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 پیشگفتار
 

صاحبان سرمايه  موردتوجههمواره که  است یموضوع ،سودآوری پروژه

ابی مالی ارزي عنوانروابط و محاسبات مربوط در منابعی که با باآنکه . باشدمی

 وجودبااين ،قرارگرفته مندانعالقهگسترده در اختيار  طوربه اندشدههيته

وسعه سازمان ت ،و افزايش سرعت محاسبات هاتحليلاستانداردسازی  منظوربه

 افزارنرمنسخه اوليه  ارائهاقدام به  1183در سال ( UNIDO) 1صنعتی ملل متحد

فارسی  ازجملهمختلف  هایزبانبه  افزارنرم. اين د( نموCOMFAR) 2کامفار

 عنوانبهبايتی  32و  XPاست ويندوز  بهتر آنبرای استفاده از و  شدهتهيه

 انتخاب شود. عاملستميس

و مواردی چون ارزيابی  داشته 3از ارزيابی مالیکاربردی فراتر  ،کامفار

شود ولی را شامل می 6سنجیو مطالعات امکان 5های سبز، تحليل4اقتصادی

                                                 
1 United Nation Industrial 

Development Organization 
2 Computer Model for 

Feasibility Analysis and 

Reporting 

3 Financial Analysis 
4 Economic Analysis 
5 Clean Development 
6 Feasibility Study 
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کتاب  مطالب لذا شود،توجه میبيشتر مالی  مباحثبه  حال حاضردر ازآنجاکه 

 .است شدهنيتدو همين تقاضا پايهنيز بر 

جموعه در فصل نخست به م باشد.میو يک پيوست فصل  پنجشامل کتاب 

 در فصل دوم و اشارهاست  موردنيازکه در ارزيابی مالی يک پروژه  هايیداده

در فصل سوم نحوه وارد نمودن . شودمیتوضيح داده  افزارنرمنحوه نصب 

 فرضپيشو چگونگی ايجاد تغيير در چارچوب  شدهدادهآموزش  هاداده

تحليل  و گيریگزارشهارم به چگونگی چفصل  .شودتوضيح داده می افزارنرم

وضيح ت مورداستفادهروابط رياضی تعدادی از  پنجمدر فصل پرداخته و نتايج 

 دهشارائهآوری اطالعات جمع یهابرگهدر پيوست کتاب نيز  .دنشومیداده 

 است.
 

 علی شهنوازی                                              

1315 پائيز                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 فصل اول
 

 موردنیازهای داده
 

 هایداده شودمیپيشنهاد  1وکارکسبو  توجيهی هایبرای تهيه طرح

، 2گذاریسرمايهثابت  هایهزينهگروه مشخصات کلی،  پنجدر  موردنياز

د. نشو آوریجمع 5سرمايه در گردش و 4، برنامه فروش3توليدساالنه  هایهزينه

 .زدپردامی هادادهاين فصل به معرفی اين 
 

 مشخصات کلی پروژه -1-1

واحدهای ، 7، محصوالت6ريزیبرنامهشامل افق پروژه مشخصات کلی 

 در. سازدمیسيمای کلی پروژه را مشخص  درواقعو  بوده 1و نرخ تنزيل 8پولی

در دست احداث  فرنگیگوجه، اطالعات يک کارخانه توليد رب 1-1جدول 

 .است شدهارائه
 

                                                 
1 Business Plan 
2 Fixed Investment Costs 
3 Annual Production Costs 
4 Sale Program 
5 Working Capital 

6 Planning Horizon 
7 Products 
8 Currencies 
9 Discounting 



 یگذارهيسرمای توجيهی هاطرح هيته                                                                                                                               8

 فرنگیرب گوجه تولیدکارخانه : مشخصات کلی 1-1جدول 

 توضیح مشخصه رديف

 پايان سال زمان ارائه ترازنامه 1

 سال 2 دوره ساخت 2

 ابتدای ماه نخست سال سوم برداریشروع بهره 3

 سال پنج برداریدوره بهره 4

 آخر سال هفتم برداریپايان بهره 5

 انتهای سال پنجم حسابداری سال مرجع 6

 تن 2622 تولیداسمی  فیتظر 7

 هر تنبه ازای دالر  122 محصولقیمت  8

 است.روپیه  5هر دالر  و هزار دالر ،هزار روپیه واحدهای پولی و نرخ ارز 9

 هزار روپیه حسابداریواحد  12

 درصد 12 هزينه فرصت سرمايه 11

 گرفتندرصد قرض 8وگذاریدرصد سرمايه 12 دهشتعديلگذاریبازده سرمايهنرخ  12

 سال 7 گذاریکل سرمايه خالص ارزش فعلی برای تعداد سال 13

           سال 5 آورده خالص ارزش فعلی تعداد سال برای 14

 ابتدای سال نخست تعیین سال ارزيابی 15

 معافیت دو سال بادرصد  22 مالیات بر درآمد 16
 

کارخانه دو سال  1، مشخص است دوره ساخت1-1که از جدول  طورهمان

 3اسمی. اين کارخانه دارای ظرفيت باشدمیآن پنج سال  2برداریبهرهو مدت 

پنجم سال دالر است.  111فروش هر تن محصول  متيقتن بوده و  2611ساالنه 

کامل  تيظرفکه پروژه با  استو زمانی  شدهانتخاب حسابداری 4مرجع عنوانبه

                                                 
1 Construction Phase 
2 Production Phase 

3 Nominal Capacity 
4 Reference Year 



 1                                                                                                      ازيموردنهای داده فصل اول:

 و 1حلیپول متجهيزات يا فروش محصول با  تأمين .باشدمیتوليد به مشغول 

 مشخص گردد.  3الزم است نرخ برابری ارزها لذا ،شدهانجام 2خارجی

تعيين  گذاریسرمايه 4های مالی الزم است هزينه فرصتدر محاسبه شاخص

ايگزين جگزينه بهترين که از  ایبازدهی بيشترين درواقعگردد. اين هزينه 

گاهی باشد. میدرصد  12ساخته و در اين مطالعه را مشخص  شودمیکسب 

 ،آنبه دست آوردن برای  و نبوده فردمنحصربه( IRR) 5نرخ بازده داخلی

ن شود که در ايداده میمنفی مثبت و  هایانيجرخالص به  متفاوتی هاینرخ

 6از طريق آورده نيز موردنيازسرمايه  باشند.درصد می 8و  12به ترتيب  پروژه

به تفکيک  ( راNPV) 8فعلیارزش خالص  توانمی ، لذاشدهنيتأم 7و تسهيالت

ه بنيز  هاشاخصاين برای محاسبه ورده محاسبه نمود. و آ 1گذاریسرمايهکل 

 ،یابيارزمرجع سال در اين پروژه،  شود.می گرفته نظردر سال  5و  7ترتيب 

درصد  21، 11با دو سال معافيت 11و ماليات بر درآمدبوده سال نخست  یابتدا

 باشد.می
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Local Currency 
2 Foreign Currency 
3 Exchange Rate 
4 Opportunity Cost 
5 Internal Rate of Return 
6 Equity 

7 Loans 
8 Net Present Value 
9 Total Investment 
10 Income Tax 
11 Tax Holidays 
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 1گذاریسرمایهثابت  هایهزینه -1-2

