
2فصل 

 :سود خالص شركت بدين صورت محاسبه مي شود  -1

بي سيشركت 

2004دسامبر سال  31منتهي بهصورت سود و زيان 

) دالر ارقام به ميليون(

1000فروش خالص
)400(  رفتهبهاي تمام شده كاالي فروش  

)100( استهالك  
 500 بهره و مالياتكسرسود قبل از
)150(هزينه بهره

350مالياتمشمولسود
)119( )%34(ماليات

231سود خالص
 309افزايش سود انباشته

 65سود تقسيمي
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)سود هر سهم (  EPS  = سود خالص
تعداد سهام منتشرشده

٢٣١
١٠٠

$٢/٣١ 

)سود تقسيمي هر سهم (  DPS = مجموع سود تقسيمی پرداخت شده
تعداد سهام

١٢٠
١٠٠

$١/٢ 

)ذكر شده است 2002، سال 2004در چاپ اول، به چاي سال : نذكر( -3

2004و  2003دسامبر  31ترازنامه به تاريخ 



)ارقام به ميليون دالر(

2003200420032004

ها و حقوق صاحبان سهام بدهيها دارايي

هاي جاري بدهيهاي جاري دارايي  

24002000هاي پرداختني حساب800500وجه نقد

 1600 1200اسناد پرداختني 300 400اوراق بهادار قابل خريد و فروش

36003600هاي جاري مجموع بدهي900800هاي دريافتني حساب

 2000  1800موجودي كاال

 2800  3000 بدهي هاي بلند مدت 3600  3900هاي جاري مجموع دارايي

5200حقوق صاحبان سهامهاي ثابت دارايي

 8000  6000خالص ماشين آالت و تجهيزات

 11600  ٩٩٠٠و حقوق صاحبان سهام  مجموع بدهي   11600  9900ها ع داراييمجمو

:) ارقام به دالر (  محاسبه مي شودجريان نقدي عملياتي به صورت زير  -4

سود قبل از بهره و ماليات 500

100 استهالك+

)119( ماليات -

جريان نقدي عملياتي 481

ثابتدارائي هاي ارزش بدين معناست كه )با توجه به صورت سود و زيان ( دالر  100هزينه استهالك  -5

6000-100=  5900: برابر است با  ،، بدون در نظر گرفتن هيچگونه خريد و فروش2003سال از باقيمانده 



 

همچنين مي توانيم خالص .  8000-5900=   2100 : در نتيجه خالص مخارج سرمايه اي برابر است با

صرف شده براي خريد داراييهاي ثابت و وجوه حاصل بين وجوه مابه التفاوت مخارج سرمايه اي را به عنوان 

 2400-300= 2100: كنيم  از فروش آنها محاسبه

6-  

خالص سرمايه در گردش = دارائي هاي جاري  –بدهي هاي جاري   

2003سال  در) = 1800+900+400+800( –) 2400+1200= (3600-3900= 300  

2004در سال ) = 2000+800+300+500(-)2000+1600= (3600-3600= 0  

2004خالص افزايش سرمايه در گردش در سال =  2004خالص سرمايه در گردش سال  -2003سال  در گردشخالص سرمايه =  300-0=  -300  

همچنين خالص افزايش . استدالر  300ي كاهش خالص سرمايه در گردش به مقدار به معنا محاسبات فوق

  :هم محاسبه نمود  به صورت زيرسرمايه در گردش را مي توان 

 خالص افزايش سرمايه در گردش = تغيير در دارايي هاي جاري  –تغيير در بدهي هاي جاري 

300- ) =3600-3600 (–)3900-3600= (          

  :محاسبه مي شود  به صورت زيررايي هاي شركت اكارگيري ده جريان نقدي ناشي از ب مجموع -7

481  )4مساله (جريان نقدي عملياتي   

)2100(   )5مساله(خالص مخارج سرمايه اي)-(   

)6مساله (در گردش  خالص مخارج سرمايه)-(  )300(    

)1319( ناشي از به كارگيري داراييهاجريان نقديمجموع    

 



علت اين است كه هزينه هاي سرمايه اي . سود خالص شركت مثبت اما جريان نقدي آن منفي است: نكته

كلي  ؛ به طورلحاظ مي گردندجريان نقدي واقعي  در محاسبهنمي شوند اما منظور سود خالص  در محاسبه

 . نيستمعادل جريان نقدي با خالص  سود

8-  

 )2004صورت سود و زيان ( 

بهرههزينه   150

خالص بدهي هاي جديد -  200

پرداختي به بستانكاران    جريان نقدي   350

 

9-  

120  )2مساله (تقسيمي سود  

خالص حقوق صاحبان سهام اضافه شده-  )1789(

)1669(      سهامدارانپرداختي بهجريان نقدي 

 

حقوق صاحبان سهام موجود در  استفادهبا را  اضافه شدهخالص حقوق صاحبان سهام شما نمي توانيد  :نكته

 شوديرا بخش حقوق صاحبان سهام هم شامل سهام عادي و هم سود انباشته مي محاسبه كنيد زها ترازنامه 

با استفاده حقوق صاحبان سهام اضافه شده خالص  .) در ترازنامه منعكس نشده اندبه طور مجزا  دو قلماين ( 

سهامداران و متعلق به همچنين توجه كنيد كه مجموع جريان نقدي  .سهام عادي محاسبه مي شود ارزشاز 

مجموع جريان نقدي ناشي از به كارگيري  يعني برابر 350) + -1669= (  -1319برابر است با  وام دهندگان

 . دارايي هاي شركت



   1195:  كنيدمحاسبه  راجريان نقدي عملياتي بايد نخست  -10

  497                :ها راييمجموع جريان نقدي ناشي از به كارگيري دا                          

 ) 41(                                 :وام  دهندگانجريان نقدي پرداختي به                           

  497-) 41= (538                     :جريان نقدي پرداختي به سهامداران                           

محاسبه كنيد، زيرا مجموع جريان نقدي  مي توانيد جريان نقدي پرداختي به سهامداران را مستقيماً :نكته

 . و سهامداران برابر است با مجموع جريان نقدي ناشي از به كارگيري دارايي ها  وام دهندگانپرداختي به 

ماليات درآمد بهره اضافي است و براي محاسبه ماليات نربوط به سود محاسبه   در چاپ اول،: تذكر(– 11

 )عمل كرد 2-6تقسيمي نيز بايد از مانند جدول 

 5000)                          50.000×  10/0( سود نقدي دريافتي  

 1250%                                                     25مقدار ناخالص 

 6250الص                                                     سود نقدي ناخ

 5/1812                                               %)  29(ماليات فدرال   

 5/833)                1333/0× 5000(  تخفيف مالياتي سود تقسيمي

 979             خالص ماليات فدرال                                        

 5/489%)                                                50 (ماليات استاني   

 5/1468ماليات                                                           مجموع

                                                    



نرخ موثر ماليات=  25/1× ) فدرال  نرخ -1333/0(  + )نرخ استاني % = ( 59/33  

12- 

 70.000 مانده مستهلك نشده ابتداي سال  :سال اول

  1 1(خالص خريد2 2 39500( 19.750 

 89.750 مستهالك نشده مجموع مبلغ 

 509.71 %)20(استهالك  

 71.800مانده مستهلك نشده در پايان سال

 71.800مانده مستهلك نشده ابتداي سال :سال دوم

  1  19.750 خالص خريد2

 91.550مستهالك نشدهمجموع مبلغ

 18.310 %)20(استهالك  

 73.240 مانده مستهلك نشده در پايان سال 

 73.240 مانده مستهلك نشده ابتداي سال :سال سوم

 14.648%)20(ومسسالاستهالك

 8/5126%35سال سوم با نرخصرفه جويي مالياتي در

 

قيمت خريد منهاي قيمت فروش   :برابر است بادر سال اول  خالص خريد داراييهانكته قابل توجه آن است كه 

 % 50و با در نظر گرفتن نرخ ) هر كدام كه كمتر باشد( دارايي يا هزينه اوليه 

13-                     



 سوم  حالت دوم  حالت اول حالت 

 250.000 250.000 250.000 مانده مستهلك نشده ابتداي دوره 

 170.000 400.000250.000فروش

 0 . 150.000 استهالك  برگشت

 80.000 0 0 مانده مستهلك شده جديد 

 40.00000 منفعت سرمايه اي

 0 0 0 زيان نهايي 

دارايي گروه اين در  هنوز صورت،در اين جا هيچگونه زيان ناشي از فروش دارايي وجود ندارد، در هر   :نكته

 . وجود دارد 
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   A    B    C گروه دارايي 

 200.000 استهالك  برگشت

  160.000 0 زيان ناشي از فروش دارايي ها 

  40.000 50.000 منفعت سرمايه اي 

  زيان سرمايه اي 

 27.500%)                                                           20نرخ ( هزينه استهالك 

15- 

91/000( سود قبل از ماليات
1 0/35(  140.000

 200.000 استهالك  برگشت

567.500)50.000+40.000(×75/0منفعت سرمايه اي 



 ) 160.000( زيان ناشي از فروش دارائي ها 

 ) 27.500( استهالك 

220.000مشمول مالياتمبالغ مجموع 

 77.000 %) 35با نرخ ( ماليات قابل پرداخت 

 15.000 ماليات سرمايه گذاري  تخفيف: مي شودكسر 

62.000خالص ماليات قابل پرداخت

 

16-  

 100.000       اولمانده مستهلك نشده در ابتداي سال Aگروه 

 27.500 )150.000×9/0-80.000(×  50/0خالص خريد داراييهانصف  

 127.500مانده 

 25.500 %)20با نرخ ( استهالك سال اول  

 102.000 مانده مستهلك نشده در ابتداي سال دوم 

 20.400 %)20با نرخ ( استهالك سال دوم  

 40.000 مانده مستهلك نشده در ابتداي سال دوم Bگروه 

 15.000داراييهافروش 

 25.000 مانده 

 5000%)20با نرخ(استهالك سال دوم 

 30.000مانده مستهلك نشده در ابتداي سال دوم Cگروه 

   



 55.000 فروش داراييها 

 )25.000(مانده 

 80.000 سود قبل از ماليات 

   Aگروه 

 10.000 )100.000-80.000(×  50/0منفعت سرمايه اي مشمول ماليات  

   Bگروه 

 2.500 )20.000-15.000(×  50/0منفعت سرمايه اي مشمول ماليات  

 25.000 زيان ناشي از فروش دارائي 

   Cگروه 

 5.000 منفعت سرمايه اي مشمول ماليات 

 استهالك برگشت 

 :با توجه به محاسبات فوق براي سه گروه دارايي، خواهيم داشت

25.000 

 97.500 سود مشمول ماليات 

 39.000 %)40با نرخ ( ماليات  
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 0 2002مانده مستهلك نشده در ابتداي سال 

 5500 )11.000(×  50/0خريد 

 1.100%)20با نرخ( استهالك 

 4.400 مانده مستهلك نشده 

 5.500از خريد50/0:مي شوداضافه 

 20039.900مانده مستهلك نشده در ابتداي سال



 1.980 %) 20با نرخ ( استهالك 

 7.920مانده مستهلك نشده

 7.920 2004مانده مستهلك نشده در ابتداي سال 

 5.500)10.000+12.000+4.500-5.000(×50/0 خريدخالص 

 13.420 مانده 

 2.684%)20با نرخ( استهالك 

 10.736 مانده 

 200.000 سود مشمول ماليات قبل از كسر استهالك 

 1.000 50/0× ) دالر ماشين اسپاگتي 2000(منفعت سرمايه اي مشمول ماليات

 ) 2.684( كسر استهالك

 198.316مقدار مشمول ماليات

 4/79.326 %) 40با نرخ ( ماليات 
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1(   

 5.000 تقسيميسود درآمد ناشي از 

 1.250  درصدي 25افزايش 

 6.250 ناخالص تقسيمي سود 

 5/1.812)درصد29با نرخ(ماليات فدرال

 5/833 سود تقسيمي  يماليات تخفيف



 979خالص ماليات فدرال

 55/440)درصد45با نرخ(ماليات استاني

 55/1.419مجموع ماليات

 45/3.580 از ماليات پس سود خالص 

 

 6375                                                               :بهره درآمد) 2

 31/3.694                 6375× ) 1-4205/0( سود بعد از كسر ماليات     

 29/0×) 1+45/0= ( 05/42%    :نرخ ماليات تركيبي فدرال و استاني برابر است با مجموع  :نكته

 

 اي منفعت سرمايه  درآمد حاصل از) 3

 5.250                                           ايمنفعت سرمايه 

 72/1.655)                    250.5×75/0× 4205/0(ماليات 

 28/3.594از كسر ماليات                               پسسود 

، بنابراين اوراق قرضه حاصل مي شوداز كسر ماليات از محل خريد اوراق قرضه  پسسود مقدار بيشترين 

 . بهترين گزينه است

 

 

 



 3مسائل فصل 

تايپ شده است و اعداد  ذيل مجموع داراييهاي  2005، سال 2003در چاپ اول، به جاي سال : نذكر( -1

 ))جاري هم اشتباهاً اضافه شده است

 وگان دولپمنتگشركت 

 )تغييرات (  2004و  2003دسامبر  31ترازنامه در تاريخ 

 
 ي ها دارائ

 تغييرات 

 دارايي هاي جاري 
 وجه نقد 

 
1000-

+2000ي نحساب هاي دريافت
 -500 موجودي كاال 

+500جمع
 +1500 دارايي هاي ثابت 

خالص ماشين آالت و تجهيزات
 +2000 مجموع دارائي ها 

بدهي و حقوق صاحبان سهام 
  بدهي هاي جاري 
-500ينحساب هاي پرداخت

 +416 ي ناسناد پرداخت
 -84 جمع 

 -2000 بدهي بلندمدت 
  حقوق صاحبان سهام 

+2500سهام عادي و صرف سهام
 +1584 سود انباشته 

 +2000مجموع بدهي ها و حقوق صاحبان سهام
 

  :منابع و مصارف وجه نقد در زير خالصه شده است 



 مصارف وجوه منابع وجوه 

 2000افزايش در حساب هاي دريافتني          500                   كاهش در موجودي كاال  

 500كاهش در حساب هاي پرداختني          416افزايش در اسناد پرداختني                

 2000كاهش در بدهي هاي بلندمدت            2500افزايش در سهام عادي                   

 1500         دارائي هاي ثابت    خريد  خالص 1584افزايش در سود انباشته                   

 6000كل مصارف                                     5000                           كل منابع         

1000خالص كاهش در وجوه                   

 

دالر هزينه  3000دالر افزايش در دارايي هاي ثابت و  1500 گوگان نشانگرورت هاي مالي شركت ص – 2

(  .دالر است 4500براي خريد دارايي هاي ثابت  گوگاناستهالك است، بنابراين مبلغ واقعي سرمايه گذاري 

 : زير است به صورتگان گوصورت تغييرات در وضعيت مالي شركت ) 3000+1500

 وگان دولپمنتگشركت 

 2004ان وجوه نقد سال صورت جري

  فعاليت هاي عملياتي          
 سود خالص

 :اضافه مي شود
2640 

 3000 استهالك 
كااليكاهش موجود
 : كسر مي شود 

500 

 -2000ينافزايش در حسابهاي دريافت
 -500 ينكاهش در حسابهاي پرداخت

 3640خالص جريان وجوه ناشي از فعاليتهاي عملياتي
  فعاليت هاي سرمايه گذاري           



 -4500 خريد دارايي ثابت 
 -4500 خالص جريان وجوه ناشي از فعاليتهاي سرمايه گذاري 

  فعاليت هاي تامين مالي           
 +416افزايش در اسناد پرداختني
 -2000 كاهش در بدهي بلند مدت

 -1056سود تقسيمي پرداختي
 +2500 افزايش در سهام عادي 

 -140خالص جريان وجوه ناشي از فعاليتهاي تامين مالي
 خالص كاهش در وجه نقد 

 
1000 

 )تايپ شده است 2005، سال 2003در چاپ اول، به جاي سال : تذكر( -3

درصدي از كل دارايي ها نشان داده مي شوند  صورتدر ترازنامه هم مقياس، هر يك از اقالم ترازنامه به 

 : به شرح زير است  گوگانترازنامه هم مقياس شركت 

 وگان دولپمنتگشركت 

 2004-2003دسامبر سال هاي  31ترازنامه هم مقياس در تاريخ 

 تغييرات  2004 2003 دارايي ها

  دارايي هاي جاري

 % -3/2 %6%3/8 وجوه نقد 

 +2/3 22 8/18 ي نحساب هاي دريافت

 -4/1 9 4/10 موجودي كاال 

 -5/0 5/3737 جمع 

    دارايي هاي ثابت 

 +5/0 63 5/62 خالص  ماشين آالت و تجهيزات 



 0 100 100 مجموع دارايي ها

    سهامبدهي ها و حقوق صاحبان 

  بدهي هاي جاري 

 %-3/1 %5 %3/6 حساب هاي پرداختني 

 +3/0 8/12 5/12 اسناد پرداختني 

 -1 8/188/17 جمع 

 -3/5 26 3/31 بدهي هاي بلند مدت

    حقوق صاحبان سهام

 +8/3 2/2933 سهام عادي 

 +4/2 8/202/23 سود انباشته 

 +2/6 2/56 50 جمع 

 0 100 100 مجموع بدهي ها و حقوق صاحبان سهام 

درصدي از فروش نمايش  صورتدر صورت سود و زيان هم مقياس هر يك از اقالم صورت سود و زيان به  -4

 : بدين صورت است  گوگانصورت سود و زيان هم مقياس شركت . دداده مي شو

 دولپمنت گوگانشركت 

 2004دسامبر  31صورت سود وزيان هم مقياس براي سالهاي منتهي به 

 %100 فروش 

 64ه كاالي فروش رفتهبهاي تمام شد

 12 استهالك 

 24 و ماليات بهره سود قبل از كسر 

 8 بهره پرداختي



 16سود مشمول ماليات

 4/5%)34(ماليات

 6/10سود خالص

  3/6 سود انباشته          

 3/4 سود تقسيمي         

 )تايپ شده است 2005، سال 2003در چاپ اول، به جاي سال : تذكر(-5

يك در نظر  ،به عنوان مبنا 2003سال مبنا است، هر يك از اقالم ترازنامه در سال  2003كه سال  از آنجا

بر مبناي سال پايه نشانگر افزايش يا كاهش هر يك از اقالم  2004در سال اقالم ترازنامه . گرفته مي شوند

     2004جوه نقد در سال و 75/0به عنوان مثال ، ارزش .است ) سال پايه ( 2003در سال متناظر 

)3000
4000 همچنين . است 2004تا  2003كاهش در مانده وجوه نقد از سال % 25نشان دهنده ، ) 0/75

