افته از روي افته1

M. G Wright, Case Studies in Financial Management.  
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  شد.  آالت مربوط می ریال به استهالك ماشین 10ر000ر000شد. از این مبلغ  ریال برآورد می 30ر000ر000

کـار   کند که چند دستگاه مربوط به هم براي ساخت محصول نهایی به مراحل تولید در صنعت کاغذ ایجاب می

هاي مختلف مربوط به مراحل گونـاگون تولیـد ماننـد     روند. قسمت اصلی آن یک خط مونتاژ مانند است که دستگاه

سـال اسـت امـا     50تـا   40ي اصلی ماشـین   و غیره روي آن نصب شده است. عمر بدنهخمیر کاغذ، واحد سفیدکاري 

  تري دارند و باید تعویض شوند.  شوند، عمر کوتاه هاي مختلف جانبی که روي ماشین اصلی سوار می قسمت

اي  مدیره شرکت بود، دولت طی تصویب نامه گذاري مورد بررسی اعضاي هیأت در زمانی که طرح این سرمایه

هـایی   آالت جدیـد کمـک   مقرر کرده بود که در صنایع خاصی از جمله در صنعت کاغذسازي، براي خریـد ماشـین  

هـاي تولیـدي جدیـد     ها الزم بود کـه دسـتگاه   شکل اعطاي ارز ترجیحی منظور شود. البته براي دریافت این کمک به

هـاي   ان مطمئن نبودنـد کـه آیـا از کمـک    آالت کارخانه قدیمی بود، مدیر ي ماشین جا که قسمت عمده باشند. از آن

  دولت برخوردار خواهند شد یا نه؟ 

ي وزارت صنایع که صندوق کمک زیر نظر این وزارتخانه اسـت، ایـن موضـوع مـورد بررسـی قـرار        در نشریه

  هایی پیشنهاد شده است:  حل گرفته و براي حل مشکل راه

توانـد بـه بهبـود ایـن جریـان       آالت می تی از ماشینجریان تولید کاغذ جریانی مداوم است و تعویض حتی قسم«

خواهنـد   هـایی کمـک کـرد کـه مـی      مهري قرار داد و تناه به آن علت، این صنعت را نباید مورد بی کمک کند. بدین

ي صـنایع را یکسـان نخواهـد     آالت کارخانه را تغییر دهند، باید تصـریح شـود کـه وزارت صـنایع همـه      ي ماشین همه

هـایی خواهـد    آالت کارخانجات کاغذسازي نیـز کمـک   ال زیاد براي تعویض تنها قسمتی از ماشیندانست و به احتم

آالت با نوع مشابه مطرح باشد و دستگاه جدید از دستگاه قدیم بهتر نبوده  کرد. اما اگر تعویض یک قسمت از ماشین

  »و تکنولوژي باالتري نداشته باشد، کمک مالی نخواهد شد.
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هـا بـه شـرکت تعلـق      ي تهران واقع شده بود، هیچ نـوع کمکـی از اسـتانداري    خانه در حومهجایی که کار از آن

ي  هاي جغرافیایی خود، بودجه هاي واقع در منطقه هاي مناطق محروم کشور تنها براي کارخانه گرفت. استانداري نمی

ت اجـازه دهـد تـا ایـن     کمک مالی داشتند. با این همه، امکان ایـن امـر وجـود داشـت کـه وزارت دارایـی بـه شـرک        

  % در هر سال با روش خط مستقیم). 20گذاري را پنج ساله مستهلک کند ( سرمایه

از ده سـال   رفـت کـه پـس    رفت که واحد جدید عمر مفیدي برابر ده سال داشته باشد. احتمـال مـی   انتظار می

وجود آید. ارزش اسقاط واحد سفیدکاري در پایان ده سال صفر فـرض   تغییرهاي مهمی در تکنولوژي تولید کاغذ به

  شد. 

  بینی فروش پیش

فــروش حاصــل از  بینــی کــرده کــه میــزان اضــافه مــدیره، پــیش گیــري هیــأت مــدیر بازاریــابی بــراي تصــمیم

  دهد.  گذاري جدید را نشان می سرمایه

  ها عبارتند از:  بینی پیش

  فروش به ریال  سال  فروش به ریال  سال

  150ر000ر000  1376  50ر000ر000  1371

  150ر000ر000  1377  100ر000ر000  1372

  120ر000ر000  1378  120ر000ر000  1373

  90ر000ر000  1379  150ر000ر000  1374

  80ر000ر000  1380  150ر000ر000  1375

هـا، کـار در جریـان، و حسـاب بـدهکاران       علت باالرفتن سطح فروش، میزان موجودي رفت که به انتظار می

  % فروش اضافی افزایش یابد. 30شود که سرمایه در گردش برابر  طور کلی، برآورد می افزایش یابد. به

گذاري شد تـا   مدیره خواهان ارزیابی کامل نرخ سودآوري این سرمایه ي طرح، هیأت بعد از بررسی خالصه
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مدیره خواهان این شد کـه محاسـبه و تجزیـه و تحلیـل      عالوه، هیأت شده مقایسه کند. به ي حداقل تعیین آن را با بازده

ریـال سـود    3ر000ر000مـدیره   د شـود. هیـأت  آالت دوبـاره تجدیـ   تر ماشـین  فوق با فرض فروش کمتر و عمر کوتاه

  دانست.  تر می آالت را ارقامی واقعی سال عمر مفید ماشین 8تر در هر سال و  پایین

  ها سؤال

% 40گذاري باید مورد پذیرش قرار گیرد؟ نرخ مالیات شرکت در حال حاضـر حـدود    آیا طرح سرمایه .1

 اي بعد انتقال داد. ه توان به سال است. و زیان انباشته در هر سال را می

کنـد؟   آیا مجوز وزارت دارایی براي ترتیب خاص استهالك ذکرشده در افته بـه شـرکت کمکـی مـی     .2

 چرا؟ 

دسـت   مـدیره وجـود دارد؟ چـه نتـایجی بـه      تـر هیـأت   آیا ضرورتی به انجام حاسبه با برآوردهـاي پـایین   .3

  آید؟  می
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 فصل نهم: 

 مدیریت ریسک
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  مرتن الکترونیکز. شرکت 9-1 ي هافت

  ؟؟؟

  

  

  J&Lآهن  راه. 9-2 ي هافت

  1آهنجِی اند ال راه شرکت

 موضوع محوري افته: مدیریت ریسک

انـدال در حـال تکمیـل     خانم جینی مـاتیوس، مـدیر مـالی شـرکت جِـی      2009آوریل سال  25در روز شنبه، 

بـود. مـاتیوس وظیفـه داشـت     شـنبۀ همـان هفتـه     ي شـرکت در روز سـه   مـدیره  گزارش خود براي نشست آتـی هیـأت  

ماه آینده طراحـی کنـد، و    12هایی را براي پوشش ریسک شرکت نسبت به تالطم قیمت سوخت دیزل در  استراتژي

هـا،   چنین ماتیوس باید ضمن برشمردن مزایا و معایت هرکدام از استراتژي براي بررسی در اختیار اعضا قرار دهد. هم

  مدیره مطرح کند. ۀ هیأتاستراتژي موردنظر خود را نیزدر جلس

ال داشته اسـت، امـا مـدیران شـرکت تـا       اند اي در سود شرکت جِی مالحظه قیمت سوخت همیشه نقشی قابل

انـد. زمـانی کـه هیـأت مـدیره جزئیـات عملکـرد         کنون براي ریسک تالطم قیمت سوخت اهمیت شایانی قائل نبـوده 

میلیـون   154که درآمد شرکت در آن سـال   ا وجود اینموردبررسی قرار داد، مشخص شد ب 2008شرکت را در سال 

میلیون دالر کـاهش   114هاي سوخت  خاطر افزایش در هزینه دالر افزایش داشته است، حاشیۀ سود عملیاتی عمدتاً به

، از نظـر  2007درصـدي آن در سـال    7درصدي سود عملیاتی پس از افـزایش   11). کاهش 2و 1یافته است (نمودار 

  جلوگیري شود.  2009رقابل قبول بود، واعضا خواهان آن بودند که از تکرار چنین وضعیتی در سال مدیره غی هیأت

                                                 
1.J&L Railroad Co. 
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ي شرکت در گفتگویی با ماتیوس نقطه نظـرات شخصـی خـود را راجـع بـه مسـألۀ        مدیره اخیراً رئیس هیأت

  یادشده اظهار کرده بود:

کـه آیـا یکـی از     بینـی ایـن   ي نفتـی، و یـا پـیش   هـا  بینی قدرت کارتل وکار ما حمل و نقل ریلی است، نه پیش کسب

ایم، ولی نباید بیش از این سهامدارانمان را  شانس بوده کند یا نه. ما در گذشته خوش کشورهاي خاورمیانه به دیگري حمله می

زي بـا  اند روي قیمت سـوخت دیـزل سـفته    هاي غیرضروري قرار دهیم. عالوه بر این، اگر سهامدارامان مایل در معرض ریسک

بر قیمت  چنان هم توانند در حساب شخصی خود این کار را انجام دهند؛ ولی من معتقدم ریسک قیمت سوخت نباید کنند، می

ندادن ریسک،  چه رکود ادامه یابد و قیمت سوخت کاهش یابد، با پوشش دانیم که چنان سهام شرکت سایه بیفکند. البته ما می

  یابد. حاشیۀ سود عملیاتی شرکت افزایش می

، سوخت دیزل به باالترین قیمت تـاریخی خـود رسـید، ولـی پـس از آن بـدلیل رکـود        2008در اوایل سال 

ترین قیمـت خـود از    سوخت دیزل به پایین 2009هش تقاضا روند نزولی در پیش گرفت. در ژانویۀ سال جهانی و کا

گر واکـنش بـازار انـرژي نسـبت بـه       ، هیأت مدیره تصمیم گرفت نظاره2009رسید. در نشست فوریۀ سال  2005سال 

ر دیگر خیز برداشت، و در پی رکود و کاهش تقاضاي ناشی از آن باشد. در ماه مارچ، قیمت نفت و سوخت دیزل با

آوریل، پیشـنهادهایی بـراي پوشـش ریسـک شـرکت       28آن هیأت مدیره خانم ماتیوس را موظف کرد تا در نشست 

  ارائه دهد. 

ونقـل ریلـی بـا مشـتریان خـود وارد قرادادهـاي        کننـدگان خـدمت حمـل    مطابق عرف صنعت، عموماً عرضه

را براي فعاالن صنعت به همراه دارد. آثار مثبت چنین قراردادهایی این شوند، که البته آثار خوب و بدي  بلندمدت می

تـري از منـابع مـالی دردسـترس خـود       بینی دقیق ونقل، پیش کردن قیمت فروش خدمات حمل است که شرکت با قفل

کنـد، و شـرکت را در    خواهد داشت. آثار منفی قراردادهاي یادشده این است که حاشیۀ سود شرکت را محدود مـی 

دهـد. در ایـن میـان قیمـت سـوخت دیـزل، هزینـۀ         قرار مـی  "ها هاي سود ناشی از تغییر هزینه تالطم"معرض ریسک 
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اي کـه   هاي صنعت اسـت؛ هزینـه   اي از هزینه آفرین صنعت حمل و نقل ریلی است، چراکه نمایندة بخش عمده مسأله

  بینی کرد. شتوان آن را پی سختی می دلیل نوسانات باالي قیمت سوخت دیزل، به به

هـاي حمـل و نقـل ریلـی، انعقـاد       آل براي کنترل ریسک قیمت سوخت دیـزل در شـرکت   یک راه حل ایده

بـا   "قراردادهـاي بـا قیمـت ثابـت    " انعقـاد کنندگان سـوخت اسـت.    با عرضه ١"قراردادهاي بلندمدت با قیمت ثابت"

چنـین،   آتی شرکت را تثبیت خواهـد کـرد. هـم   با مشتریان سود  "قراردادهاي با قیمت ثابت"همراه  کنندگان به عرضه

گـرفتن تمـامی سـوخت موردنیـاز      کنندگان سوخت جهت تحویـل  اندال با انعقاد قرارداد با عرضه مدیران شرکت جِی

کننـدگان   یابنـد. عرضـه   ي سوخت تا پایان هر سال مالی اطمینان می شرکتدر قیمت ثابت، نسبت به تحقق ارقام بودجه

اندال نسبت به نتـایج آن قراردادهـا راضـی نبـوده      اند، اما جِی ادچنین قراردادهایی موافقت کردهسوخت همیشه با انعق

ي قیمـت سـوخت، از ایفـاي     مالحظـه  هنگـام افـزایش قابـل    کننـدگان بـه   جاست که بسیاري از عرضه است. مسأله این

  دهند:  ل قرار میاندا زنند، و بدین ترتیب سه گزینۀ غیرجذاب پیش رویجیِ تعهدات خود سرباز می

ها  کنندگان براي اجراي مفاد قراردادها، آن تواند جهت تحت فشارگذاشتن عرضه اندال می طرع دعوي: جیِ .1

انـد، و اقـدام قـانونی     هـاي کوچـک   هایی با سـرمایه  کنندگان، شرکت را به دادگاه بکشاند. بسیاري از عرضه

اندال نشـود،   در نتیجه، ممکن است چیزي عاید جیِدهد.  ها را در معرض ورشکستگی قرار می شان، آن علیه

اي  مالحظـه  هاي قانونی قابل پرداخت شود. بدیهی است که در هر صورت هزینه اندال ناچیزیبه جیِ و یا مبالغ

 بر شرکت تحمیل شود.

