آﻣـﻮزش ﺣﺴﺎﺑـﺪاری ﺑﺎﺷﮕـﺎه ﻫـﺎی
ﻓﻮﺗﺒﺎل
آﻣﻮزش ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﺑﺎﺷﮕﺎه ﻫﺎی ﻓﻮﺗﺒﺎل
ﭼﮑﯿﺪه

ﻣﺪﯾﺮان واﺣﺪﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﮔﺰارشﻫﺎی ﺳﺎﻻﻧﻪ از ﮐﺎرﮐﻨﺎن واﺣﺪ
ﺧﻮد ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ ارزﺷﻤﻨﺪ ﻧﺎم ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﺑﺮای
ارزﯾﺎﺑﯽ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ،ﮐﻮﺷﺶ ﮐﺎﻓﯽ از ﻃﺮف ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﻪﻋﻤﻞ ﻧﻤﯽآﯾﺪ و
ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﺣﺴﺎﺑﺪاری واﺣﺪﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﻤﮏ
ﻣﺆﺛﺮی ﺑﮑﻨﺪ .ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻓﺮاﯾﻨﺪ ارزﯾﺎﺑﯽ
اﻓﺮاد ﯾﺎ ﮔﺮوهﻫﺎﯾﯽ از اﻓﺮاد ﯾﮏ واﺣﺪ ﺗﺠﺎری در ﻗﺎﻟﺐ اﻗﻼم ﭘﻮﻟﯽ و
ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ در اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ارزﯾﺎﺑﯽﻫﺎ در ﻃﯽ زﻣﺎن .ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﻣﻨﺎﺑﻊ
اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در اﻓﺮاد و ﻧﺘﺎﯾﺞ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺳﺮوﮐﺎر
دارد .ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺑﺎﺷﮕﺎهﻫﺎی ﻓﻮﺗﺒﺎل ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺎ
اﻫﻤﯿﺘﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﻓﻮﺗﺒﺎل ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ و ﮔﺮانﺗﺮﯾﻦ داراﯾﯽ
ﺑﺎﺷﮕﺎهﻫﺎی ﻓﻮﺗﺒﺎل ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﺒﺎﻟﻎ زﯾﺎدی در ﺑﺎزارﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺮای
آﻧﻬﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﺷﻮد .از اﯾﻦرو ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﺴﺎﺑﺪاری آﻧﻬﺎ در دﻧﯿﺎی
اﻣﺮوز ﮐﻪ ﻓﻮﺗﺒﺎل ﺑﻪﺻﻮرت ﯾﮏ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻬﻤﯽ درآﻣﺪه اﺳﺖ ،اﻫﻤﯿﺖ زﯾﺎدی
دارد .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ اﺟﻤﺎﻟﯽ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ
در ﺑﺎﺷﮕﺎهﻫﺎی ﻓﻮﺗﺒﺎل ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ.

ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﻣﯽﺷﻮد ﺣﺴﺎﺑﺪاری و ﻧﻈﺎم
راﻫﺒﺮدی و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺎﺷﮕﺎهﻫﺎی ﻓﻮﺗﺒﺎل از دﯾﺮﺑﺎز ﻣﺴﺌﻠﻪﺳﺎز ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺣﺠﻢ ﮔﺴﺘﺮده دراﻣﺪﻫﺎی ﺣﺎﺻﻞ از ﭘﺨﺶ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻣﺴﺎﺑﻘﻪﻫﺎ و ﺑﺮﺧﯽ ﺳﻮء
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖﻫﺎ ،ﻣﻮﺟﺐ دﺧﺎﻟﺖ دوﻟﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺳﺎزﻣﺎن و ﯾﺎ ﮐﺎرﮔﺮوه
ﻓﻮﺗﺒﺎل در ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ و اﺟﺮای اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﮔﺰارﺷﮕﺮی
ﻣﺎﻟﯽ ﺷﻤﺎره) ۱۰اﺳﺘﻬﻼک داراﯾﯽﻫﺎی ﻧﺎﻣﺸﻬﻮد و ﺳﺮﻗﻔﻠﯽ( ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺗﺎ
ﺑﺎﺷﮕﺎهﻫﺎی ﻓﻮﺗﺒﺎل زﯾﺎن ﻣﺎﻟﯽ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ،

ﺑﻬﺎی ﺧﺮﯾﺪ ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﺑﺎﺷﮕﺎهﻫﺎی ﻓﻮﺗﺒﺎل ﮐﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﻣﺒﺎﻟﻎ
ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،در رده داراﯾﯽﻫﺎی ﻧﺎﻣﺸﻬﻮد ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی
ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺣﺴﺎﺑﺪاری داراﯾﯽﻫﺎی ﻧﺎﻣﺸﻬﻮد،
ﻣﺴﺘﻬﻠﮏ ﺷﻮﻧﺪ .در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮعﻫﺎ و ﻣﺸﮑﻼت ﺣﺴﺎﺑﺪاری و ﻧﻈﺎم
راﻫﺒﺮدی ﺑﺎﺷﮕﺎهﻫﺎی ﻓﻮﺗﺒﺎل ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.