يری در با تغيير توليد تغي مدتکوتاهثابت اقالمی هستند که در  هایهزينه

، 2زمينخريد شامل  هاهزينهاين در پروژه حاضر . شودمیايجاد ن هاآنميزان 

و سرمايه  5پيش از توليد موردنياز، لوازم 4آالتماشين، تأسيسات، 3تجهيزات

بار و در خريد زمين يک. (2-1)جدول  دنباشمی 6در گردش شروع فعاليت

وازم ل ،آالتسال اول ساخت اتفاق افتاده ولی تجهيزات، تأسيسات، ماشين

در سال دوم پيش از توليد و سرمايه در گردش شروع فعاليت  موردنيازِ

ستون در و عمر مفيد اقالم ، 2-1جدول  پنجم. در ستون شوندمی خريداری

 .است شدهمشخصصورت درصدی از مبلغ اوليه به 7قراضهارزش نيز م شش
 

 گذاریهای ثابت سرمايه: هزينه2-1جدول 

 سال دوم  سال اول  هزينه رديف
 عمر

 )سال(
 قراضه

  درصد()

 122 - - هزار روپیه 222 خريد زمین 1

 12  5 هزار روپیه 52 هزار روپیه 152 تجهیزات 2

 52  22 هزار روپیه 322 هزار روپیه 122 تأسیسات 3

 12  12 هزار دالر 42 هزار دالر 122 آالتماشین 4

5 
 موردنیاززم الو

 پیش از تولید
 2  3 هزار دالر 5/7 هزار دالر 5/2 خارجی

 2  3 هزار روپیه 75 هزار روپیه 25 داخلی

6 
سرمايه در 

گردش شروع 
 فعالیت

 - - هزار دالر 5/2 - قوطی

 - - هزار روپیه 5/33 - فرنگیگوجه

 - - هزار روپیه 8/2 - نمک
 

                                                 
1 Fixed Investment Costs 
2 Land Purchase 
3 Equipment 
4 Plant Machinery 

5 Pre-Production Expenditures 
6 Initial Working Capital 
7 Depreciation Value 



 11                                                                                                      ازيموردنهای داده فصل اول:

 1ساالنه تولید هایهزینه -1-3

است. در  شدهگزارش موردمطالعهساالنه پروژه  هایهزينه، 3-1در جدول 

، نيروی 4، تعمير و نگهداری3، تسهيالت رفاهی2مواد اوليه هایهزينهاين جدول 

 چهارمستون  و در آمده 8یابو بازاري 7اداری، باالسری 6باالسری کارخانه، 5کار

 است. شدهمشخصهر هزينه  1سهم متغيرنيز 
 

 های ساالنه تولید: هزينه3-1جدول 

 (درصد) سهم متغیر مقدار هزينه رديف

 مواد اولیه 1

  122 هزار روپیه 222 فرنگیگوجه

  122 هزار روپیه 22 نمک

  122 هزار دالر 22 قوطی

  122 هزار روپیه 22 (تسهیالت رفاهیيوتیلیتی ) 2

  52 هزار روپیه 32 تعمیر و نگهداری 3

  22 هزار روپیه 52 نیروی کار 4

  2 هزار روپیه 82 باالسری کارخانه 5

  2 هزار روپیه 62 اداریباالسری  6

  52 هزار روپیه 42 بازاريابی 7
 

 برنامه فروش -1-4

ختلف م هایسالدر  (توليدفروش ) ميزان الزم است تعيين برنامه فروشدر 

 51 يببه ترت برداریبهرهو دوم  در سال اولپروژه  توليد. ظرفيت مشخص شود

-1ول )جد پردازدمیدرصد بوده و از سال سوم با ظرفيت کامل به توليد  75و 

                                                 
1 Annual Production Costs 
2 Raw Material 
3 Utilities 
4 Repair and Maintenance 
5 Labor 

6 Factory Overhead 
7 Administrative 
8 Marketing 
9 Variable 
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 ، لذاباشندمیبرحسب هزار  ی پولیحاضر واحدها مطالعهدر  ازآنجاکه. (4

 هزار دالر لحاظ شده است. 1/1قيمت هر تن 
 

 برنامه فروش :4-1جدول 

 هفتم ششم پنجم چهارم سوم سال

 122 122 122 75 52 ظرفیت )درصد(

 2622 2622 2622 1952 1322 سطح فروش )تن(

 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 قیمت )هزار دالر(
 

 (MDC) 1روزهای پوششسرمایه در گردش و  -1-5

، تسهيالت رفاهی، 2خاممواد  تأمين شاملسرمايه در گردش پروژه 

بيانگر فواصل  MDC، 5-1در جدول  باشد.توليد و توليد نهايی می زمانمدت

ام با ن ساالنهشوند. تعداد دفعات خريد زمانی است که مواد خام خريداری می

آيد. به دست می MDCبه  361از تقسيم  و شدهشناخته( Coto) 3ضريب گردش

ل در فواصنيز فرنگی دو روز بوده و درآمد فروش زمان توليد رب گوجهمدت

 شود. روزه دريافت می 31

 روزهای پوشش و ضريب گردش ،: سرمايه در گردش5-1جدول 

 )دفعه( ضريب گردش روزهای پوشش قلم شرح رديف

 خاممواد  1

 3 122 فرنگیگوجه

 12 32 نمک

 4 92 قوطی

 12 32  تسهیالت رفاهی 2

 182 2  تولید زمانمدت 3

 12 32  تولید نهايی 4
 

                                                 
1 Minimum Days Coverage 
2 Raw Materials 

3 The Coefficient of Turnover 



 
 
 
 
 
 
 
 

 فصل دوم
 

 کامفار افزارنرمنصب آشنایی و 
 

رفی و معانتخاب فونت مناسب هدف از اين فصل آشنايی با نحوه نصب، 

-رمخواهد توانست ن کاربراست. با مطالعه اين فصل کامفار  افزارنرممنوهای 

 افزار را نصب و اجرا نمايد.
 

 افزارنرمنصب  -2-1

با اجرای  .(1-2شکل ) نماييدانتخاب  Install زيرپوشه ازرا  SETUPفايل 

شده ظاهر و با انتخاب گزينه ، نمايش داده2-2ای که در شکل فايل پنجرهاين 

Next گزينه  .(3-2)شکل  شودايجاد می 1ای برای تعيين نوع نصبپنجره

STANDALONE را انتخاب و Next  زبان برنامه و مکان، سپس ديينمارا تائيد 

ای که در آن کامفار پوشهنام در مرحله بعد  (.4-2شود )شکل نصب تعيين می

 نسخهاطالعات  Next با انتخاب گزينه و، تعيين 5-2شود مشابه شکل ايجاد می

 شود.، نمايش داده می6-2صورت شکل شده بهنصب
 

                                                 
1 Setup Type 



 یگذارهيسرمای توجيهی هاطرحهيه ت                                                                                                                               14

 
 Installدر پوشه  SETUP: موقعیت فايل 1-2شکل 

 

 
 کامفار افزارنرم: پنجره خوشامدگويی 2-2شکل 

 