یـا   بـازار   در قیمت پذیرد که سوخت را اندال می جدید: در این حالت شرکت جیِ  مذاکره براي تعیین قیمت .2

کنندگان تحویـل بگیـرد، کـه ایـن بـه معنـی فرامـوش کـردن          هایی نزدیک به قیمت بازار از عرضه در قیمت

 گذارد. قرارداد اولیه است، که البته سابقۀ بدي را براي انعقاد قراردادهاي آتی بر جاي می

                                                 
1. long-term fixed-price contracts 
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دگان تهیـه کنـد:   کنن نظر کند، و سوخت را در بازار آزاد و از دیگر عرضه کنندگان صرف از تعهدات عرضه .3

کند، و در عمل بـدان   کرده اجتناب می کنندگان نکول با انتخاب این گزینه، شرکت از پاداش دادن به عرضه

 معناست که شرکت از ابتدا هیچ قراردادي نداشته است.

ي قیمـت سـوخت بـه     اندال تصـمیم گرفـت کـه بـراي حـل مسـأله       یجیِ مدیره بر اساس این سابقه، هیأت

مدیره  اي وارد نشود. به همین دلیل، هیأت هاخدشه سوخت متوسل نشود، تا به رابطۀ شرکت با آن کنندگان عرضه

  هاي دیگري را براي مدیریت ریسک قیمت سوخت پیشنهاد کند. از خانم ماتیوس خواست که روش

ماتیوس به این نتیجه رسیده بود که اگر شرکت بخواهد ریسک خود را پوشـش دهـد، بایـد از بـین دو     

تواند خـودش ریسـک تالطـم قیمـت سـوخت را پوشـش        تراتژي انتخاب کند: در اولین استراتژي شرکت میاس

در بورس انجام دهد. البته با انتخـاب ایـن    2ها و اختیارمعامله 1دهد، و این کار را از طریق معاملۀ قراردادهاي آتی

تواند  در دومین استراتژي شرکت میروي شرکت قرار دارد.  پیش  استراتژي چالش یادگیري نحوة صحیح معامله

همـراه دارد،   ي بیشتري را براي شرکت بـه  ها استفاده کند. این استراتژي هزینه از خدمات مدیریت ریسک بانک

داد، از  تر است. ماتیوس در هر دو استراتژي باید برخی جزئیات مهم را مورد توجه قرار مـی  ولی اجراي آن ساده

 میزان ریسک از طریق پوشش شود. اده شود، و چهجمله چه میزان سوخت پوشش د

 ریلینقل  و صنعت حمل

ونقل در طـول عمـر     رکورد زد و به باالترین میزان حمل 2007و  2006ونقل ریلی در سال  صنعت حمل

ونقل ریلی  که ترافیک حمل با وجود این 2008ي کمبود ظرفیت مواجه شد. در سال  خود دست یافت، و با مسأله

جا کرد. در  ن محموله را جابهمیلیون ت 2ونقل ریلی حدود  به دلیل رکود اقتصادي کاهش یافته بود، صنعت حمل

ي اول با اختالف به ذغال سنگ تعلق داشت. دیگر کاالهایی مهم عبارت بودند از  شده، رتبه میان کاالهاي حمل

                                                 
1. futures  
2. options 
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  هاي فلزي، موادمعدنی غیرفلزي، الوار، لوله و کاغذ. مواد شیمیایی، محصوالت کشاورزي، کانی

ي صـنعت   باعـث توسـعه   1980زدایـی یعنـی سـال     از زمان مقـررات  1"قطارهاي حامل کاالهاي واحد"

هـایی   هـایی را در مسـافت   ونقـل ریلـی محمولـه    هاي فعال در صـنعت حمـل   ونقل ریلی شده بودند. شرکت حمل

عنـوان مثـال، آن    اي و زمینی داشتند. بـه  ونقل همزمان جاده هاي که نیاز به حمل کردند؛ محموله طوالنی حمل می

  کردند.  جا می اي جابه ونقل جاده رانی و تریلرها را براي خطوط حمل طوط کشتیها کانتینرها را براي خ شرکت

جایی مقادیر زیـادي از   براي جابه هاي کاراتر گیري از لوکوموتیو قطارهاي حامل کاالهاي واحد با بهره

وان مثـال،  عنـ  شـدند. بـه   تـر) در مسـیري ثابـت اسـتفاده مـی      دستگاه اتوموبیل و یـا بـیش   50یک کاال (مثالً تعداد 

  گرفتند. ونقل ذغال سنگ از معدن تا نیروگاه برق مورداستفاده قرار می قطارهاي یادشده عموماً براي حمل

ونقـل ریلـی بودنـد: مقـررات دولتـی، رقابـت        هاي حمـل  ي سودآوري شرکت کننده چندین عامل تعیین

کننـدگان سـوخت.    عرضـه  ونقـل و  هـاي حمـل   ژئوپلیتیک در صنعت نفت، و قراردادهاي بلندمدت بین شـرکت 

کـه   1970ي  اي طوالنی از قوانین و مقررات قیمتی را در خاطر داشت؛ در دهه ونقل ریلی تاریخچه صنعت حمل

ها در صنعت واهمه داشت، قوانینی وضع کرد که صنعت را تا مرز نابودي  گذاري شدن قیمت دولت از انحصاري

 2بسیار شدت گرفته بود، مجلس قانون استاگرز ریل  ها رکتکه رقابت میان ش 1980پیش برد. در نهایت در سال 

هـاي حمـل را بـر     هایشان را خودشان مدیریت کننـد، و کرایـه   داد دارایی ها اجازه می را وضع کرد که به شرکت

ونقـل   هاي حمل اساس تقاضاي بازار تعیین کنند تا درآمد مکفی براي حمایت از عملیاتشان کسب کنند. شرکت

کردنـد، در   سـازي، احـداث پـل و حفـر تونـل را خودشـان پرداخـت مـی         هـاي راه  تقریباً تمامی هزینهدر آمریکا 

کردند که توسط دولت  هایی استفاده می ها و کانال اي و دریایی از بزرگراه ونقل جاده هاي حمل که شرکت حالی

                                                 
1. unit trains 
2.Staggers Rail Act 
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  امریکا فراهم شده بود. 

درصـد افـزایش یافـت.     94مصرف سوخت،  ونقل ریلی در پس از تصویب قانون استاگز، کارایی حمل

توانست با صرف تنها یک گالن سوخت دیزل لوکوموتیـو، یـک تـن محمولـه را      قطار باربري می 2009در سال 

ها براي حمل همان مقدار بار تقریباً چهار برابـر ایـن مقـدار سـوخت      که کامیون جا کند، در حالی مایل جابه 436

هـاي زیـادي صـرف کـرد تـا قـدرت و        هاي نوآورانه پول لی در فناوريونقل ری کردند. صنعت حمل مصرف می

هـاي   تر تولید کنـد. در حـال حاضـر، یـک قطـار مسـافت       کارایی لوکوموتیوها را بهبود دهد، و قطارهایی سبک

اي  سـوم گازهـاي گلخانـه    کامیون را با صرف زمانی یکسان و با تولید تنها یـک  280تواند معادل بار  طوالنی می

  ا کند.ج جابه

شـد. هرچنـد    هـاي رقیـب کـم و زیـاد مـی      ونقل شرکت هاي حمل سهم بازار صنعت دائماً بسته به کرایه

کردنـد، رقابـت قیمتـی اغلـب بـه       یا سه شرکت با هم بر سر یـک مشـتري خـاص رقابـت مـی      2ندرت بیش از  به

ونقـل   هـاي حمـل   کرایـه  ونقل از افزایش  هاي حمل اي شدید بود که در پی افزایش قیمت سوخت، شرکت اندازه

تر از گذشته افـزایش یافـت، در    بسیار سریع 2008جا که قیمت سوخت طی سال  کردند. اما، از آن خودداري می

هاي اضافی براي تجدید قراردادها قوت گرفت. به هر حال تا  هاي فعال در صنعت بحث تعیین هزینه میان شرکت

  اند. ی در عمل کاري نکردهونقل ریل هاي بزرگ حمل کدام از شرکت کنون هیچ

  اندال ونقل ریلی جِی شرکت حمل

و  1تأسیس شد. در پی ادغام دو شرکت ریلی جکسون 1928ال در سال  اند ونقل ریلی جِی شرکت حمل

 2ر500اندال  ال) ایجاد شد. شرکت جیِ اند ونقل ریلی کشور (جِی هاي حمل ترین شرکت یکی از بزرگ 2الرنس

                                                 
1. Jackson  
2. Lawrence 



203  

 

شد.  بندي می هاي ریلی کالس یک طبقه سراسر غرب امریکا در اختیار داشت و جزو شرکتمایل خط ریلی در 

هاي کالس یکی بود که مـدیریتش هنـوز در اختیـار     اندال شرکتی سهامی عام بود، از معدود شرکت هرچند جِی

شرکت در اختیار  ي مدیره هایی را در هیأت هاي مؤسسان هنوز کرسی هاي مؤسسان بود. درواقع، خانواده خانواده

ال مبالغ سنگینی را در جهت تعـویض تجهیـزات    اند جِی 2004-08و  1996-99، 1983-89هاي  داشتند. طی سال

اي هم از محـل وجـوه داخلـی و هـم از      هاي سرمایه گذاري کرده بود. این هزینه و بازسازي خطوط ریلی سرمایه

هاي  گذاري در لوکوموتیوهاي کاراتر پرداخت که سرمایه  هاي بلندمدت تأمین شده بود. با وجود این محل بدهی

ي  ي ایـن گزارشـبه مرحلـه    کـرد، در زمـان تهیـه    هـا تحمیـل مـی    هاي بلندمدت را به شرکت ي بدهی اصل و بهره

  سوددهی رسیده بود. 