اﻫﻤﯿﺖ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﺑﺎﺷﮕﺎﻫﻬﺎی ﻓﻮﺗﺒﺎل
ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﯽ از ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺗﺎﮐﯿﺪ داردﮐﻪ ﻧﯿﺮوی
اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﻫﺮ ﺳﺎزﻣﺎن دارای ارزش ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎ اﻫﻤﯿﺘﯽ اﺳﺖ .از ﻣﻨﻈﺮ
ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎی ﺛﺎﺑﺖ از ﯾﮏ ﺳﻮ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
اﻧﺴﺎﻧﯽ از ﻃﺮﯾﻖ آﻣﻮزش ﻣﺴﺘﻤﺮ از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﺗﻮازن وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺪﯾﺮان ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ اﻋﺘﻘﺎد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ
ﮐﺎراﻣﺪ ،ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ و ارزﺷﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ داراﯾﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺎ
وﺟﻮد ﻧﻘﺶ اﻧﮑﺎرﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻫﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ،ﭘﺮﺳﺶ
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ارزش ﺧﺎﻟﺺ اﯾﻦ داراﯾﯽﻫﺎی ارزﺷﻤﻨﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ در
ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻨﻌﮑﺲ و ﺗﺤﺖ ﮐﺪام ﺳﺮﻓﺼﻞ و ﭼﮕﻮﻧﻪ در ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ اﻓﺸﺎء
ﺷﻮد.
اوﻟﯿﻦ ﻧﮑﺘﻪای ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﮐﺮد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ارزش ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن
و داراﯾﯽﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ ،ﺑﺎﯾﺪ در ﺻﻮرتﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎﺷﮕﺎهﻫﺎی ﻓﻮﺗﺒﺎل ﻧﺸﺎن
داده ﺷﻮد .ﺑﺎﺷﮕﺎهﻫﺎی ﻓﻮﺗﺒﺎل داراﯾﯽﻫﺎی ارزﺷﻤﻨﺪی دارﻧﺪ ﮐﻪ ارزش
آﻧﻬﺎ ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫﺎ ﭘﻮﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﻣﯽرﺳﺪ .ﮐﺎراﯾﯽ ﭼﻨﯿﻦ داراﯾﯽﻫﺎﯾﯽ،
در زﻣﯿﻦﻫﺎی ﻓﻮﺗﺒﺎل ﻣﺘﺠﻠﯽ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﯾﮏ ﺑﺎﺷﮕﺎه ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
ﺑﺎزﯾﮑﻨﯽ را ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻐﯽ ﺑﯿﺶ از  ۱۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﭘﻮﻧﺪ ﺧﺮﯾﺪاری ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺑﻪﻃﻮری
ﮐﻪ ارزش ﺧﺮﯾﺪ آن ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﯿﺶ از
ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﺪه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﭘﺲ از اﻧﻘﻀﺎی ﻣﺪت ﻗﺮارداد ﺧﻮد ،ﺑﺪون
ﺑﺎﺷﮕﺎه را ﺗﺮک ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﺑﺎﺷﮕﺎه دﯾﮕﺮی
ﺑﺎﺷﮕﺎهﻫﺎ در زﻣﺎن ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﭘﺮﺳﺶ اﺳﺎﺳﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺒﻠﻎ ۱۰
ﺑﺎﺑﺖ ﺧﺮﯾﺪ ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﺟﺪﯾﺪ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ در
اﻓﺸﺎء ﮔﺮدد؟

ارزش ﮐﻞ داراﯾﯽﻫﺎی ﺛﺎﺑﺖ
ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮﺳﻤﻦ،
ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﻣﺒﻠﻐﯽ،
ﺑﺮود .اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻫﻨﮕﻔﺘﯽ را ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﭘﻮﻧﺪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه
دﻓﺎﺗﺮ و ﺻﻮرتﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ

از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﺎﺷﮕﺎه ﻫﺎی ﻓﻮﺗﺒﺎل در ﻗﺎﻟﺐ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی
ﺳﻬﺎﻣﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﺑﺰرگ ،اﺛﺮات زﯾﺎدی

ـﻮﻧﻪ
ـﺬا ارزش اﯾﻦﮔـ
ـﺎ دارد ،ﻟـ
ـﻮﻧﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫـ
ـﻬﺎم اﯾﻦﮔـ
ـﺮ روی ارزش ﺳـ
ﺑـ
داراﯾﯽﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎ ارزش ،ﺑﺎﯾﺪ در ﺻﻮرت ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﻧﺸﺎن داده ﺷﻮد.
ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﻓﻮﺗﺒﺎل
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﺷﺮوع ﺷﺪ
ارزﺷﯿﺎﺑﯽ
ﺣﺴﺎﺑﺪاری

ﺣﺴﺎﺑﺪاری ارزش ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ،ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر در ﺳﺎل ۱۹۶۰
و ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎ در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻮﺿﻮعﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﮔﺴﺘﺮش ﻣﺪلﻫﺎی
ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﻘﺎﺻﺪ راهاﻧﺪازی ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی
ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺗﺎ اواﺧﺮ دﻫﻪ  ۱۹۷۰ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ.

ﭘﺲ از دﻫﻪ  ۱۹۸۰ﭘﮋوﻫﺶ در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ و
اﺑﺮاز ﻋﻼﻗﻪ ﻣﺤﺪود ﺷﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﺧﯿﺮاً ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ
اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻬﺎدﻫﺎﯾﯽ ﻫﻢﭼﻮن اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ و ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ و
ﻫﻤﮑﺎری اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ داراﯾﯽ ﻧﺎﻣﺸﻬﻮد و ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ
ﺑﻪﻋﻨﻮان رﻗﺎﺑﺖ ﻣﻠﯽ ﺑﺎ اﻫﻤﯿﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺣﻮزه ﻣﻬﻤﯽ ﺑﺮای ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺑﺮرﺳﯽ در آﯾﻨﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﺑﻦ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺣﻮزه ﻣﻬﻤﯽ ﺑﺮای ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺑﺮرﺳﯽ در
آﯾﻨﺪه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ
ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن

ﺑﺮای ﺑﺎﺷﮕﺎهﻫﺎی
ﻓﻮﺗﺒﺎل ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ

ﻓﻮﺗﺒﺎل ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺎاﻫﻤﯿﺘﯽ
و ﮔﺮانﻗﯿﻤﺖﺗﺮﯾﻦ داراﯾﯽ

ﺑﺎﺷﮕﺎهﻫﺎی ﻓﻮﺗﺒﺎل ﻫﺴﺘﻨﺪ و در ﺑﺎزارﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ،ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﻣﺒﺎﻟﻎ
ﮔﺰاﻓﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﭘﺮداﺧﺘﯽ از اﯾﻦ ﺑﺎﺑﺖ
ﺑﻪﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻫﺰﯾﻨﻪ دوره در ﺻﻮرت ﺳﻮد و زﯾﺎن ﻣﻨﻈﻮر ﻣﯽﺷﻮد.
از اﯾﻦ رو ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﻓﻮﺗﺒﺎل در ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﺷﮕﺎهﻫﺎی ﻓﻮﺗﺒﺎل ﺑﻪﻋﻨﻮان
داراﯾﯽ ﻧﺸﺎن داده ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﮔﺰارﺷﮕﺮی
ﻣﺎﻟﯽ ﺷﻤﺎره  ،۱۰ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﻓﻮﺗﺒﺎل ﺑﻪﻋﻨﻮان داراﯾﯽﻫﺎی
ﻧﺎﻣﺸﻬﻮد ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راه ﺣﻞ ﺑﺎﺷﺪ .در ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺎﺿﺮ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ
ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ آﯾﺎ ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﻓﻮﺗﺒﺎل ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪﻋﻨﻮان داراﯾﯽﻫﺎی
ﻧﺎﻣﺸﻬﻮد ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﺷﻮﻧﺪ؟ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺎ ﭼﻪ ﻣﺒﻠﻐﯽ ﺑﺎﯾﺪ در
ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺴﺘﻬﻠﮏ ﺷﻮﻧﺪ؟ در ﺻﻮرت ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی
ﺑﺮای ﻧﺸﺎن دادن ارزش ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﻓﻮﺗﺒﺎل در ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ ،دو ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﯾﺪ
ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد:
 -۱آﯾﺎ ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﻓﻮﺗﺒﺎل ،ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ و ﺷﺮاﯾﻂ ﻻزم را ﺑﺮای ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی
ﺑﻪﻋﻨﻮان داراﺋﯽ در ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ دارﻧﺪ؟
و در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﻮﻧﺪ؟

