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 فصل اول

حسابداري شعب متمرکز

. نمایدمیي خدماتشود که دور  از محل اصلی قرار گرفته و اقدام به فروش کاال یا ارائهیبه یک واحد تجاري اطالق م"هعبش"اصطالح
 زاما از دیدگاه حسابداري، هر شعبه یک مرک .آیدشعبه شخصیت حقوقی مستقل ندارد و صرفاً بخشی از یک واحد تجاري به حساب می

  .شودسود تلقی می

  :بداري وجود داردبطور کلی براي حسابداري شعب دو سیستم حسا

داري می شود و شعبه دفاتر  حسابداريهي ثبت و نگي مرکزسوابق حسابداري شعبه در ادارهيدر این روش کلیه :سیستم متمرکز -1
  .شودنیز گفته می"تم غیر مستقلسسی" ،به این روش. ندارداي  جداگا نه

-ي  مرکز ي  استفاده میاز سیستم حسابداري مستقل و جدا از ادارهدر این روش شعبه براي عملیات خود:تم غیر متمرکزسسی-2

به این  . گرددارسال  میيي مرکزي عملیات شعبه به ادارهي مالی براي  تهیه صورت هاي مالی ترکیبی، خالصهدورهکند و در پایان
  .شودنیز گفته  می"سیستم مستقل"روش ،

  .شودشود و مباحث دیگر در دروس پیشرفته مطرح میکز توضیحاتی ارائه میدر این مبحث فقط در مورد سیستم متمر

  سیستم حسابداري متمرکز

براي تفکیک حسابهاي شعبه از حسابهاي دفتر. کنددر این سیستم شعبه براي عملیات خود دفاتر جداگانه و مستقل نگهداري نمی
ي مرکزيافتنی شعبه، هزینه هاي شعبه، کاالي شعبه و غیره در ادارهمرکزي، حسابهاي جداگانه اي مانند بانک شعبه، حسابهاي دری

يشود و وجوه نقد حاصل از فروش کاال نیز به طور مستقیم به وسیلههاي شعبه توسط اداره مرکزي پرداخت میهزینه .شودایجاد می
-گیرد تا هزینهخواه در اختیار شعبه قرار مینعنوان تدر بعضی موارد نیز مبلغی به. گرددي مرکزي واریز میشعبه به حساب بانکی اداره

  .خود را پرداخت نمایدیهاي جزئ

  :کندي مرکزي کاالي ارسالی به شعبه را به سه روش قیمت گذاري، سیاهه میبه طور کلی اداره

  بهاي تمام شده-1

  بهاي تمام شده به عالوه درصدي معین سود-2

  بهاي فروش-3

  :مام شدهارسال کاال به بهاي ت -1

ي مرکزي بابت عملیاتحسابهایی که اداره. گرددي مرکزي به شعبه به بهاي تمام شده سیاهه میدر این روش کاالي ارسالی از اداره
  :کند عبارتند ازشعبه ایجاد می

باشد که باي مالی میکاالي شعبه در ابتداي دورهيیک حساب دائمی است و بیانگر بهاي تمام شده موجود"ي شعبهموجودي کاال"-1
شود و موجودي کاالي ابتداي دوره شعبه بادر پایان هر سال موجودي پایان دوره شعبه محاسبه می.سند افتتاحیه ایجاد گردید است

  .گرددشعبه بسته و موجودي پایان دوره شعبه با همین حساب افتتاح میکااليحساب
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م شده کاالي ارسالی به شعبه، برگشت از فروش و تخفیفات نقدي فروش شعبه بهیک حساب موقت است که بهاي تما"کاالي شعبه"-2
اٌشود ضمنبدهکار این حساب  و بهاي تمام شده کاالي مفقودي شعبه و کاالي بین راهی شعبه به حساب بستانکار این حساب منظور می

. ي حساب عملکرد شعبه می باشدب کاالي شعبه به منزلهحسااینبنابر. گرددمبلغ فروش شعبه نیز به بستانکار این حساب منظور می
باشد و ماندهي شعبه میزیان ناویژهبیانگر سود یاي مالی، بعد از اصالح حساب موجودي کاالي شعبهمانده این حساب در پایان دوره

  .شودحساب سود و زیان شعبه بسته میخالصهبه حساباین حساب در پایان دوره

باشد و در پایان دوره با خالصهیک حساب موقت است و بیانگر بهاي تمام شده کاالي ارسالی به شعبه می"ارسالی به شعبهکاالي"-3
  .شودبسته می )ي مرکزياداره(حساب سود و زیان

  .باشدیک حساب موقت است که بیانگر بهاي تمام شده کاالي مفقودي می"زیان کاالي مفقودي"-4

یک حساب دائمی است و به همراه موجودي کاالي شعبه در بخش داراییهاي جاري ترازنامه نمایش داده"ی شعبهکاالي بین راه"-5
  .شودمی

ها بهو پرداخت هزینه ها و واریزينیک حساب دائمی است که مبلغ فروش و دریافتی بدهکاران به حساب بدهکار آ"بانک شعبه"-6
  .گرددنکار این حساب منظور میي مرکزي به حساب بستاحساب بانک اداره

  .شودیک حساب موقت است که در پایان دوره با حساب خالصه حساب سود و زیان شعبه بسته می"هزینه هاي شعبه"-7

  .گرددهاي نسیه شعبه به این حساب منظور مییک حساب دائمی است که فروش"حساب هاي دریافتنی شعبه"-8

بدهکار اینک حساب موقت است که حساب هزینه هاي شعبه و زیان کاالي مفقودي شعبه بهی"خالصه حساب سود و زیان شعبه"-9
شود و در پایان دوره مانده این حساب با حساب خالصه حسابحساب و مانده کاالي شعبه به حساب بستانکار این حساب منظور می

.شودبسته می) اداره مرکزي(سود و زیان

باید توجه داشته باشید که کلیه ثبت هاي حسابداري. شودي در این روش در قالب چند مثال بررسی میحال نحوه تنظیم اسناد حسابدار
  .شوندتنظیم می) غیر مستقل(با فرض استفاده از سیستم متمرکز

در ماه جاريهاي شعبهاطالعات زیر خالصه فعالیت. نمایدشرکت امید محصوالت خود را به بهاي تمام شده براي شعبه ارسال می: 1مثال
  :است

  7,475,000    کاالي دریافتی از مرکز       -2              1,105,000موجودي کاال در ابتداي ماه       -1

  5,200,000فروش نقدي                       -4              455,000  ي مرکزي  برگشت کاال به اداره -3

  910,000    برگشت از فروش نقدي    -6                4,420,000    فروش نسیه                    -5

  104,000  تخفیفات نقدي فروش      - 8              325,000       برگشت از فروش نسیه      -7

  1,320,000     هزینه هاي شعبه        - 10                 1,690,000موجودي کاالي پایان دوره       -9

  )مسئله پایان فصل کتاب(.مطلوبست ثبت عملیات شعبه در دفاتر شرکت امید
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  7,475,000کاالي شعبه       

  7,475,000کاالي ارسالی به شعبه                 )1

  بابت ارسال کاال به شعبه  

  455,000کاالي ارسالی به شعبه    

  455,000کاالي شعبه                               )2

  بابت برگشت کاال از شعبه

  5,200,000بانک         

        5,200,000کاالي شعبه                 )3

  بابت فروش نقدي شعبه

  4,420,000ی شعبه    نهاي دریافتحساب     

  4,420,000کاالي شعبه                   )            4

  سیه شعبهبابت فروش ن

  910,000کاالي شعبه        

     910,000)     بانک( هاي پرداختنیحساب            )5

  بابت برگشت از فروش نقدي

  325,000کاالي شعبه         

  325,000هاي دریافتنی شعبه     حساب)             6

  بابت برگشت از فروش نسیه

  104,000کاالي شعبه    

  104,000هاي دریافتنی شعبه  حساب         )7

  بابت تخفیفات نقدي فروش نسیه

  1,320,000هاي شعبه    هزینه  

  1,320,000بانک               )               8

  هاي شعبهبابت پرداخت هزینه
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  1,105,000کاالي شعبه         

  1,105,000موجودي کاالي شعبه    )           9

  اصالح موجودي کاالي اول دورهبابت

  1,690,000موجودي کاالي شعبه        

  1,690,000کاالي شعبه           )                 10

  بابت اصالح موجودي کاالي پایان دوره

برگشت ازدر مورد فروش و. شودهاي شعبه توسط اداره مرکزي پرداخت میدر حل این مسئله فرض شده است که کلیه پرداخت: توجه
  .توان در یک سند حسابداري عمل کردفروش و تخفیفات نقدي فروش می

  .ریال بیانگر سود ناویژه شعبه است  1,846,000شعبه به مبلغمانده حساب کاالي. کنیمگیري میها ماندهحال از حساب

  1,846,000کاالي شعبه             

  1,846,000به        خالصه حساب سود و زیان شع)             11

  بابت بستن حساب کاال شعبه

  .هاي شعبه استشود که در این مثال فقط حساب هزینههاي موقت شعبه با حساب خالصه سود و زیان شعبه بسته میحال حساب

  1,320,000خالصه حساب سود و زیان شعبه        

  1,320,000هاي شعبه                      هزینه)             12

  هابابت بستن حساب هزینه

باشد که با حساب خالصه حساب سود و زیانحال مانده حساب خالصه حساب سود و زیان شعبه نشان دهنده سود ویژه شعبه می
  .شودبسته می) ي مرکزياداره(

  526,000خالصه حساب سود و زیان شعبه           

  526,000)      اداره ي مرکزي(زیانخالصه حساب سود و                      )13

  بابت بستن حساب خالصه سود و زیان شعبه

  .بنددمرکزي حساب کاالي ارسالی به شعبه را با حساب خالصه حساب سود و زیان میيحال اداره

  7,020,000کاالي ارسالی به شعبه             

  7,020,000  )اداره ي مرکزي(خالصه حساب سود و زیان)                14

  بابت بستن حساب کاالي ارسالی به شعبه
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) زیان شعبهومانده حساب خالصه حساب سود(ویژه شعبهي مرکزي مبلغ سودین  در حساب کل خالصه حساب سود و زیان ادارهابنابر
. گرددور میظو کاال ارسالی به شعبه در قسمت بستانکار من

5,000کاالي ارسالی به شعبه طی دورهوره صفر است ودر اول و پایان د) بهاي تمام شده(اههمانده کاالي شعبه به قیمت سی: 2مثال
اگر. باشدمی )اندي مرکزي پرداخت شدهاز طرف اداره( ریال80هاي شعبهو هزینهریال1,000ریال و کاالي برگشتی از شعبه به مرکز

هاي الزم و تعیینریال باشد مطلوبست انجام ثبت6,000شعبه طی دورهنسیهشریال مفقود شده و فرو500در شعبه کاالیی به بهاي
  )نمونه سوال مروري جامع بر حسابداري مالی.(سود خالص و ناخالص شعبه

  5,000کاالي شعبه    

  5,000کاالي ارسالی به شعبه  )            1

  بابت ارسال کاال به شعبه

  1,000    کاالي ارسالی به شعبه    

  1,000کاالي شعبه         )               2

  بابت برگشت کاال از شعبه

  80هاي شعبه   هزینه  

  80) اداره ي مرکزي(بانک)              3

  هاي شعبهبابت پرداخت هزینه

  500زیان مفقودي کاالي شعبه      

  500کاالي شعبه        )                    4

  بت مفقودي کاالي شعبهبا

  6,000هاي دریافتنی شعبه       حساب  

  6,000کاالي شعبه               )               5

  بابت فروش نسیه شعبه

  .بندیمهاي باال از حساب کاالي شعبه مانده گیري کرده و مانده حساب را با حساب خالصه حساب سود و زیان شعبه میحال بعد از ثبت

  2,500الي شعبه           کا  

  2,500خالصه حساب سود و زیان شعبه  )         6

  بابت بستن حساب کاالي شعبه

2,500توان نتیجه گرفت که سود ناویژه شعبه مبلغباشد میریال بستانکار می2,500با توجه به اینکه مانده حساب کاالي شعبه مبلغ
  .باشدریال می
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  .شوند تا سود خالص شعبه به دست آیدشعبه، حساب هاي موقت دیگر بسته میبعد ار بستن حساب کاالي

  580خالصه حساب سود و زیان شعبه    

  80          هاي شعبه  هزینه)               7

  500زیان مفقودي کاالي شعبه                       

  هاي شعبهبابت بستن حساب هزینه

باشد که نشان دهنده سودریال بستانکار می1,920کنیم که مبلغگیري میب سود و زیان شعبه ماندهحال از حساب خالصه حسا
  .شعبه است) ویژه(خالص

  1,920خالصه حساب سود و زیان شعبه    

  1,920) اداره ي مرکزي(خالصه حساب سود و زیان)                     8

  عبهبابت بستن حساب خالصه حساب سود و زیان ش

  .بندداداره مرکزي حساب موقت کاالي ارسالی را نیز با حساب ، خالصه حساب سود و زیان می ،در پایان