 20را در اختیـار داشـت کـه حـدود      1ونقل چنـدوجهی  هاي حمل ترین شبکه اي یکی از گسترده اند جِی

 10 تـوان آن را بـا سـهم متوسـط     داد. (کـه مـی   درصد درآمدهاي شرکت را طی چند سـال گذشـته تشـکیل مـی    

درصـد از   30تا  25تنهایی حدود  سنگ به ونقل ذغال درصدي درآمد صنعت از محل یادشده مقایسه کرد.) حمل

سنگ از جانب اقتصادهاي نو ظهور  از افزایش تقاضاي ذغالها حاکی بینی داد. پیش درآمد شرکت را تشکیل می

مدیره خود را متعهد ساخته بود درآمد حاصل از آن محل را طی سه سال آینده  در آسیا بود، به همین دلیل هیأت

هـاي   درصد درآمد کل افزایش دهد. با توجه به رکود حاکم بر اقتصاد جهانی و کاهش اخیر قیمـت  35تا سطح 

   مدیره باید در تعهدات خودبازنگریکند. رسید هیأت نظر می انرژي، به

  2معامله در بورس قراردادهاي قابل

هـاي قیمـت انـرژي قـرار داشـت.       اي در معرض تالظـم  مالحظه میزان قابل ماه آینده به 12ال طی  اند جِی

                                                 
1. intermodal 
2. exchange-traded contracts 
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میلیون گالن سـوخت در   210میلیون گالن سوخت در هر ماه یا  5/17ماتیوس برآورد کرده بود شرکت تقریباً به 

تــوان از طریــق قراردادهــاي آتــی و  ســال آتــی نیــاز دارد. ریســک نوســانات قیمــت ایــن میــزان انــرژي را مــی  

). در بورس 4و  3) پوشش داد (نمودار NYMEXدر بورس کاالي نیویورك ( 1هاي نفت گرمایشی اختیارمعامله

مستقیم ریسک قیمت سوخت دیزل موجود نبـود.  شد، و بنابراین امکان پوشش  یادشده سوخت دیزل معامله نمی

شـوند، و ترکیبـات شـیمیایی بسـیار مشـابهی       نفت گرمایشی و سوخت دیزل هر دو از تقطیر نفت خام ایجـاد مـی  

). بـه همـین دلیـل، قراردادهـاي آتـی نفـت       5هاي بازار آن دو همبسـتگی بـاالیی دارنـد (نمـودار      دارند، و قیمت

  شد. ش ریسک سوخت دیزل تلقی میگرمایشی ابزاري عالی براي پوش

دهد که کاالیی را در تاریخی در آینده و بـا قیمـت از    قراردادهاي آتی به فعاالن بازار این امکان را می

بخرنـد،   2خواهند کاالیی را امـروز بـه قیمـت نقـدي     بازیگران بازار نمی شده خرید و فروش کنند. اگر تعیین پیش

بینـی بـازار از    ي پـیش  کننده هاي آتی بخرند. قیمت آتی منعکس ده و به قیمتتوانند آن را در تاریخی در آین می

هـاي   گذارنـد. قیمـت   هاي نقدي و آتی اثر می قیمت آتی کاالها در زمان سررسید است. عوامل بسیاري بر قیمت

  ظار داشـت قیمـت  کنند. در شرایط جاري بازار، بازار آتی انت نقدي و آتی دائماً بر اثر اخبار جدید بازار تغییر می

  برسد.  52/1به قیمت  دالر 36/1ماه از  12نفت گرمایشیپس از 

خواهد کـاال را بفروشـد،    گري که می و معامله 3خواهد کاال را بخرد، موقعیت خرید گري که می معامله

یابـد،   جا که سود شرکت بـر اثـر افـزایش قیمـت سـوخت کـاهش مـی        گیرد. از آن روي آن می 4موقعیت فروش

شرکت باید براي جبران ریسک کاهش سود، موقعیـت خریـد روي قراردادهـاي آتـی نفـت گرمایشـی بگیـرد.        

                                                 
1. heating oil 
2. spot price 
3. long position 
4. short position 
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انـد در  تو هاي جاري بازار بخرد، مـی  دو ماه صبر کند تا سوخت را در قیمت  که شرکت جاي این عنوان مثال به به

دالر به ازاي هر گالن، وارد قرارداد آتی نفت گرمایشی براي تحویـل در مـاه ژوئیـه     4138/1آوریل با قیمت  25

تواند هر گالن نفت گرمایشـی را بـدون توجـه بـه      ). بنابراین در سررسید قرارداد آتی، شرکت می3شود (نمودار 

کـه   حویل بگیرد. این کار ممکن است، بسته بـه ایـن  ت 4138/1قیمت نفت گرمایشی در آن زمان، دقیقاً در قیمت 

عنـوان   نفع یا به ضرر شرکت تمـام شـود. بـه    قیمت نفت گرمایشی طی آن دو ماه افزایش یا کاهش یافته باشد، به

باشـد، در صـورتی کـه شـرکت موقعیـت       4638/1مثال، اگر در سررسید قیمت فروش هر گالن نفت گرمایشـی  

کند. چنانچه قیمـت   دالر سود می 5/0ت گرمایشی گرفته باشد، به ازاي هر گالن خرید روي قراردادهاي آتی نف

کند. به هر ترتیب، در هر دو حالت شـرکت   دالر ضرر می 5/0باشد، شرکت به ازاري هر گالن،  3638/1فروش 

 هـاي آتـی از بابـت بهـاي     کند، و پـس از اخـذ موقعیـت    دالر بابت هر گالن نفت گرمایشی پرداخت می 4138/1

  اطمینانی مواجه نخواهد شد.  پرداختی بابت هر گالن با عدم

تواننـد در   خواهند قیمت فروش خود را تثبت کنند، مـی  کنندگان سوخت که می کنندگان و توزیع تولید

بازي باشـد کـه    ي قراردادهاي آتی ممکن است سفته چنین فروشنده قراردادهاي آتی موقیعت فروش بگیرند. هم

قدي نفت گرمایشی در سررسید کمتر از قیمت آتی فعلی آن خواهـد بـود. در هـر صـورت،     معتقد است قیمت ن

آورد، دقیقاً برابر  دست می است، چراکه مقدار پولی که یک طرف به 1قراردادهاي آتی یک بازي مجموعاً صفر

موردانتظار  هاي از قیمت 2هاي آتی برآورد نااریبی دهد. چنانچه قیمت مقداري است که طرف دیگر از دست می

که هر دو طرف باید مبلغی را  آتی باشد، دریافتی موردانتظار هر دو طرف صفر خواهد بود. بنابراین، با وجود این

شـود،   به بورس قراردادهاي آتی بپردازند، هیچ پولی در زمان انعقاد قرارداد بین خریدار و فروشنده ردوبدل نمی

                                                 
1.zero-sum game 
2.unbiased estimates 
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بـرد. در   شود، و چنانچه کاهش یابد، فروشنده نفع مـی  یدار منتفع میها طی زمان افزایش یابد، خر چه قیمت چنان

ي قراردادها  کاال باشد، چراکه عمده 1افتد که خریدار متقاضی تحویل فیزیکی موعد سررسید به ندرت اتفاق می

  2شوند. صورت نقدي تسویه می پیش از سررسید، به

کـه،   کند. اول ایـن  اندال ایجاد می کت جِیقراردادهاي آتی بورس کاالي نیویورك مسائلی را براي شر

چون شرکت باید براي پوشش ریسک سوخت دیزل از قراردادهاي آتی نفت گرمایشی اسـتفاده کنـد، ریسـک    

دلیل همبستگی  شود. این ریسک به هاي آن دو کاال به شرکت تحمیل می انطباق کامل قیمت دلیل عدم ناچیزي به

شود که  تر به این مسأله مربوط می ن دو کاال، کوچک است. نگرانی بزرگهاي آ باالي تاریخی بین سري قیمت

اند. هـر قـرارداد آتـی نفـت      قراردادهاي بورس کاالي نیویورك بر اساس اندازه و تاریخ سررسید استاندارد شده

بـا   انـدال  بنـابراین، جِـی   هزار گالن براي تحویل در آخرین روز کاري در ماه تحویل اسـت.  42گرمایشی شامل 

هـایی کـه    شود، چراکه پوشش ریسک تنها زمانی مؤثر خواهد بود که تعداد گالن انطباق سررسید مواجه می عدم

انطباق اندازه موجـه   شود، در روز سررسید قرارداد خریداري شوند. عالوه بر این، شرکت با عدم پوشش داده می

  هزار باشد.  42ماه دقیقاً مضربی از  هاي موردنیاز شرکت در هر شود، چراکه بعید است تعداد گالن می

هاي ساختاري قراردادهاي آتی بورس کاالي نیویـورك نیـز بایـد موردمالحظـه قـرار       برخی از ویژگی

هـاي هـر    بدین معنی که موقعیـت  3شوند هاي بازار به روز می گیرد. قراردادهاي آتی بورس هر روز مطابق قیمت

شوند. به روز شـدن   اند، روزانه تسویه می ها بسته شده و یا باز مانده عیتآن موق که گذار بدون توجه به این سرمایه

ي  روزه هـاي یـک   جـایی  هاي بازار، ریسک اعتباري ناشی از قرارداد را به جابـه  ها مطابق قیمت ي موقعیت روزانه

                                                 
1. physical delivery 
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وثیقه مطالبـه   عنوان را به 1الضمانی کند. براي کاهش بیشتر ریسک اعتباري، بورس کاال، وجه ها محدود می قیمت

درصـد از ارزش قـرارداد را پرداخـت     5ها هر دو طرف باید مبلغی در حـدود   هنگام گشایش موقعیت کند. به می

قــرارداد آتــی افــزایش یـا کــاهش یافتــه باشــد، بــه    کــه قیمـت  کننـد. در پایــان هــر روز معــامالتی، بسـته بــه ایــن  

الضمان از مبلغی که به آن حدالقل  ي حساب وجه ماندهشود. اگر  الضمان پول واریز و یا از آن کسر می حسابوجه

باال ببرد. بر  3الضمان اولیه ي حساب خود را به میزان وجه گر باید مانده گویند، کمتر شود، معامله می 2الضمان وجه

ها مطابق قیمت بازار، ریسک اعتباري قرارداهـاي آتـی    روز شدن حساب الضمان و نیز به این اساس، ترکیب وجه

ي روزانـه، ریسـک    برد. بـدیهی اسـت کـه فرآینـد تسـویه      ي مؤثري از بین می شیوه رس کاالي نیویورك را بهبو

آورد، چراکـه ممکـن اسـت پـیش از سررسـید قـرارداد الزم باشـد         همراه می اندال به هاي نقدي براي جِی جریان

  الضمان خود واریز کند.  شرکت وجوه نقدي به حساب وجه

ي آتی، این امکان براي شرکت فراهم است که در بـورس کـاال، اختیارمعاملـه روي    عالوه بر قراردادها

کند) اخذ موقعیت خرید قـرارداد   که او رامتعهد می بخرد. اختیار خرید به خریدار، اختیار (و نه این 4قرارداد آتی

ار فروش به فروشنده دهد. اختی ) در ( و یا تا) روز سررسید می5آتی مربوطه را در قیمت مشخصی (قیمت توافقی

دهد که روي قرارداد آتی موضوع قرارداد موقعیت فروش بگیرد. اختیارمعامله عموماً چند روز قبـل از   اختیار می

هـا در بـورس    ي موقعیـت  شود تا براي طرفین فرصت کافی براي تسـویه  انقضاي قرارداد آتی مربوطه منقضی می

شـوند   هـاي تـوافقی و سررسـیدهاي متنـوعی عرضـه مـی       در قیمـت هـا   قراردادهاي آتی فراهم شود. اختیارمعامله

                                                 
1. margin  
2.maintenance margin 
3. initial margin 
4.options on futures 
5. strike price 
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ها بهایی دارند که بـه آن   اند) اختیارمعامله اختیار معامله 1). برخالف قراردادهاي آتی (که دارایی مبناي4(نمودار 

یابد، در حالی قرارداد آتی و قیمت توافقی افزایش می 3گویند. صرف اختیار خرید با افزایش دامنک می 2صرف

یابـد. صـرف اختیـار     که صرف اختیار فروش با افزایش دامنک قیمت توافقی و قیمت قرارداد آتـی افـزایش مـی   

یابد. بر این اساس، بـرخالف قراردادهـاي آتـی،     خرید و نیز اختیار فروش با افزایش زمان تا سررسید افزایش می

ي اختیـار   خت کنند. عالوه بر این، هم دارندهدارندگان اختیار معامله باید براي خرید قرارداد، صرف اختیار پردا

