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نسبت هاي حسابداري

فعاليتهاينسبت1.

نقدينگيهاينسبت2.

اهرميياگذاريسرمايههاينسبت3.

سودآوريهاينسبت4.

ارزشيابيهاينسبت5.
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ميهناميدفعاليتنسبتباشدآمدهترازنامهاقالمازيكيآنمخرجدروتجاريواحدفروشمبلغآنصورتدركهكسريهرگونه

عاليت،فهاينسبت.رودكاربهرفتهفروشكااليشدهتمامبهايفروش،رقمجايبهاستبهترجنسيموجوديمورددرتنها.شود

.دهندمينشان(مديراناختياردرماليمنابع)هاداراييكاربرددررامديرانكارايي

گردشبتنسوگردشدرسرمايهبهكاالنسبتكاال،گردشنسبتمطالبات،وصولدورهازعبارتندفعاليتهاينسبتمهمترين

.جاريسرمايه

نسبت هاي فعاليت-1



رديفانواع نسبت هاي فعاليت

1

2

3

4

4

دفعات گردش سرمايه جاري= 
متوسط سرمايه در گردش

فروش

دفعات گردش سرمايه ثابت= 
متوسط دارايي هاي ثابت

فروش

دفعات گردش دارايي= 
متوسط جمع دارايي

فروش

درصد تغيير فروش= 
فروش سال قبل

فروش سال مورد رسيدگي-فروش سال قبل
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جاريسرمايهگردش-1-1

مبوود افوااي  نسوبت دليول بور ك. موثر بووده اسوتاين نسبت حاكي از آن است كه سرمايه در گردش تا چه اندازه در فروش،

.سرمايه در گردش تلقي مي شود؛ مگر قرائن ديگري مثل افااي  فروش، آن را نفي كند

دفعات گردش سرمايه جاري= 
متوسط سرمايه در گردش

فروش

گردش سرمايه جاري= 
سرمايه در گردش

فروش خالص

دفعات گردش سرمايه ثابت= 
متوسط دارايي هاي ثابت

فروش
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. دتوانايي واحد تجاري را در واريز بدهي هااي كوتااه مادش ن اان ماي دهانسبت نقدينگي به نسبتي اطالق مي شود كوه 

.اهم اين نسبت ها عبارتند از نسبت جاري و نسبت آني

بت هوا بوه نسبت هاي نقدينگي از مقايسه دارايي جاري يا اقالم تشكيل دهنده آن با بدهي جاري به دست مي آيد و بيشوتر ايون نسو

.اهم نسبت هاي نقدينگي عبارتند از نسبت جاري و نسبت آني. صورت عدد و يا درصد نشان داده مي شود

2-  
 

نسبت هاي نقدينگ



رديفانواع نسبت هاي نقدينگي

1

2

3

4

5

6

7

7

نسبت جاري= 
بذهي جاري

دارايي جاري

(آني)نسبت سريع= 
بدهي جاري

+ اوراق بهادار + نقد
مطالبات

نسبت نقدينگي= 
بدهي جاري

اوراق بهادار+ نقد

نسبت گردش نقدي= 
بدهي جاري

وجوه نقد حاصل از عمليات

فرجه تدافعي= 
تخمين مخارج روزانه

مطالبات+ اوراق بهادار + نقد

نسبت دارايي جاري= 
جمع دارايي

دارايي جاري

نسبت كفايت نقد= 
بازپرداخت بدهي بلندمدت+ خريد دارايي+ سود نقدي

وجوه نقد حاصل از عمليات
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جارينسبت-1-2

.گوييمميجارينسبتآيدميدستبهكهرانسبتيكنيمتقسيمجاريبدهيجمعبرراجاريداراييجمعهرگاه

ميجارينسبتباشدريال5ر000ر000آنجاريبدهيوريال10ر000ر000شركتيجاريداراييجمعكهصورتيدربنابراين

:شود

10ر000ر000
5ر000ر000

دارايي جاري
بدهي جاري

نسبت جاري=  =2=

جاريدارايينسبت-2-2

.دهدميت كيلراداراييكلازقسمتچهجاريداراييكهدهدمينشاننسبتاين

نسبت دارايي جاري= 
جمع دارايي

دارايي جاري
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آنينسبت-3-2

ميتهگرفنظردرم ابهويكساننقدينگيلحاظازجاريدارايياقالمهمهكهاينآنوداردبزرگنقصيجارينسبت

:كردتقسيمطبقهدوبهبايدراجاريدارايياقالملحاظاينازكهصورتيدرشوند

نقديهايموجوديتعريفاين.شدخواهدوصولنقداًفروش،راهدركوش يبدونياونقدحكمدريااستنقدآنچه

ايسيالهايداراييارقام،اينجمعبه.گيردميبردررادريافتنياسنادوهاحسابهمچنينوبانكوصندوقازاعم

.شودمياطالقآنيهايدارايي

وموادزااعمجنسيهايموجوديانواعكليه.شودتبديلمطالباتيانقدپولبهفروشطريقازبايدميكهجاريداراييازاقالمي

.گيرندميقرارطبقهايندركاال

طلبينتامدرتواندميبيشتر(جنسيموجوديبامقايسهمقامدر)آنيداراييكهدريافتتوانميآسانيبهمدتكوتاهلحاظاز

آيندهدرآنلغمبوزمانكهاستامريفروشوكندپيدانقديمبنايتااستفروشمستلامكاالزيراگيردقراراتكامحوربستانكاران

قطعيهجنببازگيردانجامدقتبا(هادشواريوجودبا)چندهرجنسيموجوديگذاريقيمتوارزيابيديگر،نظراز.يابدميتحقق

.كندپيداقيمتكاه ونقصانفروشهنگامبهياوعملدربساچهوندارد

دارايييمگفتكهطوريبه.شودمياستفادهآنينسبتازگيرد،ميفراراجاريبدهياندازهچهتاآنيداراييكهاينتعيينبراي

:ودشميمحاسبهزيرشرحبهآنينسبت.پرداخت هاپي وكاالوموادموجوديمنهايجاريدارايياقالمهمهازعبارتندآنيهاي

نسبت آني= 
دارايي آني
بدهي جاري
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شودمينجيدهسثابتداراييدرگذاريسرمايهميزانآنوسيلهبهكهنسبتييكي.هستندنوعدوبرگذاريسرمايههاينسبت

وعيينتويژهارزشبابلندمدشوجاريهايبدهيلحاظازراتجاريواحداستفادهموردماليرابطهكههايينسبتديگريو

جهوواندناميدههماهرميهاينسبترادومنوعهاينسبت.نمايدميبررسيراآنهاتركيبنحوهواقعدروكندميارزيابي

دهيبازحاصلوجوهكاربردازآمدهدستبهسودواهرممكانيكيكاربردازحاصلسودبينكهاستتشابهيازناشيآنتسميه

.داردوجودسهامصاحباننفعبهبلندمدت

واموكارانطلباندازهچهتابك د،تصفيهبهكاروآوردباربهزيانتجاريواحدعملياشهرگاهدهندن انكههايينسبت

ايهسرمهاينسبتضمندر.نامندميگذاريسرمايههاينسبترسند،ميخودمطالباشبهتجاريواحدآنبهدهندگان

هاينسبترديگعبارتبه.دهدمينشانگيردميبردرراماليمنابعكليهكهآناعممعنيبهراشركتسرمايهتركيبطرزگذاري

.دسنجميتجاريواحددرديگرانهايگذاريسرمايهباداردتعلق(سرمايه)سهامصاحبانبهراآنچهگذاريسرمايه

ضيبعآيدميدستبهويژهارزشبهبدهيكلياوبلندمدشبدهيجاري،بدهيتقسيمازمعموالً مذكورهاينسبت

.دهندقرارمخرجدرراهابدهيوكسرصورتدرراويژهارزشيعنيبرندكاربهرانسبتاينمعكوسكهدهندميترجيح

.اندداشتهاساسينق ماليمديريتتئوريپيداي درهانسبتاين

نسبت هاي رسمايه گذاري يا اهرم  -3
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:ازعبارتندگذاريسرمايههاينسبتمهمترين

