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نکـات�کـلیدی�فـصل�چهارم��
 فرایند هدف گذاری و تدوین طرح هایی به منظور رسیدن به 

اهداف را »برنامه ریزی« می نامند.
 فرایند بازبینی برنامه ها و ارزیابی فعالیت های یک سازمان را 

»کنترل« می نامند.
 تعریف بهای تمام شده: منابع از دست رفته جهت تحصیل 

کاال و خدمات.
 متداول ترین طبقه بندی عناصر بهای تمام شده تولید شامل 

بهای مواد مستقیم، دستمزد مستقیم و سربار می باشد.
 بهای مواد و دستمزد غیرمستقیم جزء بهای سربار می باشند.

 بهای مستقیم، شامل بهای تمام شده مواد اولیه مصرف شده 
و قابل ردیابی در تولید محصول است و بخش عمده بهای تمام 

شده را تشکیل می دهد.

نکـات�کـلیدی�فـصل�سوم��
بلندمدت  و  کوتاه مدت  گروه  دو  در  سرمایه گذاری ها   

طبقه بندی می شوند.
 به اوراق بدهی سود تضمین شده و به اوراق سهام، سود سهام 

تعلق می گیرد.
 

روش گزارشگریانواع سرمایه گذاری اوراق بهادار

ارزش بازارمعامالتی

بهای تمام شده مستهلک شدهنگهداری تا سررسید

ارزش بازارآماده برای فروش
ارزش ویژهنفوذ قابل مالحظه

صورت های مالی تلفیقینفوذ کنترلی

 سود و زیان تحقق نیافته ناشی از تغییر ارزش بازار اوراق بهادار 
معامالتی در »صورت سود و زیان« گزارش می شود.

نکـات�کـلیدی�فـصل�دوم��
 هدف اصلی صورت جریان وجوه نقد فراهم کردن اطالعات 
در خصوص دریافت ها و پرداخت های نقدی واحدهای تجاری طی 

یک دوره مالی می باشد.
 سرفصل های صورت جریان وجوه نقد عبارت است از:

1ـ فعالیت عملیاتی  2ـ بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت 
تأمین مالی  3ـ مالیات بر درآمد  4ـ فعالیت های سرمایه گذاری  

5ـ فعالیت های تأمین مالی
 جریان های نقدی که به طور مستقیم قابل ارتباط با هیچ کدام 
از سرفصل های اصلی صورت جریان وجوه نقد نباشد در قسمت 

»فعالیت های عملیاتی« طبقه بندی می شود.
به استثنای معامالت  ندارند  نقد  بر وجه  اثری  مبادالتی که   
مربوط به فعالیت های عملیاتی در صورت با اهمیت بودن باید به 

همراه منابع ریالی خود در یادداشت های توضیحی افشا شوند.

نکـات�کـلیدی�فـصل�اول��
 شعبه: به یک واحد تجاری اطالق می شود که دور از محل 
شرکت اصلی )اداره مرکزی( قرار گرفته و اقدام به فروش کاال یا 

ارائه خدمات می نماید.
 شعبه شخصیت حقوقی مستقل ندارد و صرفاً بخشی از یک 

واحد تجاری به حساب می آید.
فروش های  یا  تنخواه گردان  محل  از  شعبه  هزینه های   
پرداخت  مرکزی  اداره  وسیله  به  نیز  موارد  برخی  در  و  نقدی 

می شود.
تقسیم  خارجی  شعب  و  داخلی  شعب  نوع  دو  به  شعب   

می شوند.
 انواع سیستم حسابداری برای شعب: 1ـ متمرکز )غیرمستقل(  

2ـ غیرمتمرکز )مستقل(
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واحدهایی  کارکنان  دستمزد  بهای  شامل  مستقیم  دستمزد   
تولیدی می باشد که مستقیماً در تبدیل مواد به محصول تولیدی 

نقش دارند.
 بهای سربار شامل کلیه بهای تولید به جزء بهای مواد مستقیم 

و دستمزد مستقیم است.
بهای سربار + بهای دستمزد مستقیم + بهای مواد مستقیم = بهای تولید

بهای دستمزد مستقیم + بهای مواد مستقیم = بهای اولیه
بهای سربار ساخت + بهای دستمزد مستقیم = بهای تبدیل
 انواع موجودی در شرکت های تولیدی عبارت است از:

1ـ موجودی مواد اولیه  2ـ موجودی کاالی در جریان ساخت
3ـ موجودی کاالی ساخته شده

اصالح  ثبت  از  بعد  زیان  و  سود  حساب  خالصه  مانده   
موجودی ها و بستن حساب ها بیانگر بهای تمام شده کاالی ساخته 

شده می باشد و با خالصه حساب سود و زیان بسته می شود.

