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 خبره حسابداران انجمن(« CMA) خبره تیریمد حسابدار» یها آزمون در شرکت داوطلبان به کمک با هدف محترم مترجم درخواست به بنا اثر نیا

 یبردار بهره گونه هراز این رو، . است شده میتنظ رانیا خبره حسابداران انجمن وبگاه قیطر از (گانیرا) یکیالکترون انتشار جهتصرفاً  رانیا

 .گرفت خواهد قرارقانونی  گردیپ مورد مشاهده صورت در و است ممنوع دست نیا از ییها سوءاستفاده ای منبع ذکر بدون یبردار یکپ ای یماد





 
 

 مقدمه ناشر

 تاسیس ۱۳۵۱ اسفند ۲ چهارشنبه، روز در که است ایران ای حرفه حسابداران انجمن ایران نخستین خبره حسابداران انجمن
 نهاد ترینفراگیرترین و بزرگ عنوان به کشور های استان همه از عضو 9.000 از بیش داشتن با انجمن م اینک،ه. ه استشد

 عضویت به ایران ای حرفه حسابداران انجمن نخستین عنوان به ۱۳۷۷ سال از انجمن .شود می شناخته ایران حرفه حسابداری
از جایگاهی ممتاز و معتبر در حرفه حسابداری  ،و از این منظر ؛درآمده است(« IFAC) حسابداران المللی بین فدراسیون» در

 است. ارایران برخورد
 

سند راهبردی انجمن حسابداران خبره »راهبری امور انجمن، ریزی و  د راهبردی شورای عالی انجمن در برنامهبا توجه به رویکر
به تصویب رسید. مطابق این سند،  ۱۳9۷شهریور  ۳۱برای دوره سه ساله منتهی به  ۱۳94 پس از بازنگری در بهمن« ایران

جمن تعیین شده است. در این ارتباط، با توجه به اهداف سطح انتشارات انجمن به عنوان یکی از هشت بخش راهبردی ان
توان به این موارد اشاره  برای انتشارات انجمن تعریف شده است که از آن جمله میکالن انجمن، اهداف راهبردی مشخصی 

دستیابی اعضاء به منابع آفرین و توانمندسازی اعضاء، کمک به  ای ارزش کرد: انتشار منابع الزم با هدف ارتقای خدمات حرفه
المللی و داخلی در  ای بین های حرفه نشر منابع روز دنیا با هدف معرفی حرفه، و همکاری با انجمن داخلی و خارجی، تهیه و

 راستای نشر مشترک.
 

(، ۱۳94 توسط شورای عالی انجمن )در بهمن« ها کارگروه و وظایف تشکیل چگونگی نامه آیین»در همین راستا، پیرو تصویب 
و در راستای تحقق اهداف راهبردی فوق، انتشار اندازی شد،  کارگروه انتشارات به عنوان یکی از هفت کارگروه اصلی انجمن راه

از این رو، اعضای انجمن و دیگر  مندان را در دستور کار خود قرار داد. منابع سودمند برای اعضای انجمن و دیگر عالقه
اند در  های مختلف حسابداری، اعم از ترجمه یا تالیف، گردآوری کرده ای و کاربردی را در زمینه فهمندان که آثاری حر عالقه

توانند درخواست خود را به صورت کتبی به انتشارات انجمن  صورت تمایل برای انتشار آثار خود از طریق انتشارات انجمن می
 اعالم کنند.

 
و عضو هیئت تشخیص صالحیت حسابداران خبره ایران کل اسبق انجمن که به همت مجید میراسکندری، دبیرکتاب حاضر 

های  کمک به داوطلبان شرکت در آزمون ا هدفبشده است؛ بنا به درخواست ایشان  انتشار حسابداران مدیریت خبره، آماده
به صورت الکترونیکی )رایگان( از طریق وبگاه انجمن صرفاً انجمن حسابداران خبره ایران (« CMAحسابدار مدیریت خبره )»

که ( ۱۳9۳تیر  ۲۳)ح اساسنامه ، در پی اصالر انجمنی عضویت خبره دها آزمونشود.  منتشر می http://iica.irی به نشان
حسابدار "و  "ار مدیریت خبرهحسابد"های تخصصی  ای اعضاء در شاخه فراهم شدن شرایط گواهی کردن صالحیت حرفه به

 شود. کم یک بار در هر سال برگزار می عملیاتی شده است و دست ۱۳96از سال  ؛منجر شد "مالی خبره
 

انجام شده است. انتشارات انجمن ضمن  دیقه ذوالفقاریصار خانم توسط سرککتاب این  ییآرا صفحهنگاری و  حروف
های خود را با  درخواست دارد دیدگاه وانندگانخ مگیه، از شان و مترجم گرانمایه این اثرزحمات ایاز  صمیمانه سپاسگزاری

 های آینده به انتشارات انجمن اعالم فرمایند. هدف بهبود مطالب ارائه شده در این کتاب در چاپ
 

 انتشارات انجمن حسابداران خبره ایران

 1397پاییز تهران، 



 فصل اول 

 
 

 
  أ 

 

 قدمه مترجمم

ی ی سرورانی که قرار بود کتاب را تدریس کنند، از ترجمهزمانی که ترجمه کتاب را شروع کردم بنا به توصیهها قبل، سال
های فارسی بود که قرار است کتاب در کالسپاسخ سؤاالت و حل مسایل فصول مختلف خودداری نمودم. فرض دوستان این 

CIMA .تدریس شود و بهتر است دانشجویان خودشان سؤاالت را پاسخ داده، مسایل را حل کنند 
 

حال که قرار است آزمون کسب عنوان حسابدار خبره مدیریت برگزار شود و این کتاب یکی از منابع آن آزمون است ولی 
اند و مایلند به صورت خودآموز مطالب آن را فرا بگیرند، در کالس یادشده شرکت نکردهمتقاضیان احراز آن عنوان لزوماً 

 تصمیم به ترجمه پاسخ سؤاالت و حل مسایل آن گرفتم.
 

در عین حال ممکن است این صفحات بدرد دانشجویان کالس فارسی درس ارزیابی عملکرد نیز که به هرحال سرکالس 
 ند، نیز بیاید.فرصت ندارند تمام مسایل را حل کن

 
پاسخ اکثر سؤاالت فصول هشتم و نهم تشریحی و توصیفی است که در متن کتاب عیناً موجود است. بنابراین در این دو فصل 
سؤاالت غیرتشریحی ترجمه شد. بخش نمونه سؤاالت امتحانی نیز که در آخر کتاب است به این علت ترجمه نشد که حاال 

توانند با اندکی کوشش سخ سؤاالت و حل مسایل را در اختیار دارند که با توجه به آنها، میدانشجویان عزیز الگوی فارسی پا
 آن موارد را حل کنند.

 
 .در پایان از اساتید محترم این درس خواهشمندم اشکاالت این جزوه را در میان بگذارند تا رفع شود

 
 نمایم.ان خبره ایران و مرکز آموزش معتبر آن اهدا و تقدیم میاین ترجمه ناقابل را با نهایت افتخار به انجمن حسابدار

 

 مجید میراسکندری

 1397پاییز 
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  پاسخ سؤاالت فصل
 کتاب( 4۵تا  ۳9)اصل سؤاالت از صفحه 

 
 

 ؤال اولس

  "پ"جواب:     ۱-۱

بایی نهایی بیشترین گیری، چرا هزینهاند، اما پاسخ )پ( توضیح آنست که برای تصمیمهای )الف(، )ب( و )پ( تحت اکثر شرایط، عباراتی صحیحپاسخ

 کاربرد را دارد.

 ورد قبول است.یابی جذبی مپاسخ )ت(، غلط است از آنجا که به لحاظ استانداردهای حسابداری جاری هزینه

  "الف"جواب:    ۲-۱

 اند.ها عباراتی غلطسایر پاسخ

 "پ"جواب:  1-3

 ریال: 960ریال و هزینه دستمزد  ۵00,4کیلو با هزینه هر کیلو  000,9کیلو مواد انتقالی معادل  000,۱0خروجی عادی ناشی از ورود  

 900 × ۷۵= % 6۷۵معادل آحاد دستمزد 

  ]000,4۲4,8( / ریال000,8+ کیلوگرم کامل شده  ۱00+ کیلوگرم ضایعات غیرعادی   6۷۵ساخته  د محصول نیم)کیلوگرم معادل آحا[=  960

 ریالی برای این دوره خواهد بود. 460,۵حاصل، هزینه واحد  

 "ت"جواب:      4-۱

 کیلوگرم است: ۱00ضایعات غیرعادی معادل 

 000,۱0 × 90% -(000,8 -900= ) ۱00کیلوگرم  

 ۱00 × 460,۵=  000,460,۵ضایعات غیرعادی   هزینه 

 "پ"جواب:      ۵-۱

 000,8کیلوگرم  × 460,۵=  000,680,4۳

 "ب"جواب:      6-۱

 WIP( = kg 900 × ۵00,4( + )6۷۵معادل  × 600,9)=  000,698,4

 "ب"جواب:      ۷-۱

 واحد ۷۵0شده طی دوره = افزایش موجودی کاالی ساخته

 ریال 000,۳6ر واحد = شده ههزینه ثابت جذب

 تفاوت سود=    ۷۵0 × 000,۳6=  000,000,۲۷ریال 

 کند.می شیابی جذبی سود بیشتری گزاریابد، روش هزینهوقتی سطح موجودی پایان دوره افزایش می
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 سوال دوم

 ای این قسمت )ث( پاسخ روشن و کاملی ارائه کنید.باشد. سعی کنید بریابی نهایی برای ارزیابی عملکرد میتاکید سیالبوس این درس بر استفاده از هزینه 

 تولید های ها با هزینهیابی نهایی موجودیهای فروش و توزیع باشد. بیاد داشته باشید که در روش هزینهتواند شامل هزینهموجودی محصوالت نمی
 شود.گذاری میهای ثابت تولیدی قیمتشده هزینهسهم جذبهای تولیدی، شامل یابی جذبی با کل هزینههای متغیر تولید( و در روش هزینه)هزینه

 )الف(
 ماهه به شرح زیر است:ساختار هزینه واحد در هر دوره شش

 

 توضیحات:

   ماهه اول:سربار شش -۱
 000,000,90 – 000,000,۱۲= )اضافه جذب(  000,000,۷8   
   ماهه دوم:سربار شش 
 000,000,۳0+  000,000,۱۲= )کسر جذب(  000,000,4۲   
 (000,۷8, 000  -000,000,4۲/)000,۱۲=  000,۳ متغیر  -۲
 000,000,۷8 –( 000,۱8 × 000,۳= ) 000,000,۲4 ثابت  
 (000,000,4۵ – 000,000,40/ )000,۵=  000,۱ متغیر  -۳
 000,000,4۵ –( 000,۱۵ × 000,۱= ) 000,000,۳0 ثابت  
 

 یابی نهاییای با اجرای روش هزینهحساب سود بودجهصورت

 ماهه دومشش ماهه اولشش 
 میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال 

 ۳60  ۵40  فروش
 ۱90  ۲8۵  های متغیرهزینه

 ۱۷0  ۲۵۵  حاشیه فروش
     های ثابت:هزینه

  ۲4  ۲4 سربار تولیدی
  ۵0  ۵0 فروش
  ۳0  ۳0 توزیع
  80  80 اداری

  ۱84  ۱84 

 (۱4)  ۷۱  سود)زیان(

 ریال  ریال 
 000,۳6   قیمت فروش
   000,6 مواد مستقیم

   000,9 دستمزد مستقیم

   000,۳ (۲سربار متغیر)

   000,۱ (۳هزینه توزیع )

   000,۱9 

 000,۱۷   روشحاشیه ف
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 )ب(
( و این 000,۱9 – 000,۱در هر واحد ) 000,۱8یابی نهایی هزینهمت موجودی با روش آید. بنابراین، قیکار نمیها بههای توزیع در ارزشیابی موجودیهزینه

 ریال خواهد بود. 000,۲0قیمت با روش جذبی 
 

 ماهه دومشش  ماهه اولشش 
 میلیون ریال  میلیون ریال 

 (۲۲)  ۷۷ سود جذبی
    ها:سربار ثابت موجودی

000,۲ × 000,۳ (6)   
000,۲ × 000,4   8 

 ۷۱  (۱4) 
 )پ(

 000,000,400/  000,۲۵=  000,۱6سود ناخالص هر واحد در روش جذبی:        ریال 
 میلیون ریال 

 ۷۷ ماهه اولسود شش
 (80) (000,۵ × 000,۱6کاهش حجم فروش )
 (۲4) (000,۱۲ × 000,۲تفاوت پوشش سربار 
 ۵ کاهش هزینه توزیع

 (۲۲) 
 )ت(

 000,000,۱84 × ۲=  000,000,۳68ریال  هزینه ثابت ساالنه
 000,۱۷ریال  حاشیه فروش هر واحد

 000,000,۳68/  000,۱۷=  64۷,۲۱واحد  نقطه سربسر فروش
 )ث(

آن توان کند، میهاست، که در آن جریانات نقدی واقعی را که نتیجه مصرف منابع و ایجاد سود است، مدلسازی مییابی نهایی، ادراک رفتار هزینهاساس هزینه
یابی یابی افزایشی و هزینهیابی نهایی به هزینهبرای سناریوهای مختلف توضیح داد. هزینه شنپذیر و روهای ساده، انعطافرا به صورت گرافیکی با ذکر مدل

 اند.های مشترک در ادراک رفتار هزینههای مدلسازی مالی قوی با ریشهفرصت نزدیک است که همگی تکنیک
 

 سوال سوم
 کند.یابی نهایی است که شرکت الفبا نیز از آن استفاده میتوان با دو روش جایگزین محاسبه نمود. اولین روش هزینهمی سود را

 
 یابی نهاییبا روش هزینه –سود شرکت الفبا 

    )مبالغ برحسب هزار ریال(
 ۲۵ ۲0 ۱۵ فروش هر واحد

 ۵00,۲8۷ 000,۳۲0 000,۳00 فروش
 000,۱00 000,۱00 000,۱00 های متغیرهزینه

 ۵00,4۲ 000,۲0 - موجودی
 ۵00,۵۷ 000,80 000,۱00 شده کاالی فروش رفتهبهای تمام

 000,۲۳0 000,۲40 000,۲00 حاشیه فروش
 000,۱00 000,۱00 000,۱00 های ثابتهزینه
 000,۱۳0 000,۱40 000,۱00 سود
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 یابی جذبیبا روش هزینه –سود شرکت الفبا 

 ۵00,۲8۷ 000,۳۲0 000,۳00 فروش
 000,۲00 000,۲00 000,۲00 هاهزینه

 000,8۵ 000,40 - موجودی
 000,۱۱۵ 000,۱60 000,۲00 شده کاالی فروش رفتهبهای تمام

 ۵00,۱۷۲ 000,۱60 000,۱00 سود

های یابی نهایی، موجودی. روش هزینهشوندها، شناخته میگذاری موجودیهای ثابت در موقع قیمتروش یادشده با طرز بـرخوردشان در جذب هزینهود

شده(، های ثابت جذبها )شامل هزینهیابی جذبی با محاسبه کل هزینهریال در هر واحد(. هزینه 000,۵کند. )گذاری میهای متغیر قیمتپایان دوره را با هزینه

 ها به سال بعد انتقال یابد.ه ثابت توسط موجودیدهد که مقداری هزیننماید. روش دوم اجازه میگذاری میریال قیمت 000,۱0آن را 

کند که در سود های )ثابت( سال جاری را نیز به سال بعد منتقل میریال از هزینه 000,۵00,4۲سازد. اما، یابی جذبی سود را حداکثر میبنابراین هزینه
 شود.تلقی می "مربوط"گیری ، در سال جاری به لحاظ تصمیمرودسال آتی تأثیر منفی دارد. بنابراین آن قسمت از هزینه که به سال بعد می

های متغیر باید از طریق گیرد )سود و زیان(. ناگفته پیداست هزینههای ثابت دوره را در همان سال بحساب مییابی نهایی، کل هزینهروش هزینه
رسد، باعث کاهش متناسب ر سال اول تولید و در سال دوم به فروش میدکه ها به سال بعد منتقل گردند و هزینه آن سال بحساب آیند. محصولی موجودی

 شود.های متغیر سال بعد میهزینه
های پایان سال را نتوان طور نباشد و موجودیرسند. اگر ایناند که موجودها در سال بعد به فروش میهر دو سری از محاسبات باال با این فرض صحیح

 ریال تعیین کرد. 000,۲0سازی درآمد در نظر گرفت. مثالً باید قیمت فروش را حداکثرفروخت، بایستی راهبردی برای 

000,۳۲0  =000,۲0 × 000,۱6 

 ( مناسب نخواهد بود مگر اینکه حداکثرسازی سهم بازار مورد نظر باشد.۵00,۱۱ × 000,۲۵= ۵00,۲8۷روش مورد نظر مدیر فروش )

 اشیه فروش( احتماالً، بهترین راه حل در تمام شرایط است.ریال )حداکثر ح 000,۲0نهایتاً قیمت فروش 
 

 سوال چهارم

 محاسبات عمومی: حساب مرحله اول

 مالحظات ریال 000,1 فی / ریال لیتر 

  000,۱00 ۲۵0,۱ 000,80 مواد مستقیم

  000,48   دستمزد مستقیم

 (a) 000,۳6   سربار تولیدی

  000,۱84  000,80 جمع ورودی

 A 000,۲۲ ۵00,۲ 000,۵۵ (b)محصول 

 B 000,۲0 ۵00,۲ 000,۵0 (b)محصول 

 C 000,۱0 ۵00,۲ 000,۲۵ (b)محصول 

 D 000,۱8 ۵00,۲ 000,4۵ (b)محصول 

 (b) 000,4 ۵00 000,8 ضایعات عادی

 (c)و  (b) 000,۵ ۵00,۲ 000,۲ ضایعات غیرعادی

  000,۱84  000,80 جمع خروجی

1 
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 توضیحات:

(a)- 000,000,66 × 48/ 88=  000,000,۳6 بار تولیدی سر 

(b)- (000,000,۱84 – 000,000,4/ ) 000,۷۲= لیتر ۵00,۲  هزینه هر واحد 

(c)- 000,000,۱ریال                                     ضایعات غیرعادی 

 

 صورتحساب سود و زیان

 ریال 000,۱ارقام به 

 A B C D جمع 

  000,90 000,۲0 000,60 000,88 فروش

  000,4۵ 000,۲۵ 000,۵0 000,۵۵ تقسیم به نسبت -های مشترکهزینه

  000,۲8 000,۷ 000,۱4 000,۲۱ های بعد از تفکیکهزینه

 000,۱۳ 000,۱۷ (000,۱۲) (000,4) 000,۱۲ سود)زیان( محصوالت

 000,4     ضایعات غیرعادی

 000,9     سود

 )ب(

 توان خالصه کرد:کلی و یکجا باشد، وضعیت را به شرح زیر می "های بعد از تفکیکهزینه"بفرض اینکه 

 ریال 000,۱اقالم به  تحلیل تولید

 A B C D محصوالت
 000,90 000,۲0 000,60 000,88 فروش)تکمیل مراحل(

 000,۵4 000,۱۲ 000,۵6 000,۵۵ فروش )توقف مراحل(

 000,۳6 000,8 000,4 000,۳۳ تفاوت

 000,۲8 000,۷ 000,۱4 000,۲۱ های تکمیل مراحلهزینه

 000,8 000,۱ (000,۱0) 000,۱۲ سود تکمیل مراحل

 

اند، های بعد از تفکیک همگی متغیر و قابل پیشگیریهزینه (i)باید متوقف شود. اما، فرضیات بحرانی این تحلیل عبارتند از:  Bبراین اساس، تکمیل مرحله 

(ii)  تولیدی، معنا دارند.مبنای جذب مورد استفاده برای سربارهای 

 )پ(

آید را تا ها عمالً بوجود میهای گوناگون مسیری که طی آن، هزینهشود. برخورد حسابداری با هزینههای عملیات مربوط میمشکالت اساسی به ساختار هزینه

 سازد؟چه حد منعکس می

آور است، باید ادامه یابد. این مسئله به شرطی صادق است که تمام زیانحتی وقتی  Cگوید که تکمیل محصول طور میتحلیل نشان داده شده در باال این

های مراحل براین اساس )حجم لیتری( کامالً تولید شود، اتفاق خواهند افتاد. مضافاً، جذب هزینه  Cنظر از اینکه محصولاند و صرفثابت ۱های مرحله هزینه

 دار نخواهد بود.معنی

ری هزینه خود را مورد ادر باال توضیح داده شده است. ممکن است شرکت بخواهد طرز عمل حسابد Bوط به محصول تحلیل مرب ممکنهای محدودیت

 استفاده نماید. ABCتری مثل های پیچیدهبازنگری قرارداده، شاید از سیستم
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 سوال پنجم

 )الف(

 2حساب مرحله 

 هزار ریال  لیتر  هزار ریال  لیتر 

 -  9۲0 ضایعات 640,۷  ۲00,۱ دورهکار در جریان اول 

XP1 000,۵  6۷9,۱۵  محصول فرعیZ 460  9۲0 

P2A ۲00,۱  000,6 XP2 8۵0,۷  4۵0,۵۱ 

P2B 000,۳  ۵00,4     

     800,۲۲   هزینه تبدیل

 00۲,6  4۵0,۱ کار در جریان آخر دوره ۷۵۳,۱  ۲80 سرک غیرعادی

 680,۱0  ۳۷۲,۵8  680,۱0  ۳۷۲,۵8 

 

 حادجدول معادل آ
و  1مرحله   

 اضافات مواد

 
 تبدیل

     خروجی:
 6۵0,6  6۵0,6  شروع و خاتمه در این دوره

 ۷۲0  -  تکمیل کار در جریان اول دوره
 (۲80)  (۲80)  ضایعات غیرعادی

 4۳۵  4۵0,۱  کار در جریان پایان دوره

  8۲0,۷  ۵۲۵,۷ 

 هزار ریال  هزار ریال  
 800,۲۲  ۱۷9,۲6  های دورههزینه

 -  (9۲0)  ارزش محصول فرعی

  ۲۵9,۲۵  800,۲۲ 

 0۳0,۳  ۲۳0,۳  هزینه هر واحد معادل
   هزار ریال  گذاری:صورت حساب قیمت

 6۵0,6لیتر  ×( ۲۳0,۳+  0۳0,۳)  =6۲9,4۱  شروع و خاتمه یافته
     کار در جریان اول دوره:

   640/۷  هزینه منتقله
 ۷۲0لیتر  × 0۳0,۳  = ۱8۱,۲  هزینه تکمیل

  4۵0,۵۱   

     سرک غیرعادی:
 ۲80لیتر  ×( ۲۳0/۳+  0۳0,۳)  = ۷۵۳,۱  
 4۵0/۱لیتر  × ۲۳0,۳  = 684,4  

 4۳۵لیتر  × 0۳0,۳  = ۳۱8,۱  های دورههزینه

  00۲,6   
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 )ب(
 P  محصوالت

 هزار ریال
 Q 

 هزار ریال
 R 

 هزار ریال

 ۵00,6  ۲00,9  ۲00,۱۱  ۲درآمد هر لیتر در پایان مرحله 
 600,8  080,۱0  660,۱۲  درآمد ناویژه هر لیتر از ورودی در آخر مرحله بعدی

 -  -  ۲00,۱*  درآمد فروش ضایعات هر لیتر ورودی در آخر مرحله بعدی

  860,۱۳  080,۱0  600,8 
 ۲00,۱  400,۲  600,۱  هزینه افزایش تکمیل در هر لیتر از ورودی