  اي را بپردازند.  ي اختیار باید براي انجام معامله، هزینه و هم واگذارکننده

 4گروه مدیریت ریسک در بانک ملی کانزاس

اي را بـه   )، اخیـراً ارائـه  KCNBمعاون گـروه مـدیریت ریسـک در بانـک ملـی کـانزاس (       5والت برنالد

هاي موجود مدیریت ریسک را  ال عرضه کرده که طی آن طیف وسیعی از ابزارها و روش اند مدیریت ارشد جِی

ها، از ابزار مالی خاصـی اسـتفاده    اندال شرح داده است. در هرکدام از روش ي سود جِی براي محافظت از حاشیه

هـایی   کنـد. روش  اندال را با درجات مختلفی در برابر ریسک تغییرات قیمت سوخت محافظت می شود و جِی می

طور واقعـی تحویـل    کدام سوخت به پیشنهاد داد همگی طراحی مالی داشتند (بدین معنی که در هیچ KCNBکه 

نیز استفاده از قراردادهاي نفت گرمایشی را پیشنهاد  KCNBشود). براي پوشش ریسک سوخت دیزل گرفته نمی

ال خـودش از طریـق معاملـه در بـورس کـاالي       انـد  شود. چه جِـی  کرد که در بورس کاالي نیویورك معامله می

این کار را انجـام دهـد، در هـر     KCNBنیویورك براي پوشش ریسک سوخت دیزل اقدام کند، و چه از طریق 

هـاي   کننـدگان سـوخت ادامـه دهـد، و فعالیـت      طور معمول مراودات خود را بـا عرضـه   دو حالت شرکت باید به

                                                 
1. underlying asset 
2. premium  
3. spread 
4. Kansas City National Bank 
5.  
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  طور مستقل انجام دهد. پوشش ریسک را به

در مـورد ابـزار مـدیریت ریسـک عبـارت بودنـد از: قراردادهـاي سـواپ          KCNBي  پیشنهادهاي اولیـه 

شـامل قیمـت    7(نمـودار   4وکف سقف، و قراردادهاي 3، قراردادهاي کف2، قراردادهاي سقف1کاالهاي اساسی

طوري طراحی شده بودند که میانگین قیمت نفت گرمایشی را  KCNBاست). ابزارهاي وکف سقفقراردادهاي 

هـاي بـورس کـاالي     کـه قراردادهـاي آتـی و اختیارمعاملـه     دادنـد، در حـالی   ي قرارداد پوشش می در طول دوره

انـد. در قراردادهـاي    نیویورك جهت پوشش ریسک نوسانات قیمت نقدي در آخرین روز قرارداد طراحی شده

شـده   چه متوسط قیمت نفت گرمایشی در طی سال فراتر از قیمت توافق طبق توافق چنانسواپ کاالهاي اساسی، 

انـدال پرداخـت نمایـد. بـرعکس، چنانچـه       التفاوت را در روز تسـویه بـه جِـی    براي آن سال باشد، بانک باید مابه

نـک پرداخـت نمایـد.    التفاوت را بـه با  ي سواپ باشد، شرکت باید مابه شده تر از قیمت توافق متوسط قیمت پایین

یافته با نیازهاي شرکت نبود که البتـه ریسـک اعتبـاري     بنابراین، قرارداد سواپ چیزي جز قراردادهاي آتی تطابق

جا که سواپ بر اسـاس قیمـت متوسـط،     از آن شد. تحمیل می KCNBآن نه به بورس کاالي نیویورك، بلکه به 

انند قراردادهاي آتی بورس کاالي نیویورك روزانـه باشـد،   که م جاي این ي تسویه به شد، دوره گذاري می قیمت

الضمانی  از شرکت وجه KCNBشد. عالوه بر این،  ماه بعد) واقع می 12ي سواپ ( در این مورد،  در انتهاي دوره

انـدال در ابتـدا اخـذ     اي را جهـت جبـران پـذیرش ریسـک اعتبـاري جِـی       کـرد، بلکـه تنهـا هزینـه     را مطالبه نمـی 

دالر به ازاي هـر   522/1ماهه را  12در آن زمان قیمت قرارداد سواپ  KCNBه مدیریت ریسک درکرد.گرو می

هـاي کاالهـاي اساسـی را پیشـنهاد داده بـود کـه        گالن تعیین کرده بود. همچنین بانک بـه شـرکت اختیارمعاملـه   

                                                 
1.  commodity swap 
2. caps 
3. floors 
4. collars 
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خریـد؛ قـرارداد   شدند. درواقع قرارداد سـقف، همـان اختیـار     نامیده می وکف سقفقراردادهاي سقف، کف، و 

، ترکیبی از قراردادهاي سقف و کف است. بانک توافق کـرد  وکف سقفکف، همان اختیار فروش؛ و قرارداد 

ي سوخت را نسبت به قیمت تـوافقی بـه شـرکت     یافته که در مورد قراردادهاي سقف، مازاد قیمت متوسط تحقق

کـرد. شـرکت    چیزي پرداخـت نمـی   KCNBپرداخت نماید. اگر متوسط قیمت سوخت به قیمت توافقیِ نرسد، 

پرداخت. اگـر قیمـت تـوافقیِ نزدیـک بـه قیمـت        باید براي خرید قرارداد سقف همانند اختیار معامله، صرف می

شود، شرکت باید صـرف نسـبتاً بـاالیی را بـه      موردانتظاري باشد که تلویحاً از روي قراردادهاي آتی محاسبه می

طـرز   ایل داشت با پذیرش سطحی از ریسک روي قیمتی توافق کنـد کـه بـه   اندال تم پرداخت. اگر جِی بانک می

طـور کلـی در تمـامی     شـد. بـه   اي فراتر از قیمت متوسط موردانتظار اسـت، میـزان صـرف کمتـر مـی      مالحظه قابل

قراردادهاي سقف، شرکت ضمن پوشش ریسک افزایش قیمت نسبت به قیمت توافقی، از مزایاي کاهش قیمت 

  شود.  یمند م نیز بهره

هـاي تـوافقی قراردادهـاي     ي قیمـت  جهت محدودکردن تحرکات قیمت در دامنـه  وکف سقفقرارداد 

طـور   ، شـرکت در واقـع بـه   وکف سقفگیرد. با انتخاب قرارداد  سقف و قراردادهاي کف مورد استفاده قرار می

که در صورت وجود، مازاد کرد  خرد. بانک توافق می فروشد، و قرارداد سقف را می همزمان قرارداد کف را می

متوسط قیمت نفت گرمایشی را نسبت به قیمت توافقی قرارداد سقف بپـردازد. بـرعکس، در قراردادهـاي کـف     

التفـاوت را بـه بانـک     گرفـت، مابـه   تر از قیمت تـوافقی قـرار مـی    شرکت باید در صورتی که قیمت متوسط پایین

را کمینه نماید، به ایـن    ي اولیه طراحی کرد که هزینه توان طوري پرداخت کند. قراردادهاي سقف و کف را می

شوند که درآمد حاصل از فروش قرارد کـف دقیقـاً بـا صـرف      اي تنظیم می گونه هاي توافقی به ترتیب که قیمت

هـا نسـبت    خواست ریسک افزایش قیمـت  ال می اند خرید قرارداد سقف جبران شود. مدیریت جِی موردنیاز براي
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(قیمت توافقی قرارداد سقف) را پوشش دهد، در ضمن آمادگی داشت که از مزایـاي حاصـل از   به قیمتی معین 

 وکـف  سـقف ها نسبت به قیمتی معین (قیمت توافقی قرارداد کف) دست بکشد. بنابراین، قـرارداد   کاهش قیمت

  توانست انتخابی منطقی براي شرکت باشد.  می

  انتخاب ماتیوس

انـدال( حـداقل تـا حـدي) ریسـک قیمـت        یشنهاد کنـد شـرکت جِـی   جینی ماتیوس تصمیم گرفته بود پ

داد که با وجود بکـارگیري تجهیـزات کـاراتر،     هاي او نشان می ماه آینده پوشش دهد. تحلیل 12سوخت را طی 

). سوالی که فوراً 7افزایش یافته بود (نمودار  2001عنوان درصدي از درآمدها هر سال تا سال  ي سوخت به هزینه

  کند این است که چه مقدار سوخت باید پوشش داده شود؟  خطور میبه ذهن 

اي از پوشـش   گـر درجـه   ها نشان برنالد احتماالت مختلفی را به ماتیوس نشان داده بود که هرکدام از آن

ها براي سال آینـده   توان براي تثبیت کامل قیمت عنوان مثال از سواپ کاالهاي اساسی را می سود شرکت بود. به

تـر از قیمـت تـوافقی سـواپ باشـد، پوشـش        چه قمیت سوخت دیزل در پایان سال پـایین  ده کرد. البته چناناستفا

چه پوشـش ریسـک باعـث شـود      شود. چنان که به نفع شرکت تمام شود، به ضررش تمام می ریسک به جاي این

ي پوشـش   از برنامـه  از رقبـاي خـود عقـب بیفتـد، دفـاع      ها استفاده کنـد و  شرکت نتواند از مزایاي کاهش قیمت

  شود.  ریسک سخت می

ي رکـود   ي مقدار سوختی که باید پوشش داده شود، همچنان موجود بود. اگر اقتصـاد وارد دوره  مسأله

ونقل ریلی مواجه شود، که در نتیجه میزان سوخت مصرفی  شود، ممکن است شرکت با کاهش تقاضا براي حمل

گالن کمتر خواهد شد. اگر میزان سـوخت پوشـش داده شـده بـیش از     میلیون  210آن از میزان موردانتظار یعنی 

اخذشده را با بانک تسویه کند. به همین ترتیـب،    هایی اضافی میزان سوخت موردنیاز باشد، شرکت باید موقعیت
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منـدي از مزایـاي پوشـش     این احتمال نیز موجود است که اقتصاد رونق یابد و شـرکت مجبـور شـود بـدون بهـره     

  اي سوخت از بازار آزاد فراهم کند.  مالحظه یر قابلریسک مقاد

هـاي بـاالي سـوخت     جاي سواپ از قرارداد سقف بـراي پوشـش ریسـک قیمـت     توانست به ماتیوس می

اي پوشش زیاده از حد یا کمتر از حد سوخت را تا حدي برطرف کنـد،   توانست مسأله استفاده کند. این ابزار می

ها از قیمت توافقی قرارداد سـقف   شود که سودآور باشد (یعنی قیمت اعمال میچراکه قرارداد سقف تنها زمانی 

دهد که بیش از حد نیاز، ریسک سوخت را  اندال ترجیح می فراتر رفته باشد). در صورت بروز چنین حالتی، جِی

رانی راجع ترین نگ شود. بزرگ هاي نسبتاً بیشتري از قرارداد سقف نصیبش می پوشش داده باشد، چراکه دریافت

اي که براي اعمال قرارداد نیاز است، افزایش نیابند، در چنـین   ها به اندازه به قرارداهاي سقف این است که قیمت

کـه ایـن کـاهش سـود از محـل       شود، بـدون ایـن   حالتی صرف پرداختی براي قرارداد تنها باعث کاهش سود می

تـوان طـوري آن را    است، که می وکف سقفرداد ي دیگر براي شرکت، ورود به قرا دیگري جبران شود. گزینه

دنبال دارد، چرا  اي پنهان به هزینه وکف سقفاي همراه نباشد. با این وجود، قرارداد  طراحی کرد که با هیچ هزینه

هاي ناشی از کاهش قیمت از دست برود(البته در صـورتی کـه قیمـت در سـطحی      جویی شود صرفه که باعث می

  قی کف قرار گیرد).تر از قیمت تواف پایین

را  KCNBدانست باید در ذهن خود این مهم را به خاطر داشته باشد که تمامی محصـوالت   ماتیوس می

هاي بورس کاالي نیویـورك بازتولیـد کـرد. درواقـع حتـی       توان با استفاده از قراردادهاي آتی و اختیارمعامله می

ریق ترکیب ابزار مالی بـورس کـاالي نیویـورك راهـی     اي هم موجود باشد که بتوان از ط ممکن بود راه خالقانه