  4,000کاالي ارسالی به شعبه    

  4,000) ي مرکزياداره(خالصه حساب سود و زیان)              9

  بابت بستن حساب کاالي ارسالی به شعبه

  :شده به عالوه درصدي معین سودارسال کاال به بهاي تمام- 2

  . کندي مرکزي درصدي به عنوان سود ناویژه مورد انتظار به بهاي تمام شده کاالي ارسالی اضافه میدر این روش، اداره

-هاي حسابداري این روش هم مانند روش بهاي تمام شده است فقط در مواردي که ثبت مربوط به کاالي مرکز و شعبه است مابهثبت

گردد و در پایان دورهمنظور می) یک نوع سود تحقق نیافته است( وت قیمت سیاهه و بهاي تمام شده به حساب تعدیل کاالي شعبهالتفا
  .شودبسته میحساب خالصه حساب سود و زیان شعبهاین حساب با

ه مشتریان به فروش برساند، مانده حسابي مرکزي را به همان بهاي سیاهه بدر صورتی که شعبه کاالي دریافتی به بهاي سیاهه از اداره
ایني مالی مانده بستانکار داشته باشداگر مانده حساب کاالي شعبه در پایان دوره. کاالي شعبه در پایان دوره ي مالی صفر خواهد بود

هرين ظاته باشد زیاسود، سودي است که عالوه بر درصد معین کسب شده است که به آن سود ظاهري گویند و اگر مانده بدهکار داش
  .داریم

 .دهیمحال نحوه تنظیم اسناد حسابداري در این روش نیز با فرض استفاده از سیستم متمرکز در قالب چند مثال مورد بررسی قرار می
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عملیاتخالصه. گرددسیاهه می% 25کاالي ارسالی به شعبه به بهاي تمام شده به عالوه. اي در کرج داردشرکت کیمیا شعبه: 1مثال
  :باشدشعبه در مهرماه به شرح زیر می

  ریال100,000         موجودي کاالي اول دوره به بهاي سیاهه

  ریال800,000                                   کاالي ارسالی به شعبه

  ریال40,000             ي مرکزيکاالي برگشتی از شعبه به اداره

  ریال75,000  ي مرکزياختی به وسیله ادارههاي شعبه پردهزینه

  ریال10,000           کاالي سرقت شده از شعبه به بهاي سیاهه

  ریال15,000                                  وجوه سرقت شده از شعبه

  ریال60,000                   کاالي بین راهی شعبه به بهاي سیاهه

  ریال630,000                                      شعبهنقديفروش

  ریال150,000    موجودي کاالي پایان دوره شعبه به بهاي سیاهه

  .)مسئله آخر فصل کتاب(ثبت عملیات فوق در دفاتر شرکت کیمیا: مطلوبست

  800,000کاالي شعبه            
  640,000کاالي ارسالی به شعبه                       )1

  )800,000 ×125/25(                  160,000     تعدیل کاالي شعبه                        
  هبابت ارسال کاال از مرکز به شعب

کنیم با این تفاوت که دو طرف ثبت یکی مربوط به مرکزعمل می) بهاي تمام شده(در تنظیم این ثبت نیز مانند روش اول: توضیح
که به هر) کاالي شعبه(که می بایست حتما به بهاي تمام شده ثبت گردد و دیگري مربوط به شعبه است) ي ارسالی به شعبهکاال(است

آید که مقدار آن برابر با همان درصدتواند ثبت شود بنابر این ناخودآگاه بین بدهکار و بستانکار سند، تفاوت ثبتی بوجود میقیمتی می
بنابراین در تنظیم. گرددز نمودن سند حسابداري این مقدار تفاوت به حساب تعدیل کاالي شعبه منظور میمعین سود است که جهت ترا

اسناد حسابداري در این روش هر کجا بحث کاال، شعبه و مرکز مطرح بود یک طرف ثبت که حساب مرکز است به بهاي تمام شده ثبت
شود و تفاوت این دوبهاي تمام شده به عالوه درصد معین سود ثبت میشود و یک طرف ثبت که مربوط به شعبه است به قیمتمی

  .شودمقدار در حساب تعدیل کاالي شعبه ثبت می
  32,000کاالي ارسالی به شعبه           

  8,000        تعدیل کاالي شعبه    ) 2
  40,000کاالي شعبه                             

  بابت برگشت کاال به مرکز
  75,000هاي شعبه      هزینه     
  75,000بانک           )               3

بابت پرداخت هزینه هاي شعبه توسط مرکز
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  8,000زیان سرقت کاالي شعبه         
  2,000تعدیل کاالي شعبه            ) 4

  10,000کاالي شعبه                              
  بابت سرقت کاالي شعبه

  15,000هاي شعبه   هزینه    
  15,000)      صندوق شعبه( بانک شعبه)              5

  بابت سرقت وجوه شعبه
  48,000موجودي کاالي بین راهی      
  12,000تعدیل کاالي شعبه              ) 6

  60,000کاالي شعبه                                   
  ی شعبهبابت کاالي بین راه

  630,000بانک شعبه             
  630,000کاالي شعبه        )           7

  بابت فروش شعبه
  100,000کاالي شعبه         
  80,000  موجودي کاالي شعبه       )        8

  20,000تعدیل کاالي شعبه                   
  120,000موجودي کاالي شعبه             

  30,000تعدیل کاالي شعبه           ) 9
  150,000کاالي شعبه                                  

  بابت اصالح موجودي پایان دوره شعبه
کنیم و مانده این حساب که نشان دهنده سود یا زیان صوري است را با حساب تعدیل کااليگیري میحال از حساب کاالي شعبه  مانده

  .یمبندشعبه می
    
  10,000تعدیل کاالي شعبه         

  10,000کاالي شعبه                        )10
  بابت بستن کاالي شعبه

. ناویژه داشته استسودریال118,000حال مانده حساب تعدیل کاال نشان دهنده سود یا زیان ناویژه شعبه است که در این مثال شعبه
  .شودها  و زیان سرقت تنظیم مین حساب تعدیل کاالي شعبه،  هزینههاي مربوط به بستدر ادامه ثبت

  118,000     تعدیل کاالي شعبه         
  118,000خالصه حساب سود و زیان شعبه    )                      11

بابت بستن حساب تعدیل کاالي شعبه
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  98,000حساب خالصه سود و زیان شعبه          
  90,000هزینه هاي شعبه                                ) 12

  8,000زیان سرقت کاالي شعبه                              

  ها و زیان سرقت کاالي شعبهبابت بستن حساب هزینه

ریال20,000شعبه مبلغمثالنحال مانده حساب خالصه حساب سود و زیان شعبه نشان دهنده سود یا زیان ویژه شعبه است که در ای
  .زیان خالص داشته است

  20,000الصه حساب سود و زیان شعبه        حساب خ       
  20,000      حساب خالصه حساب سود و زیان)                 13

  بابت بستن حساب خالصه حساب سود و زیان شعبه

  608,000کاالي ارسالی به شعبه               
  608,000خالصه حساب سود و زیان               )      14
ریال1,100و550در اول دوره و پایان دوره به ترتیب) درصد10بهاي تمام شده به عالوه(مانده کاالي شعبه به قیمت سیاهه: 2مثال
اگر در. باشدریال می1,100ه مرکزریال و کاالي برگشتی از شعبه ب5500کاالي ارسالی به شعبه طی دوره به قیمت سیاهه. باشدمی

هاي الزمریال باشد مطلوبست انجام ثبت6,000ریال مفقود شده و فروش نقدي شعبه طی دوره550شعبه کاالیی به قیمت سیاهه
  ).نمونه سوال کتاب مروري جامع بر حسابداري مالی(جهت عملیات شعبه

  5,500کاالي شعبه         
  5,000ي ارسالی به شعبه  کاال)            1

  500تعدیل کاالي شعبه                  
  بابت ارسال کاال به شعبه

  1,000کاالي ارسالی به شعبه    
  100     تعدیل کاالي شعبه   ) 2

  1,100کاالي شعبه                         
  بابت برگشت کاال به مرکز

  500زیان سرقت کاالي شعبه        
  50     تعدیل کاالي شعبه     ) 3

  550کاالي شعبه                            
  بابت مفقودي کاالي شعبه

  6,000بانک       
  6,000کاالي شعبه      )        4

  بابت فروش شعبه
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  550کاالي شعبه      
500موجودي کاالي شعبه             )5

  50االي شعبه     تعدیل ک             
  1,000موجودي کاالي شعبه      

  100    تعدیل کاالي شعبه    ) 6

  1,100کاالي شعبه                     

  بابت اصالح موجودي شعبه

  . ریال سود صوري داشته است2,700شود شعبه طی دورهگیري از حساب کاالي شعبه مشخص میحال با مانده

  2,700کاالي شعبه    

  2,700تعدیل کاالي شعبه  )           7

  بابت بستن مانده حساب کاالي شعبه

  .ریال سود ناویژه داشته است3,000شود که شعبه مبلغگیري از حساب تعدیل کاالي شعبه مشخص میبا مانده

  3,000تعدیل کاالي شعبه    

  3,000خالصه حساب سود و زیان شعبه  )              8

  ابت بستن حساب تعدیل کاالي شعبهب

  500خالصه حساب سود و زیان شعبه    

  500   زیان سرقت کاالي شعبه)                      9

  .خالص داشته است دریال طی دوره سو2,500نده حساب خالصه حساب سود و زیان نشان دهنده این است که شعبهام

  2,500خالصه حساب سود و زیان شعبه        

  2,500خالصه حساب سود و زیان   )                10

بابت بستن حساب خالصه حساب سود و زیان شعبه

  4,000کاالي ارسالی به شعبه       
  4,000خالصه حساب سود و زیان   )              11

  بابت بستن حساب کاالي ارسالی به شعبه
  .دیل کاالي شعبه از حساب سود تحقق نیافته شعبه استفاده شده استدر بعضی از متون حسابداري بجاي حساب تع: نکته
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  :ارسال کاال به بهاي فروش-3

گردد و شعبه موظف است کاال را به همین قیمت بفروش رسانددر این روش کاالي ارسالی به شعبه به بهاي فروش براي شعبه ارسال می
.و نقشی در تعیین قیمت فروش ندارد

  :باشدسابداري این روش با دو روش دیگر به شرح زیر میهاي حتفاوت ثبت

  .باشددر زمان ارسال کاال به شعبه مالك ثبت قیمت فروش می -1

  .براي موجودي کاالي ابتداي دوره فرض می کنیم کاال به بهاي فروش به شعبه ارسال شده است -2

شود کااليبا انجام این ثبت فرض می .مرکز برگشت شده استکنیم به بهاي فروش از شعبه بهبراي موجودي پایان دوره فرض می -3
  .شودي مالی بعد دوباره این کاال به شعبه ارسال میي مرکزي برگشت داده شده و در ابتداي دورهي شعبه به ادارهپایان دوره

وش از حساب کاالي شعبه همانند برگشتهاي اصالحی زیان کاالي مفقودي و کاالي بین راهی شعبه، ابتدا به بهاي فربراي انجام ثبت-4
شود و سپس به بهاي تمام شده زیان کاالي مفقودي شعبه و موجودي کاالي بین راهی شعبه بهي مرکزي، کسر میکاال از شعبه به اداره

  .گرددخالصه حساب سود و زیان ثبت می

ي شعبه کسر شده و به بهاي تمام شده با خالصه حساب سودموجودي کاالي پایان دوره شعبه نیز ابتدا به بهاي فروش از حساب کاال-5
  .گرددو زیان اصالح می

  .شوداگر حساب کاالي شعبه مانده داشته باشد با حساب خالصه حساب سود و زیان بسته می-6

به و مرکز بههاي شعدر روش بهاي فروش، خالصه حساب سود و زیان شعبه را نداریم و خالصه حساب سود و زیان براي ثبت: نکته
  .شودصورت مشترك استفاده می

  .دهیمحال این روش را با ذکر چند مثال مورد بررسی قرار می

در اول دوره و پایان  دوره به ترتیب) درصد به عنوان سود100بهاي تمام شده به عالوه(مانده کاالي شعبه به قیمت فروش: 1مثال
ریال وکاال برگشتی از شعبه به10,000) به قیمت فروش(لی به شعبه طی دورهکاال ارسا .باشدریال می2,000ریال و1,000
6,000ریال مفقود شده و فروش نقدي  شعبه طی دوره1,000با فرض آنکه در شعبه  کاال به قیمت فروش. باشدریال می2,000مرکز