 400,۷  680,۷  ۲60,۱۲  ص هر لیتر ورودی بعد از تکمیل بیشتردرآمد ناخال
 بلی  خیر  بلی  تصمیم به تکمیل بیشتر

 *ریال  000,8 × ۱۵/0= لیتر  ۲00,۱
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 پاسخ سواالت فصل

 کتاب( ۱06تا   99)اصل سؤاالت از صفحه 
 

 سوال اول

 جواب: )ب(   -1-1

 الری 000,000,۱00 ایهزینه ثابت بودجه

 واحد 000,8 تعداد واحدهای تولیدی

نرخ جذب )
100,000,000

8,000
 واحد ۵00,۱۲ (

   انحراف حجم مساعد:

 ریال 000,۵00,۱۷ 400,۱ × ۵00,۱۲ریال 

 

 جواب: )الف(   -2-1
 ریال ۱00 ,000,000 = ای به نقطه سربسریای = حاشیه فروش بودجههای ثابت بودجههزینه

 واحد  000,۲ = ایسربسری بودجه حجم فروش در نقطه

ای حاشیه فروش هر واحد بودجه
100,000,000

2,000
 ریال  000,۵0 = 

 ریال  000,۱۲۵ = ای هر واحدقیمت فروش بودجه
 ریال  000,۷۵ = ای هر واحدهزینه متغیر بودجه

 یال   000,6۳ = 000,۷۵ -000,۱۲هزینه متغیر واقعی               

 ریال  000,6۲ = 000,۱۲۵ – 000,6۳وش واقعی هر واحد   حاشیه فر

 ریال  000,۲00,440 = ۱00,۷ × 000,6۲حاشیه فروش واقعی             
 ریال  000,000,۱0۵  شود: هزینه ثابت واقعیکسر می

 ریال  000,۲00,۳۳۵  سود

 جواب: )ت(   -3-1

  نرخ جذب هر ساعت استاندارد
45,000,000

10,000
 ریال    ۵00,4 =    

 ساعت   000,۱0  ایساعات کار بودجه
 ساعت    ۱۳۵,۱۱  ساعات کار واقعی

 ساعت      ۱۳۵,۱  تفاوت
 ریال 000,۱۱0,۵ =  ۱۳۵,۱ × ۵00,4 انحراف ظرفیت مساعد

2 
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 جواب: )ت(   -4-1
 960,۱0 ساعات استاندارد تولید

 ۱۳۵,۱۱ شدهساعات واقعی کار انجام
 ۱۷۵ تفاوت

 ۵00,۷8۷=  ۱۷۵ × ۵00,4 حراف کارآییان
 سوال دوم

 .)تمرین را کامالً متدولوژیک حل کنید )هر انحراف را به نوبت و درجای خود 

 ی استاندارد با واقعی است، نه مقایسه واقعی با بودجه.توجه داشته باشید که اکثر انحرافات هزینه، مقایسه 

 شود، لذا در این مورد انحراف حجم وجود ندارد.د جذب نمیهای سربار اداری در تولیتوجه کنید که هزینه 

 )الف(  مشخصات محصول استاندارد
 ریال  ریال 

 000,۱0   قیمت فروش
    های ورودی:هزینه

   000,۱ ریال ۵00کیلو فی  ۲مواد اولیه 
   000,۲ ریال 000,4ساعت فی  ۵/0دستمزد 

   000,۲ سربار تولیدی
   000,۵ 

 000,۵   سود

 9۷0,۲=  ۵400 × ۵۵/0شده: ساعات واقعی کار انجام :توجه

 13 × 8فروردین  –ای صورت تطبیق واقعی / بودجه
 هزار ریال 

 000,۲۲ (000,۵ × 000,۵ریال  – 000,000,۳ای )ریال سود بودجه
 نامساعد       ۵00 انحراف سود حجم فروش

 ۵00,۲۱ سود استاندارد روی فروش واقعی
   ریال نامساعد 000,1  ریال مساعد 000,1 رافات:انح   

      مواد مستقیم
   060,۱   (۳60,6 – ۳00,۵قیمت )   
     ۱00 (۳00,۵ – 400,۵مصرف )   

      دستمزد  مستقیم
     ۵94 (۲86,۱۱ -880,۱۱نرخ )   
   080,۱   ( 880,۱۱-800,۱0کارایی )   

      سربار ثابت تولیدی
   ۳00   (۳00,۱0 -000,۱0ه)هزین   
     800 (000,۱0 -800,۱0حجم)   

     900,4 (4900 × ۱قیمت فروش)
     ۱00 های اداریهزینه

 نامساعد   8۵4,۳  4۵0,۲  ۳94,6 
 ۳۵4,۲۵     سود واقعی
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 صورت محاسبه سود واقعی
 هزار ریال  هزار ریال 

 900,۵۳   درآمد واقعی فروش
    های واقعیهزینه

   ۳60,6 مواد اولیه
   ۲86,۱۱ دستمزد

   ۳00,۱0 سربار تولیدی
   ۵00,۲ (۵00واحد  × 000,۵افزایش موجودی)ریال 

 446,۲۵   شده کاالی فروش رفتهقیمت تمام
   4۵4,۲8 

 ۱00,۳   هزینه ثابت اداری
 ۳۵4,۲۵   سود واقعی

ه شده است. برای امتحانات، این روش مناسبی است، چون ممتحن نیازی ندارد که محاسبات را به محاسبات مربوط به انحرافات فوق به صورت خالصه ارائ
 تفصیل شرح دهید.

 دهیم.رویم، باید به خالصه کردن ادامه دهیم. اما، برای توضیح بیشتر ذیالً شرح بیشتری در مورد محاسبات انحرافات ارائه میهمانطور که پیش می
 

 هزینه شرح و تفصیل انحرافات
  هزار ریال  

    مواد مستقیم
    قیمت

  ۳00,۵ 600,۱0کیلو  × ۵00ریال  مصرف واقعی به قیمت استاندارد      
  ۳60,6 600,۱0کیلو  × 600ریال  مصرف واقعی به قیمت واقعی   
 نامساعد 060,۱  مغایرت قیمت مواد   

    مصرف
  400,۵ 800,۱0کیلو  × ۵00ریال  انداردمصرف استاندارد برای محصول در  نرخ است   
  ۳00,۵ 600,۱0کیلو  × ۵00ریال  مصرف واقعی به قیمت استاندارد   
 مساعد ۱00  مغایرت مصرف مواد   

    دستمزد مستقیم
  880,۱۱ 400,۵واحد  × ۵۵/0ساعت  × 000,4ریال  ساعات کار واقعی به نرخ استاندارد   
  ۲86,۱۱ 400,۵واحد  × ۵۵/0ساعت  × 800,۳ریال  خ واقعی   ساعات کار واقعی به نر   
 مساعد ۵94  مغایرت نرخ دستمزد   

    کارایی
  800,۱0 ۵400واحد  × ۵/0ساعت  × 000,4ریال  ساعات استاندارد کار به نرخ استاندارد   
  880,۱۱ ۵400واحد  × ۵/0ساعت  × 000,4ریال  ساعات واقعی کار به نرخ استاندارد   
 نامساعد 080,۱  مغایرت کارایی دستمزد   

    هزینه سربار ثابت تولیدی
  000,۱0  ایهزینه بودجه   
  ۳00,۱0  هزینه ثابت واقعی   
 نامساعد ۳00  مغایرت سربار ثابت   

    حجم
  000,۱0 400,۵واحد  × 000,۲ریال  ایهزینه سربار بودجه   
  800,۱0  هزینه ثابت استاندارد   
 مساعد 800     
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 )ب(
(i)   :انحراف )مغایرت( مصرف مواد ممکن است بنا به دالیل زیر  باشد 

 آموزش خوب کارکنان عملیاتی؛ 

 شد.تر نسبت به آنچه در برآورد هزینه استاندارد فرض میپیدا کردن مواد اولیه مرغوب 

(ii) است ناشی از موارد زیر باشدانحراف نرخ دستمزد ممکن: 
 بینی نشده در پرداخت پاداش؛کاهش پیش 

 تر.اشل حقوقی رسیده بودند و جایگزینی آنان با کارگران ارزان بازنشستگی کارکنانی که به حداکثر 

(iii) :انحراف سود حجم فروش دالیلی از این قبیل دارد 
 ناراحتی مشتریان از افزایش در نرخ فروش؛ 

 .اثر نامساعد تبلیغات موثر رقبا 

 )پ(
"وابستگی متقابل انحرافات"

1
 

ای است که در آن اقدام صورت گرفته توسط مدیریت یا کارکنان عملیاتی، بیشتر از یک انحراف مربوط قابل گزارش کردن را باعث چنان رابطهمعرف آن
بشود )انحراف مصرف مساعد مواد( ولی با است باعث مصرف کمتر طور که در بخش )ب( گفته شد، ممکنتر، همانشود. مثالً تامین مواد اولیه مرغوبمی

 قیمتی بیشتر به انحراف قیمت نامساعد مواد منجر شود.
یابی استاندارد های کنترلی مثل هزینهبرای مشخص کردن صحیح نتایج و مسؤول آن اساسی است، لذا برای موفقیت سیستم "وابستگی متقابل"درک 

 باشد.حیاتی می
 

 سوال سوم

 ود که تمرین را باید متدولوژیک )محاسبه هر انحراف به نوبت و در جای خود( حل کرد و اینکه عمدتاً انحرافات برای مقایسه شمجدداً تاکید می
 بودجه با واقعی. است، نههزینه استاندارد با واقعی 

 ای مورد استفاده قرار العادهفات فوقای که مورد نظر است، کدام انحراخواهد مشخص کنید برای محدودهتوجه داشته باشید که سوال از شما می
 گیرد.می

 )الف(
 ماه عبارت است از:ای آبانهای متن سوال( بنابراین سود بودجهریال است )جمع هزینه 000,۳ای هر واحد هزینه بودجه

 (۷۵0 ×( ۵00,۷ – 000,۳= )) 000,۳۷۵,۳ریال 
 )ب(

 ماه عبارت است از:سود واقعی آبان
 (860 × 000,۷) – 000,۵48,۲های واقعی زینه= ه 000,4۷۲,۳ریال  

 )پ(
  هزار ریال 

  000,۳۷۵,۳ ایسود بودجه
 مساعد 000,49۵ (۱ –انحراف حجم فروش )محاسبات 

  000,8۷0,۳ ای فروش واقعیسود بودجه
 نامساعد 000,4۳0 (۲ –انحراف نرخ فروش )محاسبات 

 نامساعد 000,440,۳ 

                                                           

Interdependence of Variances- 1  

 درج شده است. "استقالل"به غلط  "وابستگی"متن سوال به جای در 
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 جمع  مصرف)هزار ریال(  قیمت)هزار ریال( محتویات
 (4۲) نامساعد ۱۲ نامساعد ۳0 قارچ

 ۱۲  مورد ندارد  مورد ندارد خامه و سایر اقالم
 ۱4۲ مساعد ۲40 نامساعد 98 گوشت
 ۳ نامساعد ۲ مساعد ۵ زمینیسیب

 (۱8) نامساعد ۱۱ نامساعد ۷ جاتسبزی
 (۲)  مورد ندارد  مورد ندارد سایر اقالم
 (6۳) نامساعد ۳۳ اعدنامس ۳0 میوه تازه

     4۷۲,۳ 
 محاسبات انحرافات مربوط به سوال سوم

 مساعد 000,49۵ = ریال حاشیه فروش واحد ۵00,4 ×غذای اضافی  ۱۱0  –حجم فروش  -۱

 نامساعد 000,4۳0 = واحد 860 ×( 000,۷ – ۵00,۷)  -قیمت فروش -۲

 نامساعد 000,۳0 = (000,۳ -۳۳0,۳)ریال  × 90کیلو   -قیمت قارچ -۳

 نامساعد 000,۱۲ = ((860 × ۱/0)کیلو  – 90کیلو  × 000,۳)ریال   -مصرف قارچ -4

 نامساعد 000,98 = (000,۱۵ – 400,۱6) × ۷0کیلو   -قیمت گوشت -۵

 مساعد 000,۲40 = ((860 × ۱/0)کیلو  – ۷0)کیلو  × 000,۱۵ریال   -مصرف گوشت -6

 مساعد 000,۵ = (۲۵0 – ۲۲0) × ۱80کیلو    -زمینیقیمت سیب -۷

 نامساعد 000,۲ = ((860 × ۲/0)کیلو  -۱80)کیلو  × ۲۵0ریال   –زمینی مصرف سیب -8

 نامساعد 000,۷ = (900 – 9۲۵) × ۲۷0کیلو   -قیمت سبزیجات -9

 نامساعد 000,۱۱ = ((860 × ۳/0)کیلو  – ۲۷0کیلو  × 900)ریال   -مصرف سبزیجات -۱0

 نامساعد 000,۳0 = (000,۳ – ۲۱0,۳) × ۱40کیلو   -زهقیمت میوه تا -۱۱

 نامساعد 000,۳۳ = ((860 × ۱۵/0)کیلو  -۱40کیلو × 000,۳)ریال   -مصرف میوه تازه -۱۲

 .البته این محاسبات به صورت خالصه بود که شما نیز باید به آن عادت کنید 

 )ت(       

 -گزارش - 

 مدیر رستوران به:

 ۱۳ × 8آبان  تاریخ:

 حسابدار مدیریت از:

 RM99/25 عطف:

 گزارش انحرافات غذا موضوع:

  چنین افزایش تقاضا ناشی از سرویس غذای بیشتر همراه کاهش در قیمت و هم ۱۱0تعداد  -ریال )مساعد( 000,49۵انحراف حجم فروش معادل
 .ها، این انحراف مساعد را بوجود آورده استمطلب مساعد درج شده در روزنامه

  های فروش را به منظور جنگ رقابتی و جذب تعداد بیشتر مدیریت رستوران قیمت -ریال )نامساعد( 000,4۳0انحراف قیمت فروش معادل
 .مشتریان انجام داده است
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 سوال چهارم

 اولیه که برای محاسبه آنها استفاده شده برسید. دانشجویانی که خواهد محاسبات را از آخر )ارقام انحرافات( شروع کنید و به ارقام سوال از شما می
ها باشد، آن را سخت خواهند یافت! اما، دانشجویانی که منطق تحلیل انحرافات مطالعاتشان در مورد تحلیل انحرافات منحصر به حفظ کردن فرمول

 را بدانند، مشکلی نخواهند داشت.

 شود نمره پاسخ )ب( را نگیرید.واسته )الف( نیست، یعنی پاسخ ناکافی به خواسته )الف( باعث نمیتوجه داشته باشید، خواسته )ب( دنباله خ 

 تری در آوریم.ای را به شکل قابل استفادهاولین قدم آن است که اطالعات بودجه –)الف( 
 

 ایاطالعات بودجه

 هزار ریال هزار ریال 

 000,۲0  فروش

  ۵00,4 ریال 000,6کیلو فی     ۷۵0مواد اولیه: 

  ۵00,4 ریال 000,4ساعت فی  ۱۲۵,۱دستمزد: 

  ۲۵0,۲ سربار متغیر

  ۵00,4 سربار ثابت

 ۷۵0,۱۵  سود

  ۲۵0,4 

 
 شده استاندارد هر واحدقیمت تمام

 هزار ریال  

 000,۳ (۵/0کیلو × 000,6) ریال  مواد اولیه
 000,۳   (۷۵/0ساعت   × 000,4)ریال  دستمزد
 ۵00,۱ (۷۵/0ساعت  × 000,۲)ریال  غیرسربار مت

 000,۳ ریال در واحد( 000,۳) سربار ثابت

  ۵00,۱0 

 

i) ریال خواهد  8۳۳,۲ریال هزینه(، نتیجتاً سود هر واحد معادل  000,۷۵0,۱۵میلیون ریالی منهای  ۲0ریال است )یعنی فروش  000,۲۵0,4ای سود بودجه

واحد کمتر از  ۳00ریال نامساعد باشد، آنگاه به ناچار حجم فروش واقعی باید  000,8۵0ف حجم فروش (. اگر انحرا000,۲۵0,4 ÷ ۵00,۱شد )واحد 

 واحد محاسبه خواهد شد. ۲00,۱( بنابراین حجم فروش معادل 000,8۵0 ÷ 8۳۳,۲بودجه باشد )

ii) کیلو است، نتیجتاً   ۷۷۵دارد است. مصرف استاندارد  کیلو مصرف بیشتر از استان ۲۵ریال است )نامساعد( که معادل  000,۱۵0انحراف مصرف مواد اولیه
 کیلو مواد مصرف شده است. 800

iii)  خرید  000,۱انحراف قیمت مواد اولیه( 000,۱ کیلوریال در کیلو و مساعد است ÷بنابراین قیمت خرید واقعی 000,000,۱ ریال )ریال در کیلو بوده  000,۵

 گردد.ریال بالغ می 000,000,۵ریال انحراف در هر کیلو، نهایتاً هزینه مواد اولیه به  000,۱لو منهای ریال قیمت استاندارد هر کی 000,6است، یعنی 

iv)  ریال نرخ استاندارد هر ساعت(. مصرف دستمزد  000,4ریال انحراف تقسیم بر  000,۱۵0ساعت )نامساعد( است ) ۵/۳۷انحراف کارایی دستمزد معادل

 شود.ساعت حساب می ۲00,۱ساعت در هر واحد(. لذا، مصرف دستمزد واقعی  ۷۵/0ول ضربدر واحد محص ۵۵0,۱ساعت بود ) ۵/۱6۲,۱

v)  ریال در ساعت  ۱66/4ساعت(، نرخ واقعی را به  ۱۲00ریال انحراف نرخ تقسیم بر  000,۲00ریال نامساعد در ساعت است ) 6/۱66انحراف نرخ که

 (.۱66,4ساعت ضربدر  ۱۲00رسد )ریال می 000,000,۵رساند. با توجه به این رقم هزینه واقعی دستمزد به می
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vi)  000,6۷۵ریال هزینه هر واحد(. انحرافات سربار متغیر نیز به  ۵00,۱واحد محصول ضربدر  ۵۵0,۱ریال است ) 000,۳۲۵,۲هزینه سربار متغیر استاندارد 

 اشد(.ریال ب 000,000,۳ریال نامساعد بالغ گردیده، لذا هزینه سربار متغیر واقعی باید 

vii)  ریال انحراف هزینه مساعد(. 000,۵00,۲ای منهای ریال بودجه 000,۵00,4ریال است ) 000,000,۲هزینه سربار ثابت واقعی مبلغ 

 

 )ب(

 درست آالت قدیمی یا انحراف مصرف مواد اولیه مستقیم )نامساعد( احتماالً به دلیل خرید مواد اولیه نامنطبق و نامناسب بوده است، یا کاربرد ماشین
 نگهداری نشده .

 کار یا انتقال کارآموزان بینی نشده به بعضی از کارکنان تحت عنوان اضافههای اضافی پیشانحراف نرخ دستمزد )نامساعد( احتماالً به دلیل پرداخت
 شان بوده است.های یا حقوق بیشتر در پایان دوره کارآموزیبه گروه

 های بازاریابی رقبا پیش آمده است.طور کلی، یا فعالیتیل کاهش بودجه مشتریان بهانحراف حجم فروش نامساعد احتماالً به دل 

 سوال پنجم

 های مختلف جذب سربار، به دوسری سربارهای متغیر خواهیم رسید. نتیجتاً دوسری جداگانه از انحرافات سربار توجه داشته باشید که با کاربرد پایه
 متغیر محاسبه خواهد شد.

 تلزم کاربرد اصول جذب سربار است که در کتاب کلیات حسابداری مدیریت بحث شده است.خواسته )پ( مس 

 انحرافات هزینه سربار -)الف(
 

   هزار ریال
    سربارهای متغیر

    مرتبط با ساعات کار ماشین:
 (000,۲۲ساعت کار ماشین  × 000,8)ریال  = 000,۱۷6 ساعت کار ماشین ۲۲000هزینه سربار استاندارد برای 

   000,۱۷6 سربار واقعی
   - انحراف مبلغ سربار متغیر

 (4۵0,۵واحد  × 4ساعت کار ماشین  × 000,8)ریال  = 400,۱۷4 هزینه استاندارد برای ساعات کار استاندارد
 (000,۲۳ساعت کار ماشین  ×000,8)ریال  = 000,۱۷6 ساعت کار ماشین 000,۲۲هزینه استاندارد برای 

 نامساعد  600,۱ رایی سربار متغیرانحراف کا
    مرتبط با ساعات کار کارگر:

 (800,۱0ساعت کار  × 000,4)ریال  = ۲00,4۳ ساعت کار کارگر 800,۱0سربار استاندارد 
   000,4۲ سربار واقعی

 مساعد  ۲00,۱ انحراف مبلغ سربار متغیر
 (4۵0,۵واحد  × ۲ساعت کار کارگر  × 000,4ل )ریا = 600,4۳ سربار استاندارد برای ساعات کار استاندارد

 (800,۱0ساعت کار  × 000,4)ریال  = ۲00,4۳ ساعت کار کارگر 800,۱0سربار استاندارد برای 
 مساعد  400 انحراف کارایی سربار متغیر

    سربارهای ثابت:
 (۵00,۵ واحد × 000,۲0 ریال)سهم هر واحد  = 000,۱۱0 ایسربار ثابت بودجه

   000,۱09 ار ثابت واقعیسرب
 مساعد  000,۱ انحراف مبلغ سربار ثابت

 (۵00,۵واحد  × 000,۲0 ریال)سهم هر واحد  = 000,۱۱0 ایسربار ثابت بودجه
 (4۵0,۵ واحد × 000,۲0 ریال)سهم هر واحد  = 000,۱09 سربار استاندارد ثابت

 نامساعد  000,۱ انحراف حجم سربار ثابت
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 )ب(
 دلیل  امعن  انحراف

 :مربوط به کار ماشین     

های سربار متغیر ایجادشده، دقیقاً مترادف ارقامی است هزینه  مبلغ)نرخ(
 که برای ساعات کار ماشین بودجه شده است.

 ندارد 

ها، کمتر از آنچه برایش محصوالت بدست آمده از ماشین  کارایی
، ها(باشد)به نسبت ساعات کار ماشینبودجه شده است می

 بنابراین هزینه سربار متغیر کمتری جذب شده است.

تعمیر و نگهداری به تعویق افتاده، باعث اشکاالت  
 عملیاتی و کاهش کارآیی شده است.

 :مربوط به کار کارگر     

شده کمتر از مبالغ استاندارد هزینه سربار متغیر واقعی ایجاد  مبلغ )نرخ(
 است، با توجه به ساعات کار کارگران

تر به کار گرفته کارگران کمتر متخصص و ارزان 
 اند.شده

شده)با شده بیشتر از آن است که تصور میمحصوالت تولید  کارایی
توجه به ساعت کار مبنای دستمزد( و بنابراین سربار متغیر 

 بیشتری جذب گردیده است.