 15                                                                            کامفار      افزارنرمآشنايی و نصب  فصل دوم:

 
 : انتخاب نوع نصب3-2شکل 

 

 
 : انتخاب زبان و مکان نصب4-2شکل 

 



 یگذارهيسرمای توجيهی هاطرحهيه ت                                                                                                                               16

 
 کامفار نام برای پوشه : انتخاب5-2شکل 

 

 
 نصبدر حال : اطالعات نسخه 6-2شکل 

 



 17                                                                            کامفار      افزارنرمآشنايی و نصب  فصل دوم:

انتخابی انگليسی و  هایزبان، مشخص است، 6-2که از شکل  طورهمان

شکل  در مراحل نصب در مورداستفادهزبان  ،اين پنجره تائيدفارسی هستند. با 

 شودمی ظاهر HASP HL Device Driverنصب  پنجره و سپس ، انتخاب2-7

 فتهپذيرالزم است توافقنامه مربوط  اين برنامهمنظور نصب به .(8-2شکل )

، 11-2با ظاهر شدن شکل در ادامه  انتخاب شود. Installو گزينه  (1-2)شکل 

 .شودمی Restartرايانه  و افتهيانيپا نصب
 

 
 در مراحل نصب مورداستفاده: انتخاب زبان 7-2شکل 
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 HASP HL Device Driver: نصب 8-2شکل 

 

 
 HASP HL Device Driver: توافقنامه مربوط به 9-2شکل 

 



 11                                                                            کامفار      افزارنرمآشنايی و نصب  فصل دوم:

 
 افزارنرم: پايان نصب 12-2شکل 

 

 Crack یهالیفااجرای  -2-2

نتخاب و اافزار نرمکليک سمت راست بر روی آيکون با  شينماصفحهدر 

، شدهنصب افزارنرمدر مکانی که  (11-2شکل ) Open file locationگزينه 

را اجرا کنيد. شکل  startو  drregهای سپس فايل و منتقلرا  Crack زيرپوشه

 دهد.را نشان می Crack، محتويات زيرپوشه 2-12
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 افزارنرم: مکان نصب 11-2شکل 

 

 
 Crack زيرپوشه یهاليفا: 12-2شکل 

 

 نتخاب فونت مناسبا -2-3

، ظاهر 13-2شکل  صورتبهپنجره معرفی برنامه  ،افزارنرمبا اجرای 

پنجره به منوی نمايش رفته و گزينه زبان را انتخاب اين پس از تائيد  .شودمی

( تا در 15-2)شکل  فونت مناسب را تعريف کنيد ، سپس(14-2)شکل  نماييد

 (.16-2مراجعه بعدی ناسازگاری برطرف شود )شکل 
 



 21                                                                            کامفار      افزارنرمآشنايی و نصب  فصل دوم:

 
 فونت نامناسب اکامفار ب افزارنرم: پنجره معرفی 13-2شکل 

 

 
 : گزينه زبان در منوی نمايش14-2شکل 

 

 
 : انتخاب زبان و فونت مناسب15-2شکل 
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 فونت مناسب با: انتخاب زبان و فونت 16-2شکل 

 

 افزارنرمآشنایی با منوهای  -2-4

. در اين منو امکان ايجاد باشدمیپرونده  - مربوط به فايل ی نخستمنو

د. و بستن پروژه وجود دار سازیذخيرهقبلی،  هایپروژهپروژه جديد، بازخوانی 

 .دهدمیموجود در اين منو را نشان  هایگزينه، 17-2شکل 
 

 
 پرونده-منوی فايل هایگزينه: 17-2شکل 

 

نمونه نام داشته و امکان انتخاب نتايج خروجی، انجام  - طرحمنوی دوم 

ر اين د. سازدمیمحاسبات، نمايش نتايج خروجی و تحليل حساسيت را فراهم 

 .شوندمیفعال  هادادهبه ترتيب و با ورود  هاگزينه ،منو



 23                                                                            کامفار      افزارنرمآشنايی و نصب  فصل دوم:

 
 کامفار افزارنرمنمونه در  - : منوی طرح18-2شکل 

 

ا تغيير ر افزاردر نرم مورداستفادهتعاريف  توانمی منوی سومبا استفاده از 

امکان دسترسی به همچنين . اين منو را مديريت کرد 1هاگرهداده و 

منوهای چاپ، نمودارها و پروژه  (.11-2شکل ) سازدمی فراهمرا  حسابنيماش

ار پنجره تغيير ساختهای پارامتری و نيز به ترتيب برای تنظيم چاپ، تحليل

 دارند.کاربرد نمايش 
 

 
 منوی ويرايش هایگزينه: 19-2شکل 

 

                                                 
1 Nodes 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 فصل سوم
 

 افزارنرمداده به  واردکردن
 

يکی پس از ديگری  هاگرهکامفار با تکميل مشخصات پروژه،  در

. وجود يابدمیسفيد به قرمز تغيير از ، رنگ مربع جداولو با تکميل  جادشدهيا

بر روی با کليک سمت راست  بوده و 1گرهريزعالمت فلش نيز بيانگر وجود 

  مود.نايجاد جديد  گرهريز توانمینيز اضافه کردن گزينه  از طريقهر گره 
 

 معرفی پروژه جدید -3-1

را  نوع پروژه توانمیکه  شودمیايجاد  ایصفحه ،با انتخاب پروژه جديد

 6و معدنی 5، جهانگردی4، زيربنايی3یکشاورز، 2یصنعت هایگزينهاز ميان 

شان ن موردنظر، پنجره 1-3. در شکل کردمشخص را سطح مطالعه  وتعيين 

وان تشود که در آن میای ظاهر میبا تائيد اين شکل، پنجره است. شدهداده

 (.2-3مشخصات کلی پروژه را تعريف نمود )شکل 
  

                                                 
1 Sub Node 
2 Industrial 
3 Agricultural 

4 Infrastructure 
5 Tourism 
6 Mining 
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 : تعیین نوع پروژه و سطح مطالعه1-3شکل 

 

 
 معرفی پروژه جديد: 2-3شکل 

 

لی پروژه ک مشخصاتبرای تعريف  ایپنجره، مربع سفيدبا کليک بر روی 

در اين پنجره عنوان پروژه، شرحی بر آن،  .شودمیايجاد ، 3-3ل کمشابه ش

شود. چنانچه پروژه مشخص می 1ها، طبقه پروژه و ميزان تحليلزمان ورود داده

شده انتخاب 2ادامه فعاليت جاری باشد در آن صورت گزينه بهسازی و نوسازی

گذاری نيز به ترتيب هنگام سرمايه 4و توسعه پاک 3های مشارکتیو گزينه

حليل گيرند. تقرار می مورداستفادهمحيطی و توجه به مسائل زيست مشترک

و  خودکفايی ،م توجه به مسائلی از قبيل اشتغال، ارزآوریاقتصادی هنگا

 يی در منابع پايه از قبيل آب مصرفی کاربرد دارد.جوصرفه
 

                                                 
1 Depth of Analysis 
2 Expansion and Rehabilitation 

3 Joint-Venture 
4 Clean Development 



 27                                                                                       افزارنرمواردکردن داده به  فصل سوم:

 
 : تعريف مشخصات کلی پروژه3-3شکل 

 

 1زمانی ریزیبرنامه -3-2

مانی را ز ريزیبرنامهاطالعات مربوط به  افزارنرممشخصات پروژه،  تائيدبا 

هيه ريزی زمانی ماه تدر پنجره برنامه .کندمیدرخواست ، 4-3به شکل 

زمان برداری، مدت، سال شروع، مدت ساخت، زمان شروع بهره2ترازنامه

ر تهايی که تيرهو قسمت شدهمشخصبداری احسبرداری و سال مرجع بهره

 شوند.طور خودکار تکميل میتند بههس
 

                                                 
1 Planning Horizon 2 Month of Balance 
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 زمانی ريزیبرنامه: 4-3شکل 

 

 1معرفی محصوالت -3-3

 اقدام به معرفی محصوالت پروژهزمانی  ريزیبرنامهپنجره  ديتائ پس از

، گزينه جديد انتخاب و نام، هنگام معرفی محصول .(5-3شکل ) دشومی

 گردد.پايان توليد و ظرفيت اسمی تعريف میشروع، 
  

                                                 
1 Products 



 21                                                                                       افزارنرمواردکردن داده به  فصل سوم:

 
 و ظرفیت تولیدی : تعريف محصول5-3شکل 

 

 1واحدهای پولی -3-4

(. 6-3)شکل  دنشومیتعريف واحدهای پولی  محصولپنجره  تائيد پس از

ازآنجاکه قسمتی از تجهيزات از خارج وارد و محصول توليدی حاضر در پروژه 

صورت هزار روپيه و هزار دالر با انتخاب واحد پولی به دو گردد، لذاصادر می

. هنگام معرفی پول خارجی، نرخ ارز )نرخ تسعير اندشدهفيتعر گزينه جديد

شود. واحد شمارش مطلق بوده و محاسبات بر اساس هزار می تعيينارز( نيز 

ی است که امکان تغيير واحد شمارش و واحد هيبدشوند. روپيه گزارش می

ری توان عالئم اختصاحسابداری به دالر نيز وجود دارد. در اين قسمت میپولی 

  ير داد.را تغي هاآنبرای واحدهای پولی تعريف و با استفاده از گزينه ويرايش 
 

                                                 
1 Currencies 
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 واحدهای پولی تعريف: 6-3شکل 

 

 (MIRR) 2شدهو نرخ بازده داخلی تعدیل 1نرخ تنزیل -3-5

 حقوق صاحبان سهام ،گذاریسرمايهبرای کل نرخ تنزيل ، 7-3شکل در 

 مکان، نيز ا8-3شکل  است. در شدهمشخصو زمان محاسبه خالص ارزش فعلی 

 . شودمی فراهمشده نرخ بازده داخلی تعديلمحاسبه 

                                                 
1 Discounting 2 Modified Internal Rate of 

Return 



 31                                                                                       افزارنرمواردکردن داده به  فصل سوم:

 
 : تعیین نرخ تنزيل7-3شکل 

 

 
 شدهنرخ بازده داخلی تعديل :8-3شکل 

 

 گذاریسرمایهثابت  هایهزینه -3-6

 ثابت فراهم هایهزينه هایدادهامکان وارد نمودن  پنجره تنزيل تائيدبا 

ن قلم خريد زميثابت از اقالم مختلفی تشکيل يافته که  هایهزينه. شودمی
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هزار روپيه نياز دارد که در  211پروژه به زمينی به ارزش . باشدمیآن  نخست

ه در رنتيجشده، دشود. ازآنجاکه تنها ارزش زمين مشخصسال نخست تهيه می

دهيم. ارزش هزار روپيه را قرار می 211ستون مقدار يک و در ستون قيمت مبلغ 

که زمين استهالک  دهدیمدرصد قيمت اوليه بوده و نشان  111قراضه زمين 

بيشتر از  1ندارد. پرداخت برای خريد زمين با پول داخلی بوده و افزايش قيمتی

 (.1-3است )شکل  برای آن در نظر گرفته نشدهپروژه  تورمِ
 

 
 زمینتهیه  هزينه: 9-3شکل 

 

اين . شودمیمربوط  2و بهبود زمين سازیمحوطه هایهزينهپنجره بعدی به 

و  151معادل  یاعتباردر سال نخست و دوم مرحله ساخت به ترتيب با  هاهزينه

 11 قراضه ش. ارزدنشومیو در پنج سال مستهلک  اجراشدههزار روپيه  51

                                                 
1 Escalation 2 Site Development 



 33                                                                                       افزارنرمواردکردن داده به  فصل سوم:

و روش مورداستفاده برای محاسبه استهالک نيز خطی با توجه درصد مبلغ اوليه 

 (. 11-3شکل ) باشدمی 1به ارزش قراضه
 

 
 و بهبود زمین سازیمحوطه هایهزينه: 12-3شکل 

 

که در  باشدمیديگری  یانهيهزقلم  2هاساختمانکارهای عمرانی، بنا و 

است. اين فعاليت در سال نخست  واردشدهبه آن ، اطالعات مربوط 11-3شکل 

و  داشتههزار روپيه  311و  111معادل  ایهزينه بيترتو دوم مرحله ساخت به 

 درصد ارزش اوليه است. 51نيز آن  قراضه. ارزش شودمیسال مستهلک  21در 

باشد می 3آالت و تجهيزاتفرنگی نيازمند تهيه ماشينرب گوجه کارخانه

هزار دالر  161با اعتباری معادل ی خارجی بازارهاکه در دو سال ابتدايی از 

 11 هاآنسال بوده و ارزش قراضه  11شوند. عمر اين تجهيزات خريداری می

 (.12-3باشد )شکل گذاری اوليه میدرصد سرمايه
 

                                                 
1 Linear to Scrap 
2 Civil Works and Buildings 

3 Machinery and Equipment 
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 هاساختمانامور عمرانی، بنا و  هایهزينه: 11-3شکل 

 

 
 و تجهیزات کارخانه آالتماشین هایهزينه :12-3شکل 

 

و خارجی  یداخلکه با ارزهای  بودهنيز  1پيش از توليد مخارجپروژه دارای 

اطالعات با کليک سمت راست اين وارد نمودن  منظوربه. شوندمیخريداری 

                                                 
1 Pre-Production Expenditures 



 35                                                                                       افزارنرمواردکردن داده به  فصل سوم:

-3کل ش صورتبه ایپنجره ،بر روی عنوان گره و انتخاب گزينه اضافه کردن

، در اين شکل .سازدمیرا فراهم  گرهکه امکان تعريف زير شودمی، ايجاد 13

رای بدر قسمت تعداد و انتخاب گزينه اضافه کردن، دو زيرگره  2با ثبت عدد 

، 14-3. در شکل هستند شيرايوقابلکه  دوشمی مخارج پيش از توليد ايجاد

 .است شدهدادهخارجی نشان  –مخارج پيش از توليد 
 

 
 اضافه کردن اقالم جديد به پروژه: 13-3شکل 
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 خارجی -مخارج پیش از تولید : 14-3شکل 

 

