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 SLNتابع محاسبه ی استهالک از روش خط مستقیم 

                                         آرگمان است 3این تابع دارای 

 

 نکته

تبدیل سال به دوره  lifeاگر دوره زمانی کمتر از یک سال باشد در آرگمان 

 زمانی انجام خواهد شد.

Life  ÷Salvage) – Cast هزینه استهالک = ) 

 هزینه استهالک سال جاری  +  استهالک انباشته سال قبل  = محاسبه استهالک انباشته سال جاری 

 بهای تمام شده  = محاسبه ارزش دفتری سال جاری  –استهالک انباشته سال جاری 

 ارزش دفتری سال قبل = محاسبه ارزش دفتری سال جاری-استهالک سال جاریهزینه 

 

 مثال

و  0111111لایر و ارزش اسقاط  00111111اثاثه ای به بهای تمام شده ی 

 سال خریداری شده است مطلوب است5عمرمفید

 تنظیم جدول استهالک طبق مفروضات زیر

 باشد 5/0/29تاریخ خرید اثاثه   -0

 باشد 01/5/60تاریخ خرید اثاثه   -9
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 نمونه حل شده ی در اکسل به شرح زیر است

 

 

 9نکته برای حل جدول استهالک به روش دستی در فرض 

برای حل تابع این وقتی کل آرگمان های مربوطه را حل نموده سپس باید سال اول را در 

ه می کنیم تا ب عدد هفت  دوازدهم ضرب نموده و سال آخر را در پنچ دوازدهم ضرب

 عدد ارزش اسقاط در پایان سال مفید برسیم.
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 DBتابع محاسبه استهالک به روش نزولی -9 

 بوده است با این تفاوت که دارای دو آرگمان جدید است SLNاین تابع همانند تابع 

  Month     تعداد ماه های سال اول-   Period  )سال محاسبه استهالک )دوره 

 

 نکته

در این روش ارزش دفتری درپایان سال عمر مفید به دلیل رند شدن اعداد دقیقا برابر با 

 ارزش اسقاط نخواهد بود و عددی نزدیک به ارزش اسقاط به دست خواهد آمد.

  monthتنها تابعی محاسبه ی استهالک در میان سال یا دوره را با استفاده از آرگمان 

 می دهد.بدون نیاز به محاسبه دستی نشان 

 را به دست آوریم  Rateبرای حل کردن مسئله از روش دستی ابتدا باید 

(salvage/cost)^(1/life)-Rate=1 

Rateارزش دفتری = هزینه استهالک  * 

 مثال

خریداری شد  60سال در سال  5و عمرمفید  90111111اتومبیلی به بهای تمام شده ی 

 DBطبق هر یک از مفروضاتزیر مطلوب است جدول محاسبه استهالک به روش 

 است 60الف. تاریخ خرید اتومبیل ابتدای سال 

 است 60ب . تاریخ خرید اتومبیل ابتدای دی ماه 
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 یر است نمونه حل شده در اکسل به شرح ز
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 DDBمحاسبه استهالک به روش نزولی مضاعف -3 

این تابع همانند دیگر تابع ها است با این تفاوت که دارای یک آرگمان 

 که به نام شدت تنزیل است. Foctorدیگری به نام 

 

 
 نکته

چنانچه ضریب شدت تنزیل عدد باالیی را اختیار کند زودتر از عمر مفید به 

 می رسد و ارزش اسقاط

اگر عدد کوچکی را اختیار کند حتی در پایان عمر مفید به ارزش اسقاط 

 نمی رسیم.

 

 است< 9>الزم به ذکر است که ضریب شدت تنزیل در حالت عادی عدد 

 

 برای به دست آوردن هزینه استهالک در روش دستی به شرح زیر عمل می کنیم

   Life     ÷Foctor       *  ارزش دفتری  =  هزینه استهالک 

 مثال 

لایر  01111111لایر به طور نسیه  39111111ماشین آالتی که قیمت نقدی آن 

پرداخت شد اگر  9111111خریداری شد و بابت هزینه حمل و نصب و راه اندازی 

لایر داشته باشد با در نظر گرفتن  3111111سال عمر مفید ارزش اسقاط معادل  5پایان 

 جدول استهالک را طبق هر یک را تنظیم کنید. 9تنزیل  ضرایب

 باشد  1/0/60الف. تاریخ خرید 

 باشد  96/3/60ب. تاریخ خرید 
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 نمونه حل شده در اکسل به شرح زیر است 

 
 

 

 

 

 

 

 SYDمحاسبه استهالک به روش مجموع سنوات-0
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ع ها است و دارای چهار آرگمان است که نام این تابع همانند دیگر تاب

 آرگمان ها را در توابع قبلی خوانده ایم.

