باسالم
درادامه درس جلسه اول ميانه  ، 2پس از شناخت اوراق قرضه پرداختني و يادگيري انواع آن و وجوه تشابه و
افتراق اين اوراق با سهام و نيز فراگيري زمان هاي عمليات حسابداري وثبت صدور اين اوراق دردفاتر شركت صادركننده
( 5گام اصلي)،اكنون به حاالت مختلف صدوراوراق قرضه مي پردازيم :
حالت اول  :صدور به ارزش اسمي
اگر نرخ بهره اسمي با نرخ بهره بازار برابر باشد ارزش فعلي يا به عبارتي قيمت اوراق با ارزش اسمي آن برابر مي شود .
دراين حالت صادركننده  ،اوراق را به ارزش اسمي صادر مي كند و صرف يا كسري وجود نخواهد داشت .مثال:
شركت آلفا در  2000 ، 97/1/1ورقه قرضه 500ريالي  %10راصادركرد بهره اوراق 2باردرسال هر6ماه يكبار در
31/6و 12/29هرسال پرداخت مي شود و سررسيد اوراق 3سال بعد يعني  99/12/29است همزمان با انتشار اوراق  ،نرخ
بهره بازار نيز  %10بوده است مطلوب است ثبت صدور اوراق .
حل  :گام اول  :محاسبه ارزش فعلي مبلغ اسمي در سررسيد :از طريق فرمول پيشگفته به دست مي آيد  746.200 :لاير
گام دوم :محاسبه ارزش فعلي پرداختهاي اقساطي بهره  253.800 :لاير
گام سوم  :محاسبه قيمت اوراق  ( :مجموع دو گام اول )  1.000.000 :لاير
گام چهارم  :مقايسه ارزش فعلي و ارزش فعلي 1.000.000 = 1.000.000 :
گام پنجم  :ثبت صدور :

وجوه نقد

1.000.000
اوراق قرضه پرداختني

1.000.000

حالت دوم  :صدور به صرف
اگر نرخ بهره اسمي از نرخ بهره بازار بيشترباشد  ،تقاضا براي اوراق افزايش يافته و صادركننده آن را به قيمتي بيشترازارزش
اسمي به فروش مي رساند  .دراين حالت ارزش فعلي يا به عبارتي قيمت اوراق از ارزش اسمي آن بيشتر است و به اين
مابه التفاوت  ،صرف اوراق قرضه مي گويند .
تمرين  :مثال قبل را با اين فرض درنظربگيريد كه نرخ بهره بازار  %8باشد.
راهنمايي( :گام پنجم):

وجوه نقد

1.05.405
اوراق قرضه پرداختني

1.000.000

صرف اوراق قرضه

52.405

حالت سوم  :صدور به كسر
اگرنرخ بهره اسمي از نرخ بهره بازار كمترباشد  ،تقاضا براي اوراق كاهش يافته و صادركننده مجبور مي شود آن را به قيمتي
كمترازارزش اسمي به فروش برساند دراين حالت ارزش فعلي اوراق از ارزش اسمي آن كمترخواهد بود  ،كه به اين مابه
التفاوت كسر اوراق قرضه مي گويند.
تمرين  :مثال قبل را بااين فرض درنظر بگيريد كه نرخ بهره بازار  %12باشد.

** نكته  :معموال اوراق قرضه به صورت درصدي از ارزش اسمي (%100ـ كمتراز  %100ـ بيشتراز  )%100ارزش
گذاري مي شود كه دراين صورت ديگر نيازي به محاسبه ارزش فعلي و طي كردن گام هاي 5گانه نمي باشد .
مثال  :شركت آلفا در 200 ، 97/1/1ورقه قرضه  1000ريالي ، %15چهار( )4ساله خودرا با قرارپرداخت بهره در
6/31و 12/29هرسال صادركرد .مطلوب است ثبت صدوردرحالتهاي زير :
 )1شركت اين اوراق را به نرخ  %100ارزش اسمي صادركند .
"
"
%108
"
"
" )2
"
"
%97
"
"
" )3
حل :حالت دوم :
1000×%108 =1080