ويژهارزشبهثابتدارايينسبت

بدهيكلنسبت

ويژهارزشبهجاريبدهينسبت

ويژهارزشبهمدتبلندبدهينسبت

.هستنداهرميهاينسبتنوعازديگرنسبتسهواولنوعازفوقنسبتچهارازاولنسبت



رديفانواع نسبت هاي سرمايه گذاري يا اهرمي

1

2

3

4

5

6

7

8

12

نسبت دارايي ثابت به ارزش ويژه= 
حقوق صاحبان سرمايه يا ارزش ويژه

دارايي ثابت

نسبت مالكانه= 
جمع دارايي ها

حقوق صاحبان سرمايه يا ارزش ويژه

نسبت كل بدهي= 
حقوق صاحبان سرمايه يا ارزش ويژه

(بلندمدت+ جاري)جمع بدهي ها

نسبت پوش  بدهي= 
بدهي بلندمدت

دارايي ثابت

وجوه نقد عملياتي به بدهي= 
(بلندمدت+ جاري )جمع بدهي ها

وجوه نقد حاصل از عمليات

نسبت پوش  بهره= 
هاينه بهره

هاينه بهره+ سود خالص قبل از ماليات

نسبت بار مالي وام ها و تسهيالت= 
هاينه بهره+ { قسط وام(/ 1-نرخ ماليات)}

هاينه بهره+ سود قبل از ماليات 

ش  هاينه هاي ثابت.نسبت پو= 
هاينه هاي ثابت

سود قبل از ماليات و هاينه هاي ثابت
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نسبت دارايي ثابت به ارزش ويژه-1-3

آن كار آساني از اين رو اظهارنظر نسبت به كفايت، كم و يا زياد بودن. مياان سرمايه گذاري در دارايي ثابت بستگي به نوع صنعت دارد

: ولي در هر حال بررسي با استفاده از فرمول زير شروع مي شود. نيست

نسبت دارايي ثابت به ارزش ويژه=  دارايي ثابت 

ارزش ويژه

ومشكلسباستكاريثابتداراييدرگذاريسرمايهلاومنظرنقطهازموسساتتفاوتلحاظبهباالنسبتبرايمطلوبحديتعيين

بروسساتموصاحبنظراناززياديعدهاينوجودبا.كرداظهارنظرديگرهايشركتياشركتباشركتيكوضعمقايسهباتوانميتنها

ازحاكيحداينتجاوز.كندتجاوز%75ازصنعتيغيرهايشركتدرو%100ازصنعتيواحدهايدرنبايدفوقنسبتكهباورنداين

چنيناينواستشدهگذاريسرمايهثابتداراييدرتجاريواحدازهاشركتواشخاصمطالباشازقسمتيكهاستآن

مديرانلياقتوكاردانين انهثابتداراييدرگذاريسرمايهبرايصحيحميزانيتعيين.شودنميتشخيصمطلوبمسلماًوضعي

توليدكهاينبرم روطشودميت خيصسودمندترباشدكمترثابتداراييدرگذاريسرمايهقدرهراصوالً.رودميشماربه

صنايعماننددكننسنگينگذاريسرمايهثابتداراييدركهكندميايجابصنايعبعضيكارماهيتوليباشدپذيرامكانفعاليتو

ازاغلببتنساينمتوسطحدشودميمرتباً دادهكهتغييراتيوتوسعهوكارخانهدربسيارگذاريسرمايهلاوملحاظبهكهفوالدوآهن

.شودميديدههمدرصد100ازبيشنسبتاستثناييموارددروكندميتجاوز75%

همويژهارزشدرصد20بهمواردبعضيدرودرصد35ازكمتربحثموردنسبتمتوسطحددستي،اباارآالتتوليدمورددربرعكس

.رسدمي
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بدهيكلنسبت-2-3

تواننديمخودمطالباشوصولبرايبستانكارانكليطوربهكهاستتامينيواطمينانمبينغالباً بدهيكلنسبت

:شودميمحاسبهزيرطرزبهوباشندداشته

نسبت كل بدهي= 
كل بدهي
ارزش ويژه

بهايوگيردميبردرراسهامصاحبانمايملكازسهميچهبلندمدشوجاريازاعمبدهيجمعكهدهدمينشاننسبتاين

بكارانطلباشدتربزرگنسبتاينهرچهطبعاً.داردوجودسهامدارانوطلبكارانبينايرابطهچهمالكيتلحاظازديگرعبارت

عاديغيروضعكندتجاوزآنازياوبرسددرصد100حدودبهمذكورنسبتوقتيمعموالً وداشتخواهندكمتريتامين

.رسندنميمطالباتشانتماميبهطلبكارانتصفيه،وورشكستگيصورتدركهاستاينآنمفهومزيراشودميتلقي

ويژهارزشبامدتبلندبدهيفقطبدهيكلجايبهكهدهندميترجيحبعضي.كنندميارائههمديگراشكالبهرابحثموردنسبت

باشدبارگترنسبتقدرهرطبعاًكه(زيرشكلبه)برندميكاربهرانسبتاينمعكوسهمايعده.شودتعيينآنهانسبتومقايسه

ارزش ويژه:شودميتشخيصترمطلوب
كل بدهي
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ويژهارزشبهجاريبدهينسبت-3-3

:شكلاينبهويژهارزشباجاريبدهيمقايسهازاستعبارتگيردميقراراستفادهموردزيادكهديگرينسبت

.شودميسنجيدهويژهارزشبابدهيكلازجائيموردايندرچهاستكوچكترقبلينسبتازنسبتاينمسلماً

تامينرايبپوش يچهخطربروزصورشدركهاستمدشكوتاهطلبكارانمطالباشوضعتعيينفوقنسبتكاربردازهدف

.كنندميپيداسهامصاحبانحقوقلحاظازمطالبات ان

بدهي جاري

ارزش ويژه

ويژهارزشبهمدتبلندبدهينسبت-4-3

.دهدمين انويژهارزشبامقايسهدررابلندمدشبدهيرابطهنسبت،اين
بدهي بلند مدت

ارزش ويژه
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مالكانهنسبت-5-3

كلبتنسباتفسيردروداردتعلقسهامصاحبانبههاداراييازمقدارچهكليطوربهكهدهدمين اننسبتاين

.داردناديكارتباطبدهي،

قراضاستنقدينگيتامينمحلكهدهدمين انزيرادانند؛مينقدينگيهاينسبتمكملرانسبتاينايعده

.نهيااستبوده

نسبت مالكانه= 
جمع دارايي ها

هحقوق صاحبان سرمايه يا ارزش ويژ



          

دير 
هب

  
را

نا 
ه

ر 
و

ن ش
 

د
       ي

          
              

    

   

ر 
و

ن ش
 س

ه

   و

رابنا هب

17

دوره گردش عملياش در صنعت
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دوره گردش عملياش در صنعت با ذكر منابع پولي



   

       

          
        
          

           

رابنا هب

ر 
ي

 د
اد

يار
  ي

با
ت

ر 
و

ن ش
 س

ه

ر 
و

ن ش
 

د
ي ر 

و
 ش

اد
يار

  ي
با

ت

   و

ا
 س

 
 

 

19

دوره بلندمدش گردش پول در دارايي ثابت واحدهاي صنعتي
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گردش كامل پول در يك واحد صنعتي
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تورم.9

رتيبتبدينمي شودماليصورت هاياقالمشدنواقعيغيرموجبوبودهكنترلقابلغيرعامليكعنوانبهكشورهااكثردرتورم

.داشتخواهدشديدينوساناتآنمقاديرتورموجودعلتبهآنماهيتونوعازجدايماليصورت هاياقالمازبسياري

قابلاطالعاتيتاريخيشدهتمامبهاياساسبراطالعاتصورتايندر،باشد%10زيركهاستاثربيزمانيحسابدارينظرازتورمنرخ

.بودخواهداعتماد

اين.مي ريادهمدررامالياطالعاتواستحادتورم%27بااليتورمومي دهدانحرافرااطالعاتكهاستتورمي%27تا%10تورم

.داشتخواهدكميبسيارارزشاطالعات
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شاخص گذاري-2

بهراساليكماادلايااندر.نماييماستفادهشاخص گذاريمدلازاستالزمماليصورش هايدرتورماثراشحذفبراي

.مي سنجيمآنباراسال هابقيةسپسوگرفتهنظردرپايهسالعنوان

.داده ايمقرارتحليلوتجزيهموردمدلايناساسبررامختلفسال هايسودبعدصفحةدرمثالبراي



سال

1376

1377

1378

1379

1380

1381
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اينبيانگردارداقتصادينگرشكهفوقمدل.استشدهسنجيده76سالثابتقيمت هاياساسبر1381سالسودمدلايندر

برخوردارتوجهيقابلموفقيتازشركتوداشتهرشد%110شركتسود1376سالگرفتنثابتبا1381سالدركهاستمطلب

.استبوده

تورم

3/17

20

4 /20

3 /12

6 /11

8 /15

شاخص

100

120

5 .144

3 .162

1 .181

7 .209

سود

5،568

4 .194

22،435

51،844

170،247

414،418

سود تعديل شده

5،568

16،170

15،526

31،943

94،007

197،624

درصد رشد

-

190

4-

106

194

110
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وسنجيده ايم1381سالخريدقدرتحسببرراگذشتهسال هايسود،استشدهنگاهسودبهحسابدارينگرشباكهمدلايندر

