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بخش اصلی در ارزیابی مالی پروژه •
 .پروژه استحساب وجوه نقدی تهیه 

 

 

 

حساب وجوه نقدی نشانگر تمامی •
وجوه تخمینی دریافتی و پرداختی در 

 .استطول عمر پروژه 

2 
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 پروفایل گردش وجوه نقد پروژه
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 مرحله بهره برداری مرحله ساخت
 انحالل پروژه

گروه توسعه روستایی -دانشگاه صنعتی اصفهان دوره حیات پروژه  



4 

 اجزاء حساب وجوه نقد پروژه

 مرحله ساخت

 مرحله بهره برداری
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 مرحله ساخت
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 مرحله ساخت

 مدلهای اطالعات و آمار پایه بر پروژه ساخت مرحله•
  مالی تامین و انسانی نیروی ،(بازار) تقاضا فنی،
   .گردد می تهیه پروژه
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مرحله ساخت در حساب وجوه نقد شامل دو بخش •
 :است

 

مخارج تهیه دارایی های مورد نیاز و هزینه فرصت 1.
 داراییهای موجود مورد استفاده در پروژه

 

 نحوه تامین مالی مخارج دوره ساخت2.

درصورتی که گزینه های مختلف پروژه از نظر مقیاس، مکان و 
زمان دردست بررسی باشد؛ بایستی برای هر گزینه گردش وجوه 

 .  نقد در مراحل ساخت و بهره بردای تهیه و ارزیابی شود
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مرحله ساخت تمامی مخارج مورد نیاز پروژه تا •
  . مرحله بهره برداری را شامل می شود

 

هریک از این مخارج باید برای مقطح زمانی که  •
بابت آنها پرداختی وجود  )محقق می شوند 

 .مشخص شوند( خواهد داشت

 

تمامی مخارج بایستی به تفکیک مبادله  •
 . شدنی و مبادله نشدنی تهیه شوند
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 هزینه استهالک
دارایی های بلندمدت دارایی هایی هستندکه عمرآنها بیش ازیک سال یایک  •

تمام دارایی هابه جز زمین دراثراستفاده فرسوده شده  . دوره مالی هستند

یامقبولیت خودراازدست می دهند واین به معنای کاهش سودمندی دارایی  

این کاهش برای یک واحدتجاری یک  . های بلندمدت براثرگذشت زمان است

 .هزینه است واین هزینه استهالک نامیده می شود وباید دردفترثبت شود

 .درمحاسبه هزینه استهالک دارایی بایدبه ارزش اسقاط توجه کرد•

به معنای ارزش بازاریابهای  ( ارزش بازیافتنی یاارزش قراضه) ارزش اسقاط•

 .فروش برآوردی دارایی هادر پایان عمرمفیدآنها است

 

 هزینه استهالک= بهای تمام شده          –ارزش اسقاط                                                                   •

 عمرمفید                                                                                                          •
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 دارایی ها

استهالک دارایی ها نباید در در حساب وجوه نقد در  
 :نظر گرفته شود  زیرا

استهالک هزینه غیر نقدی است. 

  هزینه اولیه دارایی در مرحله ساخت به عنوان
وجوه پرداختی در نظر گرفته می شود و در نظر 

 .گرفتن استهالک باعث دوبارشماری می شود

 :موارد استفاده از استهالک

محاسبه درآمد مشمول مالیات 

 محاسبه هزینه فرصت دارایی های موجود
 در پروژه جدید

دخیره استهالک 
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 گردش وجوه نقد پرداختی مرحله ساخت

 مخارج دارایی های جدید -

 هزینه فرصت دارایی های موجود -
بین هزینه فرصت و هزینه ریخته شده دارایی های موجود تفاوت  •

 .وجود دارد

منافعی که به واسطه استفاده از دارایی موجود در : هزینه فرصت•
 .  این پروژه از دست می رود

هزینه هایی که بابت حصول دارایی موجود در : هزینه ریخته شده•
 . گذشته از دست رفته، ریخته شده و قابل بازیابی نیستند

16 
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هزینه فرصت دارایی های موجود باالترین قیمت مالی است که این •
 .دارایی می تواند فروخته شود