قيمت فروش 200*1080= 216.000 :
ارزش اسمي200*1000 = 200.000 :
وجوه نقد

216.000
اوراق قرضه پرداختني

200.000

صرف اوراق قرضه

16.000

تمرين  :مطلوب است حالت هاي اول و سوم

*****ثبت هاي مربوط به بهره اوراق قرضه ****
بهره اوراق قرضه درتاريخ هاي تعيين شده بايد پرداخت شود  .از ديد شركت صادركننده ،هم رويداد تحقق بهره و هم
رويداد پرداخت بهره نياز به ثبت دارد دررابطه با ثبت هاي مربوط به بهره اوراق قرضه توجه به نكات زير مهم است:
 )1انطباق يا عدم انطباق سال مالي با تاريخ هاي پرداخت بهره .
اگر سال مالي شركت با تاريخهاي پرداخت بهره منطبق باشد درپايان سال 2رويداد تحقق و پرداخت بهره به طور
همزمان اتفاق مي افتد  .بنابراين نياز به ثبت جداگانه ندارد  .اما اگر منطبق نباشد ،درپايان سال ،رويداد تحقق بهره
اتفاق مي افتد اما رويداد پرداخت بهره به سال آينده موكول مي شود  .بنابراين هررويداد يك ثبت جداگانه دارد.
 )2نوع صدور اوراق از لحاظ صدور به ارزش اسمي  ،به صرف يا به كسر .
اگر اوراق قرضه به ارزش اسمي صادرشده باشد هزينه بهره با بهره پرداخت شده يا پرداختني برابر خواهد بود  .اما
اگر به صرف يا به كسر صادرشده باشد برابر نخواهد بود  .بدين ترتيب كه اگر به صرف صادرشده باشد  ،صرف
اوراق در طول عمر اوراق مستهلك مي شود ومستهلك شدن آن باعث مي شود هزينه بهره از بهره پرداخت شده يا
پرداختني كمتر شود  ،اين موضوع موجب مي شود در ترازنامه براي تعيين ارزش دفتري اوراق صرف به مبلغ اسمي
اوراق افزوده شود سپس به تدريج صرف مستهلك شده و كاهش مي يابد و ارزش دفتري نيز رفته رفته كاهش مي يابد
تا درنهايت درتاريخ سررسيد صرف كامال مستهلك شده و صفر گردد و بدين ترتيب ارزش دفتري با ارزش اسمي
برابر مي شود  .برعكس اگر اوراق به كسر صادرشده باشد كسر اوراق در طول عمر اوراق مستهلك مي شود و
مستهلك شدن آن باعث مي شو هزينه بهره از بهره پرداخت شده يا پرداختني بيشتر شود ،اين موضوع موجب مي شود
در ترازنامه براي تعيين ارزش دفتري اوراق  ،كسر از مبلغ اسمي اوراق كاسته شود سپس به تدريج كسر مستهلك شده
و كاهش مي يابد و ارزش دفتري نيز رفته رفته افزايش مي يابد تا درنهايت در تاريخ سررسيد كسر كامال مستهلك شده
و صفر مي شود وبدين ترتيب ارزش دفتري با ارزش اسمي برابر مي شود .
**** براي مستهلك كردن صرف يا كسراوراق قرضه از دور روش زير استفاده مي شود:
 )1روش خط مستقيم  :دراين روش حسابهاي صرف يا كسر به اقساط مساوي ماهانه مستهلك مي شود.

 )2روش نرخ بهره موثر :دراين روش ابتدا هزينه بهره از طريق رابطه زير محاسبه مي شود:
مدت × نرخ بهره موثر(بازار) × ارزش دفتري اوراق = هزينه بهره
بهره قابل پرداخت نيز محاسبه مي شود:
نرخ بهره اوراق × مبلغ اسمي اوراق = بهره قابل پرداخت
ـ سپس استهالك صرف يا كسر از مابه التفاوت دو ثبت باال به دست مي آيد .
***** ثبت مربوط به تاريخ سررسيد *****
درتاريخ سررسيد ،صادركننده ،مبلغ اسمي اوراق را به دارنده بازپرداخت مي كند و ثبت زير را انجام مي دهد:
اوراق قرضه پرداختني

××
××

وجوه نقد
** نكته  :اين ثبت در تمام حاالت يكسان است .

مثال :شركت آلفا در  88/1/1تعداد 300ورقه قرضه 1000ريالي  %6خود را به  %100ارزش اسمي صادركرد بهره اوراق
در 6/31و  12/29هرسال پرداخت مي شود وسررسيد اوراق 2سال بعد يعني  89/12/29مي باشد مطلوب است ثبت هاي الزم
درسررسيد.
*****حل  :توجه  :صدور به ارزش اسمي و منطبق
×ـــــــــــــــــــــــ×ــــــــــــــــــــــــــ×ـــــــــــــــــــــــــ×ــــــــــــــــــــــــ×1/1
6/31
12/29
6/31
12/29
قيمت فروش 300 × 1.000 = 300.000 :
ارزش اسمي300 × 1.000 = 300.000 :
بهره 6ماهه 300.000 × %6 × 6/12 = 9.000 :
)88/1/1