 -۲ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی در ﻣﻮرد ﻧﺤﻮه ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻣﺒﺤﺚ ﺣﺴﺎﺑﺪاری
ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﻓﻮﺗﺒﺎل ﻻزم اﺳﺖ ﺳﻪ ﻣﻮﺿﻮع زﯾﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد:
آﯾﺎ ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﻓﻮﺗﺒﺎل ،ﺑﺎﯾﺪ در ﺳﺮﻓﺼﻞ داراﯾﯽﻫﺎی ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی
و اﻓﺸﺎء ﺷﻮﻧﺪ؟
در ﺻﻮرت ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن در ﺳﺮﻓﺼﻞ داراﯾﯽﻫﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ و در ﭼﻪ ﻣﺪﺗﯽ
ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺴﺘﻬﻠﮏ ﺷﻮﻧﺪ؟
در ﺻﻮرت ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﺑﻪﻋﻨﻮان داراﯾﯽﻫﺎ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﺒﻠﻐﯽ
ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﻣﻌﯿﺎرﻫـﺎی ﻻزم ﺑـﺮای ﮔـﺰارش ارزش ﺑﺎزﯾﮑﻨـﺎن ﻓﻮﺗﺒـﺎل ﺗﺤـﺖ ﺳـﺮﻓﺼﻞ
داراﯾﯿﻬﺎ
ﻃﺒﻖ ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮاﺟﻊ ﺣﺮﻓﻪای ﺣﺴﺎﺑﺪاری داراﯾﯽ
ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻣﻨﺎﺑﻊ دارای ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻗﺘﺼﺎدی در آﯾﻨﺪه ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ واﺣﺪ
اﻧﺘﻔﺎﻋﯽ ﺑﺮای ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﯾﺎ روﯾﺪادﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ و ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽﺷﻮد.
داراﯾﯽﻫﺎی ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺸﻬﻮد ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺷﺪه در اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﮔﺰارﺷﮕﺮی ﻣﺎﻟﯽ
ﺷﻤﺎره  ،۱۵دارای وﺟﻮد ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﺎ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت
ـﺎﻣﺸﻬﻮد در
ـﺎی ﻧـ
ـﺪ .داراﯾﯽﻫـ
ـﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧـ
ـﺪاوم ﻗـ
ـﺘﻔﺎده ﻣـ
ـﻮرد اﺳـ
ﻣـ
اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﮔﺰارﺷﮕﺮی ﻣﺎﻟﯽ ﺷﻤﺎره  ۱۰ﺑﻪﻋﻨﻮان داراﯾﯽﻫﺎﯾﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ
ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﻣﺎ ﺗﻮﺳﻂ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻗﺎﺑﻞ
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺑﻮده و از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﯾﺎ ﺣﻘﻮق ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽﮔﺮدد.
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﺑﺎﻻ ،آﯾﺎ ﻓﻮﺗﺒﺎﻟﯿﺴﺖﻫﺎ ﺑﺮاﺳﺎس اﻫﺪاف
ﺣﺴﺎﺑﺪاری درﺳﺮﻓﺼﻞ داراﯾﯽﻫﺎی ﻧﺎﻣﺸﻬﻮد ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؟ ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن
ﻓﻮﺗﺒﺎل ﺑﻪﻃﻮر ﻗﻄﻊ ﺑﻪﺟﻬﺖ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺳﻮد ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﺷﮕﺎهﻫﺎی ﻓﻮﺗﺒﺎل ﺧﺮﯾﺪاری
ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﻓﻮﺗﺒﺎل ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﮐﺴﺐ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻗﺘﺼﺎدی در
ـﻪ از
ـﺎﻓﻌﯽ ﮐـ
ـﺪ .ﻣﻨـ
ـﺬب ﻣﯽﺷﻮﻧـ
ـﺎل ﺟـ
ـﺎی ﻓﻮﺗﺒـ
ـﻂ ﺑﺎﺷﮕﺎهﻫـ
ـﺪه ﺗﻮﺳـ
آﯾﻨـ
ﻗﺮاردادﻫﺎی ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷﺪه ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺳﻬﻢ ﻧﺎﻣﺸﻬﻮدی از
ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﺎﺷﮕﺎه ﻓﻮﺗﺒﺎل ﻗﻠﻤﺪاد ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﺮاردادﻫﺎ
را ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎﺷﮕﺎه را ﺗﺮک ﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﺪون اﺟﺎزه
ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺑﻪ ﺑﺎزی در ﺑﺎﺷﮕﺎهﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس
ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﻓﻮﺗﺒﺎل ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ و ﺷﺮاﯾﻂ ﻻزم را ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﺷﺪن در
ﺳﺮﻓﺼﻞ داراﯾﯽﻫﺎ و اﻧﻌﮑﺎس در ﺻﻮرتﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎﺷﮕﺎهﻫﺎی ﻓﻮﺗﺒﺎل را
دارﻧﺪ.