 سود و زیان تحقق نیافته ناشی از تغییر ارزش بازار در اوراق 
سهام  صاحبان  »حقوق  بخش  در  فروش  برای  آماده  بهادار 

ترازنامه« و »صورت سود و زیان جامع« گزارش می شود.
 هر نوع دارایی از جمله سرمایه گذاری ها در زمان تحصیل به 

بهای تمام شده ثبت می شود.
 حساب تعدیل بازار یک حساب دائمی می باشد. حساب سود 
و  بوده  موقتی  حساب  یک  معامالتی  اوراق  تحقق نیافته  زیان  و 
در بخش درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی صورت سود و زیان 

گزارش می شود.

سهم شرکت اصلی از ارزش 
منصفانه خالص دارایی ها

-  بهای تمام شده سرمایه گذاری ها سرقفلی=

نسبت )درصد( مالکیت 

× ارزش منصفانه خالص دارایی هاسهام داران اقلیت   سهم اقلیت =

 تغییرات در حقوق صاحبان سهام از قبیل افزایش سرمایه از 
محل اندوخته ها و تخصیص اندوخته از محل سود انباشته مستلزم 

افشا نمی باشد.
از  ناشی  نقدی  جریان  خالص  گزارشگری  و  تعیین  برای   
»غیرمستقیم«  و  »مستقیم«  روش  دو  عملیاتی  فعالیت های 

وجود دارد.
 هر دو روش مستقیم و غیرمستقیم مورد قبول اصول عمومی 

پذیرفته شده حسابداری است.
 سود سهام پرداختی، سود سهام دریافتی کارمزد )بهره( دریافتی 
و کارمزد )بهره( پرداختی جزء سرفصل بازده سرمایه گذاری و سود 

پرداختی بابت تأمین مالی قرار می گیرد.

 روش های قیمت گذاری کاالی ارسالی به شعب:
عالوه  به  شده  تمام  بهای  روش  2ـ  شده   تمام  بهای  روش  1ـ 

درصدی سود معین  3ـ روش بهای فروش
منزله  به  شعبه  کاالی  حساب  شده  تمام  بهای  روش  در   
نشان دهنده  مالی  پایان دوره  مانده آن در  و  بوده  عملکرد شعبه 

»سود ناویژه شعبه«  می باشد.
 در روش بهای تمام شده به عالوه درصدی سود معین مانده 
حساب کاالی شعبه بیانگر »سود یا زیان ظاهری« شعبه می باشد.

 روش های قیمت گذاری کاالی ارسالی به شعب هیچ تأثیری 
بر سود و زیان شعب ندارد.

 اگر در پایان دوره بعد از اصالحات حساب کاالی شعبه دارای 
به حساب  و  بوده  شعبه  ظاهری  سود  بیانگر  شد  بستانکار  مانده 

تعدیل کاالی شعبه منتقل می گردد.
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نکـات�کـلیدی�فـصل�هفتم��
 مفهوم بودجه و استاندارد از نظر ماهیت یکسان است.

 در بودجه بندی با ارقام کلی بهای تولید سروکار داریم ولی 
تولید یک واحد مرتبط  به هزینه های  استاندارد  تمام شده  بهای 

می باشد.
 انحراف نامساعد )نامطلوب(: هنگامی رخ می دهد که یک 
عدم  به خاطر  بیش تری  مبلغ  به  تمام شده  بهای  عنصر  یا چند 

کارآیی پرداخت شده باشد:
انحرافات نامساعد → بهای تمام شده استاندارد > بهای تمام شده واقعی

در  که  است  معنی  بدین  )مطلوب(:  مساعد  انحرافات   
وقوع بهای تمام شده تولید و به کارگیری مواد مستقیم، دستمزد 