درصدي در حساب هاي دريافتني  22نشانگر افزايش  2004حساب هاي دريافتني در سال  22/1ارزش 

 : است  زير مبناي سال پايه اين شركت به صورت ترازنامه بر. است 

 دولپمنت گوگانشركت 

 2004و  2003دسامبر سالهاي  31ترازنامه برمبناي سال پايه در 

 20042003دارايي ها

 دارايي هاي جاري
 75/01وجوه نقد

 22/11حساب هاي دريافتني

 1 9/0 موجودي كاال 

 1 03/1 داراييهاي جاريجمع 

 دارايي هاي ثابت



 1 05/1 خالص ماشين آالت و تجهيزات

 1 04/1 مجموع دارايي ها 

 بدهيها و حقوق صاحبان سهام
   

   بدهي هاي جاري
 1 83/0 حساب هاي پرداختني 

 1 07/1 اسناد پرداختني 

 99/01جمع

 1 87/0 بدهي هاي بلند مدت 

   حقوق صاحبان سهام

 18/11سهام عادي و صرف سهام

 1 16/1 سود انباشته 

 1 17/1 جمع 

 04/11مجموع بدهي و حقوق صاحبان سهام
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=نسبت جاري  جاري بدهيهاي
جاري داراييهاي

=   = 18500
8916 2/07 

نسبت آني  جاري بدهيهاي
جاري داراييهاي - كاال موجودي

=  =  18500 4500
8916 1/57 

 نسبت وجه نقد 
جاري بدهيهاي

نقد وجه
=  = 3000

8916 0/34 

سرمايه در گردش خالص نسبت  داراييهامجموع
خالصگردشدرسرمايه

= = 18500 8916
50000 0/19 

 =  دوره استقامت
 روزانهعملياتي هايهزينهمتوسط

جاري داراييهاي
= = 

18500
4384   روز 422



16000 متوسط هزينه  عملياتي روزانه  : نكته
365 43/84 
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 = نسبت بدهي  داراييهامجموع
داراييها مجموع - سهامصاحبانحقوقمجموع = 50000 28084

50000 0/44 

=نسبت بدهي به حقوق صاحبان سهم سهامصاحبانحقوقمجموع
بدهيمجموع  =  21916

28/084 0/78  

 = مالكانهضريب   سهامصاحبان حقوقمجموع
 داراييهامجموع

= 50000
28084 1/78 

نسبت بدهي بلند مدت  بلندمدتبدهيسهامصاحبانحقوقمجموع
بلندمدتبدهي

+
= = 13000

13000 28084 0/32 

پوشش هزينه بهره دفعات نسبت  =  
بهرههزينه

مالياتوبهرهازقبلسود =  6000
2000   بار3

 = ي بهرهنسبت پوشش نقد بهرههزينه
+ مالياتو بهرهازقبلسوداستهالك  =6000 3000

2000   بار 4/5
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=گردش موجودي كاال   دورهپايانموجودي
16000 =  رفته فروشكااليشدهتمامبهاي

4500  دفعه  3/56

متوسط دوره گردش موجودي=  
كاال موجوديگردش

365 = روز365
3/56  روز 103

ي نگردش حسابهاي دريافت =
دريافتنيحسابهاي

فروش  = 25000
11000   بار2/27

حسابهاي دريافتني  وصولدوره متوسط  =
دريافتنيحسابهايگردش

روز365  = 365
2/27  روز161

 =گردش خالص سرمايه در گردش 
خالصگردشدرسرمايه

فروش ۲/۶۱= بار   

ثابت هاي گردش دارايي  = 
 ثابتداراييهايخالص

فروش =
25000
31500  بار0/79



دارايي ها مجموع گردش  = 
داراييها مجموع

فروش =
25000
50000  بار0/5

 

9- 

=حاشيه سود 
فروش

 =  خالصسود 2640
25000 %10/56 

 (ROA)بازده دارايي ها 
داراييها مجموع
 خالصسود

=  2640
50000 %5/28 

%9/40
28084
2640

 سهامصاحبانحقوقمجموع
خالصسود

 بازده حقوق صاحبان سهام===
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 : بازده دارايي ها به صورت زير نوشته مي شود 

ازده دارايي ها ب
داراييهامجموع

فروش
فروش

خالصسود
داراييها مجموع
 خالصسود

×==  

 =بازده دارايي ها  حاشيه سود × دارايي ها  مجموعگردش    

دارايي ها  مجموعو گردش ) محاسبه شد  9در مسئله ( درصد است  59/10،  گوگانحاشيه سود شركت 

زير به صورت  گوگان هايبنابراين، بازده دارايي. )محاسبه شد) 8و3و4 ئلكه در مسا( است  5/0برابر با 

 : محاسبه مي شود 

هابازده دارايي   حاشيه سود  =    ×   دارايي ها  مجموعگردش   ۰/۱۰۵۶=  × ۰/۵۰ ۰/۰۵۲۸ %۵/۲۸= =  

و ضريب  دو نسبت گردش مجموع داراييها بازده حقوق صاحبان سهام را مي توان به صورت حاصلضرب

 : مالكانه نوشت 

 بازدهي دارايي ها  =بازده حقوق صاحبان سهام    × ۱/۷۸×۰/۰۵۲۸ =ضريب مالكانه     = ۰/۰۹۴ %۹/۴ =   

 . است  9در مسئله  ROEاين راه حل مشابه نتيجه حاصل از روش محاسبه : كتهن



ROE  را مي توان به طريق زير تجزيه نمود:  

ROE   =   حاشيه سود       ×   گردش كل دارايي ها       ×   ضريب مالكانه    

 = ۰/۱۰۵۶  ×    5/0   ×۱/۷۸ %۹/۴ =  
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(EPS)سود هرسهم    =  2640
1000 2/64 

درآمد هر سهمنسبت قيمت به   = 40
2/64 15/2 

40 =نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري هر سهم 
28/08  بار1/42

28084 =ارزش دفتري هر سهم 
1000 28/08 

نسبت بدهي . نسبت بدهي به حقوق صاحبان سهام را مي توان از روي نسبت بدهي نيز محاسبه كرد -12

از  20/0بدهي به ازاي هر يك دالر دارايي است يا به ازاي هر يك دالر ،  20/0نشان دهنده  گوگانجديد 

بنابراين، نسبت بدهي . از طريق حقوق صاحبان سهام تامين مالي شده است) 1-20/0=80/0( طريق بدهي و 

0/2: به حقوق صاحبان سهام برابر است با
0/8 ت بدهي به حقوق ضريب مالكانه نيز مي تواند از نسب.  0/25

به ازاي هر يك  گوگانروش اول با استفاده از اين واقعيت است كه . صاحبان سهام به دو روش محاسبه شود

شود  بدين صورت محاسبه مي گوگانحقوق صاحبان سهام دارد، بنابراين ضريب مالكانه  80/0دالر دارايي ، 

: 1
0/8 1/25 

 : مي آيد  به دستدر روش دوم ضريب مالكانه با استفاده از نسبت بدهي به حقوق صاحبان سهام 

بدهي +1
=حقوق صاحبان سهام  1 ۰/۲۵ ۱/۲۵+ =  

 : دست آورد ه نت بوبازده حقوق صاحبان سهام جديد را مي توان از طريق نسبت دوپ



 ROE= حاشيه سود × گردش مجموع دارايي ها × ضريب مالكانه =  1056/0×  5/0×  1/ %25 =  256/6

 

، با استفاده از نسبت بدهي جديد، كل حقوق مورد نيازبراي تعيين مقدار حقوق صاحبان سهام جديد 

 : ين مي كنيم عيبعد از تامين مالي جديد را ت گوگانصاحبان سهام براي توسعه 

نسبت مجموع بدهي = 50000 مجموع حقوق صاحبان سهام
50000 0/2   

بنابراين، تامين مالي حقوق . دالر 000/40با  است با حل معادله فوق ، كل حقوق صاحبان سهام ، برابر

 40.000-28.084=11.916: صاحبان سهام اضافي برابر است با 

دالر از بدهي هاي بلند مدت موجود است  11916 كاهشنشان دهنده نتيجه فوق كه در ضمن توجه كنيد 

 13000 – 11916= 1084 :مي رسد دالر 1084به كه در نتيجه مبلغ آن 

ازاي به  گوگان. آورد به دستنسبت بدهي به حقوق صاحبان سهام را مي توان از نسبت بدهي جديد  -13

از محل حقوق صاحبان  آن20/0بدهي و داراييها از  80/0بدهي دارد، يا به عبارتي  80/0هر يك دالر دارايي، 

0/80: بنابراين نسبت بدهي به حقوق صاحبان برابر است با. سهام تامين مالي شده است
0/20 ۴=  

ضريب مالكانه =  4+1= 5  

4/26   = %2640  /0  =5 ×50/0  ×1056/0  =ROE  جديد 

 : دست آورد ه ي توان با حل معادله زير بكل حقوق صاحبان سهام بعد از تامين مالي جديد را نيز م

8/0 =50000 مجموع حقوق صاحبان سهام
 نسبت بدهي =  50000

: بااست  برابراست و بدهي اضافي مورد نياز براي تامين مالي نيز دالر  10.000حقوق صاحبان سهام شركت ، 

18.084 – 10.000=  8084دالر   



گردش حساب  زيري، نخست از طريق معادله نحسابهاي دريافتبراي تعيين مقدار كاهش مورد نياز در  -14

 : دست مي آوريمه را ب هدفهاي دريافتني مورد نياز براي تحقق اين 

= 120روز 
دريافتنيحسابهايگردش

روز365
 نسبت دوره متوسط وصول مطالبات   =

 مقدار مطلوب ،سپس با حل معادله زير . بار 04/3 :برابر است با در نتيجه، نسبت گردش حسابهاي دريافتني

 : تعيين مي كنيم براي رسيدن به اين هدف حسابهاي دريافتني را 

=  04/3بار 
دريافتنيحسابهاي

 گردش حسابهاي دريافتني = 25000

( دالر         277632بنابراين شركت بايد مبلغ .  822368حسابهاي دريافتني برابر است با  مطلوبسطح 

 . حساب هاي دريافتني خود را وصول كند از ) 000/11 – 68/8223

اگر وجوه وصل شده به صورت وجه نقد نگهداري شود، هيچ تاثيري بر روي نسبت جاري يا سريع نخواهد 

، اگر وجوه وصول اينبا وجود . نمي كند غييرداشت زيرا كل دارايي هاي جاري يا كل بدهي هاي جاري ت

شده براي بازپرداخت اسناد پرداختني به كار گرفته شود، دارايي ها و بدهي هاي جاري هر دو به مبلغ 

در نتيجه، صورت و مخرج اين كسر به اين اندازه كاهش خواهد يافت و . كاهش خواهند يافتدالر  32/2.776

  .نيز افزايش خواهند يافت 82/1 به 57/1افزايش و نسبت آني از  56/2به  07/2نسبت جاري از 
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ثابت  هايگردش دارايي =  2081486/5
828595 250000 211000 72223/35 4 
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فروش
1663000 75000 672000 96750 =5/3 

 فروش =  2867375
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 فروش = 500.000×  8= 4.000.000

 خالص  سود=  08/0×  4.000.000=  320.000

320000  =تعداد سهام عادي 
2 160.000 
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500000  =گردش حساب هاي دريافتني  0/90
40000 11/25 

وصول مطالبات دوره متوسط  = 
365

11/25   روز32

500000  =گردش موجودي كاال 0/75
50000  بار7/5

 : دست آوردن مقدار موجودي كاال از نسبت گردش موجوي كاال استفاده مي كنيم ه براي ب

500000   = نسبت گردش موجودي كاال  0/75
10 موجودي كاال   موجودي كاال = 37500  

 :متوسط دوره وصول مطالبات استفاده كنيم براي به دست آوردن گردش حسابهاي دريافتني مي توانيم از

دريافتنيحسابهاي گردشروز
روز365  متوسط دوره وصول مطالبات==٢٢

   نسبت حسابهاي دريافتني ازمحاسبه براي  . بار 59/16گردش حسابهاي دريافتني برابر است با بنابراين  .

   :     گردش حسابهاي دريافتني استفاده مي كنيم

500000 0/90
حسابهاي دريافتني

16/59 

 .دالر 27.125: در نتيجه حسابهاي دريافتني برابر خواهد بود با 
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6000000 =گردش حسابهاي دريافتني 
240000 2/5 

وصول مطالبات دوره متوسط  = 
365
15 روز14/6 ) روز  15(  

4 بهاي تمام شده كاالي فروش رفته
 سبت گردش موجودي كاال ن=  700000

 .دالر 2.800.000بنابراين بهاي تمام شده كاالي فروش رفته برابر است با 

20-                                                                
 سهام صاحبانحقوق

داراييها
داراييها
فروش

فروش
 خالصسود

××=ROE
 

=  238
7950

7950
4500

4500
2100 %3 1/77 2/14 %11/4 

ROE= %3 3 1/67  صنعت: %15

دارايي هاست % 60نسبت دارايي به حقوق صاحبان سهام صنعت با دانستن اينكه حقوق صاحبان سهام : نكته

١:  است محاسبهقابل 
٠/٦

١/٦٧ 

حقوق صاحبان سهام است زيرا سرمايه  پايينبه نظر مي رسد حساب هاي ترازنامه علت اصلي بازدهي 

همچنين بايد استفاده كم . گذاري زيادي در دارايي ها براي دست يافتن به اين سطح فروش انجام شده است

 . را نيز در نظر داشت%) 40(متوسط صنعت  مقايسه بارا در %) 30( تامين مالي براي از بدهي 

 : كاملتر اطالعات زير مورد نياز استتجزيه و تحليل  براي

 . ... مانند متوسط نسبتهاي نقدينگي صنعت، تعداد سهام منتشره، قيمتهاي بازار واطالعات سال گذشته 

 

 4مسائل فصل 



 : درصدي در زير آمده است  15و زيان پيش بيني شده با افزايش  همه اقالم ترازنامه و صورت سود-1

 شركت حجاتي سيور

 و زيان پيش بيني شدهصورت سود 

 

92000 فروش 

 64400 هزينه ها 

 27600 خالص  سود

 

 تراز نامه

 11500+)1500(          بدهي هاي جاري17250+)2250(    دارايي هاي جاري

 28750)+3750(           بدهي بلند مدت  97750+)12750(   دارايي هاي ثابت

 74750+)9750(      حقوق صاحبان سهام 115000+)1500(                جمع 

 115000+)15000(                جمع

در حقوق صاحبان دالري  9750افزايش . ارقام داخل پرانتز افزايش در اقالم ترازنامه را مشخص مي كند 

اگر اين ارقام را با . صورت سود و زيان  پيش بيني شده متنقاض است 27600سهام با رقم سود خالص 

كل سود تقسيمي براي سال بايستي برابر با  ،استفاده از سود تقسيمي به عنوان تغيير كمكي تنظيم كنيم

 27600-9750=  17850 :باشد 71850

است و حقوق صاحبان سهام در ترازنامه پيش  27600باشد، سود انباشته صفر برابر اگر سود تقسيمي  -2

حقوق صاحبان سهام به اضافه بدهي هاي جاري .  65000+27600= 92600: بيني شده برابر خواهد شد با



= 10900   : بنابراين بدهي بلند مدت برابر خواهد شد با . 92600+11500=  104100: برابر است با 

104100-115000 

ترازنامه پيش بيني . از بدهي هاي بلند مدت را تسويه كند  25000-10900= 14100شركت سيور بايستي 

  :به صورت زير خواهد بودشده 

 شركت حجاتي سيور

 ترازنامه پيش بيني شده

 11500+)1500(           بدهي هاي جاري 17250+) 2250(        دارايي هاي جاري

 10900)-14100(   بدهي هاي بلند مدت 97750+)12750(      دارايي هاي ثابت 

 92600+)27100(    حقوق صاحبان سهام               115000 +)15000(                جمع 

 115000+)   15000(                    جمع 

-22080= (5520 :بااست دالر است و سود انباشته برابر ) 27600× 80/0= ( 22080سود تقسيمي  -3

= (  70520حقوق صاحبان سهام در ترازنامه پيش بيني شده برابر است با . دالر است) 27600

=  82020 :حقوق صاحبان سهام به اضافه بدهي هاي جاري مساوي است با ) . 5520+65000

11500+70520 

ايستي سيور بشركت باشد، بنابراين  115000-82020= 32980بدهي هاي بلند مدت بايستي 

 : به صورت زير استتراز نامه پيش بيني شده . قرض بگيرد  25000-32980=7980

 شركت جي تي سيور

 ترازنامه پيش بيني شده

 11500+) 1500(         بدهي هاي جاري 17250+)2250(     دارايي هاي جاري 



 302980+)7980(   بدهي هاي بلند مدت  97750+)12750(      دارايي هاي ثابت

 70520+)5520(     حقوق صاحبان سهام       11500+) 15000(                  جمع 

 115000 +)15000(                    جمع
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 شركت دي ام بي

 2005صورت سود و زيان پيش بيني شده براي سال 

 135000فروش

 90000 تمام شده كاالي فروش رفته  هايب

 45000 سود خالص 

 11250سود انباشته

 33750 سود تقسيمي 

 

 شركت دي ام بي

 2005ترازنامه پيش بيني شده براي سال 

 18750+)3750(              بدهي هاي جاري75000+)15000(     دارايي هاي جاري 

 70000                  بدهي هاي بلند مدت   150000+)30000(      دارايي هاي ثابت

 106250+)11250(      حقوق صاحبان سهام 225000+) 45000(                 جمع 

 19500+)15000(                          جمع  

 225000-195000=  30000تامين مالي خارجي مورد نياز برابر است با 



 دالر۹.۰۰۰×125= 11250تغيير در حقوق صاحبان سهام برابر است با افزايش درصد سود انباشته به ميزان 

صورت سود و زيان پيش بيني شده بر مبناي اين فرض است كه هزينه ها هميشه به عنوان درصدي از  -5

 .فروش ثابت باقي مي مانند

هزينه هااين نسبت ، 
17000: با است ، برابرفروش

20000 0/85 

1980. ثابت مي ماند %  9/9در نتيجه حاشيه سود نيز هميشه در نرخ 
20000 9/9% 

792: سود برابر است با تقسيم  درصد
1980 40% 

 شركت كروت

 صورت سود وزيان پيش بيني شده

 25000 فروش 

 21250هزينه ها

 3750 سود مشمول ماليات

 1275 %)34( ماليات 

 2475سود خالص

 1485سود انباشته

 990 سود تقسيمي  

 با درصدكه  يبراي اقالم مورد انتظارهريك از اقالم به فروش  درصد استفاده ازترازنامه پيش بيني شده با 