 

 

 

برای حل کردن مثال از روش دستی ابتدا باید هزینه استهالک را طبق 

 فرمول زیر به دست آوریم

 
 کهزینه استهالبهای تمام شده( =  -مجموع سنوات / سالهای باقیمانده عمرمفید * )ارزش اسقاط 

 

 

 مثال

 3فقره چک جمعا  1لایر بود طی  96111111تجهیزاتی که قیمت نقدی آن 

لایر خریداری نمودهاست ضمنا بابت حمل و  5111111ماهه و به مبلغ 

لایر به طور نقد پرداخت نموده است  0111111نصب و راه اندازی مبلغ 

لایر داشته باشد  مطلوب است  9111111سال ارزشی معادل  0اگرپس از 

 اسبه استهالک طبقهری از مفروضات زیرجدول مح

 باشد. 1/0/60تاریخ خرید -0

 باشد. 01/9/60تاریخ خرید-9
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 نمونه حل شده این مسئله در اکسل به شرح زیر است.

 

 
 

الزم به توضیح است که برای حل این مثال درروش دستی ابتدا باید دقت 

 :داشته باشیم که به صورت زیر عمل کنیم

 ودرسال اول 

 ودرسال دوم

 ودرسال سوم

 ودر  هارمچسال 

 ودرسال پنجم 

 ودرسال ششم

 سال آخر
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 VDBمحاسبه استهالک انباشته ی دوره خاص -5
 این تابع دارای چهار آرگمان جدید دیگر به شرح زیر است

0- StartPeriod  باید عدد دوره قبل درج شود(= دوره شروع محاسبه استهالک( 

9- End-Period  دوره پایان محاسبه استهالک = 

3-  Foctor= ضریب تنزیل 

0- No-Switch   برگرداندن استهالک از روش نزولی مضاعف به خط مستقیم = 

  

 
 

 نکات 

درج شود به   Falsعبارت صفر یا Switch -Noعبارتاگر در آرگمان -

 صورت خط مستقیم محاسبه می شود و یا

درج شود ویا هیچ مقداری درج نشود به روش  Turoاگر عبارت یک یا 

 نزولی مضاعف محاسبه می شود.

 تنها تابعی که می تواند استهالک انباشته را محاسبه کند این تابع است. -

 Switch-Noمقداری درج شود دیگر آرگمان  Foctorاگر آرگمان  -

 کاربردی ندارد.

 است.در حسابرسی  کاربردی تابع  -
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 مثال 

 3111111لایر و ارزش اسقاط  03111111اثاثه ای به بهای تمام شده 

 خریداری شده است  60سال در ابتدای سال  5لایر و عمر مفید 

 مطلوب است 

 هزینه استهالک سال اول -0

 هزینه استهالک فصل اول از سال اول -9

 هزینه استهالک ماه اول از سال اول -3

 هزینه استهالک هفته اول از سال اول -0

 استهالک روز اول از سال اولهزینه  -5

 هزینه استهالک سالهای دوم تا چهارم -0

 هزینه استهالک سالهای دوم و چهارم -1

 هزینه استهالک فصل پاییز و تابستان سال دوم -6

 30تا  02ماه های  هزینه استهالک -2

 31تا 95بجز ماه های  30تا 02هزینه استهالک ماه های -01

  06تا 31و 01تا  03هزینه استهالک ماه های -00

 و خط مستقیم 3215و 0295و  9اگر روش تنزیل  VDBبه روش تابع 

نمونه حل شده در اکسل به شرح زیر است.
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 گذاری توابع مرتبط با وام و سرمایه

 PMTتابع محاسبه مبلغ هر قسط -0

 این تابع دارای پنچ آرگمان بدین شکل است

 
 مبلغ هر قسط به صورت زیر عمل می کنیمبرای محاسبه ی 

 بهره + اصل قسط = مبلغ هر قسط
 

 PPMTتابع محاسبه اصل هر قسط -9
 آرگمان به شرح زیر است ششاین تابع دارای 

 

 
 نکته

عدد صفر درج شود به معنای آن است که پرداختها   Typeاگر در قسمت 

 در انتهای دوره بوده است و 

منای این است که دریافتها در انتهای دوره بوده اگرعدد یک وارد شود به 

  است.
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 ipmtتابع محاسبه بهره هر قسط -3

 

 