مستقیم و سربار تولید کارآیی وجود داشته است:
انحرافات مساعد → بهای تمام شده استاندارد < بهای تمام شده واقعی

 معادل آحاد تکمیل شده عبارت است از بیان مقداری تولید 
واحدهای  قالب  در  معین  دایره  یک  برای  دوره مشخص  یک  در 

تکمیل شده.
آن  نهایی  محصول  و  مرحله ای  بهایابی  سیستم  حاصل   

»گزارش بهای تمام شده تولید« نامیده می شود.
جدول  در  خروجی  مقادیر  جمع  با  ورودی  مقادیر  جمع   

مقداری تولید بایستی برابر باشد.
بهای  گزارش  در  برخورد  نحوه  و  محاسبات  انجام  لحاظ  از   
در  که  است  اولیه ای  مواد  با  مشابه  قبل  از  انتقالی  بهای  تولید، 

ابتدای فرآیند تولید مصرف می گردد.
 در صورتی که درجه تکمیل برای دستمزد مستقیم و سربار 
یکسان باشد در جدول معادل آحاد تکمیل شده تحت عنوان بهای 
تبدیل آورده می شوند و در غیر این صورت الزم است از یکدیگر 

تفکیک شوند.

 اضافه یا کسر جذب سربار:
سربار جذب شده > بهای سربار واقعی = کسر جذب سربار )مانده 

بدهکار حساب بهای سربار(
سربار جذب شده < بهای سربار واقعی = اضافه جذب سربار )مانده 

بستانکار حساب بهای سرمایه(
 هنگامی که مبلغ اضافه یا کسر جذب سربار بی اهمیت باشد 
به حساب بهای تمام شده کاالی فروش رفته منتقل می شود.

 هنگامی که مبلغ اضافه یا کسر جذب سربار با اهمیت باشد 
موجودی  رفته،  فروش  کاالی  شده  تمام  بهای  حساب های  بین 
کاالی ساخته شده و موجودی کاالی در جریان ساخت به نسبت 

تسهیم می شود.
موجودی های  حذف   )JIT( موقع  به  تولید  سیستم  هدف   

تولید است.

نکـات�کـلیدی�فـصل�پنجم��
 گردآوری عناصر بهای تمام شده تولید )بهای مواد مستقیم، 
دستمزد مستقیم و سربار( جهت محاسبه بهای تمام شده کاالی 

ساخته شده، بهایابی )هزینه یابی( می باشد.
»بهایابی  سیستم  دو  از  کاال  موجودی  دائمی  سیستم  در   
سفارش کار« و »بهایابی مرحله ای« برای محاسبه بهای تمام شده 

کاالی ساخته شده استفاده می شود.
که  می رود  کار  به  زمانی  کار  سفارش  بهایابی  سیستم   
با  متناسب  و  شده  تعیین  مشتری  وسیله  به  کاال  مشخصات 

مشخصات دریافتی از مشتریان، محصوالت تولید می گردد.
 در سیستم بهایابی سفارش کار هر مشتری یک مرکز بهای 
هزینه ها می باشد و برای هر سفارش یک حساب کاالی در جریان 

ساخت جداگانه نگهداری می شود.

@
P
ay
am
no
ri
a

@
P
ay
am
no
ri
a

https://t.me/Payamnoria
https://t.me/Payamnoria


مبانی سازمان مدیریت -فصل :

انتـــشارات طالیـی  
پــــوینداگن دانشاگه

انتـــشارات طالیـی  
پــــوینداگن دانشاگه

انتـــشارات طالیـی  
پــــوینداگن دانشاگه

انتـــشارات طالیـی  
پــــوینداگن دانشاگه

اصــول حـــسابداری 3

اصــول حـــسابداری 3

اصــول حـــسابداری 3

اصــول حـــسابداری 3
    فصل : ششم    فصل : هفتم

    فصل : پنجم    فصل : ششم

1614

1210

 انحرافات مواد مستقیم:
)نرخ استاندارد × مصرف استاندارد( – )نرخ واقعی × مصرف واقعی( = انحراف کل مواد

انحراف مصرف مواد + انحراف نرخ مواد = انحراف کل مواد
مصرف واقعی × )نرخ استاندارد– نرخ واقعی( = انحراف نرخ مواد