  ).لیسوال کتاب مرور جامع حسابداري ما(هاي الزممطلوبست انجام ثبت .ریال است

  10,000کاالي شعبه           
  10,000کاالي ارسالی به شعبه      )            1

  بابت ارسال کاال به شعبه
  2,000کاالي ارسالی به شعبه           

  2,000کاالي شعبه           )               2
  بابت برگشت کاال به مرکز

  1,000کاالي ارسالی به شعبه    
  1,000کاالي شعبه                ) 3
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  500زیان مفقودي کاالي شعبه     
  500خالصه حساب سود و زیان      )               4
  6,000بانک        
  6,000کاالي شعبه    )     5

  بابت فروش نقدي شعبه
  1,000کاالي شعبه     
  1,000کاالي ارسالی به شعبه   )         6

  500خالصه حساب سود و زیان         
  500موجودي کاالي شعبه    )                      7

  2,000کاالي ارسالی به شعبه             
  2,000کاالي شعبه            )                  8
  1,000موجودي کاالي شعبه       
  1,000خالصه حساب سود و زیان   )               9

  بابت اصالح موجودي کاال

در این مثال مانده. شودکنیم و اگر مانده داشت با حساب خالصه حساب سود و زیان بسته میگیري میحال از حساب کاالي شعبه مانده
ودباشد و این بدین معنی است که شعبه کلیه کاالها را به قیمت فروش اعالم شده مرکز فروخته است و سحساب کاالي شعبه صفر می

  .یا زیان ظاهري ندارد

  .شوندحال حساب زیان کاالي مفقودي و کاالي ارسالی به شعبه بسته می

  500خالصه حساب سود و زیان        

500زیان مفقودي کاالي شعبه   )                      10

  6,000کاالي ارسالی به شعبه           

  6,000زیان    خالصه حساب سود و)                     11

  بابت بستن زیان مفقودي کاال و کاالي ارسالی به شعبه

براي. توان سود ویژه شعبه را جداگانه محاسبه کردشود نمیدر روش فروش چون از یک حساب خالصه حساب سود و زیان استفاده می
گیري کنیم و سپسو زیان آمده را ماندهبایست اقالم مربوط به شعبه که در حساب خالصه حساب سودمحاسبه سود ویژه شعبه می

از آن کسر نمود تا مبلع سود) شامل کاالي ارسالی طی دوره منهاي کاالي برگشتی به مرکز(بهاي تمام شده کاالي ارسال شده به شعبه
تمام شده کاالهايباشد حال بهايریال بستانکار می65,000در مثال مانده حساب خالصه سود و زیان.یا زیان خالص شعبه بدست آید

ریال کاال به شعبه ارسال شده که بهاي تمام شده آنها8,000مقدار 2و 1کنیم که طبق سند هايارسال شده طی دوره را محاسبه می
  .باشدکه همان سود ویژه شعبه میشودریال می2,500ریال کسر کنیم مانده65,000باشد حال اگر این مبلغ را ازریال می4,000
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گیرند با اینمیسود در نظردرصديبه عالوهبهاي تمام شدهنیز مانند روشدر بعضی متون حسابداري در مورد روش فروش :1کتهن
  .برندتفاوت که مبلغ تفاوت قیمت فروش و بهاي تمام شده را به حساب تعدیل کاالي شعبه می

  .ثیري بر سود یا زیان شعبه نداردگذاري کاالي ارسالی به شعبه هیچ تاروش هاي قیمت: 2نکته

-تاسیس شده به شرح زیر می83فعالیت شعبه که در سال. کندشرکت رامین کاال را به بهاي فروش براي شعبه خود ارسال می: 2مثال

  .باشد

  ریال350,000               گردان        دریافت وجه نقد به عنوان تنخواه

  ریال11,250,000         کزي                  ي مردریافت کاال از اداره

  ریال2,590,000             فروش نسیه                                     

  ریال6,100,000              فروش نقد                                            

  ریال675,000                برگشت کاال به اداره مرکزي                 

  ریال337,500               برگشت از فروش نسیه                             

  ریال2,250,000         موجودي کاالي پایان دوره ي شعبه به بهاي سیاهه

  ریال1,800,000  ي شعبه به بهاي تمام شدهموجودي کاالي پایان دوره

  ریال2,000,000              ه از بدهکاران                      دریافت وج

  ریال275,000             هاي متفرقه از محل تنخواه گردانپرداخت هزینه

  ).مسئله پایان فصل کتاب(ثبت عملیات شعبه در دفاتر شرکت رامین: مطلوبست

  350,000بانک شعبه       
  350,000       بانک    )           1

  بابت پرداخت تنخواه شعبه
  11,250,000کاالي شعبه       
  11,250,000کاالي ارسالی به شعبه   )           2

  بابت ارسال کاال به شعبه

  2,590,000حسابهاي دریافتنی شعبه    

  2,590,000کاالي شعبه           )               3

  بابت فروش نسیه شعبه
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  6,100,000بانک              

  6,100,000کاالي شعبه     )         4

  بابت فروش نسیه شعبه

  675,000کاالي ارسالی به شعبه     

  675,000کاالي شعبه       )                  5
  بابت برگشت کاال به اداره مرکزي

  337,500کاالي شعبه       
  337,500افتنی شعبه  هاي دریحساب)            6

  بابت برگشت از فروش

  2,000,000بانک       
  2,000,000هاي دریافتنی شعبه   حساب)     7

  بابت دریافت بدهی

  275,000هاي شعبه    هزینه  
  275,000بانک شعبه  )              8

هاي شعبهبابت پرداخت هزینه

  2,250,000کاالي ارسالی به شعبه    

  2,250,000کاالي شعبه     )               9

  1,800,000موجودي کاالي شعبه            

  1,800,000خالصه حساب سود و زیان   )                10

  بابت اصالح موجودي پایان دوره

  27,500کاالي شعبه          

  27,500خالصه حساب سود و زیان   )            11

  اب کاالي شعبهبابت بستن حس

  8,325,000کاالي ارسالی به شعبه        

  8,325,000خالصه حساب سود و زیان   )                12

  بابت بستن حساب خالصه حساب سود و زیان
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  275,000خالصه حساب سود و زیان   

  275,000هزینه هاي شعبه        )                13

  شعبههايبابت بستن هزینه

  انتقال کاال از یک شعبه به شعبه دیگر

شود براي ثبت حسابداري ایني مرکزي کاالیی از یک شعبه به شعبه دیگر ارسال میگاهی مواقع با موافقت ادارهدر طی دوره مالی
کزي به شعبه دیگر ارسالي مري مرکزي برگشت و مجددا از ادارههرویداد بهترین روش آن است که فرض کنیم کاال از یک شعبه به ادار

  .شده است

لف و ب است: 1مثال ي مرکزي کاالي ارسالی به شعبه الف را به بهاي تمام شده و کاالي ارسالی بهاداره. شرکت ایران داراي دو شعبه ا
ریال از208,000کاالیی به بهاي سیاهه92در طی دوره مالی سال. کندسود سیاهه می% 30شعبه ب را به بهاي تمام شده به عالوه

لف منتقل شده است مطلوبست ثبت حسابداري الزم در دفاتر اداره   .ي مرکزي بابت این رویدادشعبه ب به شعبه ا

کنیم دو رویداد اتفاق افتاده است و براي هر یک سند حسابداري الزم را تنظیم و سپس دو سند را ترکیبهمانگونه که گفتیم فرض می
  .کنیممی

  ):سود% 30روش قیمت گذاري بهاي تمام شده به عالوه(از شعبه ب به مرکزبرگشت کاال) ا

  160,000کاالي ارسالی به شعبه           

  48,000    تعدیل کاالي شعبه ب        

  208,000کاالي شعبه ب                              

لف)2   :)روش قیمت گذاري بهاي تمام شده(ارسال کاال از مرکز به شعبه ا

لف          160,000کاالي شعبه ا

  160,000کاالي ارسالی به شعبه                   

  :کنیمرا ترکیب می 2حال سند ا و

  160,000کاالي شعبه ي الف              

  48,000      تعدیل کاالي شعبه ي ب  

  208,000کاالي شعبه ي ب                           

لف را باشرکت آ :2مثال بیشتر از قیمت% 40باالتر از قیمت تمام شده و کاالي ارسالی به شعبه ب را با% 30بان کاالي ارسالی به شعبه ا
لف. کندتمام شده به حساب آنها منظور می ریال بوده است، از این32,500در طی دوره کاالهایی که قیمت سیاهه آنها براي شعبه ا

  )74سوال ارشد.(مطلوبست ثبت رویداد فوق در دفاتر شرکت آبانشعبه به شعبه ب ارسال گردید
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لف به مرکز)1   :برگشت کاال از شعبه ا
  25,000کاالي ارسالی به شعبه   
لف   7,500  تعدیل کاالي شعبه ا

لف                             32,500کاالي شعبه ا
  :ارسال کاال از مرکز به شعبه ب)2

  35,000کاالي شعبه ب     
  25,000کاالي ارسالی به شعبه              

  10,000تعدیل کاالي شعبه ب               
  :کنیمحال دو سند را ترکیب می
  35,000کاالي شعبه ب              
لف      7,500  تعدیل کاالي شعبه ا

لف                               32,500کاالي شعبه ا
10,000یل کاالي شعبه ب   تعد                  
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  :)سواالت تشریحی(امتحانیسوالحل چند نمونه

موجودي کاالي شعبه در ابتدا. نمایدبه حساب شعبه منظور می% 25مرکزي کاالي ارسالی را به بهاي تمام شده به عالوهياداره: 1مسئله
ریال و برگشت کاال از6,000,000کاالي ارسالی به شعبه. باشدریال می1,000,000ریال و1,125,000و پایان دوره به بهاي سیاهه

-فروشهاي شعبه به قیمت ارسالی از ادارهریال و400,000هزینه هاي شعبه برابر با. ریال می باشد1,500,000مرکزييشعبه به اداره

  ).با تغییرات90سوال نیمسال اول سال(مطلوبست انجام ثبت هاي الزم. بوده است% 10مرکزي به عالوهي

  6,000,000کاالي شعبه    

     4,800,000کاالي ارسالی به شعبه    )         1

  1,200,000تعدیل کاالي شعبه                  

بابت ارسال کاال به شعبه

  1,200,000کاالي ارسالی به شعبه           

  300,000      تعدیل کاالي شعبه     ) 2

  1,500,000کاالي شعبه                            

  بابت برگشت کاال به مرکز

  5,087,500بانک       

  5,087,500کاالي شعبه   )     3

  بابت فروش شعبه

شعبه به اضافه موجوديموجودي کاال استفاده شده است به این صورت که کاالي ارسالی بهTبراي محاسبه مبلغ فروش از حساب: توجه
الم بر اساس قیمت سیاهه بوده اندقشود و چون بقیه اابتداي دوره منهاي موجودي پایان دوره و کاالي برگشتی به مرکز برابر فروش می

کهقیمت فروش هم به آن اضافه شود% 10ریال است هم به قیمت سیاهه است بنابر این باید4,625,000عدد حاصل از این رابطه که
  .شودریال می5,087,500مبلغ فروش شعبه برابر با

  400,000هزینه هاي شعبه     

  400,000بانک            )           4

  پرداخت هزینه هاي شعبه توسط مرکز

  800,000موجودي کاالي شعبه     

  200,000تعدیل کاالي شعبه       ) 5

  1,000,000کاالي شعبه                        
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  1,125,000کاالي شعبه      

  900,000موجودي کاالي شعبه    )           6

  225,000تعدیل کاالي شعبه                    

  بابت اصالح موجودي ابتدا و پایان دوره

  462,500کاالي شعبه       

  462,500تعدیل کاالي شعبه    )        7

  بابت بستن حساب کاالي شعبه

  400,000خالصه حساب سود و زیان شعبه       

  400,000هزینه هاي شعبه                              )8

  بابت بستن حساب هزینه

  1,387,500تعدیل کاالي شعبه     

  1,387,500خالصه حساب سود و زیان شعبه   )            9

  بابت بستن حساب تعدیل شعبه

  987,500ود و زیان شعبه   خالصه حساب س       

  987,500خالصه حساب سود و زیان  )                       10

  بابت بستن حساب خالصه حساب سود و زیان شعبه

  3,600,000کاالي ارسالی به شعبه           

  3,600,000خالصه حساب سود و زیان       )                11

  به شعبهبستن حساب کاالي ارسالیبابت

ظاهري شعبه ، مانده) زیان(در روش بهاي تمام شده به عالوه درصدي سود معین مانده حساب کاالي شعبه نشان دهنده سود :توجه
ناویژه شعبه و مانده حساب خالصه حساب سود و) زیان(تعدیل کاالي شعبه بعد از بستن حساب کاالي شعبه با آن نشان دهنده سود

ریال، سود ناویژه شعبه462,500بنابر این در این مثال سود ظاهري شعبه برابر با. ویژه شعبه است) زیان(سودزیان شعبه نشان دهنده
  .باشدریال می987,500ریال و سود خالص شعبه برابر با1,387,500برابر با
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-براي شعبه ارسال می )%25ده به اضافهتمام شبهاي(سیاههاي در فریمان دارد و کاالي خود را به قیمتشرکت مشهد شعبه: 2مسئله