.رسيده ايمرشددرصدلحاظازمشابهنتايجهمانبهواقعدر

باتعديالتازبعد1378سالسودوجوداينبا1378سالدرسودمبلغبودنباالترباتوجهبااستمشخصكههمانطورهمچنين

.استبودهروبروكاه 4%

سال

1376

1377

1378

1379

1380

1381

تورم

3/17

20

4 /20

3 /12

6 /11

8 /15

شاخص

47.7

57.2

68.9

77.4

86.4

100

سود

5،568

4 .194

22،435

51،844

170،247

414،418

سود تعديل شده

11،675

33،906

32،560

66،999

197،146

414،418

درصد رشد

-

190

4-

106

194

110
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:همگنهايقيمتبراساسماليهايصورشتهيه

رايطشدروشوندميارائهوتهيهتاريخيهايارزشحسببرقاعدتاً،متداولاساسيماليهايصورتمي باشيدمستحضركهطورهمان

.نمايدكنندهگمراهكامالًراماليتحليلنتايجتواندميكهدارندزياديهاينارساييتورمي

نيازيرمكملماليهايصورتتهيهشودرفعزياديحدودتاتورميشرايطدرويژهبهاساسيماليهايصورتهاينارساييكهاينبراي

:استالزمموردحسب

:پولهمگنخريدقدرتحسببرياممكنهايقيمتبهماليهايصورت

صورتنچنيتهيهحالاينبا.شناسدميضروريتورميحادشرايطدرراهاييصورتچنينتهيهحسابداريالملليبيناستانداردهاي

عمومياخصشازاستفادهباهاييصورتچنينماليتحليلنمايد،عملبهترآتيهايگيريتصميمبرايتانمودهكمكراگرتحليلهاي

.گرددميتهيهغيردقيقضرورتاًوسادهنسبتاًهايتخمينباهاقيمت

.استآمدهدستبهگذشتهسالپنجطيدرتورمنرختعديلبراساس%7/308شاخص:توجه



دارايي ها پس از تعديلشاخص هادارايي ها

225،427پولي225،427نقد

6،765،271پولي6،765،271مطالباش از بانك مركزي

2،694،815پولي2،694،815مطالباش از بانك ها و موسساش اعتباري

4،880،395پولي4،880،395تسهيالش اعطايي و مطالباش دولتي

12،917،022پولي12،917،022تسهيالش اعطايي و مطالباش غيره

675،272پولي675،272اوراق م اركت و ساير اوراق م ابه

1،077،802پولي1،077،802سرمايه گذاري ها و م اركت ها

3082،445،840/ 1،171،9417دارايي هاي ثابت

پولي552،696ساير دارايي ها
اقالم غيرپولي)

(بي اهميت

552،696

792،576792،576اقالم در راه

31،753،21733،038،226جمع دارايي ها

بدهي و سرمايه

3،071،006پولي3،071،006بدهي به بانك مركزي

572،245پولي572،245بدهي به بانك ها و موسساش اعتباري

11،567،169پولي11،567،169سپرده هاي ديداري

866،421پولي866،421سپرده هاي پس انداز و م ابه

12،038،904پولي12،038،904سپرده هاي سرمايه گذاري مدش دار

1،766،526پولي1،766،526ساير سپرده ها

754،290پولي754،290ذخاير و ساير بدهي ها

2،195،524%308/ 1،052،0007سرمايه

26،729%308/ 12،8127اندوخته ها

183،283مابه التفاوش51،844سود و زيان اندوخته ن ده

31،753،21733،038،22626جمع

1379ترازنامه سال 
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گيريدرصد-3

:پذيردميانجامصورتدوبهمعموالًگيريدرصد

زمانيهايسريهايروش.1

سازمانيهايسريهايروش.2
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زمانيسري هايتحليلوتجزيهروش

محاسبهباشوووووود،برداشتهدرهمراعوووووددآنكهاعداديجمعباراعدديكبيننسبتماليهايدرصورت،كلبهجاءدرصد

دويانطقهمدوبينراامراينومي سنجيمآنبامي كنندمتأثرراحساباينكهرااقالميومي گيريمصدراثابتدارايي”مثال.مي كنيم

.مي دهيمانجووووواممشابه،شركت
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ت ريحيمثال

صورتوانزيوسودصورتترازنامه،شودبحثبيشتربخ ايندرشدهگفتههاينسبتكاربردومحاسبهچگونگيدربارهكهآنبراي

ادامهدر1376و1375هايسالبرايدارداشتغالخودرونوعيتوليدبهكهراصنعتيشركتيكرفتهفروشكااليشدهتمامبهاي

وفروشبههاينههاينسبتوتدافعيفرجهوسريعنسبتكاال،گردشمطالبات،گردشهاينسبتومقياسهمهايصورتوايمآورده

محاسباتدادنانجامبراي.ايمكردهتحليلومحاسبهاستشدهدادهتشخيصمفيدآنهامقايسهكهرامرتبطبدهيياداراييهايحساب

:ايمكردهاستخراجماليهايصورتهمراههاييادداشتازرازيراضافياطالعاتتحليل،و

متفرقهاجناسسايروفروشازبعدخدماتانباردرموجوداجناسيدكي،لوازمموجوديشاملترازنامهدركاالوموادموجوديحساب•

.استبودهريالميليون5،124بربالغ76سالپاياندروريالميليون3،376بربالغ75سالپاياندرهاموجوديگونهاين.است

.استبودهريال6،940مبلغ75سالابتدايدرتجاريمطالباتمياان•

.استبودهريالميليون27،546مبلغ75سالابتدايدركاالوموادسفارشاتمياان•

سالاستهالكهاينه.استشدهمحسوبسربارهايهاينهجاءثابتهايدارايياستهالكرفته،فروشكااليشدهتمامبهايصورتدر•

.استبودهريالميليون472بربالغ76سالاستهالكهاينهوريالميليون324بربالغ75



شركت سهامي عام الفبا

صورش سود و زيان مقايسه اي

76و  75براي سال مالي منتهي به پايان اسفند 

13761375

72،30473،388فروش

43،76646،610بهاي تمام شده كاالي فروش رفته: كسر مي شود

28،53826،778سود ناخالص

هاينه هاي عملياتي: كسر مي شود

2،6021،888هاينه هاي توزيع و فروش

6،6425،678هاينه هاي عمومي و اداري

9،2447،566جمع هاينه هاي عملياتي

19،29419،212سود عملياتي

ساير درآمدها و هاينه ها

2،6487،024درآمدهاي غيرعملياتي

(3،306)(3،980)هاينه هاي مالي

(14)(842)هاينه هاي غير عملياتي

3،704(2،174)خالص ساير درآمدها و هاينه ها

17،12022،916سود خالص قبل از ماليات

(14،012)(3،108)ماليات

14،0128،904سود خالص پس از كسر ماليات
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شركت سهامي عام الفبا

ترازنامه مقايسه اي

76و  75در پايان سال هاي 

29/12/7630/12/7529/12/7630/12/75

بدهي ها و سرمايهدارايي ها

سهم از كلمبلغسهم از كلمبلغبدهي جاريسهم از كلمبلغسهم از كلمبلغدارايي جاري

56،17465/2356،90494/35اسناد پرداختني37،72688/1510،71677/6موجودي نقد

2،89226/12،64467/1حساب هاي پرداختني تجاري6،02454/26،54413/4ريتجا-حسابها و اسناد دريافتني

9،66607/45،12424/3تسهيالت بانكي پرداختني7،25806/211،30014/7ساير حساب ها و اسناد دريافتني

30،31876/1232،04424/20ساير حساب هاي پرداختني49،15469/2056،57673/35موجودي مواد و كاال

78،71013/3311،02897/6پي  دريافت از مشتريان94،62883/3933،91242/21سفارشات مواد و كاال

2،97225/120،72409/13ذخيره ماليات بر درآمد10،68450/47،71087/4پي  پرداخت ها

سود سهام پرداختني و 
-1،43460/0پيشنهادي

180،82212/76128،46814/81جمع بدهي هاي جاري205،47449/86126،75806/80جمع دارايي هاي جاري

بدهي بلند مدشدارايي غيرجاري

9،63606/416،40036/10تسهيالت بانكي بلند مدت4782/021213/0سرمايه گذاري هاي بلندمدت

دارايي هاي ثابت پس از كسر 
23،49489/92،43654/1ذخيره مااياي پايان خدمت15،85267/614،06288/8استهالك