جمع  با استفاده ازسود انباشته در ترازنامه پيش بيني شده . فروش افزايش مي يابند به دست مي آيدافزايش 

 به دستتراز نامه جاري در انباشته  درقم سوو رقم سود انباشته از صورت سود و زيان پيش بيني شده كردن 



 (EFN)مورد نياز تامين مالي خارجي  ،ديگر حساب هاي ترازنامه ثابت باقي مي ماند و متغير كمكي. مي آيد

  .در ترازنامه جاري هستند اقالمافزايش  نشانگر ناقصپيش بيني شده ارقام پرانتزها در ترازنامه . است

 شركت كروت

 ناقصترازنامه پيش بيني شده 

 بدهي هاي جاري  دارايي هاي جاري 

 7500)    1500(         حساب هاي پرداختني     3750)   750(                            وجه نقد

 3000      )0(           اسناد پرداختني          6250  )1250(           ينحساب هاي دريافت

 10500        1500       جمع                    8750)1750(                  موجودي كاال

 15000        ) 0(          بدهي بلند مدت       18750  )3750(                            جمع 

 حقوق صاحبان سهام    دارايي هاي ثابت

 13000     )   0(            سهام عادي          37500)7500(       آالت نماشيخالص 

   9485       )1485(               سود انباشته   

 22485      )1485(                       جمع  56250  )25011(         مجموع دارايي ها 

  47985)    2985(          تعهدات  مجموع  

EFN                                :        8265 

بايستي مشخص كند كه تامين مالي خارجي  زيرا شركت ؛است ناقصبيني شده ترازنامه، يك ترازنامه پيش 

ترازنامه پيش بيني شده وقتي كامل مي شود كه منبع يا منابع تامين . دحاصل مي شوچگونه دالري  8265

اگر بطور مثال، همه تامين مالي . طور مناسب در ترازنامه مشخص شونده تعيين شوند يا بمالي خارجي 

كه  نشان مي دهدآيد، در نتيجه ترازنامه پيش بيني شده  به دستخارجي از محل بدهي بلند مدت اضافي 

  15000+8265= 23265بدهي بلند مدت برابر است با 

  :شوند اين نسبت ها به صورت زير محاسبه مي  -6



1650
10000 16/5% 

660
1650 40% 

1650
15000 11% 

 
1650
9000 18/33% 

6000
9000 66/67% 

 g  ×A=  15000×20/0=   3000: بااست  شوند برابر تامين مالي قرار است افزايش در دارايي هايي كه  -7

شده را  پيش بينيسود انباشته، نخست بايستي سطح فروش  از محلمحاسبه تامين مالي موجود  براي

حاصل سود خالص پيش بيني شده برابر است با . g  ( ×S+۱= (  10000×  20/1= 12000: محاسبه كنيم

 g  ( ×S  ×P+۱= (  165/0×  12000=  1980: فروش پيش بيني شدهو حاشيه سود خالص ضرب 

سود خالص پيش بيني  وسود درصد نگهداري  ضربحاصل سود انباشته پيش بيني شده برابر است با 

  :با است برابربنابراين، تامين مالي خارجي مورد نياز . g  ( ×S   ×P  ×R+۱= (  40/0×  1980=  792 :شده

 1 3000 792 2208 

8-  

 شركت تي مك گراو

 صورت سود و زيان پيش بيني شده

 12000 فروش 

 9000هزينه ها

 3000 سود مشمول ماليات 



 1020 ماليات 

 1980 سود خالص 

 792سود انباشته

 1188 سود تقسيمي

 

 ترازنامه پيش بيني شده

 6000كل بدهي                                   6000دارايي هاي جاري                        

 9792               حقوق صاحبان سهام      12000    دارايي هاي ثابت                     

 15792                                    جمع18000                                     :جمع

 EFN                                       2208 

 

 : مي تواند بدين طريق محاسبه شود  EFN،  7از حل مسئله  -9

  1  

 :به صورت زير نوشتمي توان رابطه فوق را جبري  با انجام عمليات

  

 : را محاسبه نمود  EFNارقام مي توان  ذاريبا جايگ

 0/40 0/165 10000  15000 0/40 0/165 10000  

 660 13340  

تامين مالي خارجي  ي كهدر حالت ؛معادله به ما اجازه مي دهد كه نرخ رشد شركت را محاسبه كنيم اين

 : مي شود  محاسبهاز طريق زير  EFN  ،gقراردادن صفر  وحود ندارد، با مساوي



 660 14340  

 
660

14340 0/04603 4/603% 

 g  ×14340+ (660-  =EFN= (  -660) +0×14340= (  -660 :باشداگر نرخ رشد برابر صفر  -10

) به طور مثال وقتي كه فروش ثابت است ( اين رقم نشان مي دهد وقتي كه نرخ رشد برابر صفر است 

به اندازه  EFNافزايش يابد ،  1/0با نرخ  gوقتي كه . دالر دارد  660به ميزان  مازادشركت تامين مالي 

: برابر است با  EFNاست ، % 1برابر با  gبنابراين وقتي  .دافزايش مي ياب 14340× 1/0=  14340دالر

60/516-  =40/143+660- 

  :برابر است با  EFNاست ،   =g%۱۰وقتي كه . عالمت منفي نشانگر تامين مالي اضافي است  ،همچنين

 g  ×14340+ (660-  =EFN= ( -660) +14340×  10/0= ( دالر  774

 : نرخ رشد پايدار به طريق زير محاسبه مي شود  -11

RROE
RROEg
×−

×
=
١

* 

  :زير محاسبه مي شودصورت ه براي شركت تي مك گراو ، نرخ رشد پايدار ب

٩١۴/٠٧٩١%٧۴/٠
۴/٠١٨٣٣٣/٠١

۴/٠١٨٣٣٣/٠* ==
×−

×
=g 

كه نسبت بدهي به حقوق  و در صورتي كهبدون انتشار سهام جديد  دبنابراين شركت تي مك گراو مي توان

 . رشد كند% 7/ 914با نرخ  ،صاحبان سهام جاري ثابت نگه داشته شود

 :زير استصورت  همك گراو بشركت براي  (ROE)طبق فرمول دوپونت ، بازده حقوق صاحبان سهام  -12

0/165 10000
15000 1 6000

9000 0/18333 



با  . 18333/0برابر است با اشاره شد بازده حقوق صاحبان سهام  6در حل مسئله  همانطور كه قبالًبنابراين، 

 : استفاده از فرمول دوپونت، نرخ رشد پايدار بدين صورت محاسبه مي شود 

/ 1 / 1 / 1 D/E

0/165 10000
15000 1 6000

9000 0/40/ 1 0/165

10000
15000 1 6000

9000 0/40 7/914% 

  :است به صورت زير% 914/7با فرض نرخ رشد  وصورت سود و زيان و ترازنامه پيش بيني شده مك گرا -13

 وگرا. مك . شركت تي 

 صورت سود وزيان پيش بيني شده

 4/10791 فروش 

 55/8093 هزينه 

 85/2697سود مشمول ماليات

 27/917 %)34(ماليات 

 58/1780 سود خالص 

 23/712سود انباشته

 35/1068 سود تقسيمي

 

 ترازنامه پيش بيني شده

 6000000بدهي                       مجموع 7/5395    دارايي هاي جاري                

 23/9712       حقوق صاحبان سهام     4/10791دارايي هاي ثابت                 



 23/15712                                جمع 1/16187جمع                                  

 EFN                                87/474 

6474/87. تامين مالي خارجي بدهي است، نسبت بدهي به حقوق صاحبان سهام  چون كل
9712/23 66/667% 

 . تغيير نكرده است 6نسبت بدهي به حقوق صاحبان سهام از محاسبات حل مسئله 

88سود  درصد نگهداري -14
132

2
200است و نرخ رشد فروش  3

2000 اين نرخ رشد  وارد كردنبا . است  10%

 ناقصشده ترازنامه پيش بيني و زيان پيش بيني شده  زيان، صورت سود و سود وو صورت به اقالم تراز نامه 

  :به صورت زير است

 شركت ريان

 صورت سود و زيان پيش بيني شده

 2200فروش

 1980 هزينه ها 

 220 سود مشمول ماليات 

 8/74)درصد34(ماليات

 2/145سود خالص

 8/96 سود انباشته 

 4/48سود تقسيمي

 ترازنامه پيش بيني شده

 5/181     بدهي هاي جاري               550   دارايي هاي جاري                  

 535         بدهي بلند مدت             1265     دارايي هاي ثابت              

  80/1046      حقوق صاحبان سهام    1815                                 :جمع



 3/1763:                              جمع  

 1815-3/1763=  7/51تامين مالي خارجي مورد نياز برابر است با 

 )دالر تايپ شده است 2200دالر،  2100در چاپ اول، سطح فروش با ظرفيت فعلي،به جاي : تذكر( -15

  :دالر ، نسبت دارايي ثابت به فروش برابر است با  2100در سطح فروش با ظرفيت كامل 

 ۵۴٨/0
$2100
$1150

 كامل ظرفيت از استفاده صورتدرفروش
 == ثابتهاي دارايي

= 6/1025دالر ، شركت ريان به هم ثابت بمانددالر  2200اين نسبت در سطح فروش مقدار اگر 

 . دارايي ثابت نياز دارد  548/0×2200

ثابت كل دارايي هاي اكنون بنابراين، . دالر است 1265سطح دارايي ثابت  نشان مي دهد 14حل مسئله 

بنابراين تامين مالي . استكمتر از مقدار محاسبه شده قبلي  دالر )1265 – 6/1205 ( 4/59مورد نياز ، 

، اكنون تامين مالي خارجي مورد نياز استدالر كمتر از مقدار محاسبه شده قبلي  4/59خارجي مورد نياز 

 مالي مازاددالر تامين  70/7رقم نشان مي دهد كه ريان اكنون بودن اين منفي . است 7/51- 4/59=  -70/7

 .دارد

دارايي هاي ثابت  فعليظرفيت كامل ريان را در سطح در صورت استفاده از سطح فروش  تدا بايداب -16

دالري  2000درصد ظرفيت نشانگر اين است كه ظرفيت ريان برابر با سطح فروش  80توليد با  .تعيين كنيم

كامل معادله، ظرفيت اين با حل  . x 80/0 ×= 2000 ؛سطح فروش با ظرفيت كامل ريان باشد Xاگر . است 

دالر هيچ دارايي ثابت جديدي مورد نياز  2.200بنابراين براي افزايش فروش تا . دالر 2.500ابر است با بر

. دالر است 7/51دالر و تامين مالي خارجي مورد نياز  115گر دارايي ثابت اضافي ننشا 14حل مسئله . نيست

=  -3/63ندارد، تامين مالي خارجي مورد نياز برابر است با  كه ريان احتياج به دارايي ثابت اضافي از آن جا

 .وجود دارد مازادتامين مالي دالر  30/63 يعنيدالر ،  115-7/51



 : در معادله زير است X مقدارريان برابر با شركت ظرفيت كامل در صورت استفاده از سطح فروش  -17

2000 =× x 95/0.  در . دالر است 2105/26ظرفيت كامل ، در صورت استفاده از بنابراين، سطح فروش

  :است به صورت زيرظرفيت كامل، نسبت دارايي هاي ثابت به فروش  در صورت استفاده از سطح فروش

۵۴۶/0
$2105/26
$1150

 كامل ظرفيت از استفاده صورتدرفروش
 == ثابتهاي دارايي

دارايي ثابت نياز دارد، حل مسئله  546/0× 2200=  2/1201دالري، ريان به  2200فروش رسيدن به براي 

  8/63دارايي مورد نياز اكنون كل در نتيجه  .ثابت استبراي دارايي هاي دالري  1265نشانگر سطح  14

ر كمتر دال 8/63 نيز  تامين مالي خارجي مورد نياز. دالر كمتر از محاسبات قبلي است) 1265- 20/1201(

 – 80/63( دالر -10/12تامين مالي خارجي مورد نياز برابر است با اكنون  يعنياز محاسبات قبلي است، 

 . وجود دارد مازاددالر تامين مالي  10/12كه نشان مي دهد ) 70/51

 

 5فصل 

 : دالر پس انداز كنيد ، مانده حساب شما در پايان سال برابر خواهد بود با  10000اگر شما امروز  -1

11038  =1038/1  ×10000  =1 

 : دالر الزم داشته باشيد ، مبلغي كه بايد اكنون سرمايه گذاري كنيد برابر است با  1200اگر يك سال بعد 

 
12000

1/1038 10871/53 

2-  

 )دالر(جريان نقدي  )درصد( نرخ بهره  )دالر(زش آتي ار



67200 12 60000 

300300 10 273000 

1635 91500 

48/29485 7/6 27634 

139050 3 135000 

شما تنها در پايان هر سال بهره مي پردازد بهره حساب شما در هر دالري  2500به سپرده  موردنظربانك  -3

دالر افزايش يابد، بايد پول خود  5000براي اينكه موجودي به .  2500× 1/0= 250دالر : سال برابر است با

2500 :نگه داريدبانك  سال در 10به مدت را 
250 10  

دالر دريافت خواهيد كرد و اين سبب مي  500دالر  250برابر شود، شما هر سال به جاي  2اگر نرخ بهره 

 . سال كاهش يابد  5شود زمان مورد نياز به 

 : چنانچه بانك بهره مركب بپردازد 

2500  1/10  

5000 2500  1/10  

2  1/10  

 تقريباً 2 برابرعامل بهره ارزش آتي % 10در نرخ  مربوط به ارزش آتي در ضميمه كتاب،با استفاده از جداول 

سال دو برابر  7پول شما بعد از % 10و اين بدان معناست كه در نرخ بهره مركب  استسال  7با  متناظر

 . خواهد شد 

دالري در حساب پس انداز را  2000با استفاده از تجزيه و تحليل ارزش آتي ، ارزش سرمايه گذاري  -4

 : محاسبه مي كنيم 

PV 1 r  



2 2000 1/10 2 2420 

 . رزش آتي شخص بايد در سكه كمياب سرمايه گذاري كند تجزيه و تحليل ا اساسبر 

  :با استفاده از تجزيه و تحليل ارزش فعلي 

 1  

2500
1/10 2 2066/12 

 . طبق تجزيه و تحليل ارزش فعلي نيز شخص بايستي سكه كمياب را بخرد

، به هم با استفاده از تجزيه و تحليل ارزش فعلي و هم ارزش آتي. است يكيدو حالت  درتصميمات نتيجه 

 . اين موضوع هميشه صادق است . نتيجه واحدي مي رسيد

  :استفاده مي كنيم  FVسال چقدر پول خواهيد داشت از فرمول  5براي محاسبه اين كه شما بعد از  -5

 : باشد% 20اگر نرخ بهره 

5 2500  1/10 5 4026/28 

5 2500  1/20 5 6220/8 

ه برابر شد 2سال دريافت مي كنيد بيش از  5برابر شد، مقدار بهره اي كه شما بعد از  2اگر چه نرخ بهره 

6220/8=  44/2بار   : است 2500
4026/28   !نشان مي دهدو اين پيچيدگي نرخ بهره را .  2500

در سپرده بانكي سرمايه گذاري كند، ارزش سپرده او بعد از يك سال دالر خود را  2000000اگر شخص  -6

در نتيجه، سرمايه گذاري در تابلوهاي نقاشي، . FV1= 2000000× 10/1= 2200000: برابر خواهد بود با 

جريان نقدي بيشتري را  ،سرمايه گذاري خوبي نيست، اگر اين شخص در سپرده بانكي سرمايه گذاري كند

 . آوردخواهد  به دست



7-  

1 1 2 1 

2180000 2000000 1 1 

r+1  =09/1 

9 = %09/0  =r 

كه نرخ بازده سرمايه گذاري در تابلوهاي نقاشي كمتر از نرخ بازدهي سرمايه گذاري در سپرده  از آن جا

توجه كنيد كه اين مشابه نتيجه . خريد تابلوهاي نقاشي سرمايه گذاري مناسبي نيست مشخصاً، استبانكي 

، جايي كه از ما تجزيه و تحليل ارزش آتي براي بررسي به آن رسيديمقبلي حل اي است كه در مسئله 

لحاظ از آن جا كه اين دو روش ارزيابي مطلوبيت سرمايه گذاري از . مطلوبيت سرمايه گذاري استفاده كرديم

 . منطقي است كه نتايج اين دو روش نيز مشابه هم باشند. ندهست رياضي معادل هم

 : ارزش فعلي برابر است با  -8

 
2180000

1/10 1982000 

به طور مثال سپرده ( ارزش فعلي همان مقداري است كه شخص بايستي در سرمايه گذاري جايگزين ديگري 

فروش تابلوهاي نقاشي در يك سال بعد  حاصل ازجريان نقدي  معادل تا مبلغيسرمايه گذاري كند ) بانكي 

 . را دريافت كند

ميليون جريان نقدي  18/2دست آوردن ه براي باكنون حاضر است بنابراين ، از آن جايي كه اين شخص 

وهاي براي خريد تابلدالر ميليون  1/ 982تمايلي به پرداخت بيش از در حال حاضر ميليون بپردازد،  982/1

 . ددارننقاشي 

9-  



 1  

 
3000000
1/09 35  

3000000
20/413968 146958/20 

سال كه  35درصد در سال سرمايه گذاري كنيد تا پس از  9 مركب با بهرهدالر  2/146958شما بايد 

 . باشيدداشته  3000000بازنشسته مي شويد 

10-  

 )دالر( آتي جريان نقدي)درصد(نرخ بهره)دالر(ارزش فعلي

91/9090 10 10000 

14/136607 12 153000 

73/13927210153000 

48/2445190 5 2567450 

20/110642 9 120600 

اما ارزش فعلي وقتي كه نرخ بهره . دوم و سوم مشابه است سطرهايتوجه كنيد كه جريان نقدي آتي در 

را نشان مي دهد كه ارزش  واقعيتاين نتيجه اين . است% 12كه نرخ بهره است  زمانياست بيشتر از % 10

 . بهره  با يكديكر رابطه معكوس دارندنرخ فعلي و 

بنابراين بايد در اين سال . 28320+3248+34000= 65586 :دالر داريد 65568در اين سال احتياج به  -11

ايد سال آينده بازپرداخت كنيد برابر است مبلغي كه شما ب. دالر قرض بگيريد 42000-65568=  23568

 FV1= 23568×14/1= 52/26867 :با

دالر براي استفاده باقي خواهد  46000-52/26867= 48/19132بنابراين از درآمد شما در سال آينده مبلغ 

 . ماند



= 1000و   FV= 1200. (ارزش هاي مرتبط با فرمول ارزش آتي يا فرمول ارزش فعلي را جايگزين كنيد -12