هزار  5/7و  5/2هزار دالر مخارج پيش از توليد نياز دارد که  11 به پروژه

. عمر مفيد اين اقالم شودمیاول و دوم هزينه  هایسالدالر آن به ترتيب در 

هزار  111صفر است. مابقی امکانات به ارزش  هاآنسه سال و ارزش قراضه 

 هایهزينه، تخصيص 15-3. شکل شودمیروپيه از بازارهای داخلی تهيه 

 .دهدمینشان را  داخلی

 



 37                                                                                       افزارنرمواردکردن داده به  فصل سوم:

 
 داخلی –مخارج پیش از تولید : 15-3شکل 

 

 تولیدساالنه  هایهزینه -3-7

خام  موادهای هزينه نيتأمپروژه نياز به  برداریبهره هایسالدر طول 

، نيروی هو مواد اولي نگهداری ،يوتيليتی، تعمير، (، نمک، قوطیفرنگیگوجه)

 یستثناابه همگی رد کهدا مستقيم و بازاريابی اداریکار، باالسری کارخانه، 

، اطالعات مربوط 16-3. در شکل شوندمیخريداری  داخلیقوطی از بازارهای 

ياز دهد ساالنه نطور که شکل نشان میهمان آمده است. فرنگیگوجهتهيه به 

باشد. اين اطالعات تن می 2611فرنگی برای ظرفيت هزار روپيه گوجه 211به 

ازآنجاکه  .استدرصد آن متغير  111در سمت چپ پنجره واردشده و 

ست خشود و ظرفيت توليد در سال نمی یداريخرفرنگی سه بار در سال گوجه

هزار روپيه آخر  3/33ای برابر با ، درنتيجه هزينهباشدمیتن  1311برداری بهره

 .(16-3)شکل  گرددهای پروژه اضافه میسال دوم ساخت، به هزينه
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 فرنگیگوجهتهیه  هایهزينه :16-3شکل 

 

و هزار روپيه  21که ساالنه به ارزش  باشدمیديگری  خامنمک ماده 

هزار روپيه  8/1به ارزش اين ماده الزم است  ، لذاگرددمیماهانه تهيه  صورتبه

، اطالعات مربوط به نمک 17-3در سال دوم ساخت خريداری گردد. شکل 

 .دهدمیرا نشان 

باشد که برای تهيه آن پرداخت دالری قوطی، سومين ماده خام موردنياز می

شده بار و چهار بار در سال خريداریپذيرد. قوطی هر سه ماه يکصورت می

شود. نياز اوليه کارخانه برای اين دالر برای تهيه آن هزينه می زاره 21و ساالنه 

هزار دالر برآورد شده که در جدول مربوط و در سال دوم  5/2نهاده حدود 

 .(18-3شکل ) است شدهاضافههای پروژه ساخت به مجموع هزينه
 



 31                                                                                       افزارنرمواردکردن داده به  فصل سوم:

 
 تهیه نمک هایهزينه :17-3شکل 

 

 
 تهیه قوطی هایهزينه :18-3شکل 

 

در  آن ایهزينهچنانچه در فرآيند توليد نياز به خدمات رفاهی باشد مبالغ 

هزار  21ساالنه  دهدمی، نشان 11-3قسمت يوتيليتی وارد خواهد شد. شکل 

 درصد آن متغير است. 111که  شودمیهزينه  اين خصوصروپيه در 
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 خدمات رفاهی يا يوتیلیتی تأمین هایهزينه :19-3شکل 

 

که در محاسبه  باشدمیتعميرات، نگهداری و مواد اوليه، قلم ديگری 

 31پيداست از ، 21-3طور که از شکل همان. شودمیتوليد وارد  هایهزينه

به ميزان توليد ارتباطی آن درصد  51، اين قسمتهزار روپيه هزينه مربوط به 

  .است ثابت و نداشته

هزار  51اسمی کارخانه ساالنه  تيظرفنيروی کار موردنياز برای توليد در 

-3ل شود. در شکروپيه، هزينه داشته که در پنجره مربوط به دستمزد وارد می

 شده است.گزارشکار های مرتبط با نيروی ، هزينه21
 



 41                                                                                       افزارنرمواردکردن داده به  فصل سوم:

 
 تعمیرات، نگهداری و مواد اولیه هایهزينه :22-3شکل 

 

 
 نیروی کار هایهزينه :21-3شکل 

 

يم به مستق طوربه هاآن توانمین است که یيهاهزينه صرفتوليد نيازمند 

کارخانه سربار  هایهزينه، هاهزينهبه اين نوع از خاص ارتباط داد.  یانهاده

. (22-3) باشدمیهزار روپيه  81در پروژه حاضر  هزينهميزان اين . شودمیگفته 
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 کندمی صرفهای اداری هزار روپيه برای هزينه 61 پروژه ساالنه ،مشابه طوربه

(3-23.) 
 

 
 سربار کارخانه هایهزينه :22-3شکل 

 

 
 اداری هایهزينه :23-3شکل 

 



 43                                                                                       افزارنرمواردکردن داده به  فصل سوم:

هزار روپيه صرف  41که ساالنه  کنندمی بينیپيش پروژهبرنامه ريزان 

از حجم توليد  متأثر آندرصد  51تنها  که شودبازاريابی مستقيم  هایهزينه

 است. شدهداده، نمايش 24-3در شکل  هانهيهزاين . خواهد بود
 

 
 بازاريابی مستقیم هایهزينه :24-3شکل 

 

 برنامه فروش -3-8

 منظوربه فرنگیگوجه ربکه در معرفی پروژه اشاره شد، توليد  طورهمان

 .شودمیدالر انتخاب واحد پولی جدول برنامه فروش، لذا در  بوده،صادرات 

 است. شدهگزارش، برنامه فروش 25-3در شکل 
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 برنامه فروش :25-3شکل 

 

 سرمایه در گردش -3-9

در پنجره مربوط به سرمايه در گردش چهار قسمت وجود دارد که در آن 

 هایحساب و 3، موجودی نقد2دريافتی هایحساب، 1به موجودی انبار

، فرنگیگوجهکه  باشدمی مشخص، 26-3در شکل  .شودمیتوجه  4پرداختی

 31و  11، 31، 121رفاهی به ترتيب در فواصل زمانی  خدماتنمک، قوطی و 

ز زمان به دو رو فرنگیگوجهتوليد رب  ،بر اساس اطالعات. شوندمیروزه تهيه 

ازآنجاکه رب توليدی هر  .باشدمیروز  31 نيز آندوره انبارمانی نياز داشته و 

های دريافتی شود، درنتيجه حساببار برای صادرات آماده میروز يک 31

امکان مديريت منابع همچنين . کامفار (27-3شکل ) روزه است 31کارخانه نيز 

های پرداختی در خصوص حساب (.28-3کند )شکل را ميسر می نقدی

                                                 
1 Inventory 
2 Accounts Receivable 

3 Cash-in-Hand 
4 Accounts Payable 
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يين اين مسئله با تع شته ونداای ميان خريد و پرداخت وجود گونه فاصلههيچ

 است. شدهگرفتهدر نظر ، 21-3عدد صفر برای روزهای پوشش در شکل 
 

 
 موجودی انبار :26-3شکل 

 

 
 دريافتی هایحساب :27-3شکل 
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 موجودی نقدمديريت  :28-3شکل 