نرخ استاندارد × )مصرف استاندارد – مصرف واقعی( = انحراف مصرف مواد

 انحرافات دستمزد مستقیم:
)نرخ استاندارد × ساعات استاندارد( – )نرخ واقعی × ساعات واقعی( = انحراف کل دستمزد

دستمزد کل  انحراف   = دستمزد  نرخ  انحراف   + دستمزد  کارآیی  انحراف 

دستمزد نرخ  انحراف   = واقعی(  نرخ   – استاندارد  )نرخ   × واقعی  ساعات 

دستمزد کارآیی  انحراف   = واقعی(  ساعات   – استاندارد  )ساعات   × استاندارد  نرخ 

 بهای تمام شده هر واحد، از تقسیم بهای تمام شده هر یک 
از عناصر بهای تمام شده )مواد مستقیم، دستمزد مستقیم و سربار 

ساخت( بر معادل آحاد تکمیل شده مربوط به دست می آید.
)حالت  اولیه  مواد  نوع  یک  از  بیش  از  استفاده  حالت  در   
مقطعی( آن دسته از واحدهای خروجی که از نقطه افزودن مواد 
عبور کرده باشند از لحاظ مواد اولیه 100% تکمیل شده اند و در 
کامل  به صورت  مذکور  ماده  لحاظ  از  شده  تکمیل  آحاد  معادل 

لحاظ می گردند.
 پس از آن که هزینه های تولیدی معلوم شد باید بهای تمام 
شده کاالی در جریان را به واحدهای تکمیل شده سرشکن کنیم.

نکـات�کـلیدی�فـصل�ششم��
 در بهایابی مرحله ای، هر مرحله یک مرکز بها )هزینه( تلقی 

می شود.
 اگر محصوالت دارای ویژگی های زیر باشد از سیستم بهایابی 

مرحله ای استفاده می شود: 1ـ تولید محصول انبوه باشد.
2ـ محصوالت تولیدی یکسان و همگن باشد.  3ـ بهای محصوالت 
با همدیگر برابر باشد.  4ـ بهای مواد و دستمزد تولیدات تقریباً 

یکسان می باشد.  5ـ هزینه انبارداری قابل توجه باشد.
6ـ تخصیص هزینه ها به تولیدات به سادگی امکان پذیر نباشد.

از تولید یک  بهایابی مرحله ای، برای هر مرحله   در سیستم 
حساب کاالی در جریان ساخت وجود دارد.

 هدف نهایی سیستم بهایابی مرحله ای محاسبه جمع بهای تمام 
شده هر واحد از کاالی تولید شده برای هر یک از مراحل و دوایر 
تولیدی و نهایتاً تعیین سود شرکت از تولید این کاالها می باشد.

تمام  بهای  است  تولید  حال  در  سفارش  یک  که  زمانی  تا   
شده آن در حساب »موجودی کاالی در جریان ساخت« ثبت 

می شود.
حساب  در  آن  شده  تمام  بهای  سفارش،  تکمیل  زمان  در   
بهای  فروش  زمان  در  و  شده«  ساخته  کاالی  »موجودی 
کاالی  شده  تمام  »بهای  حساب  در  سفارش  آن  شده  تمام 

فروش رفته« ثبت می شود.
 تعیین بهای تمام شده محصول با استفاده از نرخ های از پیش  

تعیین شده سربار را »بهایابی عادی« می نامند.

سربار جذب  نرخ   =
سربار برآوردی سالیانه 

مقدار مبنای فعالیت مورد انتظار
 

نرخ جذب سربار × مقدارمبنای فعالیت واقعی = بهای سربار جذب شده

)نرخ استاندارد × ساعات استاندارد(. )سربار واقعی ثابت + 
سربار واقعی متغیر( = انحراف کل سربار

)ساعات استانداراد × نرخ استاندارد سربار متغیر( + سربار 
ثابت بودجه شده. سربار واقعی = انحراف قابل کنترل
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گان  زجوات و نموهن  آیا میدانستید با عضویت رد سایت زجوه بان میتوانید هب صورت رای
گاهی را دانلود کنید ؟؟  سواالت دانش

 فقط کافیه روی لینک زری رضهب زبنید
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇 
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