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با سالم و احترام
کتابی که در پیش رو دارید بر مبنای منابع آزمون کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور برای درس حسابداری
مدیریت تدوین گردیده است.در واقع این کتاب دربرگیرنده چهار فصل از نشریه  ۱۳۱سازمان حسابرسی و دوازده فصل
از کتاب حسابداری مدیریت پیشرفته دکتر سجادی میباشد که سعی گردیده با توجه به ماهیت آزمون فراگیر تلخیص
و تعدیل گردد .بنابراین تمامی دانشجویان عزیز و اساتید کالسهای فراگیر پیام نور با در اختیار داشتن این کتاب در
واقع خالصه ای جامع و موشکافانه را در اختیار خواهند داشت که با استفاده از سواالت تستی نیز تکمیل گردیده است.
این کتاب سبب می شود که دانشجویان عزیز در کمترین زمان ممکن بتوانند مهمترین مطالب الزم برای آزمون ارشد
فراگیر را مطالعه کرده و یادبگیرند.
بی شک هیچ اثری بی خطا نیست و همیشه ،فرصت برای بهبود مستمر وجود دارد .بنابراین از تمامی عزیزانی که لطف
دارند خواستاریم انتقادات و پیشنهادات خودشان را با آدرس ایمیل ذیل در میان بگذرند تا انشاء اله در مسیر بهبود
مستمر گام برداریم .از مدیریت انتشارات تانیش که این فرصت را در اختیار ما قرار دادند تا این کتاب برای دانشجویان و
اساتید گرامی تهیه شود نیز سپاسگزاریم.
سپاس و آرزوی بهترینها برای بهترینها...
همانا اراده خدا باالترین است.
اسماعیل زاده – اصغری
hojatesmaeilzadeh@gmail.com
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تقدیم به فرشتگان خدا روی زمین ،آنانکه وجودشان به وجودمان وجود داد...
تقدیم به پدر ومادر عزیزمان...
اسماعیل زاده – اصغری
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انواع سیستم حسابداری:
 -۱حسابداری مالی :فرآیند شناسایی ،ثبت و گزارش اطالعات مرتبط با رخدادهای مالی برای کاربران
 -۲حسابداری مدیریت :فرآیند جمعآوری ،پاالیش و گزارش اطالعات مرتبط با تصمیمهای مدیریت در راستای اهداف سازمان
تفاوتهای بین سیستم حسابداری مالی و حسابداری دولتی:
حسابداری مدیریت

معیار مقایسه

حسابداری مالی

اطالعات برای تصمیمگیری مدیران

هدف سیستم

اطالعات برای کاربران

مدیران سطوح مختلف سازمانی

کاربران

سرمایه گذاران ،اعتبار دهندگان و ...
(برون سازمانی)

(درون سازمانی)
فاقد هرگونه ضوابط الزام آور

قواعد و ضوابط

استانداردهای حسابداری

از یک روز تا چندین سال

دورة زمانی تحت پوشش

دوره مالی (عموماً  ۱۲ماهه)

دادههای مالی و غیر مالی – تلفیقی از نوع اطالعات

عموماً دادههای مالی و گذشته نگر

گذشته و حال و آینده
کوتاه مدت :افزايش سود

اهداف سازمان

بلند مدت :افزايش ثروت سهامداران
وظایف مدیریت در راستای دستیابی به اهداف سازمان:

 )۱برنامه ریزی

 )۲تصمیمگیری

 )۳اداره فعالیتهای عملیاتی

 )4کنترل و بازخورد

* و جهت انجام این وظایف باید اطالعات داشته باشد.
نکته :مدیریت در راستای انجام وظایف چهارگانه نیازمند اطالعاتی مفید است که از طریق سیستم حسابداری مدیریت فراهم میشود.
الزمه اطالعات مفید آشنایی با فرایند تصمیمگیری میباشد:
 )۱شناسایی مسئله
 )۲شناسایی راهکارها
 )۳پیش بینی نتایج راهکارها
 )4تصمیمگیری و انتخاب یکی از راهکارها
 )5اجرا و کنترل
ويژگیهای اطالعات مفید حسابداری مديريت:
مربوط بودن :اولین و مهمترین ویژگی است و اطالعاتی که به مدیر داده میشود باید با آن تصمیمی که میخواهد بگیرد مربوط باشد.
به موقع بودن :یعنی زمانی که مدیر به آن اطالعاتی نیاز دارد باید به آنها دسترسی داشتته باشد.
صحیح بودن :اطالعات و برآوردها باید درست باشند.
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عوامل تأثیر گذار بر تکامل تدريجی علم حسابداری مديريت
 )۱افزايش رقابت در بازارها :دیگر اقتصاد امروزی بسته نیست (مختص درون کشور نیستند) و بازارها جهانی شدند .در گذشته
سازمانها ایجاد کننده قیمت بودند  PRICE MARKERولی اکنون سازمانها گیرنده قیمت هستند (.)Price taker
 )۲رشد تکنولوژی :از طریق رشد سیستمهای کامپیوتری درتکامل حسابداری مدیریت نقش آفرین کرد.
 )۳مديريت به موقع موجودیها :موجودیهای زیادی در انبار به کار نمیآید و با ید مدیریت ( JITبه موقع) انجام داد.
 )4افزايش بهرهوری و کیفیت :سیستم مدیریت کیفیت جامع  TQMکه در آن تالش برای صفر کردن ضایعات و حداکثر کردن
کیفیت میشود.
استراتژیهای سازمان
 )۱استراتژی تمايز :راهبرد سازمان مبتنی بر متفاوت و متمایز بودن با  Optionهای جدید و مورد عالقه مشتریان محصوالت
تولیدی است (خیلی به قیمت کاری ندارد).
 )۲استراتژی رهبری هزينه (مديريت هزينه) :سعی بر تولید محصوالت با هزینه و قیمت کمتر دارد.
نکته :سازمانها در راستای استفاده از استراتژی مدیریت هزینه نیازمند اجرای سیستمهای مدیریت هزینه میباشند .این سیستم ها و
نوعی راهکار برنامه ریزی و کنترل است که دارای اهدافی به شرح زیر است:
 ) ۱اندازه گیری بهای تمام شده منابعی که در راه انجام فعالیتهای اصلی سازمان مورد استفاده قرار میگیرد.
 )۲تشخیص و حذف اقالمی از هزینه که ارزش افزوده ایجاد نمی کنند.
 )۳تعیین کارایی و اثربخشی فعالیتهای اصلی انجام شده در سازمان.
 )4تشخیص و ارزیابی فعالیتهای جدیدی که میتواند عملکرد سازمان را بهبود بخشد.
تذکر :تأکید سیستم مدیریت هزینه بر فعالیتهای سازمان است.

11

حسـابداری مـدیریـت( رشته حسابداری)

 -7با توجه به اطالعات مسأله قبلی ،طبق روش باال – پايین در سطح فعالیت  2000ساعت ،میزان هزينهها چند ريال است؟
450.000 )۲

540.000 )۱

500.000 )4

5۲0.000 )۳

 -8اگر قیمت فروش برآوردی نوعی فواره گردان  500ريال و اقالم متغیر هر واحد از آن  300ريال و اقالم ثابت کل بالغ
بر  1.000.000ريال برآورد شده باشد نقطه سر به سر آن چند واحد میباشد؟
۱000 )۲

500 )۱

۱00 )4

5000 )۳

 -9اگر اقالم متغیر معادل  %60قیمت فروش و اقالم ثابت برابر يک میلیون ريال باشد میزان ريالی فروش در نقطه سربه
سر کدام گزينه میباشد؟
 ۲50.000 )۱ریال

 ۲.500.000 )۲ریال

 ۱.666.667 )۳ریال

 600.000 )4ریال

 -10با توجه به نمودار روبرو نقطه سربه سر کدام مورد میباشد؟
A )۲

TC

درآمد و بهای تمام شده

B )۱

TR

O )۳

P

B

 )4قابل تعیین نیست
X

A
سطح فعالیت بر حسب مقدار D

 -11اگر اقالم ثابت بهای تمام شده  1.000.000ريال و سود مورد انتظار به میزان  %30درآمد فروش و اقالم متغیر به میزان
 %50درآمد فروش تعیین شده باشد و قیمت فروش هر واحد  500ريال باشد .تعداد واحد برای برآورد سود مورد انتظار
در کدام گزينه مشخص شده است؟
۱0.0000 )۲