PV  ( 

 : آورديم  به دسترا  rو با حل آن نرخ بهره 

1  

 )r+1 ( ×1000  =1200 

2/1   =r+1 

20 = %20/0=r 

ذاري هاي جايگزين گاگر نرخ بازدهي موجود در سرمايه . است% 20بنابراين، نرخ بازدهي سرمايه گذاري 

از سوي ديگر ، اگر نرخ بازدهي سرمايه گذاري هاي . استباشد، سرمايه گذاري فوق قابل قبول % 20كمتر از 

  .نيستقابل قبول  وردنظرباشد ، سرمايه گذاري % 20جايگزين بيشتر از 

 : ارزش فعلي جريان نقدي ورودي برابر است با  -13

 
300000
1/20 250000 

1ت ، مالك فردي كه مالك يك سهم اس . دالر خواهد داشت 250بنابراين سهم ارزشي معادل 
از جريان  1000

1×  300.000=300نقدي آتي يا 
 : بااست نيز برابر دالر  300ارزش فعلي  . است 1000

 
300

1/20 250 

1است، مالك مالك يك سهم  ي كههمچنين فرد
1ارزش فعلي دارايي يا  1000

1000 250000 250  

دالر  300و بعد از يك سال دالر مي خرد  250 به قيمت يك سهم راامروز به عالوه ، فردي كه  /است

از آن جا كه نرخ بازدهي موجود مشابه نرخ . آورده است به دست% 20نرخ بازدهي معادل  ،دريافت مي كند



دالر  250سهم  بازدهي سرمايه گذاري هاي جايگزين است، يك سرمايه گذار تمايل دارد كه به ازاي هر

 . بپردازد

14-  

  145
1/08 5 98/69 

درصد سرمايه 8دالر با نرخ بهره  69/98ادل عمامروز اين بدين معناست كه يك سرمايه گذار تمايل دارد 

 .  دالر باز پس گيرد  145سال آينده قادر باشد  5گذاري كند تا 

15-  

4 235 1/12 4 369/78 

بعد از درصد سرمايه گذاري مي كند،  12دالر با نرخ بهره  235كه امروز  يكه شخص بدان معناستاين 

 . دالر در حساب خود خواهد داشت 78/369مانده اي برابر با چهارسال 

16-  

 )دالر(ارزش آتي  سال)درصد(نرخ بهره)دالر(ارزش فعلي 

68/211 13 7 498 

31/484 6 13 1033 

26/599842314784 

65/304976314898156 

15/55587 5/10 3 75000 

10/113213 6/4 9 169700 

 



17-  

 )دالر(ارزش فعلي سال)درصد(نرخ بهره)دالر(ارزش آتي

46/6021313 123 

99/8430 8 8 4555 

23/119957 10 5 74484 

54/18300819167332 

04/265195 8/3 24 108350 

94/371890 4/12 16 57300 

 

18- 

 )دالر(ارزش فعلي  )دالر(ارزش آتي)درصد(نرخ بهره )سال( زمان

05/11 12 350 100 

11 10 351 123 

15 585244100 

16 6 26783 10543 

 
19- 

 )دالر(ارزش فعلي  )دالر(ارزش آتي )درصد(نرخ بهره  )سال(زمان 

5 25305100 

6 10 218 123 

7 11 8524 4100 



12 6 21215 10543 

 

  :عموي شما احتياج به پس انداز زير دارد -20

5000 1/08 2 428669 

 : شما بايد چنين پس اندازي داشته باشيد -21

2500 1/06 2 

 . دالر نياز داريد 99/224با حل اين معادله شما به 

 

 6فصل

فعلي هاي ارزش مجموع يك از جريانات نقدي را جداگانه محاسبه مي كنيم، سپس  ابتدا ارزش فعلي هر -1

 . شما بايد با محاسبه ارزش فعلي سال به سال به چنين نتيجه اي دست يابيد: را حساب مي كنيم 

PV  ) سال )دالر(ن نقدي اجري )دالر(%) 20با نرخ 

951141 

100 144 2 

195   

دالر است،  195جا كه هزينه اوليه سرمايه گذاري نيز  آناز . دالر است 195ارزش فعلي سرمايه گذاري ، 

در نتيجه،  .بنابراين سرمايه گذاري بين سرمايه گذاري فوق و سرمايه گذاري با نرخ بهره بازار بي تفاوت است

% 20ي با نرخ بهره بازار برابر و معادل اين مسئله را آشكار مي كند كه نرخ بازده سرمايه گذار ات فوقمحاسب

 . است 



 : خط زماني اين مسئله بدين صورت است  -2

 

 0)امروز(پايان سال پنجم                    پايان سال دوم                                 10پايان سال  

 FV   3000+۴۰۰۰) از سال صفر(    FV+۱۰۰۰) از سال دوم (                      FV) 5از سال (

2  :سال برابر است با  2ارزش آتي سپرده اوليه بعد از  3000  1/07 2 3000 1/1449 343470                       

 : مي شودشامل را نيز سال طي اين دالر سپرده شده  4000مانده حساب در پايان سال دوم 

۳۴۳۴/۷۰+۴۰۰۰FV=  ۷۴۳۴/۷۰= 

طي دالر ديگر نيز  1000تعلق خواهد گرفت و  )سال پنجمپايان تا (سال  3به اين مانده بهره اي به مدت 

 : در پايان سال پنجم ، مانده حساب كل برابر است با  ؛سپرده گذاري خواهد شداين سال 

5 7434/7  1/07 3 1000 7434/70 1/2250 1000 10107/83  

                            :برابر است با 10مانده حساب در پايان سال . سال ديگر بهره تعلق خواهد گرفت 5 به اين مبلغ به مدت

10 10107/83 1/4123 1373/34 

 )دالر ذكر شده است 2143دالر،  1243در چاپ اول به جاي : تذكر(-3

 :ارزش فعلي سرمايه گذاري را به صورت زير محاسبه مي كنيم 

400
1/12

889
1/12 2

432
1/12 3 1373/34 

درصد در هر سال  12دالر با بهره اي معادل 34/1373اين نشانگر آنست كه يك سرمايه گذار مي تواند امروز 

باز پس  دالر  432سال  3بعد از دالر و  889سال  2بعد از  ،دالر 400و بعد از يك سال كند سرمايه گذاري 

هاي اول، ايان سالپو در  دالر سرمايه گذاري اوليه دارد 1243احتياج به  مورد اشارهاما سرمايه گذاري . گيرد



بنابراين، . جريان نقدي ورودي ايجاد خواهد كرددالر  432و  دالر  889 ،دالر 400 دوم و سوم به ترتيب

درصد ارجح  12اشاره در اين مساله نسبت به فرصت سرمايه گذاري ديگر در بازار با نرخ مورد سرمايه گذاري 

 . .است

اگر ارزش فعلي جريانات نقدي ورودي . ارزش فعلي هر يك  از سرمايه گذاري ها را محاسبه كنيمبايد  -4

 : بيشتر از هزينه اوليه طرح باشد، سرمايه گذاري در اين طرح مطلوب است

1پروژه   :   1000
1/08

800
1/08 2

600
1/08 3 20881 

 . اين سرمايه گذاري مناسب است ،بنابراين. دالر است 2000هزينه سرمايه گذاري 

2پروژه    :   1900
1/08

1900
1/08 2

1900
1/08 3 4896/48 

 . دالر است، بنابراين سرمايه گذاري مناسبي نيست 5000هزينه سرمايه گذاري 

3پروژه   :   1400
1/08

1600
1/08 2

1800
1/08 3 4096/94 

 . دالر است، سرمايه گذاري مناسبي است 4000از آن جا كه هزينه سرمايه گذاري  

 : كنيممحاسبه را ارزش فعلي جريانات نقدي ورودي سرمايه گذاري  ايدابتدا ب -5

800
1/08

1500
1/08 2

1600
1/08 3 3296/88 

تعلق  ، بهرهبه حساب شما بيش از بهره حساب پس انداز. به شما داده است  مدير بانك پيشنهاد خوبي

 . خواهد گرفت

دالر از  200دالر از محل استفاده از ماشين و  100توجه كنيد كه جريان نقدي خالص در سال چهارم  -6

 . محل فروش ماشين است 

 300
1/085

300
1/085 2

500
1/085 3+

300
1/085 4 276/5 254/84 216/47 1139/26 



دالر مورد نياز براي خريد ماشين است، خريد  1200از آن جا كه ارزش فعلي جريانات نقدي ورودي كمتر از 
 . اين ماشين سرمايه گذاري مناسبي نيست 

دالري  300سال آينده، يك جريان نقدي  4از همچنين مي توانستيد با توجه به اين موضوع كه در هر يك 
. دالري ديگر هم وجود دارد، مساله را به شيوه ديگري حل كنيد 200و در سال سوم يك جريان نقدي 

 : بنابراين معادله  ارزش فعلي بدين صورت نيز مي باشد 

300 %8/5,4 200
1/085 3 982/68 156/58 1139/26 

ل براي هر يشما جريانات نقدي را يكسال زودتر دريافت مي كرديد، بنابراين دوره تنزدر اين صورت  -7

 : جريان نقدي يكسال كمتر مي شود ، ارزش فعلي بدين صورت است 

 1900 1900
1/08

1900
1/08 2 5288/2 

 . اين شرايط پروژه ،سرمايه گذاري مناسبي است با

1/08= 1:نكته  . وانيد از محاسبات مربوط به اقساط مساوي ساالنه استفاده كنيد، همچنين، شما مي ت 0

 : نخست عامل بهره ارزش فعلي ساالنه را محاسبه مي كنيم  -8

0/09,3
1 1

1/09 3

0/09
1 0/7721830

0/09 2/531295 

 : اسبه مي كنيميا مقدار برداشت ساالنه را مح Cسپس با استفاده از فرمول ارزش فعلي اقساط ساالنه ، 

35000 2/531295 

 
35000

2/531295 13826/91 

 . دالر در حين تحصيل از پس انداز خود برداشت كنيد 91/13826بنابراين شما مي توانيد هر سال 



مي توانيم اين . يك قسط ابتداي دوره استاين . سال صورت گيردابتداي به خاطر اينكه برداشت ها در  -9

 : پرداخت ساالنه را محاسبه كنيم  PVروش حل كنيم ، نخست ما مي توانيم عامل  2ه مسئله را ب

PVIFA( r%, N‐۱ عامل ارزش فعلي اقساط ابتداي دوره       = ۱)+ =
1 1

1/09 2

0/09 1 1/75911

1 2/75911 

 :به صورت زير محاسبه مي شودبنابراين مقدار برداشت 

3500 2/75911 35000
2/75911 13685/25 

  :به صورت زير محاسبه كنيمرا  ارزش فعلي اقساط ابتداي دوره در راه حل ديگر ما مي توانيم عامل

۰/۰۹,۳ = عامل ارزش فعلي اقساط ابتداي دوره       ۱PVIFA ( )( +r) 

۲/۵۳۱۲۹۵ ۱/۰۹ ۲/۷۵۹۱۱۲=  ( )=  

  :مانند محاسبه قبلي

35000
2/759112 12685/24 

 .كمتر استآنها مقدار توجه كنيد كه وقتي كه برداشت ها در ابتداي سال صورت مي گيرد ، 

توجه كنيد . ما دو پيشنهاد را با محاسبه ارزش فعلي پرداخت هاي هر كدام بررسي و مقايسه مي كنيم -10

پرداخت . به انددر اين صورت نيز پاسخ ها مشا .شوندكه پيشنهادها مي توانند بر مبناي ارزش آتي مقايسه 

ما بايد نخست عامل  دالر براي هر سال در سه سال آينده ، يك پرداخت مساوي ساالنه عادي است 50000

 :بهره ارزش فعلي اقساط ساالنه را محاسبه كنيم

16%, 3  
1 1

1/16 3

0/16  
1 0/640658

0/16 2/245888 



 : بدين صورت است سه ساله ارزش فعلي اقساط مساوي 

40/112294  =245888/2×50000  =PV 

در نتيجه  ؛است 2/56147يعني  مقدار فوقبرابر نصف  ي،دالر 25000 سه قسط مساوي ساالنه ارزش فعلي

دالر براي هر سال  50.000دالر است ، شما بايد گزينه اول ، يعني همان  20/106147ارزش كل گزينه دوم 

 . را انتخاب كنيد

 :اقساط مساوي را محاسبه مي كنيم فعليرزش ابراي حل قسمت اول،  -11

1000 1
1/12 1

1
1/12 2

1
1/12 3

1
1/12 4

1
1/12 5

1000 3/60478 3604/78 

  .عبارت داخل پرانتز همان عامل بهره ارزش فعلي اقساط مساوي است

. را با محاسبه ارزش فعلي هر يك از جريانات نقدي و سپس محاسبه كل آن پيدا كنيد پاسخمي توانيد  -12

ست كه تشخيص دهيد كه مي توانيد جريانات نقدي ا ، يك روش موثر براي پيدا كردن جواب آناينبا وجود 

ساوي را م اقساطمي توانيم ارزش عامل . سال سوم، چهارم و پنجم را به عنوان اقساط مساوي در نظر بگيريد

سال ديگر  2آن را  ،براي محاسبه ارزش فعليسپس . كنيم تعيين) پايان سال دوم ( در شروع سال سوم 

ارزش فعلي كل جريانات نقدي  پايانسال نخست نيز ارزش فعلي را محاسبه و در  2سپس براي . تنزيل كنيم

 . را محاسبه مي نماييم

 سال  محاسبات )دالر(ارزش فعلي 

 PVIF  ×100  1%) 10و1= (100×909091/0 91/90

 PVIF ×200 2%) 10و2= (200×826446/0 29/165

 PVIFA×3005-3%)10و3(×PVIF%)10و2( 57/616

  =300× 486852/2× 826446/0 دالر  77/872



  

 : ارزش فعلي اقساط مادام العمر طبق فرمول زير محاسبه مي شود  -13

100
0/10 1000 

ه نرخ بهره بازار مادامي ك. دالر است 1000ارزش اقساط مادام العمر همان ) سال بعد  8يا ( سال بعد سه 

تنها زماني ارزش . دالر است 1000ديگر نيز همان نتيجه محاسبه فوق براي سالهاي . است% 10همان 

 . اقساط مادام العمر تغيير مي يابد كه نرخ بهره بازار تغيير كند

 : آورد به دستله اقساط مادام العمر مي توان نرخ بازده را با حل مسئ -14

1000000 4500000 r 0/2222 0%22/22 

 . باشد 4500000بايد ارزش فعلي پروژه بيشتر از %  22/22براي نرخ بازده كمتر از 

 : بااست برابر ارزش فعلي اقساط مادام العمر  -15

 
1000
0/08 12500 

 : ساله نيز برابر است با  50دالري  1000ارزش فعلي اقساط مساوي 

 PVIFA  ×1000  =PV%) 8و  50=(1000×23348/12=48/12233 

 : برابر است باساله  100دالري  1000ارزش فعلي اقساط مساوي 

 PVIFA  ×1000  =PV) 8/0و100=(1000×49432/12=32/12494



هر چقدر عمر اقساطي طوالني تر باشد، ارزش فعلي آن به ارزش فعلي اقساط مادام العمر نزديكتر مي شود 

كاهش مي يابد به عنوان (PVIF)عامل بهره ارزش فعلي افزايش مي يابد،  tكه  كه مادامي دليل اين است

 : مثال 

%8, 250 1
1/08 250 0/000000004 

دالر در  1000شود، بنابراين ارزش فعلي پرداخت  مميليارد 4زش فعلي برابر با عامل ار اين سبب مي شود

  :برابر است با250سال 

1000ميليونيوم يك سنت  4 0/000000004 

 : نوع بهره واقعي در هر ماه برابر است با  -16

0/09
12 0/0075 %0/75 

1/0075: خواهيم داشت و عامل ارزش آتي برابر است با ماه  24سال  2در  24 1/1964 

اين مسئله . دالر خواهيد داشت 49/837سال  2دالري، بعد از  700با ضرب عامل ارزش آتي در سپرده 

 : همچنين با محاسبه نرخ بهره ساالنه موثر نيز قابل حل بود 

1 0/09
12

12 1 %9/38069 

700سال شما  2بعد از  1/0938069 2 ماه،  30سال يا  5/2بعد از . دالر خواهيد داشت  837/49

  :مي توانيد برداشت كنيد  رشما معادل مبلغ زي

700 1/0075 30 700 1/0938069 2/5 875/89 

17-  



 )درصد(شده  ننرخ بهره اعال دوره مركب كردن بهره )درصد(نرخ موثر 

 5 ماهه 6 063/5

 11ماهه3 462/11

 16 روزانه 347/17

 20 پيوسته 140/22

 

 : معادله زير را حل مي كنيم  )تعريف شده(شده  مبراي محاسبه نرخ بهره اعال -18

١(٠٨/٠١( ١٢

١٢
=−+

  شده اعالم بهرهنرخ

١(٠٨/١( ١٢

١٢
=+

  شده اعالم بهرهنرخ

١٢

١

)١()٠٨/١(
١٢

=+
  شده اعالم بهرهنرخ

 : معادله را حل مي كنيم  08/1با پيدا كردن ريشه دوازدهم 

1/08
1
12 1/006434 

٠٠۶۴٣۴/٠
١٢

=
  شده اعالم بهرهنرخ

 اعالم شدهنرخ بهره = 12×006434/0=  %077208/0 = 7208/7

 : دوره اكنون برابر است با هر نرخ بهره در اين مساله  -19

0/07
2 0/35 %3/5 



 : ، مانده برابر است با ) دوره  4( سال  2بعد از 

4 3000  1/035 4 4000 7442/57 

  :مانده برابر است با )  بيشتردوره  6( سال  5بعد از 

5 7442/75 1/035 6 1000 10148/82 

 ) :  بيشتردوره  10( سال  10بعد از 

10 10148/82 1035 10 14315/91 

 

١%٢۵: روز برابر است با 6 اينرخ بهره بر -20
۴

=−5 

365در اينجا حدود 
6 به  25/1وره در يك سال وجود دارد ، بنابراين نرخ موثر برابر است با د 60/8333

 .ميليون درصد است 59/78برابر با  اًتقريب مقداراين . منهاي يك  8333/60توان 

21- q  مي آوريم  به دسترا از حل معادله زير:  

1 0/1275 

1/1275 

 : خواهيم داشت 1275/1لگاريتم طبيعي از  گرفتنبا . است 7183/2تقريبا برابر با  eمي دانيم كه 

۱/۱۲۷۵ ۰/۱۲ %۱۲Ln( )=  =   

بار مركب كردن ذز يك سال تقريباً معادل  5000كه ، دانستن اين گرفتن لگاريتم براي شما مشكل استاگر 

 :حل كنيد 15پس مي توانيد اين مساله را مانند مساله  .مركب كردن پيوسته است، به شما كمك مي كند

برابر است با  نتيجه تقريباً 5000×  000024/0و با ضرب  000024/1برابر است با  1275/1ريشه پنج هزارم 

12/0  . 



