
  شماره دو تكاليف

 درس طرح و اقتصاد مهندسي

  روز امتحان پايان ترمتاريخ تحويل: 

  

  
  دانشگاه صنعتي سهند

 دانشكده مهندسي شيمي

 
در پايان هر سال؛  الف)سال را در صورتي كه پرداخت ها  10سال، مقدار مركب تجمع يافته در پايان  10دالر به مدت  10000با در نظر گرفتن مجموع پرداخت ساالنه  )1

درصد و پرداخت ها يكنواخت است. براي اين سه نوع پرداخت ارزش زماني را در زمان صفر به  8) پيوسته انجام شود مقايسه كنيد. نرخ بهره مؤثر ساالنه ج ) هفتگي وب

 دست آوريد.

 

يك ميليون دالر در سال خواهد بود. كل هزينه پيشنهاد شده كه شركتي يك ميليون دالر از صندوق سرمايه اش را در معامله اي سرمايه گذاري كند كه درآمد ناخالص آن  )2

دالر درآمد خالص  220000دالر سرمايه گذاري كند و ساالنه  600000دالر در سال است. در يك سرمايه گذاري ديگر، شركت مي تواند مقدار  800000هاي ساالنه 

درصد در سال در كل مدت زمان سرمايه گذاري پروژه و نرخ  20م داد. مقدار استهالك توان وادرصد در سال مي 6دالر باقيمانده را با نرخ مؤثر  400000داشته باشد. 

 . سرمايه گذاري دوم نسبت به سرمايه گذاري اول چقدر سودآورتر است؟ درصد در سال براي درآمد ناخالص است 35ماليات بر درآمد 

 

دالر در سال است. در آغاز اولين سال كار شركت  600000كل درآمد و هزينه بدون در نظر گرفتن استهالك براي يك شركت شيميايي به ترتيب يك ميليون دالر و  )3

درصد سود قبل از  35 سال است. 5/9 سال و دوره بازيابي خط مستقيم آن 5آن  MACRS دالر است و دوره بازيابي 850000حساب مركب اموال قابل استهالك 

براي محاسبه استهالك به جاي روش خط مستقيم استفاده شود، كاهش هزينه ماليات  MACRSپرداخت ماليات بايد به عنوان ماليات بردرآمد پرداخت شود. اگر از روش 

 بر درآمد در اولين سال چقدر است؟

 

دالر باشد. استهالك ساالنه مجاز و ارزش  5000سال از آن استفاده شود و ارزش اسقاطي آن  5د دالر خريداري شده و تخمين زده مي شو 35000عه آزمايشگاهي يك قط )4

 ساله به صورت جدول در آوريد. 5 با دوره بازيابي MACRSروش  )بروش استهالك خط مستقيم،  )الفدفتري در پايان هر سال را با استفاده از 

 

متر را مي توان تهيه  102/0يا  076/0، 051/0، 025/0يك مبدل حرارتي طراحي شده و براي واحد عايق كاري در نظر گرفته شده است. عايق هايي با ضخامت هاي  )5

  كرد. اطالعات زير براي ضخامت هاي مختلف عايق تهيه شده است: 

  m025/0  m 051/0    m076/0    m102/0  

  88  102  108  111 (kJ/s)ي ذخيره شده انرژ

  11500  11100  10100  8000  ($) هزينه عايق نصب شده

  10  10  10  10  هزينه هاي ثابت ساالنه (درصدي از هزينه نصب)

  

درصد  15است. براي هر سرمايه گذاري از اين نوع الزم است بازگشت ساالنه سرمايه پس از پرداخت ماليات  GJ5/1/$ عايق چقدر بايد باشد؟ ارزش گرما  ضخامت 

  روز در سال كار مي كند. 300درصد در سال است. مبدل  35. نرخ ماليات بر درآمد باشد

  

 مطلوب به صورت زير است: در طراحي يك كارخانه شيميايي، هزينه ها و درآمدها پس از رسيدن كارخانه به نرخ توليد )6

  10000000 $ :كل سرمايه گذاري ثابت

    1000000  $ :سرمايه گذاري عملياتي

  yr  8000000/$ :فروش ساالنه

    yr  2000000/$:هزينه هاي ساالنه

  سال موارد زير را تعيين كنيد: 10در طول با در نظر گرفتن روش استهالك خط مستقيم 

  پرداخت ماليات الف) بازگشت سرمايه پس از

 ب) مدت بازپرداخت

 

واحد پولي در سال و درامد  15000سال عمر مفيد خود ارزش اسقاطي ندارد. هزينه هاي عملياتي  5واحد پولي است. اين ماشين در پايان  150000هزينه اوليه ماشيني  )7

بر اساس شرايط اقتصادي جاري و بدون در نظر گرفتن رشد قيمت ها و هزينه ها مي باشد. خريد اين ماشين را بر  واحد پولي خواهد بود. تخمينها 45000هاي ساليانه 

  بدون در نظر گرفتن تورم و از ماليات صرف نظر ميشود) %15، حداقل نرخ جذب كننده  %6مقايسه كنيد. (نرخ تورم اساس داده هاي واقعي و فرايند مالي متورم شده 

  

  

  !موفق باشيد     

   زادهحسن  –شهروزي 