  .باشدبه شرح زیر می84خالصه فعالیتهاي مالی در سال. نماید
  ریال5,000,000  موجودي کاالي اول دوره به قیمت سیاهه. 1

  ریال25,000,000  کاالي ارسالی به شعبه به قیمت سیاهه. 2

  ریال35,000,000                           فروش نقدي شعبه. 3

  ریال2,000,000           کاالي برگشتی از شعبه به مرکز. 4

  ریال1,500,000  کاالي برگشتی توسط مشتریان به شعبه. 5

  ریال500,000                                کاالي بین راهی. 6

  الری800,000                                کاالي مفقود شده. 7

  ریال3,000,000موجودي کاالي پایان دوره به قیمت سیاهه. 8

  ریال بابت هزینه هاي شعبه150,000پرداخت. 9

  )86سالسوال نیمسال دوم(ثبت عملیات فوق در دفتر روزنامه: مطلوبست

  5,000,000کاالي شعبه       
  4,000,000موجودي کاالي شعبه      )         1

  1,000,000تعدیل کاالي شعبه                     
  بابت موجودي کاالي اول دوره

  25,000,000کاالي شعبه       

    20,000,000کاالي ارسالی به شعبه  )            2

  5,000,000تعدیل کاالي شعبه                        

  بابت ارسال کاال به شعبه

  35,000,000بانک        

  35,000,000کاالي شعبه      )     3

  بابت فروش کاال

  1,600,000  کاالي ارسالی به شعبه  

  400,000تعدیل کاالي شعبه     ) 4

  2,000,000کاالي شعبه                                 

  بابت برگشت کاال به مرکز
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  1,500,000کاالي شعبه    

  1,500,000بانک             )        5

  بابت برگشت کاال

  400,000  موجودي کاالي بین راهی    

  100,000تعدیل کاالي شعبه           ) 6

  500,000کاالي شعبه                                 

بابت کاالي بین راهی

  640,000  زیان مفقودي کاالي شعبه  

    160,000  تعدیل کاالي شعبه           )7

  800,000     کاالي شعبه                           

  بابت مفقودي کاالي شعبه

  150,000هاي شعبه   هزینه  

  150,000بانک                )            8

بابت پرداخت هزینه ها

2,400,000موجودي کاالي شعبه        

  600,000تعدیل کاالي شعبه      ) 9

  3,000,000کاالي شعبه                              

  بابت اصالح موجودي کاالي پایان دوره

  .ریال سود ظاهري داشته است9,800,000شود که شعبهگیري از حساب کاالي شعبه مشخص میحال بعد از مانده

  9,800,000کاالي شعبه              

  9,800,000تعدیل کاالي شعبه               )10

  بستن حساب کاالي شعبهبابت

  .ریال سود ناویژه داشته است14,540,000شود که شعبهگیري از حساب تعدیل کاال مشخص میبا مانده

  14,540,000تعدیل کاالي شعبه          

  14,540,000خالصه حساب سود و زیان شعبه  )              11

  بابت بستن حساب تعدیل کاالي شعبه
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  790,000ب سود و زیان شعبه     خالصه حسا      

  640,000زیان مفقودي کاالي شعبه       )                         12

  150,000هاي شعبه                 هزینه                                

  ها و زیان مفقودي کاالي شعبهبابت بستن حساب هزینه

  13,750,000   خالصه حساب سود و زیان شعبه      

  13,750,000) مرکز(خالصه حساب سود و زیان)                13

  بابت بستن حساب خالصه حساب سود و زیان شعبه

  .ریال سود خالص داشته است13750000بنابر این شعبه مبلغ

  18,400,000کاالي ارسالی به شعبه             

  18,400,000) مرکز(اب سود و زیانخالصه حس                )14

  بابت بستن حساب کاالي ارسالی به شعبه

کااليهشود و شعبسیاهه می"درصد33/33قیمت تمام شده به عالوه"کاالي ارسالی به شعب شرکت سهامی یزد به: 3مسئله
  :در دست استاطالعات زیر. رسانندبه فروش می"درصد15قیمت سیاهه به عالوه"دریافتی را به

، کاالي برگشتی به216، کاالي ارسالی به شعبه طی دوره160و در پایان دوره120موجودي کاالي شعبه به قیمت سیاهه در اول دوره
مطلوبست محاسبه سود. 10و تخفیف تجاري فروش شعبه به مشتریان12، تخفیف نقدي فروش در شعبه178، فروش شعبه16مرکز

  ) .71ل ارشد سالسوا(ناویژه شعبه

  120کاالي شعبه    

  90موجودي کاالي شعبه   )           1

  30تعدیل کاالي شعبه                  

  216کاالي شعبه       

  162کاالي ارسالی به شعبه               )2

  54  تعدیل کاالي شعبه                  

  12  کاالي ارسالی به شعبه       

  4    تعدیل کاالي شعبه     ) 3

  16  کاالي شعبه                       
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  178بانک        

  178کاالي شعبه  )        4

  12کاالي شعبه          

  12بانک         )              5

  120موجودي کاالي شعبه       

  40تعدیل کاالي شعبه         ) 6

  160کاالي شعبه                        

  6کاالي شعبه     

  6تعدیل کاالي شعبه  )           7
  46تعدیل کاالي شعبه       
  46خالصه حساب سود و زیان شعبه  )           8
  46خالصه حساب سود و زیان شعبه       
  46) مرکز(خالصه حساب سود و زیان)               9
  150کاالي ارسالی به شعبه           

  150) مرکز(خالصه حساب سود و زیان)              10
  .شودمی46بنابر این سود ناویژه شعبه برابر با

  :باشدمی1392اطالعات زیر مربوط به عملیات شعبه ابوموسی در سه ماهه اول سال: 4مسئله

     1,500,000                   ) قیمت سیاهه(ارسال کاال از مرکز به شعبه

  90,000         )                  قیمت سیاهه(برگشت کاال از شعبه به مرکز

  1,200,000    فروش نقدي شعبه                                              

  1,050,000فروش نسیه شعبه                                                    

  150,000    برگشت از فروش نسیه شعبه                                  

  60,000       تخفیفات اعطایی به بدهکاران شعبه                       

  750,000       دریافتی از مشتریان بابت مطالبات شعبه                   

  30,000                              مطالبات سوخت شده شعبه           

  90,000        )                          قیمت سیاهه(کسري کاالي شعبه

  75,000      )                         قیمت سیاهه(کاالي بین راهی
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  675,000     ) قیمت سیاهه(موجودي کاالي ابتداي دوره شعبه

               750,000     )      قیمت سیاهه(ایان دوره شعبهموجودي کاالي پ

گذاري کاالي ارسالی به شعبهباشد و روش قیمتثبت رویدادهاي فوق در دفاتر با فرض اینکه شعبه فاقد دفاتر مستقل می: مطلوبست
  )92سالنیمسال اولسوال( .باشددرصد می25بهاي تمام شده بعالوه

  1,500,000به     کاالي شع  
  1,200,000  کاالي ارسالی به شعبه)            1

  300,000  تعدیل کاالي شعبه                      
  72,000کاالي ارسالی به شعبه    

  18,000تعدیل کاالي شعبه         ) 2

  90,000کاالي شعبه                               

  1,200,000             بانک      

  1,200,000          کاالي شعبه  )        3

    1,050,000  حسابهاي دریافتنی     

  1,050,000         کاالي شعبه  )        4

  150,000کاالي شعبه                   

  150,000حسابهاي دریافتنی           )        5

     60,000  هزینه شعبه               

  60,000حسابهاي دریافتنی           )        6

  750,000بانک                

  750,000حسابهاي دریافتنی          )        7

    30,000هزینه شعبه             

  30,000حسابهاي دریافتنی           )        8

  

  72,000زیان مفقودي کاالي شعبه      

  18,000    تعدیل کاالي شعبه     ) 9

  90,000    کاالي شعبه                           
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  60,000کاالي بین راهی شعبه            

  15,000تعدیل کاالي شعبه        ) 10

  75,000کاالي شعبه                               

  675,000کاالي شعبه                 
  540,000موجودي کاالي شعبه                ) 11

  135,000تعدیل کاالي شعبه                     
600,000موجودي کاالي شعبه         

  150,000تعدیل کاالي شعبه   ) 12

  750,000کاالي شعبه                              

  930,000کاالي شعبه               

  930,000تعدیل کاالي شعبه         )        13
  1,164,000تعدیل کاالي شعبه        

  1,164,000خالصه حساب سود و زیان شعبه  )            14
  162,000خالصه حساب سود و زیان شعبه  ) 15

  90,000هزینه شعبه                                                 
  72,000زیان مفقودي کاالي شعبه                               

  1,002,000خالصه حساب سود و زیان شعبه         
  1,002,000    ) مرکز(خالصه حساب سود و زیان)                 16

  1,128,000          کاالي ارسالی به شعبه           
  1,128,000     ) مرکز(خالصه حساب سود و زیان)              17

خالصه. گرددسیاهه می% 20کاالي ارسالی به شعبه به بهاي تمام شده به عالوه. اي در بابل داردشرکت نارنجستان شعبه: 5مسئله
  :به شرح زیر بوده است1391عملیات شعبه در فروردین ماه

  ریال900,000موجودي کاالي اول دوره به بهاي سیاهه-الف

  ریال2,400,000ه شعبهکاالي ارسالی ب-ب

  ریال120,000کاالي برگشتی از شعبه به اداره مرکزي-ج

  ریال480,000کاالي بین راهی شعبه به بهاي سیاهه-د

  ریال2,200,000فروش نقدي شعبه-ه

  ریال960,000موجودي کاالي پایان دوره شعبه به بهاي سیاهه- ي

  )93سوال سال(انمطلوبست ثبت عملیات فوق در دفاتر شرکت نارنجست
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  :حل مسئله

  900,000کاالي شعبه                

  750,000موجودي کاالي شعبه      )                   الف

  150,000تعدیل کاالي شعبه                                    

  2,400,000کاالي شعبه                  

  2,000,000    کاالي ارسالی به شعبه)                ب

  400,000تعدیل کاالي شعبه                             

  100,000کاالي ارسالی به شعبه           

                           20,000تعدیل کاالي شعبه       ) ج

  120,000کاالي شعبه                                      

  400,000راهی            موجودي کاالي بین     

  80,000تعدیل کاالي شعبه                      ) د

  480,000کاالي شعبه                                              

  2,200,000بانک                           

  2,200,000کاالي شعبه                                        )ه

  800,000جودي کاالي شعبه       مو     

  160,000تعدیل کاالي شعبه        ) ي

  960,000کاالي شعبه                                        
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  ):سواالت تستی(حل چند نمونه سوال امتحانی

موجودي کاالي شعبه در ابتدا و پایان. مایدنبه حساب شعبه منظور می% 25مرکزي کاالي ارسالی را به بهاي تمام شده به عالوهياداره-
ریال و برگشت کاال از شعبه به6,000,000کاالي ارسالی به شعبه. باشدریال می1,000,000ریال و1,125,000دوره به بهاي سیاهه

با توجه به. بوده است% 10ي مرکزي به عالوهفروش هاي شعبه به قیمت ارسالی از اداره. باشدریال می1,500,000ي مرکزياداره
  ).91سوال نیمسال اول سال.(جواب دهید 5تا 1اطالعات فوق به سواالت

  ظاهري شعبه چقدر است؟) زیان(سود -1

                ریال450,000) ریال          د462,500) ریال                       ج921,000) ریال                ب1,381,500) الف

مانده حساب تعدیل کاالي شعبه نشان دهنده کدام یک از موارد, وش ارسال کاال به بهاي تمام شده به عالوه درصدي معین سوددر ر -2
  :زیر است

  سود ویژه مرکز) سود ظاهري شعبه    د) سود ناویژه مرکز      ج) ناویژه         ب) زیان(سود) الف

  سود ناویژه شعبه چقدر است؟ -3

  ریال4,605,000) ریال     د921,000) ریال     ج460,500) ریال        ب1,387,500) الف

  در روش ارسال کاال به بهاي فروش، مانده بستانکار حساب کاالي شعبه نشان دهنده چیست؟ -4

  زیان ظاهري شعبه) سود ظاهري شعبه    د) سود ناویژه شعبه    ج) سود ویژه شعبه    ب) الف

  است؟فروش شعبه چقدر -5

  ریال450,000) ریال   د4,500,000) ریال              ج5,087,500) ریال     ب4,605,000) االف

:حل مسئله

  :ابتدا مسئله را بصورت تشریحی حل می کنیم

            1,125,000   کاالي شعبه                                  

  225,000                     بهتعدیل کاالي شع                          

  1,000,000موجودي کاالي شعبه                                          

  800,000موجودي کاالي شعبه             

    200,000تعدیل کاالي شعبه                  

  1,000,000  کاالي شعبه                                                     
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  6,000,000کاالي شعبه           