اند که سفارشات بزرگی را به مند بودهکارکنان عالقه 
های سازمان د با این امید که فرصتموقع تکمیل کنن

تر برای وصول سفارشات بیشتر، ارتقا یابد، لذا سریع
 اند.کار کرده

 )پ(  استفاده از مبناهای چندگانه فعالیت در مورد جذب سربارهای متغیر مزایای زیر را در بردارد: 

 شود.گیری بهتر به طور کلی میای فروش و تصمیمهشود، که منجر به کاهش قیمتتر میشده محصوالت واقع بینانهقیمت تمام 

 شود و انگیزه بیشتری برای پایش آنها خواهد داشت.تر میمدیریت نسبت به ارتباط بین فعالیت و رفتار هزینه آگاه 

 تر خواهد بود.ها در این حوزه احتماالً موفقهای مربوط به کاهش هزینهفعالیت 

 کنند، بنابراین دیدگاه و مرکز توجه مدیریت به نحو مؤثری توسعه خواهد یافت که نهایتاً به حجم محصوالت تغییر نمیها فقط با شود که هزینهآشکار می
 درک همه جانبه سازمان خواهد انجامید.

 سوال ششم

 )الف(

 شهریورماه -حساب سود واقعی صورت

 هزار ریال هزار ریال 

 0۱0,۱4  فروش
  4/۲8۵,۲ (۱مواد اولیه)

  9۵۵,4 دستمزد

  ۲40,۱ سربار متغیر

  ۷80,۲ سربار ثابت

  4/۲60,۱۱ هزینه تولید

  ۵۵۲ (۲افزایش در موجودی پایان دوره )

 4/۷08,۱0  شده کاالی فروش رفتهبهای تمام

 6/۳0۱,۳  سود واقعی

 توضیحات:

 000,46۳,۲ –( ۱48 × ۲00,۱خرید پس از کسر هزینه استاندارد موجودی انتقالی =    )ریال  (۱)

 ۱۲ × 000,46    =       نرفتهبهای تمام شده استاندارد کاالی فروش  (۲)
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 )ب(
 صورت تطبیق سود

   هزار ریال  

   ۵00,۳  (۲۵0 × 000,۱4ای )ریال سود بودجه

 نامساعد  ۳08  (۲۲ × 000,۱4انحراف سود حجم فروش )ریال 

   ۱9۲,۳  ای فروش واقعیسود بودجه

 هزار ریال نامساعد   عدهزار ریال مسا 

     انحرافات

    ۳۳0 000,0۱0,۱4 –( ۲۲8×000,60انحراف قیمت   ) –فروش 

    ۵۷ 000,46۳,۲ -(۱00,۲×۲00,۱انحراف قیمت       ) -مواد

 4/۳8    (9۵۲,۱-9۲0,۱)×۲00,۱انحراف مصرف       -مواد

    (000,۵-۲00,۵) ۲/۱98× 99۱انحراف نرخ      -دستمزد

 ۲/۱6۱    ((۲40×4) -99۱)×۲00,۵انحراف کارایی   -تمزددس

 ۳/40    (960-99۱) × ۳00,۱انحراف کارایی  -سربار متغیر

    3/48 000,۲401 –( 99۱ × ۳00,۱انحراف مبلغ  ) -سربار متغیر

 ۱80    000,۷80,۲ -(۲۵0 × 400,۱0انحراف مبلغ ) -سربار ثابت

 ۱04    000,600,۲ -(۲40 × 400,۱0انحراف حجم ) -سربار ثابت

  ۵/6۳۳  9/۵۲۳ 

   6/۱09  مساعد –جمع انحرافات 

   ۱9۲,۳     ای فروش واقعی)باال(سود بودجه

   6/۳0۱,۳  سود واقعی

 

 )پ(

 بدهکار 

 هزار ریال

 بستانکار

 هزار ریال

  ۵۲0,۲ کنترل مواد اولیه -۱

 46۳,۲  بستانکاران/ بانک     

 ۵۷  وادانحراف قیمت م     

   بابت خرید مواد اولیه و استخراج انحراف قیمت -  

  4/۳4۲,۲ کنترل کاالی در جریان ساخت -۲

 4/۳4۲,۲  کنترل مواد اولیه     

   بابت صدور مواد اولیه به خط تولید - 

  4/۳8 انحراف مصرف مواد -۳

 4/۳8  کنترل کاالی در جریان ساخت    

   مواد تولیدیمحاسبه انحراف مصرف  -  
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 سوال هفتم

*= خرید ۵90,۲ریال در هر کیلو   
kg 4۷۵,2÷ (000,۲40- 000,640,6 )   – (i) 

 (   *000,400,6 -000,460) ÷ 400,۲ریال 
 - (ii) ای: حجم بودجه 000,000,۱0 ÷000,۲0 =   ۵00 واحد در ماه

  :   انحراف حجم    ۱۲0 واحد)مساعد(

  : محصول واقعی  6۲0 واحد

   - (iii)شده   : سربار جذب 6۲0 ×000,۲0=  12 ,000,400ریال        

480,۲ 4 ×6۲0  ساعات کار استاندارد : (iv)- 

  شودانحراف کارایی: اضافه می  ۱۵0

  ساعات واقعی کار مستقیم  6۳0,۲

 000,400,۱۲ – (v) (6۲0×000,20 ریالمبلغ سربار تولیدی انتقالی به کاالی در جریان تکمیل ) 

 000,۲6۵,۱0بستانکاران =  –مانده نقل به کنترل سربارهای تولیدی 

-(vi)= دستمزد ناخالص   000,۳98,۱6( 000,6۱8 نرخ+  000,900 کارایی+  000,880,۱4 استاندارد)

-= ساعات کار واقعی جمع        000,6۳0,۲باال(   ۷)از قسمت  

 -خ کار واقعی در ساعت     = نر 000,۳98,۱6 ÷ 6۳0,۲=  ۲۳۵,6ریال  
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 پاسخ سواالت فصل
 کتاب( ۱48تا  ۱4۵)اصل سؤاالت در صفحات 

 

 سوال اول

 جواب: )ب( ۱-۱
  ریال 

  kg۷   = 000,۷00,۲8 × ۱00,4ریال  × 000,۱ای واحد استاندارد بودجه

  kg۷   = 000,۵00,۳۱ × ۵00,4 × 000,۱بهای روز                         

 نامساعد 000,8002 

 
 جواب: )پ(  -۲-۱

  Kg     انحراف مصرف مواد اولیه
 kg۷  = 000,۷ × 000,۱ واحد                    استاندارد 

 ۷00,۷  واقعی                         

 ۷00 ×   ۵00,4= ریال در کیلو  000,۱۵0,۳ نامساعد

 جواب: )ب( ۳-۱
 ترکیب واقعی 

 لیتر

ترکیب  

 داستاندار

 لیتر

 تفاوت 

 لیتر

 قیمت

 ریال

 انحراف

 ریال
 

X 984  6/88۵  4/98(A) ۵00,۲ 000,۲46 (A) 

Y ۲۳0,۱  4/۳۲8,۱  4/98(F) 000,۳ ۲00,۲9۵ (F) 

 ۲۱4,۲  ۲۱4,۲  -  ۲00,49 (F) 

 
 Adverse = (A) نامساعد Favorable = (F) مساعد

 جواب: )ت( -4-۱
 محصول مورد انتظار

=
2,214

30
 

 احدو 8/۷۳

 واحد 0/۷۲  محصول واقعی

 واحد 8/۱  کسری

 نامساعد 8/1= ۲00,۱۵۱× 000,84انحراف کل بازده )محصول( 

 

3 
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 جواب: )ت( -۵-۱

 ریال 000,۳۵ = 000,000,۱۵4×واحد  400,4 = ایهای ثابت بودجههزینه

 ریال 000,۷6 = 000,۲00 – 000,۱۲4 = ای هر واحدحاشیه فروش بودجه

 واحد 000,000,۱۵4 = 0۲6,۲÷ 000,۷6 = ای )واحد(ری بودجهنقطه سربس

 واحد 400,4 =   ایتعداد واحدهای فروش بودجه

 واحد ۳۷4,۲ = 400,4 – 0۲6,۲ = ای)واحد(حاشیه امن بودجه

 ریال 000,800,4۷4 = ۳۷4,۲ × 000,۲00 = ای )قیمت فروش(حاشیه امن بودجه

 جواب: )پ( -6-۱

 ریال    ۷ ,000,600( = 000,۲00 – 000,۱۲4) ×واحد  ۱00

 جواب: )ت( -۷-۱

 مساعد  6۷ ,000,۵00( = 000,۲00 – 000,۲۱۵) ×واحد   ۵00,4

 جواب: )ث( -8-۱

 است که انحراف مصرف آنها به شرح زیر است:  Bکیلوگرم ماده  ۳0و  Aکیلوگرم ماده  ۷0ترکیب استاندارد 

 A – ۲کیلو × 000,۵= ریال  000,۱0 مساعد 

 B - ۲کیلو  × 000,8= ریال  000,۱6 امساعدن

 = انحراف کل 000,6 نامساعد

 

 سوال دوم

 های واقعی و بودجه را. اگر این را فراموش های واقعی و استاندارد را مقایسه کرد و نه هزینهتکرار این موضوع خالی از فایده نیست که در این مورد باید هزینه

 آید.می های شما غلط از کار درکنید، پاسخ

  در پاسخ به تحلیل کامل انحرافات، باید هم ترکیب مواد/انحراف ثمر(yield) .را محاسبه کنید و هم مصرف ظرفیت سربار ثابت/ انحرافات کارآیی را 

 ای معادل واقعی است، بنابراین انحراف مبلغ سربار ثابت وجود ندارد.توجه داشته باشید که سربار ثابت بودجه 

 

 ولیه استاندارد یک کیلوگرم از محصول:هزینه مواد ا

 ورودی 

 کیلو

 هزینه واحد

 در کیلو

 جمع هزینه

 ریال

HCB 900/0 ۵0 4۵ 

SHC ۱00/0 ۲۱0 ۲۱ 

WM         * 0۵0/0 ۲90 ۵/۱4 

 0۵0/۱  ۵/80 

 گرم درج شده بود( ۵گرم اشتباهاً  ۵0در متن سؤال این  –)* توضیح مترجم 

 لو از محصول مبلغ پانصد ریال است:هزینه سربار استاندارد هر کی

 HCB -0/ 9کیلو  × ۵۵۵= ریال  ۵00ریال 

 کیلوHCB (000,۱8 )ای ( تقسیم بر مصرف بودجه000,000,۱0ای )ریال ریالی عبارت است از سربار بودجه ۵۵۵نرخ جذب 
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 ریال  ریال  محاسبات انحراف

     هزینه استاندارد محصول
   ۷۵0,۷۳0,۱ ( =۵00,۲۱ کیلو × ۵/80 ریال) مواد اولیه:  

   890,۷49,۱0 ( =۲۵0,۲۱کیلو  × 9/0ساعت × ۵۵۵ ریال) سربار     :  

 640,480,۱۲    جمع  
     هزینه واقعی محصول

   ۵00,8۵۷,۱  مواد اولیه  

   000,000,۱0  سربار  

 ۵00,8۵۷,۱۱    جمع  

  ۱40,6۲۳F    انحراف هزینه  

     د اولیهانحراف قیمت موا

   HCB   ((۵0-۵۱ ریال )× ۱00,۱9 کیلو= ) (۱00,۱9A (   

   SHC  ((210-200 ریال )× 800,۲ کیلو= ) 000,۲8F    

   WM7  ((290-330 ریال )× 980 کیلو= ) (۲00,۳9A (   

 A( ۳00,۳0)    جمع   
     انحراف ترکیب مواد اولیه

   HCB  ۵۵0,۲۵ ( =6۱۱,۱9* استاندارد – ۱00,۱9 واقعی) × ۵0 ریال    F   

   SHC ( 4۱0,۱۳0)  ( =۱۷9,۲ استاندارد – 800,۲ واقعی) × ۲۱0 یالرA    

   WM7  6۱0,۳۱    ( =089,۱ استاندارد – 980 واقعی) × ۲90 یالر    F   

 A( ۲۵0,۷۳)    جمع   
  A( ۳80,۲۳)  (( =880,۲۲*÷ 0۵/۱) – ۵00,۲۱ کیلو× ۵/80 ریال انحراف ثمر مواد اولیه

  F  6۱۱ ,۱80  ( =۱00,۱9واقعی   - 000,۱8 بودجه) × ۵۵۵ ریال ظرفیت سربار ثابت
 F 890,۱۳8  ( =۳۵0,۱9 واقعی  - ۱00,۱9 بودجه) × ۵۵۵ ریال کارایی سربار ثابت

 F ۱40,6۲۳   جمع کل انحراف هزینه

 *     880,۲۲واقعی(  –)کیلو  ÷ 0۵/۱ × 09/0=  6۱۱,۱9
 A نامساعد F ساعدم

 

 سوال سوم

 000,6 ÷ 8/0=  ۵00,۷نرخ ساعتی کار استاندارد     ریال   -)الف(
    انحراف زمان تلف شده:

 ساعت 000,6 =  000,۳0 ساعت × ۲0% زمان تلف شده مورد انتظار

 ساعت 960,6 =    000,۳0 - 040,۲۳ زمان تلف شده واقعی

 ساعت 960 × ۵00,۷اعتی  = نرخ س 000,۲00,۷ ریال )نامساعد(

    انحراف کارایی

  966,۲0 ساعات استاندارد کار تولیدی

  040,۲۳ ساعات واقعی

 ساعت 0۷4,۲ × ۵00,۷= نرخ ساعتی  000,۵۵۵,۱۵ریال                               
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 )ب(

 (i) )محاسبات برای نمودار )انحراف از استاندارد به صورت درصد 

  شدهزمان تلف
 زینه استاندارده

 شده استانداردزمان تلف
 شدهانحراف زمان تلف 

 %  هزار ریال  هزار ریال  

 A 40 000,6  000,۱۵  دی
 A 32 ۷۲0,6  000,۲۱  بهمن
 A 24 ۱۲0,6  ۵00,۲۵  اسفند

 A 16 ۲00,۷  000,4۵  فروردین

  کارایی
 هزینه استاندارد

 ساعات استاندارد
 انحرافی کارایی 

 A ۳ 6۲0,۱  ۳80,۵۲  دی

 A ۵ 86۳,۳  4۱8,۷۳  بهمن

 A 8 ۷۱۳,6  ۱68,89  اسفند

 A ۱0 ۵۵۵,۱۵  ۲4۵,۱۵۷  فروردین

 
 نمودار کنترل انحرافات

 
 دی بهمن اسفند فروردین

 

 

(ii) این نمودارها، روند کنند. با ادامه دادن بسیاری از مدیران نمودار انحرافات را بهتر از جداول پر از اعداد و ارقام درک می
توان تصمیم گرفت که آیا اقدامات کنترلی بیشتری الزم است یا نه. در اینجا نمودار شود و از روی آن میمشخص می

دهد. با حذف تغییرات اندازه پولی انحرافات ناشی از تغییر سطوح به صورت درصدی، انحرافات و روند آن را نشان می
 یابدهبود بسیار میفعالیت، ارائه روند اطالعات ب

شده و باال رفتن انحراف شده و انحراف کارآیی، اجزای انحراف کل کارایی است. پایین آمدن انحراف زمان تلفانحرافات زمان تلف )پ( 
 نند.کنند تا بیکار نمادهنده اینست که کارگران به صورت داوطلبانه زمان بیشتری را برای تکمیل کارهایشان مصرف میکارایی نشان

 انحراف
 شدهانحراف زمان تلف نامساعد

 انحراف کارایی
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 قبل از شروع به بررسی انحرافات باید عوامل زیر را در نظر گرفت، چرا که به هرحال این بررسی باید به صرفه باشد: )ت(

 اندازه انحراف 

 هزینه بررسی 

 روند هزینه اصالح 

 احتمال امکان تعیین دلیل بروز انحراف 

 پذیر بودن انحرافاحتمال کنترل 

 

 سوال چهارم

 وار به خاطر هایی برای نشان دادن محاسبات انحرافات معینی بزنید. دانشجویانی که فقط مطالب را فرمولثالاز شما خواسته شده م
 سپرند، در حل اینگونه مسائل موفق نیستند.می

 ید.های درخواستی باید ساده باشند، مثالً برای مورد انحرافات ترکیب و ثمر مواد اولیه فقط از دو ماده اولیه استفاده کنمثال 

 .انحرافات نرخ دستمزد از شما خواسته شده، لزومی ندارد انحراف کارایی دستمزد را هم توضیح دهید 

 های مورد نظر در بخش سوال دوم همین فصل مراجعه کنید که کلیه موارد خواسته شده را روشن نموده است.به مثال -پاسخ
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 پاسخ سواالت فصل

 کتاب( ۱9۳تا  ۱8۷)اصل سواالت در صفحات 
 

 سوال اول

 بندیکننده اصلی )ساعات کار ماشین(، طبقهتوانند ایجاد کنند و براساس عامل محدودفروشی که می محصوالت را به ترتیب حاشیه )الف(
سپس منابع  توان به علت محدودیت ساعات کار ماشین تولید کرد.کنیم چرا که حداکثر تولید ممکن که مورد تقاضای بازار هم باشد را نمیمی

 کنیم. نتایج به شرح زیر خواهد بود:بندی میکننده ثانویه )ظرفیت قسمت توزیع( طبقهرا براساس عامل محدود
 )ارقام به هزار ریال(    

 X Y Z جمع 
  ۲9 ۵۲ ۳8 بهای فروش واحد
  9 ۲8 ۲۱ هزینه متغیر واحد

  ۲0 ۲4 ۱۷ حاشیه فروش واحد
  ۵ ۱0 ۵/8 دساعت کار ماشین برای هر واح

  4 4/۲ ۲ حاشیه فروش هر ساعت کار ماشین
  ۱ ۲ ۳ اولویت

     
  000,۱ 000,۱ ۲۵۳ تعداد واحد

 000,۵0 000,۲0 000,۲4 00۱,6 حاشیه فروش
 -000,۳۵    هزینه ثابت

 00۱,۱۵    سود
 زیر منجر خواهد شد.واحد به نتایج  ۲00,۱واحد هر یک از محصوالت به  000,۱افزایش ظرفیت توزیع از  )ب(

 
  000,۱ 000,۱ ۲۳۵ واحد

 99۵,۵۱ 000,۲4 000,۲4 99۵,۳ حاشیه فروش
 -۱00,۳6    هزینه ثابت

 89۵,۱۵    سود

 دهد، باید مورد توجه قرار گیرد.با توجه به اینکه روش جایگزین سود را افزایش می
کننده د اولیه و ظرفیت حمل و نقل همگی قابلیت عامل محدودساعات کار ماشین، ساعات کار کارگران ماهر، دسترسی به موا )پ(

 توان ابزاری برای فرار از آنها پیدا کرد.اند زیرا در اقتصادهای دینامیک میمدتبودن را دارند. البته همگی عواملی کوتاه
راحی مجدد کرد تا ساعات کار ممکنست منابع جدید مواد اولیه پیدا شود، کارگران ماهر جدیدی را تربیت کرد و محصوالت را ط

کننده در صنایع نظامی انگلستان دوره جنگ دوم جهانی، دسترسی به ترین عامل محدودماشین کمتری الزم باشد. مثالً، مهم

4 
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 آلومینیوم بود. بنابراین، مواد اولیه اصلی را از آلومینیوم به طرف چوب بردند. عملکرد چوب با آلومینیوم یکی نبود، عمر مفید و
 ساخت.پذیر میقابلیت اتکای محصول مثل قبل نبود. اما تعداد الزم را امکان

شود که تعداد دار میکند. مثالً، خندهکننده، عامل دیگر بروز میشود که به محض حذف یک عامل محدوداما، اغلب دیده می
 زیادی هواپیما تولید کنید، وقتی که خلبان کافی موجود نباشد.

 

 سوال دوم

 000,4واحد  × 000,4= ریال   000,00016ریال  های ثابت ماهانه:هزینه ۱-۲

 نقطه سربسری:  
=  600,۱واحد 

16,000,000

18,000−8,000
   = 

هزینه ثابت

حاشیه فروش واحد
 

 درصد حاشیه امین: 
 =۱00 ×

ایبرنامه فروش سربسری−فروش 

ایبرنامه فروش 
 

  
 %60  =۱00 × 

4,000−1,600

4,000
 

 باشد. (S)به فروش  (C)که همان حاشیه فروش  C/S، به عبارت دیگر عبارت است از  p/vشده غلط است. نسبت عبارت عرضه ۲-۲
 
۳-۲  

 
75,000,000+15,000,000

0/3
  =

حاشیه فروش الزم

  𝐶/𝑆نسبت 
 = حجم فروش الزم  

 =  000,000,۳00ریال                                                                                                                                          

4-۲ (a)  ،هزینه ثابت(b)  ،حاشیه فروش(c)  حاشیه امن و(d) .سود 
های ثابت، ای که زیان برابر است با هزینهکند، و محور عمودی را درنقطه)الف(: غلط است. خط سود از نقطه سربسری روی محور افقی عبور می ۵-۲

  کند.قطع می
 یابد، در صورتی که قیمت فروش بیشتر شود.)ب(: درست است. سود با نرخ )شیب( بیشتری افزایش می 
 )پ(: درست است. نمودار نقطه سربسر حاشیه فروش مورد نیاز است. 
 کند.را قطع می )ت(: غلط است. نقطه سربسر جایی است که خط سود محور افقی 

 شود.نشان داده نمی PV)ث(: غلط است. خط هزینه ثابت روی نمودار  
 شود.است که با تصمیم مربوط به ادامه مذاکرات عوض نمی "ریخته"ای )الف(: مربوط نیست. این هزینه 6-۲

ای افزایشی است که در صورت قبول قرارداد، گیرند، هزینهمربوط است. گرچه هزینه اجاره را مثل هزینه سربار عمومی در نظر می)ب(:  
 شود.ایجاد می

 ریال در کیلو است. 000,۱)پ(: مربوط است. هزینه فرصت استفاده کردن)مصرف( مواد اولیه در قرارداد، همان قیمت ضایعاتی  

 واحد بیشتر است.ریال در  000,6ریال در واحد از هزینه متغیر  000,8سفارش را قبول کند. از لحاظ مالی، قیمت  ۷-۲
استفاده از این قلم در سفارش، بهای جایگزین خواهد بود.  "مربوط"اگر قلمی از موجودی انبار به طور مرتب در تولید بکار برود ، هزینه  )الف( 8-۲

 است.( "گذشته"یا هزینه  "ریخته")قیمت اولیه خرید، هزینه 
کار نرود و در صورت مصرف در یک سفارش مخصوص جایگزین هم نشود، هزینه تولید بههای انبار به طور مرتب در اگر قلمی از موجودی )ب( 

 باشد. "بیشتر"استفاده از این قلم عبارت خواهد بود از بهای فروش یا قیمت کاربرد آن در جای دیگر هر کدام  "مربوط"
 )فرصت استفاده کاال در سفارش جدید(
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 عامل محدودکننده را تعیین کنید. -۱ 9-۲
 کننده را محاسبه کنید.حاشیه فروش برحسب واحد عامل محدود -۲ 
 کننده تعیین کنید.الویت محصوالت را با توجه به حاشیه فروش برحسب واحد عامل محدود -۳ 
 منابع محدود را براساس الویت، اختصاص دهید. -4 

 
 J H N جواب: )الف( ۱0-۲
 000,۷8 000,6۳ 000,4۵ حاشیه فروش/ واحد 
 000,۲۵ 000,۲0 000,۱۵ مزد مستقیم/ واحددست 
 ۳ ,۱۲0 ۳ ,۱۵0 000,۳ ریال دستمزد مستقیم 000,۱حاشیه فروش هر  
 

 سوال سوم

 میلیون ریال در هر  600های ثابت های ثابت وسوسه نشوید. سطح جدید هزینههای واحد برای محاسبه سطح جدید هزینهدر قسمت )ب( به استفاده از نرخ
 یابد.میلیون ریال افزایش می ۷00تا  دوره است، که

 گیرد و نه به همه کارگران.کنند تعلق میضمناً در قسمت )ب(، توجه کنید که هزینه شیفت )نوبت کار( فقط به مزد کارگرانی که در آن نوبت کار می 

 عامل خواسته شد، وقت خود را برای  ۳اگر مثالً از شما  توان به عوامل دیگری، که به همان اندازه معتبرند، نیز توجه کرد. در امتحاندر قسمت )پ( می
 پیشنهاد عوامل بیشتر تلف نکنید.