 نکته

 و دریافتها به صورت منفی پرداخت ها به صورت

 خواهد بود مثبت

 
 مثال

سال به طور  3که باید طی  %06لایر وام با نرخ  51111111شخصی 

 ماهانه باز پرداخت شود دریافت نموده است مطلوب است 

 pmtمبلغ هر قسط  -0

 ppmtاصل هر قسط از مبلغ هر قسط  -9

   ipmtبهره هر قسط از مبلغ هر قسط  -3
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 نمونه حل شده در اکسل به شرح زیر است.
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 ispmtبهره هر قسط به روش پرداخت اقساط از ابتدای دورهتابع محاسبه  -0

 

این تابع زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که مبلغ هر قسط مساوی باشد و 

 دارای آرگمان هایی بر شرح زیر است

 

 
 

 

 

  Rateتابع محاسبه نرخ بهره -5
 

 این تابع دارای آرگمان هایی بدین شکل است
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 مثال

سال  3لایر وام دریافت نموده است که باید طی  91111111شخصی مبلغ 

 005111به صورت ماهانه پرداخت کند.اگرمبلغ هرقسط پرداختنی وی 

 لایر باشد مطلوب است

  (   Rateنرخ بهره مربوطه ) 
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 NPER گذاری سرمایه یا وام برای نیاز مورد دوره تعداد محاسبه تابع-0

 

 دارای سه آرگمان اصلی به شرح زیر استاین تابع 

 
 

 

 

 مثال

باتوجه به مثال قبل اگر تعداد دوره های اقساط نامشخص باشد مقدار آن را 

 معلوم کنید 
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 PVتابع محاسبه ارزش وام یا سرمایه گذاری -1
است و دارای سه آرگمان اصلی بدین ترتیب این تابع همانند دیگر تابع ها 

 است

 
 

 مثال

نموده است میزان سرمایه گذاری وی طی  در شغلی سرمایه گذاریشخصی 

باشد معلوم %06لایر بوده است اگرنرخ بهره  91111111دو سال ماهانه 

 کنید ارزش ریالی که در حال حاضراز دست رفته است چقدر است؟
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 FVتابع محاسبه ارزش آتی یا سرمایه گذاری نهایی -6

 اصلی به شرح زیر استاین تابع دارای سه آرگمان 
 

 
 

 نکته

PV  <  NPER  <  PMT  <  FV 
 

 مثال

 5لایر حقوق دریافت می کند. این شخص 09111111شخصی ماهانه مبلغ 

که به  سال دیگر بازنشست می شود. مبلغ حقوق خود را ماهانه به حسابی

سال چقدر دریافت  5می گیرد پس انداز می کند او بعد از  تعلق %90نرخ 

 کرد؟  خواهد
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 توابع مربوط به تصمیم گیری

 IRRتابع محاسبه نرخ بازده داخلی -0
 این تابع همانند دیگر توابع دارای دو آرگمان است به شرح زیر

 

 

 نکته

صفر است و قبل از آن منفی و IRR در دوره بازگشت سرمایه

 .بعد از آن به شرط وجود سود مثبت خواهد بود

 مثال 

لایر سرمایه گذاری اولیه انجام داده است  951111111شخصی در کاری 

و  61111111و 01111111سال اول این کاربه ترتیب  5سودهای 

لایر بوده است مطلوب است  21111111و  005111111و  001111111

 تخمین نرخ بازده داخلی در پایان سال های سوم وپنجم
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 MIRRتابع محاسبه به نرخ کارکرد داخلی سرمایه  -9

 این تابع نیز دارای سه آرگمان اصلی به شرح زیر است

 

 

 مثال

 5سرمایه گذاری اولیه وجود داشته است سود  509511111فردی در شغلی 

سال اول این کار به ترتیب 

 991511111و390951111و901511111و61111111و035111111

 لایر بوده است. 

سود ساالنه بعد با نرخ  انجام شود و %01اگر سرمایه گذاری اولیه با نرخ 

 مجددا در شغل سرمایه گذاری شود مطلوب است 95%

 تعین نرخ کارکرد داخلی سرمایه ؟

 

 npvتابع محاسبه ارزش فعلی خالص -3
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 این تابع دارای دو آرگمان اصلی به شرح زیر است

 

 
 