وجوه نقد

300.000
اوراق قرضه پرداختني 300.000

)88/6/31

ه .بهره

9.000
وجوه نقد

9.000

)88/12/29

ه .بهره

9.000
وجوه نقد

9.000

)89/6/31

ه.بهره

9.000
وجوه نقد

9.000

)89/12/29

ه.بهره

9.000
وجوه نقد

9.000

)89/12/29

اوراق قرضه پرداختني 300.000
وجوه نقد

300.000

( بهره 6ماهه)

تمرين  :مثال قبل را با اين فرض درنظربگيريد كه تاريخ صدور  88/3/1و تاريخهاي پرداخت بهره3/1و 9/1هرسال و تاريخ
سررسيد  90/3/1باشد .
*** راهنمايي  :بايد درپابان سال بهره تحقق يافته شناسايي شود .
3/1
9/1
3/1
9/1
3/1
*ــــــــــــ×ــــــــــ*ـــــــــــــــــــــــــــــــ*ــــــــــ×ـــــــــــــ*ــــــــــــــــــــــــــ*ــــــــــ×1/1
12/29
12/29

مثال  :شركت آلفا در  88/1/1تعداد 500ورقه قرضه 2000ريالي  %9خود را به %104/8ارزش اسمي صادركرد بهره
اوراق در 6/31و  12/29هرسال پرداخت مي شود و سررسيد اوراق 2سال بعد يعني  89/12/29است هرگونه صرف يا
كسري به روش خط مستقيم مستهلك مي شود مطلوب است  :كليه ثبت ها تا تاريخ سررسيد و نمايش بخش مربوطه در ترازنامه
حل *** :توجه  :صدور به صرف  ،خط مستقيم ،منطبق
×ـــــــــــــــــــــــ×ــــــــــــــــــــــــــ×ـــــــــــــــــــــــــ×ــــــــــــــــــــــــ×1/1
12/29

6/31

قيمت فروش :
ارزش اسمي:
صرف اراق قرضه :

12/29

( بهره 6ماهه)

6/31
( )2.000 × %104/8 = 2.096

500 × 2.096 = 1.048.000
500 × 2.000 = 1.000.000
48.000

1.048.000
 )88/1/1وجوه نقد
1.000.000
اوراق قرضه پرداختني
48.000
صرف اوراق قرضه

 )88/6/31ه .بهره
صرف اوراق قرضه
وجوه نقد

x

1.000.000 × %9 × 6/12=45.000
48.000/24=2.000×6=12.000

12.000
45.000

توجه  :روش خط مستقيم  :صرف به صورت مساوي مستهلك مي شود كه  24ماه است و چون زمان 6ماهه است استهالك
يكماهه يعني  2.000در  6ماه ضرب شده است .
توجه  :ه .بهره از اختالف بين وجه نقد پرداختي با استهالك صرف اوراق بدست مي ايد :
 )88/12/29ه .بهره
صرف اوراق قرضه
وجوه نقد

x = 33.000

x
12.000
45.000

x = 33.000

توجه  :ثبت هاي 89/6/31و 89/12/29مربوط به بهره مشابه ثبت هاي قبلي است.
توجه  :ثبت سررسيد فراموش نشود.
1.000.000
)89/12/29اوراق قرضه پرداختني
1.000.000
وجوه نقد
تمرين  :نمايش بخش مربوط در ترازنامه به عهده دانشجو مي باشد.
**** نكته  :درروش نرخ بهره موثر درآخرين تاريخ پرداخت بهره فرمول كاربرد ندارد بلكه كل مانده مستهلك نشده صرف يا
كسر يكجا مستهلك مي شود.

***** هزينه هاي صدور اوراق قرضه *****
شركتها براي تهيه و فروش اوراق قرضه متحمل هزينه هايي مي شوند  .برطبق اصول حسابداري اين هزينه ها ابتدا در يك
دارايي بعنوان مخارج انتقالي به دوره هاي آتي ثبت شده و سپس درطول عمر اوراق مستهلك مي شود .
مثال  :در  88/1/1شركت آلفا 500ورقه قرضه 1000ريالي  %12خود را به ارزش اسمي صادركرد و درهمين تاريخ
12.000لاير بابت هزينه هاي صدور آن پرداخت كرد تاريخهاي پرداخت بهره 6/31و 12/29هرسال و سررسيد اوراق 5سال
ديگر است مطلوب است ثبت هاي الزم تا پايان سال .88
حل :
 )88/1/1وجوه نقد

500.000
500.000
اوراق قرضه پرداختني
12.000
 )88/1/1مخارج انتقالي به دوره هاي آتي
12.000
وجوه نقد
30.00
 )88/6/31ه .بهره
30.000
وجوه نقد
30.000
 )88/12/29ه.بهره
30.000
وجوه نقد
)88/12/29ه.استهالك هزينه هاي انتشاراوراق قرضه2.400
2.400
مخارج انتقالي به دوره هاي آتي