 

 آزمایش: 000,۱۲صورتحساب سود ظرفیت فعلی  )الف(

 میلیون ریال  

 6003 = 000,۱۲ × 000,۳00 فروش

 (۳80,۱) = 000,۱۲ ×000,۱۱۵ مواد مستقیم
 (۳60) = 000,۱۲ ×  000,۳0 دستمزد مستقیم

 (۱44) = 000,۱۲ ×  000,۱۲ ار متغیرسرب

 ۷۱6,۱  حاشیه فروش
 (600)  هزینه ثابت

 ۱۱6,۱  سود

 تست، بدون نوبتکاری اضافی: 000,۱8صورتحساب سود برای ظرفیت  )ب(

 میلیون ریال  میلیون ریال  

 400,۵    000,۱8 × 000,۳00 فروش
 (6۵6,۱)    000,۱8 ×  9۲ ,000 مواد مستقیم

   ۳60  000,۱۲ ×  000,۳0 ستقیمدستمزد م

 000,4۵  × 000,6  ۲۷0  
(6۳0) 

    
 000,۱8   (۲۱6)× 000,۱۲ سربار مستقیم

 898,۲    حاشیه فروش
 (۳00,۱)    هزینه ثابت

 ۵98,۱    سود
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 سه عامل دیگر که باید مورد توجه قرار گیرند: )پ(

 یابد، مدیریت ممکن است توسعه نیروی کار کنید که در بلندمدت ادامه میاگر فکر مییابد؟ زودی خاتمه میبهیابد یا آیا در بلندمدت تقاضا دائماً افزایش می
 دائمی را مورد توجه قرار دهد که از هزینه نوبتکاری جلوگیری کند.

 تواند معرف کاهش کیفیت باشد.تخفیف می% ۲0آید؟ همچنین خرید مواد اولیه با ها، کیفیت کار پایین میآیا در زمان مساوی، با افزایش آزمایش 

 تر آنست که قیمت تست افزایش یابد.کشش تقاضا برای تست. اگر تقاضا کم کشش باشد، اقتصادی 

 سوال چهارم

 نمودار کوچک بکشید ای از کاغذ،کاغذ مخصوص نمودار تهیه کنید و سعی نمایید نمودارها را طبق اِشل بکشید. از تمام کاغذ استفاده کنید و سعی نکنید گوشه. 

 شود.کند، یعنی، زیانی که در فروش صفر ایجاد میهای ثابت قطع میای معادل هزینهنمودار قسمت الف محور عمودی را در نقطه 

 های خوب امتحان دادن را تمرین کنید:  نقطه سربسری را به صورت ریاضی هم حساب کنید که دقت نمودار تایید شود.تکنیک 

 )الف(
 

 

 دهند.نشان می X–یا  X+این نمودارها افزایش یا کاهش در سود را با  )ب(

 

 

(ii)  کاهش در هزینه متغیر (i)   افزایش در هزینه ثابت 

(iv) کاهش در حجم فروش (iii)  افزایش در قیمت فروش 

 نقطه سربسری
 ریال 000,000,240

 حاشیه امن
000,0000,60 

 ریال 000,000,30
 صفر ریال

 سود

 ریال -000,000,120

(i) (ii) 

(iii) (iv) 

1-x 

-x 
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 سوال پنجم

  تمیز کار کنید و نمودارها را طبق اِشل رسم نمایید.برای حل این سوال تنبلی نکنید. کاغذ مخصوص نمودار تهیه کنید و 

 گذاری شوند و نقطه سربسری، حاشیه ایمن و سود ماهانه باید برای کسب نمره کامل، هر نمودار باید تیتر مناسب داشته باشد، محورها باید نام
 دقیقاً درج شوند.

 کن داشته باشید.کش، مداد تیز و پاکدر موقع امتحان باید خط 

 ل را طوری انتخاب کنید که نمودارها خوانا و بزرگ باشند.اِش 

 .محاسبات را مختصراً بنویسید 

 .سریع کار کنید، رسم نمودارهای سربسری زمانگیرند 

 .با محاسبات ریاضی، از صحت نمودارها مطمئن شوید 

 

 محاسبات اولیه

 

 هزار ریال  هزار ریال  

 000,۵0   000,۱ × 000,۵0 واحد 000,۱ارزش فروش 

     واحد: 000,۱های   هزینه

   000,۲0 000,۱ × 000,۲0 های متغیرهزینه

   000,۱۵ 000,۱ × 000,۱۵ هزینه ثابت

    000,۳۵ 

 000,۱۵    سود هزار واحد

=  ۵00واحد  
15,000,000

30,000
  =

هزینه ثابت

حاشیه فروش واحد
 = نقطه سربسری 

 
 

 (i) )الف(

 

 
 

 انه برحسب واحدفروش ماه

 

 نقطه سربسری

 حاشیه امن

 هزینه ثابت

 سود
 المیلیون ری
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(ii) 

 
 فروش ماهانه برحسب واحد

 (iii) 
 

 
 

دهند. هر نموداری البته مزایا و ها، حجم و سود را نشان میگیری مفیدند چون به راحتی ارتباط بین هزینهنمودارهای سربسری برای تصیم )ب(
 های خود را دارد.محدودیت

 نمودارهای نقطه سربسری

 مزایا:

 دهد.به روشنی ماهیت مشخص هزینه ثابت را نشان می 

 دهد: هر چه زاویه بازتر، سرعت رشد سود بیشتر بعد از نقطه سربسری. برعکس هر زوایه شیب سود، تصویری از سودآوری محصول را نشان می
 تر از نقطه سربسری است.چه زاویه بازتر، سرعت ایجاد زیان بیشتر وقتی حجم فروش پایین

 معایب

 شود از روی نمودار خواند، ارقام حداقل دو نقطه برای رسم خطوط الزم است.گرچه سود را می 

 شده واحد.تنظیم نمودار برای نشان دادن اثر تغییرات در هر یک از متغیرها مشکل است، مثالً افزایش قیمت فروش یا کاهش بهای تمام 

 شود.حاشیه فروش مستقیماً روی نمودار خوانده نمی 

 نقطه سربسری

 حاشیه امن

 میلیون ریال سود

 نقطه سربسری

 حاشیه امن

 سود

 فروش ماهانه برحسب واحد

 میلیون ریال
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 ارهای حاشیه فروش سربسرینمود

 مزایا

 شود.حاشیه فروش مستقیماً از روی نمودار خوانده می 

 دهد.مثل نمودارهای دیگر، زاویه شیب سود تصویری از سودآوری محصول به دست می 

 معایب

 شود، اعداد دو نقطه جداگانه برای رسم خط مربوط الزم است.گرچه سود از روی نمودار خوانده می 

 ی که اثر تغییرات در هر یک از متغیرها را نشان دهد مشکل است، مثالً افزایش در قیمت فروش یا کاهش در هزینه متغیررسم نمودار 

 

 (PV)نمودارهای سود/حجم 

 مزایا

 توان از روی نمودار خواند.سود و زیان هر سطح از فعالیت در می 

 دهد.زاویه خط سود تصویری از سودآوری محصول را به دست می 

 شود.ن زیر نقطه سربسری به سادگی مشخص میزیا 

 توان رسم کرد که به راحتی اثرات تغییر در هر یک از متغیرها را نشان دهد، مثالً افزایش در بهای برای هر زوج محور، نمودارهای مختلفی را می
 فروش یا کاهش هزینه متغیر واحد.

 معایب

 های ثابت را.یت مشخص هزینهدهند، مثالً ماهالگوهای رفتار هزینه را نشان نمی 

 

 سوال ششم

 بندی کنید. سپس ساعات کار ماشین در در قسمت )ب( به یاد داشته باشید که محصوالت را باید براساس حاشیه فروش هر ساعت کار ماشین رده
 مترجم(. –بندی اولویت آنها دسترس را اختصاص دهید )به محصوالت با توجه به رده

 های ثابت را یکجا از حاشیه فروش کم ثابت را تسهیم کنید به محصوالت. در محاسبه سود قسمت )پ(، خیلی ساده هزینههای سعی نکنید هزینه
 کنید.

 ساعات کار ماشین برای دوره بعد *کمبود )الف(

 جمع 3محصول  2محصول  1محصول  

     ساعات کار ماشین الزم:

  8/۵6=  ۷ 8/۳۲=  4 8/48=  6 برای هر محصول

  000,۵ ۵00,۲ 000,۳ اکثر تعداد تقاضاحد

 000,6۳ 000,۳۵ 000,۱0 000,۱8 حداکثر ساعات کار ممکن

 000,۵0    ساعات کار در دسترس

 000,۱۳    کمبود ساعات کار ماشین

 
 

                                                           
  Deficiency

* 
  روش واحد همه محصوالت، نکته انحرافی است، مترجم.توجه کنید: مساوی بودن حاشیه ف  *
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 )ب(
 1محصول  

 هزار ریال

 2محصول  

 هزار ریال

 3محصول  

 هزار ریال

 ۲۲4  ۱۵8  ۲00 بهای فروش واحد
 (۱۷8)  (۱۱۲)  (۱۵4) هر واحد هزینه متغیر

 46  46  46 هر واحد –حاشیه فروش 

 ۷  4  6 هر واحد –ساعات کار الزم ماشین 
 ۵۷/6  ۵/۱۱  6۷/۷ حاشیه  فروش هر ساعت کار ماشین

 ۳  ۱  ۲ بندی(الویت)رده
 

 بنابراین برنامه تولید عبارت خواهد بود از:
 تخصیص ساعات  

 کار ماشین

 000,۱0 = ۵00,۲ × 4 ۲واحد محصول  ۵00,۲لید الویت اول تو

 000,۱8 = 000,۳ × 6 ۱واحد محصول  000,۳الویت دوم تولید 

  000,۲8 
 000,۲۲  ۳الویت سوم تولید هر تعداد ممکن از محصول 

 000,۵0  کل ساعات کار در دسترس

 ید کند.را نیز تول ۳( محصول ۷/000,۲۲واحد ) ۱4۲,۳تواند به این ترتیب شرکت می
 سود دوره بعد )پ(

 ریال( 000,۱)ارقام به    
 3محصول   2محصول   1محصول   جمع 

        حاشیه فروش پیشنهادی:

46 × 000,۳   000,۱۳8     

46 × ۵00,۲     000,۱۱۵   

46 × ۱4۲,۳       ۵۳۲,۱44 

 ۵۳۲,۳9۷  000,۱۳8  000,۱۱۵  ۵۳۲,۱44 
       000,۳00 هزینه ثابت

       ۵۳۲,9۷ د دوره بعدسو
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 پاسخ سواالت فصل
 کتاب( ۲۵۷تا  ۲49)اصل سواالت در صفحات 

 
 

 سوال اول

 جواب: )پ( ۱-۱
 کنیم:نقاط پایین و باال را برای تعیین الگوی رفتار هزینه براساس اطالعات گذشته تعیین می

 هزار ریال  ساعات کار ماشین 

    
 4۷۷,۳9  ۲۱۲,۱۲ باال

 080,۳۱  480,8 ایینپ

 ۳9۷,8  ۷۳۲,۳ تفاوت

 ۳۳۷۲/۳9۷,8=  ۲۵0,۲هزینه متغیر هر ساعت کار ماشین:  ریال  
 بنابراین هزینه ثابت عبارت است از:

 000,4۷۷,۳9 –( ۲۱۲,۱۲ × ۲۵0,۲= ) 000,000,۱۲ریال   

 ها عبارت خواهد بود از:ساعت کار ماشین، بودجه هزینه ۳40,9در سطح 

000,0۱۵,۳۳ ( =۲۵0,۲ × ۳40,9 + )000,000,۱۲ 
 
 جواب: )ت( ۲-۱

۳۳  =X 

600,۱48  =X۲00,4  +000,۱0 تعداد فروش = 
 ( اولین فصل سال است بنابراین۳۳دوره زمانی ) 

 = شاخص تغییرات فصلی ۱۲0

 بینی تعداد فروش= پیش 600,۱48 × ۱۲0= % ۳۲0,۱۷8
 جواب: )ت( ۳-۱

 ین عبارت است ازساعت کار ماش ۵۲۵,۱بودجه هزینه برای 

000,8۱4,۱9 ( =۵۲۵۲,۱ )00۲۵/0  +000,000,۱4 

 000,8۱4,۱9% + 6= برای تورم  000,00۳,۲۱

 = انحراف )تفاوت( 000,4۲۳,۱6 – 000,00۳,۲۱=  000,۵80,4مساعد  

 سوال دوم

  توان ساده مبتنی بر رگرسیون خطی را میمسئله دوسری ارقام مرتبط با دو سطح جایگزین از محصول و فروش را در اختیار گذاشته است. راهکار
 را برآورد نمود. ۳های فصل برای تعیین ساختار  هزینه کسب و کار مورد استفاده قرار داد و هزینه

5 
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 کنند.ها با تولید و بعضی با فروش تغییر میتوجه داشته باشید که بعضی از هزینه 

 به شرح زیر خواهد بود: ۳ختار هزینه فصل شده، سابا کاربرد راهکار رگرسیون خطی برای اعداد عرضه

 هزینه متغیر واحد 

 ریال

 های ثابت فصلهزینه 

 ریال

 -  000,6 ماده اولیه الف

 -  000,4 ماده اولیه ب

 000,000,80  ۲۵0,۱۱ دستمزد تولیدی
 000,000,۵0  000,۳ سربار کارخانه

 000,000,۱4   استهالک
 000,000,۳0   هزینه اداری

 000,000,۲0  000,۱ فروش هزینه

 ۲۵0,۲۵  000,000,۱94 

 :۳بودجه سود فصل  )الف(
 هزار ریال  هزار ریال 

 000,۷۲0   فروش
   000,۱80 مواد اولیه

   ۵00,۲8۲ دستمزد 

   000,۱04 سربار کارخانه

   000,۱4 هزینه استهالک

   000,۳0 هزینه اداری

 ۵00,648  000,۳8 هزینه فروش

 ۵00,۷۱   سود

 :۳ای فصل صورتحساب گردش وجوه بودجه )ب(
 هزار ریال هزار ریال 

   ورود وجه نقد:
 000,60  ۱ماه  ۲فصل 
 000,۲00  ۲ماه  ۲فصل 
 000,۲00  ۳ماه  ۲فصل 
 000,۱68  ۱ماه  ۳فصل 

  000,6۲8 
   خروج وجه نقد

  000,۱80 مواد اولیه

  ۵00,۲8۲ دستمزد

  000,۱04 سربار کارخانه

  000,۳0 هزینه اداری

  000,۳8 هزینه فروش

  ۵00,6۳4 

 (6 ,۵00)  خالص خروج وجه نقد
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  وصول شده است. ۳فصل  ۱و سی درصد بقیه در ماه  ۲فصل  ۳در ماه  ۲هفتاد درصد از فروش ماه اول فصل 

 وصول شده است. ۳در سه ماهه فصل  ۲فصل  ۳و  ۲های با همین منطق فروش ماه 

 وصول شده است. ۳فصل  ۳%( در ماه ۷0نیز )معادل  ۳اه اول فصل از فروش م 

 
 سوال سوم

 کنیم:ای را بررسی میهزینه دستمزد مستقیم بودجه )الف(

 ریال 
 000,00029 ساعت کار 000,9جمع هزینه 

 (000,۲۵0,4) های ثابتهزینه
 000,۷۵0,۲4 هزینه متغیر کل

 000,۷۵0,۲4 ÷ 000,9=  ۷۵0,۲ریال  –هزینه متغیر هر ساعت دستمزد 
  لذا:

 ریال ساعت کار: ۳۲0,۱۱ای هزینه بودجه
 000,۱۳0,۳۱ (۳۲0,۱۱ × ۷۵0,۲متغیر          )

 000,۲۵0,4 ثابت
 000,۳80,۳۵ 

طر حذف اثر هزینه ثابت ساعت به خا 000,۱4کنیم. عمالً از سطح فعالیت حاال از تکنیک نقاط باال و پایین برای تحلیل سربارهای تولیدی استفاده می
 کنیم:پلکانی، صرفنظر می

 ریال  ساعات کار 
 000,۵00,۲4  000,۷ باال

 000,۵00,۱۳  000,۳ پایین
 000,4  000,000,۱۱ 

 = هزینه متغیر 000,4/000,000,۱۱=  ۷۵0,۲ریال در ساعت   

 ریال 
 000,۵00,۳8=  000,۱4 × ۷۵0,۲ ساعت کار 000,۱4هزینه متغیر 

 000,800,4۵=                         ساعت کار 000,۱4های زینهجمع ه
 000,۳00,۷ ساعت( 000,۱0هزینه ثابت )برای سطح فعالیت باالی 

 
 بودجه  

 اصلی
ای بودجه 

 منعطف
   انحراف  واقعی 

     ۳۲0,۱۱  ۳۲0,۱۱  000,9  تعداد ساعات کار ماشین
   زار ریاله  هزار ریال  هزار ریال  هزار ریال  

 نامساعد  4۲  ۷40,۱  698,۱  ۳۵0,۱  مواد نظافت
 مساعد  600  000,۵6  600,۵6  000,4۵  فوالد

 نامساعد  ۱۳4  ۷00  ۵66  4۵0  سایر مواد مستقیم
 مساعد  980,۲  400,۳۲  ۳80,۳۵  000,۲9  دستمزد مستقیم

 نامساعد  ۱۷0,4  600,4۲  4۳0,۳8  000,۳0  سربار تولیدی
 نامساعد  ۷66  440,۱۳۳  6۷4,۱۳۲  800,۱0۵  معج
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 )ب(

i. شود که بودجه یا واقعیت سال قبل را مورد بررسی قرار داده، به نسبت تغییرات مورد انتظار در سطح بندی افزایشی به این ترتیب تهیه میبودجه

ربوط به آنها باید توجیه شوند. وقتی فعالیت به خودی خود توجیه ها و ارقام مبرمبنای صفر تمام فعالیت کنند. در بودجهها آنرا تعدیل میفعالیت

 شوند.گیرند و روش انتخابی براساس فلسفه هزینه/فایده توجیه میها مورد توجه قرار میشود، روش انجام فعالیت

ii. اهیت دقیق نیازهای مشتریان بینی ماین شرکت، شرکتی مهندسی است و به تعمیر و نگهداری مشغول است. در این گونه کسب و کارها پیش

 شان بستگی دارد.آالتبسیار مشکل است، چرا که موضوع به مسایل ماشین

گردد و نه خود کسب و کار. اگر این فرضیات بندی برمبنای صفر به نیازهای تعمیراتی مشتریان برمیگونه شرکتها فرضیات اساسی بودجهدر این

 دهد.باشد، اعتبار خود را از دست میسنخیتی با نیازهای واقعی مشتری نداشته 

 بندی عبارتند از:های اصلی درگیر کردن مدیران در پروسه بودجهفایده )پ(

کنند و ، چون خودشان هم درگیر تهیه آن هستند، به آن اعتقاد پیدا میاگر مدیران سازمان بودجه را از آن خود بدانند -اشتراک اهداف

 کنند محقق شود.سعی می

 شوند به اهداف برسند، چون در غیراینصورت نوعی شکست خواهد بود.تشویق می مدیران -ازیسانگیزه

 تر شوند.کند ارقام و منابع به دقت تعیین و اهداف قابل حصولاطالعات دقیقی از جزئیات دارند که کمک می مدیران -دقت/ جزئیات

 

 سوال چهارم

 )الف( بودجه نقدی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ارقام به میلیون ریال  

 مهر  شهریور  مرداد  رماهتی  

         ها:دریافت

 88۵,۵6  ۱۳0,۵8  8۷0,۵۱  ۱40,44  فروش

         ها:پرداخت

 6۳۵,۱۵  6۷۳,۱6  0۱0,۱۷  4۷8,۱۵  مواد اولیه

 4۲۵,۱۳  ۳۲۵,۱4  8۵0,۱4  800,۱۳  دستمزد

 600,6  0۵0,۷  ۷ ,۵00  ۲00,۷  هزینه متغیر

 000,8  000,8  000,8  000,8  سربار ثابت

 ۵00  ۵00  ۵00  ۵00  سربار اداری

 ۱۵0,۱  ۲00,۱  ۱ ,۳00  ۱00,۱  سربار فروش

 -  000,۱۵  -  -  آالتماشین

 -  000,۱0  -  -  مالیات بردرآمد

 ۵00,۷  -  -  -  سود سهام

  0۷8,46  ۱60,64  ۷48,۵۷  8۱0,۵۲ 

 6۵4  ۲۷۲  ۵6۲,۱۲  ۵00,۱4  مانده نقل از قبل

 0۷۵,4  ۳8۲  (۲90,۱۲)  (9۳8,۱)  ها(ها)پرداختلص دریافتخا

 ۷۲9,4  6۵4  ۲۷۲  ۵6۲,۱۲  مانده نقل به دوره بعد
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 محاسبات قسمت الف

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )ب(

i. بینی شده با ارقام مناسب تفاوت دارند و به تعدیالت و بودجه، جریانات نقدی پیشآید که در تنظیم ، زمانی بکار می*خوردیروش کنترل پیش

گیرد. مثالً ای از کنترل است که قبل از وقوع اتفاق مورد استفاده قرار میشود. این روش شکل فعاالنههای تکمیلی نیاز پیدا میتهیه بودجه

 توان تجدیدنظر کرد.آالت یا نحوه تامین وجه آن مینوع ماشین آالت در شهریور، درچنانچه نیاز باشد برای خرید ماشین

ii. شود. این روش بینی با واقعیت میافتد که اقدامات انجام شده باشد، و باعث مقایسه پیش، برعکس زمانی اتفاق می **روش کنترل بازخوردی

 % فرق کرده باشد، توضیحات مفصلی ارائه شود.۵از  شود در صورتی که مثالً مواد اولیه بیشترالعملی است، و الزم میبه نوعی عکس

 

                                                           
 Feed- Forward

*
 

 
Feed- Back** 

 

 

 ارقام به میلیون ریال 

 مهر  شهریور  مرداد  تیرماه 

        مواد اولیه مستقیم:

 400,۱۵  4۵0,۱6  ۵00,۱۷  800,۱6 خریدها

 0۵۵,9  6۷۳,9  ۲90,۱0  8۷8,9 پرداخت طی ماه

 ۵80,6  000,۷  ۷۲0,6  ۵ ,600 پرداخت طی ماه بعد

 4۷8,۱۵  0۱0,۱۷  6۷۳,۱6  6۵۳,۱۵ 

        دستمزد مستقیم:

 ۲00,۱۳  ۱00,۱4  000,۱۵  400,۱4 هزینه ماهیانه

 900,9  ۵۷۵,۱0  ۲۵0,۱۱  800,۱0 پرداخت طی ماه

 ۵۲۵,۳  ۷۵0,۳  ۳ ,600  000,۳ معوق تا ماه بعد

 800,۱۳  8۵0,۱4  ۳۲۵,۱4  4۲۵,۱۳ 

        ها بابت فروش:دریافت

 ۳8۵,۱۱  880,۱۱  8۷0,۱۲  890,۱0 (× 99در خود ماه )% %۲0

 000,۳۳  ۷۵0,۳۵  ۲۵0,۳0  ۷۵0,۲4 در ماه بعد %۵۵

 ۷۵0,9  ۲۵0,8  ۷۵0,6  000,6 در دوماه بعد %۱۵

 ۷۵0,۲  ۲۵0,۲  000,۲  ۵00,۲ در سه ماه بعد  %۵

 ۱40,44  8۷0,۵۱  ۱۳0,۵8  88۵,۵6 

        هزینه ثابت:

       000,۱۱۲ ساالنه

       000,۱6 شود استهالککسر می

       000,96 ÷۱۲=  8, 000ماهانه    
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 سوال پنجم

 توان از معادله زیر بدست آورد:هر سال را می ۳روند ارقام برای فصل   )الف(
000,۱0  +Q۲00,4  =X 

 ۱: سال  (۲00,4 × ۳+ ) 000,۱0= 600,۲۲ مسافر
 ۲: سال  (۲00,4 × ۷+ ) 000,۱0= 400,۳9 مسافر

 های قبل مقایسه و انحراف فصلی را معین نمود.ان با دادهتواین ارقام را می

 %  های گذشتهداده  روند  
 ۷۵  9۵0,۱6  600,۲۲  ۱سال 
 ۷۵  ۵۵0,۲9  400,۳9  ۲سال 

 % از ارقام روند معادل آنست.۷۵معادل  ۳یعنی، رقم فصل 
 ود از:شده باشد عبارت خواهد بکه با انحرافات فصلی تعدیل ۳سال  ۳رقم روند فصل 

× [(4,200×% ۷۵=  ۱۵0,4۲مسافر    11) + 10,000 ] 

ریال به  000,۳ریال ثابت و  000,000,۳۲شده که هزینه ترکیبی از عوامل ثابت و متغیر است، یعنی ها به شکل ارائهدلیل معادله هزینه راننده )ب(
 ثابت و پاداش.ها اینطور تنظیم شده، حقوق ازای هر مسافر. به هرحال بسته مزایای راننده

 )پ(
 هزینه  معادله  هزینه

 هزار ریال
 X0  +000,۲60  =y  000,۲60  هزینه محل

 X۵/0  +000,6۵  =y  0۷۵,86  هزینه کارکنان
 X4  +000,۱۳  =y  600,۱8۱  برق

 X  +۱00,9  =y  ۲۵0,۵۱  هاراننده
    ۳۷۵,۷۳۷ 

 ها وجود دارند:ینیبها و پیشدالیل چندی برای توضیح تفاوت داده )ت(
 شود؛شده با این فرض بوده که رشد مورد نظر در فصل سوم سال سوم نیز عیناً تکرار میبینی تعداد مسافر حملپیش 

 شود؛بینی یادشده براین اساس بوده که انحرافات فصلی قبل عیناً در آینده تکرار میپیش 

 های تحلیل رگرسیون خطی روی اطالعات قبلی و تقریبی ود براساس کاربرد تکنیکبینی شده براساس معادالت خطی ساده که خهای پیشهزینه
 بوده، تنظیم شده بوده است؛

 هایی غیر از یا اضافه بر تعداد مسافر حمل شده بوده است؛ های واقعی تحت تاثیر محرکهزینه 

 ها را در نظر نگرفته بوده است.محاسبات، تاثیر تغییرات قیمت 
 )ث(

  گزارش 
 از حسابدار مدیریت  هیئت مدیره محترم به

 ماهدی ۲۱تاریخ:   درباره ارزیابی عملکرد غیرمالی
 

 مقدمه
 رساند:شود را به استحضار میای موجود، به کار گرفته میهای کنترل بودجهپیرو جلسه اخیر، برخی مالحظات غیرمالی که همراه دستورالعمل

 هایافته

کننده است. بنابراین باید روی نیازهای مسافران و کارکنان تمرکز کنیم که کیفیت خدمت در آن تعیینعمومی کار می ما در بخش خدماتی حمل و نقل
 گیری اثربخشی خدمات ما عبارتند از:کنیم تا بتوانیم کیفیت را حفظ کنیم. ابزارهای اندازه
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  کنند؛دقیقه قبل از برنامه حرکت می ۲درصد قطارهایی که در کمتر از 

 گردند؛دقیقه بعد از برنامه برمی ۲رصد قطارهایی که در کمتر از د 

 شان کنسل شده است؛درصد قطارهایی که حرکت 

 نرخ خرابی دستگاههای صدور بلیط؛ 

 های عبور مسافر؛نرخ خرابی دروازه 

 ها؛نرخ خرابی آسانسورهای ایستگاه 

 دهنده؛های عالمتنرخ خرابی دستگاه 

 هزار مسافر؛ تعداد مجروحان به ازای هر 

 ابزار خواسته شده است. ۳توضیح ممتحن = در قسمت آخر مسئله از دانشجویان فقط 

 گیرینتیجه
عملکرد بهتر برآورده ساخت، آنگاه  ها و درآمدها. اگر بتوان انتظارات مسافران را باقدر اهمیت دارند که ابزارهای مالی کنترلی هزینهابزارهای غیرمالی همان

 توان به ادامه سودآوری اطمینان داشت و بیش از پیش به بهبود شرایط پرداخت.می
 

 سوال ششم

  شده( سیستم )خدمات ارائه "خروجی"به سیستم تاکید کرده است. و توجه کمی به  "ورودی"نکته اساسی اینست که راهکار رئیس کمیته مالی بر
 نشان داده است.

 بندی نظیر بنابراین در پاسخ خودتان باید مباحث جدید بودجهZBB*  وPPBS** .را بحث کنید 

 

 گزارش جبران کاهش بودجه
 از مدیر اجرایی
 به کمیته مالی

تنظیم بودجه،  بندی افزایشی/کاهشی است که طی آن در موقعاند، اجرای راهکار بودجهآنچه رئیس محترم کمیته مالی در گفتگوی رادیویی مطرح نموده
شود، تقریباً بدون استثنا و حال که قرار است به دلیل مشکالت مالیاتی و غیره بودجه گیرد و درصدی به اقالم اضافه یا کسر میعملکرد گذشته مبنا قرار می

 % از تمام اقالم است.8شان کسر % کاهش یابد، روش پیشنهادی 8
کند، چرا که رفتار یاز به کار یا فکر وجود ندارد. ضمناً این روش از مباحثات سیاسی مشکل نیز جلوگیری میالبته این روش ساده است که برای اجرای آن ن

 رسد حداقل مشکالتی به شرح زیر پیش بیاورد:کند. اما، این روش برخورد با بودجه اصوالً روشی غیرفعاالنه است. به نظر میها مییکسانی با هزینه

 8 کند. کاهش یکنواخت بودجه درصد کاهش در بودجه خدمات اجتماعی ایجاد می ۵ها، بدبختی کمتری از ارکدرصد کاهش در بودجه پ
 مختلف، اثرات نامتوازنی بر مشکالت خواهد داشت. هایقسمت

 های مختلف ج قسمتهر هدف معین در خدمتگزاری )مثالً کمک هزینه به پیرمردان و پیرزنان( در بهترین حالت، با بررسی الگوهای یکپارچه مخار
ها به صورت غیرانتخابی )مثالً پذیر است؛ حذف یکی از این پرداختهای سیار( امکانهای مسکونی، غذای توزیعی، کمک در منزل و کتابخانه)خانه

 شهر را بتوان انجام داد. ها )مثالً در منازل مسکونی( پیش بیاورد تا تعهداتای را ممکنست در سایر هزینهالعادهدر منزل(  نیازهای جدید فوق

                                                           
   ZBBبندی بر مبنای صفربودجه 

*
  

Zero Based Budgeting 
 

 PPBSبندی بر مبنای برنامه سیستم بودجه
**
  

Program Planning Budgeting System 
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 آورد؛ مثالً، کاهش در ها، پیش میها اثر کمتری روی استانداردهای خدمات، در مقایسه با کاهش یکنواخت هزینهبازبینی مجدد انتخابی هزینه
 کرد. های عمومی جبرانیا کنترل ویدیویی مکان "راهنمایی و رانندگی"توان با افزایش ناچیزی روی را می "نیروی پلیس"

 ترین روش در دسترس نیست.بندی، موفقراهکار افزایشی/کاهشی بودجه
 توان آنها را بکار گرفت.نیز وجود دارند که حداقل در اینگونه موارد می PPBSو  ZBBهای فعال گوناگونی مثل روش

 
 سوال هفتم

 تر و بدون اشتباه جمع تر و دقیقای سریعرایانه "حات گستردهصف"دهد. حل آن البته با کاربرد سوال موضوعات دو سه فصل از کتاب را پوشش می
 تر خواهد بود.و تفریق، آسان

 شود.ها مشخص میگیرد چرا که بحث بهره اضافه بر داشت بانکی مطرح است. بنابراین ترتیب تهیه بودجهبودجه سود از بودجه نقدی نشأت می 

 گی قابل مقایسه باشند.دو سری بودجه را باید طوری طراحی کرد که به ساد 

 .در موقع مقایسه دو استراتژی، توجه داشته باشید که سودآوری، به مثابه تنها ابزار مربوط برای سنجش عملکرد نیست 

 )الف(
 ارقام: به هزار ریال –( 1استراتژی ) – 13 × 5بودجه نقدی  برای سال مالی 

 13 × 5  4فصل   3فصل   2فصل   1فصل  

 (000,۳0)  (۳9۳,4۵9)  (۲۱۷,6۲۳)  (۵40,4۳۵)  000,۳0 دورهموجودی نقد اول 
 400,۵69,۲  000,8۱9  ۲00,۷۱8  000,۵6۷  ۲00,46۵ دریافت از مشتریان

 (000,۳60)        (000,۳60) ایمخارج سرمایه
 (۵00,۳۷۲,۱)  (000,۳۳0)  (۵00,۳۳۲)  (000,۳60)  (000,۳۵0) های متغیرهزینه

 (000,800)  (000,۲00)  (000,۲00)  (000,۲00)  (000,۲00) سربار ثابت
 (000,۷0)  (000,۳0)    (000,40)   هزینه بهره

 (000,۱۲۵)      (000,۱۲۵)   باز پرداخت وام
 (۱00,۱۵8)  000,۲۵9  ۷00,۱8۵  (000,۱۵8)  (800,444) خالص ورود )خروج(

   (۳9۳,۲00)  (۵۱۷,4۳۷)  (۵40,۵9۳)  (800,4۱4) "اولیه"مانده آخر دوره 
 (۳۱۲,8۲)  (0۲0,۱0)  (8۷6,۲۱)  (6۷۷,۲9)  (۷40,۲0) بهره اضافه برداشت بانکی

 (4۱۲,۲۱0)  (4۱۳,۲۱0)  (۳9۳,4۵9)  (۲۱۷,6۲۳)  (۵40,4۳۵) "نهایی"مانده آخر دوره 

 
 

 ارقام: به هزار ریال –( 1استراتژی ) – 13 × 5برای سال مالی   سود بودجه 
 13 × 5  4فصل   3فصل   2فصل   1فصل  

 000,۷۷۲,۲  000,8۱9  000,8۱9  000,۵6۷  000,۵6۷ فروش
 (000,80)  (000,۲۷۲)  (000,۳68)  (000,۲۲4)  (000,80) موجودی اول دوره

 (000,۳80,۱)  (000,۳۳0)  (000,۳۳0)  (000,۳60)  (000,۳60) های متغیرهزینه
 (000,800)  (000,۲00)  (000,۲00)  (000,۲00)  (000,۲00) سربار ثابت
 (46۳,۲۱۱)  (8۷0,48)  (44۳,۵۱)  (۱۵0,۵4)  (000,۵۷) استهالک

 000,۱۷6  000,۱۷6  000,۲۷۲  000,۳68  000,۲۲4 موجودی پایان دوره
 (000,۷0)  (000,۱۵)  (000,۱۵)  (000,۲0)  (000,۲0) بهره وام

 (۳۱۲,8۲)  (0۲0,۱0)  (8۷6,۲۱)  (6۷۷,۲9)  (۷40,۲0) بهره اضافه برداشت
 (000,64)  (000,64)       هزینه مطالبات سوخت شده

 ۲۲۵,۲60  ۱۱0,۵۵  68۲,۱04  ۱۷۳,4۷  ۲60,۵۳ سود خالص
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 )ب(

 ارقام: به هزار ریال – 2استراتژی  – 13 × 5بودجه نقدی  برای سال مالی 

 13 × 5  4فصل   3فصل   2فصل   1فصل  

 000,۳0  000,۱۱8  ۲۵0,۵  ۲۵0,۱۲۱  000,۳0 موجودی نقد اول دوره

 ۵00,۳40,۲  ۵00,68۲  000,609  000,۵04  000,۵4۵ دریافتی از مشتریان

 (۵00,۱0۵,۱)  (000,۳00)  (۲۵0,۲96)  (000,۲۵۵)  (۷۵0,۲۵۳) های متغیرهزینه

 (000,800)  (000,۲00)  (000,۲00)  (000,۲00)  (000,۲00) سربار ثابت

 (000,۷0)  (000,۳0)    (000,40)   بهره وام

 (000,۱۲۵)      (000,۱۲۵)   باز پرداخت وام

 ۵00,۲40  ۵00,۱۵۲  ۷۵0,۱۱۲  (000,۱۱6)  ۲۵0,9۱ خالص دریافت )پرداخت(

 ۵00,۲۷0  ۵00,۲۷0  000,۱۱8  ۲۵0,۵  ۲۵0,۱۲۱ موجودی نقد آخر دوره

 

 هزار ریال ارقام: به – 2استراتژی  – 13 × 5بودجه سود  برای سال مالی 

 ۱۳ × ۵  4فصل   ۳فصل   ۲فصل   ۱فصل  

 000,۳۳۱,۲  000,69۳  000,6۳0  000,۵04  000,۵04 فروش

 000,80  000,۱۲8  (000,۱۲8)  (000,۱04)  (000,80) موجودی اول دوره

 (000,۱۱0,۱)  (000,۳00)  (000,۳00)  (000,۲۵۵)  (000,۲۵۵) های متغیرهزینه

 (000,800)  (000,۲00)  (000,۲00)  (000,۲00)  (000,۲00) سربار ثابت

 (68۵,۱44)  (4۳8,۳۳)  (۱98,۳۵)  (0۵0,۳۷)  (000,۳9) استهالک

 000,80  000,80  000,۱۲8  000,۱۲8  000,۱04 موجودی آخر دوره

 (000,۷0)  (000,۱۵)  (000,۱۵)  (000,۲0)  (000,۲0) بهره وام

 (000,۱0)  (000,۱0)       هزینه مطالبات سوخت

 ۳۱۵,۱96  ۵6۲,86  80۲,۷9  9۵0,۱۵  000,۱4 سود خالص

 

ایجاد  ۲میلیون ریال سود بیشتر از استراتژی  60حدود  ۱ترین نتیجه روشن و واضح مقایسه دو استراتژی جایگزین این است که استراتژی مهم )پ(

 بی کرد؟توان سودآورتر و بهتر ارزیارا فوراً می ۱کند. آیا استراتژی می

 شود:تلقی می "مربوط"مالحظات زیر در پاسخ به سوال 

  های مرتبط را مطرح بینیهای فروش و پیشسیاست ۱کند که فرضاً قابل اتکا است؛ استراتژی از الگوی عملیات جاری پیروی می ۲استراتژی

 ۱ت و برآوردها مشمول عدم قطعیت است و بنابراین استراتژی کند،  یعنی برآوردها و فرضیات جدید در مسائلی که باید پیش آید . این فرضیامی

 دارد. ۲ریسک بیشتری از استراتژی 

 میلیارد ریالی )حدوداً( اخذ  ۳کند،  ولی در حجم گردش کار های سودآور اخذ وام یا اضافه برداشت اصوالً مشکلی ایجاد نمیگرچه برای شرکت

 حتیاط بیشتری نگاه کرد.میلیون ریال اضافه برداشت را باید با ا ۲00

  توان آن را به صاحبان سهام برگرداند، چه به صورت سود سهام کند که میمیلیون ریالی ایجاد می ۲۷0مازاد نقد  ۲در مقابل نکته آخر، استراتژی

شرایط معین، ترجیح داده در  ۲چه به صورت کاهش سرمایه، بدون اینکه خللی به سودآوری شرکت وارد شود. با توجه به نکات فوق، استراتژی 

 تر و برداشت نقدی باشندشود، خصوصاً اگر سهامداران شرکت مانو به دنبال ریسک کممی
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 سوال هشتم

گونه شود. اینای سال اول به عنوان نقطه شروع برای تهیه بودجه سال دوم در نظر گرفته میبندی افزایشی اطالعات بودجهدر بودجه )الف(
 ها تعدیل نمود.توان آن را با تغییر در حجم، کارایی و سطح قیمتار بودجه قدیمی قابل قبول است و میکه ساخت شودفرض می

شود که های جایگزین برای دوره بعدی. ادعا میها و استراتژیبنابراین مرکز توجه به منابع فعلی است بدون توجه به لزوم شناخت هدف
 گیرد.ها و مزایای ساختارهای جدید تخصیص منابع به خصوص را در نظر نمیهافزایشی به اندازه کافی، هزین بندیبودجه

 بندی افزایشی برشمرد:توان برای بودجههای زیر را میبنابراین نقطه ضعف

 شود.های جایگزین برای رسیدن به اهداف ندیده گرفته میهای تجاری ربط روشنی ندارد و راهاختصاص منابع به برنامه 

 العاده ولی جدید، محدود شود.های با الویت فوقد دارد که فعالیتتمایلی وجو 

 شود.تواند آنها را تامین کند، میهای جدیدی که میتمرکز کمتری روی کارایی و اثربخشی و روش 

 شود.های مالی کلی، مشمول کاهش اجباری میمعموالً در عمل به منظور حصول هدف 

 شود.هماهنگی کمتری با مدیریت انجام می 

 بندی برمبنای فعالیت عبارتند از:کارکرد اصلی و مزایای بالقوه بودجه )ب(

i. شود، شامل:ریزی تخصیص منابع است و بنابراین کارایی، اثربخشی و بهبود مستمر هدف گرفته میتمرکز اصلی بر برنامه 

 شود؛های فعلی، آشکار میاثر تغییر از سطح فعالیت 

 شود؛شخص و نیاز به منابع مرتبط، عددی میها ممراحل کار و محدودیت 

 شود.های عملکرد مرتبط، اقدام میبرای تعیین عوامل موفقیت حیاتی و شاخص 

ii. شوند.ریزی مؤثر و کنترل، بررسی میها به عنوان کلید برنامهفعالیت 

iii. اند.ای که منابع مصرف شدهرد، نه به نقطهکنند، بنابراین باید به کنترل دلیل ایجاد هزینه تمرکز کها، منابع را مصرف میفعالیت 

iv. کند. مرکز فعالیت، نه مرکز هزینه.ها دنبال میها را در فعالیتهزینه 

v. شود.کند، آسان میای ایجاد نمیهایی که ارزش افزودهحذف فعالیت 

vi. شود.های هزینه تأکید میروی مدیریت کیفیت جامع کنترل عملیات از طریق تعیین محرک 
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 پاسخ سواالت فصل
  کتاب( ۲98تا  ۲9۳)اصل سواالت در صفحات 

 
 
 

 سوال اول

 Feedیا  "خوردپیش"درگیر کسب اطالعات گذشته عملیات و استفاده از آن به عنوان راهنمای کنترل عملیات است.  Feed Backیا  "بازخورد" ۱-۱

Forward خورد  به عملیات اکنون واقع بازخورد به عملیات از اول سال تا بحال کار دارد و پیش بینی اطالعات مربوط به عملیات آتی است. درپیش
 تا پایان سال.

گویند ای میناپذیر، آن است که ربطی به تصمیم ندارد. عدهکند. هزینه کنترلپذیر آن است که تحت تاثیر تصمیم مدیر، تغییر میهزینه کنترل ۲-۱
ناپذیری گویند کمتر هزینه کنترلکنند و میای نیز برعکس آن را استدالل میبندی وارد کرد. اما، عدهاید در مبحث بودجهناپذیر را نبکنترل هایهزینه

 های مرتبط با آنها را و مسؤول مربوط را مشخصاً بررسی کنیم، نتوانیم آنها را کنترل نمائیم.هست که اگر ماهیت فعالیت
ها، نرخ شود. بودجه منعطف برمبنای سطوح بازده/فعالیت واقعی و البته براساس سطح قیمته/فعالیت ثابت تعیین میبودجه ثابت برمبنای سطوح بازد ۳-۱

شود و مقایسه فوری دوسری از ارقام، شود. در مقایسه هزینه واقعی با بودجه منعطف، انحرافات حجم حذف میدستمزدها و سطوح کارایی تعیین می
 شود.امکانپذیر می

شود. مثالً، مدیر قسمتی ای خود بماند، فاجعه آغاز میشود کاری را برخالف مصالح شرکت انجام دهد تا در محدوده بودجهمانی که مدیر وسوسه میز 4-۱
 شود که عمالً رویهای قسمت کنترل کیفیت بکاهد که از محدوده بودجه ثابت، خارج نشود، این عمل باعث کاهش کیفیت میممکن است از هزینه

 گذارد.عملکرد شرکت تاثیر منفی می
ای بیشتر از آنچه الزم است، تقاضا کند. مثالً، مدیر بودجهآید که مدیر، عملکردی کمتر از سطح واقع بینانه را بودجه میمازاد بودجه زمانی پیش می ۵-۱

های مورد نیاز و که خوب عمل کرده است. فاصله بین هزینهتواند ادعا کند کند بطوری که همواره میای کار مدیر را راحت میکند. چنین بودجهمی
 نامند.ای را مازاد بودجه میهزینه بودجه

 

 سوال دوم

های استاندارد الزم برای محصول را گردد. در پاسخ به آن باید تفاوت بین بودجه منعطف با هزینهسوالی نسبتاً سر راست است که عیناً به مطالب کتاب برمی
 توضیح دهید.