فروش    ارزش استفاده و یا ارزش :  باالترین قیمت مالی•
 .هر کدام  بیشتر باشداضطراری 

ارزشي كه يك دارايي خاص براي استفاده خاص و براي  : ارزش استفاده•

ارزش فعلي جريان  .استفاده كننده خاص، دارا مي باشد و به همین دلیل غیر بازاري است
درآمدهاي انتظاري آتي حاصل از ادامه استفاده از آن دارايي و فروش قراضه در پايان عمر 

 .مفید آن مي باشد

 

ارزش فروش اضطراري، عبارت است از مبلغي كه به طور منطقي از فروش يك •
دارايي در يك محدوده خیلي كوتاه زماني به حدي كه زمان الزم براي بازاريابي  

.  در اختیار نباشد، مي توان به دست آورد« ارزش بازار»مورد نیاز، طبق تعريف 
ارزش فروش اجباري حالتي خاص كه نمايانگر يك فروشنده داراي استیصال در 

مقابل خريدار يا خريداراني كه از اين استیصال با خبر هستند را نیز شامل 
 .مي شود
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روشی برای برآورد هزینه فرصت دارایی های •
 :موجود

 خالص هزینه جایگزینی •

جایگزینی میزان مخارجی را که در خالص هزینه •
حال حاضر باید پرداخت شود تا دارایی اختیار  

شود که  ارزش خدمات آینده آن معادل خدمات  
 . دارایی موجود باشد

 

گروه توسعه روستایی -دانشگاه صنعتی اصفهان  
18 



 
 

در براورد خالص هزینه جایگزینی دو تعدیل باید 
 :صورت پدیرد

 تغییرات در قیمت اسمی -
 میزان استهالک دارایی -

 
 

 

It   شاخص قیمت دارایی در حال حاضر 

Ih   شاخص قیمت دارایی در سالی که خریداری شده 
dt    درصد استهالک اقتصادی دارایی از ابتدا  تاکنون 

A0  هزینه تاریخی خرید دارایی 
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 زمین

زمین مانند هر دارایی  دیگر دارای هزینه فرصت می •
 . باشد حتی اگر کمک بالعوض باشد

، افزایش قیمت ...با توجه به شرایط اقتصادی و •
زمین در طول عمر پروژه ممکن است بیشتر از نرخ  

 .تورم باشد

در ارزیابی پروژه، ارزش زمین در پایان عمر پروژه به  •
در نظر گرفته می شود ( وجوه دریافتی)عنوان درامد 

افزایش ارزش بیش از نرخ تورم در نظر  البته  نباید
 . گرفته شود
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 دوره انتهای و  ابتدا در زمین واقعی قیمت بنابراین•
  به درآمد و هزینه عنوان به ترتیب به پروژه حیات
 .شود می گرفته نظر در مساوی صورت

 

 نبوده پروژه این دلیل به زمین قیمت در افزایش زیرا•
   .است

 ارزش کاهش یا افزایش باعث پروژه که صورتی در•
  قرار نظر مد پروژه حیات دوره پایان در باید شود زمین
   .گیرد

  گرفتن نظر در زمین فرصت هزینه برآورد در دیگر روش•
  پروژه حیات دوره طول در زمین سالیانه اجاره هزینه
  ارزش و اولیه هزینه نباید روش این در البته .است
  .شود گرفته نظر در زمین پایانی
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 تامین مالی پروژه

 :  نحوه تامین مالی می تواند

 (سرمایه گذاری خصوصی)سزمایه صاحبان پروژه 

کمک بالعوض 

وام کوتاه مدت 

وام بلند مدت 

اوراق قرضه 

تامین مالی مرحله ساخت باید به تفکیک نحوه و 
 .  زمان تامین مالی باشد
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 مرحله بهره برداری
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گردش وجوه نقد مرحله بهره برداری تمامی •
دریافتهای نقدی ناشی از بهره برداری از پروژه و  

همچنین تمامی هزینه های عملیاتی نقدی را  
 .   شامل می شود
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علی رغم وجود تعاریف متفاوتی که از حسابداری شده است ، یکی ازتعاریف معتبر و نسبتا جدید 
: در این رابطه بشرح زیر می باشد   