500.000×%12×6/12=30.00

12.000/60×12=2.400

***** صدور اوراق قرضه بين دوتاريخ پرداخت بهره*****
اگراوراق قرضه به هردليلي با تاخيروبين تاريخهاي پرداخت بهره(2تاريخ) صادرشود ،شركت صادركننده مبلغ بهره تحقق
يافته اي كه هنوز پرداخت نشده است را عالوه بر قيمت فروش از خريدار دريافت مي كند زيرا دراولين تاريخ پرداخت بهره آن
را به خريداربازپرداخت خواهد كرد.
مثال :شركت آلفا در  500 ، 88/3/1ورقه 4.000ريالي  %12را صادركرد بهره اوراق در 6/31و 12/29هرسال پرداخت
مي شود و سررسيد اوراق  89/12/29است شركت هرگونه صرف يا كسري را به روش خط مستقيم مستهلك مي كند مطلوب
است ثبت درحالتهاي زير :
 )1صدور اوراق به  %100ارزش اسمي
 )2صدوراوراق به %105/5ارزش اسمي
 )3صدوراوراق به  %96/7ارزش اسمي
حل  :حالت اول  :صدوربه ارزش اسمي ،منطبق  ،بين تاريخ
قيمت فروش 500×4.000 =2.000.000 :
ارزش اسمي500 × 4.000=2.000.000 :
بهره تحقق يافته2.000.000×%12× 2/12 = 40.000 :
مبلغ قابل دريافت2.000.000 +40.000 = 2.040.000 :
2.040.000
 )88/3/1وجوه نقد
2.000.000
اوراق قرضه پرداختني
40.000
بهره پرداختني
80.000
 )88/6/31ه.بهره
40.000
بهره پرداختني
2.000.000×%12×6/12=120.000
120.000
وجوه نقد
120.000
)88/12/29ه .بهره
120.000
وجوه نقد
*** ثبت هاي 6/31و 12/29سال  89همانند ثبت  88/12/29مي باشد تنها يك ثبت سررسيد نبايد فراموش شود.
 )89/12/29اوراق قرضه پرداختني2.000.000
2.000.000
وجوه نقد

** تمرين  :حل حاالت دوم و سوم مثال فوق به عهده دانشجو است .
راهنمايي :حالت دوم صدور به صرف  ،منطبق ،بين تاريخ ( شناسايي و استهالك صرف و مخارج انتقالي)
راهنمايي :حالت سوم صدوربه كسر ،منطبق  ،بين تاريخ ( شناسايي و استهالك كسرو مخارج انتقالي )
*****بازخريداوراق قرضه قبل از تاريخ سررسيد*****

معموال اوراق قرضه درتاريخ سررسيد بازخريد مي شود كه ثبت آن به شكل زيراست:
**) اوراق قرضه پرداختني

××
××

وجوه نقد
اما اگر:

اوراق قرضه طبق شرايط مندرج در قراردادفروش آن قبل از تاريخ سررسيد بازخريد شود بايد به نكات زير توجه كرد :
)1
)2
)3
)4
)5
)6

محاسبه و ثبت بهره متعلقه تاتاريخ بازخريد به نسبت درصداوراق بازخريد شده.
حذف مانده حساب اوراق قرضه پرداختني به نسبت درصداوراق بازخريد شده .
حذف مانده حسابهاي صرف يا كسربه نسبت درصداوراق بازخريد شده .
حذف مانده حساب مخارج انتقالي به دوره هاي آتي به نسبت درصداوراق بازخريدشده.
پرداخت مبلغ بازخريد  +بهره محاسبه شده
ثبت مابه التفاوت بعنوان سوديازيان ناشي از بازخريد اوراق قرضه .

**) اوراق قرضه پرداختني

××

صرف اوراق قرضه

××

بهره پرداختني

××

زيان بازخريد

××
كسراوراق قرضه

××

مخارج انتقالي به دوره هاي آتي

××

وجوه نقد

××

سود بازخريد

××

*** توجه  :ثبت كلي است و يا صرف اتفاق مي افتد ويا كسر ،همچنين يا زيان وجود دارد يا سود.

******** دانشجويان عزيز ،با آرزوي سالمتي و بهروزي شما عزيزان لطفا مطالب باال را با دقت مطالعه و تمرين هارا حتما
حل نماييد و دراولين جلسه همراه خود بياوريد  .ضمنا با مرور پذيره نويسي سهام درشركتهاي سهامي عام كه قبال به صورت
اجمالي گفته شده  ،خودرا براي درس جديد آماده سازيد.
ماناباشيد و سرافراز ـ بني فاطمي