ﻧﺤﻮه ﮔﺰارش ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﻓﻮﺗﺒﺎل ﺑﻪﻋﻨﻮان داراﯾﯽﻫﺎی ﻧﺎﻣﺸﻬﻮد
ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﺑﺎﻻ ذﮐﺮ ﺷﺪ ،ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﻓﻮﺗﺒﺎل ﻣﺸﻤﻮل ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی
ﻣﻨﺪرج در اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﮔﺰارﺷﮕﺮی ﻣﺎﻟﯽ ﺷﻤﺎره  ۱۰ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﯽﺗﻮان آﻧﻬﺎ
را در ﺳﺮﻓﺼﻞ داراﯾﯽﻫﺎی ﻧﺎﻣﺸﻬﻮد ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﮐﺮد .ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﯿﯿﻦ
روشﻫﺎی ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﻓﻮﺗﺒﺎل ،ﺑﺎﯾﺪ دو ﻣﻔﻬﻮم ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ
ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻫﺮدوره ﺑﺎ دراﻣﺪ ﻫﻤﺎن دورﻫﻮ ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﮐﺎری ﻣﺪ ّﻧﻈﺮ ﻗﺮار
ﮔﯿﺮد.
ﺑﻪﻃﻮرﮐﻠﯽ داراﯾﯽﻫﺎی ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺸﻬﻮد در ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﻬﺎی ﺗﻤﺎم
ﺷﺪه ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺛﺒﺖ و ﻃﯽ ﻋﻤﺮ ﻣﻔﯿﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﻮد ﻣﺴﺘﻬﻠﮏ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﮔﺰارﺷﮕﺮی ﻣﺎﻟﯽ ﺷﻤﺎره  ۱۰ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ داراﯾﯽﻫﺎی
ﻧﺎﻣﺸﻬﻮد ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺠﺰا از ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺮﯾﺪاری ﯾﺎ ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻃﯽ
ﻋﻤﺮ ﻣﻔﯿﺪ اﻗﺘﺼﺎدی آﻧﻬﺎ ﻣﺴﺘﻬﻠﮏ ﮔﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم ،ﻃﺒﻖ اﺻﻞ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ
ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻫﺮ دوره ﺑﺎ دراﻣﺪ ﻫﻤﺎن دوره و ﺗﺤﻘﻖ دراﻣﺪﻫﺎ ﮐﻪ ﺗﺤﻘﻖ
دراﻣﺪ را ﻣﺴﺘﻘﻞ از درﯾﺎﻓﺖ وﺟﻪ در ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ،ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار
ﻣﯽﮔﯿﺮد.
ﻃﺒﻖ اﺻﻞ ﺗﺤﻘﻖ دراﻣﺪﻫﺎ ،دراﻣﺪ زﻣﺎﻧﯽ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﻋﯿﻨﯽ از
ﻃﺮﯾﻖ اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارک ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻪ ﺻﺮﻓﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ
»ﭘﺮداﺧﺖ« ﻣﯽﮔﺮدد .ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺻﻞ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻫﺮ دوره ﺑﺎ دراﻣﺪ
ﻫﻤﺎن دوره ،ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ ﺑﺎ دراﻣﺪﻫﺎ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﻣﯿﺰان ﺳﻮد ﻣﺸﺨﺺ
ﺷﻮد .ﻫﺰﯾﻨﻪ اﺳﺘﻬﻼک ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺨﺸﯽ از ﺑﻬﺎی ﺗﻤﺎم ﺷﺪه داراﯾﯽﻫﺎی ﺛﺎﺑﺖ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﯽ ﻋﻤﺮ ﻣﻔﯿﺪ ﺧﻮد ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ دراﻣﺪ ﺻﺮف ﻣﯽﺷﻮد .ﻃﺒﻖ اﯾﻦ

ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ارزش ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﻓﻮﺗﺒﺎل ﺑﺎﯾﺪ در ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﺷﻮد و ﻃﯽ
ﻋﻤﺮ ﻣﻔﯿﺪ اﻗﺘﺼﺎدی آﻧﻬﺎ ﻣﺴﺘﻬﻠﮏ ﺷﻮد .ﻃﺒﻖ اﺻﻞ اﺣﺘﯿﺎط ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻮرد
ﺛﺒﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺤﺘﺎط ﺑﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ داراﯾﯽﻫﺎ اﻋﻢ از ﻣﺸﻬﻮد و
ﻧﺎﻣﺸﻬﻮد ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪﻋﻨﻮان داراﯾﯽ
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻪﻃﻮر ﮐﻠﯽ در ﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﻓﻮﺗﺒﺎل ﺑﻪﻋﻨﻮان داراﯾﯽﻫﺎی ﻧﺎﻣﺸﻬﻮد اﺑﻬﺎمﻫﺎﯾﯽ وﺟﻮد دارد .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ
از ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﻓﻮﺗﺒﺎل ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮای ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺳﻮد دﻫﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و
ﻣﻔﯿﺪ واﻗﻊ ﺷﻮﻧﺪ و در ﺻﻮرت آﺳﯿﺐ دﯾﺪن ،ارزش آﻧﻬﺎ را ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ از
ﺣﺴﺎبﻫﺎ ﺧﺎرج ﮐﺮد .در ﻣﺠﻤﻮع ﭼﻪ ﻣﺪت ﻣﯽﺗﻮان آﻧﻬﺎ را در ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺣﻔﻆ
ﮐﺮد .از آﻧﺠﺎﯾﯽﮐﻪ ﺳﻮدﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺣﺎﺻﻞ از ﺧﺪﻣﺎت اﯾﻦ ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن
ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ و ارزﯾﺎﺑﯽ آﻧﻬﺎ ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺖ ،اﺻﻞ اﺣﺘﯿﺎط اﯾﺠﺎب ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ
ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﻓﻮﺗﺒﺎل ﺑﻪﻋﻨﻮان داراﯾﯽﻫﺎی ﻧﺎﻣﺸﻬﻮد ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺣﺴﺎﺑﺪاری ،دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ اﺣﺘﯿﺎط و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ
ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻫﺮدوره ﺑﺎ دراﻣﺪ ﻫﻤﺎن دوره وﺟﻮد دارد .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎزار
ﻓﻌﺎﻟﯽ ﺑﺮای داراﯾﯽﻫﺎی ﻧﺎﻣﺸﻬﻮد وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺘﻮان ﺑﻪﻃﻮر
ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﺷﺮﮐﺖ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ داراﯾﯽﻫﺎ را ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﮐﺮد ،ﻻزم اﺳﺖ
دارﯾﯽﻫﺎی ﻣﺰﺑﻮر ﺗﺤﺖ ﺳﺮﻓﺼﻞ داراﯾﯽﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪای ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ .در ﺿﻤﻦ
ﺑﺮاﺳﺎس ﭘﯿﺶﻧﻮﯾﺲ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ اﺻﻮل ﮔﺰارﺷﮕﺮی ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮه ﺗﻮﺳﻂ ﺣﺮﻓﻪ
ﺣﺴﺎﺑﺪاری اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ داراﯾﯽﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪدﻟﯿﻞ دﺷﻮاریﻫﺎی ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ
از ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ ﺣﺬف ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﯿﺰ
ﻋﻠﯽرﻏﻢ اﺑﻬﺎم در وﺟﻮد ﯾﺎ ﻧﺒﻮد ﻣﻨﺎﻓﻊ آﯾﻨﺪه ،ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺑﻪﻋﻨﻮان
داراﯾﯽ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﻓﻮﺗﺒﺎل
ﻣﺸﻤﻮل ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی داراﯾﯽﻫﺎی ﻧﺎﻣﺸﻬﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮﯾﻦ روش ﺣﺴﺎﺑﺪاری
ﻃﺒﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﮔﺰارﺷﮕﺮی ﻣﺎﻟﯽ ﺷﻤﺎره  ۱۰ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺮدن آﻧﻬﺎ ﺑﻪﻋﻨﻮان
داراﯾﯽﻫﺎی ﻧﺎﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ.
ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ارزﺷﮕﺬاری و ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﻓﻮﺗﺒﺎل
ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻌﺪی ﯾﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﻣﻌﻀﻞ اﺻﻠﯽ ،ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﻓﻮﺗﺒﺎل اﺳﺖ.
دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی ﮐﺎﻣﻠﯽ در ﺧﺼﻮص ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﻧﻮﺷﺘﺎرﻫﺎی
ﺣﺴﺎﺑﺪاری وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از -۱ :روشﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪ )
ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺑﻬﺎی ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺗﺎرﯾﺨﯽ؛ ﺑﻬﺎی ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ؛ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻓﺮﺻﺖ از
دﺳﺖ رﻓﺘﻪ(؛ و
 -۲روشﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ارزش ﺑﺎزار ) ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ارزش اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻨﺎﺑﻊ
اﻧﺴﺎﻧﯽ(.