 نماید.سوال مربوط به صفحات گسترده، دیگر اکنون برای خواننده متوسط، تاریخ گذشته می 

کند. بنابراین درگیر شود، و به لحاظ مالی، نتایج برنامه یا فعالیت دوره بعد را مشخص میبودجه ثابت قبل از آغاز دوره حسابداری تنظیم می )الف(
خورد. اما، به همین دلیل بدرد ریزی میشود. بودجه ثابت بدرد برنامهترکیب محصوالت و غیره میمتغیرهایی نظیر تعداد فروش، حجم تولید، 

کند. بنابراین اگر قرار است بودجه برای مقایسه مورد خورد چرا که عملکرد واقعی تقریباً همیشه با آنچه در بودجه هست، فرق میکنترل نمی
 تاً باید نتایج واقعی را به وسیله بودجه منعطف مقایسه کرد.استفاده قرار گیرد باید منعطف باشد. نهای

6 
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 گزارش )ب(
 به:     هیئت مدیره 
 از:      حسابدار مدیریت 

 ۱۳ × 6آذر  ۲0تاریخ:    
 های ثابت و منعطفموضوع:  بودجه 

 حتمالی را فرموله کند.شود تا انتظارات مربوط به عملیات ابودجه ثابت یا بودجه مادر قبل از شروع سال مالی تنظیم می
 ای عبارت است از:مزایای چنین بودجه

 شوند؛برای تنظیم بودجه عوامل گوناگون سازمان، هماهنگ می 

 مبنای مقایسه آتی با بودجه واقعی است؛ 

 بدون بودجه تنظیمی تمرکز بر استراتژی مورد قبول مشکل است؛ 

 دهندگان مفید است.ها و دیگر قرضبرای مذاکره با بانک 

 اشکاالت بودجه ثابت:

 مثل هر صورت حساب مالی، ممکن است تصور غلطی از دقت را داشته باشد؛ 

 دهد؛شود و اعتبار خود را با گذشت زمان از دست میخیلی زود قدیمی می 

 .استفاده نابجا از آن، مثالً برای امر کنترل، زیانبار خواهد بود 

 شود. مزایای این بودجه عبارت است از:کند و بعد از انجام عملیات، با واقعیت مقایسه میمیهای منعطف با شناخت رفتار هزینه تغییر بودجه

 خورند؛شوند و به عنوان مقایسه، بسیار بدرد میاصالً برای امر کنترل تهیه می 

 انحرافات از این بودجه برای بررسی عملکرد نسبی، شاخص خوبی است؛ 

 معایب بودجه منعطف:

 شوند؛ریزی استفاده کرد، چون در آنها سطوح مختلف فعالیت مطرح میتوان برای برنامهین بودجه نمیمشخص است که از ا 

 کند، مثل این حقیقت که اندازه به امر کنترل هزینه و درآمد و مقایسه آن با بودجه، توجه را از مسایل استراتژیک و راهبردی منحرف میتوجه بی
 ست؛سهم بازار محصوالت، در حال سقوط ا

 هزینه وجود دارد. اگر اینکار را نتوان با دقت انجام داد، کیفیت بودجه منعطف و مفید  "رفتار"ها به لحاظ همیشه مشکالتی در جدا کردن هزینه
 بودن آن زیر عالمت سوال خواهد رفت.

 را پوشش دهد:های زیر القاعده باید حوزهای که قرار باشد بودجه فروش را تولید کند، علیصفحه گسترده )پ(

 بینی شده و غیره.ها، نرخ رشد ترکیبات فروش پیشهای فروش، مقدار تخفیفها )اطالعات خام( مثل حجم فروش، قیمتمحلی برای ورود داده .۱

های این قسمت اطالعات را به شود. سلولهای اطالعات. اینجاست که محاسبات انجام میدهنده ارتباطات تکهمحل محاسبات، نشان .۲
 کند.ی تبدیل میخروج

شود. در واقع تحلیل چند وجهی از درآمد فروش به تفکیک های پشتیبان ارقام آن ارائه میحوزه خروجی، جایی که بودجه فروش و جدول .۳
 دهد.های جغرافیایی، نوع مشتری و غیره را نشان میمحصوالت، قیمت واحد، حوزه

توان مورد استفاده ها. حجم و غیره میبندی فروش، با توجه به قیمتشده، مثل بودجهتعیینتوان برای محاسبات از قبل این صفحات گسترده را می
 کند.ها را فراهم میقرار داد. خاصیت آنها اینست که پس از ورود اطالعات بسرعت پاسخ

نهایت های بیکه گونه "چه؟ اگر...."ت شود خصوصاً پاسخ سؤاالبرد ولی بعد از آن کار ساده میمعموالً ساخت مدل صفحه گسترده کار زیادی می
های بزرگ و پیچیده، اگر کار نشدنی نباشد، بسیار توان دید. بدون این صفحات گسترده خصوصاً در شرکتمختلف سناریوها را به سادگی می

 مشکل خواهد بود.
 با احترام: حسابدار مدیریت
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 سوال سوم

 دانید رو کنید.اندارد و تحلیل انحرافات مییابی استدر این مسئله باید هر آنچه از هزینه 

 یادداشت )الف(
 به: تیم مدیریت 
 از: حسابدار مدیریت 

 ۱۳ × ۲۱/۵/۷تاریخ:  
 های انحرافات ماهانهموضوع: ساختار گزارش 

رسی کنم. اینکار انجام شده و باید گفت شود براخیراً از من خواسته شده ساختار گزارش انحرافات ماهانه عملکرد محصوالت را که در تمام سازمان تهیه می
 کنم.هایی ارائه میاند. مشکل ناشی از روش ارائه اطالعات محصوالت است، تا در خود اطالعات، لذا در این خصوص توصیهکنندهتماماً گمراه

 حجم و ارزش باید از هم جدا شود، و جداگانه گزارش شوند تا از سردرگمی جلوگیری شود. .۱

اند. سطوح حجمی برای مقایسه باید مشابه های مختلف با هم مقایسه شدهی محاسبه انحرافات، ارقام مالی اعداد مربوط به حجمدر گزارش برا .۲
 باشند.

تواندتوجه را از قدر مطلق هر انحراف منحرف کند، در صورت نبود این درصدها، توجه به ارقام متن گزاش جلب ارقام درصدی انحرافات می .۳
 .شودمی

 توان انتظار داشت، از مطالعه سطح واقعی فعالیت نشده )بودجه منعطف(.ای که میوجهی به نتیجههیچ ت .4

 شدند.بایستی جداگانه نشان داده میاند. در صورت وجود، میپذیر مشخص نشدهسربار ثابت کنترل .۵

 از اطالعات مربوط به اول سال تاکنون ذکری نشده است. .6

 شود.نشان داده می Aت ساختار مناسب گزارش به شرح پیوس
 

 Aپیوست 

تعداد در  در واحد 

 بودجه

تعداد در بودجه 

 منعطف

 تعداد

 واقعی

 انحراف

 تعداد

 انحراف

 قیمت

 جمع

 انحراف

    × × ×  حجم فروش
    × × ×  حجم تولید

 ریال ریال ریال ریال ریال ریال ریال 
 × × × × × × × فروش

 × × × × × × × مواد مستقیم
 × × × × × × × مستقیم دستمزد

    × ×   تعدیل موجودی
 ×   × × × × حاشیه فروش

 × ×  × × ×  سربار ثابت
 ×   × × ×  سود

 

 توان تهیه کرد.نیز می (year-To-date)ساختار مشابهی برای نمایش اطالعات سال تا روز 
حال آنکه بودجه، هزینه یا ارزش منابع یک قسمت یا سازمان است. کنترل شده استاندارد، هزینه تهیه هر محصول یا عملیات است، بهای تمام )ب(

یابی استاندارد به کار کاهش دوره عملیات، نیازهای به اند، حال آنکه هزینهکند که قابل مذاکرههای گوناگون کنترل تمرکز میای بر تکنیکبودجه
های تولید و از کنترل یابی استاندارد به منظور کنترل هزینهچک و ساده از هزینههای کوشده واحد مربوط است. سازمانمواد اولیه و قیمت تمام

 کنند.ها مثل اداری یا بازاریابی استفاده میهای خدمات پشتیبانی و هزینه قسمتای به منظور کنترل هزینهبودجه
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های مختلف یا منابع گوناگونی تشکیل شده و به طور متمرکز تا مانشود، که از زهای ورودی استفاده میاز بانکهای اطالعاتی برای نگهداری داده )پ(
توان هم از ورود اطالعات به صورت دستی توسط کاربران تامین ها را میشوند. دادههای انحرافات نگهداری میزمان استفاده برای تهیه گزارش

جویی در زمان و آوری نمود، که باعث صرفهابداری یا تولید جمعها مثل سیستم حسکرد و هم امکان دارد به صورت اتوماتیک از سایر سیستم
 های مناسب مورد استفاده قرار خواهند گرفت.کاهش ریسک اشتباه یا حذف هم خواهد شد. این اطالعات نهایتاً برای پردازش و تهیه گزارش

 

 سوال چهارم

 متغیر است. ریال به ازای یک درصد فعالیت، 000,۵00هزینه مواد به میزان   )الف(

  ریال به ازای یک درصد فعالیت، متغیر است. 000,6۷۵هزینه دستمزد به میزان 

  ریال به ازای هر یک درصد فعالیت، متغیر است. 000,600میلیون ریال ثابت و  ۱0سربار تولیدی، شامل 

  ر است.ریال به ازای هر یک درصد فعالیت، متغی 000,۲00میلیون ریال ثابت و  ۳سربار فروش، شامل 

 .سربار اداری، کالً ثابت است 
 

 ارقام به هزار ریال –% فعالیت 68بودجه در سطح                                        

   انحراف  واقعی  بودجه منعطف 
 مساعد  ۵00  ۵00,۳۳  000,۳4 مواد مستقیم

 مساعد  900,۱  000,44  900,4۵ دستمزد مستقیم

 مساعد  4 ,۵۵0  ۲۵0,46  800,۵0 سربار تولیدی

 مساعد  4۵0  ۱۵0,۱6  600,۱6 سربار فروش

 مساعد  ۲00  800,۲۷  000,۲8 سربار اداری

 مساعد  600,۷  ۷00,۱6۷  ۳00,۱۷۵ 

 شود.بندی میبه دو نوع طبقهها انتظار دارند در دوره آینده محقق شود. بودجه اند که سازمانریزی شدهها و درآمدهای برنامهدهنده هزینهها نشانبودجه )ب(
رود. کاربرد آنها در ریزی به کار میشود، بودجه ثابت قابل تغییر نیست و برای برنامهاین بودجه قبل از شروع دوره مالی تنظیم می –بودجه ثابت  

 جایی که منابع قویاً کنترل شوند، مناسب است، مثل کنترل وجوه نقد.
توان قبل یا بعد از آغاز دوره مالی تنظیم کرد. اگر بعد از آغاز دوره مالی تهیه شوند، شامل سطح واقعی عملیات این بودجه را می -بودجه منعطف 

توانیم به صورت ابداع شود مقایسه مناسبی به منظور کنترل عملیات نیز در اختیار داشته باشیم. این کار را مینیز خواهند بود که باعث می
دهد که ارقام مربوط به سطوح مختلف فعالیت در عمل پیش آید نیز انجام دهیم. این کار به مدیریت این امکان را میسناریوهایی که ممکن است 

 را از پیش در اختیار داشته باشد.
 غیر باشند.ها متهای منعطف زمانی بسیار مناسب است که تغییر در سطح فعالیت محتمل باشد و در عین حال مقدار زیادی از هزینهکاربرد بودجه 

ای هست که قدرت بهبود عملکرد مالی سازیم. در هر سازمانی، حوزه، نوعی محدودیت است که بودجه را در اطراف آن می"عامل اصلی بودجه" )پ(
لیه مرغوب آالت، مواد اوسازد. معموالً این عامل حجم فروش است، اما عواملی مثل دسترسی به کارگر ماهر، ظرفیت ماشینسازمان را محدود می

 تواند باشد.و غیره نیز می
های شود بودجهکند. باعث میکننده  عمل میآغاز کرد. این عامل مثل وسیله هماهنگ "عامل اصلی بودجه"تهیه بودجه را باید با شناخت  

 های عملیاتی یا مراکز بودجه را بتوان با هم هماهنگ کرد.قسمت
های خود را نیز های مختلف نیازمند است، هر تکه از این اطالعات در حصول نتیجه برای سازمان، الویتسمتها از قتنظیم بودجه به ورود داده )ت(

بندی را به سمت خود منحرف نماید. ها به تنهایی جهت بودجهدارند. نقش کمیته بودجه آنست که اجازه ندهد عالیق و آرزوهای هر یک از قسمت
ای هماهنگ و پذیرفته شود و در بودجه منظورگردد و بودجه هان یابد که پیشنهادات مناسب تمام قسمتبنابراین کمیته بودجه باید اطمینا

بینانه بودن های سازمان تهیه شود. اعضای کمیته بودجه باید تجربه و ارشدیت الزم را برای تشخیص واقعبینانه در جهت رسیدن به هدفواقع
 آمده را حل کنند.راً  مراحل تهیه بودجه ر ا زیر نظر داشته باشند و مسایل پیشهای بودجه داشته باشند و باید مستمهدف
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 سوال پنجم

 است و مستقیماً  به حجم محصول یا فعالیت تولیدی کسب و کار، بستگی ندارد. "اختیاری"های آموزش کارکنان در اصل نکته مهم اینست که هزینه 

 نه آموزش کارکنان داشته باشید، باید بدایند این کار خدماتی چه ابعادی دارد و طیف کارهایی که در برای پاسخ به این سوال باید معلوماتی در زمی
 شود چگونه است.آن انجام می

 های ها بستگی دارد. یکی از مشکالت هزینههای آموزش کارکنان به این جنبههایی دارد. کنترل و ارزیابی هزینهآموزش کارکنان ورودی و خروجی
 های سیستم را خیلی مشکل بتوان تشخیص داد.آنست که خروجی اختیاری

 های آموزشی از نقطه نظر کنترلماهیت هزینه )الف(
گیرد که چه سطحی از آموزش الزم است و اند. به عبارت دیگر، مدیریت تصمیم می"اختیاری"هایی های آموزشی هزینهاز این نقطه نظر، هزینه 

های بیشتر به تکنولوژی و تجربه نیاز دارد تا به حسابداری. هزینه -کند. تصمیم درخصوص سطح مورد نیاز آنمی بودجه رسیدن به آن را تنظیم
شود )ربطی به میزان تولید محصول ندارد(، بلکه بستگی به شود. معموالً مشمول تغییر هم نمیبودجه شده برای آموزش از اهداف مربوط ناشی می

 های ثابتی هستند.های آموزش اصوالً هزینههای آنها دارد. بنابراین، هزینهی مهارتتعداد پرسنل یا به سطح فعل

 های آموزشی:های آموزشی مندرج در برنامههزینه )ب(
 شوند:ها برای مقاصد زیر در نظر گرفته میاین هزینه 

(i) الزحمه، مسافرت، حضور و اقامت و غیره؛حق -های آموزشی خارج از سازماندوره 

(ii) هزینه محل یا ساختمان، مثل اجاره، استهالک ساختمان، نگهداری و نظافت، برق، حرارت و غیره. -های آموزشی داخلیدوره 

 استهالک وسایل آموزشی مورد استفاده مثل پروژکتور، میز و غیره -
 التحریرمصارف مثل کاغذ و لوازم -
 داخلی و بیرونی( کارکنان پشتیبانی و مدیریت امور آموزشی و کارکنان آن.ها)هزینه مستقیم دوره، مثل سخنرانان دستمزد معلم -
 پذیرایی از استادان و کارکنان. -
 های اضافی یا زیان حاصل از زمان آموزش توسط کارکنان تولیدی مشغول آموزش. هزینه -

 تهیه گزارش دوره آموزشی: )پ(
 دارد:های آموزشی مطالب زیر را در بر گزارش برگزاری دوره

 های دوره، به تفکیک نوع آموزش و / یا دوره؛بیانیه هدف .۱

هزینه هر نوع از فعالیت یا دوره آموزشی، به تفکیک نوع هزینه طبق بند )ب( فوق. در صورت امکان ثابت و متغیر بودن هزینه را نیز  .۲
 باید مشخص کرد.

 مزایای مورد انتظار هر نوع از آموزش .۳

 اهد بود از:مزایای چنین گزارشی عبارت خو

 شود.مزایای خالص هر کالس یا فعالیت/ دوره مشخص می .۱

 شود.فرضیات مبنایی مزایای حاصله محاسبه می .۲

 گیری آینده بشود.شود تا مبنایی برای تصمیمآموزش داخلی یا بیرونی مقایسه می .۳

 گردد.مزایای افزایشی نسبی هر نوع دوره مشخص می .4

 شود.داده میشمایی کلی از طرز مصرف بودجه بدست  .۵

 کنترل عملکرد قسمت آموزش کارکنان )ت(
شده از یکطرف و مقایسه های اختیاری بودجههمانطور که در قسمت )الف( توضیح داده شد، این کنترل با مقایسه مزایای مورد انتظار با هزینه

کار به که مزایای واقعاً بدست آمده بررسی شوند. برای اینشود. در ارزیابی عملیات آموزشی، قابل توصیه آنهای واقعی با بودجه برقرار میهزینه
های ضایعات، نیاز هست مسلماً عواملی مثل رضایتمندی، اعتماد، اطمینان و خوشبینی از مثالً روی سطوح تولیدی یا هزینه "قبل و بعد"بررسی 

 گیری نیست.مزایای آموزش است که خیلی قابل اندازه



 ارزیابی عملکرد
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 سوال ششم

کند و معیار بودجه و استقرار آن، و هم استفاده از آن برای کنترل، چالش برانگیز است از آنجا که بودجه، هدفی را مشخص می هم تنظیم - )الف(
تداند اهداف ای از عملکرد ضعیف پرسنل مسؤول آن خواهد بود. مدیر یا مسؤولی که نمیدارد، ناکامی در تحقق بودجه نشانهعملکرد را عرضه می

 ق سازد، ممکنست پیشرفت شغلی یا پاداش خود را از دست بدهد.بودجه را محق
زنی و مذاکره در آید. مدیر اند. پروسه استقرار بودجه در نتیجه ممکن است به صورت تمرینی برای چانه"آسان"مدیران عموماً دوستدار بودجه  - 

زنی است تا های چانهکننده مهارتآید، بیشتر منعکسای حاصل میوسهای که از چنین پرشود و بودجهرو میبرای اداره واحد خودش با مشکل روبه
 ای برای رسیدن به اهداف سازمان.بیانیه

سود که کارهایی را انجام دهد که لزوماً به نفع سازمان نیست. مثالً از پذیرش عملیاتی که پس از استقرار بودجه، مدیر وسوسه می - 
ها )مثالً کنترل کیفیت( بنماید که گرچه فوراً دت جواب میدهد طفره برود، یا اقدام به کاهش برخی هزینهندارد و در بلندم مدتکوتاه فعمنا

های غیرالزمی را انجام دهد کند ولی در بلندمدت حتماً به ضرر سازمان خواهد بود. بدتر از آن اینکه ممکنست مدیر هزینهعملکرد او را منفی نمی
 مصرف کرده باشد، با این هدف که بودجه سال بعدش کاهش نیابد.صرفاً برای اینکه بودجه را 

زنی مدیر را منعکس های داخلی سازمان و قدرت چانهزنی برای بودجه ممکن است به الگوهای هزینه کردن منجر شود که سیاستپروسه چانه )ب(
اثربخش، برساند. خصوصاً در بخش عمومی یا خدماتی که هایش آن هم به صورت سازد. چنین الگوهایی بعید است سازمان را به تحقق هدفمی

 نتایج کار معموالً ملموس نیست.
شود یا در های غیرضروری انجام میکند که حتماً بودجه جاری خود را مصرف کند، لزوماً هزینهوقتی مدیر قسمت به خصوصی طوری رفتار می - 

رل کیفیت، لزوماً در بلندمدت باعث کاهش کیفیت و نارضایتی مشتریان خواهد شد، در بلندمدت به ضرر سازمان خواهد بود. کاهش در هزینه کنت
 توان مدیری که مسؤول این کار بوده را دقیقاً شناسایی نمود.حالی که بعدها نمی

گردد. مدیری که بودجه ی میهای تولیدای در سازمانای، منجر به رفتار دورههای کنترلی مرتبط با گزارشگری دورهشود سیستمگاهی دیده می - 
تولیدی معینی را برای فصل دارد، ممکن است وسوسه شود تولید را طوری ترتیب دهد که تکمیل محصوالت در فصل جاری را درست نشان دهد. 

عدد  ۳00ند که بتواند عددی تبدیل ک ۳00توان تا پایان فصل تکمیل کرد، آن را به دو دسته عددی محصول را نمی 600بینید دسته مثالً وقتی می
 عددی مقرون به صرفه نباشد. ۳00حاصله را جزو آمار خود بیاورد، در حالی که اصوالً ممکن است تولید دسته 

 ساز است.دهیم مشکلبندی نیست که مشکل است، بلکه روشی که آن را مورد استفاده قرار میمثل خیلی چیزهای دیگر در زندگی، ایده موجود در بودجه )پ(
 شود.اگر بودجه را به منزله ابزاری برای تنبیه و تشویق بکار ببریم، آنگاه ریسک رفتارهایی که در باال بحث شد بیشتر می - 
شان باید فقط یکی از این ابزارها باشد. بهرحال، خیلی ها بسنجیم، و تحقق بودجهعملکرد شخصی تک تک مدیران را باید با طیفی از شاخص - 

 ای نسبتاً طوالنی بررسی کنیم، نه فقط طی دوره جاری.علمکرد را طی دورهحیاتی است که 

 سوال هفتم

 شود.ای مطرح میهای رفتاری، مقداری، نمایشی و تکنولوژیک مربوط به بودجه و کنترل بودجهدر این سؤال بسیاری از جنبه 

 .سؤال در واقع تهیه بودجه منعطف را در نظر ندارد 

 گزارش
 به: هیئت مدیره

 از: حسابدار مدیریت
 ۱۳ × 6بهمن  ۵تاریخ: 

 موضوع: بودجه و ارزیابی عملکرد
 مقدمه

 پردازم.های مطروحه میپیرو مذاکره کوتاه قبلی، به شرح مطالب زیر، به توضیح دغدغه
 بندیبودجه راهکار فعلی (i) )الف(

ت متمرکز از باال به آنها تحمیل شده است. چون یکی از مقاصد رسد بصوربخشنامه شده است، به نظر می "مشاوران"از آنجا که بودجه به  -
ها برای بهبود عملکردشان است، باید مواظب بود که سطح کارایی بودجه باید با انتظارات مشاوران و به نحو بندی، ایجاد انگیزه در آدمبودجه

 منطقی همسو باشد )سطح توقع مشاوران دیده شود(.
مشاوران به مشارکت در تهیه بودجه است. در این حالت هدف مورد قبول آنان خواهد شد و بودجه را مال خود راهکار جایگزین، تشویق  -
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 اند.کنند از نظر شخصی شکست خوردهشوند در رسیدن به هدفشان کوشش کنند و یا احساس میخواهند پنداشت. مشاوران یا تشویق می
نوشته شود، خصوصاً اگر قرار باشد  "بودجه آسان"این است که ممکن است سعی کنند  بندیخطر مشارکت دادن مشاوران در چرخه بودجه -

توان آن را حذف شان در برابر بودجه مورد بررسی قرار گیرد. اگر مازاد بودجه توسط مشاوران تحمیل شود، در آینده به سختی میعملکرد
 کرد.