 

 
 پرداختی هایحساب :29-3شکل 
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 1مالی تأمین -3-11

ن آن تأمينحوه الزم است که )فصل چهارم( پس از تعيين نياز مالی پروژه 

ده منابع آور در سال اول و دوم ساخت از محاسباتبر اساس مشخص گردد.  نيز

و مابقی به صرف پروژه شده  (31-3)شکل هزار روپيه  7/283و  435به ترتيب 

-3)شکل  شودوام دريافت می صورتبه هزار روپيه 4/425و  5/652ميزان 

، تاريخی 2شرايط وام به محاسبه اقساط، دوره بازپرداخت. هنگام بررسی (31

شود. در توجه می 5و تعداد اقساط 4، زمان قسط اول3شودکه بهره پرداخت می

شده و اقساط برای تقسيط وام استفاده 6پروژه حاضر از روش اقساط مساوی

ان پاي ،و در سه قسط پرداخت خواهند شد. تاريخ اولين قسط 7صورت ساالنهبه

 منظوربهشوند. می دريافتماهه ال پنجم بوده و تسهيالت در چهار قسط ششس

صورت به 8تعيين تاريخ و مبلغ دريافت تسهيالت سربرگ جريانات نقدی وام

 شود.می، تکميل 32-3شکل 
 

                                                 
1 Source of Finance 
2 Repayment 
3 Month Interest Paid 
4 First Repayment 

5 Number of Repayment 
6 Constant Principle 
7 Yearly 
8 Disbursements 
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 گذارسرمايه یبرداشتو  یپرداخت: مقادير 3-32

 

 
 شرايط دريافت و پرداخت وام: 3-31
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 وام استفاده ازشرايط : 3-32

 

برای وارد نمودن مبلغ و تاريخ وام از گزينه جديد استفاده ، 32-3در شکل 

خودکار  صورتبهجدول سمت چپ صفحه  ،نموده و با افزودن مبالغ وام

اول و دوم ساخت  هایسالنياز مالی خود در بخشی از . پروژه شودمیتکميل 

فواصل زمانی  درهزار روپيه  7/212و  25/326 اقساطدر وام و  صورتبهرا 

 1شدن بهره ایسرمايهو  کردهدريافت درصد ساالنه  12با نرخ بهره  ماههشش

چنانچه دريافت وام با  (.33-3شکل ) پذيردمیتا پايان سال دوم ساخت انجام 

همراه باشد در  6و ساير 5، تضمين4، نمايندگی3از قبيل تعهد 2های جانبیهزينه

جانبی وارد  هایدرصدی از وام در سربرگ هزينه صورتبهآن صورت مبالغ 

 .(34-3 د )شکلشومی
 

                                                 
1 Capitalize Interest until 
2 Fees 
3 Commitment 

4 Agency Fee 
5 Guarantee 
6 Other Fee 
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 شدن آن ایسرمايهتعیین نرخ بهره وام و تاريخ : 3-33

 

 
 های جانبی دريافت وامهزينه: 3-34
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 1توزیع سود -3-11

در قسمت توزيع سود، الزم است به نحوه برداشت از عايدات پروژه پاسخ 

 31اختصاص  بههای مالی داده شود. اين قسمت پس از بررسی صورتحساب

کل . ششودمنتهی میی برداربهرهدرصد سود به صاحبان سرمايه از سال دوم 

 دهد.، نحوه توزيع سود را نشان می3-35
 

 
 توزيع سود: 3-35

 

 مالیات بر درآمد -3-12

نرخ و  د بود کههخواالزم در صورت تعلق ماليات بر درآمدهای حاصل، 

پروژه تا دو سال از در شرايط موجود  (.36-3شکل ) شرايط آن ثبت شود

اين امتياز با انتخاب گزينه شرايط خاص  بوده و برخوردارمعافيت مالياتی 

اطالعات است که  شود. پس از ثبت اينمیلحاظ ، 37-3مالياتی در شکل 

 (.38-3) شودمیارزيابی  آمادهپروژه 
 

                                                 
1 Profit Distribution 
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 تعیین نرخ و شرايط مالیات: 3-36

 

 
 تعیین شرايط خاص مالیاتی: 3-37
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 شدهتکمیلنمايی از پروژه : 3-38



 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 فصل چهارم
 

 و تحلیل نتایج گیریگزارش
 

يزان . نخست مپذيردمیو تحليل نتايج در سه قسمت انجام  گيریگزارش

نيز  پايانر د گردد.می، سپس توزيع سود تعيين شده برآورد موردنيازمنابع مالی 

 .شودمیتحليل حساسيت انجام  موردنظرنرخ بازده  تأمينبرای 
 

 موردنیازمالی منابع  -4-1

 - وی طرحاز من، منابع مالی گرهپيش از تکميل  موردنيازتعيين منابع برای 

 روی مربع سمت راستبر و  تائيدرا ( انتخاب نتايج خروجی 18-2نمونه )شکل 

پنجره مربوط ، با انتخاب انجام محاسبات .(1-4شکل )کليک نماييد  نتايج

ن شود. در ايانجام میمحاسبات شروع، گزينه ( و با تائيد 2-4)شکل  ظاهرشده

ند )شکل کخطايی را گزارش می افزار پيامدليل عدم تأمين منابع، نرممرحله به 

ردنياز و امکان تعيين ميزان وجوه مو افتهيادامه (. با تائيد اين پيام، محاسبات 4-3

 ،يزی مالیرمنظور برنامهجريانات نقدی به با مراجعه به نتايج تجاری از زيرگره

ود که اجرای پروژه به ترتيب با کمب دهدنتايج نشان میبررسی شود. فراهم می
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های اول و دوم دوره هزار روپيه در سال 1/711و  5/1187موجودی معادل 

 (.4-4باشد )شکل رو میساخت روبه
 

 
 انتخاب نتايج خروجی: 4-1

 

 
 انجام محاسبات: 4-2
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 کمبود وجوهخطای : 4-3 

 

 
 پروژه موردنیازوجوه : 4-4
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 توزیع سود -4-2

لی و منابع ما تأميننحوه جداول  ابتدا توزيع سود الزم استتعيين  برای

ه پروژحساب سود و زيان صورت ،مجدد گيریگزارشبا  و تکميلماليات 

، مشخص است سود خالص پروژه از 5-4طور که از شکل همان .بررسی شود

درصد از اين  31را سهم سهامدار توان و می شدهمثبت برداری بهرهسال دوم 

 (.35-3) تعيين کردسال 
 

 
 صورتحساب سود و زيان: 4-5

 

 1تحلیل حساسیت -4-3

به تحليل حساسيت  توانمیپس از انجام محاسبات و انتخاب نتايج 

رای ب موردنيازهدف از انجام تحليل حساسيت بررسی تغييرهای پرداخت. 