 نکات

 مهم ترین تابع است. -

سرمایه گذاری اولیه درج شود اگر جواب عددی   Valueاگر در آرگمان  -

مثبت باشد سرمایه گذاری مقرون به صرفه است و اگر منفی و یا صفر 

باشد سرمایه گذاری در آن کار توصیه نمی شود اما اگر مبلغ      

سرمایه گذاری درج نشود اگر جواب تابع مقداری بزرگ تر از سرمایه 

مقرون به صرفه در غیر این گذاری اولیه بود از لحاظ اقتصادی 

 صورت توصیه نمی شود.
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 مثال 

ومبلغ سرمایه گذاری اولیه وی فردیدر کاری سرمایه گذاری نموده است 

و  02511111سال این کار به ترتیب  0لایر و سود های  151111111

و  015951111و 009151111و 305111111و  901111111

 ( لایر است مطلوب است 95111111)

 باشد. %90فعلی خالص نرخ سود مورد انتظار سرمایه گذاری  ارزش
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 XIRR بع محاسبه بازده داخلی همراه با تاریخ های معین تا-0

 این تابع دارای دو آرگمان اصلی به شرح زیر است 

 

 نکته

 ریافت و پرداخت سودها معلوم باشددر این تابع ابتدا باید تارخ د

 مثال 

سال اول همراه با تارخ آن ها به  5گذاری اولیه و سود های اگر سرمایه 

 شرح زیر است

991111111 015111111 031111111 091111111 011111111 351111111 

5/5/25 0/0/20 3/3/23 9/9/29 5/0/20 0/0/21 

 مطلوب است 

 تعین بازده داخلی در پایان سال های سوم تا پنجم
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 Xnpvخالص با تاریخ های مشخصتابع محاسبه ارزش فعلی -5

 این تابع دارای سه آرگمان به شرح زیر است

 

 مثال

اگر در مثال مربوط به ارزش فعلی خالص تاریخ های سرمایه گذاری و 

 به ترتیب زیر باشد سودها 

5/0/20 5/5/25 5/0/20 5/3/23 5/9/29 5/0/20 5/0/21 

 مطلوب است 

گیری با انجام آنارزش فعلی خالص با توجه به تصمیم 
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 طرح تشویقی پارچه کاری

دقیقه تعیین شده است  0در شرکتی زمان الزم برا ساخت هر واحد محصول 

لایر و سربار ساعتی  65111اگر دستمزد ساعتی از قرار هر ساعت 

 لایر باشد مطلوب است 001111

 واحد 00تا 6تعیین هزینه تبدیل هر واحد براساس تولید بین 

 شده در اکسل به شرح زیر استنمونه حل 

 

 

 نکته مهم برای حل مسئله ی قبل

 = نرخ پارچه کاری  IFارچه کاری:تولید استاندارد>تعداد تولید(پ:نرخ 1)

 =دستمزد هر ساعتIF)نرخ دستمزد پایه:نرخ پارچه کاری * تعداد تولید:استاندارد>تعداد تولید(

 ساعتسربار هر ساعت + دستمزد هر ساعت = تبدیل هر 

 سربار هر واحد + دستمزد هر واحد = تبدیل هر واحد
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 %011ی طرح تشویق

دقیقه و  925درشرکتی زمان الزم برای ساخت هر واحد محصول در شرکتی 

 2511لایر و سربار هر ساعت  09111نرخ پایه دستمزد از قرار هر ساعت 

 لایر وسایر اطالعات به شرح زیر است:

 

 تولید واقعی در هفته         ر هفتگیساعت کا       شماره کارگر

 010                   00                            0011 

 019                   00                            0051 

 013                   00                            0111 

 010                   03                            0101 

 015                   09                            0115 

 010                   00                            0195 

 011                   00                            0101 

 016                   01                            201 

 مطلوب است هزینه هر واحد کاال
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 نمونه حل شده در اکسل به شرح زیر است
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 :نکات در مورد حل این مسئله

 تولید استاندارد درساعت * ساعت کار هفتگی = تولید استاندارد درهفته

 تولید واقعی در هفته = تولید واقعی در ساعت ÷ ساعت کار هفتگی 

 تولید واقعی = نسبت کارایی ÷ تولید استاندارد 

 حاصل ضرب نرخ پایه دستمزد * کارایی =IFنسبت کارایی >0حاصل ضرب: * کارایی نرخ پایه دستمزد: )

 حاصل ضرب نرخ پایه * کارایی *ساعات کار هفتگی = دستمزد دریافتی

 دستمزد دریافتی = دستمزد هر واحد÷ تولید واقعی در هفته 

 سربار هر ساعت = سربار هر واحد÷ تولید واقعی در ساعت 

 ساعات کار هفتگی * سربار هر ساعت + دستمزد دریافتی = هزینه تبدیل

 دستمزد هر واحد + سربار هر واحد = تبدیل هر واحد

 ل هر واحدهزینه تبدیل = تبدی÷ تولید واقعی در هفته 
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