33،13095/1318،83690/11جمع بدهي هاي بلندمدت15،75263/617،29893/10ساير  دارايي ها

حقوق مالي صاحبان سرمايه32،08251/1331،57294/19جمع دارايي هاي غيرجاري

6،00053/26،00079/3سرمايه

1،80076/01،50095/0اندوخته قانوني

12،00005/53،00089/1اندوخته توسعه و تكميل

3،80460/152633/0سود انباشته

23،60494/911،02696/6جمع حق مالي صاحبان سرمايه

237،556100158،330100جمع بدهي ها و سرمايه237،556100158،330100جمع دارايي ها

31



بهاي تمام شده كاالي فروش رفته

40،29055،788موجودي مواد اوليه در ابتداي دوره

18،84222،002خريد طي سنوات: اضافه مي شود

59،13277،790مواد اوليه آماده براي مصرف

(40،290)(31،196)موجودي مواد اوليه در پايان دوره: كسر مي شود

27،93637،500بهاي تمتم شده مواد اوليه مصرف شده

3،6043،420دستماد

12،1509،596سربار توليد

43،69050،516بهاي تمام شده توليد

7،8825،874موجودي كاالي در جريان ساخت در اول دوره: اضافه مي شود

(7،882)(11،070)موجودي كاالي در جريان ساخت در پايان دوره: كسر مي شود

40،50248،508بهاي تمام شده كاالي ساخته شده

5،0283،130موجوي كاالي ساخته شده در ابتداي دوره: اضافه مي شود

45،53051،638بهاي تمام شده كاالي آماده براي فروش

(5،028)(1،764)موجودي كاالي ساخته شده در پايان دوره مالي: كسر مي شود

43،76646،610بهاي تمام شده كاالي فروش رفته
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شرح
ارقام به درصد

1380138113821383

100100100100دارايي هاي ثابت

19273133ساختمان

16141217زمين

27252010ماشين آالش

9101313ماشين آالش مستعمل

13111213حق االختراع

14121214سرقفلي

0/ 05/ 2116ساير

33

سال

صورت سود و زيان هم مقياس



زمينسال

1380223,545

1381290,275

1382302,615

1383579,862

ن زمي

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

1380 1381 1382 1383

ميليون لاير

زمينقدر نسبي سال
(به درصد)

138016

138114

138212

138317

ن ي زمي در نسب ق

0

5

10

15

20

25

30

1380 1381 1382 1383

درصد

34



ساختمانسال

1380311،528

1381601،457

1382896،407

13831،201،112

ن  ساختما

0

300,000

600,000

900,000

1,200,000

1,500,000

1380 1381 1382 1383

ميليون لاير

ساختمانقدر نسبي سال
(به درصد)

138019

138127

138231

138333

ن ي ساختما در نسب ق

0

10

20

30

40

50

1380 1381 1382 1383

درصد

35

3010504



ماشين آالشسال

1380476,316

1381513,971

1382594,862

1383428,567

ت ن آال ماشي

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

1380 1381 1382 1383

ميليون لاير

اشين آالشقدر نسبي مسال
(به درصد)

138027

138125

138220

138310

ت ن آال ي  ماشي در نسب ق

0
7

14
21
28
35

1380 1381 1382 1383

درصد

36

30105043010504



ماشين آالش مستعملسال

1380139,841

1381221,368

1382359,602

1383497,418

ماشين آالشقدر نسبي سال
(به درصد)مستعمل

13809

138110

138213

138313

ل ن آالت مستعم ماشي

0
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
700,000

1380 1381 1382 1383

ميليون لاير

ل ن آالت مستعم ي ماشي در نسب ق

0

5

10

15

20

1380 1381 1382 1383

درصد

37

30105043010504



5منطقه 4منطقه 3منطقه 2منطقه 1منطقه 

%100%100%100%100%100دارايي هاي ثابت

36.842.236.648.540.9ساختمان

8.39.515.810.56.8زمين

28.117.323.315.726.4ماشين آالش جديد

24.131.020.122.019.7ماشين آالش قديم

2.804.23.36.3ساير

38

روش تجزيه و تحليل سري هاي سازماني

.مي دهيمقرارتحليلوتجايهموردوسنجيدهيكديگربارامؤسساتماليصورت هاياقالمازيكهرسازماني،سري هايدر

سال
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:مقياسهمهايصورشتحليلوتهيه

بهرازنامهتاقالمكليهمقياس،همترازنامهدركاراينبراي.استشدهارائهبعدصفحاتدروتهيهمقياسهمزيانوسودصورتوترازنامه

.استشدهدرجمربوطستوندردرصدصورتبهنتيجهوتقسيمفروشبهزيانوسودصورتدروداراييجمع

اقالمازكيهرنسبيقدراول،ستوندر.استشدهتعبيهمربوطجدولدراضافيستوندوشودسادهمابورصورتهايتحليلكهآنبراي

دنقموجودينسبيقدرنسبتمثال،براي.استشدهدرجستونايندرحاصلوتقسيم75سالدرقلمهماننسبيقدربه76سالدر

.استشدهمحاسبهزيرترتيببه75سالبه76سال

76نقدموجودينسبيقدر÷75نقدموجودينسبيقدر=75به76نسبيقدرنسبت

35/2                                     =77/6                                 %88/15%

وتقسيم75سالدرقلمهمانمطلققدربه76سالدراقالمازيكهرمطلققدردومستوندربرودباالترتحليلقابليتكهآنبراي

.استشدهمحاسبهزيرترتيببه75سالبه76سالنقدموجوديمطلققدرنسبتمثال،براي.استشدهدرجستونايندرحاصل

76مبلغ موجودي نقد ÷ 75مبلغ موجودي نقد =             75به 76نسبت قدر مطلق 

52/3                                     =10،71637،726
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دارايي،كلبهنقدموجودينسبتيعنينسبي،قدرلحاظازاماشده75سالبرابر5/3ازبي 76سالدرنقدموجوديباالمحاسباتبنابر

سالدودراقالمنسبيقدردردرصد20تا10حدودتغييراتيمعموالًحسابرسانشدگفتهقبالًكهطوريبه.استرسيدهبرابر35/2به

.بودخواهدالزمابحسبهتفصيليودقيقرسيدگيوزيادبسيارنقدموجوديتغييراتترتيب،اينبه.گيرندمينظردرمناسبراپياپي

.اندشدهمشخصسايهبااندشدهشديدتغييردچاركهاقالميوشدهانجاممقياسمماليصورتهايدرمندرجاقالمكليهمورددركاراين

پايانماايايذخيرهدرآمد،برمالياتذخيرهبلندمدت،هايگذاريسرمايهكاال،وموادسفارشاتچوناقالمينقدموجوديبرعالوه

السدوطيدرفاحشيتغيراتدوره،پاياندرشدهساختهكااليموجوديوعملياتيغيرهايهاينهفروش،وتوزيعهايهاينهخدمت،

باوكامپيوتروسيلهبهبسيارسهولتباتواندميرامقياسهمماليصورتهاياستبديهي.اندرسيدهچندميكيابرابرچندبهوداشته

.كردتهيهكاربرگياگستردهصفحهافاارهاينرمازاستفاده



طبعاو,آنازقبلسالدرحسابماندهنمايانگر-1Xtپس,باشدtسالدرحسابماندهيامبلغنشانهXtكنيمفرضاگر

1+Xt2ترتيبهمينبه.شودميآنازبعدسالدرحسابماندهيارقمازحاكيXt-3وXt-ماندهازحاكيهايينشانه

.استقبلسالسهيادودرحساب

(  Period _ to _ period change Method)روش تغيير دوره به دوره -2

پي دروبيمطلنتايجرودبكاردرستاگرو,گيردميقراراستفادهموردكهاستروشيمعمولتريندورهبهدورهتغييرروش

غييراتترامحاسبهمالككهترتيباينبههاستدادهروندجبريمحاسباتبرمبتني,روشاين.دهدميدستبهبيني

.دهندميقرارگذشتهماليدورهچنديايكدرشدهايجاد

:دهيمتوضيحتوانيمميبهتررامطلب,سادهرياضيفنونازاستفادهبا

:استچنينمحاسبهفرمول,شوداستفادهنامند،ميمطلققدرتغييرطريقراآنکهاول،طريقازوقتي



سال بعد                                                                                            = سال آخر ( * سال آخر÷سال ماقبل )

(xt-1-xt + )xt  =1+xt

سال بعد= سال آخر ( + سال آخر–سال ماقبل )

:ازشدخواهدعبارت77سالبرايپرسنليهاينهبينيپي ,بريمبكارراآنازقبلسالوآخرسالفروشارقاماگرحال

پي  بيني هاينه پرسنلي = 76هاينه پرسنلي سال (+ 76هاينه پرسنلي سال –75هاينه پرسنلي سال )