۱000 )۱

500 )۳

5.000 )4

 -12با توجه به اطالعات زير اجرای کدام راه حل موجب تحصیل سود بیشتر میشود؟
شرح

راه حل اول

راه حل دوم

راه حل سوم

قیمت فروش هر واحد

 550ریال

 500ریال

 600ریال

اقالم ثابت بهای تمام شده

 ۱.800.000ریال

 ۳.000.000ریال

 ۳.000.000ریال

 4۲5ریال

 ۲60ریال

 400ریال

 ۲۱.600ریال

 ۱6.۲50ریال

 ۱۹.500واحد

اقالم متغیر بهای تمام شده
یک واحد
تعداد فروش
 )۱راه حل اول

 )۲راه حل دوم

 )۳راه حل سوم

 )4هر سه روش سود یکسانی را نشان میدهند.
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 -13با توجه به اطالعات مسأله قبلی کدام راه حل در نقطه سر به سر کمتری از لحاظ تعداد واحد قرار دارد؟
 )۱راه حل اول

 )۲راه حل دوم

 )۳راه حل سوم

 )4هیچکدام

 -14کدام گزينه در مورد حاشیه ايمنی صحیح نمیباشد؟
 ) ۱نسبت حاشیه ایمنی معیاری از تفاوت بین فروش واقعی و فروش در نقطه سربه سر را به صورت درصدی از فروش ارائه میکند.
 )۲نسبت حاشیه ایمنی را در مراحل طرحریزی میتوان به عنوان معیاری از سنجش احتمال خطر بکار برد.
 )۳می توان عدد معینی را به عنوان یک حاشیه ایمنی مناسب برای کلیه واحدهای انتفاعی تعیین کرد.
 ) 4هرچه نسبت حاشیه ایمنی باالتر باشد احتمال خطر راه حل در دست بررسی از نظر تحمل زیان کمتر است.
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پاسخنامه فصل چهارم
سؤال

پاسخ

1

2

2

2

3

1

4

2

5

3

6

1

7

1

8

3

9

2

10

1

11

2

12

4

13

2

14

3

45

حسـابداری مـدیریـت( رشته حسابداری)

فصل پنجم
بهایـابـی هـدف
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سود – قیمت بازار = بهای هدف :نگرش جدید
سود  +بهای تمام شده = قیمت فروش :نگرش قدیم
* چرخه عمر محصول:
چرخه محصول:
دور انداخته میشود  استفاده

