
 گزارش حسابرس نسبت به گزارش توجهیی اوراق  





 (طرح توسعه)تامین مالی بلند مدت 
 DCFارزش فعلی جریان های نقدی آتی        

 (  سرمایه در گردش)تامین مالی کوتاه مدت 

 مقایسه انجام با عدم انجام     

 اوراق



 گزارش توجیهی

 :برای  توجیه
 واسط؟

 ؟گذارسرمایه 
 ضامن؟

 بانی؟
 اقتصاد؟

........... 



 «الف»اوراق مرابحه شرکت 
پنج هزار میلیارد ریال:مبلغ   

1395سال   

% 20چهارساله با نرخ   

(دقیقا معادل حداکثر نسبت دستور العمل  انشار اورق مرابحه) % 90: نسبت بدهی به جمع دارایی ها  

%95: ها بعد از تعدیل بندهای گزازس نسبت به صورتهای مالی نسبت بدهی به جمع دارایی   

(در گزارش حسابرس نسبت به گزارش توجیهی ذکر شده است)  

:وجه نقد آزاد   

منفی     FREE CASH FLOW TO EQUITY (FCFE) 
% 80و % 94کاهش :در دوسال قبل : نوسانات شدید وجه نقد حاصل از عملیات   

    



«ب»اوراق مرابحه شرکت   

 میلیارد ریال 7،000: مبلغ
 1396سال 

 %18ساله با نرخ  4

 %(90مرابحه به میزان نسبت دستور العمل کمتر از حداکثر % 1) % 89: نسبت بدهی به جمع دارایی ها

 %94: تهای مالی نسبت بدهی به جمع دارایی ها بعد از تعدیل بندهای گزازس نسبت به صور

 % 80و % 94کاهش :در دوسال قبل : از عملیات حاصل نوسانات شدید وجه نقد 

 نوسانات شدید در وجه نقد آزاد در سالهای قبل 
 



 گزارش توجیهی
 

 :دستورالعمل انتشار اوراق مرابحه 13ماده 

 خود باشد بانی باید  دارای توان پرداخت مبلغ اقساط از محل فعالیتهای عملیاتی

 ؟% 90با نسبت بدهی به دارای 

 فعالیتهای عملیاتی  

 وجه نقد آزاد

 عدم توجه به بند های شرط گزارش حسابرس

 عدم توجه به عوامل احتمال تحقق در محاسبه جریان های نقدی آتی

 نوسانات شدید در وجه نقد عملیاتی ووجه نقدآزاد

 

 

 

 

 



 گزارش حسابرس نسبت به گزارش توجهیی اوراق 

 بخشی میشودخدمات اطمینان  3400دلیل ارایه اطالعات مالی آتی مشمول استاندارد به 

اس مفروضات وبه گونه  به عالوه به نظر این موسسه ،صورتهای مالی فرضی یادشده در باالبر اس.....» 
 .طبق استانداردهای حسابداری اریه شده استای مناسب تهیه و 

 ارایه شده است................طبق رهنمود 



 رهنمود

 ”رهنمود صورتهای مالی آتی ………”آمریکا ، نیوزیلند، استرالیا و

 GUIDELINE FOR PROSPECTIVE FINANCIAL STATEMENTS 

   SIR 3000, SIR 4000, ED 2018انگلستان  

 “  PARTIAL INFORMATIONدرموارد اریه بخشی از اطالعات  

 گزارش با نشر محدود•

(  چند سال )طوالنی در خصوص اطالعات مالی فرضی و هنگامی که دوره اطالعات آتی ارایه شده•
مکان بحث با  است ، در صورتی گزارش صادر می شود که تهیه کننده و استفاده کننده ا

 .گزارش با نشرمحدود. یکدیگرراداشته باشند

 .در مورد شرکتهای بورسی کاربرد ندارد 3400استاندارد •