  4,800,000کاالي ارسالی به شعبه               

  1,200,000تعدیل کاالي شعبه                     

  1,200,000کاالي ارسالی به شعبه  

  300,000تعدیل کاالي شعبه      

  1,500,000کاالي شعبه                               

  :آوریماي بدست آوردن مبلغ فروش شعبه ابتدا مبلغ فروش را به قیمت سیاهه از رابطه زیر به دست میبر

  مانده اول دوره+کاالهاي ارالی به شعبه=مانده پایان دوره+ کاالهاي برگشتی به مرکز+کاالهاي فروش رفته

X +1,500,000 +1,000,000 =6,000,000+1,125,000  

مازاد بر% 10شود و چون در مسئله گفته شده که قیمت فروشریال می4,625,000فروش به قیمت سیاهه برابر بااز رابطه باال مقدار
  .شودمی5,087,500باشد بنابر این مبلغ فروش برابر باقیمت سیاهه می

  5,087,500بانک      

  5,087,500کاالي شعبه                  

  .باشدشعبه می) صوري(نشان دهنده سود ظاهري) ریال بستانکار462,500( ي شعبهدر این مرحله مانده حساب کاال

  :شودحال مانده حساب کاالي شعبه با حساب تعدیل کاالي شعبه بسته می

  462,500کاالي شعبه      

  462,500تعدیل کاالي شعبه                  

ریال بستانکار است1,387,500ناویژه شعبه است که چون مبلغ) زیان (مانده حساب تعدیل کاالي شعبه در اینجا نشان دهنده سود
  .باشدنشان دهنده سود ناویژه شعبه می

ظاهري شعبه و مانده) زیان(بنابر این در روش بهاي تمام شده به عالوه درصدي سود معین مانده حساب کاالي شعبه نشان دهنده سود
در روش ارسال کاال به روش فروش حساب تعدیل کاالي شعبه. ناویژه شعبه است) نزیا(حساب تعدیل کاالي شعبه نشان دهنده سود

  .شعبه استظاهري) زیان(نداریم و مانده حساب کاالي شعبه نیز نشان دهنده سود

  .باشدب می-ج- الف-الف-به ترتیب ج 5تا 1با توجه به توضیحات داده شده جواب سواالت

  حساب کاالي ارسال به" قیمت تمام شده به عالوه چند درصد"در حسابداري ارسال کاال به روش -6

  .شودقیمت تمام شده بستانکار می) ب.                                      شودقیمت تمام شده بدهکار می) الف

  .دشوقیمت فروش بستانکار می) د.                                    شودقیمت فروش بدهکار می) ج

  )87سوال نیمسال دوم سال( 
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  :جواب سوال

  .گرددبا توجه به توضیحات داده شده در متن درس در هنگام ارسال کاال از مرکز به شعبه در این روش ثبت حسابداري زیر تنظیم می

  )قیمت سیاهه*** (کاالي شعبه                  

  )ت تمام شدهقیم*** (کاالي ارسالی به شعبه                

  )مابه التفاوت*** (تعدیل کاالي شعبه                     

  .  باشدبنابر این گزینه ب صحیح می

ریال،480,000هنگام ارسال کاال از مرکز به قیمت سیاهه. می باشد% 20ارسال کاال از مرکز به شعبه به قیمت تمام شده به عالوه -7
  )87سوال نیمسال دوم سال( گردد؟ه مبلغی بستانکار میحساب تعدیل کاالي شعبه به چ

  384,000) د      400,000) ج       80,000) ب          96,000) الف

  :جواب سوال

  .باشدطبق توضیحات سوال قبل  گزینه ب صحیح می

درصد سیاهه شده10شده به عالوهاگر کاالي شعبه به قیمت تمام. ریال مانده بستانکار دارد1000حساب تعدیل کاالي شعبه -8
  :باشد، قیمت فروش کاال عبارت است از

  11,000) د        1,000) ج    9,000) ب    10,000) الف

  :جواب سوال

در روش ارسال کاال به قیمت تمام شده به عالوه درصد معین سود مانده حساب تعدیل کاالي شعبه نشان دهنده سود ناویژه شعبه است
  :ابر این داریمبن

  سود ناویژه شعبه=فروش -بهاي تمام شده کاالي ارسال شده

ریال و بهاي11,000توان نتیجه گرفت که قیمت فروش برابر باو گزینه هاي مسئله می%)10( با توجه به رابطه باال و میزان سود معین
  .باشده د صحیح میریال می باشد بنابر این گزین10,000تمام شده کاالي ارسالی به شعبه

  

  موفق و پیروز باشد  
  رسول زارع
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  فصل دوم

  صورت جریان وجوه نقد

  :مفهوم جریان نقد

هاي کوتاه مدت بدونشامل سپرده( ها و موسسات مالی اعم از ریالی یا ارزيوجوه نقد به موجودي نقد و سپرده هاي دیداري نزد بانک
  .ي بودن این است که این اقالم بدون اطالع قبلی قابل برداشت باشندمنظور از دیدار. گردداطالق می) سررسید

معادل وجوه نقد، سرمایه گذاري هاي کوتاه. باشدمطابق با استاندارد بین المللی، وجوه نقد شامل وجوه نقد و معادل وجوه نقد می: نکته
معموال از زمان تحصیل تا سررسید(رسید آنها نزدیک باشدمدت و سریع التبدیل هستند که به آسانی به وجه نقد قابل تبدیل باشد و سر

  ).حداکثر سه ماه

  :طبقه بندي جریان هاي وجوه نقد

  :باشدسر فصل میپنجطبق استاندارد ایران صورت جریان وجوه نقد شامل

  : هاي عملیاتیفعالیت -1

نمونه هایی از این نوع فعالیت شامل، دریافت نقدي. استهاي اصلی مولد درآمد عملیاتی واحد تجاريهاي عملیاتی شامل فعالیتفعالیت
پرداخت نقدي به فروشندگان کاال و خدمات، پرداخت نقدي به کارکنان واحد تجاري و پرداخت نقديحاصل از فروش کاال و خدمات،

  .باشدبیمه و تبلیغات می

  :گذاري و سود پرداختی بابت تامین مالیبازده سرمایه -2

جزء این) تسهیالت دریافتی( گذاري و سود و کارمزد تامین مالیریافتی و پرداختی در ارتباط با سود سهام، درآمد سرمایهکلیه مبالغ د
  .باشندسرفصل می

  :مالیات بر درآمد -3

  .شودمالیات پرداختی بابت عملکرد واحد تجاري جزء این سرفصل منظور می

  :گذاريفعالیت هاي سرمایه -4

هاي ثابتگذاري هاي بلند مدت، داراییگذاري هاي کوتاه مدت، سرمایه، وجوه نقد مرتبط با تحصیل یا فروش سرمایهاین سرفصل شامل
نامشهود و مشهود و پرداخت تسهیالت به اشخاص مستقل از واحد تجاري به جزء کارکنان واحد تجاري و دریافت اصل تسهیالت اعطایی

  .باشدمی
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  :فعالیت هاي تامین مالی-5

باشد مانند، وجوه نقد حاصل از فروش سهام،هاي نقدي از تامین کنندگان منابع مالی خارج از واحد تجاري میاین سرفصل شامل دریافت
هاي دریافتی ، پرداخت بخش اصلاوراق مشارکت، وام دریافتی کوتاه مدت و بلند مدت، وجوه بازپرداخت اصل اوراق مشارکت و وام

  .تملیک و پرداخت هر گونه مخارخ مرتبط با اخذ وام و صدور سهام و اوراق مشارکتاقساط اجاره به شرط

  :تهیه صورت جریان وجوه نقد

  :شودبراي تهیه صورت جریان وجوه نقد از اطالعات موارد زیر استفاده می

  مانده ابتدا و پایان دوره اقالم ترازنامه -1

  دوره جاري) زیان(صورت  حساب سود -2

.ه نقداضافی در مورد چگونگی ورود و خروج وجاطالعات -3

  :رابطه هاي مورد نیاز

  :فعالیتهاي عملیاتی-1

  وجه نقد دریافتی از مشتریان= فروش -حسابها و اسناد دریافتنی) کاهش(افزایش+ پیش دریافت فروش) کاهش(افزایش

  وجه نقد دریافتی بابت سایر درآمدها= یر درآمدهاسا- درآمد دریافتنی) کاهش(افزایش+ پیش دریافت سایر درآمدها) کاهش(افزایش

  وجوه نقد پرداختی به فروشندگان کاال=

قیمت تمام+ در موجودي کاال)کاهش(افزایش- حسابها و اسناد پرداختنی تجاري) کاهش(افزایش+ پیش پرداخت خرید) کاهش(افزایش
 شده کاالي فروش رفته

  یوجوه نقد پرداختی بابت هزینه هاي عملیات= 

جمع هزینه -هزینه استهالك(-پرداختنیدر هزینه هاي عملیاتی) کاهش(افزایش+ پیش پرداخت هزینه هاي عملیاتی)کاهش(افزایش
)اي عملیاتیه  

  :بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تامین مالی-2

  شرکت هادریافت سود سهام سایر= سود سهام سایر شرکت ها- سود سهام دریافتنی) کاهش(افزایش

  دریافت بابت بهره= درآمد بهره- بهره دریافتنی) کاهش(افزایش

  پرداخت بهره= هزینه بهره -بهره پرداختنی) کاهش(افزایش

پرداخت سود سهام= سود سهام اعالم شده–سود سهام پرداختنی) کاهش(افزایش
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:گذاريفعالیت هاي سرمایه-3

کنیماستفاده میTگیرند براي انجام ساده تر این بخش از حسابت مورد بررسی قرار میهاي بلند مددر این بخش تک تک اقالم دارایی
  :رسیمکه به رابطه زیر می

  مانده پایان دوره دارایی+ فروش طی دوره دارایی= مانده اول دوره دارایی+ خرید طی دوره دارایی

  

  :دتوان هزینه استهالك طی دوره را نیز محاسبه کراز رابطه زیر می

هزینه+ استهالك انباشتهمانده اول دوره= فروخته شده طی دورههاياستهالك انباشته دارایی+ استهالك انباشتهمانده پایان دوره
طی دورههااستهالك دارایی

راي محاسبهداده باشد ب) بهاي تمام شده منهاي استهالك انباشته یا همان ارزش دفتري( اگر در مسئله دارایی ها را بصورت خالص
  :کنیمهزینه استهالك از رابطه زیر استفاده می

  هزینه استهالك دارایی طی دوره+ فروش طی دوره دارایی+ مانده پایان دوره دارایی= خرید طی دوره دارایی+ مانده اول دوره دارایی

  :فعالیتهاي تامین مالی-4

. صاحبان سهام و بدهیهاي کوتاه مدت غیر تجاري توجه نماییمهاي بلند مدت، حقوقبراي محاسبه این بخش باید بیشتر به بدهی
که طرف مقابل آن غیر نقديشود البته به شرطیافزایش اقالم این بخش سبب ورود و کاهش اقالم این بخش سبب خروج وجه نقد می

  .نباشد مثل افزایش سرمایه از طریق دریافت دارایی بلند مدت

  : مالیات بر درآمد-5

  .باشددرآمد میبرخروجی دارد که شامل پرداخت مالیاتفقط جریان

  مالیات بر درآمد پرداختی= هزینه مالیات+ در ذخیره مالیات بر درآمد) افزایش(کاهش

  :هاي تهیه صورت جریان وجوه نقدروش

روجی ناشی از عملیات بهدر این روش فعالیت هاي عملیاتی بر اساس جریان هاي نقدي ورودي و جریان هاي نقدي خ: روش مستقیم -1
بندي کرد در این بخش منعکسهاي نقدي ورودي و خروجی که در سایر بخش ها نتوان طبقههمچنین جریان. شوندتفکیک گزارش می

  .شودمی

ملیاتدر این روش فعالیت هاي عملیاتی بر اساس تعدیل سود عملیاتی و تبدیل آن به جریان وجوه نقد ناشی از ع: روش غیر مستقیم -2
  .شودگزارش می

باشد و سایر بخش هاي صورت جریان وجوه نقد در هر دو روشفقط در ارائه بخش عملیاتی میتفاوت روش مستقیم و غیرمستقیم
  .باشدیکسان می
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  :روش تهیه بخش عملیاتی در روش غیر مستقیم

  ***عملیاتی                                  ) زیان( سود
  :شوداضافه می

  ***      )     مثل استهالك( هزینه هاي غیر نقدي
  ***  هاي جاري                  کاهش در دارایی

  ***                  هاي جاري   بدهیافزایش در
  :شودکسر می

  )***(   هاي جاري                 افزایش در دارایی
  )***(          هاي جاري            کاهش در بدهی

  ***         عملیاتیهايفعالیتازناشینقدوجهجریان
خالص) زیان(بایست صورت تطبیق سودطبق استانداردهاي حسابداري اگر صورت جریان وجوه نقد به شکل مستقیم تهیه شد می: 1نکته