حسابـداری یک سیستـم اطالعـاتی اسـت که اطالعات مـالی مـربـوط به واحـدهای » 
«اقتصـادی را انـدازه گیـری ، پـردازش و گزارشگری می نماید   

.  یکی ازمهمترین اطالعاتی که درتصمیم گیری های اقتصادی مؤثراست، اطالعات مالی است
.سیستمی که اطالعات مالی یک مؤسسه رافراهم می آورد، سیستم اطالعات حسابداری است  

 

 

 

 

 

تعریف حسابداری    

(داده)ورودی   
(حسابداری)پردازش  

 عملیات حسابداری
گزارش  )خروجی

(های مالی  
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انواع واحدهای اقتصادی 
 

طبقه بندی واحدهای اقتصادی ازنظرمالکیت(الف 

1خصوصی بخش واحدهای ـ3  تعاونی واحدهای ـ2 عمومی اقتصادی های واحد ـ. 
 

فعالیت ازنظرهدف اقتصادی واحدهای بندی طبقه(ب 

1غیرانتفاعی واحدهای ـ2  انتفاعی واحدهای ـ 

 فعالیت ازنظرنوع اقتصادی واحدهای بندی طبقه (ج              

1تولیدی واحدهای ـ3      بازرگانی واحدهای ـ2  خدماتی واحدهای ـ 
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:حسابداری  بنیادی مفاهیم -الف  

هر واحد اقتصادی به عنوان یک واحد مستقل ازمالک یا مالکان آن و نیز جدا : فرض تفکیک شخصیت  -1

 .از موسسات دیگر در نظر گرفته می شود

واحد اقتصادی تا آینده قابل پیش بینی به فعالیت های   خود ادامه خواهد داد، مگر : فرض تداوم فعالیت -2

 .طبقه بندی و اندازه گیری صورتهای مالی متاثر از اصل مزبور می باشد. انکه عکس آن ثابت شود

 .کلیه رویدادهای مالی بر حسب واحد پول مورد سنجش قرار گیرد: فرض واحد اندازه گیری  -3

تقسیم عمر یک واحد اقتصادی به دوره های زمانی نسبتا کوتاه به نام دوره مالی : فرض دوره مالی  -4

 .جهت  امکان ارزیابی و قابلیت مقایسه نتایج

 .  به محض تحقق و وقوع ثبت و شناسایی گردد درآمدهاو هزینه ها  : فرض تعهدی  -5
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 مبنای نقدی در مقابل مبنای تعهدی   

 حسابداری در قبول قابل مبنای  تنها تعهدی  مبنای آنکه وجود  با       

  .است نقدی مبنای درک گرو در مزبور مبنای بیشتر فهم لیکن و است،

 یا تحقق محض به آنکه جای به  ها هزینه و درآمدها ، نقدی  مبنای در 

  پرداخت یا و وصول هنگام به ترتیب ،به گردند شناسایی و ثبت وقوع

 .شوند می ثبت
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 چگونگی محاسبه درآمد و هزینه در مبنای نقدی 

   

 پیش دریافت فروش+ دریافتی از بدهکاران + فروش نقدی = درآمدفروش            

 

 =قیمت تمام شده کاالی فروش رفته    

 پیش پرداخت خرید کاال+ پرداختی به بستانکاران + خرید نقدی    

 

 پیش پرداخت هزینه+ پرداختی بابت هزینه های معوق + هزینه های نقدی= هزینه ها    
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 عناصرحسابداری

 اموال، مطالبات ومنابعی هستندکه درمالکیت واحداقتصادی می باشند و  دارایی هاـ •

مانند وجه نقد، مطالبات، دام . انتظار می رود درآینده منافعی برای شرکت به وجودآورند•

 .های گوشتی، درختان میوه، زمین کشاورزی، ساختمان وماشین آالت

 .تعهدات یک واحداقتصادی درمقابل اشخاص ومؤسسات دیگراست: بدهی ها•

. مبالغ نقدی یاغیرنقدی است که مالک دراختیارواحداقتصادی قرارمی دهد: سرمایه•

سرمایه، حق مالی مالک مؤسسه نسبت به دارایی  . نیزمی نامند« بهره مالکانه»سرمایه را

 .های آن می باشد
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 معادله  حسابداری