میشود  فروش  بستهبندی  تولید 

طراحی  مرحله برنامهریزی

* انواع استراتژیها:
تمایز
رهبری هزینه
* بهايابی هدف:
بهایابی هدف روشی بازارگرا برای مدیریت بهای تمام شده محصوالت است که در ابتدای چرخه عمر محصول (مرحله طراحی) اجرا
میشود تا سودآوری محصوالت را به حداکثر برساند .در گذشته شرکتهایی که برای اولین بار محصولی را به بازار عرضه میکردند
اضافه بهایی را از مصرف کننده دریافت میکردند و می توانستند برای مدّتی تقریباً طوالنی سودآوری محصول خود را حفظ کنند امّا
امروزه اوضاع محیط رقابتی تغییر زیادی کرده است .نوآوریها و ابداعها به دلیل کپیبرداری سریع توسط شرکتهای رقیب نمیتواند
منجر به یک موقعیت و مزیت در بلند مدت شود.
* نکته :برآورد میشود حدود  %80هزینههای چرخه عمر محصول در زمان طراحی محصول برنامهریزی شده و با تولید اوّلین محصول
تحقق مییابد.
* نکته :بهایابی هدف در اوضاع رقابتی شدید و همچنین برای شرکتهایی که چرخه عمر محصول نسبتاً کوتاه و مدل تغییرات منظم
دارند برای تحقق سودآوری مفید و کارآمد است.
* تعاريف بهايابی هدف از ديدگاه صاحبنظران مختلف:
* ساکاری :بهایابی هدف را به عنوان ابزار مدیریت بهای تمام شده تعریف میکند.
* کوپر :هدف بهایابی هدف را تعیین بهای تمام شده محصول میداند به نحوی که با فروش آن حاشیه سود مورد نظر برای سازمان ایجاد شود.
* هارواث :بهایابی هدف را مجموعهای از ابزارها و روشهای مدیریتی برای پیشبرد اهداف بهای تمام شده در مراحل طراحی و
برنامهریزی محصول میداند که مبنایی را برای کنترل ایجاد میکند.
* کاتو :بهایابی هدف را تکنیک تعریف بهای تمام شده نمی داند بلکه معتقد است بهایابی هدف برنامه جامع کاهش بهای تمام شده
است .ضمن این که همه نیازهای مشتریان تأمین شود.
* بل :بل میگوید بهایابی هدف سیستم برنامهریزی سود و مدیریت هزینه است که در آن قیمت مبناسب ،بر مشتریان تأکید اساسی
میشود ،تمرکز بر مرحله طراحی قرار دارد و مشارکت تمام بخشهای تخصصی بنگاه را میطلبد.
* اشتراکات تعاريف:
تعاریف فوق در سه موضوع اشتراک دارند:
 )۱همه تعاریف بر اهمیّت تعیین قیمت و سود هدف قبل از محاسبه بهای تمام شده هدف تأکید میکنند.
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فصل دوازدهم
مدیریـت هزینـه های ظـرفیت
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* مدیریت هزینههای طرفیّت:
* مقدمه:
بنگاه های اقتصادی برای تولید کاال یا ارایه خدمات به منابع نیاز دارند .یکی از عناصر مهم تشکیل دهندهی هزینههای هر بنگاه
هزینههای مرتبط با منابع مورد نیاز است.
* انواع منابع:
 )1منابع کوتاه مدّت
منابعی که هر بنگاه اقتصادی نیاز دارد و تنها به قصد مصرف خریداری میشوند و دارای ظرفیت نیستند .مثل مواد اوّلیه.
 )2منابع بلند مدّت
منابعی که مازاد بر نیاز کوتاه مدت و دارای ظرفیت (هزینههای نگهداری) هستند .مثل ماشینآالت.
* نکته :نیروی انسانی جزء منابع بلند مدت است.
* ظرفیت بالاستفاده:
منابع بلند مدت دارای ظرفیت کاری هستند .اگر بنگاه اقتصادی از این ظرفیتها استفاده نکند ممکن است بالاستفاده مانده و برای
این بنگاه هزینههایی به همراه داشته باشند .برای مثال از دستگاهی که ساالنه به میزان  ۱000تن ظرفیت تولید دارد تنها به میزان
 600تن محصول تولید شود .یعنی  400تن بالاستفاده بماند.
* انواع ظرفیت:
الف) ظرفیت اسمی
بدون در نظر گرفتن محدودیتهای عملیاتی میزان ظرفیت تعیین میشود یعنی فرض میزان تولید با کارکرد شبانهروزی و بدون
توقف( .یعنی با کل کارکرد شبانهروزی دستگاه ،چقدر تولید میشود؟ قابل دستیابی نیست)
ب) ظرفیت مطلوب
این ظرفیت در شرایط بهینه عملیاتی امکانپذیر است( .یعنی بخشی از محدودیتها را قبول میکند و با آن محدودیتها میزان تولید
چقدر است؟)
ج) ظرفیت عملی
متناسب با شرایط واقعی عملیات و در نظر گرفتن زمانهای توقف پیشبینی شده و پیشبینی نشده محدودیتها تعیین میشود.
(مثالً اعتصاب کارگران و ،....که این ظرفیت عملی همیشه به واقعی نزدیکتر است)
* نکته :ظرفیت عملی حداکثر بازده یک سیستم تولیدی در وضعیّت عادی عملیات است.
* تغییر در ظرفیت عملی:
الف) روشهای مستقیم تغییر ظرفیت
 اضافه کردن یک نوبت کاری توسعه خطوط تولید111
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 خرید یک کارخانهب) راههای غیر مستقیم تغییر ظرفیت
 کاهش زمان راهاندازی برنامه بهبود مستمر بهبود کیفیّت بهبود آموزش و مهارتهای کارکنان افزایش خودکارسازی عملیات حذف فعالیّتهای فاقد ارزش افزوده* نکته :ظرفیت قابل استفاده هر یک از منابع بلند مدت ممکن است یکسان نباشد .این عدم توازن ظرفیتها ممکن است مشکلآفرین
شود( .تعداد تختها با تعداد پرستاران همخوانی نداشته باشد)
* هزينههای ظرفیت:
هزینه ظرفیت ،هزینههای ایجاد و نگهداری ظرفیت اختصاص یافته برای یک دوره معین است .مانند هزینه نگهداری ،تعمیر و استهالک
ماشینآالت.
* هزينه منابع مصرف شده:
زمانی که منابع برای تولید کاالی ارائه خدمات مصرف میشوند هزینه آنها به کاال یا خدمات تخصیص داده میشود.
* تحلیل هزينههای ظرفیت بالاستفاده:
ظرفیت بالاستفاده منابع کوتاه مدت صفر است زیرا اصوالً دارای ظرفیت نیستند .اما مدیران بنگاه اقتصادی باید درباره هزینه ظرفیت
بالاستفاده منابع بلند مدت تصمیم بگیرند .یک راه ،کاهش ظرفیت این منابع ،برای کاهش یا حذف هزینههای ظرفیت است.
ظرفیت استفاده شده (واقعی) – ظرفیت عملی = ظرفیت بالاستفاده
هزینه ظرفیت عملی