 طورهمان .باشدمیمشخصی بازده داخلی يا ارزش خالص فعلی دستيابی به نرخ 

که  شدهدرصد  86/17داخلی پروژه بازده نرخ  شدهمشخص، 6-4که در شکل 

                                                 
1 Sensitivity Analysis 
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. برای بررسی کنندمیدرصد تالش  21ان برای افزايش آن به گذارسرمايه

و درآمدی مواردی که  ایهزينهی اين خواسته ابتدا از ميان اقالم پذيرامکان

وده و مشخص نم زرا به همراه حداکثر تغيير مجا شتهوجود دا هاآنامکان تغيير 

. در کنيممی هاضاف سربرگسپس از طريق گزينه اضافه کردن به فهرست پايين 

ثبت معددی  ،منفی و برای درآمدهاعددی  ،هاهزينهبرای  قسمت حداکثر تغيير

 11پروژه حاضر امکان کاهش هزينه تهيه زمين تا در . شودمیدر نظر گرفته 

 افزارنرم ،شروع محاسبات با وجود دارد.درصد  11درصد و افزايش توليد تا 

 دهدمیادامه  درصد 21 نرخ بازده داخلیسقف تغييرات درخواستی را تا 

با ظر موردندستيابی به نرخ بازده داخلی که دهد نشان می (. نتايج7-4)شکل 

-میميسر در توليد  یدرصد 5درصدی در هزينه زمين و افزايش  11کاهش 

رصد و ثبت د تائيدبا انتخاب گزينه توان میهمچنين در اين قسمت  .باشد

 دام نمود.اقنيز و درآمدی جديد  ایهزينهنسبت به بررسی ترکيب  ات،تغيير
 

 
 تحلیل حساسیتانجام : 4-6
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 تحلیل حساسیت : نتايج4-7

 

 1عملکردخالصه  -4-4

جدول خالصه عملکرد پروژه حاوی اطالعاتی در خصوص خالص ارزش 

 شدهتعديل گذاریسرمايهو نرخ بازده  گذاریسرمايهفعلی، نرخ بازده داخلی 

 (.8-4شکل ) باشدمیبه تفکيک کل سرمايه و حقوق صاحبان سرمايه 
 

 
 : خالصه عملکرد پروژه4-8

                                                 
1 Summery Sheet 
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 خالصه -4-5
ص خالبوده و کارخانه دارای توجيه اقتصادی  آمدهدستبهطبق نتايج 

 باشد.میهزار روپيه  11/381 درصدی 12با نرخ تنزيل ارزش فعلی کل سرمايه 

نرخ بازده داخلی  ودرصد  86/17 پروژه گذاریسرمايهنرخ بازده داخلی 

. محاسبات فوق برای صاحبان استدرصد  5/14 شدهتعديل گذاریسرمايه

بر  و بوده صددر 18/17درصد و  51/21هزار روپيه،  15/316سرمايه به ترتيب 

مکان افزايش سودآوری پروژه با مديريت ااساس نتايج تحليل حساسيت 

. باشدمی سريم توليدو  هاهزينه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 فصل پنجم
 

 محاسبات مالی
 

لی، فعخالص ارزش  در محاسبه مورداستفادهدر اين فصل روابط رياضی 

 هتوضيح داداستهالک و  شدهتعديل، نرخ بازده داخلی نرخ بازده داخلی

 .شودمی
 

 1تنزیل و ترکیب -5-1

 ،ابتدا يا انتهای سال نخست تعيين گردد جريان مالی 2چنانچه سال مرجع

تنزيل  3عاملِ، mf(c/d) اگر. شودمیتنزيل و اگر پايان سال آخر باشد، ترکيب 

، 1-5از رابطه  را آن توانمیدر آن صورت  گرفته شود نظردر  يا ترکيب

 :محاسبه نمود
 

(5-1) m/12=(1+dc)m(c/d)f 

                                                 
1 Compounding 
2 Reference Date 

3 Factor 
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ان درصد بي صورتبهنرخ ساالنه تنزيل يا ترکيب بوده و  dcکه در آن 

 :ديآیمبه دست ، 2-5از رابطه  که هستتعداد ماه نيز  m. شودمی
 

(5-2) m =
زمان حال به روز) − (زمان مرجع به روز

30
 

 

از يک و اگر تعداد ماه  تربزرگ، 1-5رابطه چنانچه تعداد ماه مثبت باشد 

زش تعيين ار منظوربهاز يک خواهد شد. در محاسبات  ترکوچکمنفی باشد 

 :شودمی، استفاده 3-5تنزيلی يا ترکيبی از رابطه 
 

(5-3) Am =
A

f(c/d)
m

 

 

 .است A جريان مالیماه  mارزش تنزيلی يا ترکيبی  mAکه در آن 
 

 فعلیارزش خالص  -5-2

خالص درآمدی در  هایمجموع ارزش تنزيلی جريان ،خالص ارزش فعلی

 :شودمی، استفاده 4-5از رابطه  آنبرای محاسبه  بوده ومختلف  یهادوره
 

(5-4) NPV=∑ DCFj+DSV
n

j=1
 

 

و  jدر دوره  1به ترتيب جريان نقدی تنزيل شده DSVو  DCFjکه در آن 

 :دنشومیمحاسبه ، 6-5و  5-5 روابطاز  و بوده 2ارزش قراضه تنزيل شده
 

(5-5) DCFj=
Aj

f(c/d)
j

 

(5-6) DSV=
SV

f(c/d)
n

 

                                                 
1 Discounted Cash Flow 2 Discounted Salvage Value 
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مواقعی در  .استتعداد دوره  nو  jجريان خالص دوره  jAدر روابط فوق 

، جريان نقدی آن سال شودمی نييتعمرجع  عنوانبهکه انتهای سال نخست 

های نقدی ال جريانحبرای محاسبه ارزش ، 8-5و  7-5تنزيل نشده و از روابط 

 :گرددمیاستفاده 
 

(5-7) DCFj=
Aj

f(c/d)
j-1

 

(5-8) DSV=
SV

f(c/d)
n-1

 

 

 نرخ بازده داخلی -5-3

 یراو ببوده نرخ بازده داخلی  کندنرخی که خالص ارزش فعلی را صفر 

 :شودمی، استفاده 1-5از رابطه  آنمحاسبه 
 

(5-9) NPV=0 
 

 داشته باشيم، لذای متعددی هاپاسخممکن است برای نرخ بازده داخلی 

ين ا. در محاسبه شودمیمحاسبه  شدهتعديلنرخ بازده داخلی  آن،برای رفع 

-5و  11-5در روابط . شوندمیتنزيل  2ترکيب و مبالغ کسری 1بالغ مازادنرخ م

 است: شدهارائه، نحوه محاسبه ارزش مبالغ مازاد و کسری 11
 

(5-12) P=∑ Aj
+

n

j=1

 

(5-11) N=∑ Aj
-

n

j=1
 

 

                                                 
1 Surplus 2 Deficit 
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خالص مثبت و  یهاانيجرآينده و حال  ارزشبه ترتيب  N و Pکه در آن 

-5ه از رابط شدهتعديل گذاریسرمايهنرخ بازده در اين صورت . دهستنمنفی 

 :آيدمی، به دست 12
 

(5-12) 
MIRR= (

P

N
)

1
n
-1 

 

 استهالک -5-4

، خطی با 1بدون توجه به ارزش قراضه یخط هایکامفار روش افزارنرمدر 

برای محاسبه  4سنوات مجموعو  3نزولی شتابدار، 2توجه به ارزش قراضه

طه ارزش قراضه از راب برای تعييننخست در روش . شودمیاستهالک پيشنهاد 

 :گرددمی، استفاده 5-13
 

(5-13) SV=IBV×
SVR

100
 

 