(77)سال بعد  (668,636–645,901 + )645,901=

623,166=

:بودخواهدزيرشرحبهمحاسبهفرمول,كنيمعمل,نامندميتغييرنرخطريقراآنكه,دومطريقازگاههرو

(xt-1 ÷ xt + )xt =xt-1

سالپرسنليهاينهبينيپي يعني,بعدسالبهمربوطرقم,1376و1375سالهايفروشارقامازاستفادهبامجدداًكه

:بودخواهدزيرشرحبه,1377

پي  بيني هاينه پرسنلي = 76هاينه پرسنلي سال (+ 76هاينه پرسنلي سال –75هاينه پرسنلي سال )

(77)سال بعد 

623,939( =668,636 ÷645,901 * )645,901=



موزونميانگينروش-3

ديگريكمشابهويكسانهادورههمه,آندركهاستاينانددانستهوارد,دورهبهدورهتغييرروشيعني,باالروشبهكهايرادي

ماليهايدورهبراخيرماليهايدوره,آيندهوحالبينيپي لحاظازدانيم،ميكهطورهمان.شوندميمحاسبهومنظور

نزديكگذشتهبهحالارتباط.داشتمنظورمقياسهموپايههمنبايدراكهنهونوودارندبي ترتأثيروترجيحقديم

.استدورگذشتهازبي تر

ريبيضآنبراي,دورههرتأثيرواهميتدرجهتناسببهآندركهرودميكاربهموزونميانگينروش,نقصاينرفعمنظوربه

كارسوابقيبررسوحسابرسقضاوتوتجربهبهومشكلاستكاري,مقايسهموردهايدورهبرايضرايبتعيين.كنندميتعيين

.داردبستگي



نرخ يا درصد تغيير هاينه پرسنليهاينه پرسنليسال
نرخ موزون تغيير ضريب%هاينه پرسنلي 

%سنواتي 
مبلغ موزون تغيير 
سنواتي

(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)

1370361،936

1371400،77638،84073/110173/11038،840

1372518،609117،83340/129280/258235،666

1373592،31473،70521/114364/342221،115

1374553،047(39،267)37/93448/373(157،068)

1375668،636115،58990/120550/604577،945

1376654،901(22،735)60/96660/579136،410

283،96522/6652175/2269780،088جمع

6÷6÷21÷21÷

47،32887/11008/10837،147

(5( * )4( = )6)

(5( * )3( = )7)

نحوه به كارگيري روش ميانگين موزون

:گيريممينتيجهچنينكنيم،بينيپي را(1377)بعدسالپرسنليهاينهمياانبخواهيماگرباال،جدولمندرجاتاساسبر

:كنيمدهاستفاسنواتيتغييرموزوننرخازسنواتي،تغييرموزونمبلغجايبهكهداردوجودمحاسبههمينبرايهمديگريراه

به77پي  بيني هاينه پرسنلي سال ( =               1376)هاينه پرسنلي سال آخر+ مبلغ موزون تغيير سنواتي 
روش ميانگين موزون و به طريق تغيير قدر مطلق

683،048 =37،147 +645،901       =

به روش 77پي  بيني هاينه پرسنلي سال ( =  1376)هاينه پرسنلي سال آخر+ نرخ موزون تغيير سنواتي 
خميانگين موزون و به طريق تغيير نر

698،154 =08/108 * %645،901  =



ستند،هآيندهوحاضرزمانبهترنزديككهاخيرماليهايدورهبهكهاستاينبرمبتنيهممتحركميانگينروش

هايينيبپي بخواهدكاربركهموارديبرايهاروشسايربامقايسهمقامدرروشايندر.شوددادهبي تريتاثيرواهميت

بهراصنعتي.بازرگانيهايفعاليتفصليتغييراتكهاستايندرمايتاينعلتودهدمينتيجهبهتربنمايد،فصليياماهانه

وروزعوضباطبعاًًًوشودمياستفادهجديدتريارقاماز(موردبهبسته)فصلهرياوهرماهگذشتباوكندميمنعكسآساني

دادهتغييراتبنشيوفرازيعنينوساناتدورهطولابتدابايدميكاربرروش، اينازاستفادهدر.نمايدميتطبيقبيشترحالزمان

1373السازيعنيآخرچهارسالطيكهبينيمميجدولبهمراجعهبا.شودميترروشنموضوعمثاليذكربا.كندتعيينراها

سالهكراسالهدودورهاينآخرينطبعاً.شودميديدهتغييراتدورهيكوفعاليتدرنشيبيوفرازيكبارسالدوهر1376تا

:دهيمميرارقمتحركميانگينمحاسبهپايهوبينيپي مبناياست،مفيدتربينيپي برايوباشدمي1376و1375هاي

روش م انگ ن م حر . 4



] (تغييرات هاينه پرسنلي سال ماقبل آخر+ تغييرات هاينه پرسنلي سال آخر)÷2 هاينه پرسنلي سال ]

76 =

692،543 = ] 2÷(22،735–115،589) [ 645،901=

=76هاينه پرسنلي سال ](نرخ هاينه پرسنلي سال ماقبل آخر+ نرخ هاينه پرسنلي سال آخر)÷2[

702،417 =]2÷(6/96 + %9/120)%[645،901=

77ال پي  بيني هاينه پرسنلي س

ريق به روش ميانگين متحرك و به ط

تغيير قدر مطلق                                       

به 77پي  بيني هاينه پرسنلي سال 

غيير روش ميانگين متحرك و به طريق ت

نرخ                                       
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تبديلهايهزينه

هاييركتشدر.شودميمحصولبهاوليهموادبهتبديلصرفاًهاهاينهايناوليه،مواداستثنايبهتوليدهايهاينههمهازاستعبارت

توليديممستقغيرهايهاينهومستقيمدستمادشاملتبديلهايهاينهكنندميبنديطبقهگروهسهبهراتوليدهايهاينهكه

.است

مستقيمرغيهايهاينهدربرگيرندهتنهاتبديلهايهاينهكنند،ميبنديطبقهگروهدوبهراتوليدهايهاينهكههاييشركتدر

واوليههايهاينهدهندهتشكيلاجاايكنندميتقسيمگروهسهياگروهدوبهراتوليدهايهاينهكههاييشركتدر.استتوليد

:استزيرشرحبهتبديلهايهاينه

مستقيمموادهايهاينهاوليههايهزينه

دوگانهبنديطبقهگانهسهبنديطبقه

مستقيمموادهايهاينه

توليدمستقيمدستمادهايهاينه

دتوليمستقيمدستمادهايهاينهتبديلهايهزينه

دتوليمستقيمغيرهايهاينه

توليدمستقيمغيرهايهاينه



48

هاهزينهبنديطبقه

:كردبنديطبقهزيرمبانياساسبرراهاهاينهتوانمي

:تجاريكاركرد -1

توسعهوتحقيق(الف

فرايندوخدماتمحصول،طراحي(ب

توليد(پ

بازاريابي(ت

توزيع(ث

فروشازپسخدمات(ج
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:هزينهموضوعبهتسهيم-2

مستقيمهايهزينه(الف

مستقيمغيرهايهزينه(ب

:دهدميرخهزينهعاملسطحياميزاندركهتغييراتيبهتوجهبارفتاريالگوي-3

متغيرهايهزينه(الف

ثابتهايهزينه(ب
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:ميانگينيامجموع-4

كلهايهزينه(الف

واحدهايهزينه(ب

:ماليهايصورشدرهاهزينه-5

ايسرمايههايهزينه(الف

كاالموجوديبامرتبطايسرمايههايهزينه

كاالموجوديبانامرتبطايسرمايههايهزينه

ايسرمايهغيرهايهزينه(ب
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تسهيم هزينه

هزينه هاي مستقيم

هزينه هاي غير مستقيم

موضوع 

هزينه

سيستم هزينه يابي
سفارش كار

سيستم هزينه يابي
مرحله اي

واحد م خص از محصول
يا خدمت

انبوهي از محصوالش
يا خدماش م ابه
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هزينه يابي
سفارش كار

هزينه يابي
مرحله اي

موسسه    ▪
حسابرسي

مبارزاش سازمان  ▪
تبليغاتي

پردازش سپرده ها▪
در بانك

محمولهيانامهتحويل▪
وسيلهبهاستاندارد
پستمامور

ارسال يك دفترچه  ✓
راهنماي محصوالش براي  

م تري

يكبرايويژهتبليغ✓
مغازهجديدمحصول

داد و ستد غالش✓

تقاضاهايپردازش✓
مجلهجديدم تركان

مونتاژ هواپيما

خانه سازي

پاالي گاه نفت

توليد نوشابه

بخش توليديبخش بازرگانيبخش خدماتي

نمونه اي از هزينه يابي سفارش كار و هزينه يابي مرحله اي
در بخش هاي بازرگاني، توليدي و خدماتي
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هزينه يابي سفارش كار( نمودار) تصوير كلي 