اي  دانست کـه بایـد اسـتراتژي    براي پوشش ریسک شرکت یافت که بهتر از پیشنهادهاي بانک باشد. ماتیوس می

همـراه داشـته باشـد، و در     اندال کمترین هزینه و بیشترین نفع را بـه  براي پوشش ریسک ابداع کند، که براي جِی



213  

 

  شرکت مایه گرفتاري نشود.  ضمن براي او و یا

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  دسامبر 31(ارقام به میلیون دالر) منتهی به  2006-08: صورت سود و زیان تلفیقی، 1نمودار 
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 دسامبر 31(ارقام به میلیون دالر) در  2006-08ي تلفیقی،  : ترازنامه2نمودار 
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  2009آوریل  24گرمایشی در بورس کاالي نیویورك، (به گالن/دالر) : قیمت قراردادهاي آتی نفت 3نمودار 

  

  

  2009آوریل  24هاي نفت گرمایشی در بورس کاالي نیویورك (به گالن/دالر)  : بهاي اختیارمعامله4نمودار 
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  2009ا مارچ ت 2007ي  : قیمت سوخت دیزل در مقابل نفت گرمایشی (قیمت به دالر در ازاي هر گالن) ژانویه5نمودار 
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  2009آوریل  24(قیمت به دالر به ازاي هر گالن)  KCNBوکف سقفهاي قراردادهاي  : قیمت6نمودار 

  

  

  

  

  

  

  2001-08هاي سوخت دیزل  : قیمت7نمودار 
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 : فصل دهم

 مطالب دیگر
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  ي شرکت تریکی ویجتز . افته10-1ي  افته

  امریکا. شرکت سهامی شیمیایی 10-2ي  افته

  اندجري . شرکت سهامی بن10-3ي  افته

   1اندجري بن سهامی شرکت

کـرد،   عبـور مـی   3هاي پوشیده از برف اراضـی دامپـروري ورمونـت    در حالی که با هواپیما از فراز تپه 2هنري مورگان

ي دانشگاه  تهبود و مورگان، رئیس بازنشس 2000سال  ي کرد. اواخر ژانویه حوادث چند ماه اخیر را در ذهن مرور می

ي شـرکت   مـدیره  عنـوان عضـو هیـات    بـه  سال گذشته 13بود. او طی  4وکار بوستون، در حال سفر به برلینگتون کسب

ي مـالی و اجتمـاعی شـاهد بـود. شـرکت در آن زمـان نـه تنهـا رهبـر بـازار            اندجري، رشد شرکت را در دو حوزه بن

اجتمـاعی را نیـز از مـزارع دامپـروري ورمنـت گرفتـه تـا         هاي ممتـاز بـود، بلکـه هـدایت تعـدادي از بنیادهـاي       بستنی

  هاي استوایی شمال امریکا برعهده داشت. جنگل

انـدجري   افزایش فشار رقابت و افت عملکرد مالی شرکت باعث شده بـود پیشـنهادهایی بـراي تصـاحب شـرکت بـن      

ي هیات مدیره بـراي   روز جلسهمطرح شود؛ آن هم براي شرکتی که در حفظ استقالل خود بسیار مصمم بود. در آن 

بررسی پیشنهادهاي تصاحب شرکت تشکیل شده بود. مورگان انتظـار داشـت بحـث داغـی میـان اعضـا آغـاز شـود.         

هاي اجتمـاعی شـرکت مسـتلزم     دانستند حفظ گرایش می 6و جري گرینفیلد 5مؤسسان شرکت یعنی آقایان بن کوهن

                                                 
سازمانی نیسـت  اي دیگر از همکاران خود تهیه کرده است. افته متنی براي بحث در کالس است و شرح موفقیت یا عدم موفقیت کسی یا  . این افته را پرفسور مایکل جی شیل با دستیاري دانیل بِرك وعده1

  نهایی شده است. 1395ماه  ي فارسی در فروردین یابید. متن ترجمه متن انگلیسی را در مأخذ زیر می

Michael J. Schill, Daniel Burke & Others, University of Virginia Darden School Foundation, Charlottesville, VA, ٢٠٠١. 
2. Henry Morgan 
3. Vermont 
4. Burlington 
5. Ben Cohen 
6. Jerry Greenfield  
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، مدیر عامل شرکت قرار داشت که بهتـرین کـار جهـت    1اوداك ي مقابل، پري تأمین استقالل شرکت است. در نقطه

  دانست.  حفظ منافع سهامداران عمده یعنی بن و جري را در فروش شرکت به باالترین قیمت پیشنهادي خریداران می

  اندجري فعالیت شرکت بن

در محـل  1978در سال  ي خوراکی، ي بستنی ممتاز، ماست و ژله ي پیشگام در زمینه کننده اندجري، توزیع شرکت بن

  گذاران شرکت بودند. ي ورمنت در برلینگتون تأسیس شد. کوهن و گرینفیلد پایه پمپ بنزینی قدیمی در ناحیه

ي  ي تولیدکننـده  بـه بزرگتـرین زنجیـره    2000انـدجري تـا سـال     ر کوهن و گرینفیلـد، شـرکت بـن   یهاي پیگ با فعالیت

انـدجري   هاي بـن  سر ایاالت متحده و خارج از آن) بدل شده بود. بستنیشعبه (در سرا 170هاي ممتاز با بیش از  بستنی

میلیـون دالر و   237شرکت بـیش از   ي شدند. در آن زمان فروش ساالنه ها یافت می تر سوپرمارکت هاي بیش در قفسه

هـاي خـود کـه     وغریـب بسـتنی   دلیل طعـم عجیـب   ). شرکت به2و 1میلیون دالر بود (شکل  160ارزش سهام شرکت 

داشـت، معـروف شـده     4ی دیـوینیتی تینو بووی 3مانکی وچله)، چانکی (شوهر چاق 2هابی چابی شگفتی همچونهاي  نام

فروشـی شـرکت    بستنی هاي دهد که در شعبه هاي شرکت را نشان می هاي مختلف بستنی فهرستی از طعم 3بود. شکل 

  رسد. به فروش می

  اندجري آگاهی اجتماعی شرکت بن

نهـاد نیـز معـروف شـده      هاي مردم هاي اجتماعی و پایبندي به اهداف سازمان ل تاکید بر برخی آرماندلی اندجري به بن

نمود، اما  ي پس از تأسیس، تأکید شرکت بر تعقیب اهداف اجتماعی منحصر به فرد می هاي اولیه بود. اگرچه در سال

هایی چون  شرکت واقع شده بود. شرکتي شرکت موردقبول ذینفعان  هاي عمده عنوان یکی از گرایش حاال دیگر به

                                                 
1. Perry Odak 
2 . Chubby Hubby 
3. Chunky Monkey  
4 . Bovinity Divinity 
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(محصـوالت سـالمت)    4تامزآومین (محصوالت بهداشتی) و 3شاپ (آب میوه)، بادي 2(پوشاك)، اوودواال 1گونیا پاته

  کردند. دنبال می "داري دوستدار سرمایه"عنوان  آرمان مشترکی را به

عنـوان   ت را نیز تحت تأثیر قرار داده بـود. بـه  وکار شرک هاي کسب اندجري بسیاري از دیگر جنبه اهداف اجتماعی بن

بـه بعـد،    1985هاي مالی سخاوتمندانه از محل منابع شـرکت بـود. از سـال     مثال یکی از رسوم شرکت، اهداي کمک

هـاي   درصد از درآمـد قبـل از مالیـات شـرکت را بـه بنیادهـاي اجتمـاعی و سـازمان         5/7اندجري همه ساله معادل  بن

هایی نظیر صلح سبز جهانی و بنیاد جانبازان امریکایی جنگ ویتنـام از   اده بود. شرکت از جنبشنهاد اختصاص د مردم

کرد.  ها و طومارها و پیداکردن داوطلب از میان کارکنان خود و نیز عموم مردم حمایت می آوري عریضه طریق جمع

اي بسـتنی فروشـی خـود در یکـی از     ه ها در تمامی مغازه شرکت طرح تکریم مشتریان خود را با فروش مجانی بستنی

   شد. هاي قیفی مجانی در طول روز پذیرایی می گذاشت. در آن روز از مشتریان با بستنی روزهاي سال به اجرا می

چـه شـرکت را    نهـاد واقعـاً اسـتثنایی بـود، آن     هـاي مـردم   انـدجري بـه بنیادهـا و سـازمان     هاي بـن  هرچند میزان کمک

هـا بـود.    اندجري به اهداف آن سازمان هاي بازاریابی، عملیات و تأمین مالی بن سیاست کرد، پایبندي فرد می منحصربه

ي اغلـب   هـاي خودخواهانـه   ها در حمایت از بنیادهـا اساسـاً بـا انگیـزه     کردند اهداف آن کوهن و گرینفیلد تأکید می

 ها تفاوت دارد:  شرکت

در بهترین حالت، بازاریابی مبتنـی بـر اهـداف اجتمـاعی از ایـن بابـت مفیـد اسـت کـه وجـوه آن بـراي تـأمین مـالی              

هـاي اجتمـاعی مـؤثر اسـت. در بـدترین حالـت،        هاي عمومی نسبت به نارسایی هاي اجتماعی و افزایش آگاهی برنامه

هاي بشردوستانه مشـتریان   رد با استفاده از فعالیتبازاریابی مبتنی بر اهداف اجتماعی عملی متظاهرانه است که سعی دا

ترتیـب تصـویر مثبتـی از سـازمان در اذهـان       را متقاعد سازد که سازمان به وظایف اجتماعی خود پایبند است و بـدین 

                                                 
1 . Patagonia  
2.  Odwalla  
3. Body Shop   
4. Tom’s of Maine 
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چه با دسـتاویز اهـداف اجتمـاعی ظاهرسـازي کننـد، و تصـویر        دانند چنان ها می بندد. ... آن شرکت عمومی نقش می

هـا بـه جـاي     رسـد. امـا بهتـر نیسـت آن شـرکت      تـر بـه فـروش مـی     از خود ارائه دهند، محصوالتشان بیشخوشایندي 

  نهاد تحت حمایت خود توجه کنند؟ هاي مردم  ظاهرسازي واقعاً به مشتریان و سازمان

بن و  1994خوانی دارد. در سال  نهاد تحت حمایت شرکت هم هاي مردم تصمیمات مالی شرکت نیز با اهداف سازمان

کـه سـهام شـرکت مطـابق معمـول در دسـترس        جاي این جري براي اولین بار سهام خود را به عموم عرضه کردند. به

دالر  5/10هـزار سـهم شـرکت را در قیمـت      75ها تنها براي ساکنان ورمونت امکان خریـد   تمامی اشخاص باشد، آن

به ساکنان ورمونت، براي کسانی که براي اولـین   سهام  ي فراهم کردند. کوهن امیدوار بود که با محدودکردن عرضه

هـاي شـرکت را فـراهم سـازد. در      هاي ناشـی از موفقیـت   شدن در سود اند، فرصت سهیم بار از شرکت حمایت کرده

ي  ي بیشـتري بـراي شـرکت مهیـا شـود، عرضـه       افزایش یابـد و سـرمایه   که نقدشوندگی سهام مراحل بعدي براي این

اندجري بـه   که بن هاي نزدك ثبت شد. با وجود این شد و نام شرکت در فهرست شرکتعمومی سهام شرکت انجام 

هاي معمول رفتار  شرکتی سهامی عام بدل شده بود، کوهن و گرینفیلد در ارتباط با سهامداران شرکت همیشه با شیوه

از انتشـار در   ي آقـاي بـن کـوهن کـه قبـل      نـویس مصـاحبه   مدیرعامل وقت شرکت از پیش 1کردند. چیکو الگر نمی

  دریافت کرده بود، خبر داد:   استریت وال

  درصد رشد خواهد کرد؟ 15گر: آیا شما بر این اعتقادید که طی پنج سال آینده، درآمد شرکت ساالنه  مصاحبه

  کوهن: هیچ نظري ندارم.