  .همراه صورت هاي مالی افشاء شودعملیاتی با وجه نقد ناشی از فعالیت هاي عملیاتی در یادداشت هاي توضیحی
شوند ودر صورت جریان وجه نقد منعکس نمی) معامالت بی تاثیر بر وجه نقد( مطابق با استاندارد حسابداري معامالت غیر نقدي: 2نکته

.شوندفقط در صورت با اهمیت بودن در یادداشت هاي توضیحی به نحوي مناسب افشاء می

  .گرددنمونه مسئله ارائه میحال براي فهم بهتر مطالب چند
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  :باشدصورتهاي مالی شرکت بتا به صورت زیر میاطالعات :1مثال

1384/12/291383/12/29شرح
29,00013,000وجوه نقد

 14,000 28,000حساب هاي دریافتنی تجاري

 35,000 25,000موجودي کاال

 78,000 60,000اموال ، ماشین آالت و تجهیزات

 24,000 20,000استهالك انباشته

 14,000 17,000گذاري در سهام سایر شرکتهاسرمایه

 33,000 37,000حساب هاي پرداختنی تجاري

 8,000 5,000مالیات بر درآمد پرداختنی

 37,000 34,000اوراق قرضه پرداختنی

18,00014,000سهام عادي
45,00038,000سود انباشته
   218,000فروش خالص

   180,000بهاي تمام شده کاالي فروش رفته

  14,000هاي فروشهزینه

  10,600هزینه هاي اداري

  20,000هزینه بهره

   1,100گذاري در سهام سایر شرکتهاسود فروش سرمایه

   2,500گذاري در سهام سایر شرکتهادرآمد سرمایه

  1,000زیان فروش تجهیزات

  40,000تمالیا

  
  :سایر اطالعات

  ریال تصویب و پرداخت شده است3,000سود سهام نقدي مبلغ-
ریال8,500ریال و ارزش دفتري آن18,000بهاي تمام شده تجهیزات. ریال نقدا فروش رفت7,500در طول دوره، تجهیزاتی به مبلغ-
  .باشدمی

همچنین سهام سایر. ریال وجه نقد دریافت شده است6,100شرکتها مبلغگذاري در سهام سایردر طول دوره، از فروش سرمایه-
  .شرکتهاي خریداري شده بصورت نقد بوده است

  .مطلوبست تهیه صورت جریان وجوه نقد به روش مستقیم و غیر مستقیم
  .نقد را محاسبه کنیمقسمت صورت جریان وجوه 5بایست قسمتهاي مختلف مربوط بهبراي تهیه صورت جریان وجوه نقد ابتدا می
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  :فعالیتهاي عملیاتی-1

  وجوه دریافتی از مشتریان=14,000-218,000=٠٠٠,204

  وجوه پرداختی بابت خرید کاال=180,000- 10,000-4,000= )166,000(

  وجوه پرداختی بابت هزینه هاي عملیاتی=10,600+14,000- 5,500=)19,100(

Tجهت تعیین مبلغ استهالك از حساب. شودکسر می) 5,500(استهالك طی دورهدر مورد هزینه هاي عملیاتی مبلغ هزینه: نکته

  :رسیمکنیم که به رابطه زیر میمیاستهالك انباشته استفاده

  24,000+هزینه استهالك طی دوره=20,000+9,500)استهالك انباشته دارایی فروخته شده(

  .شودمی5,500بنابر این هزینه استهالك طی دوره

  :سرمایه گذاري ها و سود پرداختی بابت تامین مالیبازده-2

  وجوه دریافتی بابت درآمد سرمایه گذاري در سایر شرکتها=2,500

  )هزینه بهره( یوجوه پرداختی بابت تامین مال=)2,000(

وجوه پرداختی بابت سود سهام)=3,000(

  :مالیات بر درآمد-3

  مالیات بر درآمد=3,000+4,000)=7,000(

  :اي سرمایه گذاريهفعالیت-4

  وجوه دریافتی بابت فروش تجهیزات=7,500

وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاري در سایر شرکت ها=6,100

  وجوه پرداختی بابت سرمایه گذاري در سایر شرکتها)=8,000(

  :فعالیت هاي تامین مالی-5

وجوه دریافتی بابت فروش سهام عادي=4,000

اوراق قرضهتوجوه پرداختی باب)=3,000(

  .کنیمحال اقدام به تهیه صورت جریان وجوه نقد می
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  شرکت بتا
  صورت جریان وجوه نقد

  29/12/84براي سال مالی منتهی به
  

:فعالیتهاي عملیاتی
 204,000وجوه نقد دریافتی از مشتریان

 (166,000)وجوه نقد پرداختی بابت خرید کاال

 (19,100)ي عملیاتیوجوه نقد پرداختی بابت هزینه ها

 18,900وجه نقد ناشی از فعالیت هاي عملیاتیخروجیجریان خالص

:بازده سرمایه گذاري و سود پرداختی بابت تامین مالی
 2,500وجوه نقد دریافتی بابت درآمد سرمایه گذاري در سایر شرکتها

 (2,000)وجوه پرداختی بابت هزینه بهره

 (3,000)سود سهاموجوه پرداختی بابت

 (2,500)    وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاري و سود پخروجیجریان خالص

:مالیات بر درآمد
 (7,000)مالیات بر درآمد پرداختی

:فعالیت هاي سرمایه گذاري
 7,500وجوه نقد دریافتی بابت فروش تجهیزات

 6,100در سایر شرکت هاوجوه نقد دریافتی بابت فروش  سرمایه گذاري

 (8,000)وجوه پرداختی بابت سرمایه گذاري در سایر شرکت ها

 5,600جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیتهاي سرمایه گذاري

 15,000وجه نقد قبل از فعالیت هاي تامین مالیخروجیجریان خالص

:فعالیت هاي تامین مالی
 4,000فروش سهامبابتدریافتیوجوه نقد

 (3,000)بازخرید اوراق قرضهوجوه نقد دریافتی بابت

 1,000وجه نقد ناشی از فعالیت هاي تامین مالیورودجریان خالص

 16,000خالص افزایش در وجوه نقد

 13,000انده وجوه نقد در آعاز سالم

29,000مانده وجوه نقد در پایان سال
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بایست صورت تطبیق سود خالص عملیاتی با جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت هايتوضیحی میحال در یادداشت هاي
  :عملیاتی گزارش شود

  :روش تهیه بخش عملیاتی در روش غیر مستقیم

  13,400    عملیاتی                                ) زیان( سود
  :شوداضافه می

    5,500                        هزینه استهالك                  
       4,000افزایش در حساب هاي پرداختنی تجاري           
  10,000کاهش در موجودي کاال                                

  :شودکسر می
  )       14,000(افزایش در حساب هاي دریافتنی تجاري            

  900,18عملیاتی        هايفعالیتازناشینقدوجهجریان
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  :باشددارایی ها و بدهی هاي جاري در ترازنامه ي مقایسه اي شرکت سهامی جهان به شرح زیر می: 2مثال

1384/12/291383/12/29شرح
 12,500 6,600وجوه نقد

 29,300 28,600حساب هاي دریافتنی تجاري

 53,000 51,600موجودي کاال

4,2003,700رداخت هزینهپیش پ
9,2000اسناد پرداختنی تجاري

28,00021,900حساب هاي پرداختنی تجاري
14,80016,800حقوق پرداختنی

 14,300 11,000مالیات بر درآمد پرداختنی

 1,000 500بهره ي پرداختنی

  :1384سایر اطالعات در طی سال

 124,000خرید نقدي ساختمان

118,600دي سهام عاديفروش نق
6,000)به ارزش دفتري(فروش سرمایه گذاري بلندمدت

30,000پرداخت سود سهام نقدي
55,000خرید نقدي تجهیزات
 32,000دریافت وام بلند مدت

 30,900  عملیاتیسود ویژه

 20,000هزینه استهالك

 10,500هزینه مالیات

 5,000هزینه بهره

  .جریان وجوه نقد به روش غیر مستقیممطلوبست تهیه صورت
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  .قسمت صورت جریان وجوه نقد را محاسبه کنیم 5ابتدا

  ):روش غیر مستقیم(فعالیتهاي عملیاتی-1
  30,900عملیاتی                                   ) زیان( سود

    :شوداضافه می
    20,000  هزینه استهالك                                         

  9,200      افزایش در اسناد پرداختنی تجاري                
  6,100  در حساب هاي پرداختنی تجاري            افزایش

  1,400کاهش در موجودي کاال                                   
  700    کاهش در حساب هاي دریافتنی تجاري              

  :شودکسر می
  )500(  ش در پیش پرداخت هزینه                       افزای

  )000,2(کاهش در حقوق پرداختنی                             
  65,800عملیاتی        هايفعالیتازناشینقدوجهجریان

  :بازده سرمایه گذاري ها و سود پرداختی بابت تامین مالی-2

  )هزینه بهره( ین مالیوجوه پرداختی بابت تام)=5,500(

  وجوه پرداختی بابت سود سهام)=30,000(

  :مالیات بر درآمد-3

  مالیات بر درآمد=3300+10500)=13800(

  :فعالیت هاي سرمایه گذاري-4

  تجهیزاتخریدبابتپرداختیوجوه=)55,000(

بلندمدتوجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاري=6,000

ت خرید ساختمانوجوه پرداختی باب)=124,000(

  :فعالیت هاي تامین مالی-5

وجوه دریافتی بابت فروش سهام عادي=118,600

وام بلند مدتبابتدریافتیوجوه=32,000

  :کنیمحال اقدام به تهیه صورت جریان وجوه نقد می
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  29/12/84براي سال مالی منتهی به

 :فعالیتهاي عملیاتی
  30,900                            عملیاتی                ) زیان( سود

  :شوداضافه می
  20,000هزینه استهالك                                                    
  9,200افزایش در اسناد پرداختنی تجاري                              

  6,100افزایش در حساب هاي پرداختنی تجاري                    
  1,400موجودي کاال                                         کاهش در

  700کاهش در حساب هاي دریافتنی تجاري                         
  :شودکسر می

  )500(افزایش در پیش پرداخت هزینه                                    
  )2,000(       کاهش در حقوق پرداختنی                               

65,800  عملیاتی                     هايفعالیتازناشینقدوجهجریان
 :بازده سرمایه گذاري و سود پرداختی بابت تامین مالی

)5,500(وجوه پرداختی بابت هزینه بهره
  )30,000(  وجوه پرداختی بابت سود سهام

)35,500(  ازده سرمایه گذاري و سود پجریان خالص خروجی وجه نقد ناشی از ب
 :مالیات بر درآمد

  )13,800(مالیات بر درآمد پرداختی
:فعالیت هاي سرمایه گذاري

6,000بلند مدتوجوه نقد دریافتی بابت فروش  سرمایه گذاري
)124,000(خرید ساختمانوجوه پرداختی بابت

)55,000(  وجوه پرداختی بابت خرید تجهیزات
)173,000(جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیتهاي سرمایه گذاري
)156,500(جریان خالص خروجی وجه نقد قبل از فعالیت هاي تامین مالی

 :فعالیت هاي تامین مالی

118,600وجوه نقد دریافتی بابت فروش سهام
32,000  دریافت واموجوه نقد دریافتی بابت

150,600الص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت هاي تامین مالیجریان خ
)5,900(  خالص افزایش در وجوه نقد

12,500از سالغمانده وجوه نقد در آ
6,600مانده وجوه نقد در پایان سال
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  ):سواالت تشریحی(حل چند نمونه سوال امتحانی

  )89سوال سال.(یان نقدي را به روش مستقیم تهیه نماییدبا توجه به اطالعات بخش فعالیت هاي عملیاتی جر-1مسئله

  80,000کاهش در حسابهاي پرداختنی                      1,700,000  فروش                                    
  45,000    افزایش در هزینه هاي معوق                     1,200,000    بهاي تمام شده کاالي فروش رفته   

  30,000کاهش در پیش پرداخت هزینه ها                           350,000    هزینه هاي عملیاتی
  60,000افزایش در حسابهاي دریافتنی                        75,000هزینه استهالك                             

      120,000    افزایش در موجودي کاال            
و دو جریان) وجوه نقد دریافتی از مشتریان(براي تهیه بخش عملیاتی صورت جریان وجوه نقد باید مقدار یک ورودي وجه نقد: توضیح

  .را بدست آوریم) وجوه نقد پرداختی بابت خرید کاال و وجوه نقد پرداختی بابت هزینه هاي عملیاتی(خروجی وجه نقد
  :وجوه نقد دریافتی از مشتریان) الف

گیرد بنابر این مقدار فروشمبلغ دریافتی از مشتریان از فروش کاال نشات می. کنیمبراي بدست آوردن این مقدار از مبلغ فروش شروع می
را باید تعدیل کنیم تا مقدار وجه نقد ورودي ناشی از فروش بدست آید براي این کار باید حسابهاي مرتبط با فروش را مشخص و اثر