مخزن هزينه هاي 
غيرمستقيم

مبناي تخصيص هزينه هاي 
غيرمستقيم

:موضوع هزينه
حسابرسي يك

شركت حمل و نقل

هزينه هاي مستقيم

پ تيباني حسابرسي

ساعت كار حرفه اي

هزينه هاي غيرمستقيم

هزينه هاي مستقيم

دستمزد
كاركنان
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(م ل    ريا )بودجه و نتايج واقعي: صورش سود و زيان موسسه

8x 13واقعي 8x 13بودجه 

هزينه كار حرفه اي
ساير هزينه هاي پرسنلي
حقوق كاركنان اداري

حقوق متخصصان اطالعاش
هزينه هاي اداري

ساير

هزينه غير پرسنلي
بيمه تعهداش حرفه اي
تحقيقاش حرفه اي

اجاره
تلفن، دورنويس، تكثير

مسافرش
ساير

كل هزينه ها

سود عملياتي

ريال33،120

14،400

درآمد
:هزينه ها

5،328

7،632

27،360

5،760

ريال29،700

13،770

1،840
1،230
1،100
820

4،990

2،069
540
1،913
1،530
718
9307،700

26،460

3،240

انحراف از بودجه

ريال( 3،420)

(630)

1،840
1،230
1،100
820

2،069
540
1،913
1،530
718
93068

(900)

(2،520)

(190)
222
(152)
(218)

(91)
(340)
(87)

100
(52)

2،030
1،008
1،252
1،038

2،160
880
2،000
1،430
770
392

(338)
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(ميليون ريال)بودجه و نتايج واقعي: صورش سود و زيان موسسه

هزينه يابي عادي گسترده هزينه يابي واقعي

فرمول كلي: قسمت الف
هزينه يابي عادي

هاينه هاي مستقيم

هاينه هاي غير مستقيم

هزينه يابي حسابرسي شركت حمل و نقل: قسمت ب

نرخ هزينه هاي 
مستقيم واقعي

نرخ هزينه هاي 
مستقيم واقعي

م نرخ هزينه هاي مستقي
بودجه شده

** *
مقدار واقعي ورودي 
هزينه مستقيم

مقدار واقعي ورودي 
هزينه مستقيم

مقدار واقعي ورودي 
هزينه مستقيم

نرخ هزينه هاي 
غيرمستقيم

م نرخ هزينه هاي غيرمستقي
بودجه شده

نرخ هزينه هاي
غير مستقيم بودجه شده

** *
مقدار واقعي مبناي 
تخصيص هزينه

مقدار واقعي مبناي 
تخصيص هزينه

مقدار واقعي مبناي 
تخصيص هزينه

هزينه يابي عادي گستردههزينه يابي واقعي هزينه يابي عادي

هزينه هاي مستقيم

هزينه هاي غير مستقيم

30،800،000-800*51،000

37،600،000-800*37،000

30،800،000-800*51،000

36،000،000-800*35،000

30،000،000-800*50،000

36،000،000-800*35،000

78،400،00076،800،00076،000،000
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روش هاي مختلف هزينه يابي براي موسسه

مخازن
هزينه هاي 
غيرمستقيم

مبناي تخصيص 
هزينه هاي 
غيرمستقيم

:موضوع هزينه
حسابرسي شركت
حمل و نقل

هزينه هاي مستقيم

هزينه هاي
غيرمستقيم

هزينه هاي 
مستقيم

دستمزد
كاركنان
حرفه اي

پ تيباني حسابرسي

هزينه هاي غيرمستقيم

هزينه هاي مستقيم

پ تيباني حسابرسي

ساعت كار 
حرفه اي

ساعت كار 
حرفه اي

تلفن،
دورنوي
س و 
رتكثي

دستمز
د 
متخص
ص 
اطالعا
ش

دستمز
د 

شريك 
حرفه 
اي

هزينه هاي غيرمستقيم

هزينه هاي مستقيم

پ تيباني  
عمومي 
حسابرسي

تلفن،
دورنوي
س و 
رتكثي

دستمز
د 
متخص
ص 
اطالعا
ش

دستمز
د 

شريك 
حرفه 
اي

بيمه تعهداش
حرفه اي

پ تيباني 
كاركنان 
دفتري

ساعت كار 
حرفه اي

مبلغ دستماد
حرفه اي

ساعت كار 
شريك

مسافر
ش و 
فوق 
العاده

دستم
زد 
همكار 
حرفه 
اي

:قسمت الف
يك مخزن هزينه غيرمستقيم
يك گروه هزينه مستقيم

:قسمت ب
يك مخزن هزينه غيرمستقيم
يك گروه هزينه غيرمستقيم

:قسمت پ
يك مخزن هزينه غيرمستقيم
چند گروه هزينه مستقيم

مسافر
ش و 
فوق 
العاده

دستم
زد 
همكار 
حرفه 
اي
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مخزن هزينه هاي 

غيرمستقيم

مبناي تخصيص هزينه هاي 

غيرمستقيم

:موضوع هزينه

خط محصول

هزينه هاي مستقيم

تصوير كلي هزينه يابي سفارش كار: قسمت ب

هزينه هاي غيرمستقيم

هزينه هاي مستقيم

كاالي 
خريداري 
شده 

براي فروش

بهاي تمام شده كاالي
فروش رفته

پ تيباني فروشگاه
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در مد
:ه ينه ها

سودآوري خط محصول در فروشگاه آسايش با استفاده از هزينه يابي بر مبناي فعاليت

سفارش

تحويل

چيدن در قفس

كاركنان

جمع هزينه

سود عملياتي

نسبت سود عملياتي به فروش

فروش

بهاي تمام شده فروش

برگ ت بطري

(ارقام به ميليون ريال) 7x13گزارش سودآوري ماهانه براي دي ماه: قسمت الف

نوشابه هاي 
غير الكلي

جمع غذاهاي بسته 
بندي شده

محصوالش تازه

1،200

800

360

840

23،600

2،850

77 /10%

26،450

20،000

400

2،800

5،840

3،600

7،360

69،600

420

06 /0

70،020

50،000

0

1،200

1،760

1،800

2،040

36،800

3،530

75 /8%

40،330

30،000

0

5،200

8،400

5،760

10،240

130،000

6،800

97 /4%

136،800

100،000

400
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مخ   ه ينه هاي 

غ رمس   م

اي مبناي  خص ص ه ينه ه

غ رمس   م

:م   ع ه ينه

 ط محص  

ه ينه هاي مس   م

تصوير كلي هزينه يابي سفارش كار: قسمت ب

هزينه هاي غيرمستقيم

هزينه هاي مستقيم

كاالي 
خريداري شده 

براي فروش

ي بهاي تمام شده كاال
فروش رفته

پشتيباني فروشگاه

هزينه هاي غيرمستقيم

هزينه هاي مستقيم

تحويلسفارش
چيدن در 
قفسه

پ تيباني 
م تري

تعداد
سفارش هاي
خريد

تعداد

موارد تحويل

ساعات چيدن 

در قفسه

تعداد

فروش

كاالي 
خريداري 
شده 

براي فروش

برگ ت 
بطري
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هزينه يابي دايره و سفارش در شركت ره آورد

تخصيص 
مهزينه هاي  غيرمستقي

استهالك اموال و 
تجهيزاش

هزينه هاي برق

دستمزد
ليدغير مستقيم تو

ساير هزينه هاي 
يدغيرمستقيم تول

مواد
ممستقي

:موضوع هزينه

توليد دستگاه

ويژه براي تهيه

خمير كاغذ

:موضوع هزينه

دايره توليد

دستمزد 
مستقيم
توليد
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مخ   ه ينه هاي 

غ رمس   م

اي مبناي  خص ص ه ينه ه

غ رمس   م

:م   ع ه ينه

 ط محص  

ه ينه هاي مس   م

تصوير كلي هزينه يابي سفارش كار: قسمت ب

هزينه هاي غيرمستقيم

هزينه هاي مستقيم

كاالي 
خريداري شده 

براي فروش

ي بهاي تمام شده كاال
فروش رفته

پشتيباني فروشگاه

هزينه هاي غيرمستقيم

هزينه هاي مستقيم

نصب قطعه
با دستگاه

نصب قطعه
با دست

لحيم كردن
كنترل 
كيفيت

قطعات 
ا نصب شده ب
دستگاه

قطعات 
ا نصب شده ب
دست

صفحه مدار 

چاپي

مدت زمان 

كنترل

مواد 

مستقيم

دستمزد 
مستقيم 
توليد

جابه جايي 
مواد

قطعه

مخازن هزينه هاي 
غيرمستقيم

مبناي
تخصيص هزينه

:موضوع هزينه
صفحه مدار چاپي

هزينه هاي 
مستقيم
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ايمرحلهيابيهزينهتوصيف