  اي خود طی پنج سال آینده چه نظري دارید؟ گر: بسیار خوب. در مورد مخارج سرمایه مصاحبه

  هن: همانند پاسخ اول، در این مورد هم هیچ نظري ندارم.کو

هاي رقیب خـود در   طور کلی در مورد نوسانات قیمت سهام شرکت خود و نیز سهام شرکت فهمم. به گر: می مصاحبه

                                                 
1. Chico Lager 
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    نظري دارید؟بازار چه 

رود. هرگـز انتظـار    کننـد، بـاال و پـایین مـی     هـا چـه مـی    که شـرکت  کنم بازار سهام بدون توجه به این کوهن: فکر می

هـا   کنم بازار باز هم منحصراً بـر اسـاس شـایعات و دسـتکاري     بینی می ام که بازار طوري دیگر رفتار کند. پیش نداشته

  تالطم داشته باشد.

  گر: تفریح شما چیست؟   مصاحبه

  پنگ هید فکر کنم. بیشتر خوردن. پینگکوهن: تفریح. اجازه بد

  گر: بله؟ مصاحبه

  پنگ. کوهن: پینگ

هاي تحت حمایت  ي بن و جري به حفظ رفاه سازمان بر اساس عالقه هاي مربوط به مسائل عملیاتی شرکت نیز حل راه

  شد. طرح جلوگیري از اتالف آب، مثال خوبی است: مدیره دیکته می شرکت، به هیأت

منتقل شدیم، مجبور بـودیم میـزان اتـالف آب را     1، وقتی به محل جدید کارخانه در واتربري1985در سال 

در شرکت جهت مطابقت با الزامات شهرداري محدود کنیم. با افزایش نجومی فروش شرکت، میزان اتالف 

 )2ي خوك(آقـاي ارل  دهنـده  مایعات نیز که غالباً آب حاوي شیر بود، افـزایش یافـت. مـا بـا یـک پـرورش      

هـاي آقـاي ارل    هاي خود استفاده کنـد. خـوك   ي خوك راي تغذیهقراردادي بستیم که از آب حاوي شیر ب

تنهایی براي مصرف مایعات اضافی شرکت کافی نبود. بـه همـین دلیـل بـه او ده هـزار دالر وام دادیـم تـا         به

ي اتـالف مایعـات    برنـده بـراي مسـاله   - توان گفت که این یک طـرح برنـده   دویست خوك دیگر بخرد. می

  طور. دیم، و نهادهاي اجتماعی نیز همینشرکت بود. ما خوشحال بو

اش در تعادل بودند. رسـالت شـرکت هـر سـه      اندجري با اهداف تولیدي و اقتصادي هاي اجتماعی شرکت بن گرایش

                                                 
1. Waterbury 
2. Earl 
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بـراي بـرآوردن هرکـدام از      هـاي جدیـد و خالقانـه    چنین بر جستجوي راه شد. رسالت شرکت هم هدف را شامل می

  ق اهداف دیگر تأکید داشت: رساندن به تحق اهداف بدون آسیب

صـورت کـامال طبیعـی و بـا بـاالترین       محصول: تولید، توزیع و فروش بستنی و دیگر محصـوالت مـرتبط بـه   

  هاي لبنی ورمونت. هاي خالقانه از فرآورده کیفیت و ابداع طعم

ران، ي عملیات شرکت با حفظ سالمت مالی در جهت رشد سودآور، افزایش ارزش سهامدا اقتصادي: اداره

  هاي شغلی و جوایز مالی براي کارکنانمان. و ایجاد فرصت

هاي نوآورانـه بـراي بهبـود     طور فعاالنه و با ابداع راه شرکت به اي که شیوه ي عملیات شرکت به اجتماعی: اداره

  المللی) نقش محوري خود را در جهت نیل به اهداف اجتماعی ایفا کند.  کیفیت زندگی (محلی، ملی و بین

یت بزودي متوجه شده بود که سه هدف یادشده همیشه با هم سازگار نیستند. کوهن و گرینفیلـد در ایـن زمینـه    مدیر

  مثالی ساده ارائه کردند:

جا  ن که حسابدار بود، صحبت کردیم. او گفت: از آنتوانی خود در ایجاد سود با پدرِ بروزي ما در مورد نا

دهیـد؟ در آن زمـان    هـا را افـزایش نمـی     ارائه کنید، چرا قیمتکه شما در نظر دارید محصولی با کیفیت باال

سـنت تعیـین    60قیمت هر بستنی قیفی را پنجـاه و دو سـنت تعیـین کـرده بـودیم. اگـر قیمـت هـر بسـتنی را          

شـد. قـرار    دستخوش تهدید می "بستنی براي مردم"وکار یعنی  کردیم، هدف ما براي ورود به این کسب می

نتیجـه    ي مردم باشد، نه تنها براي تعدادي پولدار. ... در نهایت بـه ایـن   یت عالی براي همهها با کیف بود بستنی

ها را افزایش دهیم و یا کاسبی را کنار بگذاریم. با افزایش قیمت چه بـر سـر شـعار     رسیدیم که یا باید قیمت

از طریق دیگـران تـأمین کننـد.    ها باید بستنی خود را  آمد؟ ما به این نتیجه رسیدیم که آن ، می"بستنیِ مردم"

  وکار خود را ادامه دادیم. ها را افزایش دادیم و کسب بنابراین، ما قیمت
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مدت گذشت تا دستاورد اجتماعی داشته باشد. گرینفیلد به مثالی از کـار بـا    در موردي دیگر، مدیریت از سود کوتاه

  کند: یکی از فروشندگان مواد اولیه به شرکت اشاره می

 - ار کـرد. او راهبـی یهـودي   ددیـ  1وکارهاي نوآورانه شد و بـا بِرنـی گلسـمن    کسب گردهماییوارد بن روزي 

 2ي یـونکرز  کـرد. برنـی در بخـش فقیرنشـین محلـه      اي کـار مـی   بودایی بود و قـبالً بـه عنـوان فیزیکـدان هسـته     

ي مـذهبی غیرانتفـاعی بـود.     داشت. نـانوایی در مالکیـت یـک مؤسسـه     3به نام گریستون اي نانوایی (نیویورك)

هـاي   هدف آن مؤسسه آموزش و اسـتخدام اشـخاص محـروم از حقـوق شـهروندي، و نیـز تـأمین مـالی خانـه         

هـاي نـازك، تـرد،     ما دنبال کسی هستیم که بتونه برامون از این نان"قیمت براي آنان بود. آقاي بن گفت  ارزان

توانید این کار رو انجام بدید، ما براي شما کار داریم. شما بـراي مـا از    ه شما میگدرست کنه. ا  شیرین و برشته

اولین سفارشی که به گریستون دادیم، بـالغ   ... "ها درست کنید، این معامله براي هر دوي ما عالی است. این نان

ی بسیار بزرگ. این سـفارش بـزرگ   شد. براي ما، سفارش ناچیزي بود، و براي گریستون، سفارش بر دو تن می

ها مجبـور بودنـد    آمدند و آن ها با سرعت از خط تولید بیرون می دردسر بزرگی براي گریستون ایجاد کرد. نان

شدند. یخچال بـا حجـم بـاالي نـانی کـه داشـت،        ها باید منجمد می بندي کنند. سپس نان ها را داغ داغ بسته نان

هـا سـرد    کـه نـان   ها خنک شوند. پس از ایـن  کشید تا نان د، و روزها طول میها را زود سرد کن توانست نان نمی

کیلویی بدل شده بودند. و این همان چیزي بود که گریستون بـراي مـا فرسـتاد. مـا      20هاي  شدند، عمالً به توده

را برایتـان پـس   هـا   آینـد و نـان   اند و به کار ما نمی ها به هم چسبیده با برنی صحبت کردیم و به او گفتیم که نان

آید. و به ما گفت  ها برنمی هاي تولید را پرداخت کند و از پس هزینه فرستیم. برنی گفت که باید فردا هزینه می

 ،ها واقعاً به درد ما نمیخورد. ولی پـس از آن  به برنی گفتیم این نان "ها را از هم جدا کنید؟ توانید نان شما نمی"

                                                 
1. Bernie Glassman 
2. Yonkers 
3. Greyston 
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ها در نهایت به ابداع طعمـی جدیـد منتهـی شـد. نـان شـکالتی        ي نان مسالهوآمد ما به گریستون براي حل  رفت

  کیلویی گریستون استفاده کنیم. 20هاي  توانستیم از توده شیرین برشته. حاال ما می

 ها کنترل دارایی

انـدجري،   وسخت در کنتـرل شـرکت بـود. بـراي بـن      هاي سفت هاي غیرانتفاعی مستلزم اعمال کنترل پیگیري سیاست

ي شرکت، به حقوق متفاوت سهام صاحب رأي و نیز به مقررات حمایتی ایالـت   ل شرکت به موادي از اساسنامهکنتر

  شد. ورمونت محدود می

  ي شرکت هاي اساسنامه محدودیت

کردنــد کــه بــه اصــالح ي شــرکت  اساســنامهمــوادي را در انــدجري  ، ســهامداران بــن1997در مجمــع عمــومی ســال 

ي  مـدیره  چنین مطـابق ایـن الحاقیـه، هیـأت     براي همیشه مأموریت شرکت را دنبال کند. هم داد مدیره اختیار می هیأت

مـدیره   شد و هر گروه از هیـأت  بندي می مدیره به سه گروه تقسیم طوري که هیأت شد به شرکت چرخشی انتخاب می

 .شـد عـزل کـرد    مداران مـی مدیره را تنها با رأي دوسوم سها شدند. عضو هیأت در هر سال و براي سه سال انتخاب می

عالوه، سهامداران تعداد  شد. به مدیره و از میان کارکنان پر می جاي خالی اعضا نیز تنها با رأي دوسوم هیأت ،چنین هم

ها را به حـداقل دوسـوم    آراي موردنیاز براي تغییر، اصالح، لغو یا تعدیل هر کدام از تمهیدات ناسازگار با آن الحاقیه

  .دهد را به طور خالصه نشان میمدیره  ترکیب جاري هیأتاطالعات  4د. شکل آرا افزایش دادن

  

  دهی رأي حقوق متفاوت

به ازاي  Aو سهام ممتاز. صاحبان سهام عادي  B، سهامی عادي Aاندجري سه طبقه سهام داشت: سهام عادي  شرکت بن

(که در اصل براي محرمان شرکت بـود) بـه ازاي هـر سـهم، ده      Bهر سهم، یک حق رأي داشتند. صاحبان سهام عادي 
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تبدیل بـود، و   قابل Aصورت یک به یک به سهم عادي  ولی به ،انتقال نبوده عادي، قابل Bحق رأي داشتند. سهام کالس 

ـ  یافت. مالکان عمده انتقال می پس از آن قابلیت بـا در اختیـار    1رمني شرکت یعنی بن کوهن، جري گرینفیلد و جفري ف

دهی را در اختیار داشـتند. سـهامدارانی کـه     درصد از قدرت رأي 47 درصد از سهام عادي شرکت، عمالً 17داشتن تنها 

 مراجعـه کنیـد.) سـهام ممتـاز     5دهـی را در اختیـار داشـتند (بـه شـکل       درصد قـدرت رأي  51مدیره نبودند،  عضو هیأت

وکارهـاي   سهام به بنیاد حق رأي مخصوصی را با توجه به ترکیـب کسـب  این  ، واندجري بود منحصراً در اختیار بنیاد بن

دهـی صـاحبان سـهام عـادي را در مـورد        اختیـار محـدودکردن حقـوق رأي   کرد. سهام ممتاز به عـالوه   اعطا میشرکت 

ت کـه صـاحبان سـهام عـادي موافـق آن معـامال        ها و برگزاري مناقصات (حتی در صـورتی  معامالت خاص مانند ادغام

  داد. . بنابراین، سهام ممتاز عمالً در مواردي به دارندگان آن حق وتو میکرد اعطا میباشند) 