 سرمایه+ بدهی = دارائی 
این معادله نشان دهنده این حقیقت است که هم اشخاص داخلی وهم اشخاص بیرون از   

بدهی ها، سهم اشخاص . مؤسسه، نسبت به دارایی های واحدکشاورزی ذینفع هستند

طرف سمت راست معادله . بیرونی وسرمایه، سهم اشخاص داخلی رانشان می دهد

دارایی هارانشان می دهدوطرف سمت چپ نشان دهنده این مطلب است که دارایی ها 

 .  ازکجا به دست آمده اند

ریال وبدهی های آن مبلغ 2/000/000برای مثال، فرض کنید  دارایی های یک واحدکشاورزی مبلغ       

 .دراین حالت سرمایه ازکم کردن کل بدهی ها ازکل دارایی هابه دست می آید. ریال باشد1/200/000

                                           2/000/000-1/200/000=800/00سرمایه   +بدهی ها=دارایی(2/000/000=800/000+1/200/000)
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 دارایی های جاری
همان فروش های نسیه هستندبااین تفاوت که ازمشتریان تعهدکتبی تضمین شده : اسناددریافتنی•

 .گرفته می شود( مانندسفته وبرات)

.  پرداخت می شوند( تحقق یابند)هزینه هایی هستندکه قبل ازاینکه انجام بگیرند: پیش پرداخت هزینه•

 ....مانندپیش پرداخت اجاره، پیش پرداخت بیمه وبهره 

شامل انواع دام های پروری، دام های گوشتی، طیور، میوه محصوالت تولیدشده برای فروش : موجودی•

 .است...و

دارایی های ثابت برای زمانی بیش ازیکسال استفاده می شوندوهدف ازنگهداری : دارایی های ثابت•

 .آنها فروش نیست

 .اموال، تجهیزات، ماشین آالت ، زمین وساختمان واثاثیه شامل دارایی های ثابت هستند•
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 :انواع بدهی ها 
.  بدهی، مبالغ پولی هستندکه متعهدبه پرداخت آن به دیگران هستیم

بدهی هابه دودسته جاری وبدهی های بلندمدت تقسیم می  
 .شوند

بدهی هایی هستندکه باید درطول یکسال  : بدهی های جاری
 :مانند. پرداخت شوند

 

ین نوع بدهی در ازای خرید نسیه  ا: حساب های پرداختی- 1
 .دارائی یا خدمات از دیگران ایجاد می شود 

اگردرمقابل بدهی یک نوع سندیاتعهدکتبی  : ـ اسنادپرداختنی2
تضمین شده ای صادر شده شود، اسنادپرداختنی محسوب می  

 .شوند

 

شامل تعهداتی است که واحدکشاورزی به  : سایربدهی هاـ  3
(  مالیات یاعوارض)اشخاص دیگری مانند دولت 

 .دارد( مانندحقوق)وکارکنان
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 بدهی های بلندمدت

 آنهابیش بازپرداخت مدت هستندکه تعهداتی بلندمدت، های بدهی•

 اقساط صورت به بلندمدت های بدهی اوقات گاهی .باشد می ازیکسال

 که اقساطی از قسمت آن این، در که(بلندمدت های مانندوام)باشند می

 می محسوب جاری های بدهی شوندجزء می پرداخت آتی یکسال درطی

 .شوند
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 :ترازنامه 

صورتحسابی است که دارائی ها و بدهی ها و سرمایه  
ی مالك یك واحد اقتصادی را، در  یك تاریخ معین  

معموال در تهیه تراز نامه باید به نكات  .نشان می دهد
 :زیر توجه كرد 

 

.  ترازنامه منطبق بر معادله حسابداری است: موازنه
 بنابراین همیشه بین جمع دارائی ها و جمع

 .بدهی ها و سرمایه مالك توازن وجود دارد 
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 .جدول زیربه طورخالصه نحوه ی ثبت حسابها رانشان می دهد
 