ساليانه را محاسبه و سپس مدت موثر در روش اول نرخ بهره   .روش وجود دارددو براي حل مسئله  -22

است، بنابراين كمتر از % 15ساليانه موثر نرخ بهره . زمان الزم براي دو برابر شدن پول شما را پيدا مي كنيم

  .استبراي دو برابر شدن پول شما الزم ) سال  96/4( سال  5

 : مي آوريم  به دسترا از حل معادله زير  tدر روش دوم ، 

1 0/1298 2 

 . سال است 96/4حاصل ،  1398/0و تقسيم آن بر  2ا حل لگاريتم طبيعي ب

در . دالر ارزش خواهد داشت270سال ،  17را يك دالر فرض كنيد ، اين يك دالر بعد از  آغازينمقدار  -23

  :آورد به دسترا از حل معادله زير  tپس مي توان  ؛دوره سه ماهه وجود دارد 68سال ،  17اين 

1 1 4
68 1يا  270 4

68 270 

1 4  270
1
68 

1 4 1/085814 

 .ي با يك ماشين حساب مالي قابل حل استو اين معادله به آسان r= 343255/0% = 34/ 32554بنابراين 

. دو گزينه تفاوتي وجود نداشته باشد، بازدهي ها بايستي مساوي هم باشند  نبراي اينكه بي –الف  -24

 . قرار مي دهيد% 10بنابراين شما نرخ بهره ساالنه موثر يك بانك را برابر با 

1 2
2 1 0/1 %9/76 

  –ب 

0/04 10 1 2
20 



1/491825 1 2
20

0/040403 %4/04 

درصد براي سه سال اول ذكر شده است  10در چاپ اول، اشتباهاً در صورت مساله نرخ تنزيل  :تذكر( -25

 ) سال اول باشد 5كه بايد براي 

زماني كه نرخ تنزيل در طول زمان تغيير  ،مي توانيم يك سرمايه گذاري را ارزيابي كنيم DCFبا ارزشگذاري 

 . مي كند

 250000 %10,5 450000 %12,1 %10,5

650000 %12,3 %12,1 %10,5

250000 3/7908 450000 0/8929 0/6209 650000
2/4018 0/8929 0/6209

947700 249480/72 865515/16 

26-  

1000000 0/5066 2000000 0/4523 2500000 0/4039 2420950 

27- 

)ماهه  6پرداخت ( مبلغ هر قسط  = 250000
%7,7 1

25000
6/3893 3912/79 

28-  

 وجوه مورد نياز =  PVIFA  ( ×27500% 12و 6= (27500×1114/4=   5/113063

 ارزش آتي  به صورتذخيره = FVIF  ( ×30000% 12و3= (  30000× ) 4049/1= (42147

 وام=  42147-5/113063=  5/70916

 : تبديل مي كنيم  EARرا به  شده ماهه اعالم 6، نرخ ابتدا -29



1 0/12
2

2 1 %12/36 

  :سپس نرخ ماهانه موثر را پيدا مي كنيم 

1/1236
1
12 1 0/009759 

 : براي پيدا كردن اقساط ماهانه از فرمول ارزش فعلي اقساط مساوي استفاده مي كنيم 

100000  
1 1

1/009759300

0/009759  

100000 96/906953 

1031/92 

30-  

 بازپرداخت اصل و بهره وام  –الف 

 100000×  009759/0=  9/975 :بهره

 92/1031-9/975= 02/56 :اصل

  :برابر خواهد بود با  طمبلغ هر قسبا استفاده از اين موضوع كه بهره ماهانه كسب مي شود،  –ب 

100000  
1 1

1/01 300

0/01  

22/1053=C 

 22/1053-92/1031=3/21 :دالر ضرر خواهيد كرد 30/21معادل  ،انتخاب شوداگر نرخ متغير وام 

 : نرخ موثر ماهانه برابر است با   :نكته



1 0/12
12

12 1 0/01 

  است %10 آن نرخ بهرهو بايد به صورت يكجا پرداخت شود، ي است كه تنزيل واميك گزينه الف  -31

133100
1 r 3 0/1 

10/5%گزينه ب يك وام تفكيكي است كه  10500
100000  

 :درصد است 11گزينه ج وام مستهلك شده اي است كه نرخ بهره آن 

40/921/31 100000
%, 3  

  .شركت شما بايد گزينه الف را انتخاب كند

 

 7فصل 

در تجهيزات مذكور . مرتبط است تفاضليبه ياد داشته باشيد كه ارزش فعلي خالص با جريان هاي نقدي  -1

د داشت و در سالهاي نرا در پي خواه) 4000-1000= (3000جريان نقدي معادل سال آينده،  3هر يك از 

ه ب NPV. را به ازاي هر سال خواهيم داشت ) 2000-1000=(1000چهارم و پنجم جريان نقدي معادل 

 : محاسبه مي شود زير صورت 

 10000 3000 %10,3 1000
1/10 4

3500
1/10 5 

79/316=22/3173+01/683+56/7460+10000- = 

مثبت خريد تجهيزات  NPVشركت بايد اين سرمايه گذاري را بپذيرد و تجهيزات را خريداري كند ، زيرا 

 .است 



 2600 اول سالدالر و جمع جريان نقدي چهار  1800جمع جريان نقدي سه سال اول ، براي پروژه الف  -2

از دالر  200سال،  3بعد از . سال است  4و  3پروژه، بين سرمايه اين دالر است، بنابراين دوره بازگشت 

بنابراين دوره . دالر است 800جريان نقدي سال چهارم . پروژه الف پوشش داده نشده استهزينه اوليه 

200باقيمانده كسري از سال برابر با 
80 سال  25/3 پروژه الفسرمايه  وره بازگشتاست، بنابراين د 0/25

دوره بازگشت سرمايه الف بيشتر از دوره مشخص شده . سال است 5/2پروژه ب سرمايه دوره بازگشت . است

 . پروژه ب پذيرفته مي شود . بنابراين اين پروژه رد مي شود. هدف است

 

بنابراين اين پروژه . دالر است  41/1931نقدي تنزيلي چهار سال پروژه الف برابر با  اتحاصل جمع جريان -3

 . را پوشش نمي دهد خود هزينه اوليه 

دالر است ، بنابراين دوره بازگشت  20/2001نقدي تنزيلي چهار ساله برابر با  اتحاصل جريان ،پروژه ب در

 . سال است  4برابر با همان  تقريباًتنزيلي 

براي پروژه ب ، دوره . را در اختيار ما مي گذارد يمفيدبراي حل اين مسئله اطالعات  2راه حل مسئله  -4

بنابراين نرخ بازده داخلي بايستي كمي بزرگتر از . برابر با عمر پروژه است  بازگشت سرمايه تنزيل شده تقريباً

با  NPV،  الفبراي پروژه . % 0351/12برابر است با اين پروژه  IRRنرخ دقيق . درصد باشد  12نرخ تنزيل 

و % 10در نرخ تنزيل . درصد است 12كمي كمتر از آن  IRRدالر است ، پس  -59/68درصد برابر با  12نرخ 

11 % ،NPV  بنابراين . دالر است  -76/23و  74/22به ترتيب برابر باIRR  11و % 10بايد بين  الفپروژه %

 . است % 4845/10باشد ، كه نرخ دقيق آن 

دالر  08/268پروژه ب ،  NPVدالر و  26/283پروژه الف برابر با  NPV، % 5با استفاده از نرخ تنزيل  -5

 . كمتري دارد  IRRبنابراين پروژه الف ترجيح داده مي شود ، اگر چه . است 



موجب رد است كه -59/68درصد  12پروژه  الف با نرخ تنزيل  NPV، نشان داده شد كه  3در مسئله  -6

 . ، بنابراين قابل قبول است و ترجيح داده مي شود  استدالر  20/1معادل پروژه ب  NPV .شدن آن مي شود

دست ه دست آوردن نرخي كه در انتخاب بين پروژه الف و ب بي تفاوت باشيم ، نرخ تنزيلي را به براي ب  -7

 .مساوي باشدالف و ب هاي پروژه  NPVدر آن مي آوريم كه 

NPV  )ب = (NPV ) الف ( 

 NPV)الف( – NPV) ب= (0:  يعني

 : قابل حل است  (A‐B)نقدي سرمايه گذاري  اتاين معادله با پيدا كردن نرخ بازده داخلي براي جريان

(A‐ ۰B): (  ,‐۴۵۰,‐۲۵۰,۳۰۰,۵۰۰) 

اين نرخ با استفاده از يك ماشين حساب مالي از روش  آزمون و خطا قابل حل . است  مشتركاين يك نرخ 

  .استدالر  51/223 يكديگر و معادل الف و ب برابرهاي روژه پ NPVدرصد ،  0654/6در نرخ تنزيل . است 

هر  است،از آن جايي كه عالمت جريان هاي نقدي مربوط به هر سرمايه گذاري بيش از يكبار تغيير كرده  -8

ه اين نرخ ها را مي توان از روش آزمون و خطا نيز ب. سرمايه گذاري بيش از يك نرخ بازدهي داخلي دارد

اين مسئله را مي  IRRآوردن دو نرخ  به دست، براي ساالنه داريمجريان نقدي سه تنها دست آورد، اما چون 

 . توان از طريق جبري نيز حل نمود 

  :دست مي آيد ه از حل معادله زير باين پروژه  IRRبراي مثال ، پروژه اول را در نظر بگيريد ، 

60 155
1

100
1 IRR 2 

 به طور كلي، يك معادله درجه دو، دو جواب دارد كه مستقيماً. جبري، اين يك معادله درجه دو استاز نظر 

سرمايه گذاري دوم نيز به همين . آورد به دستمعادله درجه دو مي توان آن را حل با استفاده از فرمول 

به  پروژهدو  IRR را در يك نرخ بين NPVبراي تفسير نتايج، مي توانيم . صورت دو جواب خواهد داشت



سرمايه  NPVدالر و  06/0سرمايه گذاري اول  NPV، % 30به طور مثال، در نرخ تنزيلي . آوريم دست

در آن سرمايه گذاري اول تنها زماني قابل قبول است كه بازده مورد انتظار . دالر است – 06/0كذاري دوم 

زماني كه  مي شود كه يك معادله درجه دوم اين نتيجه از اين واقعيت ناشي. باشد% 33/33تا % 25محدوده 

 .. رسم شود، شكلي شبيه سهمي خواهد داشت

وجود  IRR. اين مسئله بدين منظور طرح شده تا دانشجويان را با مشغول كردن آنها از آشفتگي برهاند -9

اي مثال بر. مساوي صفر گردد NPVهمه اين ها بدين معناست كه هيچ نرخي حقيقي وجود ندارد تا ! ندارد 

  :برابر مي شود با  r=  ،NPV%۰ ؛فرض كنيد نرخ تنزيل كمترين مقدار ممكن يعني صفر باشد

51 100
1

50
1 2 1 

منفي است، بنابراين بازده مورد  Npvدر هر نرخ تنزيلي ، . منفي تر مي شود NPVدر هر نرخ تنزيل مثبتي، 

از حل يك معادله  IRRآورد، زيرا  به دستمي توان از روش جبري نيز را اين نتيجه .  ط استرتبانتظار غيرم

به آن اشاره شد براي اين مسئله معادله جبري جواب  8جبري حاصل مي شود ، همان طور كه در مسئله 

 .ندارد )ريشه(

بايد ارزش فعلي جريان هاي نقد آتي هر يك از گزينه  ،با استفاده از شاخص سودآوريمساله براي حل  -10

مبلغ سپس ارزش فعلي جريانات نقدي آتي را بر . درصد محاسبه كنيم 8هاي سرمايه گذاري را با نرخ تنزيل 

 . آيد به دستسرمايه گذاري اوليه تقسيم مي كنيم تا شاخص سود آوري 

  :ارزش فعلي جريان هاي نقدي آتي سرمايه گذاري اول 

  PVIFA  ×225  =PV%) 8و6= ( 225×  6229/4= 15/1040

  :شاخص سود آوري پروژه اول 

1040/15
900 1/1557 



. دالر است  15/140برابر با  NPVبا شاخص سود آوري باالتر از يك ، سرمايه گذاري قابل قبول است و 

 : ارزش فعلي جريانات نقدي آتي سرمايه گذاري دوم 

  PVIFA  ×300  =PV%) 8و5= (300× 9927/3= 81/1197

  :شاخص سود آوري براي پروژه دوم 

1197/81
1200 0/99818 

 . لذا سرمايه گذاري اول انتخاب مي شود . دالر است  -19/2معادل  NPVسرمايه گذاري غيرقابل قبول و 

11:سود خالصميانگين  -11 10 16 15
4 13 

  :ارزش دفتريميانگين 

160 120 80 40 0
5 80 

 
13
80 0/1625 %16/25 

به خاطر داريد . شوند مشخص، نخست بايد جريان هاي نقدي  (IRR) داخلي براي محاسبه نرخ بازده -12

كه جريان نقدي عملياتي مي تواند از اضافه كردن استهالك به سود خالص حاصل شود ، لذا جريان هاي 

 160سرمايه گذاري اوليه نيز . دالر 55و  56، 50،  51: ساله به ترتيب برابر است با  4نقدي در طي دوره 

نرخ تنزيل  در. درصد است 12برابر با  تقريباً IRR با روش آزمون و خطا مي توان نشان داد كه. دالر است

نرخ . دالر است  21/160-160= 21/0دالر و ارزش فعلي خالص  21/160، ارزش فعلي جريانات نقدي % 12

 . درصد مي باشد IRR 0608/12دقيق 

13-  

600 200
1

200
1 2

400
1 3 



  :را تعيين كرد IRRمي توان با استفاده از روش آزمون و خطا ، 

NPVدرصد(نرخ تنزيل( 

72/2212 

84/10 13 

68/0- 14 

 

 %0402/13: با استفاده از يك ماشين حساب مالي ، جواب دقيق برابر است با 

  :در نظر مي گيريممعادله زير را مجهول  IRR  ، r براي تعيين -14

,  

8000 2200 , 5  

PVIFA ( r ۵ ۳/۶۳۶۳۶, ) =  

 : مي توان معادله را بدين صورت نوشت 

1 1
1 5

r
3/63636 

مستقيم غير ممكن است، اما يك جواب تقريبي را مي توان با استفاده از به صورت اين معادله حل اگر چه 

ست كه از روش آزمون و خطا استفاده ا آن ،كمي دقيق ترحل راه يك . كتاب تعيين نمود انتهايجداول 

دست  rبا استفاده از يك ماشين حساب مالي مي توان سريعتر و به آساني به جواب دقيق براي تعيين  .كنيم

 . يافت

,r)۵مقدار . را با استفاده از جداول آخر كتاب در نظر مي گيريم  rنخست، جواب تقريبي  ) PVIF  در رديف

  :استزير صورت ه ب پنجم جدول



%۱۱,۵ ۳/۶۹۵۹PVIFA= ( )=  

%۱۲,۵ ۳/۶۰۴۸PVIFA= ( )= 

، الزم است كه از درون يابي استفاده كنيم، زيرا % 11براي  PVIFAبه ياد داشته باشيد به منظور پيدا كردن 

معادل وسط بين اين  دقيقاً% 11براي  PVIFA. درصد داده شده است  12و  1۱براي  PVIFAدر اين جدول 

,۵PVIFA(rجا كه محاسبات ما به آن از . استواقع شده دو نرخ  بين  rاشاره مي كند ،  63636/3برابر با  (

به يك مقدار دقيق تر  PVIFAمي توانيم با استفاده از روش آزمون و خطا و با فرمول . درصد است 12و  11

 . دست يابيم 

به  PVIFA%) 12و5(زيرا ؛ درصد11درصد نزديكتر باشد تا 12 به rبراي مثال منطقي است كه مقدار 

مي توانيم مقدار  r% = 7/11اگر حدس بزنيم كه .  PVIFA%) 11و5(تر است تا  نزديك 63636/3

%۱۱/۷ ۵PVIFA(  ,   :را بدين صورت محاسبه كنيم  (

%11/7,5
1 1

1/117 5

0/117 3/63173 

۱۱/۷% مقداراز آن جا كه  ۵PVIFA(   , كمتر از  rاست، مي توانيم حدس بزنيم كه  63636/3كمتر از  (

,۵PVIFA(rمقدار . است % 7/11 و %  6/11بين  rدر نتيجه . است 64078/3برابر  =۱۱/۶r%براي  (

با يك ماشين مالي را  rمقدار دقيق مي توان . ادامه يابد دقت بيشترياين رويه مي تواند با . است % 7/11

  .ن كردتعيي

بازار بر وام گرفتن با نرخي درصد  5/11وام گرفتن با نرخ واضح است كه . است% 6488/11نرخ بهره دقيق 

 . كه در اين مثال تعيين شد، ارجح است

از آن جا كه بازده هر پروژه به شكل اقساط مساوي است ، مي توانيم از فرمول زير براي تعيين ارزش  -15

 . يم استفاده كن Aفعلي پروژه 



 PVIFA  ×120 =PV%) 10و7(

  :شود  بدين صورت محاسبه مي PVIFA%) 10و7( مقدار 

 %10,7
1 1

1/10 7

0/10 4/86842 

 120×  86842/4=  21/584: بنابراين ، ارزش فعلي اقساط مساوي برابر است با 

 . دالر است 2/84برابر با  Aو ارزش فعلي خالص پروژه 

 Bمعيار ارزش فعلي خالص بيانگر اين است كه پروژه . دالر است B 56/117به طور مشابه، ارزش فعلي پروژه 

در اينجا است، عمر دو دارايي  تفاوتناشي از  موضوع ديگر كهتوجه كنيد ممكن است يك . تر است مناسب

بيانگر آن ممكن است  Aتر پروژه  ، عمر كوتاهداشته باشندقابل مقايسه اي  كاربرداگر دارايي ها . شودمطرح 

  .هم الزم خواهد بود Aيه گذاري جديد به منظور جايگزيني باشد كه يك سرما

از تكنيك حل  IRR تخميناز آن جا كه بازده هر پروژه به شكل اقساط مساوي است، مي توانيم براي  -16

را تعيين مقدار دقيق اقساط مساوي  تابعبا استفاده از استفاده كنيم يا با يك ماشين حساب مالي،  15مسئله 

درصد  95/14برابر با  B و Aروش دوم نشان مي دهد كه نرخ بازده داخلي به ترتيب براي پروژه . كنيم