  مجلس ورمونتمقررات 

بـه مـدیران هـر     . ایـن قـانون  هاي تجاري اضافه کـرد  اي را به قانون شرکت ، مجلس ورمونت الحاقیه1998در آوریل 

، اعتباردهنـدگان و مشـتریان را   مـواد اولیـه   کننـدگان  عرضـه  داد منـافع کارکنـان،   شرکت واقع در ورمونت اختیار می

هـاي دیگـر، در تصـمیم خـود لحـاظ کننـد.        هـا و یـا موضـوع    هنگام تعیین منافع ناشـی از تصـاحب دیگـر شـرکت     به

توانست شرایط اقتصادي ایالتی را که شرکت در آن واقع است مورد بررسی قرار دهد و نیـز   مدیره همچنین می هیأت

  شود یا نه.  را در نظر بگیرد که آیا حداکثر منافع شرکت با برقراري استقالل شرکت تأمین می این موضوع

این سازوکارهاي دفاعی توانایی بن و جري را براي حفظ استقالل شـرکت، و مانـدگاري در ورمونـت و تمرکـز بـر      

منافع را براي سهامداران، کارکنان،  که به اعتقاد مدیران بیشترینکرد  را تقویت میي شرکت  گانه  انجام مأموریت سه

  دنبال داشت. طور کلی ایالت ورمونت به کنندگان مواد اولیه، مشتریان و به عرضه

                                                 
1. Jeffrey Furman 
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  پیشنهادها

هاي احتمالی از تابستان گذشته ادامه داشته اسـت. در   مورگان پیشنهاد خریداران شرکت را مرور کرد. بحث در مورد ادغام

هـاي منجمـد    ي بستنی (سازنده 3) و شرکت نستله2داس ي بستنی ممتاز هاگن (تولیدکننده 1، شرکت پیلزبري1999اوت سال 

ي تولید بستنی اعالم کردند. بـر اسـاس    خود را در زمینه 5) مشارکت عملی4درصدي شرکت دریرزگرند 22نستله و مالک 

انـدجري بودنـد.    ي محصـوالت بـن   کننده ترین توزیع هاي پیلزبري و دریرز بزرگ هاي قبلی توزیع بستنی، شرکت  نامه توافق

انـدجري شـده بـود. نگـران از      ي محصـوالت بـن   کننده ترین توزیع اما با ادغام پیلزبري با نستله، شرکت جدید عمالً بزرگ

جـري بـه آقـاي     انـد  ي بـن  مدیره نستله ممکن است دیگر به منفعت شرکت کار نکند، هیأت - ي توزیع پیلزبري که شبکه این

ي  و دریرز را پیگیري نماید. در دسـامبر آن سـال، مسـأله    6ي مشارکت عملی و ادغام با یونیلیور ر داد که مسألهاوداك اختیا

دالر بـه ازاي   35تـا   33جري از جانب یونیلیور با قیمتی بین  اند مشارکت عملی منتفی شد، و بحث به پیشنهاد خرید سهام بن

دالر به ازاي هر سهم کشیده شد. همین دیروز یونیلیور قیمـت   31ا قیمت هر سهم و پیشنهاد خرید دیگري از جانب دریرز ب

و چـارتول   7لـین کپیتـال    گـذاري خصوصـی مـدوبروك    دالر باال بـرد و دو شـرکت سـرمایه    36خرید هر سهم را تا سطح 

قیمـت سـهام   تـوجهی بـا    جداگانه دو پیشنهاد دیگر به شرکت ارائه کردند. پیشـنهادهاي جدیـد اخـتالف قابـل     8اینوستمنت

اندجري و رقباي منتخـب   گذاري شرکت بن معیارهاي ارزش 6. شکل 9دالر) داشتند 21( شرکت قبل از پیشنهادهاي خرید

                                                 
1 . Pillsbury 
2. Häagen-Dazs 
3. Nestlé  
4. Dreyer’s Grand 
5. joint venture  
6. Unilever 
7. Meadowbrook Lane Capital 
8. Chartwell Investments  

میلیون دالر شرکت  370) به قیمت Kellogg) و شرکت کالگ (Balance Barبار (میلیون دالر شرکت باالنس  270) به قیمت Kraft. اخیراً دو تصاحب مالکیت صورت گرفته بود. شرکت کرافت ( 9

درصد  88و  76هاي مالکیت به ترتیب با صرف قیمت  فروختند. سهام این دو شرکت در این تصاحب ) را تصاحب کرده بودند؛ هر دو شرکت غذاي بهداشتی میWorthington Foodsورتینگتون فودز (
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  دهد.   آن را نشان می

  1کریم گرند آیس دریرز

 و برخی دیگر را با 2هاي تجاري دریرز و ادیز بستنی ممتاز و دسرهاي دیگري را با نام کریم گرند آیس شرکت دریرز

ي تحویـل مسـتقیم فروشـگاهی توزیـع      رساند. محصوالت دریرز و ادیز از طریق شـبکه  هاي ناشناخته به فروش می نام

میلیـون دالر بـود. شـرکت     450شدند. کل فروش شرکت بالغ بر یک میلیارد دالر و ارزش سهام شـرکت حـدود    می

هـاي   بنیاد دریرز را جهـت تمرکـز حمایـت   ، 1987هاي اجتماعی بود. شرکت در سال  ي فعالیت دریرز مشغول توسعه

  ي نوجوانان و تحصیالت عمومی تأسیس کرد.  اجتماعی خود خصوصاً در زمینه

  یونیلیور

کـرد. واحـد    دار شامل غذا، مواد شوینده و دیگر لوازم خانگی و شخصی تولید مـی  یونیلیور کاالهاي مصرفی مارك

بـود، و   7کـل  ، و پـاپ سـی  6، دیکـی دي 5، کلوندایک4یرز بره ،3هاي تجاري گود هومر تولید بستنی شرکت شامل نام

در گرین بِی  یرز هاي گود هومر و بره دفتر مرکزي مارك شد. ي بستنی در جهان محسوب می کننده ترین تولید بزرگ

ها و دفاتر فروش محلی آن در سراسر ایاالت متحده پراکنده بود. ارزش بازار سهام  واقع شده و کارخانه 8ویسکانسین

  میلیارد دالر بود. 18یونیلیور بالغ بر 

  مدو بروك لین کپیتال

                                                                                                                                                             
  درصد بود. 70هاي امریکایی حدود  ي بزرگی از شرکت هاي مالکیت رقابتی موفق در نمونه صرف قیمت تصاحبمعامله شد. میانگین 

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 
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عنــوان صــندوقی بــا  بـه  اي بـود کــه موقعیــت خــود را  گــذاري خصوصــی کپیتــال صـندوق ســرمایه  لــین بــروك مـدو 

هـاي   واقع شده بود. سـبد دارایـی   1جتماعی تثبیت کرده بود. شرکت در نورث هامپتونِ ماساچوستپذیري ا مسؤولیت

بـروك   ي محصوالت غذایی اورگانیک بـود. مـدو   کننده بود که تولید می 2فوودز مدوبروك شامل سهام شرکت هین

  اعالم کرده بود. جري  اند ي سهام شرکت را از طریق مزایده به سهامداران بن درخواست خرید بخش عمده

  چارتول اینوستمنت

هاي رشد و خریـدهاي کنترلـی    چارتول اینوستمنت شرکت سهامی خاص واقع در شهر نیویورك بود که در تأمین مالی

میلیون دالر را براي  50تا  30ي  گذاري در محدوده کرد. چارتول پیشنهاد سرمایه گذاري می هاي متوسط سرمایه شرکت

ي شـرکت پیشـنهاد داده بـود. در     مـدیره  بـه هیـأت   3تبـدیل  ي در ازاي واگذاري سهام ممتاز قابـل جر اند سهام شرکت بن

  دار شود. ي سهام شرکت را عهده یافت نمایندگی بخش عمده صورت پذیرش این پیشنهاد چارتول امکان می

  

  مورگان پیشنهادهاي خرید رسیده را به شرح زیر خالصه کرد:

  پیشنهادهاي عمده  قیمت پیشنهادي  متقاضی

  دالر (سهم) 30  دریرز گرند

 اندجري حفظ تیم مدیریت بن 

 اندجري به عنوان واحد تجاري شبه مستقل ي بن اداره 

 هاي اجتماعی تشویق برخی تالش  

  دالر (نقد) 36  یونیلیور

 اندجري حفظ منتخبی از تیم مدیریت بن 

 اندجري با بخش دسرهاي منجمد شرکت یونیلیور ادغام بن 

 محدودکردن تعهدات و عالیق اجتماعی  

  دالر (نقد) 32  مدوبروك لین

 انتصاب تیم مدیریت جدید  

 ي شرکتی مستقل در کنترل وزیر چتر  اندجري به مثابه ي عملیات بن ادامه

  ها و عالیق اجتماعی شرکت مدوبروك حفظ منتخبی از پروژه

  سهام اقلیت  چارتول
 انتصاب تیم جدید مدیریت 

 ي حیات دهد اندجري به شکل شرکتی مستقل ادامه بنداد  اجازه می  

                                                 
1. Northampton, Massachusetts 
2. Hain Foods  
3. Convertible Preferred- Equity 
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  گیري نتیجه

اي سهام را بخرد اهداف اجتماعی شرکت را حفظ کند.  هنري مورگان اطمینان نداشت که اگر شرکت بزرگ سنتی

عنـوان عضـو    هاي اجتمـاعی شـرکت داشـت، در خـاطر داشـت کـه بـه        اي که مورگان راجع به رسالت رغم نگرانی به

، نظـر  1کـافري  اي بـه نـام ریچـارد مـک     مدیره جهت تأمین منافع سهامداران انتخاب شده است. خبرنگـار مـالی   هیأت

  بسیاري از سهامداران را به شرح ذیل گزارش کرد:

اجازه دهید مستقیم بروم سر اصل مطلب و بگویم که بسته بـه عملکـرد تـاریخی شـرکت خریـدار در خلـق       

چـرا؟ قیمـت سـهام     بهتر اسـت سـهام شـرکت را بفروشـیم.     -دجري اهمیت داردان که البته براي بن -ارزش 

دالر معاملـه   21وحـوش   هـاي فـروش و افـزایش سـود، حـول      هاست که با وجود تحقـق برنامـه   شرکت سال

درصد از سهم بـازار بسـتنی ممتـاز را در اختیـار دارد، و      45شود. شرکتی با چنین نام تجاري بزرگی که  می

المللـی دارد، بـازده    ي بـین  در عرصـه   اي ي شایسـته  را با موفقیت معرفی کرده، و سـابقه محصوالت جدیدي 

دهنـد.   نسبت می باالتري باید ایجاد کند. برخی، دالیل افت عملکرد شرکت را به افزایش قیمت خامه و شیر

 سازي اسـت.  وکار بستنی ها عواملی نیستند که شرکت بتواند کنترل کند؛ این مسائل جزو الینفک کسب این

که چه میزان شرکت در بکارگیري پول سهامداران  عنوان معیاري از این جري به اند شرکت بن  در مورد بازده

درصدي سال قبـل   5درصد بوده است، که بیش از بازده  7موفق بوده، باید گفت که این بازده سال گذشته 

درصد رسیده، اما این ارقام بازده با هر معیاري  9از آن بوده است. هرچند بازده امسال بهبود یافته و به سطح 

هـا بـه بهبـود وضـعیت      هـاي شـرکت بـه خیریـه     گیري و مقایسه شود، کافی نیست. هر چند کمک که اندازه

                                                 
1. Richard Mc Caffrey  



234  

 

گـذاري کنیـد، بایـد     اندجري سرمایه گذاري هستید که مایلید در بن کند، اما اگر سرمایه شرکت کمکی نمی

فرهنگ شرکت است و البته ایـن اقـدامات در ارتقـاي تصـویر اجتمـاعی      بدانید که این بخش جدانشدنی از 

  هایی براي خلق ارزش باشد.  شرکت مؤثر بوده است. با این همه، بن اندجري باید به دنبال راه