 .درپایان همیشه بایدحساب بدهکار وبستانکار مساوی باشد: نکته

 مانده طبیعی کاهش افزایش حساب

 بدهکار بستانکار بدهکار دارایی ها

 بستانکار بدهکار بسستانکار بدهی ها

 بستانکار بدهکار بستانکار سرمایه

 بستانکار بدهکار بستانکار درآمد

 بدهکار بستانکار بدهکار هزینه

 بدهکار بستانکار بدهکار برداشت
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 فروش دوره مورد نظر

+ 
 اسناددریافتنی در ابتدای دوره مورد نظر

-  
 اسناددریافتنی در انتها دوره مورد نظر

 (Inflow)دریافتی نقدی حاصل از فروش 

 :مثال

 10,000= 1میزان فروش دوره 
 5,000= اسناددریافتنی در ابتدای دوره مورد نظر
 8,000= اسناددریافتنی در انتهای دوره مورد نظر

 (8,000-5,000)+10,000 = =دریافتی نقدی حاصل از فروش
7,000 

 درآمد نقدی حاصل از فروش و درآمد فروش
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 2003 2002 2001 2000  سال

 4000 5000 6000 6000 (S) فروش

دریافتنی اسناد (AR) 800 1000 1200 1200 

وصول قابل غیر طلبهای (UR) - 80 100 120 

 280              -300           -120-            - (ARt-1–ARt–URt)تغییر در اسناد دریافتنی

درصد فروش سالیانه را شامل می شود  20فرض کنید اسناد دریافتنی •

 درصد از اسناد دریافتنی، طلبهای وصول نشدنی هستند 10و 

For Example, Year 2001: 

Sales2001 = 5,000 

Accounts Receivable2000 = 800 

Accounts Receivable2001 = 1,000 

Uncollectable Receivables2001 = 80 

Receipts =  

      5,000+(800-1,000)-80 = 4,720 

For Example, Year 2002: 

Sales2002 = 6,000 

Accounts Receivable2001 = 1,000 

Accounts Receivable2002 = 1,200 

Uncollectable Receivables2002 = 100 

Receipts =  
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 سرمایه در گردش

موجودی نقد 

حسابهای دریافتنی 

حسابهای پرداختنی 

پیش پرداخت هزینه 

موجودی انبار 
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 سرمایه در گردش

اسناد + موجودی نقد برای مبادالت پروژه= سرمایه در گردش•
  -پیش پرداخت هزینه + موجودی انبار + اسناد پرداختنی –دریافتنی 

 دیون

سرمایه در گردش بخش بسیار مهمی را در پروژه شامل می •
شود که کم شماری آن مشکالتی نظیر نبود نقدینگی و توقف 

در کانادا و امریکا  . فعالیتهای پروژه را به دنبال خواهد داشت
سرمایه )سهم سرمایه در گردش از کل سرمایه مورد نیاز پروژه 

 .  درصد می باشد 30در حدود ( ثابت و در گردش
  

 

 Proportion of WC in Total Investment =                        0.30 
WC 

FA + WC 
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 مالیات

مالیات پرداختی باید در طول دوره حیات پروژه در •
پروفایل گردش وجوه نقد به عنوان خروجی در نظر 

 . گرفته شود

درآمد مشمول مالیات سالیانه با توجه به درآمد   •
فروش، بهای تمام شده محصول و استهالک دارایی  

 .  ها محاسبه می شود
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 خاتمه و انحالل پروژه
 از بیش آنها مفید عمر که هایی دارایی پروژه، حیات دوره پایان در•

 عنوان به آنها قراضه ارزش یا و استفاده ارزش است، پروژه عمر
 می گرفته نظر در پروژه عمر پایان در (دریافتی نقد وجوه) ورودی
 .شوند

 در زمین واقعی قیمت شود، نمی مستهلک زمین اینکه به توجه با•
   .شود می گرفته نظر در مساوی پروژه حیات دوره انتهای و ابتدا
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Pro-Forma 
Financial Cash 

Flow 
Statement for 

an 
Investment in 

a Mine 
(Millions of 

dollars) 
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