 5به ترتيب ارزش قراضه، ارزش دفتری اوليه SVRو  SV ،IBVکه در آن 

 ،خطی بدون توجه به ارزش قراضه هستند. در روش 6و نرخ ارزش قراضه

 :شودمی محاسبه ،15-5، 14-5از روابط  هاسالاستهالک سال اول و بقيه 
 

(5-14) D1=
IBV

L
×
m1

12
 

(5-15) Dj=
IBV

L
 

 

                                                 
1 Linear to Zero 
2 Linear to Scarp 
3 Accelerated 

4 Sum of Years Digits 
5 Initial Book Value 
6 Salvage Value Rate 
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به ترتيب طول دوره استهالک به سال، تعداد  jDو  L ،m1 ،D1که در آن 

در روش خطی . باشدمی jماه سال اول، استهالک سال نخست و استهالک سال 

و  16-5ابط واز ر هاسالو بقيه  نخستاستهالک سال  ،با توجه به ارزش قراضه

 :آيد، به دست می5-17
 

(5-16) D1=
IBV-SV

L
×

m1

12
 

(5-17) Dj=
IBV-SV

L
 

 

 الزم است باشد،می نزولی شتابدارسوم محاسبه استهالک که روش  در

 برقرار باشد: jدر سال ، 18-5رابطه 
 

(5-18) DAj>
RBVj-1-SV

RLj
 

 

، ارزش jاستهالک نزولی سال به ترتيب  jRLو  jDA ،RBVj-1که در آن 

 .باشدمی 2استهالکباقيمانده  هایسالو  j-1در پايان سال  1دفتری باقيمانده

jRL  آيدمی، به دست 11-5از رابطه نيز: 
 

(5-19) RLj=L-j-
m1

12
+1 

 

استهالک سال اول و ارزش دفتری باقيمانده از  ،نزولی شتابداردر روش 

 :دنشومیمحاسبه  21-5و  21-5روابط 
 

(5-22) DA1=IBV×
DR

100
×
m1

12
 

                                                 
1 Remaining Book Value 2 Remaining Length of 

Depreciation 
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(5-21) RBV1=IBV-DA1 
 

استهالک سال اول، نرخ  بيترتبه  RBV1و  DA1 ،DRکه در آن 

. باشدمیو ارزش دفتری باقيمانده در پايان سال اول  1استهالک نزولی

 :دشومیمحاسبه  23-5و  22-5نيز با استفاده از روابط  هاسالاستهالک بقيه 
 

(5-22) DAj=IBVj-1×
DR

100
 

(5-23) RBVj=IBVj-1-DAj 
 

 2جمع سنواتالزم است  وع سنواتمجمروش  دربرای محاسبه استهالک 

(SODL ) شودمحاسبه ، 24-5از رابطه: 
 

(5-24) 
SODL=

(Y+1)×(Y+
2×m
12 )

2
 

 

افی اض یهاماهاستهالک و تعداد  هایسالبه ترتيب تعداد  mو  Yکه در آن 

از رابطه  3متوسطاستهالک باشد، در آن صورت  m=0. چنانچه استاستهالک 

 :آيدمی، به دست 5-25
 

(5-25) Dj=
L-j+1

SODL
×(IBV-SV) 

 

وده بو طول دوره استهالک  متوسطبه ترتيب استهالک  Lو  jDکه در آن 

 :شودمی، محاسبه 26-5از رابطه  و
 

(5-26) L=Y+
m

12
 

 

                                                 
1 Accelerated Depreciation 

Rate 

2 Sum of Digit Divisor 
3 Intermediate Depreciation 
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سال نخست و بقيه  متوسطاستهالک باشد، در آن صورت  m>0چنانچه 

 :آيدمی، به دست 28-5و  27-5به ترتيب از روابط  هاسال
 

(5-27) D1=
L

SODL
×
m

12
×(IBV-SV) 

(5-28) Dj=
Y-j+2

SODLadj
×(IBV-D1-SV) 

 

، 21-5بوده و از رابطه  1شدهتعديل سنوات مجموع adjSODLکه در آن 

 :شودمیمحاسبه 
 

(5-29) SODLadj=
(Y+1)×Y

2
 

 

، 31-5و  31-5باشد از روابط  m1≤mچنانچه در روش مجموع سنوات 

انچه و چن شدهاستفاده هاسالاستهالک در سال نخست و بقيه برای محاسبه 

m1≥m آيدبه دست می، 33-5و  32-5 از روابط استهالک ،باشد: 
 

(5-32) DS1=D1×
m1

m
 

(5-31) DSj=Dj-1×
(m-m1)

12
+Dj×

12-(m-m1)

12
 

(5-32) DS1=D1+D1×
(m1-m)

12
 

(5-33) DSj=Dj×
(m1-m)

12
+Dj+1×

12-(m1-m)

12
 

 

 

                                                 
1 Adjusted Sum of Digit 

Divisor 
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 هاداده کاربرگپیوست: 
 

 پروژه: مشخصات کلی 1 کاربرگ

 توضیح مشخصه رديف

  زمان ارائه ترازنامه 1

  دوره ساخت 2

  برداریشروع بهره 3

  برداریدوره بهره 4

  برداریپايان بهره 5

  حسابداری سال مرجع 6

  تولیداسمی  یتفظر 7

  محصولقیمت  8

  واحدهای پولی و نرخ ارز 9

  حسابداریواحد  12

  هزينه فرصت سرمايه 11

  دهشتعديل گذاریبازده سرمايهنرخ  12

  کل خالص ارزش فعلیتعداد سال  13

  آورده خالص ارزش فعلیتعداد سال  14

  تعیین سال ارزيابی 15
 

 گذاریهای ثابت سرمايه: هزينه2کاربرگ 

 هزينه رديف
سال 
 اول

سال 
 دوم

عمر 
 مفید

قراضه ارزش 
 )درصد(

     خريد زمین 1

     تجهیزات 2

     تأسیسات 3

     آالتماشین 4

     زم پیش از تولیدالو 5

     سرمايه در گردش شروع 6
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 های ساالنه تولید: هزينه3کاربرگ 

 سهم هزينه متغیر مقدار هزينه رديف

   اولیهمواد  1

   (تسهیالت رفاهیيوتیلیتی ) 2

   تعمیر و نگهداری 3

   نیروی کار 4

   باالسری کارخانه 5

   اداریباالسری  6

   بازاريابی 7
 

 برنامه فروش :4کاربرگ 

 هفتم ششم پنجم چهارم سوم سال

      ظرفیت

      سطح فروش

      قیمت
 

  پوشش و ضريب گردش، روزهای : سرمايه در گردش5کاربرگ 

 )دفعه( ضريب گردش روزهای پوشش قلم شرح رديف

    خاممواد  1

    تسهیالت رفاهی 2

    تولید زمانمدت 3

    تولید نهايی 4

 

توجيهی يا  هایبرای تهيه طرح

های آموزشی با شماره شرکت در دوره

 تماس بگيريد. 06166194190