در این مثال حساب، حسابهاي دریافتنی در رابطه با فروش است و. یش آنها را در تعدیل مبلغ فروش تجزیه و تحلیل کنیمکاهش یا افزا
چون افزایش یافته است نشان دهنده آن است که مقداري از فروش شرکت هنوز مبلغ نقد آن دریافت نشده است بنابر این میزان افزایش

شویم که حسابی دیگرمبلغ فروش کسر کنیم تا فروش تعدیل شود و با مرور سایر اطالعات متوجه میدر حسابهاي دریافتنی را باید از
  :مرتبط با فروش وجود ندارد بنابر این داریم

  وجوه نقد دریافتی از مشتریان= 1,700,000–60,000= 1,640,000
  :وجوه نقد پرداختی بابت خرید کاال)ب

کنیم و سپسپرداختی بابت خرید کاال از مبلغ بهاي تمام شده کاالي فروش رفته استفاده میبراي بدست آوردن مقدار وجوه نقد
در این مسئله حسابهاي مرتبط شامل موجودي کاال و حسابهاي پرداختنی. کنیمحسابهاي مرتبط را پیدا کردن و تجزیه و تحلیل می

اال خریداري شده اما به علت اینکه فروش نرفته است جزء بهاي تمامافزایش موجودي کاال نشان دهنده این است که مبلغی ک .باشدمی
شده نیامده است بنابر این وجه نقد بابت خرید آنها پرداخت شده اما در مقدار بهاي تمام شده نیامده پس باید میزان افزایش در موجودي

باید توجه کنیم که عالوه بر پرداخت نقدي خرید سالدر مورد کاهش در حسابهاي پرداختنی. کاال را به بهاي تمام شده اضافه کنیم
جاري مقداري از طلب مربوط به سال قبل نیز پرداخت شده است بنابر این وجه نقد از شرکت خارج شده است ولی در بهاي تمام شده

  .شودنیامده است بنابر این این مقدار به بهاي تمام شده اضافه می

  :توان وجوه نقد پرداختی بابت خرید کاال را به صورت زیر محاسبه کردکر شده میدر این مسئله با توجه به مطالب ذ

  وجوه نقد پرداختی بابت خرید کاال= 1,200,000+ 120,000+ 80,000= 1,400,000
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  :وجوه پرداختی بابت هزینه هاي عملیاتی) ج

ي مرتبط با هزینه عملیاتی را به صورت زیر تجزیه و تحلیلکنیم حسابهابراي بدست آوردن این مقدار از هزینه هاي عملیاتی استفاده می
  :کنیممی

این مقدار جزء هزینه هاي عملیاتی آمده است اما بابت آن وجه نقدي از شرکت خارج نشده است بنابر این مقدار هزینه: هزینه استهالك
  .کنیماز هزینه هاي عملیاتی کسربایستاستهالك را می

ش در هزینه هاي معوق نشان دهنده این است که مقداري از هزینه هاي عملیاتی هنوز وجوه نقد آنها پرداختافزای: هزینه هاي معوق
  .شودکسرهزینه هاي عملیاتیازنشده است بنابر این افزایش در هزینه هاي معوق باید

عملیاتی بجاي پرداخت وجوه نقد ازافزایش در این حساب نشان دهنده این است که مقداري از هزینه هاي: پیش پرداخت هزینه ها
حساب پیش پرداخت سال هاي قبل پرداخت شده است و در سال جاري وجه نقدي بابت این هزینه ها از شرکت خارج نشده است بنابر

  .شودکاهش در پیش پرداخت هزینه ها از مبلغ هزینه هاي عملیاتی کسر میاین مقدار این افزایش

  :شودتی بابت هزینه هاي عملیاتی به صورت زیر محاسبه میبنابر این وجوه نقد پرداخ

  وجوه پرداختی بابت هزینه هاي عملیاتی= 350,000–75,000–30,000–45,000= 200,000

  :توانیم قسمت فعالیت هاي عملیاتی صورت جریان وجوه نقد را بصورت زیر تهیه کنیمحال با محاسبه این سه مقدار می

روش مستقیم-نقدصورت جریان وجوه
:فعالیتهاي عملیاتی

1,640,000وجوه نقد دریافتی از مشتریان
(1,400,000)د پرداختی بابت خرید کاالنقوجوه

(200,000)وجوه نقد پرداختی بابت هزینه هاي عملیاتی
 40,000جریان خالص وجوه نقد ناشی از فعالیت هاي عملیاتی

  :استخراج شده است1389اتر شرکت پارسا در پایان سالاطالعات زیر از دف-2مسئله

  ریال2,200,000سود ویژه مبلغ -
  ریال1,225,000دریافتنیافزایش در حساب هاي -
  ریال425,000افزایش در پیش پرداخت بیمه -
  ریال100,000افزایش در حسابهاي پرداختنی -
  ریال450,000کاهش در هزینه هاي پرداختنی -

  )90سوال سال(تهیه بخش جریان نقد ناشی از فعالیت هاي عملیاتی به روش غیر مستقیم: ست استمطلوب
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  :کنیمم از قاعده کلی استفاده میبراي تهیه بخش عملیاتی در روش غیر مستقی

  ***عملیاتی                                  ) زیان( سود
  :شوداضافه می

  )             ***الكمثل استه( هزینه هاي غیر نقدي
  ***کاهش در دارایی هاي جاري                      
  ***افزایش در بدهی هاي جاري                      

  :شودکسر می
  ***افزایش در دارایی هاي جاري                       
  ***کاهش در بدهی هاي جاري                         

  ***عملیاتی        هايفعالیتازیناشنقدوجهجریان
  :بنابر این در این مسئله داریم

  2,200,000سود عملیاتی                                          
  :شوداضافه می

    100,000افزایش در حسابهاي پرداختنی                   
  :شودکسر می

  )1,225,000(    افزایش در حسابهاي دریافتنی             
  )425,000(افزایش در پیش پرداخت بیمه                     
  )450,000(  کاهش در هزینه پرداختنی                         

  200,000عملیاتی                 هايفعالیتازناشینقدوجهجریان خالص
  :باده استخراج شده استاز دفاتر شرکت آ87اطالعات زیر در پایان سال-3مسئله

ریال، سایر2,000,000ریال، هزینه هاي عملیاتی6,000,000ریال، بهاي تمام شده کاالي فروش رفته10,000,000فروش خالص  
  :اطالعات به شرح زیر است

29/12/87مانده29/12/86ماندهشرح حساب
2,000,0002,500,000حساب هاي دریافتنی

1,200,0001,000,000نیحسابهاي پرداخت
1,400,0001,650,000موجودي کاال

 2,400,000 1,800,000پیش دریافت فروش

 1,000,000 850,000پیش پرداخت هزینه ها

900,000945,000هزینه هاي پرداختنی
400,000520,000استهالك انباشته

  )88سوال سال(ت هاي عملیاتی به روش مستقیممحاسبه گردش وجه نقد حاصل از فعالی: مطلوبست
  :بایست افزایش یا کاهش هر یک از حساب ها را مشخص کنیم که در جدول نشان داده شده استمیبراي حال این مسئله ابتدا
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کاهشافزایششرح حساب
 500,000حساب هاي دریافتنی

 200,000حسابهاي پرداختنی

250,000موجودي کاال
600,000پیش دریافت فروش

150,000پیش پرداخت هزینه ها
45,000هزینه هاي پرداختنی

120,000استهالك انباشته
  :کنیمسه بخش مورد نیاز را محاسبه می 1حال طبق توضیحات سوال

  وجوه نقد دریافتی از مشتریان= 10,000,000 -500,000+ 600,000= 10,100,000
  وجوه نقد پرداختی بابت خرید کاال= 6,000,000+ 250,000+ 200,000= 6,450,000

  وجوه نقد پرداختی بابت هزینه هاي عملیاتی= 2,000,000–120,000+ 150,000–45,000= 1,985,000

روش مستقیم-صورت جریان وجوه نقد
:فعالیتهاي عملیاتی

10,100,000وجوه نقد دریافتی از مشتریان
(6,450,000)فد پرداختی بابت خرید کاالنوجوه

(1,985,000)وجوه نقد پرداختی بابت هزینه هاي عملیاتی
 1,665,000جریان خالص وجوه نقد ناشی از فعالیت هاي عملیاتی

  
  :به شرح زیر است1386صورت سود و زیان و سایر اطالعات مربوط به شرکت یکتا براي سال -4مسئله

1,253,100درآمد فروش
بهاي تمام شده کاالي فروش

 (681,750)رفته
571,250سود ناخالص

(57,000)هزینه استهالك
(182,025)هزینه حقوق

(131,250)سایر هزینه هاي عملیاتی
201,075سود عملیاتی

  

  

  

www.irhesabdaran.ir



                                                                   3صول حسابداريا

٤٤ 

  :سایر اطالعات

انتهاي دورهاول دورهشرح حساب
82,50071,250حساب هاي دریافتنی تجاري

93,90098,100موجودي کاال
 67,875 73,050حسابهاي پرداختنی

 1,800 1,200هزینه هاي پرداختنی

  )89سوال سال(محاسبه جریان وجوه نقد ناشی از فعالیت هاي عملیاتی به دو روش مستقیم و غیر مستقیم: مطلوبست

  .کنیمابتدا افزایش یا کاهش حسابها را محاسبه می

کاهشافزایششرح حساب
11,250حساب هاي دریافتنی تجاري

 4,200موجودي کاال

 5,175حسابهاي پرداختنی

 600هزینه هاي پرداختنی

  :دهیمحال محاسبات زیر را انجام می

  وجوه نقد دریافتی از مشتریان= 1,253,100+ 11,250= 1,264,350

  وجوه نقد پرداختی بابت خرید کاال= 681,750+ 4,200+ 5,175= 691,125

  وجوه نقد پرداختی بابت هزینه هاي عملیاتی= 370,275 -57,000- 600= 312,675

روش مستقیم-صورت جریان وجوه نقد
:فعالیتهاي عملیاتی

1,264,350وجوه نقد دریافتی از مشتریان
(691,125)وجوه مفد پرداختی بابت خرید کاال

(312,675)رداختی بابت هزینه هاي عملیاتیوجوه نقد پ
 260,550جریان خالص وجوه نقد ناشی از فعالیت هاي عملیاتی

  .کنیمیم از قاعده کلی استفاده میبراي تهیه بخش جریان وجوه نقد فعالیتهاي عملیاتی به روش غیر مستق
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  201,075سود عملیاتی                                          
  :شوداضافه می

  57,000هزینه استهالك                                     
  11,250کاهش در حسابهاي دریافتنی                     
         600افزایش در هزینه هاي پرداختنی                 

  :شودکسر می
  )4,200(افزایش در موجودي کاال                      

  )5,175(سابهاي پرداختنی                 کاهش در ح
  260,550عملیاتی                 هايفعالیتازناشینقدوجهجریان خالص

  .باشده مشاهده می کنید حاصل دو روش یکسان میهمانگونه ک

  :باشدصورت سود و زیان و قسمتی ار اطالعات ترازنامه شرکت محمود آباد به شرح زیر می-5مسئله

 10,000,000فروش

بهاي تمام شده کاالي فروش
 (6,000,000)رفته

4,000,000سود ناویژه عملیاتی
(1,500,000)هزینه هاي عملیاتی
2,500,000سود ویژه عملیاتی
  

 1381/12/29 1382/12/29شرح حساب

2,200,0002,000,000حساب هاي دریافتنی تجاري
825,0001,000,000يحسابهاي دریافتنی غیر تجار

950,000800,000موجودي کاال
350,000400,000پیش پرداخت هزینه ها

 750,000 905,000حسابهاي پرداختنی تجاري

 423,000 400,000اسناد پرداختنی غیر تجاري

280,000250,000هزینه هاي پرداختنی
2,450,0003,000,000پیش دریافت فروش
1,600,0001,200,000استهالك انباشته

سوال سال.(محاسبه وجوه نقد حاصل از عملیات به روش مستقیم و تهیه صورت تطبیق وجه نقد عملیاتی با سود عملیاتی: مطلوبست
90(  
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حال. شودا اعمال نمیدر حل این مسئله باید دقت کنید که حسابهاي غیر تجاري جزء فعالیتهاي عملیاتی نیستند و افزایش یا کاهش آنه
  .کنیمجدول افزایش یا کاهش حسابهاي مرتبط را تهیه می

کاهشافزایششرح حساب
200,000هاي دریافتنی تجاريحساب

150,000موجودي کاال
50,000پیش پرداخت هزینه ها

155,000هاي پرداختنی تجاريحساب

30,000هزینه هاي پرداختنی
550,000پیش دریافت فروش
 400,000استهالك انباشته

  :دهیمحال محاسبات الزم را انجام می
  وجوه نقد دریافتی از مشتریان= 10,000,000–200,000- 550,000= 9,250,000