آﻧﺠﺎ ﮐﻪ روش ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺬﯾﺮﺷﯽ ﺑﺮای ارزﯾﺎﺑﯽ دﻗﯿﻖ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ وﺟﻮد
ﻧﺪارد و ﻫﺮ ﯾﮏ از روشﻫﺎ دارای ﻣﺰاﯾﺎ و ﻣﻌﺎﯾﺐ ﺧﺎص ﺧﻮد و در ﻫﺮ دو
روش ﻣﺒﺎﻧﯽ ارزﯾﺎﺑﯽ ذﻫﻨﯽ اﺳﺖ ،ﻟﺬا اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﺎل
ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺘﻮان ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ را ﺑﻪدرﺳﺘﯽ در ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ ﻧﺸﺎن داد.
ﺑﻪ ﻫﺮﺣﺎل ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﻓﻮﺗﺒﺎل ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﮐﺎرﮐﻨﺎن
ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﮐﻤﺘﺮی دارد .ﺑﺮای ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﻓﻮﺗﺒﺎل ﯾﮏ ﺑﺎزار ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل
وﺟﻮد دارد ،از اﯾﻦرو ﺑﺮای ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﺟﺬب ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﺷﮕﺎه ﻓﻮﺗﺒﺎل،
ﻣﺒﻠﻎ ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﺷﮕﺎه در ﻣﻘﻄﻊ ﺧﺎﺻﯽ از زﻣﺎن
ارزش ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺮای ﻫﺮ ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
ﺑﺎﺷﮕﺎهﻫﺎی ﻓﻮﺗﺒﺎل ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن را در ﺳﺮ ﻓﺼﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﻨﻈﻮر
ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ ﻣﺸﮑﻞ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﺮﯾﺪاری
ﻧﺸﺪهاﻧﺪ و در ﺑﺎﺷﮕﺎه ﭘﺮورش ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ رﻓﺘﺎر ﮐﺮد .ﺑﺮ ﻃﺒﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد
ﮔﺰارﺷﮕﺮی ﻣﺎﻟﯽ ﺷﻤﺎره  ۱۰ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎﻧﯽ داراﯾﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽﺷﻮد .از
اﯾﻦرو در ﻣﻮرد ﻧﺤﻮه ﻋﻤﻞ ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﺑﯿﻦ ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﺪه و
ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﭘﺮورش ﯾﺎﻓﺘﻪ در داﺧﻞ ﺑﺎﺷﮕﺎه اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ وﺟﻮد دارد .اﻣﺎ
ارزﯾﺎﺑﯽ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن در ﮐﻨﺎر ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﺪه و اﻧﻌﮑﺎس
آﻧﻬﺎ در ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺳﻮدﻣﻨﺪی ﺑﻪ ﺳﻬﺎﻣﺪاران و ﺳﺎﯾﺮ ذیﻧﻔﻌﺎن
ﻣﯽدﻫﺪ.اﮔﺮ ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﻓﻮﺗﺒﺎل ﺑﻪﻋﻨﻮان داراﯾﯽ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﺷﻮﻧﺪ ﻣﯽﺗﻮان
آﻧﻬﺎ را ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺑﻬﺎی ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺗﺎرﯾﺨﯽ ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮد .اﺳﺘﻔﺎده از
روش ﺑﻬﺎی ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ،ﺑﺎ آﻣﻮزش ،رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎﻧﯽ ارﺗﺒﺎط
ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ .وﻟﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ اﯾﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ ﮐﺎر دﺷﻮاری اﺳﺖ از ﺟﻤﻠﻪ،
ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﻓﻮﺗﺒﺎل ﮐﻪ از اﺑﺘﺪا در ﺑﺎﺷﮕﺎه آﻣﻮزش ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ،
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﮐﺴﺐ ﻧﮑﻨﻨﺪ .ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﻣﻮزش
ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪﻃﻮر دﻗﯿﻖ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﻮد .ﺑﻬﺎی ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺗﺎرﯾﺨﯽ،
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ارزش ﺑﺎزﯾﮑﻦ را در زﻣﺎن رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ،ﺑﻪدرﺳﺘﯽ ﻧﺸﺎن
دﻫﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ روش ﻣﻄﻠﻮب ،اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﻬﺎی ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ اﺳﺖ .ﺑﺮای
ﻣﺜﺎل ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻬﺎی ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﺑﺎزﯾﮑﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ را
ﻣﻌﺎدل ارزش آن ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﺗﻠﻘﯽ ﻧﻤﻮد .ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺟﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ
ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﺷﺎﻣﻞ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﯿﻨﯽ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺟﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﺗﻠﻘﯽ
ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪﺻﻮرت ﻋﯿﻨﯽ ،زﻣﺎﻧﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن را
ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺟﺎ ﺑﻪ ﺟﺎ ﮐﻨﯿﻢ .اﯾﻦ روش در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ روشﻫﺎی
ارزﯾﺎﺑﯽ ،روﺷﯽ ﻋﯿﻨﯽ و اﺗﮑﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل در ارزﯾﺎﺑﯽ
ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ،روﺷﯽ ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد و اﻃﻼﻋﺎت ﺳﻮدﻣﻨﺪی ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن
ﺳﻬﺎم و ﺳﺎﯾﺮ ذیﻧﻔﻌﺎن اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻮرد روﺷﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای
ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﺷﻮد ،اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮد ،ﺑﻪﻃﻮرﯾﮑﻪ روش
ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﮔﻤﺮاه ﮐﻨﻨﺪه ﻧﺒﺎﺷﺪ .ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر

ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن در ﻫﺮ ﺑﺎﺷﮕﺎﻫﯽ ﻣﯽﺗﻮان از ﻧﻈﺮات ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺘﺨﺼﺺ
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .اﯾﻦ روش در ﮔﺬﺷﺘﻪ درﺑﺎﺷﮕﺎه ﻣﻨﭽﺴﺘﺮ ﯾﻮﻧﺎﯾﺘﺪ اﺟﺮا ﺷﺪه
اﺳﺖ .ﻧﻈﺮﻫﺎی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ و ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﻌﻘﻮل و
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﺑﺎﺷﮕﺎه ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد.
ﻧﺤﻮه اﺳﺘﻬﻼک ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﻓﻮﺗﺒﺎل ﺑﻪﻋﻨﻮان داراﯾﯽ ﻧﺎﻣﺸﻬﻮد
آن دﺳﺘﻪ از ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﻓﻮﺗﺒﺎل ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﺷﮕﺎهﻫﺎ ﺧﺮﯾﺪاری ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺑﻬﺎی ﺗﻤﺎم ﺷﺪه در ﺣﺴﺎبﻫﺎ ﻣﻨﻈﻮر و ﺑﻪﻃﻮر روﺷﻤﻨﺪ ﻃﯽ
ﻋﻤﺮ ﻣﻔﯿﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﻮد ﻣﺴﺘﻬﻠﮏ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﺮﯾﺪاری ﻧﺸﺪهاﻧﺪ
ﺑﺎ ارزشﻫﺎی ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﻃﺒﻖ آﻧﭽﻪ در ﺑﺎﻻ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ارزﯾﺎﺑﯽ و ﻃﯽ ﻋﻤﺮ
ﻣﻔﯿﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﻮد ﻣﺴﺘﻬﻠﮏ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻋﻤﺮ ﻣﻔﯿﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻫﺮ ﯾﮏ از
ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮاورد ﺷﻮد.
ﻫﺰﯾﻨﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﻃﯽ ﻣﺪت ﻗﺮارداد ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ،اﺳﺘﻬﻼکﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ و
اﯾﻦ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﻋﻤﺮ ﻣﻔﯿﺪ اﻗﺘﺼﺎدی آﻧﻬﺎ ﻣﺴﺘﻬﻠﮏ
ﻣﯽﺷﻮد .در ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮﺳﻤﻦ ،ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﺷﮕﺎه
وﺟﻬﯽ از آﻧﻬﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ ،ﺑﺎﺷﮕﺎه را ﺗﺮک ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﺳﺘﻬﻼک
ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﮔﺰارﺷﮕﺮی ﻣﺎﻟﯽ ﺷﻤﺎره  ۱۰ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ .اﮔﺮ
ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن دوﺑﺎره ﺑﺎ ﺑﺎﺷﮕﺎﻫﯽ ﻗﺮارداد ﻣﻨﻌﻘﺪ ﮐﻨﻨﺪ ،در زﻣﺎن اﻣﻀﺎی
ﻗﺮارداد ،آﻧﻬﺎ دوﺑﺎره ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻣﺒﻠﻎ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﺪه در ﻣﺪت
زﻣﺎن ﻗﺮارداد ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺴﺘﻬﻠﮏ ﻣﯽﺷﻮد.
روش دﯾﮕﺮ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻫﻤﻪ ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ،اﻋﻢ از ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﺪه و
آﻣﻮزش دﯾﺪه در ﻓﻮاﺻﻞ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻌﯿﻦ ،ارزش ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ اﺳﺖ .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ
ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮای ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﺪ ،اﯾﻦ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ
زﻣﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﺪ و ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎ ﮐﺎﻫﺶ در ارزش ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاریﻫﺎ در ﺣﺴﺎب اﻧﺪوﺧﺘﻪ ﺗﺠﺪﯾﺪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﻣﻨﻈﻮر
ﻣﯽﺷﻮد .در اﯾﻦ روش ،اﺳﺘﻬﻼﮐﯽ ﺑﺮای ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد.
ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺣﺼﻮل اﻃﻤﯿﻨﺎن از ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯽﺗﻮان از ﻧﻈﺮ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن
ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻓﻮﺗﺒﺎل اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.
اﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﮔﺰارﺷﮕﺮی ﻣﺎﻟﯽ ﺷﻤﺎره  ۱۰ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺮدن
ارزش ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﺗﺤﺖ ﺳﺮﻓﺼﻞ داراﯾﯽﻫﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ،ﻫﻨﻮز
ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ درﺑﺎره ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی در ﺧﺼﻮص اﯾﺠﺎد روشﻫﺎی ﯾﮑﺴﺎن ﺑﺮای
ﺑﺎﺷﮕﺎهﻫﺎی ﻓﻮﺗﺒﺎل وﺟﻮد دارد .ارزش واﻗﻌﯽ و ﮔﺰارش ﺷﺪه داراﯾﯽ و
ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺎﻟﯽ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺑﻪﺧﺼﻮص ،در وﺿﻌﯿﺖ ﯾﺎ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪ
ﻣﻬﻢ اﺳﺖ و ﺑﻪﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ داده ﺷﻮﻧﺪ.

ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی ﻧﺴﺒﺖﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ در ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑﺎﺷﮕﺎهﻫﺎی ﻓﻮﺗﺒﺎل

ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد و ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﺑﺎﺷﮕﺎهﻫﺎی ﻓﻮﺗﺒﺎل ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻫﻤـﻮاره از اﻫﻤﯿـﺖ ﻓﺮاواﻧـﯽ ﺑﺮﺧـﻮردار ﺑـﻮده اﺳـﺖ .ﻫﻤﺎﻧﻨـﺪ ﺳـﺎﯾﺮ
ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ،ﺑﺮای ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺎﺷﮕﺎهﻫﺎی ﻓﻮﺗﺒﺎل ﻧﯿﺰ
ﻣﯽﺗﻮان از ﻧﺴﺒﺖﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ
ﻋﻤﻠﮑﺮد ﯾﮏ ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺑﺎ ﺧﻮدش در زﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﯾﺎ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد
ﯾﮏ ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺎﺷﮕﺎهﻫﺎ ،ﻣﺴﺘﻠﺰم اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎی
ﻣﺎﻟﯽ و ﻧﺴﺒﺖﻫﺎی اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﺳﺖ.
ﻣﺸﮑﻠﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره در ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی ﻧﺴﺒﺖﻫﺎی اﺳﺘﺎﻧﺪارد وﺟﻮد دارد اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﺑﺎﺷﮕﺎهﻫﺎی ﻓﻮﺗﺒﺎل در زﻣﺎن ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ،ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ وﺿﻌﯿﺖ
ﻋﻤﻮﻣﯽ آن ﺑﺎﺷﮕﺎه ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﺷﮕﺎه از ﻧﻈﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
از وﺿﻌﯿﺖ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺒﺎﺷﺪ .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﺴﺒﺖﻫﺎ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ
وﺿﻌﯿﺖ ﻋﺎدی ﺷﺮﮐﺖ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﺑﻪوﯾﮋه زﻣﺎﻧﯽﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺤﺪود در
دﺳﺘﺮس اﺳﺖ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮔﻤﺮاه ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ .در ﺑﺎﺷﮕﺎهﻫﺎی ﻓﻮﺗﺒﺎل اﯾﻦ
ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻪ وﺿﻮح دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد .ﮐﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺎﻟﯽ از ﺳﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺳﺎل دﯾﮕﺮ و
ﺑﻌﺪ از ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .دراﻣﺪﻫﺎ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ
ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺎﺷﮕﺎه در ﻫﺮ ﺳﺎل دارد و اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات از ﻫﺮ ﺻﻨﻌﺖ دﯾﮕﺮی
ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ .ﻟﺬا ﺣﺘﯽ ﭘﺲ از ﺧﺮﯾﺪ ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﺟﺪﯾﺪ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ اﺑﻬﺎم وﺟﻮد
داردﮐﻪ ﺗﯿﻢ ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺟﺪﯾﺪ ﭼﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮدی از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﺧﻮاﻫﺪ داد .در
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﺑﺎﺷﮕﺎهﻫﺎی ﻓﻮﺗﺒﺎل ﻫﯿﭻﮔﺎه اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ
ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻋﺎدی ﺑﺎﺷﺪ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
اﻓﺰون ﺑﺮ ﻣﻮارد ﻓﻮق ،اﺳﺘﻔﺎده از روشﻫﺎی ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﻣﺘﻔﺎوت ﺗﻮﺳﻂ
ﺑﺎﺷﮕﺎهﻫﺎی ﻓﻮﺗﺒﺎل ،ﻣﻮﺟﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﯿﺎن
ﺷﻮد .ﻟﺬا اﯾﻦ اﻣﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺴﺒﺖﻫﺎ را دﺷﻮار ﻣﯽﺳﺎزد .ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ
اﻃﻼﻋﺎت ﻏﯿﺮﮐﻤّﯽ در ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮیﻫﺎی ﺑﺎﺷﮕﺎهﻫﺎی ﻓﻮﺗﺒﺎل اﺛﺮات زﯾﺎدی
دارد .اﯾــﻦ ﻗﺒﯿــﻞ اﻃﻼﻋــﺎت از ﺟﻤﻠــﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫــﺎی آﯾﻨــﺪه ﺧﺮﯾــﺪ،
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﺳﺮﻗﻔﻠﯽ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه در ﻧﺘﯿﺠﻪ ادﻏﺎم،
در اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد ﻣﻬﻤﺘﺮ از اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻨﺪرج در ﺻﻮرتﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺴﺒﺖﻫﺎ ﻓﻘﻂ در دوره ﻏﯿﺮ ﻋﺎدی ،ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮب ﯾﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺪ را
ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ و ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻋﻠﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺧﻮب ﯾﺎ ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﺑﯿﺎن دﻻﯾﻞ
ﺧﻮﺑﯽ و ﺑﺪی ﻋﻤﻠﮑﺮد ،ﻣﺴﺘﻠﺰم دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت اﺿﺎﻓﯽ اﺳﺖ.

ﻣﻮﺿﻮعﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻈﺎم راﻫﺒﺮدی ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ
ﺣﺎل ﺑﻪ ﺑﺤﺚ در ﻣﻮرد دو ﻣﻮﺿﻮع در زﻣﯿﻨﻪ ﮐﻨﺘﺮل در ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﻮﺗﺒﺎل ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ .ﻧﺨﺴﺖ ﻧﻘﺶ ﻣﺒﺎﺷﺮﺗﯽ ﻫﯿﺌﺖﻣﺪﯾﺮه و ﺳﭙﺲ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﺟﺰء در ﻫﯿﺌﺖﻣﺪﯾﺮه ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﺷﻮد .از آﻧﺠﺎ
ﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎ ﺑﻪوﯾﮋه در زﻣﺎن ادﻏﺎم و ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش دارای اﻫﻤﯿﺖ
ﻓﺮاواﻧﯽ اﺳﺖ در ﻣﻮرد آﻧﻬﺎ ﺑﺤﺚ ﻣﯽﺷﻮد .ﯾﮑﯽ از ﻣﺒﺎﺣﺚ اﺳﺎﺳﯽ در
ادﻏﺎمﻫﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ادﻏﺎم ﺑﺎﯾﺪ در ﺟﻬﺖ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻋﻤﻮم ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع در ﻣﻮرد ﺑﺎﺷﮕﺎهﻫﺎی ﻓﻮﺗﺒﺎل ،از اﻫﻤﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.

ﻧﻘﺶ ﻣﺒﺎﺷﺮﺗﯽ ﻫﯿﺌﺖﻣﺪﯾﺮه ﺑﺎﺷﮕﺎهﻫﺎی ﻓﻮﺗﺒﺎل
ﻗﺎﻧﻮن ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ در ﻣﻮرد ﺗﺼﺪیﮔﺮی ،ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﺮای ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی ﺑﺎزار آزاد و ﻧﻪ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮان ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ
ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و در ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮﺿﻮعﻫﺎ در اوﻟﻮﯾﺖ
ﻗـﺮار ﻧـﺪارد .ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺷﺎﯾـﺪ ﺿـﺮورت داﺷﺘـﻪ ﺑﺎﺷـﺪ در اﺳﺎﺳـﻨﺎﻣﻪ
ﺑﺎﺷﮕﺎهﻫﺎی ﻓﻮﺗﺒﺎل ﻣﻮاردی از ﻗﺒﯿﻞ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ،
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻣﻠﯽ ﻟﺤﺎظ ﺷﻮد .اﯾﻨﻬﺎ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﻗﻮاﻧﯿﻦ
درﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻪﺷﻮد.

ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﺟﺰء ﺑﺎﺷﮕﺎهﻫﺎ در ﻫﯿﺌﺖﻣﺪﯾﺮه
ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎﺷﮕﺎه در ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﺳﻬﺎم ﮔﺴﺘﺮدهای ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل
 %۲۳از ﺳﻬﺎم ﻣﻨﭽﺴﺘﺮ ﯾﻮﻧﺎﺗﯿﺪ در اﺧﺘﯿﺎر ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﺧﺮد اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻓﻮﺗﺒﺎل و ﺑﺎﺷﮕﺎهﻫﺎ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .در ﻧﻮاﻣﺒﺮ ﺳﺎل  ۱۹۹۸ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﻣﻨﭽﺴﺘﺮ ﯾﻮﻧﺎﺗﯿﺪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر  ۱۰۰۰ﺳﻬﺎﻣﺪار ﺷﺮﮐﺖ رﺳﻤﯿﺖ ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ
آﻧﻬﺎ ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﺧﺮد ﺑﻮدﻧﺪ .وﻟﯽ اﯾﻦ ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪهای
در ﻫﯿﺌﺖﻣﺪﯾﺮه ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .در ﺳﺎل  ۱۹۹۸ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪ ﮐﻪ ﻃﺮﻓﺪاران
ﻓﻮﺗﺒﺎل ﻧﯿﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪهای داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺷﺪ.
ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﻣﻨﭽﺴﺘﺮ ﯾﻮﻧﺎﺗﯿﺪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻋﻤﻞ ﺳﻬﺎﻣﺪاران
ﺟﺰء ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ در ﻫﯿﺌﺖﻣﺪﯾﺮه ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ

ﻓﻌﻠﯽ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ زﻣﺎﻧﯽﮐﻪ ﺧﺮﯾﺪار ﺑﯿﺶ از  %۹۰ﺳﻬﺎم ﺷﺮﮐﺘﯽ را ﺧﺮﯾﺪاری
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻣﺎﺑﻘﯽ ﺳﻬﺎم ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﺟﺒﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪار ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﻮد .در
ﻣﻮرد ﺑﺎﺷﮕﺎهﻫﺎی ﻓﻮﺗﺒﺎل اﺟﺮای ﭼﻨﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ
ﻃﺮﻓﺪاران ﺗﯿﻢﻫﺎ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد آﻧﻬﺎ ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺖ ،ﻣﺠﺒﻮر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ﺑﺮﺧﻼف
ﻣﯿﻞ ﺑﺎﻃﻨﯽ ﺳﻬﺎم ﺑﺎﺷﮕﺎه ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﺧﻮد را ﺑﻔﺮوﺷﻨﺪ.
ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﺑﺎﺷﮕﺎهﻫﺎی ﻓﻮﺗﺒﺎل
ﺗﻮﺳـﻂ آرﺗـﻮر اﻧـﺪرﺳﻮن و ﺷﺮﮐـﺎء ) (۱۹۸۲ﻧﺸـﺎن داد ﮐـﻪ ﺣﺴﺎﺑـﺪاری
ﺑﺎﺷﮕﺎهﻫـﺎی ﻓﻮﺗﺒـﺎل از ﺑﯽﻧﻈﻤـﯽ ﺑﺮﺧـﻮردار اﺳـﺖ و ﻫـﺮ ﺑﺎﺷﮕـﺎه از
ﺑﺎزﻧﻤﺎﯾﯽﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺧﻮد را
ﭘﻨﻬﺎن ﻧﻤﻮده و روﺷﯽ ﻧﻈﺎمﻣﻨﺪ ﺑﺮای ﺳﻨﺠﺶ ارزش ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﻓﻮﺗﺒﺎل در
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﺧﻮد ﻧﺪارد .ﺑﻪﻋﻼوه ﺑﺎﺷﮕﺎهﻫﺎ از ﺳﺎلﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ
ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ .ﮐﺎرﮔﺮوه ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﭼﺴﺘﺮ
ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت اﺳﺘﺎﻧﺪاردی در ﺧﺼﻮص ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﺑﻪ ﺑﺎﺷﮕﺎهﻫﺎی ﻓﻮﺗﺒﺎل ﺗﻮﺻﯿﻪ
ﻧﻤﻮده و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮد ﮐﻪ ﻟﯿﮓ ﻓﻮﺗﺒﺎل ﺑﻪ ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﺑﺎﺷﮕﺎهﻫﺎ
ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻫﻤﯿﺖ دﻫﺪ و دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺻﻮرتﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ
ﺑﺎﺷﮕﺎهﻫﺎ اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد در راﺳﺘﺎی ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﮐﺎر ﭼﻨﺪاﻧﯽ اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪ و ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﺎﺷﮕﺎه ﻫﺎ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در
ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﺻﻨﻌﺖ ﻓﻮﺗﺒﺎل
ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎ اﻫﻤﯿﺖ و ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻬﯽ را ﺑﺮای ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان و ﻓﻌﺎﻻن ﻋﺮﺻﻪ
ﺣﺴﺎﺑﺪاری و ﺣﻘﻮق ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﻓﻮﺗﺒﺎل ﻣﻮﺿﻮع
ﻣﻬﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ آﻧﺮا ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋه ﻗﺮار داد.
اﻣﺮوزه ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﺎﺷﮕﺎهﻫﺎی ﻓﻮﺗﺒﺎل ﮐﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻬﺎﻣﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎ ارزشﺗﺮﯾﻦ داراﯾﯽﻫﺎی ﺑﺎﺷﮕﺎهﻫﺎ را ﮐﻪ ﻫﻤﺎن ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن
ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ ،در ﺻﻮرتﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺧﻮد ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ.
در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ در ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ اﯾﺠﺎد
ﺷﻮد .ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺮخﻫﺎی ﮐﻼن ﺧﺮﯾﺪ ﺑﺮای ﺻﻨﻌﺖ ﻓﻮﺗﺒﺎل ﺧﻄﺮ آﻓﺮﯾﻦ
اﺳﺖ و در رﻓﺘﺎر ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﺨﺶ ﺑﺎزیﻫﺎ از ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن را ﺑﻪﻋﻬﺪه
ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﺗﺒﻌﺎت ﺳﻮﺋﯽ دارد .ﻣﺪﯾﺮان ﺑﻪﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻗﺮارداد
ﺧﺮﯾﺪ ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ درازﻣﺪت ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻨﺪ ﻧﻪ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻪ
ﻗﯿﻤﺘﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﻣﯽﭘﺮدازد .دﯾﮕﺮ اﯾﻦﮐﻪ
اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﻗﺮارداد ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن را ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ
ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ را در اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ روﺷﻨﯽ ﻟﺤﺎظ ﮐﻨﻨﺪ .ﻧﮑﺘﻪ آﺧﺮ اﯾﻦﮐﻪ
ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺳﻬﺎﻣﺪاران را ﺑﺮ ﺧﻼف ﻣﯿﻞ ﺑﺎﻃﻨﯽ ﺑﻪ ﻓﺮوش اﺟﺒﺎری ﺳﻬﺎم ﺧﻮد
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