 (ii) شکل بیانیه عملیاتی 
کند. اما، های ثابت و متغیر را در خصوص ساعات مشاوره قابل صورت حساب کردن، مشخص میات، هزینهبیانیه یا صورت وضعیت عملی -

 کند.مورد انتظار است، نمی "حساب کردنمبالغ واقعی قابل صورت"هایی که برای بحثی درخصوص هزینه
ا مورد محاسبه مجدد قرار داد و مساعد یا نامساعد بودن آنها ها رهای متغیر را باید با فعالیت واقعی منعطف )هماهنگ( نمود و مغایرتهزینه -

 را مشخص نمود.
های پذیر یا کنترل ناپذیر را طوری مشخص کند که توجه مشاوران را در خصوص مغایرت )انحراف(های کنترلمضافاً، گزارش باید هزینه -

 العاده، به اقدام مؤثر جلب نماید.فوق
 توان طراحی نمود.ای به شکل زیر میحرافات، صفحه گستردهبرای چرخه محاسبات ان  (ب)

 .ستونها: بودجه اصلی )اولیه(، بودجه منعطف، واقعی و انحرافات 

 دهنده(ها)با ذکر اقالم تشکیلسطرها: ساعات قابل صورتحساب کردن، هزنیه 
 

 انحراف واقعی بودجه منعطف بودجه اولیه 
     ساعت قابل صورتحساب کردن

     کارکنان اداریحقوق 
     حقوق مشاوران
     دستمزد متفرقه

     های مسافرت و وسائط نقلیههزینه
     تلفن

     التحریرچاپ، تمبر و لوازم
     اجاره محل و تجهیزات

     هاجمع هزینه
     درآمد)صورتحساب شده(

     سود)زیان(

های مندرج در ات براساس نرخ ساعتی مشاوره بصورت بودجه و واقعی نیز اختصاص داد. در این حالت رقمتوان محلی را برای اطالعات مبنای محاسبمی
های محاسباتی را نیز برای تبدیل اقالم اولی به شود. راهکار جایگزین این است که ضمن ارائه اطالعات، فرمولها و مبنای بودجه منعطف مشخص میستون

 ن دهیم:های متغیر( نشامنعطف )هزینه

ساعات مشاوره قابل صورتحساب کردن واقعی

ساعات مشاوره قابل صورتحساب کردن در بودجه اولیه
 

شود. پس از افزودن این رقم به هزینه ثابت )که قرار نیست با تغییر سطوح در فرمول باال، جمع هزینه متغیر قابل انتظار برای سطح فعالیت واقعی مشخص می
 آید.بودجه منعطف کل بدست میفعالیت، تغییر کند(، 

کنیم، به این ترتیب انحرافات بدست کنیم و با فرمول مناسب، هزینه واقعی را با هزینه منعطف مقایسه میسپس ارقام واقعی را در صفحه گسترده وارد می
 آید.می

=  000,۳9۵ ریال
160,000,000

(20 × 4)+(30 ×5)+(15 ×2)+(40 ×3)+(25 ×1)
 = 

 ن

=  000,۳88 ریال
130,000,000

(20 × 3)+(30 ×2)+(15 ×5)+(40 ×1)+(25 ×4)
 = 

 و



 ارزیابی عملکرد

 
 

50 
 

=  000,۲0۵ ریال
80,000,000

(20 × 3)+(30 ×3)+(15 ×2)+(40 ×4)+(25 ×2)
 = 

 هـ

=  000,۳۷4 ریال
200,000,000

(20 × 4)+(30 ×6)+(15 ×8)+(40 ×2)+(25 ×3)
 = 

 ی

 یر است:به شرح ز ۱۳ × ۵ماه عملیات واقعی طی دی
 

 ن (۱8 × 4( + )۳۳ × ۵( + )۱6 × ۲( + )۳۵ × ۳( + )۲8 × ۱= ) 40۲
 و (۱8 × ۳( + )۳۳ × ۲( + )۱6 × ۵( + )۳۵ × ۱( + )۲8 × 4= ) ۳4۷
 هـ (۱8 × ۳( + )۳۳ × ۳( + )۱6 × ۲( + )۳۵ × 4( + )۲8 × ۲= ) ۳8۱
 ی (۱8 × 4( + )۳۳ × 6( + )۱6 × 8( + )۳۵ × ۲( + )۲8 × ۳= )۵۵۲

 
 ایصورتحساب کنترل بودجه

 ارقام به میلیون ریال
   انحراف  هزینه واقعی  بودجه منعطف  بودجه اصلی 

          های تبدیل:فعالیت
 )مساعد(  ۱  ۱۵8  ۱۵9  ۱60 ن
 )نامساعد(  4  ۱۳9  ۱۳۵  ۱۳0 و

 )مساعد(  ۵  ۷۳  ۷8  80 هـ
 -  -  ۲06  ۲06  ۲00 ی

 )مساعد(  ۲  ۵۷6  ۵۷8  ۵۷0 جمع

 مدیران بنا به دالیل زیر عالقه ندارند که درگیر تنظیم بودجه واحدهای خود شوند: )ب(
 شوند؛تری ایجاد میشود و اهداف دقیقمازاد بودجه حذف می 

 توانند بازی در بیاورند و تقصیرها را گردن دیگران بیاندازند؛نمی 

 آید؛ین کار با عجله و غیردقیق از کار در میوقت زیادی ندارند که برای این کار بگذارند و بنابرا 

 بندی کافی ندارند و برای این کار آماده نیستند.معموالً دانش بودجه 

  
گیرد و سطح شود، حال آنکه منعطف، ارتباط بین هزینه و سطح فعالیت را در نظر میبودجه ثابت برای یک سطح معین از فعالیت تنظیم می (i) (پ)

 شوند.ای مختلف فعالیت، بررسی میههزینه در اندازه
کند. در این شرکت از کند، بودجه منعطف مقایسه بهتری بین نتایج واقعی و بودجه فراهم میها به واسطه سطح فعالیت تغییر میچون هزینه

 های اختیاری استفاده کرد.توان برای هزینهبودجه ثابت می
 (ii)  کنند، آنها را باید با هزینه برآوردی از قبل مقایسه نمود که بودجه هزینه با سطح فعالیت تغییر نمی از آنجا که این دو –تحقیق و بازاریابی

 کند..ثابت را تداعی می
 جمع هزینه دوره مفهوم عوامل فرمول: )ت(

 هزینه متغیر به ازای هر واحد فعالیت
 سطح فعالیت هر دوره

 هزینه ثابت دوره

y = 
a = 
x = 
b = 
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 خ سواالت فصلپاس
 کتاب( ۳۲4تا  ۳۲۳)اصل سواالت در صفحات 

 

 سوال اول

۱-۱  شود.در این شاخص، آنچه در دوره گذشته اتفاق افتاده شرح داده می 

 آید که بیشتر پندارگونه است.ها به عمل میهای تاریخی داراییای بین سود و قیمتمقایسه 

 کند.را تداعی می "بینیکوتاه مدت"کار رفته جاری، تمرکز روی نرخ بازده سرمایه به 
هایی که کسب و کارها در محیطی کالسیک است. در زمان "دستور بده و کنترل کن"انطباق با بودجه همان راهکار مدیریت و ارزیابی عملکرد  ۲-۱

های را تهیه و کنترل کرد. اما، در محیطداری های معنیشد با آن برنامهرسید و میبینی پذیر بود، این امر مناسب به نظر میپا برجا و پیش
های نو و تقاضای مرتباً در حال العمل به پیشرفتتراند، و بازارها دائماً در تغییرند، موفقیت به قدرت نشان دادن عکسامروزی که بسیار سیال

 تغییر مشتریان بستگی دارد.
کنند موجودی را کاهش دهند. اما به ، هزینه دارد، به همین دلیل همه سعی میکند. سرمایه در گردشموجودی کاال سرمایه را بشدت درگیر می ۳-۱

هرحال موجودی کاال دارایی ارزشمند کسب و کار است که برای کسب رضایت مشتری باید در دسترس باشد و با توجه به اشکاالت احتمالی 
د. از لحاظ فنی امکان دارد که با حداقل موجودی کارکرد اما این کار اش تعطیل و ناقص نشوزنجیره تامین، باید بقدری باشد که تولید و تحویل

 لزوماً منافع تجاری در بر ندارد.
های پولی، مثالً، حاشیه سود، نرخ بازده سرمایه بکار رفته، متوسط سنی شاخص عملکرد مالی یا شاخص مالی عملکرد عددی است منتج از ارزش 4-۱

شود. شوند که براساس اصول متداول حسابداری تهیه میهای مالی سازمان یافت میلی یا پولی در گزارشمطالبات و غیره. این اطالعات ما
آید. مثالً زمان تحویل کاال برحسب روز، زمان بین سفارش تا تحویل کاالی شاخص غیرمالی عملکرد اما از اطالعات حسابداری بدست نمی

 دهد.خریداری شده توسط مشتری را نشان می
روزه، شاخص کمی  ۱0شوند مربوط است. مثالً، زمان تحویل کاالی هایی از عملیات که به صورت عددی بیان میشاخص کمی عملکرد به جنبه ۵-۱

آید، گرچه ممکن است بتوان آن را با عدد یا درصد هم تعیین است. شهرت کسب و کار در قابل اعتماد و اتکا بودن، شاخص کیفی به حساب می
 شمارند(.مشتریان، ما را قابل اتکا می ۷۵% کرد )مثالً

6-۱  زمان تاخیر در تحویل )برحسب روز(؛ 

 بندی مشتریان براساس درخواست محصول/ خدمت اختصاصی؛درجه 

 تعداد استعالمات منجر به فروش نهایی؛ 

 بندی مشتریان نسبت به استاندارد  پاسخگویی به سواالت فنی.درجه 
 9۵گوئیم با ساعت ممکن را کار کرده باشیم، می ۱00ساعت از  9۵های معین. مثالً، اگر داکثر بازده از یک سری دادهکارایی یعنی گرفتن ح ۷-۱

 ایم.درصد کارایی کار گرده
جنایات ترین وسیله جلوگیری از شود گفت اثربخشای معین. مثالً، میها به منظور کسب نتیجهاثربخشی یعنی پیدا کردن ترکیب بهینه از داده -

های ورزشی میلیارد تومان صرف باشگاه ۵میلیارد تومان برای پشتیبانی از مدارس و  ۱۵میلیارد تومان برای پلیس،  ۱0جوانان این است که 
 کنیم.
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شود ابزار یهای عمومی گوناگونی هستند. اغلب دیده مای برای تامین هدفها( درگیر اقدامات پیچیدهها و بخشداریمقامات رسمی)شهرداری 8-۱
خورند. همینطور، توان خدمات عمومی را بنحو روشن و غیرقابل تردید، توضیح داد، بدرد نمیگیری کارایی به این علت که نمیسنتی اندازه

نیاز  "تردستی"توان بدست آورد که برای تعیین روش مناسب به های گوناگونی میها را با روشتوان آزمود چرا که هدفاثربخشی را سخت می
را پیدا کرد، آنگاه معیارسنجی  "بهترین تجربه"کند. اگر بتوان هست. معیارسنجی ابزار خوبی است چون امکان مقایسه موارد مشابه را فراهم می

 کند.خوب کار می
9-۱  بندی کارفرماها از مدارک دانشگاهی.دسته 

 ها توسط دولت.بندی مدارک و احراز عنوانطبقه 

 رک توسط دانشجویان.برآورد کیفیت مدا 

 اند.کار مشغول شدهماه به ۱۲التحصیالنی که ظرف تعداد فارغ 

 سال بعد از فراغت.  ۵التحصیالن، حقوق متوسط فارغ 

 سال پس از فراغت. ۵ای، التحصیالن شاغل به امر مدیریت/ کار حرفهتعداد فارغ 

 اند.از فراغت به دست آوردهسال  ۱0را ظرف  "افتخار ملی"التحصیالنی که عنوان تعداد فارغ 
۱0-۱  النعل بالنعل، به درد معیارسنجی اند که پیدا کردن جایی که طابقهای جزئی کارخود مختلفها و کسب و کارها به قدری در جنبهسازمان

 بخورد، بسیار مشکل است.

 .رقبای تجاری منتخب برای معیارسنجی، بعید است رازهای تجاری خود را فاش کنند 

 ماشین برای تولید محصول  -های گوناگون کارگرارهای گوناگون برای سنجش عملکرد وجود دارد، برای مثال، استفاده از ترکیبراهک
 وجود ندارد. "بهترین تجربه"مشابه وجود دارد. چیزی به نام 

  به نوعی از قابلیت توجیه  ها اقدامات دیگران را برای رسیدناست، سازمان "مشابهات"فرهنگ معیارسنجی کالً براساس مقایسه
 .کنندکپی می

 بهتر است هر سازمانی عملیات مشخص خود را برای بدست آوردن بهترین نتیجه با تاریخ و شرایط خودش سازگار کند.
 

 سوال دوم

 ارزیابی متوازن –  )الف(
های سنجش عملکرد سنتی مربوط به یستممیالدی ابداع شده است. هدف آن شکستن اتکای س 90و  80های دهه ارزیابی متوازن در سال 

ه معیارهای مالی عملکرد، و توسعه دیدگاه سنجش عملکرد و جلب توجه مدیران به در نظر گرفتن اطالعات مالی و غیرمالی است. با توسعه دیدگا
باط بین بهبود عملکرد کاری را با عملکرد مالی های گوناگون عملکرد بنگرند، و ارتکند به روابط بین جنبهمدیران، ارزیابی متوازن آنها را تشویق می

 سازد.برجسته می
 ارزیابی متوازن سه عامل اساسی دارد:

 مین دیدگاه مشتریان، باید رضایت مشتری را بهبود بخشید و اندازه گرفت. شرکت مورد نظر را باید ایراد شکایت از طرف مشتری را جدی بگیرد، ه
 دهنده رضایت یا عدم رضایت است.ها نشانینطور خریدهای مجدد او را، چرا که ا

 سازد. عوامل اصلی سنجش، تداوم ای از وضعیت آموزشی کارکنان قابلیت سازمان را در ایجاد انگیزه در آنان روشن میهای دورهنظرسنجی
ها را به دست ا اطالعات این حوزهکند تاستخدام، خالقیت و رضایت کارکنان است. شرکت یادشده از پرسشنامه، پژوهش و مصاحبه استفاده می

 آورد. هدف آن است که معلوم شود، برای مثال، آیا کارکنان احساس پشتیبانی در کار را دارند، و چقدر از شرایط کارشان رضایت دارند.

 ملیات تولیدی و خدمات پس آزماید، و اطالعاتی را درخصوص ابداعات، عآفرینی آن را میبررسی چرخه کسب و کار داخلی سازمان، کارایی ارزش
آورد. شرکت یادشده باید اطالعاتی نظیر درصد فروش محصوالت جدید، رشد فروش در مقایسه با رقبا، و سرعت نشان دادن از فروش را جمع می

 های مشتریان را بسنجد.العمل مناسب به درخواستعکس

های های مناسب نشان خواهد داد. ارزیابی متوازن، اما، جنبهنقدی و سایر جنبهاثر بهبود در این سه حوزه، خود را در سودآوری، جریانات مناسب 
سازی شود، توجه سازد. اگر راهکار ارزیابی متوازن پیادهسازد و اثر تغییر هر کدام را بر دیگری روشن میهای عملیاتی مربوط میمالی را به جنبه
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های عملکرد اصلی، به سمت حصول نتیجه شناخته شده و شود که در آن سنجهیتری جلب ممدیران شرکت یادشده از محصول به مدل کلی
 توان نتیجه گرفت.های عملکرد کلیدی، احتماالً بهتر میتحت بازبینی قرار خواهند گرفت. بنابراین به علت شناخت شاخص

 معیارسنجی )ب(
برند. هدف معیارسنجی اینست که سازمان در ها به کار میا و کاهش هزینههها معیارسنجی را به مثابه راهی برای بهبود چرخهبسیاری از سازمان 

های کسب و کار در موسسات فعال در یک ترین رقیب مقایسه کند. خیلی از چرخهباشد و همواره خود را با مناسب "بهترین"های مورد نظر حوزه
اسایی کرد، رقیبی که همان چرخه را دارد ولی ممکن است در صنعت به توان بهترین رقیب را شنصنعت به خصوص، یگانه نیستند، بنابراین می

های ناکارآمدی توان از یکدیگر آموخت و در حوزهها، میها و منابع مورد نیاز چرخهها، زمانشکل دیگری باشد. با تبادل اطالعات مربوط به هزین
توان امکانات معیارسنجی چرخه دریافت فروشد، و میظر تجهیزات اداری میها پیدا کرد. شرکت مورد نآگاه شد و راهبردهایی رای کاهش هزینه

های مشابه را از موسسه مشابهی که در حوزه جغرافیایی دیگری واقع است کسب کند. یا همین اطالعات را از سفارش، تحویل، انبارداری و انضباط
مشغول است بگیرد. )مهم چرخه یا پروسه کار است و نه صنعتی که شرکت موسسه دیگری که به کار فروش و تعمیر وسایل حرارتی یا الکتریکی 

 مترجم(. -در آن مشغول است
شود. اگر الزامات گذارد و به بهبود کارایی منجر میارزیابی متوازن تاثیر می "های کسب و کار داخلیچرخه"بهبود و توسعه معیارسنجی روی  

مدت، نوساناتی در جریانات نقدی شرکت یادشده پیش بوجود آید. در کوتاه "آموزش و رشد"یرات در آموزش کارکنان فراهم شود، آنگاه باید تغی
 خواهد آمد، ولی با مشخص شدن اثرات بهبود، وضعیت مالی نیز بهبود خواهد یافت.
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 پاسخ سواالت غیرتوصیفی فصل
 کتاب( 40۳تا  ۳9۵)اصل سواالت در صفحات 

 

 سوال سوم

 های تولیدی محصول پیشنهادیاسبات هزینهمح )الف(

 براساس هزینه مواد اولیه 

 Nروش   Eروش   

 ریال هر واحد  ریال هر واحد  

 000,6۱۲  000,6۵۳  مواد اولیه
 ۱۵0,۳۵  900,۳9  دستمزد

 ۷00,۱۱9  4۵0,۱0۵  (i)سربار 

 ۵۳0,۷۵  ۷90,۷0  (ii)سربار 

  ۱۳0,888  ۳90,8۲۳ 

(i)  از سربارهای تولیدی است.۵0ینه دستمزد، چون سربارهای مونتاژ و تست معادل سیصد درصد هز % 

(ii)  شود .% محاسبه می۵6۷/۱۱میلیون ریال است که  000,۱۳4تقسیم بر  ۵00,۱۵سربارهای مرتبط با مواد اولیه 

 براساس جمع کل تعداد دستگاه 

 Nروش   Eروش   

 000,6۱۲  000,6۵۳  مواد اولیه
 ۱۵0,۳۵  900,۳9  دستمزد

 ۷00,۱۱9  4۵0,۱0۵  (i)سربار 

 ۵60,۱۵۳  8۲0,۱۵۱  (ii)سربار 

  ۱60,966  4۲0,904 

(i)  سربار تولید است.۵0سیصددرصد  دستمزد، چون سربارهای مونتاژ  و تست معادل % 

(ii)  شود.به میریال در واحد محاس ۷4۵,۱میلیون ریال است که  800,8تقسیم بر  ۵00,۱۵سربارهای مورد نظر 

 مبنای هزینه هر قطعه 

 Nروش   Eروش   

 000,6۱۲  000,6۵۳  مواد اولیه
 ۱۵0,۳۵  900,۳9  دستمزد

 ۷00,۱۱9  4۵0,۱0۵  (i)سربار 

 ۵60,۱۵۳  890,۲۱9  (ii)سربار 

  ۱60,966  490,9۷۲ 

8 
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(i)  ت.های سربار تولیدی اس% هزینه۵0سربارهای مونتاژ  و تست   -سیصددرصد  دستمزد 

(ii)  شود. ریال می 000,946,۲0)سال گذشته( که معادل  ۷40میلیون ریال تقسیم بر  ۵00,۱۵سربارهای مربوط به مواد اولیه 
 های مختلف مورد استفاده در هر محصول:تعداد مجموعه

 
 Eروش   Nروش   

 86  86  های عمومیمجموعه
 *۱  ۲  های دیگرمجموعه

  88  8۷ 

 مجموعه قبلی ۲د جای * هر مجموعه جدی
 شده هر مجموعه:قیمت تمام

 ریال ۷4۵,۱ = 946,۲0/ 000,۱۲های فعلی مجموعه

 ریال 8۲0,69 =  ۳00/946,۲0های جدید     مجموعه
 های سربار مربوط به مواد اولیه هر محصولهزینه

 ریال  

 ۵60,۱۵۳ =  ۷40,۱ ×مجموعه  E    : 88روش 

 0۷0,۱۵0 =  ۷4۵,۱ ×مجموعه  N    : 86روش 
 8۲0,69 =  8۲0,69 ×مجموعه  ۱ 

  890,۲۱9 

 سوال ششم

دهد. با توجه به ریال در ساعت را بدست می ۲۵0,۱، نرخ جذب سربار 000,400میلیون ریال و ساعات کار مستقیم  ۵00های سربار به مبلغ هزینه )الف(

 های سربار به شرح زیر است:هزینه (OAR)نرخ جذب سربار 

 در واحد –ل ریا 

A ۲۵0,۱ 

B ۷۵0 
 

 هادریافت مجموعه  )ب(

 دریافت مواد اولیه 

 ها و مواد اولیه.توزیع مجموعه 

 شود.ها با استفاده از تعداد کارکنان غیرمستقیم درگیر در هر فعالیت به نتایج زیر منجر میهای سربار مربوطه به این محرکهزینه

 ریال در هر دریافت. 000,۱0میلیون ریال؛  ۲۵0 –ها دریافت مجموعه 

  ریال در هر دریافت. ۵00,۱۲میلیون ریال؛  ۱۲۵ –دریافت مواد اولیه 

  ریال هر صادره. 000,۲۵میلیون ریال؛  ۱۲۵ –توزیع 
 بنابراین جمع سربار جذب شده به این شرح است:
 هر واحد جمع 

A 000,8۷۵,۲ 8۷0,۲ 

B 000,۲۲۵,۱ ۵0 



 فصل هشتم 

 
 

 
 57 

 

ها تری از فعالیتدارتر از )الف( است چون اولی براساس تحلیل حساسهای تمام شده محصوالت در روش )ب( معنیگویند بمی ABCطرفداران  )پ(

 ABCتر است، اگر های درگیر در تولید دو محصول روشنهای نسبی فعالیتهای سربار افزایش یابد. مشخص است که اثر هزینهاست، اگر هزینه
 مورد استفاده قرار گیرد.