شـد، و مورگـان در افکـار     گذشت و به سمت برلینگتون سـرازیر مـی   می 1ي شامپلین زده ي یخ هواپیما از کنار دریاچه

   شد. اي پر از احساس، شور و هیجان می ي ورود به جلسه کرد تا آماده بندي می باید جمع ود و میخود غرق ب

  اندجري (ارقام به میلیون غیر از ارقام هر سهم) هاي مالی شرکت بن هاي مالی و نسبت . صورت1شکل 

  1999  1998  1997  1996  1995  1994  

  دالر 8/148  دالر 3/155  دالر 2/167  دالر 2/174  دالر 2/209  دالر 0/237  فروش خالص

  8/109  1/109  2/115  3/114  2/136  3/145  ي فروش شده قیمت تمام

  0/39  2/46  9/51  9/59  0/73  8/91  سود ناخالص

  3/36  4/36  6/45  5/53  9/63  9/82  مخارج فروش، عمومی و اداري 

  8/2  8/9  4/6  4/6  1/9  9/8  سود قبل از بهره و مالیات

  )9/1(  9/5  9/3  9/3  2/6  0/8  سود خالص

  دالر 5/37  دالر 0/51  دالر 1/50  دالر 4/51  دالر 4/48  دالر 8/42  سرمایه در گردش

  3/120  1/131  دالر 7/136  5/148  5/149  6/150  ها کل دارایی

  4/32  0/32  1/31  7/25  5/20  7/16  بدهی و تعهدات بلندمدت

  5/72  5/78  7/82  9/86  9/90  4/89  حق مالی سهامداران

            دالر 34/31  ارقام هر سهم

            دالر 06/1  فروش

            دالر 82/11  قیمت دفتري سهم

  % 2/26  % 7/29  % 0/31  % 4/34  % 9/34  %7/38  1حاشیه سود ناخالص (سه تقسیم بر 

  % 9/1  % 3/6  % 8/3  % 7/3  % 3/4  % 8/3  )1تقسیم بر  5ي عملیاتی ( حاشیه

  % -3/1  % 8/3  % 3/2  % 2/2  % 0/3  % 4/3  )1تقسیم بر  6ي سود خالص( حاشیه

  2/1  2/1  2/1  2/1  4/1  6/1  )9تقسیم بر  1ها ( گردش دارایی

  0/4  0/3  3/3  4/3  4/3  5/5  )9تقسیم بر  1( گردش سرمایه در گردش

  % 4/1  % 5/4  % 8/2  % 6/2  % 7/3  % 5/3  )5قلم  ×] 1-%40/[8ها (قلم  بازده روي دارایی

  % -6/2  % 7/5  % 7/4  % 5/4  % 8/6  % 9/8  )6/قلم 10 بازده روي حق مالی (قلم

ي  روزه 30ي  ثمر تا سررسـید روي اوراق خزانـه  

  )Data Streamامریکا (مأخذ: دیتا استریم 
5/6 %  1/5 %  9/5 %  6/6 %  0/6 %  9/7 %  

  ؟؟؟

 

                                                 
1 . Champlain 
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  )2000ي  اندجري (ژانویه هاي منتخب بن فهرست مزه .3شکل 

 Bovinity Divinityبووینیتی دیوینیتی 
شیر گاو مخلوط با بستنی شیر شکالتی و شکالت با 

  بستنی شکالتی سفید و شکالت پفی

  هاي شکالت پفی بستنی آلبالویی با آلبا و تیکه  Cherry Garciaچري گارسیا 

  hocolate Chip Cookie Doughي شکالتی  خمیر کلوچه
بستنی وانیلی مالت همراه با چوب شور و آغشته با 

  زمینی  هاي بادام ي بادام زمینی و شکالت و با تیکه کره

  ي پفی بستنی شکالتی با کلوچه  Chocolate Fudge Brownieشیرینی شکالتی پفی 

  Chubby Hubbyچابی هابی 
بستنی وانیلی مالت همراه با چوب شور و آغشته با 

  هاي بادام زمینی  ي بادام زمینی و شکالت و با تیکه کره

  اي شکالت ه بستنی موزي با گردو و تیکه  Chunky Monkeyچانکی مانکی 

  بستنی نارگیلی با بادام و چیپس پفی  Coconut Almond Fudge Chipچیپس پفی بادام نارگیلی 

 اندجري عملکرد قیمت سهام شرکت بن. 2شکل 

ي برپایه اندجري کهسبد صنعت (شامل رقباي بن

 استوار شده) 1996سهام آن شرکت در سال 

 )1996اندجري ي سهم بنسهم استاندارد و پورز (برپایه 500

 اندجريشرکت بن
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 ,Coffee, Coffeeقهوه قهوه، وزوز وزوز وزوزو

BuzzBuzzBuzz! 
  ي اسپرسو هاي قهوه بستنی قهوه با تیکه

  بستنی پرمالط شکالتی Deep Dark Chocolateشکالت سیاه قند 

 New York Super Fudgeتیکه شکالت پفی نیویورکی 

Chunk 

هاي شکالتی سیاه، بلوط، گردو،  بستنی شکالتی با تیکه

  و بادام شکالتی

 Peanut Butter Cupي بادام  شکالت با کره
ي بادام  هاي کره ي بادام زمینی با شکالت بستنی کره

  زمینی

 Phish Foodفیش فود 
هاي گل ؟؟؟ و کارامل و  بستنی شیر شکالتی با تیکه

  اي با پسته بستنی پسته

  اي با پسته بستنی پسته Pistachio Pistachioپسته پسته 

 S’moresاسمرُز 
بستنی کم چربی شکالتی مخلوط با مارش مالو و 

  ي فندقی هاي کلوچه تیکه

 Southern Pecan Pieپاي بلوط جنوبی 
هایی از پاي  تیکهاي با بلوط بو داده،  بستنی شکر قهوه

  بلوط و کارامل بلوطی

  

  مدیره . ترکیب هیأت4شکل 

  سال انتخاب  عنوان شغلی*  سن  نام

  1990  مدیره رئیس هیأت  Jerry Greenfield 48جري گرینفیلد 

  1977  مدیره نایب رئیس هیأت  Ben Cohen 48بن کوهن 

  1997  مدیره مدیرعامل و عضو هیأت  Perry Odak 54پري اوداك 

  1997  مدیره، مشاور خویش کافرما عضو هیأت  Pierre Ferrari 49پیر فراري 

  1982  مدیره، مشاور خویش کافرما عضو هیأت  Jeffrey Furman 56جفري فرمن 

 Jenniferجنیفر هندرسون 

Henderson 

ي مشاوره در  مدیره، مدیرعامل موسسه عضو هیأت  46

  رهبري، شرکت استراتژیک اینترونشن
1996  

 Frederickفردریک آ.میلر 

A.Miller 

مدیره، مدیرعامل شرکت مشاور مدیریت  عضو هیأت  53

  ي کمیل جمیسون گروه مشاوره
1992  

ي  ي دانشکده مدیره، رئیس بازنشسته عضو هیأت  Henry Morgan 74هنري مورگان 

  مدیریت دانشگاه بوستون
1987  

  1995  در عملیاتمدیره  عضو ارشد هیأت  Bruce Bowman 47بروس بوومن 

  1996  مدیره در فروش و توزیع عضو ارشد هیأت  Charles Green 45چارلز گرین 
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  1999  رئیس کل بازاریابی  Michael Sands 35مایکل سندز 

  1990  مدیره معاون مالی و دبیر هیأت  Frances Rathke 39فرانسیس رتکا 

  

 به شرح زیر  1999مارس  25اندجري در  بني غیرموظف در شرکت یا بنیاد  مدیره مشاغل اعضاي هیأت

  است:

 ,Blue Fish Clothingي شرکت ( مدیره اندجري که عضو هیأت گذار بن کوهن: یکی از دو بنیان بن

Community Productsالمللی صلح سبز نیز فعالیت  ي تجارت اجتماعی و سازمان بین ) بود. وي در شبکه

  کرد. می

  کرد. ي بازاریابی کار می ي مشاوره ) بود که در حوزهLang Internationalپیر فراري: مدیرعامل (

  جفري فرمن: مشاور خویش کارفرما بود.

ي  ي مسئول آموزش در مرکز تحول اجتماعی و مدیرعامل مؤسسه مدیره جنیفر هندرسون: عضو هیأت

  ) بود.Strategic Interventionsمشاور مدیریت و رهبري با نام (

ي مدیریت و  ) که مشاورهKaleel Jamisonي کمیل جمیسون ( مدیرعامل گروه مشاورهفردریک آ.میلر: 

  کرد.  ها ارائه می راهبردهاي تغییر فرهنگی در سازمان

) بود. او به Boston Universityي مدیریت دانشگاه بوستون ( ي دانشکده هنري مورگان: رئیس بازنشسته

 Cambridge Bancorporation, Southern Developmentمدیره در ( عنوان عضو هیأت

Bancorporation, and Cleveland Development Bancorporation.هم خدمت کرده بود (  

  مأخذ: اسناد کمیسیون بورس و اوراق بهادار
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  اندجري . ترکیب مالکیتی شرکت بن5شکل 

  سهام ممتاز  Bي  سهام عادي طبقه  Aي  سهام عادي طبقه  

  تعداد سهام  
 رصد ازد

  کل سهام
  تعداد سهام

درصد از 

  کل سهام

عداد ت

  سهام

درصد از 

  کل سهام

 -  %5/61  488ر486  %7/6  413رBen Cohen 173بن کوهن 

 - -  %3/11  90ر000  %1/2  130رJerry Greenfield 0000جري گرینفیلد 

 - -  %8/3  30ر300  *  17رJeffrey Furman 000جفري فرمن 

 - -  -  -  %0/6  368رPerry Odak 521پري اوداك 

 - -  -  -  *  8رPierre Ferrari 121پیر فراري 

 - -  -  -  *  1رJennifer Henderson 138جنیفر هندرسون 

 - -  -  -  *  4رFrederick A.Miller 345فردریک آ.میلر 

 - -  -  -  *  5رHenry Morgan 845هنري مورگان 

 - -  -  -  *  46رBruce Bowman 064بروس بوومن 

 - -  -  -  *  17رCharles Green 809چارلز گرین 

 - -  -  -  *  51رFrances Rathke 459فرانسیس رتکا 

 - -  -  -  %1/14  860ر500  مدیریت دارایی کردیت سویلی

 - -  -  -  %9/5  359ر000  دایمنشنال گذاري صندوق مشاوران سرمایه

  -  -  %6/76  608ر786  %2/18  1ر115ر554  نفره) 15مدیره (گروه  ي مدیران و اعضاي هیأت همه

  %0/100  00  -  -  -  اندجري بنیاد بن

    00    794ر539  6ر121ر493  کل سهام

  %1* کمتر از 

  مأخذ: اسناد کمیسیون بورس و اوراق بهادار
        

  

  اندجري و شرکت) گذاران (بن هاي ارزش براي سرمایه . سنجه6شکل 

  قیمت به ارزش دفتري  قیمت به عایدي  

  8/7  2/47  دریرز گرند

  1/1  7/30  اسکیمو پاي

  2/1  5/12  بی واي اینتربرایز سی تی

  8/1  4/9  یوکریم اینترنشنال

  7/1  2/13  اندجري بن

  مأخذ: اسناد کمیسیون بورس و اوراق بهادار
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 فصل یازدهم:  

 هاي پیشنهادي  حلراه
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  )1-3دماوند (ي شرکت لوازم ورزشی  حل پیشنهادي براي افته راه. 11-1 ي هافت

  )2-2ي شرکت استانلی و شرکا ( حل پیشنهادي براي افته راه. 11-2 ي هافت

  )2-3ي شرکت برق ویسکانسین ( حل پیشنهادي براي افته راه. 11-3 ي هافت

  )5-2بیی ( ي اي حل پیشنهادي براي افته راه. 11-4 ي هافت

  )8-1ي باب و ري ( حل پیشنهادي براي افته راه. 11-5 ي هافت

  

  

  

  

 