ظرفیت استفاده شده – ظرفیت عملی




ظرفیت عملی

هزینه ظرفیت بالاستفاده

* بهبود و افزايش کارايی:
مؤثرترین راه برای کاهش هزینههای ظرفیت استفاده کارآمد از منابع است .کاربرد کایزن یا بهبود مستمر ،اجرای فرآیند مهندسی
دوباره ،استفاده از تکنیکهای

ABC

و  ABMاز دیگر راهکارهای افزایش کارایی و کاهش هزینههای ظرفیت میباشد.

* هزينه تحمیلی ظرفیت بالاستفاده:
هنگامی که از دادههای سطوح فعالیت مورد انتظار به جای دادههای ظرفیت عملی برای تعیین نرخ جذب سربار استفاده میشود
امکان برآوردی از هزینه ظرفیت بالاستفاده فراهم میشود که هزینه تحمیلی ناشی از ظرفیت بالاستفاده نامیده میشود.
ظرفیت استفاده شده (واقعی) – ظرفیت مورد انتظار = ظرفیت بالاستفاده تحمیلی
هزینه ظرفیت بودجه شده

ظرفیت مورد انتظار




 ظرفیت استفاده شده – ظرفیت مورد انتظار 

هزینه تحمیلی ظرفیت بالاستفاده

ظرفیت مورد انتظار یعنی این که مثالً سال آتی را پیشبینی میکنیم که با توجّه به شرایط چه میزان تولید و فروش انجام میشود.
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فصل پانزدهم
اقالم مربوط بهای تمام شده و تصمیم گیری
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* اقالم مربوط بهای تمام شده:
همة اقالم بهای تمام شده اهمیت یکسانی در تصمیم گیری ها ندارد .مدیران باید اقالم مؤثر بر هر یک از تصمیمات خود را مشخّص
نمایند .به چنین اقالمی عنوان اقالم مربوط بهای تمام شده اطالق میگردد که دارای دو ویژگی زیر هستند:
 )۱مربوط به آینده هستند.
 )۲مقدار این اقالم در بین راه حلهای مختلف متفاوت است.
* اقالم تفاضلی بها:
اقالم بهای راه حل دوم – اقالم بهای راه حل اوّل = اقالم تفاضلی بها
* تصمیمگیری برای انتخاب راه حل تولید از بین دو راه حل
* مثال :اطالعات زیر از شرکت آفتاب در ارتباط با تصمیم گیری مرتبط با انتخاب روش بهینه تولید از بین دو روش وجود دارد.
مطلوب است تعیین روش بهینه( :نکته :از لحاظ سود بیشتر و هزینه کمتر روش بهینه انتخاب میشود)
شرح اقالم

روش (الف)

روش (ب)