.فرماييدتوجهزيرمثالبه.استمثالارائهايمرحلهيابيهاينهيادگيريبرايراهترينساده

:مثال

نامبهتشركاينتوليديقطعاتازيكيجاايندر.كندميتوليدموشكونظاميتجهياانبرايقطعههاارانشهاب،توليدشركت

مستقيمنههايگروهيكدارايكهشودمياستفادهايمرحلهيابيهاينهسيستمازقطعهاينبراي.شودميگرفتهنظردر(الف)قطعه

واژمونتدايره:گذردميدايرهدواز(الف)قطعهازواحدهر.است(تبديلهايهاينه)مستقيمغيرهاينهگروهيكو(مستقيممواد)

آزماي دايره

مواد.ودشتوليدبازارتقاضاهايبرمبتنيخصوصياتازايمجموعهطبقوباشديكسانواحدهاتمامكهاستاينتالشوسعيتمام

ميانجامقطعهتوليدكارآخرينكهوقتيآزماي دايرهپاياندراضافيمستقيممواد.شوندمياضافهمونتاژفرآيندابتدايدرمستقيم

.شودميواقعتوليدمرحلهدوهرطييكنواختطوربهتبديلهايهاينه.شودميافاودهمحصولبهشود،
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يكنواختطوربهتبديلهايهزينه
شودمياضافهمرحلهطي

يكنواختطوربهتبديلهايهزينه
شودمياضافهمرحلهطي

دايره آزماي دايره مونتاژ
كاالي ساخته شدهانتقال

مواد مستقيم در ابتداي مرحله
اضافه مي شود

مواد مستقيم در پايان
مرحله اضافه مي شود



منسوجاشغذاييشرح
فلزاش 

اصلي
پااليششيميايي

%100%75%92%91%96هزينه يابي مرحله اي

418252525هزينه يابي سفارش كار

-812--ساير
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:مختلفصنايعدرايمرحلهيابيهزينهدربارهتحقيقيكنتيجه

ايلهمرحيابيهاينهازگستردهطوربهمختلفصنايعدرتوليديهايشركتكهدهدمينشاناستراليادرتحقيقيكنتايج

.دارنديابيهاينهسيستميكازبي هاشركتبرخيزيرااست؛بيشترصدازشدهگاارشدرصدهاي.كنندمياستفاده

شرح
چاپ و 

انت ار

اثاثه و

منصوباش

ماشين هاي اداري 

و كامپيوتر
الكترونيك

%55%43%38%20هزينه يابي مرحله اي

73636558هزينه يابي سفارش كار

910-13ساير
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.استمتفاوتگوناگونصنايعدرايمرحلهيابيهاينهازاستفادهدهدمينشانتحقيقنتياج

صنايعظيرن:شودمياستفادهگستردهطوربهكنند،ميتوليدانبوهحجمدرومتجانسكاالهايكهصنايعيدرايمرحلهيابيهاينه

.پاالي وشيميايياصلي،فلااتمنسوجات،غذايي،

بيشترايلهمرحيابيهاينهازكارسفارشيابيهاينهكاربردكنند،ميتوليد(مشابهغير)متفاوتومجاامحصوالتكهصنايعيدراما

.الكترونيكوكامپيوترواداريهايماشينمنصوبات،واثاهانتشار،وچاپصنايعنظير:است
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(بها)هزينهمركز-1

.ددارعهدهبهرابخ آنشدهانجامهايهاينهمقابلدرپاسخگوييمسئوليتآنمديركهاستشركتهرازبخشيهاينهمركا

رستورانهاينههايحسابدهيمسئوليتآن،مديركهاستهاينهمركايكتوليدي،شركتيكدررستورانپشتيبانيبخ مثالبراي

.داردعهدهبهرا

درآمدمركز-2

نسبتمركاآنبهكهداردعهدهبهرادرآمدهاييمورددرحسابدهيمسئوليتآنمديركهاستشركتهرازبخشيدرآمد،مركا

.شودميداده

دهايدرآممسئوليتواستمطرحدرآمدمركايكعنوانبهنصبواحددارد،اشتغالسرقتضددرهايساختبهكهشركتيدرمثالً

.داردعهدهبهرانصبواحد
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(هزينهودرآمد)سودمركز-3

بهراامركآنيافتهتحققهايهاينهودرآمدهامقابلدرحسابدهيمسئوليتآنمديركهاستشركتيكازبخشينيرسودمركا

عهدهبههمامانوتوأمطوربهرادرآمدمركايكو(هاينه)بهامركايكمسئوليتحقيقتدرسودمراكامديرانيعني.داردعهده

.دارند

:گذاريسرمايهمركز

انجاميگذارسرمايهويافتهتحققسودهايحسابدهيمسئوليتزمانهمطوربهكهاستشركتيكازبخشيگذاري،سرمايهمركا

.هستندسودمراكاتركاملنوعگذاريسرمايمركاز.داردعهدهبهرابخ آندرشده

سيستمديگريو(كارسفارش)متفاوتبهايابيسيستميكيشود؛ميعنوانبهايابيسيستمنوعدوصنعتيحسابداريادبياتدراصوالً

.(ايمرحله)يكسانبهايابي

.كندايفاليديكنق بهايابيسيستمانتخابدرتواندميشركت،خدماتارائهيامحصولفروشوبازاريابيفرايندنياوفعاليتنوع



68

سفارشكارش

قسمتدودارايسفارشكارتمعموالً.نامندمي«سفارشكارت»راآنكهشودميدرجكارتيدرسفارشهربهمربوطجائيات

م،مستقيموادشامل)محصولبهاياجاايديگرقسمتودرشودميتوصيفآندرسفارشكلياطالعاتقسمتيكدر.مجااست

:استزيرشرحبهموارديشاملمعموالًسفارشهرتوصيفياطالعات.گرددميدرج(شدهجذبسربارومستقيمدستماد

اندازه✓

رنگ✓

مدل✓

مقدار✓

سفارشزمان✓

تحويلزمان✓

دهندهسفارشم خصاش✓

سفارشيشماره✓

الزماطالعاشسايرو✓
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.شناسندميآنكدياشمارهباراسفارشچوناستايويژهاهميتدارايسفارشيشماره

مرحلهيكازسفارشكهاستاينآندليل؟دفترازنهشودمياستفادهكارتازچراكهاستاينشودطرحاستممكنكهسؤاليك

بايدبگيردرارقاستفادهمورددفتراگرشودجابجاسفارشهمراهكارتبايدوشودميمنتقلديگرنقطهبهاينقطهازياوبعدمرحلهبه

؟باشدسفارشكدامهمراه

سفارشارتك.استشدهدادهزيرنشاندرآنوكليمعمولينمونهيكولياستمتفاوتديگرشركتبهشركتيازسفارشكارتشكل

حكمارتكاينشد،تكميلسافرشكهاينازبعدوداردراساختجرياندركااليحسابمعينحكماست،نشدهتكميلكهزمانيتا

كااليساختبهايمعيننق مشتري،بهآنتحويلوسفارشفروشصورتدروكردخواهدپيداراشدهتكميلكااليحسابمعين

.داشتخواهدرارفتهفروش
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شركت آلفا
كارش سفارش

:اطالعاش مربوط به سفارش 

: ..............سفارش دهنده   

: ..............تاريخ سفارش      

: ..............مدل                       

: ..............رنگ        

: ..............اندازه     

: ..............تعداد      

: ..............شماره سفارش        

: ..............تاريخ تحويل              

: ..............تاريخ تكميل               

:اطالعاش بهاي سفارش 

جمعسربار جذب شدهدستمزد مستقيممواد مستقيم مصرف شدهتاريخ
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معيوبكاالهايوزائداشافت،

افت-1

پخ وتوليدشركتيكمثالبراي.محصولفرآوريوساختفراينداثردررفتهكاربهموادوزنياوحجمكاه ازاستعبارت

.شودميتبخيرآنازمقداريجوشاند،ميراشيرماست،توليدبرايوقتيلبني،هايفرآورده

اثردركهمواديبهاي.داردوجودموادافت(%5)گرم50يعنيشودميتبديلجوشيدهشيرگرم950بهخامشيركيلويكفرضاً 

ايندر)باقيماندهموادرويخودكارطوربهآنبهايوگيردنميقرارتوجهموردحسابداريمحاسباتدررود،ميبينازوناپديدفرآيند