 

 شتمسوال ه

 نرخ جذب سربار دستمزد ساعتی: )الف(
=  000,۱۵۵ در هر ساعت دستمزد –ریال 

310,000,000

2,000
 

 سنتی –شده  واحد بهای تمام 
  R  S  T 

 000,600  000,۷60,۵  000,۳00  دستمزد مستقیم
 000,800,۱  000,900,۲  000,۲00,۱  مواد مستقیم

 000,۷۵0,۷  000,400,۷4  000,8۷۵,۳  سربار
 000,۱۵0,۱0  000,060,8۳  000,۳۷۵,۵  جمع

 ۲۳0,4  490,6  600,9  شده واحدبهای تمام
 Rمحاسبات 

 ریال   

 000,۳00 = 000,۱۲ × ۲۵ دستمزد مستقیم
 000,۲00,۱ = - مواد مستقیم

 000,8۷۵,۳ = 000,۱۵۵ × ۲۵ سربار
 600,9 = 000,۳۷۵,۵ ÷ ۵60 شده واحدتمام

کند. محرک هزینه را های پشتیبانی مورد عمل سازمان، توسعه پیدا میا تحلیل دلیل ایجاد هزینه سربار به عنوان عملکرد فعالیتب ABCروش  )ب(
 دهیم.های چند محصوله، مورد استفاده قرار میدار به محصوالت مختلف تولیدی شرکتها بروشی معنیبرای تسهیم هزینه

 اند:زیر تعیین و شناسایی کردههای هزینه را بشرح مشاوران محرک 

 کنندگان؛ها از تامیندریافت مجموعه 

 تنظیم خطوط تولیدی؛ 

 های کیفیتی؛بازرسی 

 .توزیع کاال به مشتریان 

 به شرح زیر است: Tو  S,Rها به تسهیم هزینه
 های هر فعالیتتعیین جمع هزینه -1مرحله 

 )ارقام به ریال(     
 جمع  توزیع  انبارها  اهتکنیسین  نگهداری  عملیات 

 ۳۳0,6۱    000,۳۵  8۳0,۳  ۷۵0,۳  ۷۵0,۱8 دریافت لوازم
 000,۳4  ۵00,۱۷  ۵00,8۷ تنظیم خطوط

8۵0,۱۷ 

     8۵0,۱۵6 

 ۵00,۲۵      ۵00,۲۵     بازرسی
 ۳۳0,66  000,40  -  8۳0,۳  ۷۵0,۳  ۷۵0,۱8 توزیع

 000,۱۲۵  000,۲۵  000,8۵  000,۳۵  000,40  000,۳۱0 

 شوند.ها برای تعمیرات، همگی به نسبت قیمت تجهیزات سرشکن میعملیات)تجهیزات(، نگهداری و سهمی از مزد تکنیسین
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 محاسبات برای فعالیت تنظیم خطوط:
 شود:هزینه عملیات و نگهداری به تولید سرشکن می %۷0

۵00,8۷  =۷0 %× 000,۱۲۵ 
۵00,۱۷  =۷/0 × 000,۲۵ 

 شود:ها به تولید سرشکن مینهزینه تکنیسی %40
000,۳4  =4/0 × 000,8۵ 

 گیرد:درصد آن به تنظیم تعلق می ۷0شود که % از هزینه به نگهداری سرشکن می۳0ضمناً 
8۵0,۱۷  =۷/0 ×3/0× 000,8۵ 

 محاسبه هزینه هر فعالیت -۲مرحله 
 ریال    

 ۵80,6۲ = 000,۳۳0,6۱ ÷ 980 : رسید لوازم
 ۷۷0,۱۵۳ = 000,8۵0,۱۵6 ÷ 0۲0,۱ : تنظیم

 840,۳9 = 000,۵00,۲۵ ÷ 640 : بازرسی
 ۱۵۷ ,9۳0   = 000,۳۳0,66 ÷ 4۲0 : توزیع

 کنیم:شده واحد استفاده میها برای محاسبه قیمت تماماز نرخ -۳مرحله 
  R  S  T 

 000,600  000,۷60,۵  000,۳00  دستمزد مستقیم
 000,800,۱  000,900,۲  000,۲00,۱  مواد مستقیم
 ۲40,۷۵۲,۱  9۲0,۵0۱,۱  ۳60,6۲8,۲  دریافت لوازم

 ۲40,84۵,۱  860,۷6۷,۲  ۳۲0,460,۲  تنظیم
 ۱۲0,۷۱۷  ۷۲0,۳۱8  400,۳98  بازرسی

 ۷80,۲64,۷  0۵0,4۲4,۱۳  460,۷4۷,۳  توزیع
  ۵40,46۱,۱0  ۵۵0,6۷۲,۳6  ۳80,9۷9,۱۳ 
  680,۱8  080,۲  8۲0,۵ 

 Rربار: دریافت لوازم برای نمونه محاسبات هزینه س

 ۳60,6۲8,۲ =4۲ ×۵80,6۲ 
 واحد( 000,۱هزینه فصل )برای  )پ(

 ریال   
 000,000,۵  000,000,40 ÷ 8 هزینه طراحی

 000,960  80 × 000,۱۲ دستمزد مستقیم
 000,000,۲   مواد مستقیم
 000,۲۵۲,۱  ۵80,6۲ × ۲0 سربارها: دریافت

 000,۳0۷,۲  ۷۷0,۱۵۳ × ۱۵ تنظیم
 000,۱9۵,۱  840,۳9 × ۳0 بازرسی

 9۳0,۱۵۷  000,6۳۲× 4 توزیع
 000,۳46,۱۳   جمع

 ۷00,۳۳۷,۳   % سرک۲۵
 000,68۳,۱6   هزینه فصل
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 واقعی فصل: هزینه نهایی

 ریال   
 000,698,۵  000,000,40 ÷ 0۲/۷ هزینه طراحی

 000,960   دستمزد مستقیم
 000,000,۲   مواد مستقیم

    ر متغیر:سربا
 000,۷۲0,۳  = 80(( 000,000,۳۱0 ×6/0 × ۵/0) ÷ 000,۲) مربوط به دستمزد
 000,۳۵9,4  = ۳0(( 000,000,۳۱0 ×6/0 × ۵/0) ÷ 640) مربوط به بازرسی

   000,۷۳۷,۱6 

 پوشاند.روش پیشنهادی مدیر فروش، هزینه نهایی واقعی را نمی
تری بدهد. باید کار کرد تا دلیل اختالف بین دو روش شود روش سنتی جواب دقیقای ثابت و متغیر، باعث میمدت، تحلیل مشاوران از سربارهدر کوتاه

 شده واحد آنها هنوز مورد نیاز است.های هزینه و بهای تماممشخص شود، یعنی درک اساسی محرک
 

 محاسباب برای هزینه نهایی واقعی فصلی:
 % در هر فصل است.۳ه هشت فصل، و دهنده عامل کاهشی جمع شوندنشان 0۲/۷

 آوریم، یعنی:% آن با ساعات کار متغیر است بدست می۵0درصد سربارها متغیرند و  60سربار مربوط به دستمزد را از روی این واقعیت که 

 به ازای هر ساعت دستمزد =
310,000,000 ×0/6×0/5

2,000
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 پاسخ سواالت غیرتوصیفی فصل
 کتاب( 4۵9تا  4۵۳االت در صفحات )اصل سو

 
 سوال اول

 پاسخ: )ب( ۱-۱
 کننده سود کند.کند که قیمت تامینریالی است. این قیمت تضمین می 000,۲۵، قیمت بازار Aگذاری دوگانه توسط قیمت قیمت

 ریالی است. 000,۱۵تعرفه دو قسمتی قیمت انتقالی در هر واحد معادل هزینه نهایی 
 

 پاسخ: )ب( ۲-۱
سازی سود، قیمت انتقالی باید )هزینه نهایی + هزینه گذشت یا فرصت( باشد. ظرفیت کافی برای تامین همه تقاضا وجود با استفاده از قاعده حداکثر

 دارد، بنابراین هزینه گذشت صفر است و هزینه متغیر داخلی:
 000,۲4 × 60% - ۵00,۱=  900,۱۲ریال 

 
 پاسخ: )ب( ۳-۱

 ریال   

 B 000,۱0 × ۲ = 000,۲0تغیر قطعات برای محصول قسمت هزینه م
 000,۳۲ = + هزینه متغیر 60% قیمت انتقالی

 B  = 000,6هزینه متغیر سهم هر محصول قسمت 
  B  = 000,۳8جمع هزینه متغیر/ نهایی قسمت 

ریال باشد. این درآمد  000,۳8نی که درآمد نهایی اش برابر شود، یعنی زمااش با درآمد نهاییفروشد که هزینه نهاییتا آنجا می Bقسمت  
 واحد محصول است. ۵برای 

 پاسخ: )پ( 4-۱
 ریال  

 000,۲۷0 قیمت بازار 
 000,۱۵0 بهای تمام شده 
 000,۱۲0 سود قبل از مالیات 
  سود بعد از مالیات هر واحد: 
 000,90 000,000,900 ÷ 000,۱0واحد  
 000,۳0 مالیات 

   000,۱۲0 ×  ۲۵=  % 000,۳0 ی از سود قبل از مالیات است:مالیات درصد

9 
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 پاسخ: )ب( ۵-۱
 ریال  ریال  

 000,۲00    قیمت بازار در انگلستان
   000,60  000,۱۵0 × 6/0 × ۵/۱/۱قیمت انتقالی 

   000,۳0  های انگلستانهزینه
    000,90 
    000,۱۱0 

 000,۳۳    مالیات
 000,۷۷  × 000,۱0= واحد  000,000,۷۷0  ریال

 پاسخ: )ت( 6-۱
 ریال  ریال 

 000,000,۱۵0   000,000,۲۵0,۱ × ۱۲% هزینه سرمایه
 000,۲00,4۷   درآمد اضافی

 000,۲00,۱9۷   سود
 000,۵00,۲4۷   استهالک

 000,000,48۷   هزینه ثابت
   000,۷00,9۳۱ 

 060,۳۱   حاشیه فروش هر واحد
 پاسخ: )ث( ۷-۱

=  ۲9% < ۲4%  بول ق
21,600,000

75,000,000
 P= بازده   

=  ۳6%             رد       
2,500,000

7,000,000
  =

کاهش در سود

کاهش در سرمایه
 Q= بازده  

=  ۳۱%     رد     
(500,000,000 ×50%  ×2/5%)

20,000,000
  =

هزینه تخفیف

کاهش بدهکاران
 R= بازده  

 سوال دوم

 شود:بندی محصوالت در هر مورد بسادگی با محاسبه حاشیه فروش محصوالت از بین سه نقطه نظر جایگزین محاسبه میرده ()الف

   D  e  f 
(i) ریال هر واحد  ریال هر واحد  ریال هر واحد  قسمت قطعات 
 000,۳0  000,۲0  000,۲0  قیمت فروش 
 000,۱0  000,۱۲  000,۷  هزینه متغیر 
 000,۲0  000,8  000,۱۳  ه فروشحاشی 
 ۱  ۳  ۲  الویت 

 شود:سود قسمت با ترکیبی به شرح زیر حداکثر می 

f/z000,۳0 e/y 000,۱0 d/x 000,۱0 
   X  y  z 

(ii) ریال در واحد  ریال در واحد  ریال در واحد  قسمت تولیدی 
 000,60  000,60  000,۵6  قیمت فروش 
 000,۱6  000,۱0  000,۱0  هزینه متغیر 
 f,e,d  000,۲0  000,۲0  000,۳0قیمت انتقالی  
 000,۱4  000,۳0  000,۲6  حاشیه فروش 
 ۳  ۱  ۲  الویت 
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 شود:سود قسمت با ترکیب محصوالتی به شرح زیر  حداکثر می

f/z000,۱0 e/y 000,۳0 d/x 000,۱0 
 

   X  y  z 

(iii) ریال در واحد  ال در واحدری  ریال در واحد  کل شرح در مجموع 

 000,60  000,60  000,۵6  قیمت فروش 
 000,۱6  000,۱0  000,۱0  هزینه متغیر 
 000,۳0  000,۲0  000,۷  هزینه متغیر قطعات 

 000,۳4  000,۳8  000,۳9  حاشیه فروش 

 ۳  ۲  ۱  الویت 

 شود:سود شرکت با ترکیبی محصوالتی به شرح زیر  حداکثر می

f/z000,۱0 e/y 000,۱0 d/x 000,۳0 

گذاری انتقاالت باید سه حوزه را پوشش دهد. اول، تصویری منصفانه از سودهای قسمتی را بدست دهد. دوم، نباید پروسه هر سیستم کامل قیمت )ب(
ذاری انتقاالت که هر سه حوزه را گگیری در سازمان را مختل سازد. سوم، باید ارزان)کم هزینه( و ساده باشد. در عمل هیچ سیستم قیمتتصمیم

 بپوشاند، وجود ندارد.
شوند. این گذاری انتقاالت شرکت یادشده براساس قیمت فروش بازار است به اضافه اینکه تمام قطعات به صورت داخلی منتقل میسیستم قیمت

گیرد کدام واب بدهد. یک دلیل دارد، چه کسی تصمیم میتواند جکند ولی مسلماً دومی را نمیهای اول و سوم را تامین میسیستم احتماالً حوزه

باال را نگاه کنید( که سود  (i)قطعه الویت دارد؟ اگر تصمیم به قسمت قطعات واگذار شود محتمل است که الگوی محصول غلبه کند )بخش 

 کند.باال( ایجاد می (ii)ریال کمتر از حداکثر سود ممکن )مندرج در  000,000,۱00منهای  000,000,۱6۵,۱مجموعه معادل 

را به بیرون فروخت. این  fتوان تعطیل کرد و تمام محصول را می zامکان دیگر آنکه: اگر فروش به بیرون سازمان اجازه داده شود، تولید محصول 
میلیون ریال هزینه متغیر  ۱60ذف میلیون ریال درآمد خالص و ح ۳00رساند )با حذف میلیون ریال باالتر از حداکثر قبلی می 60کار سود کل را به 

 میلیون ریال هزینه ثابت(. ۲00و 
 

 سوال چهارم

 ریال در تُن 000,200% ظرفیت؛ قیمت انتقالی 80 (i) )الف(

 جمع  فروشیگروه خرده  گروه عمده فروشی   

     t600  000,000,۱۲0 × 000,۲00ریال          انتقال داخلی  

     t 000,۱  000,000,۱80 × 000,۱80ریال       فروش خارجی

   000,000,۲40    000,60 کیسه × 000,4ریال    فروش خارجی

   000,000,۳00  000,000,۲40   

     t600,۱  000,000,۱۱۲ × 000,۷0ریال         هزینه متغیر

   t600     000,000,۳6 × 000,60ریال            هزینه متغیر

   000,000,۱۲0     هزینه انتقال

   000,000,40  000,000,۱00   هزینه ثابت

 000,000,۱۳۲  000,000,44  000,000,88   سود ماهانه
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 ریال در تُن 000,180% ظرفیت؛ قیمت انتقالی 80

 جمع  فروشیگروه خرده  گروه عمده فروشی   

 000,000,۱۳۲  000,000,44  000,000,88   سود ماهانه فوق  
        هزینه انتقال: تغییر در

 000,۲0 ×t600  (000,000,۱۲)  000,000,۱۲   

   000,000,۷6  000,000,۵6  000,000,۱۳۲ 

 
(ii) 100 ریال در تُن 000,200% ظرفیت؛ قیمت انتقالی 

 000,000,۱۳۲  000,000,44  000,000,88   سود ماهانه فوق  
        هزینه انتقال داخلی اضافی:

   t400  000,000, 80  (000,000, 80) × 000,۲00یال ر      

        هزینه متغیر اضافی:
     t400  (000,000,۲8) × 000,۷0ریال  

 t400    (000,000,۲4)  000,000,۵۲ × 000,60ریال  
        فروش خارجی اضافی:

 000,000,۱۲8  000,000,۱۲8    000,40 کیسه× ۲00,۳ریال    
        د فروش فعلی:کاهش درآم

 (000,000,48)  (000,000,48)    000,60 کیسه× 000,8ریال    

 000,000,۱6  000,000,۲0  000,000,۱4   سود ماهانه

 ریال در تُن 000,180% ظرفیت، قیمت انتقالی 100  

 000,000,۱60  000,000,۲0  000,000,۱40   سود ماهانه فوق  
        تغییر در هزینه انتقال:

 -  000,000,۲0  (000,000,۲0)  000,۱ × 000,۲0ریال   

 000,000,۱60  000,000,40  000,000,۱۲0   سود ماهانه

میلیون ریال افزایش در سود خواهد  ۲8گیرد اما در صددرصد ظرفیت های انتقالی قرار نمیسود شرکت بتا به طور کلی تحت تاثیر تغییر قیمت )ب(
 داشت.

ها به فروشی در صددرصد ظرفیت، برای هر دو قیمت انتقالی کمتر خواهد بود. بنابراین کمبودی در احراز هدفسود حاصل از گروه خرده به هرحال 
 % کار کند، بوجود خواهد آمد.80دهد در ظرفیت فروشی ترجیح میعلت اینکه مدیر گروه خرده

 تر است.های فروش خارجی کمکند چون قیمتد را تحمل میفروشی تمام اثرات کاهش درآمدر حال حاضر گروه خرده )پ(
فروشی قانع شود، خروجی را افزایش دهد. شاید راهش آن باشد که قیمت انتقالی مخصوصی قیمت انتقالی را باید طوری تعیین کرد که گروه خرده 

 حاصله داشته باشد. ای از حاشیه فروش افزایشیبرای خروجی اضافی تعیین کنیم، که هر گروه سهم منصفانه

 ریال  

 000,۲8  000,۱60 -000,۱۳۲% افزایش در ظرفیت ۲0حاشیه فروش افزایشی از 

 000,۱4  سهم مساوی برای گروه عمده فروشی

 000,۲8  ((iiهای متغیر افزایشی )از قسمت )الف( )اضافه شود، هزینه

 000,4۲  % ظرفیت اضافی۲0هزینه انتقالی برای 
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 میلیون ریال % ظرفیت۱00حاصله، در سود ماهانه 
 شرکت بتا  خرده فروشی  عمده فروشی  

 ۱۲0  40  ۱60  (ii)سود نقل از )الف(
       تغییر در هزینه انتقالی:

   t400  (۷۲)  ۷۲ × 000,۱80هزینه فعلی  ریال 
   (4۲)  4۲  هزینه تجدید نظرشده باال

  90  ۷0  ۱60 

 کنند و راغب خواهند بود ظرفیت را به صددرصد باال ببرند.ود را تجربه میهر دو گروه افزایش در س
 شود:ساختار قیمت انتقالی به شرح زیر توصیه می

 000,۱80  تن اولیه انتقالی؛ 600ریال در تن برای 

 000,۱0۵ ( ریالt400 ÷ 000,000,4۲ در هر تن برای )تن بعدی انتقالی؛ 400 

 اشکاالت محتمل:
 آید.فروشی پیش میفروشی پیش بیاید، هزینه فرصت مربوط به تامین قسمت خردهمت عمدهاگر افزایش قی 

 آید.گذاری انتقالی دو الیه، کمی سردرگمی پیش میبا قیمت 

 
 سوال پنجم

 قسمت اول
 ارقام به میلیون ریال ؛ قیمت انتقالی برمبنای بازار15سناریوی 

 جمع  Bقسمت   Aقسمت    

     400,۲  (۲ ×000,40 × 000,۳0) انتقاالت داخلی
        فروش خارجی:

 (000,۳0 × 000,۲0)  600     
 (000,۱00 × 000,40)    000,4   
   000,۳  000,4   

        هزینه متغیر:
 (000,۲0 × 000,۱00)  000,۲     
 (000,۱۲ × 000,40)    480   

   400,۲  -   هزینه انتقال
        هزینه ثابت:

 (000,۵ × 000,۱00)  ۵00     
 (000,۱8 × 000,40)    ۷۲0   
   ۵00  400  900 

 
 ارقام به میلیون ریال ؛ قیمت انتقالی برمبنای هزینه متغیر15سناریوی 

 900  400  ۵00   سود فوق
        تغییر در قیمت انتقالی واحد:

 (000,۲0 - 000,۳0) × 000,80  (800)  800   
        ه ثابت:هزین

 000,000,۵00 × %80  400  (400)   

   ۱00  800  900 
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 ارقام به میلیون ریال ؛ قیمت انتقالی برمبنای  هزینه متغیر23سناریوی 

        انتقاالت داخلی:
 000,000,400 ( +000,۲0 × 000,۳0× ۲)  600,۱  -   

        فروش اضافی:
 (000,۲۵ × 000,۱0)  ۲۵0     

 (000,۳0 × 000,90)    ۷00,۲   

   8۵0,۱  ۷00,۲   

        های متغیر:هزینه
 000,۲0 × 000,۷0  400,۱     

 000,۱۲ × 000,۳0    ۳60   

   600,۱  -   هزینه انتقال

   ۷۲0  ۵00   هزینه ثابت:

 (۳0)  ۲0  (۵0)   سود/ )زیان(

 
 ارقام به میلیون ریال داردهای انتقالی جذبی استان؛ قیمت23سناریوی 

 جمع  Bقسمت   Aقسمت    

 (۳0)  ۲0  (۵0)   سود نقل از باال )ریال(
        تغییر در قیمت انتقالی

       600,۱ از باال

       ۵00,۱ (000,60 × 000,۲۵بازبینی شده )

   (۱00)  ۱00   

 ۳0  ۱۲0  (۱۵0)   سود )زیان(

 
 ارقام به میلیون ریال تقالی براساس قیمت بازارهای ان؛ قیمت29سناریوی 

 جمع  Bقسمت   Aقسمت    

        انتقاالت داخلی:
 000,۳۵ × 000,۳0 ×2  ۱00,۲     

        فروش خارجی:
 (000,۳۵ × 000,۷0)  4۵0,۲     

 (000,90 × 000,۳0)    ۷00,۲   

   ۵۵0,4  ۷00,۲   

        های متغیر:هزینه
 (000,۲0 × 000,۱۳0)  600,۲     

 (000,۱۲ × 000,۳0)    ۳60   

   ۱00,۲  -   هزینه انتقال

   ۷۲0  ۵00   هزینه ثابت

 9۷0  (480)  4۵0,۱   سود )زیان(
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 ارقام به میلیون ریال های انتقالی براساس هزینه متغیر؛ قیمت29سناریوی 
 جمع  Bقسمت   Aقسمت    

 9۷0  (480)  4۵0,۱   سود از قبل )زیان(
 تغییر در قیمت انتقالی واحد

(000,۲0 – 000,۳۵ )× 000,60  (900)  900   
   (400)  400   هزینه ثابت کلی

 9۷0  ۲0  9۵0   سود
 

 ارقام به میلیون ریال های انتقالی براساس هزینه جذبی استاندارد؛ قیمت29سناریوی 
 جمع  Bقسمت   Aقسمت    

 9۷0  (480)  4۵0,۱   از قبل  سود )زیان(
 تغییر در قیمت انتقالی 
(000,۲0 – 000,۳۵ )× 000,60  (600)  600   

 9۷0  ۱۲0  8۵0   سود
 

 قسمت دوم

 کند که قیمت انتقالی درکند که قیمت فروش از هزینه نهایی هر واحد بیشتر باشد. مدیر فرض میسفارش را به شرطی قبول می Bمدیر قسمت  )الف(
 هر صورت کالً متغیر است.

 
   (i) 

 ریال هر واحد
 (ii) 

 ریال هر واحد
      :Bهزینه متغیر مفروض هر واحد 

      قیمت انتقالی
   A  000,۵0واحد  ۲ ×000,۲۵ 
 A    000,۷0واحد  ۲ ×000,۳۵ 

 000,۱۲  000,۱۲   هزینه متغیر
   000,6۲  000,8۲ 

 000,6۵  000,۵۵   واحد –قیمت سفارش 
 000,۱۷  000,۷   زمان هر واحد

 کند )در هر دو صورت(.قبول سفارش را توصیه نمی Bمدیر قسمت 
 کند، به شرطی که حاشیه فروشی برای گروه متصور باشد.مدیرعامل قبول سفارش را توصیه می )ب(

 واحد کار کند. 000,۵0در ظرفیت کامل  Bشود قسمت واحد سفارشی باعث می 000,۲0در هر دو سناریو،  

دهد، که زیر ظرفیت است، بنابراین هزینه فرصت دیگری به واحد افزایش می 000,۱۱0( ۷0+  40را به اندازه ) Aخروجی و قسمت  ۲۳سناریوی  
 وجود نخواهد آمد.

 23سناریوی 
 ریال در واحد  ریال در واحد  

 000,۵۵    قیمت فروش
     هزینه متغیر گروه:

   A  :000,۲0 × ۲  000,40قسمت 
   B :  000,۱۲قسمت 

    000,۵۲ 
 000,۳    حاشیه فروش هر واحد
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 به این ترتیب مدیرعامل سفارش را قبول خواهد کرد.

 ۲9سناریوی 

دهای بیشتر کرده است. بنابراین هزینه فرصتی با تامین واحکاری می Aواحدی از محصول  000,۱۳0، تابحال در ظرفیت کامل ۲9تحت سناریوی  Aقسمت 

 بوجود خواهد آمد. Bبه قسمت 
 

 ریال در واحد  ریال در واحد  

 000,6۵    قیمت فروش
     گروه: "مربوط"های هزینه

   000,۵۲  هزینه متغیر مثل قبل

 هزینه فرصت

 واحد( ۲ × 000,۱۵*)حاشیه فروش از دست رفته

  

000,۳0 

  

 000,8۲    زیان

    (000,۱۷) 

 :۲9در سناریوی  Aفعلی واحد محصول  * حاشیه فروش

 000,۳۵ – 000,۲0=  000,۱۵ریال 
 مدیرعامل تحت این شرایط سفارش را قبول نخواهد کرد.
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