نشانگر آن است  15بيشتري دارد، حل مسئله  A  ،IRRبرخالف اين واقعيت كه پروژه . استدرصد 9162/10

در طول . اي از مسائلي است كه حجم سرمايه گذاري آنها متفاوت است اين نمونه. مناسبتر است Bكه پروژه 

  .فصل به اين مسائل پرداختيم

  .سرمايه گذاري اوليهمبلغ آتي به  ينسبت ارزش فعلي جريان هاي نقد برابر است باشاخص سود آوري  -17

A  :584/21شاخص سود آوري پروژه 
500 1/1684 

B   :5117/58شاخص سود آوري پروژه 
5000 1/0235 



اگر اين دو پروژه مستقل از يكديگر باشند، بر حسب معيار شاخص سودآوري هر دو پروژه پذيرفته مي شود، 

اين نتيجه براي پروژه هاي مستقل با . زيرا مقدار اين دو شاخص در هر دو پروژه بزرگتر از يك است

ين پروژه ها مانعه الجمع هستند ، شاخص ، از آن جا كه ااينبا وجود . همخواني دارد IRRو  NPVمعيارهاي 

 . سودآوري معيار مفيدي براي انتخاب گزينه مناسبتر نيست 

  :بدين ترتيب است )  B‐A( جريان هاي نقدي براي سرمايه گذاري  -18

 ) -4500، 1230،1230،  1230،  1230،  1230،  -120و -120(

شاخص . دالر است 35/533/4معادل آن ارزش فعلي و % 3009/10برابر با  (B‐A) پروژهنرخ بازده داخلي 

به ياد داشته باشيد نرخ بازده داخلي . ( دالر است 35/33و ارزش فعلي خالص  0074/1سودآوري برابر 

هر سه معيار بيانگر اين است كه سرمايه گذاري . ) باز مي گردد  مشترك محاسبه شده در اينجا به نرخ

هميشه صادق است كه هر سه معيار به كار گرفته شده در موضوع ن اي. قابل قبول است (B‐A) تفاضلي

‐B) تفاضليو سرمايه گذاري  Aدر نتيجه، از آن جا كه پروژه . سرمايه گذاري به تصميم مشابهي مي انجامد

A)  قابل قبول است، پروژهB نشان داديم كه معيار . ارجحيت داردIRR  و شاخص سودآوري وقتي كه در

در  NPVمعيار انچه از به كارگيري به نتيجه مشابهي با . به كار گرفته مي شوند فاضليتسرمايه گذاري 

 .، حاصل شد، منجر مي شوند 15مسئله 

 

 8فصل 

1-  

  مانده مستهلك نشده   مانده مستهلك نشده 

 سال  ابتداي دوره دارايي ها استهالك  پايان دوره دارايي ها 

160000 400002000001 



288000 72000 360000 2 

230400 57600 288000 3 

2-  

 1سال  2سال  3سال  

 300000 300000 300000 فروش

 165000 165000165000 هزينه هاي متغير)-(

 40000 40000 40000 هزينه هاي ثابت) -(

 40000 72000 57600 استهالك) -(

 3740023000 55000(EBIT)سود قبل از كسر بهره و ماليات

 18700 7820 12716 )درصد34(ماليات ) -(

 36300 15180 24684 سود خالص

3-  

  مانده مستهلك نشده   مانده مستهلك نشده 

 سال  ابتداي دوره دارايي ها استهالك  پايان دوره دارايي ها 

200000 500002500001 

360000 90000 450000 2 

288000 72000 360000 3 

230400 576002880004 

184320 46080 230400 5 

147456 36864 184320 6 

4-  



 1سال 2سال 3سال 4سال 5سال 6سال  

 650000 650000 650000650000650000650000 درآمد حاصل از فروش 

 390000 390000 390000 390000 390000 390000 هزينه هاي متغير ) -(

 80000 80000 80000 80000 80000 80000 هزينه هاي ثابت ) -(

 50000 90000 36864460805760072000استهالك)-(

 143136133920122400108000 90000 130000 (EBIT)سود قبل از كسر بهره و ماليات 

 44200 30600 36720 41611 8/45532 24/48666 %) 34(ماليات )-(

 85800 59400 76/944692/883878078471280سود خالص

 

در جدول زير  4جريان نقدي عملياتي پروژه با استفاده از صورت سود و زيان پيش بيني شده در مسئله  -5

  :آمده است

 1سال 2سال 3سال4سال5سال6سال

 130000 90000 10800 122400 133920 143136 سود قبل از كسر بهره و ماليات 

 50000 90000 72000 57600 46080 36864 استهالك+ 

 44200 30600 24/486668/455324161636720 %)34(ماليات-

 76/1313332/134467138384143280 149400 135800 (OCF)جريان نقد عملياتي 

 

سرمايه در گردش خالص از سال اول تا پنجم ثابت باقي مي ماند و هزينه هاي سرمايه اي تنها در سال -6

در نتيجه براي سالهاي اول تا پنجم، كل جريان نقدي معادل جريان نقد عملياتي مي . صفر اتفاق مي افتد

دالر  500000رمايه اي  دالر هزينه هاي س 75000در سال صفر، عالوه بر سرمايه در گردش خالص . باشد

براي سال ششم، . دالر است 575000خروجي در سال صفر برابر با  يبنابراين، جريان نقد. نيز وجود دارد

مانده . كردخواهد ايجاد دالر  75000بازيافت سرمايه در گردش خالص يك جريان نقد ورودي معادل 

باقي نمانده  گروهو اگر هيچ دارايي در اين  دالر است 147456مستهلك نشده پايان دوره دارايي ها برابر 



برابر  يصرفه جويي مالياتدر نتيجه . را شناسايي كندباشد شركت مي تواند زيان نهايي معادل اين مقدار 

شركت ارزش اسقاط به ياد داشته باشيد، چنين فرض كرديم كه .  147456×  34/0=  04/50135 :است با

. است و در اين سال شركت مدعي هزينه استهالك حواهد بودصفر ششم برابر سال پايان سرمايه گذاري در 

جريان نقدي ورودي در سال ششم برابر است با مجموع جريان نقد عملياتي، بازيافت سرمايه در  مجموع

  :از محل زيان نهايي يگردش خالص و صرفه جويي ماليات

8/256468  =04/50135 +75000+76/131333 

  :است ه شكل زير جريان هاي نقد آتي بارزش فعلي  -7

135800
1/16

149400
1/16 2

143280
1/16 3

138384
1/16 4

134467/2
1/16 5

256468/8
1/16 6

565606/4 

  :طرح برابر است با  (NPV)ارزش فعلي خالص 

6/9393-  =575000-4/565606 

 . طرح منفي است ، لذا خط توليد جديد سرمايه گذاري قابل قبولي نيست  NPVبنابراين 

IRR  در نرخ تنزيل . شرح داده شد، قابل محاسبه است قبلنيز با استفاده از روش آزمون و  خطا كه در فصل

درصد ،  15در نرخ تنزيل . خواهد بود -6/9393و ارزش فعلي خالص   4/565606درصد ، ارزش فعلي 16

درصد  16و  15بين نرخ  IRRبنابراين . خواهد شد 75/7117و ارزش فعلي خالص  75/582117علي ارزش ف

. است موردنظرزيرا اين نرخ كمتر از نرخ بازده . است ؛ كه به يك سرمايه گذاري غيرقابل قبول اشاره دارد 

 % . 4255/15: برابر است با  IRRمقدار دقيق 

 . ن نقدي عملياتي به صورت زير تعريف مي شود مالياتي جريا صرفه جوييطبق روش  -8

1  



اين معادله در جدول زير براي محاسبه جريان نقد عملياتي در هر يك از سالهاي عمر پروژه به كار گرفته 

 . شده است

  1سال 2سال 3سال 4سال 5سال 6سال

 درآمد حاصل از فروش 650000 650000 650000 650000 650000 650000

كل هزينه ها)-( 470000 470000 470000 470000 470000 470000  

180000 180000 180000 180000 180000 180000 (S‐C) 

118800 118800 118800 118800 118800 118800 (S‐C)× ۱( ‐TC  )  

36864 46080 57600 72000 90000 50000  (D) استهالك   

76/12533 2/15667 19584 24480 30600 17000 (D×TC) 

76/131333 2/134467 138384 143280 149400 135800 1  

 . مساوي هستند  5با ارقام محاسبه شده در مسئله محاسبه شده در جذول فوق عملياتي  يجريان نقد

  :مي شودجريان نقد عملياتي به صورت زير تعريف » پايين به باال « روش در  -9

 Tc)}+D= ( ×OCF= {(S‐C‐D)‐۱سود خالص+ استهالك 

جريان نقد عملياتي در طي هر يك از سال هاي  4در جدول ذيل با استفاده از اين معادله و اطالعات مسئله 

 : عمر پروژه محاسبه شده است 

  1سال 2سال 3سال 4سال 5سال 6سال

 سودخالص 85800 59400 71280 80784 2/88387 76/94469

 ستهالكا(+) 50000 46080576007200090000 36864

77/131333 2/134467 138384 143280 149400 135800 OCF 

 . برابر است 8و 5ئل ابا جريان نقد عملياتي محاسبه شده در مس جدول فوقارقام محاسبه شده در 

  :مي شودجريان نقد عملياتي را بدين صورت تعريف »  به پايين باال« روش در  -10حل مسئله 

 Tc}= ×OCF= (S‐C)‐{(S‐C‐D)فروش –هزينه ها  –ماليات 



، جريان نقد عملياتي براي هر يك از سال هاي  6در جدول ذيل با استفاده از اين معادله و اطالعات مسئله 

  :عمر پروژه محاسبه شده است 

 1سال2سال3سال4سال 5سال6سال

 درآمد حاصل از فروش  ۶۵۰۰۰۰۶۵۰۰۰۰۶۵۰۰۰۰۶۵۰۰۰۰ ۶۵۰۰۰۰ ۶۵۰۰۰۰

 كل هزينه ها )-( ۴۷۰۰۰۰۴۷۰۰۰۰۴۷۰۰۰۰۴۷۰۰۰۰ ۴۷۰۰۰۰ ۴۷۰۰۰۰

 ماليات) -( 41616367203060020044 8/45532 24/48666

76/131333 2/134467 138384143280149400135800 OCF 

 

دالر  184320دارايي ها در سال ششم ابتداي دوره ، مي دانيم كه ارزش مستهلك نشده 3از مسئله  -11

در نتيجه . كاهش خواهد يافت 84320به فروش رود، زيان نهايي به  100000اگر دارايي هاي ثابت . است

براي سال ششم، اجزا . 84320×34/0=  8/28668 :دالر مي شود 80/28668صرفه جويي مالياتي برابر با 

، )80/28668(، صرفه جويي مالياتي ناشي از زيان نهايي )100000(كل جريان نقدي شامل ارزش اسقاط 

كه جمع آن برابر با ) 13133376(و جريان نقد عملياتي ) 75000(بازيافت سرمايه در گردش خالص 

 . مي شود 56/335002

 ).تايپ شده است 9، اطالعات مساله 11مساله به جاي اطالعات مساله  در چاپ اول در صورت: تذكر(-12

 : ارزش فعلي جريانات نقد آتي برابر است با  

PV
135800
1/16

149400
1/16 2

143280
1/16 3

138384
1/16 4

134467/2
1/16 5

335002/56
1/16 6  

 98/22839  =575000-98/597839 =NPV:  (NPV)ارزش فعلي خالص 

پروژه سرمايه گذاري به خاطر ارزش اسقاط زيادي كه در پايان سال ششم بازيافت مي گردد، پذيرفته مي 

 . شود



 : شاخص سود آوري

597839/98
575000 1/03972 

 . دالر ارزش براي هر يك دالر سرمايه گذاري شده ايجاد مي شود 04/0 تقريباًبه عبارت ديگر، 

IRR  زيراشود % 16نيز بايستي بيشتر ازNPV  نرخ دقيق . مثبت استIRR  ،32/17 درصد است. 

ابتدا بايستي ارزش فعلي صرفه جويي مالياتي استهالك محاسبه گردد، در ادامه مسئله با محاسبه ارزش  -13

 . جريان نقدي مختلف حل مي گردد  ءجز 6فعلي 

، ارزش فعلي سود عملياتي بعد از سپس.  -500000: سرمايه گذاري اوليه را مشخص مي كنيم مبلغ نخست 

 . محاسبه مي گرددنمي شود، استهالك  كه شاملماليات 

 )34/0-1)(470000-650000(×  PVIFA%) 16و6=( 180000×66/0×684736/3=64/437749

 . ارزش فعلي سرمايه در گردش مورد نياز محاسبه مي گردد  :سوم 

 -PVIF ×75000( +75000) %16و6((=  -75000)+75000× 410442/0=( -85/44216

 . استهالك محاسبه مي گرددناشي از ارزش فعلي صرفه جويي مالياتي  :چهارم 

500000 0/20 0/34
0/16 0/2

1/08
1/16

147456 0/20 0/34
0/16 0/2 0/410442

87931/03 11431/96 76499/07 

، زيرا مي خواهيم صرفه جويي مالياتي ) دالر  100000نه ( به كار گرفته شده  Sدالر براي  147456: نكته 

) دالر  147454(وسيله ارزش استهالك انباشته پايان دوره ه را ب) دالر 03/87931( استهالك مادام العمر 

صرفه  اگر يك زيان نهايي پيش بيني نشده بود،. در پايان پروژه زيان نهايي وجود دارد چون ؛كاهش دهيم

 . در فرمول كاهش پيدا مي كند ) دالر  100000( مقدار اسقاط  هاستهالك ب مادام العمر جويي مالياتي



 100000× ) 410442/0= ( 2/41044 :بايستي ارزش فعلي اسقاط محاسبه گردد: پنجم 

 . سرانجام ، ارزش فعلي صرفه جويي مالياتي ناشي از زيان نهايي محاسبه مي گردد 

88/11766  ) =410442/0 ( ×)34/0 ( ×84320 

( زيان نهايي برابر است با ارزش استهالك انباشته ابتداي دوره در سال ششم منهاي ارزش اسقاط : نكته

  :برابر است با  NPVبنابراين ) . 10000-184320

94/22839 =88/11766+2/41044+07/76499+85/44216-64/437746+500000- 

 . مشابه است 12حل مسئله حاصل از نتيجه اين نتيجه با 

محدداً ارزش فعلي صرفه جويي مالياتي استهالك، بايد يعني  13چهارم جريان نقدي در مسئله  ءجز -14

50000 :شود  محاسبه 0/20 0/34
0/16 0/20

1/08
1/16

100000 0/20 0/34
0/16 0/20 0/410442 80178/24 

 ؛بيشتر است) 07/76499(اين مقدار از صرفه جويي مالياتي استهالك وقتي كه انتظار زيان نهايي داشتيم 

دالر  147456( كاهش در صرفه جويي مالياتي استهالك بر اساس مانده استهالك انباشته پايان دوره  چون

به  NPV ب مي شود كهاين موضوع سب.  ، قرار داشتبيشتر است) دالر 100000( اط قكه از ارزش اس) 

دالر كاهش مي  88/11766اما به اندازه . ،افزايش يابد)  24/80178-07/76499( دالر  17/679/3 اندازه

به اندازه  NPV. كه رخ نخواهد داد، مي باشدصرفه جويي مالياتي ناشي از زيان نهايي  دهندهيابد كه نشان 

-71/8087(      دالر 23/14752بنابراين به ، كم مي شود)  17/3679-88/11766( دالر  71/8078

 . كاهش مي يابد )95/22839

21/14752=71/8087-95/22839 

 .)درصد صحيح است 48درصد  تايپ شده كه  40در چاپ اول در صورت مساله نرخ ماليات : تذكر( -15

 60000-30000=30000: سرمايه گذاري اوليه 



 11/11111) 1-46/0= (6000سال كل جريان  هاي نقدي بعد از ماليات در هر 

 PVIFA  ×6000+30000- =NPV%) 10و5= (-6000+30000)790878/3= (-28/7255

IRR  مي آيد  به دستزير معادله پروژه از حل:  

0 30000 6000
1 1

1 5

IRR
 

IRR  برابر يك است آيندهسال  5اين نشان مي دهد كه عامل ارزش فعلي براي هر يك از . است% 0پروژه .