.شودميسرشكن(مواد%95مثال

زاائداش-2

فرآينددركهاستاوليهموادازبخ آنزائدات.شودميحاصلشدهمصرفموادازبلكهنيستمحصولنوعازافت،همانندنيازائدات

داراياستمكنمومانندميجايبرفرآيندازتوليد،هايماندهپسياباقيماندهموادعنوانبهبلكهشود؛نميتبديلمحصولبهتوليد،

ايههاينهپرداختبهنيازهاآنريختندوربرايوداشتهمنفيارزشاستممكنحتيياو(صفربهناديك)ناچيايفروشارزش

.چوبيهايصندليسازندهشركتيكدرارهخاك.باشدنياحملوبارگيري



“شناسايي در زمان ايجاد” روش “شناسايي در زمان فروش” روش رويداد

ثبت نداردايجاد زائداش خاص
* * *موجودي زائداش        

* * *سفارش خاص -كاالي در جريان ساخت

ثبت نداردايجاد زائداش م ترك
* * *موجودي زائداش        

* * *كنترل سربار 

فروش زائداش خاص

به صورش نقد

* * *بانك 

* * *كاالي در جريان ساخت 

* * *بانك                          

* * *موجودي زائداش 

درصورش مابه التفاوش، كاالي در جريان يا سود و زيان، 

.بدهكار يا بستانكار مي شود

فروش زائداش م ترك

به صورش نقد

* * *بانك 

* * *كنترل سربار 

* * *بانك                         

* * *موجودي زائداش 

درصورش مابه التفاوش، كنترل سربار  يا سود و زيان،

.بدهكار يا بستانكار مي شود
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:استشدهخالصهساخت،بهايكاهندهحالتدرزائداشبابرخوردنحوهزير،جدولدر



“شناسايي در زمان ايجاد” روش “شناسايي در زمان فروش” روش رويداد

ثبت نداردايجاد زائداش
* * *موجودي زائداش        

* * *درآمد حاصل از شناسايي زائداش 

فروش زائداش 

خاص يا م ترك

به صورش نقد

* * *بانك                  

* * *درآمد حاصل از فروش زائداش 

* * *بانك                          

* * *موجودي زائداش 

درصورش مابه التفاوش در صورش وجود،

.به سود و زيان، منظور مي شود
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:استرزيجدولشرحبهمختلف،حاالتدرآنثبتگيرد،قرارتوجهمورد(غيرعملياتيياعملياتي)درآمدعنوانبهزائداتكهصورتيدر
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معيوبكاالي-3

آن،مكاناعدمياكاالنقصوعيبشدنبرطرفامكانحسببر.ندارندكاملطوربهراسالممحصوالتويژگيكههستندمحصوالتي

.كاريدوبارهقابلمحصوالتديگريو(ضايعات)شدهضايعمحصوالتيكي:شوندميتقسيمنوعدوبهمحصوالتاين

ضايعاش

.استمحصولنوعازبلكهنيست؛موادنوعاززائدات،خالفبرضايعات

وند،شنميتبديلسالممحصولبهها،آنرويمجددكارانجامباوندارندراسالممحصوالتويژگيكههستندمحصوالتيضايعات

.هستندتوليدفرايندبهبرگشتقابلغيريعني

.عاديغيرضايعاتديگريوعاديضايعاتيكيشوند؛ميتقسيمنوعدوبهآنبروزدليلحسببرضايعات
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عاديضايعاش(الف

شرايطدروهستندكنترلقابلغيركهاستعوامليناسالميايندليلوندارندراسالمويژگيكههستندمحصوالتيعاديضايعات

اين.تندهسفروشارزشدارايمعمولطوربهوهستندبرآوردوبينيپي قابلضايعاتنوعاين.شوندميايجادنياعملياتيكاراي

.شوندميمربوطخاصيمحصولياسفارشبهكهاينياوهستندمشتركوعموميياضايعاتگونه

:سفارشيكخاصعاديضايعاش(1-الف

ازپس،ضايعاتتوليدبرايرفتهكاربهساختبهايشود،ايجادسفارشيكخاصهايويژگيدليلبهعاديضايعاتكهصورتيدر

.شودميمنظورمذكورسفارشحساببهآن،فروشحاصلكسر

:توليداشبينم تركعاديضايعاش(2-الف

ايجاد-سفارشنوعبهتوجهبدون–توليدعاديفراينداثردرونباشدخاصسفارشيمساختازناشيعاديضايعاتكهصورتيدر

آنها،روشفارزشكسرازپسضايعاتساختبهايونيستضايعاتبدوناختصاصيبردليلسفارشساختباآنبروزهمامانيشود،

.شودميمنظورسرباركنترلحساببه
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عاديغيرضايعاش(ب

شوندمينتبديلسالممحصولبهكاريدوبارانجامباوندارندراسالممحصولهايويژگيكههستندمحصوالتيعادي،غيرضايعات

است؛شگيريپيقابلضايعاتنوعاين.دهندنميرخعملياتكارايشرايطوباشدميكنترلقابلكهاستعوامليناسالميايندليل

.هستندفروشارزشدارايمعموالًنياعاديغيرضايعات.نيستبرآوردوبينيپي قابلولي

كاريدوبارهقابلآحاد

,موادمجددفمصرياوكاريدوبارهانجاموتوليدخطبهبرگشتباوليهستندناسالمومعيوبضايعات،همانندكههستندمحصوالتي

.باشندعاديغيرياعادياستممكنشده،ضايعآحادهمانندنياكاريدوبارهقابلآحاد.شوندميتبديلسالممحصولبه
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عاديكاريدوبارهقابلآحاد(الف

مينديبطبقهعاديكاريدوبارهآحادعنوانبهشوندميكاريدوبارهمشمولكنترل،عواملنهوتوليدماهيتدليلبهكهواحدهايي

حالتدوايندرعملنحوهكهباشدسفارشاتوتوليداتكليهبهمربوطياوخاصسفارشيكبهمربوطاستممكنواحدهااين.شوند

.بودخواهدمتفاوت

خاصسفارشعاديكاريدوباره(الف-1

ميلتكسفارشهمانندواقعدروشودميمنظورسفارشهمانحساببهعيبرفعواصالحجهترفتهكاربهعواملبهايحالتايندر

.شودميبرخوردآنبانشده

م تركعاديكاريدوباره(الف-2

ابحسبهكاريدوبارهجهترفتهكاربهعواملبهاياستخاصيسفارشبارهگيريقابلغيروعاديكاريدوبارهكهحالتايندر

.شودميمنظورسوختسرباركنترل
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عاديغيركاريدوبارهقابلآحاد(ب

عنوانتحتحسابيكدرسربار،كنترلياوخاصسفارشيكحساببهشدنمنظورجايبهعاديغيركاريدوباره

.شودميبستهزيانوسودبهوشوندميانباشت"كاريدوبارهازناشيزيان"
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:ابييهزينهسيستميكطراحيبرايفعاليتمبنايبريابيهزينهسيستمباسنتييابيهزينهروشمقايسه

فعاليتمبنايبريابيهاينهسيستمكاربردشيوه4-8شكلازبقسمتخانوادگيبارگفروشگاهو4-4شكلدرساز،اباارشركتدر

مبنايبريابينههايسيستمو"سنتي"اصطالحبهروشبينتفاوت.استشدهارائهيابيهاينهسيستميكپاالي ياتجديدنظرجهت

:استزيرشرحبهفعاليت
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فعاليتمبنايبريابيهزينهروشسنتيروش

يمعدودتعداديككارخانهكليادايرههربراي✓

معموالً وداردوجودمستقيمغيرهزينهمخزن

اين

.نيستندمتجانسوهمگنهرينهمخازن

ميمستقيمغيرهايهزينهتخصيصمبناي✓

تواند

هزينهعاملكهداردامكانو)باشدهزينهعامل

.(نباشد

ممستقيغيرهايهزينهتخصيصمبناياغلب✓

يممستقدستمزذهزينهماننددارد،ماليجنبه

يا

.مستقيمموادهزينه

كهمستقيمغيرهزينهمخزنزياديتعداد➢

همگن

مختلفهايفعاليتبرايهستند،متجانسو

هايحوزهازيكهرطراحيبراي.داردوجود

مياايفاصلينقشعملياتيكاركنانفعاليت،

.كنند

تخصيصمبنايزياديبسياراحتمالبا➢

هزينهعاملهمانمستقيم،غيرهايهزينه

.است

يممستقغيرهايهزينهتخصيصمبناياغلب،➢

هكهاييقطعهتعدادماننداست،ماليمتغيرهاي

كنترلصرفكهزمانيمدشياشودميتوليد

.گرددميشدهتوليدمحصوالش