اقالم تفاضلی بها

مربوط بودن

اقالم ثابت کلی:
تأسیساتی

400/000

400/000

o

مربوط نیست

نگهداری

۲00/000

۳00/000

()۱00/000

مربوط است

اجاره ماشین

600/000

۲/۹00/000

()۲/۳00/000

مربوط است

۱/۲00/000

۳/600/000

اقالم متغیّر یک واحد محصول:
مواد اوّلیه

۱00

۱00

o

مربوط نیست

دستمزد

۲50

۱00

۱50

مربوط است

* ابتدا نقطة بیتفاوتی دو روش را بهدست میوریم:
و آن نقطهای است که مقدار تولیدی میدهد که هزینهها در دو روش یکسان است.
 y  1 / 200 / 000  350x

  1روش اوّل
 y1  y2  1 / 200 / 000  350x  3 / 600 / 000  200x
 y2  3 / 600 / 000  200x
2 / 400 / 000
 16 / 000
150

x

* یعنی اگر  x  16 / 000تولید شود فرقی نمیکند که کدام روش را انتخاب کنیم.
اقالم تفاضلی بهای ثابت
a 2  a1

  x نقطة بیتفاوتی :روش دوم محاسبه نقطه بیتفاوتی
b2  b1
اقالم تفاضلی بهای متغیر هر واحد

محل تالقی دو نمودار همان نقطة بیتفاوتی میباشد( .نقطهای که تولید (روش) یکسان دارند)
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تست های طبقه بندی شده فصل پانزدهم
 – 1کدام ويژگی در خصوص اقالم مربوط محسوب میگردد( .اقالم بهای تمام شده مربوط)
 )۱وقوع در دورههای آتی انتظار بروود

 )۲برای راهحلهای گوناگون متفاوت باشد.

 )۳هر دو مورد الف و ب

 )4اقالم تاریخی باشد.

 – 2با توجه به اطالعات زير کدام گزينه اثری بر تصمیمگیری مديريت ندارد؟
شرح

روش الف

روش ب

اقالم ثابت برآوردی تأسیساتی

400.000

400.000

اقالم ثابت برآوردی نگهداری

۲00.000

۳00.000

جمع

600.000

700.000

مواد اولیه یک واحد محصول

۱00

۱00

دستمزد مستقیم یک واحد محصول

۲50

۱00

جمع

۳50

۲00

 )۱مخازن تأسیساتی

 )۲مخارج مواد اولیه

 )۳دستمزد

 )4مخارج تأسیساتی و مواد اولیه

 -3در تجزيه و تحلیل تصمیمات مربوط به محصوالت مشترک کدام نقطه ،مربوط محسوب میگردد؟
 )۱مخارج مشترک بعد از نقطه تفکیک

 )۲مخارج بعد از نقطه تفکیک

 )۳هر دو مخارج قبل و بعد از نقطه تفکیک

 )4مخارج مشترک قبل از نقطه تفکیک و اقالم تفاضلی بهای تمام شده

 – 4اگر قیمت فروش يک عدد سويیچ در حال حاضر  800ريال و اقالم متغیر هر واحد  500ريال باشد و هزينه ثابت کل
 4.500.000ريال باشد با فروش  25.000واحد چه میزان سود نصیب شرکت میشود؟
 ۳.000.000)۱ریال

 ۳00.000 )۲ریال

 ۱7.000.000 )۳ریال

 ۱۲.500.000 )4ریال

 – 5با توجه به مسأله قبلی اگر قیمت فروش يک واحد  100ريال افزايش يابد نقطه بیتفاوتی قیمت ،کدام گزينه میباشد؟
 ۱۹00 )۱واحد

 ۱8570 )۲واحد

 ۱8750 )۳واحد

 ۲5۱00 )4واحد

 – 6با توجه به مسئله قبلی اگر مديريت شرکت تعداد فروش سويیچ را پس از افزايش قیمت ،کمتر از  18750واحد (عدد)
پیشبینی کند آيا افزايش قیمت قابل توجیه است؟ (هدف اصلی کسب سود است)
 )۱خیر ،زیرا سودی کمتر از  ۳.000.000ریال نصیب شرکت میشود.
 )۲بلی ،زیرا سودی بیشتر از  ۳.000.000ریال نصیب شرکت میشود.
 )۳بلی ،زیرا سود هدف اصلی حسابداری مدیریت نیست.
 )4خیر ،زیرا سودی بیشتر از  ۲.000.000ریال نصیب شرکت میشود.
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