 -30000+6000×5=0: برابر صفر مي شود  NPVدرصد ،  صفر (IRR)بنابراين در نرخ تنزيلي 

ساله صحيح است؛ همچنين بع عمر  4ساله عنوان شده كه  5در چاپ اول، دوره استهالك دارايي : تذكر(-16

  )سال است، اشاره اي نشده است 4مفيد تجهيزات كه 

 : بيني شده در جدول زير ارائه شده است  در صورت سود و زيان پيش

  1سال 2سال 3سال 4سال 5سال

 درآمد حاصل از فروش 0 0 0 0 0

 هزينه هاي عملياتي ) +( 45000400003500030000 35000

 ستهالكا) -( -25000 -25000 -25000 -25000 0

35000 20000 15000 10000 5000 EBIT 

 %)34(ماليات )-( 6800510034001700 11900

 سودخالص 13200990066003300 23100

براي پروژه بودجه  تفاضلياز آنجا كه ما با جريانات نقدي  ،بنابراين. درآمد حاصل از فروش تغيير نمي كند

كاهش هزينه هاي . درآمد حاصل از فروش را صفر در نظر مي گيريم ،بندي سرمايه اي رو به رو هستيم



جريانات نقدي عملياتي با استفاده از اطالعات . و سود خالص منجر مي شود EBITعملياتي به افزايش در 

 : صورت سود و زيان پيش بيني شده به صورت زير است

  1سال2سال3سال4سال5سال

۳۵۰۰۰ ۲۰۰۰۰۱۵۰۰۰۱۰۰۰۰۵۰۰۰ EBIT 

 استهالك(+)  ۰۲۵۰۰۰۲۵۰۰۰۲۵۰۰۰۲۵۰۰۰

 %)34(ماليات )-( ۶۸۰۰۵۱۰۰۳۴۰۰۱۷۰۰ ۱۱۹۰۰

۲۳۱۰۰ ۳۸۲۰۰۳۴۹۰۰۳۱۶۰۰۲۸۳۰۰ OCF 

      

براي سال صفر سرمايه . جريان نقدي عملياتي است برابر، كل جريان نقدي اول تا چهارمبراي سال هاي  -17

كاهش . استدالر 100000دالر كاهش مي يابد و هزينه هاي سرمايه اي  5000در گردش خالص به اندازه 

سرمايه در گردش خالص يك جريان نقدي ورودي است، لذا براي سال صفر جريان نقدي خروجي برابر است 

پايان پروژه، كاهش در سرمايه در گردش خالص پايان در فرض مي كنيم كه . 100000-5000= 9500 :با 

در نتيجه، . ، به سطح قبلي سرمايه در گردش خالص باز مي گرديمپنجمبنابراين در پايان سال . مي يابد

همچنين در پايان سال . است جريان نقدي خروجي پنجم،در پايان سال  سرمايه در گردش خالصافزايش 

لذا، جريان نقدي . استدالر و صفر  20000 به ترتيبدفتري دارايي هاي ثابت  رزشاو ، ارزش اسقاط پنجم

 ) 20000-0(× ) 1-34/0= (13200: محل فروش دارايي هاي ثابت مساوي است بابعد از ماليات از 

  23100-5000+13200= 31300 :برابر است باكل جريان نقدي براي سال پنجم 

 : ارزش فعلي جريان هاي نقدي آتي بدين صورت است  -18

PV
28300
1/16

31600
1/16 2

34900
1/16 3

38200
1/16 4

31300
1/16 5 106239/31 

 =۱۰۶۲۳۹/۳۱NPV: برابر است باارزش فعلي خالص  ‐۹۵۰۰۰ ۱۱۲۳۹/۳۱= 



با . جديد يك سرمايه گذاري قابل قبول است يمثبت است، خريد تجهيزات توليد NPVاز آن جا كه 

 37/96725ارزش فعلي % 20نرخ تنزيل  در. را نيز تعيين نمود IRRاستفاده از روش آزمون و خطا مي توان 

، ارزش فعلي و ارزش فعلي خالص به % 21نرخ تنزيل  در. استدالر  37/1725دالر و ارزش فعلي خالص 

است كه نشان دهنده يك % 21و % 20نرخ بين  IRRبنابراين  -12/440و  88/94559: ترتيب برابر است با 

 . است% IRR ، 794/20مقدار دقيق . سرمايه گذاري قابل قبول است

C)۰حداكثر مقدار سرمايه گذاري  -19  . برابر صفر باشد NPVوقتي است كه  (

0 =۰C –  )10 15/0و (PVIFA  ×60/9962 

018769/5  ×6/9962  =۰C 

۰ ۵۰۰۰۰C =  

 )صحيح است 55.000ذكر شده كه  55.500، بهاي تجهيزات در چاپ اول: تذكر(--20

 . گرد شده اند نزديكترين عددهمه ارقام و اعداد به  

  -الف 

 T استهالك انباشته ابتداي دوره استهالك استهالك انباشته پايان دوره

۱۹۲۵۰ ۸۲۵۰۲۷۵۰۰ ۱۰ 
۳۲۷۲۵ ۱۴۰۲۵۴۶۷۵۰ ۲ 
۲۲۹۰۷ ۹۸۱۸۳۲۷۲۵ ۳ 
۱۶۰۳۵ ۶۸۷۲۲۲۹۰۷ ۴ 

 

 : مجموع جريان نقدي را مشخص مي كنيم  ءسپس اجزا

  سال صفر  1سال 2سال 3سال 4سال



 سرمايه گذاري -55000 - - - -

 درآمد  - 21500 21500 21500 21500

 هزينه ها -450045004500 4500

 استهالك  - 8250 14025 9818 6872

10128 718229758750-EBIT 

 %)40(ماليات ) -(  -3500 1190- -2873 -4051

 استهالك +   8250 14025 9818 6872

 جريان نقدي عملياتي   13500 15810 14127 12949

 سرمايه در گردش  -3500-7000 

 ارزش اقساط   16035

 كل جريان نقدي  -14127123101350062000 28984

  :كل جريان نقدي را جمع مي زنيم ) غير تنزيلي ( سرمايه براي محاسبه دوره بازگشت  -ب

  سال صفر 1سال 2سال 3سال 4سال 

 كل جريان نقدي -14127123101350062000 28984

 تجمعي  -62000 -48500 -36190 -22063 +6921

 

را بازيافت دالر از جريان نقدي سال چهارم  22063 بايداز جدول فوق، مي توان ديد شركت رينكي دينك 

 : با استسرمايه رخ مي دهد برابر دوره بازگشت كه در آن سال چهارم  ي ازكسر .نمايد

22063
28984 0/7612 

 . .سال است 76/3بنابراين دوره بازگشت 



21- NPV جريان نقدي محاسبه مي شودمچموع  ءاز طريق تنزيل اجزا 

 . دالر است  -62000سرمايه گذاري اوليه : 

 : ارزش فعلي سرمايه در گردش مورد نياز 

 -PVIF  (3500-7000% 10و2= ( -7000 – 3500)8264/0= (-4/9892

 : ارزش فعلي سود عملياتي بعد از ماليات 

 ) 4500-21500) (4/0-1) (PVIFA% 10و4= (17000)6/0)(1699/3=(63/32332

  :ارزش فعلي صرفه جويي مالياتي استهالك 

62000 0/30 0/40
0/10 0/30

1/05
1/10 17754/55 

 : روداز بين مي اسقاط  كه به دليل وجودصرفه جويي مالياتي استهالك  فعليارزش 

16035 0/30 0/40
0/10 0/30 10%, 4 16025 0/30 0/40

0/40 0/6830

3285/57 

 ==PVIF (16035%10و4= (16035×6830/0=91/10951 :ارزش فعلي عوايد اسقاطي دريافت شده 

NPV= ‐۶۲۰۰۰‐۹۸۹۲/۴+۳۲۳۳۲/۶۳+۱۷۷۵۴/۵۵‐۳۲۸۵/۵۷+۱۰۹۵۱/۹۱=‐۱۴۱۳۸۸۸ 

 .  ماشين را نبايد خريد: تصميم 

 )استدالر است، اشاره اي نشده  100.000كه بهاي تجهيزات به در چاپ اول، : تذكر -22

 سال استهالك انباشته ابتداي دوره استهالك استهالك انباشته در پايان دوره

35000 15000 50000 1 



59500 25500 85000* 2 

41650 17850 59500 3 

29155 1249541650 4 

5/20408 5/8746 29155 5 

50000+35000 =85000* 

 : سپس ارزش فعلي سپر مالياتي را محاسبه مي كنيم

 
10000 0/30 0/40

0/30 0/40
1 0/50 0/14

1 0/14
29155 0/30 0/40

0/30 0/40
1

1/14 5

16090/23 2595/8 13494/43 

در شروع سالي است  مستهلك نشدهبراي حل اين معادله، مانده  مورد استفادهتوجه كنيد كه ارزش اسقاط 

شركت تي جي آر از  محل استهالك و  .رخ داده است )به علت فروش و ارزش اسقاط( برگشت ماليات كه 

 . دالر صرفه جويي مالياتي خواهد داشت 43/13494 ،فروش تجهيزاتمتعاقب آن 

 . الك را محاسبه مي كنيم زماني براي تغييرات استه الگويابتدا يك  -23

 T مانده مستهلك نشده در ابتداي دوره استهالك مانده مستهلك نشده در پايان دوره

24000 6000 30000 ۱ 

432001080054000 ۲ 

34560 8640 43200 ۳ 

خالص اين است كه  علت. دالر است 30000مانده مستهلك نشده ابتداي دوره براي سال نخست ، : نكته 

65000هزار دالر  60خريد  10000 1
 تنها نيمي از آن در محاسبه استهالك سال اول،كه  .است 2

 .مي شوداضافه 

 : سپس، اجزا جريان نقدي كل را تعيين مي كنيم



  سال صفر 1ال س 2سال  3سال 

 سرمايه گذاري خالص  -60000   

 درآمد 2800028000 28000

 هزينه ها   3000 3000 3000

 استهالك   6000 10800 8640

16360 1420019000EBIT 

 استهالك   6000 10800 8640

 ماليات  7600 5680 6544

 جريان نقد عملياتي-1932017400 18456

 سرمايه در گردش -6000 6000

 ارزش اقساط  -   3750

 جريان نقدي كل -66000 17400 19320 28206

دالر 28000آن يعنيقبل از ماليات مقدار دالر به  16800تبديل مقدار بعد از ماليات  باتغيير در درآمدها 
16800
1 0/4  :مجاسبه مي شود 28000

 

و ارزش اسقاط تجهيزات قديمي  )دالر 8750 ( ارزش اسقاط نشانگر تفاوت بين ارزش اسقاط تجهيزات جديد

 8750-5000= 3750: تفاوت برابر است بااين . است )دالر 5000 (در صورت نگهداري آنها

24- NPV  با تنزيل جريان نقدي كل محاسبه شده است : 

 دالر  60000 :سرمايه گذاري اوليه

 : ارزش فعلي سرمايه در گردش مورد نياز 

6000 6000 8%, 3 6000 6000 0/793832 1237 



 : ارزش فعلي سود عملياتي بعد از ماليات

28000 3000 1 0/4 8%, 3 25000 0/6 2/577097
38656/46 

 ارزش فعلي صرفه جويي مالياتي استهالك 

60000 0/20 0/40
0/08 0/20

1/004
1/08

3750 0/20 0/40
0/08 0/20 0/793822

16507/94 850/53 15657/41 

 3750×793832/0=87/2976: ارزش فعلي اسقاط

 

26/3946-  =87/2976+41/15657+1237-46/38656+60000-=NPV 

 . منفي است ، تجهيزات نبايد خريداري شود  NPVاز آن جايي كه 

 82/7644و  82/7883به ترتيب  Bو  A ماشينهاي درصد، ارزش فعلي هزينه ها براي 12در نرخ تنزيل  -25

را  Bجايگزين شود، ماشين  Aزودتر از ماشين  Bما اين حقيقت را ناديده بگيريم كه ماشين  اگر. است

اين، به منظور اينكه به طور صحيح اين وجود با . زيرا ارزش فعلي هزينه ها كمتر است ؛انتخاب خواهيم كرد

از حل معادله زير  A، EACبراي ماشين . گزينه ها را ارزيابي كنيم، هزينه معادل ساالنه را محاسبه مي كنيم

 : مي آيد به دست

,  

7883/82 PVIFA %12,5  

7883/82 3/604776 

 
7883/82
3/604776 2187/05 



 ماشين EAC. است B  ،94/2516براي ماشين  و A  ،05/2187هزينه معادل ساالنه براي ماشين بنابراين، 

A  ازEAC ماشين B هزينه ماشين ، پسكمتر است A  ماشين بنابرايناست؛  كمتربه صورت ساالنه A 

  .است حارجگزينه 

در اين مسئله . ، نخست جريان نقدي عملياتي هر دارايي را تعيين مي كنيم EACبراي محاسبه  -26

 . آسانتر است روش سپر مالياتي بسيار بهمحاسبه جريان نقدي عملياتي از حل معادله زير 

1  

 : برابر است با  Aنخست در اين محاسبه براي ماشين  عبارت ،صفر است تفاضليكه فروش  از آن جا

1 0 800 1 0/34 528 

 : مي شوداست كه به صورت زير محاسبه استهالك مالياتي  صرفه جويي ،دوم عبارت

5000
5 0/34 340 

 -528+ 340= -188: است بابرابر عملياتي  يجريان نقدبنابراين، 

مساوي  اقساطكه مجوعه اي از  ستادالري  188ساله  5مساوي ي هزينه ها ،عملياتي ساالنه يجريان نقد

  :لذا ارزش فعلي جريان نقدي عملياتي به اين صورت است. است

188 %12,5  188 3/604776 677/70 

به از حل معادله زير  EAC. )70/677+5000(دالر   70/5677 :برابر است باخروجي  يارزش فعلي جريان نقد

  :مي آيد دست

604776/3×C  =70/5677 

5677/7
3/604776 1575/05 



 -452جريان نقدي عملياتي،  Bبراي ماشين . است A  ،05/1575هزينه معادل ساالنه براي ماشين بنابراين، 

 Aين ماشين بنابرا. دالر است EAC  ،94/1786دالر و  88/50372دالر و ارزش فعلي جريان نقدي خروجي 

  .گزينه مناسبتري است

. دالر است  65/1056و  25/1228به ترتيب  Y,Xدرصد، ارزش فعلي هزينه ها براي 15در نرخ تنزيل  -27

EAC  براي ماشينX  مي آيد  به دستاز حل معادله زير : 

1228/25 %15,4  

۱۲۲۸/۲۵=C×۲/۸۵۴۹۷۸ 

1228/25
2/854978 430/21 

 بنابراين هزينه ماشين دالر است،  Y  ،79/462و براي ماشين  X  ،21/430هزينه معادل ساالنه براي ماشين 

X كمتر بوده و اين ماشين ارجح است . 

سرمايه  مخارجمجموع سرمايه در گردش خالص اضافي و  برابر است باجريان نقدي خروجي سال صفر  -28

 . 25000+150000= 17500 :اي

نقدي عملياتي، بازيافت سرمايه در گردش  نبا حاصل جمع جريااست جمع جريان نقدي در سال سوم برابر 

مالياتي دارد زيرا ارزش دفتري  تبعاتفروش تجهيزات . از فروش تجهيزاتحاصل خالص و جريان نقد ورودي 

هزينه . الك انباشته استارزش دفتري همان قيمت خريد منهاي استه. متفاوت استآن ارزش بازار  بادارايي 

150000استهالك ساالنه 
5 و ارزش دفتري  3×30000= 90000لذا استهالك انباشته . است 30000

 موجب) 60000(و ارزش دفتري ) 50000(تفاوت بين ارزش بازار . دالر است 90000-150000=60000

ماليات به صرفه  كاهش. كرده استستهلك مكمتر  10000را دارايي ، زيرا شركت مي شودماليات  كاهش

از فروش تجهيزات در حاصل ورودي  يجريان نقد به نحوي كهمنجر مي شود،  يدالر 3400جويي مالياتي 

 :برابر است باكل جريان نقدي در پايان سال سوم . 50000+3400= 53400 :برابر است با 3پايان سال 



 78400+OCF  =53400+2500+OCF  

OCF است همان جريان نقد عملياتي . 

از آن حاصل مي شود را درصد  18كه بازدهي مورد انتظار را  (OCF)جريان نقدي عملياتي ساالنه اكنون 

 : مي آيد  به دستاز حل معادله ارزش فعلي خالص زير  OCFمقدار  .محاسبه مي كنيم

0 175000 1/18
OCF

1/18 2
OCF

1/18 3
78400
1/18 3 

  :، برابر است بادالري در پايان سال سوم 78400 ورودي ارزش فعلي جريان نقدي

78400
1/18 3 47716/66 

به عنوان يك قسط هستند را عملياتي ساالنه  يارزش فعلي جريان نقد سه عبارتي كه نشانگرمي توان 

  :نوشته مي شودزير بنابراين معادله باال به صورت . مساوي نوشت

0 175000 18%, 3 47716/66 

127283/34 2/174273 

127283/34
2/174273 58540/64 

دالر باشد، ارزش  64/58540عملياتي پروژه در هر سال  ينشان مي دهد كه اگر جريان نقد نتيجه فوق

در نتيجه نرخ بازدهي سرمايه گذاري در تجهيزات شركت و سرمايه در . برابر صفر خواهد شد آنفعلي 

 . درصد است 18) نرخ بازدهي مطلوب ( گردش 

قيمت هر واحد براي پروژه اي كه جريان نقدي تعيين سپس و تعيين سود خالص عبارت است از عدي بگام 

عملياتي  يجريان نقددر محاسبه » پايين به باال «  روشاز ، براي اين كار .عملياتي الزم را فراهم مي كند

  :استفاده مي كنيم



OCF =سود خالص + استهالك    

 1  

150000و دالر  OCF  ،64/58540از آن جا كه 
5  :استدالر  30000

                   64/28540  =30000-64/58540=OCF‐D  =سود خالص 

  :آوريم به دسترا از معادله زير  S با جايگذاري،با استفاده از تعريف سود خالص در معادله باال ، مي توانيم 

×(S‐C‐D)} =سود خالص  ۱( ‐Tc)} 

۲۸۵۴۰/۶۴=(s‐۴۰۰۰۰‐۳۰۰۰۰)× ۱( ‐۰/۳۴) 

۲۸۵۴۰/۶۴=(s‐۷۰۰۰۰)×۰/۶۶ 

28540/64
0/66 70000 

۴۳۲۴۳/۳۹+۷۰۰۰۰ ۱۱۳۲۴۳/۳۹S= =  

دالر  38000هزينه هاي ثابت در هر سال . ، جمع هزينه هاي ثابت و متغير پروژه استفوق رابطهدر  C مقدار

 S محاسبه.  C) = 38000+2000=(40000دالر است، لذا  2000، ) 2×1000(و هزينه هاي متغير 

كه پيشنهاد  آنجااز  .است نظرعملياتي مورد ينقد رسيدن به جريانفروش مورد نياز براي كل دهنده نشان

113243/39 :برابر خواهد بود با چكش است، قيمت هر واحد 1000براي 
1000 اين قيمت براي . $113/24

پروژه  (NPV)ارزش فعلي خالص . مي كند ايجاد 64/58540معادل اي عملياتي ساالنه  يشركت جريان نقد

 .ي آوردم به دستدرصدي را 18مساوي صفراست ، پس شركت نرخ بازدهي مورد انتظار 

 

 مسائل تكميلياز  6تا  14مساله 
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 تغييرات در جريان نقديتغييرت در سود و زيان

 8000000 8000000 افزايش درآمد

 )2400000()2400000( هزينه هاي عملياتي

 - )1200000( استهالك

 5600000 4400000 سود قبل از كسر ماليات

 )1760000()1760000( %)40(ماليات

 2640000از كسر ماليات پسسود 

 3840000  تغيير در جريانات نقدي
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 ماشين آالت جديد ماشين آالت فعلي 

 102600000 91800000 درآمد ساليانه

 34560000)37800000(هزينه هاي عملياتي

 5400000068040000جريان نقدي قبل از ماليات

 )8640000( )6480000( استهالك ساليانه

 59400000 47520000 مشمول مالياتدرآمد 

 )29700000()23760000( ماليات

 29700000 23760000 سود پس از كسر ماليات

 8640000 6480000 استهالك: اضافه مي شود

 3024000038340000خالص جريان نقدي ساليانه



 

 :هزينه اوليه سرمايه گذاري را محاسبه مي كنيمخالص ابتدا  -6

 :خروجي جريانات نقدي

 5600000 وجه پرداختي بابت خزيد ماشين آالت جديد

 :جريانات نقدي ورودي

 )600000(ارزش اسقاط ماشين آالت فعلي

 )240000( صرفه جويي مالياتي ناشي از زيان ناشي از فروش ماشين آالت فعلي

 4760000 خالص سرمايه گذاري اوليه

 :از جايگزيني ماشين آالت را محاسبه مي كنيم يسپس جريانات نقدي تفاضلي ناش

 جريان نقدي سود دفتري 

 28000002800000)صرفه جويي در هزينه ها(سود نقدي 

  -   )900000(  افزايش هزينه استهالك

 2800000 1900000 سود قبل از ماليات

 760000 760000 ماليات

 2040000جريان نقدي پس از كسر ماليات

 :در نهايت، جريانات نقدي در طول عمر ماشين آالت جديد را تعيين مي كنيم 

 جريان نقدي زمان

0 )4760000( 

1 2040000 

2 2040000



3 2040000 

 )ارزش اسقاط(2040000+900000=2940000 4

  

 9فصل 

  :كنيم هاي مختلف محاسبه مي پيش نگري نخست، سود خالص و جريان نقدي عملياتي را براي  -1

 حد باال  حد پايين  حالت مبنا  

 120000 72000 95000 فروش 

 72000 32000 50000 هزينه هاي متغير ) -(

 10000900011000 هزينه هاي ثابت )-(

 3000 3000 3000 استهالك ) -(

 34000 28000 32000 سود قبل از بهره و ماليات

 10880952011560 /%)34(ماليات )-(

 22440 18480 21120 سود خالص 

 34000 28000 32000 سود قبل از بهره و ماليات

 300030003000 استهالك (+)

 11560 9520 10850 ماليات) -(

 25440 21480 24120 جريان نقدي عملياتي 

  

2- NPV  ساله  5مساوي جريان نقدي عملياتي به عنوان ارزش فعلي اقساط  با در نظر گرفتنهر پيش نگري

 . درصد محاسبه مي شود 12بازده مورد انتظار  در نرخ

حالت مبنا  ۲۴۱۲۰: PV=  × %۱۲,۵ ۲۴۱۲۰PVIFA( )= ×۳/۶۰۴۷۷۶ ۸۶۹۴۷/۲۰=  



۸۶۹۴۷NPV= ۲/ ‐۱۵۰۰۰ ۷۱۹۴۷/۲۰=  

حد پايين  ۲۱۴۸۰: PV= × %۱۲,۵ ۲۱۴۸۰PVIFA( )= ×۳/۶۰۴۷۷۶ ۷۷۴۳۰/۵۹=  

۷۷۴۳۰/۵۹NPV=  ‐۱۵۰۰۰ ۶۲۴۳۰/۵۹=  

حد باال ۲۵۴۴۰: PV= × %۱۲,۵ ۲۵۴۴۰PVIFA( )= ×۳/۶۰۴۷۷۶ ۹۱۷۰۵/۵۱=  

۹۱۷۰۵/۵۱NPV=  ‐۱۵۰۰۰ ۷۶۷۰۵/۵۱=  
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 95000 فروش 

 50000 هزينه هاي متغير ) -(

 9000هزينه هاي ثابت) -(

 3000 استهالك ) -(

 33000 سود قبل از بهره و ماليات

 11220%)34(ماليات) -(

 21780سود خالص

 33000 سود قبل از بهره و ماليات

 3000 استهالك(+) 

 11220ماليات) -(

 24780 جريان نقد عملياتي 

۲۴۷۸۰NPV= × %۱۲,۵PVIFA( )‐۱۵۰۰۰ ۸۹۳۲۶/۳۵= ‐۱۵۰۰۰ ۷۴۳۲۶/۳۵=  

تغييرات در هزينه هاي . نيست، اكثر هزينه ها متغير هستند برسرمايه  چندانبه خاطر اينكه پروژه : نكته

 .نمي شود  NPVتغيير عمده در سبب ثابت 
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 95000فروش

 60000)60×1000(هزينه هاي متغير) -(

 10000 هزينه هاي ثابت ) -(

 3000 استهالك ) -(

 22000سود قبل از بهره و ماليات

 7480 %)34(ماليات ) -(

 14520 سود خالص 

 22000 سود قبل از بهره و ماليات

 3000استهالك(+) 

 7480ماليات) -(

 17520 جريان نقدي عملياتي 

۱۷۵۲۰NPV=  × %۱۲,۵PVIFA( )‐۱۵۰۰۰ ۶۳۱۵۵/۶۸= ‐۱۵۰۰۰ ۴۸۱۵۵/۶۸=  

 : نخست سود عملياتي و سپس جريان نقد عملياتي را به صورت زير محاسبه مي كنيم  -5

 110000 فروش 

 44000هزينه هاي متغير) -(

 10000 هزينه هاي ثابت ) -(

 28000 استهالك ) -(

 28000سود قبل از بهره و ماليات

 9520 %)34(ماليات ) -(



 18480 سود خالص 

  

 28000سود قبل از بهره و ماليات

 28000استهالك(+) 

 9520 ماليات ) -(

 46480 جريان نقد عملياتي 

با تنزيل نرخ  آن،سال عمر  5يك از براي هر دالري  46480ساالنه  تنزيل اقساطارزش فعلي پروژه از  -6 

 :مي آيد به دستدرصد  15بازدهي مورد انتظار 

۴۶۴۸۰PV= × %۱۵,۵ ۴۶۴۸۰PVIFA( )= ×۳/۳۵۲۱۵۵ ۱۵۵/۸۰۸=   

 155808-140000= 15808: خالص پروژهارزش فعلي 

در حالي تشكيل مي شود، متغير پيش بيني شده  4براي هر  پيامدهابدترين پيش نگري بدترين حالت از  -7

اين پيش . مد نظر قرار مي گيرندبراي هر يك از متغيرها  بهترين پيامدها ،بهترين حالت يپيش نگردر كه 

  :شده اند مشخصنگري ها در جدول زير 

 بهترين حالت  بدترين حالت 

 18002200فروش حادآ

 60 50 قيمت هر واحد 

 21 23 هزينه هاي متغير به ازاي هر واحد 

 105009500هزينه هاي ثابت در هر سال

ارزش فعلي خالص، جريان نقدي و نرخ بازده داخلي براي پروژه پيشنهاد  ،سود خالص ،نگري براي هر پيش

 : شده را محاسبه مي كنيم 



 NPV  IRR جريان نقدي  سود خالص  پيش نگري 

 %68/19 15808 46480 18480 حالت مبنا 

 %57/7 -66663466623794 بدترين حالت 

 %16/32 60720 59878 31878 بهترين حالت 

با وجود . ارزش فعلي خالص براي حالت مبناي پيش نگري مثبت است، لذا پروژه قابل قبول به نظر مي رسد

 مورد فعلي خالص براي پيش نگري بدترين حالت نشانگر آن است كه تجزيه و تحليل بيشتري ارزش، اين

متغيرهاي  دنيوكوم مي توانشركت تجزيه و تحليل حساسيت در اين نقطه مفيد است بنابراين . نياز است

 .شناسايي كند كه احتمال منفي شدن ارزش خالص به وسيله آنها، زياد استپيش بيني شده اي را 
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 NPV IRR جريان نقدي  سود خالص  پيش نگري 

 %68/19 15808 46480 2000 حالت مبنا 

 %36/15 1800421241206 بدترين حالت 

 %85/23 30410 50836 2200 بهترين حالت 

 ، مقاديردر اينجا، براي هر دو حالت بدترين و بهترين، فرض مي كنيم كه قيمت، هزينه هاي ثابت و متغير

انجام مشخص مي كند كه ارزش فعلي خالص به طور نسبي به پيش بيني هاي  يجااين نت .ا دارندرحالت مبنا 

، ارزش فعلي خالص همسطح فروش حد پايين  در، حتي حالهر به . آمار فروش حساس استشده در مورد 

 نكتهاين  يد به بادر اين مورد، اين يك نتيجه دلگرم كننده است ، اما خوش بيني نيوكوم . هنوز مثبت است

هر واقع اگر در  .هستندهمان مقادير حالت مبنا  ،سطح فروشرها به جز يمقدار همه متغكه توجه داشت 

 . منفي خواهد شدخالص ارزش فعلي  ، احتماالًباشدرا داشته بدترين حالت  مقدارير غمت

 : تجزيه و تحليل حساسيت قيمت هر واحد در جدول زير انجام شده است  -9

 NPV IRRجريان نقديقيمت هر واحد پيش نگري 



 %68/19 15808 46480 55 حالت مبنا 

 %08/13 -6316 39880 50 بدترين حالت 

 %95/25 605308037932بهترين حالت

پروژه به تغييرات قيمت هر واحد از  NPVرا آشكار مي سازد كه  واقعيتاين  8مقايسه اين نتايج با مسئله 

. پروژه منفي است NPV، باشدپايين  حدزماني كه قيمت هر واحد در  استتر  تغييرات سطح فروش حساس

. دهد انجامسطح فروش و قيمت هر واحد  نسبت به دو متغر NPVارزيابي بيشتري از حساسيت  بايدنيوكوم 

د، ممكن است توجه خاصي را نباش خودپايين در حد به طور مثال، احتمال اينكه فروش و قيمت هر دو 

 . پروژه نخواهد داشت  NPVتاثير مهمي بر روي اي زيرا چنين پيش نگري  ؛بطلبد

 : تجريه و تحليل حساسيت براي هزينه هاي متغير در جدول زير انجام شده است  -10

 NPV IRR جريان نقدي  ي متغيرهزينه ها پيش نگري 

 %68/19 15808 46480 22 حالت مبنا 

 %39/18 234516011383 بدترين حالت 

 %95/20 20233 47800 21 بهترين حالت 

پروژه  پذيرشبنابراين در ارزيابي . ارزش فعلي به طور نسبي به تغييرات هزينه هاي متغير حساس است

 . باشد اهميت خاصي داشتههزينه هاي متغير در مورد ممكن است ارزيابي بيشتر پيش بيني نيوكوم 

 : تجزيه و تحليل حساسيت هزينه هاي ثابت در جدول زير ارائه شده است  -11

 NPV IRRجريان نقديهزينه هاي متغير پيش نگري 

 %68/19 15808 46480 10000 حالت مبنا 

 %35/19 14702 46150 10500 بدترين حالت 

 %20 16914 46810 9500 بهترين حالت 



مي  آشكاررا  واقعيتاين نتيجه اين . خاصي ندارد يتارزش فعلي خالص به تغييرات هزينه هاي ثابت حساس

كند كه نخست، تغيير در هزينه هاي ثابت از حالت مبنا به بهترين حالت به طور نسبي كم است و دوم، 

. به خود اختصاص داده اندهزينه هاي كل پروژه را كل هزينه هاي ثابت به طور نسبي سهم كوچكي از 

  .بي فايده استكوم براي نيو ،تجزيه و تحليل پيش بيني هزينه هاي ثابت به صورت دقيق تر احتماالً

  :مي شودنقطه سر به سري حسابداري به صورت زير محاسبه  -12

10000 28000
55 22 1151/52 

) سود قبل از بهره و مالياتو ( سود خالص  د،فروشهمين مقدار را بو كند واحد توليد  52/1151اگر نيوكوم 

مساوي با صفر باشد،  تقريباً) سود قبل از بهره و ماليات و( اينكه سود خالص پروژه  براي .صفر خواهند بود

 . واحد باشد 1152فروش بايستي 

جريان نقدي عملياتي مساي  است كه در آن،فروش  ي ازسطحنشان دهنده نقطه سر به سر نقدي،  -13

 : استزير صورت  هب OCF. و Qارتباط بين . صفر است 

0 10000
55 22 303/03 

واحد  304صفر است، لذا نيوكوم بايستي حداقل برابر واحد، جريان نقدي عملياتي  03/303فروش سطح در 

 . شودجريان نقدي مثبت داشته باشد تا فروش 

در نقطه سر به سر مالي ، ارزش فعلي خالص . ساله است 5 مساويپروژه، اقساط  جريان نقدي عملياتي -14

. استجريان نقدي خروجي دالر  140000برابر  مساوي،اقساط ساالنه ارزش فعلي  يعنيپروژه صفر است، 

  :مي كنيم زير تعيين معادله از را  جريان نقدي عملياتي بنابراين

۱۴۰۰۰۰=OCF× %۱۵,۵PVIFA( )=OCF×۳/۳۵۲۱۵۵ 



140000
3/352155 41764/18 

  :را در معادله زير جايگزين كنيد OCFمقدار  ،براي تعيين نقطه سربه سر مالي

10000 41764/18
55 22 1568/61 

 .پروژه بيشتر از صفر باشدارزش فعلي خالص واحد باشد تا  1569بنابراين، فروش بايستي 

  :به صورت زير تعريف شده است )  DOL( درجه اهرم عملياتي  -15

DOL= در صد تغيير در جريان نقد عملياتي     (OCF) ÷درصد تغيير در مقدار  (Q) 

 : بااست  برابرواحد  2000 توليدجريان نقد عملياتي براي 

OCF= {(P‐V)×Q}‐ ۵۵FC={( ‐۲۲)×۲۰۰۰}‐ ۱۰۰۰۰ ۵۶۰= ۰۰ 

OCF  استزير درصد تغيير در جريان نقد عملياتي به صورت . دالر است 62600واحد  2200 توليدبراي : 

62600 56000
56000 0/11786 %11/786 

2200:  توليددر صد تغيير در  2000
2000 0/10 %10 

11/786%بنابراين، درجه اهرم عملياتي 
10% جايگزين نيز همين به صورت  DOLاست ،  محاسبه  1/1786

 . اهد داشتنتيجه را خو

به  15همانطور كه در مساله (دالر است  56000واحدي،  2000 توليدجريان نقدي عملياتي براي  -16

 : برابر است باواحدي  1600  توليدعملياتي براي  يجريان نقد)  دست آمد

OCF= { (P‐V)×Q}‐ ۵۵FC={( ‐۲۲)×۱۶۰۰}‐۱۰۰۰۰ ۴۲۸۰۰=  

  :درصد تغيير در جريان نقد عملياتي



42800 56000
56000 0/23571 %23/57 

  :توليددرصد تغيير در 

1600 2000
2000 0/20 %20 

 :برابر است با درجه اهرم عملياتي ،بنابراين

درصد تغيير در جريان نقد عملياتي
درصد تغيير در توليد

%23/57
%20 1/1786 

هر  باو بستگي دارد  OCFو  Q فعليبه سطح  DOLو نتيجه آن است،  15مشابه حل مسئله راه حل، اين 

 .سطح ثابت استاين تغيير از 

  :نشانگر آن است كه  16و 15حل مسئله  -17

 و اگر   =۴۲۸۰۰OCF، آنگاه  =۱۶۰۰Qاگر  ۲۰۰۰Q=آنگاه ،  ۵۶۰۰۰OCF= . درصد تغيير در جريان

 : برابر است بانقدي 

56000 42800
42800 0/30841 %30/84  

  :با توليد برابر استدرصد تغيير در 

2000 1600
1600 0/25 %25 

 : با برابر است درجه اهرم عملياتيبنابراين، 

%30/84
%25 1/2336 

 : نتيجه مشابهي را در پي داردجايگزين به روش  DOLمحاسبه 



1 1 10000
42800 1/2336 

 1600به  2000از  Qحالتي كه واحد از  2000واحد به  1600از  Q افزايش در صورتدرجه اهرم عملياتي 

 . مي يابداهرم عملياتي كاهش  ، Qسطح افزايش  با،  بيشتر است مي يابد، كاهشواحد 

: تعريف درجه اهرم عملياتي  -18  

درصد تغيير در جريان نقد عملياتي
درصد تغيير در توليد

 

 

23000:  توليددرصد تغيير  20000
20000 0/15 %15 

مي توانيم درصد تغيير  ،درجه اهرم عملياتي در فرمول  =۲/۵DOLو  توليدبا جايگزيني اين درصد تغيير در 

  :آوريم به دستدر جريان نقد عملياتي را 

2/5
درصد تغيير در جريان نقد عملياتي

0/15  

 ) 5/2×15/0= ( 375/0% =  5/37: جريان نقد عملياتي برابر است بابنابراين، درصد تغيير در 

سطح جديد جريان نقد عملياتي برابر است با  پسدرصد افزايش مي يابد،  5/37به اندازه جريان نقد عملياتي 

 :68750  =50000 ×375/1 

  DOLفرمول جايگزين براي محاسبه  -19

1  

2/5 1 50000 



1/5 50000

هزينه هاي ثابت=  5/1×  50000= 75000

از آن جا كه استهالك و. 18000-16000=  2000 =سود خالص و ) 3× 6000= (18000 =فروش  -20

جريان نقدي به عنواناين با در نظر گرفتن  .دالر است 2000صفر است، جريان نقد عملياتي  برابر ماليات

2000 =۸۰۰۰: بر است بابرا مادام العمر ، ارزش فعلي جريان نقدييك 
در نتيجه ارزش فعلي خالص برابر. 0/25

.لذا پروژه غيرقابل قبول است؛  8000-10000=  -2000 : است با

و سود خالص و جريان ،)3×5500= (16500، فروش باشددر يك سال  خودرو 5500، فعاليتاگر حجم  -21

در هر سال، سود خالص و جريان خودرو 6500در ظرفيت . دالر است) 16500-16000= (500نقد عملياتي

ارزش مورد ،مساوي در نظر گرفته شده انداز آن جا كه احتمال وقوع دو رقم . است دالر 3500نقد عملياتي 

:بااست  برابر اولسال  يانتظار جريان نقد عمليات

2000 = } )3500 ×5/0 )+ (500 ×5/0( {  

باشد، جريان نقد عملياتي براي همه سال هاي بعد از آن خودرو 5500در سال نخست  فعاليتاگر حجم 

500:ارزش اين اقساط مادام العمر در پايان سال نخست برابر است با . خواهد بوددالر  500
0/25 2000 .

دالر فروخت، سرمايه گذار دارايي را در پايان سال نخست 10000 را به قيمت داراييمي توان از آن جا كه 

دالر و 3500اتي يدر هر سال، جريان نقد عمل خودرو 6500 پذيزشسطح از طرف ديگر، در . خواهد فروخت

3500تجاري  فعاليتارزش 
0/25 تجارت ادامه مياين تحت چنين شرايطي، سرمايه گذار به . است 14000

يكي از دو به عالوهانتظار مورد  يجريان نقددالر  2000بنابراين، در پايان سال نخست، سرمايه گذار . دهد

ارزش مورد انتظاربنابراين، . دارددالري  14000تجاري  فعاليتدالر به صورت نقدي يا يك  10000 حالت

:برابر است بادر پايان سال نخست 



14000  = })14000×5/0)+ (10000×5/0 ( {+2000 

14000 ( 11200 ، دالر 14000 اين ارزش فعلي
دالر است و ارزش فعلي سرمايه گذاري بدين صورت است ) 1/25

 :۱۱۲۰۰( ‐۱۰۰۰ صرفنظر كردنگزينه  ،20در مقايسه با مسئله  سرمايه گذاري قابل قبول است. =(۱۱۲۰

.استافزوده آن ارزش به  اول،سرمايه گذاري در پايان سال  از

 .