  وجوه نقد پرداختی بابت خرید کاال= 6,000,000+ 150,000- 155,000= 5,995,000
  وجوه نقد پرداختی بابت هزینه هاي عملیاتی= 1,500,000 -400,000 -50,000- 30,000= 1,020,000

روش مستقیم-صورت جریان وجوه نقد
 :فعالیتهاي عملیاتی

 9,250,000وجوه نقد دریافتی از مشتریان

 (5,995,000)وجوه مفد پرداختی بابت خرید کاال
 (1,020,000)وجوه نقد پرداختی بابت هزینه هاي عملیاتی

 2,235,000جریان خالص وجوه نقد ناشی از فعالیت هاي عملیاتی

  :کنیمم از قاعده کلی استفاده میبراي تهیه بخش جریان وجوه نقد فعالیتهاي عملیاتی به روش غیر مستقی

  2,500,000سود عملیاتی                                          
  :اضافه می شود
  400,000                                    هزینه استهالك

  50,000کاهش در پیش پرداخت هزینه ها                 
  155,000هاي پرداختنی تجاري         افزایش در حساب

        30,000افزایش در هزینه هاي پرداختنی                  
  :کسر می شود

  )150,000(        افزایش در موجودي کاال              
  )200,000(کاهش در حسابهاي پرداختنی تجاري      
  )550,000(کاهش در پیش دریافت فروش              

  2,235,000عملیاتی              هايفعالیتازناشینقدوجهجریان خالص
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  :استخراج شده است29/12/90اطالعات زیر از دفاتر شرکت پدرام در- 6مسئله

1389/12/291390/12/29حسابشرح
70,00075,000بدهکاران تجاري
 500 800بهره دریافتنی

 2,500 2,000سود سهام دریافتنی

69,00067,000موجودي کاال
2,5002,200پیش پرداخت خرید

4,0005,500پیش پرداخت هزینه هاي عملیاتی
1,1001,300پیش پرداخت مالیات
 700 850ه بهرهپیش پرداخت هزین

 56,500 59,000بستانکاران تجاري

 32,000 30,000بدهی هزینه هاي عملیاتی

25,00030,000پیش دریافت فروش
1,9001,500بهره پرداختنی

3,5004,000مالیات پرداختنی
  :حسابهاي سود و زیانی

ریال، درآمد4,300هاریال، درآمد سود سهام سایر شرکت250,000ریال، بهاي تمام شده کاالي فروش رفته400,000فروش خالص
ریال12,000ریال، هزینه بهره95,000ریال هزینه استهالك را در بر دارد به مبلغ20,000هاي عملیاتی کهریال، هزینه5,000بهره  

  .ریال9,000و هزینه مالیات بر درآمد

  :مطلوبست

  ناشی از فعالیتهاي عملیاتیمحاسبه خالص ورود یا خروج وجه نقد)الف

  ها و سود پرداختی بابت تامین مالیمحاسبه خالص ورود یا خروج وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاري) ب

  )91سوال سال(محاسبه خالص ورود یا خروج وجه نقد ناشی از مالیات بر درآمد) ج
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  :کنیمبراي حل مسئله ابتدا افزایش یا کاهش حسابها را محاسبه می

کاهشافزایششرح حساب
  5,000بدهکاران تجاري

 300  بهره دریافتنی

   500سود سهام دریافتنی

2,000  موجودي کاال
300  پیش پرداخت خرید

  1,500پیش پرداخت هزینه هاي عملیاتی

  200پیش پرداخت مالیات

 150  پیش پرداخت هزینه بهره

 2,500  بستانکاران تجاري

   2,000بدهی هزینه هاي عملیاتی

  5,000پیش دریافت فروش

400  بهره پرداختنی
  500مالیات پرداختنی

  

  محاسبه خالص ورود یا خروج وجه نقد ناشی از فعالیتهاي عملیاتی) الف

  :هیمداز مبلغ فروش شروع می کنیم و تعدیالت الزم را انجام می: وجوه نقد دریافتی از مشتریان)1

ریال پول دریافت نشده است ضمنا  5000ریال افزایش داشته است بنابر این از مبلغ فروش سال جاري مبلغ5000بدهکاران تجاري
ریال پیش دریافت فروش نشان دهنده این است که قبل از فروش وجه نقد دریافت شده است اما در مانده فروش نیست5000افزایش

  وجوه نقد دریافتی از مشتریان= 400,000–5,000+ 5,000= 400,000                                            دبنابر این باید اضافه شو

  :کنیماز مبلغ بهاي تمام شده کاالي فروش رفته استفاده می: وجوه نقد پرداختی بابت خرید کاال)2

باشد که در سال جاري وجهده مربوط به کاالهاي اول دوره میکاهش موجودي کاال نشان دهنده آن است که قسمتی از بهاي تمام ش
نقدي بابت آنها پرداخت نشده است، کاهش در پیش پرداخت خرید نشان دهنده آن است که مقداري از خریدهاي سال جاري از محل

انکاران تجاري نشان دهندهپیش پرداخت سال قبل بوده است و در سال جاري وجه نقد بابت آنها پرداخت نشده است و کاهش در بست
این است که عالوه بر پرداخت مبلغ خریدهاي سال جاري قسمتی از بدهیهاي مربوط به خرید سال قبل نیز پرداخت شده است که این

  :مبلغ از شرکت خارج اما در حساب بهاي تمام شده منظور نشده است بنابر این

  پرداختی بابت خرید کاالوجوه نقد= 250,000 -2,000+ 2,500 -300= 250,200
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:کنیماز مبلغ هزینه هاي عملیاتی استفاده می: وجوه نقد پرداختی بابت هزینه هاي عملیاتی) 3

هزینه استهالك یک نوع هزینه غیر نقدي است که جزء هزینه هاي عملیاتی آمده ولی وجه نقد از شرکت خارج نشده است بنابر این این
گردد ضمنا افزایش پیش پرداخت هزینه هاي عملیاتی نشان دهنده این است که مبلغی اضافه برضافه میمبلغ به هزینه هاي عملیاتی ا

هزینه هاي عملیاتی ثبت شده به عنوان پیش پرداخت، پرداخت شده و این مبلغ از شرکت خارج شده ولی جزء هزینه هاي عملیاتی
ی نشان دهنده این موضوع است که مقداري از هزینه هاي عملیاتی نقديمنظور نشده است و همینطور افزایش بدهی هزینه هاي عملیات

  :پرداخت نشده است و وجهی بابت آنها از شرکت خارج نشده است با این توضیحات می توان رابطه زیر را نوشت

  وجوه پرداختی بابت هزینه هاي عملیاتی= 95,000–20,000+ 1,500- 2,000= 74,500

روش مستقیم-صورت جریان وجوه نقد
:فعالیتهاي عملیاتی

400,000وجوه نقد دریافتی از مشتریان
 (250,200)وجوه مفد پرداختی بابت خرید کاال

 (74,500)وجوه نقد پرداختی بابت هزینه هاي عملیاتی
 75,300جریان خالص وجوه نقد ناشی از فعالیت هاي عملیاتی

  :د ناشی از بازده سرمایه گذاري ها و سود پرداختی بابت تامین مالیمحاسبه خالص ورود یا خروج وجه نق) ب

شود بنابر این براي حلهاي نقدي بابت بهره و سود سهام آورده میها و پرداختدر این بخش از صورت جریان وجوه نقد کلیه دریافت
ین درآمد سود سهام در نظر گرفته شود و با توجه بهمسئله باید از صورت حساب سود و زیان مبلغ مربوط به درآمد و هزینه بهره و همچن
  .افزایش و کاهش حساب هاي مرتبط با این حساب ها در ترازنامه مبلغ را تعدیل کنیم

  .در این بخش دو جریان ورودي بهره دریافتی و سود سهام دریافتی را داریم: جریان ورودي)ا

ریال300ایم که با توجه به اینکه مانده بهره دریافتنی مقداربهره داشتهریال درآمد5,000طبق صورت حساب سود و زیان طی دوره
ریال از بهره سال قبل نیز دریافت شده300شویم که عالوه بر مبلغ درآمد بهره طی دوره مبلغکاهش داشته است بنابر این متوجه می

  .باشدریال می5,300است بنابر این کل وجوه نقد وارده به شرکت بابت درآمد بهره مبلغ

500ریال می باشد اما با توجه به اینکه مانده سود سهام دریافتنی مبلغ4,300درآمد سود سهام در صورت حساب سود و زیان مبلغ
ریال هنوز وجه نقد آن دریافت نشده است500شویم که از مبلغ درآمد سود سهام مبلغی معادلریال افزایش داشته است متوجه می

  .باشدریال می3,800ن مبلغ وارده وجه نقد بابت درآمد سود سهام معادلبنابر ای

  .در این بخش یک جریان خروجی وجه نقد داریم: جریان خروجی)2

باشد اما موارد زیر می بایست براي تعدیل این مبلغ مد نظرریال می12,000مبلغ هزینه بهره طبق صورت حساب سود و زیان معادل
  :قرار گیرند
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ریال کاهش داشته است و این بدین معنی است که طی دوره عالوه بر هزینه بهره دوره مبلغ400حساب بهره پرداختنی معادل )الف
  .ریال از بهره سال قبل نیز پرداخت شده است400

ریال150وره مبلغریال کاهش یافته است بنابر این از مبلغ هزینه بهره طی د150مانده حساب پیش پرداخت هزینه بهره طی دوره)ب
  .وجه نقد پرداخت نشده است بلکه از حساب پیش پرداخت هزینه بهره تسویه شده است

  :توانیم مبلغ بهره پرداختی طی دوره را به صورت زیر محاسبه کنیمبا توجه به دو مورد باال می

12,250 =150 -400 +12,000  

صورت جریان وجوه نقد
داختی بابت تامین مالیبازده سرمایه گذاریها و سود پر

 :جریان ورودي

5,300بهره دریافتی
3,800سود سهام دریافتی
:جریان خروجی
(12,250)بهره پرداختی

 (3,150)..خالص جریان خروجی بابت بازده سرمایه گذاري و
  :محاسبه خالص ورود یا خروج وجه نقد ناشی از مالیات بر درآمد )ج

بایست جهت تعدیل این مبلغ مدنظر قرارریال می باشد که موارد زیر می9,000سود و زیان هزینه مالیات برابر باطبق صورت حساب
  :گیرد

200دهد که عالوه بر هزینه مالیات مبلغریال افزایش یافته است و این مورد نشان می200حساب پیش پرداخت مالیات طی دوره) الف
  .اخت شده استریال بعنوان پیش پرداخت، پرد

ریال از هزینه500که مبلغ مشویریال افزایش یافته است بنابر این متوجه می500مانده حساب مالیات پرداختنی طی دوره مبلغ)ب
  .مالیات پرداخت نشده است

  9,000+ 200- 500= 8,700 :شودمحاسبه میدوره پرداخت شده استبنابر این کل وجوهی که بابت مالیات بر درآمد طی
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  :اطالعات زیر مربوط به عملیات شرکت طبس در دست است-7مسئله

پایان سالابتداي سالشرح حساب
280312بدهکاران

276268موجودي کاال
 4 8پیش پرداخت هزینه هاي

 228 236بستانکاران تجاري

812هزینه هاي پرداختنی
1,240فروش خالص
740ه کاالي فروش رفتهبهاي تمام شد

368)هزینه استهالك40(هزینه هاي عملیاتی
  ).92سوال سال(تهیه بخش عملیاتی صورت جریان وجوه نقد: مطلوبست

  :ابتدا افزایش یا کاهش مانده حساب ها را محاسبه می کنیم

کاهشافزایششرح حساب
32بدهکاران

8موجودي کاال
4نه هايپیش پرداخت هزی
8بستانکاران تجاري

 4هزینه هاي پرداختنی

  :حال سه بخش فعالیت هاي عملیاتی به شرح زیر محاسبه می گردد

  وجوه نقد دریافتی از مشتریان= 1240–32= 1,208

  وجوه نقد پرداختی بابت خرید کاال= 740 -8+ 8= 740

  هزینه هاي عملیاتیوجوه نقد پرداختی بابت= 368- 40 -4- 4= 320

روش مستقیم-صورت جریان وجوه نقد
 :فعالیتهاي عملیاتی

 1,208وجوه نقد دریافتی از مشتریان

740وجوه مفد پرداختی بابت خرید کاال
320وجوه نقد پرداختی بابت هزینه هاي عملیاتی

 148جریان خالص وجوه نقد ناشی از فعالیت هاي عملیاتی
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عملیاتی گفته نشده مجبوریم از) زیان(شود اما بخاطر اینکه مقدار سودله ها روش تهیه بخش فعالیت هاي عملیاتی گفته نمیدر این مسئ
  .روش مستقیم استفاده کنیم

هايریال، هزینه6,500,000ریال ، بهاي تمام شده کاالي فروش رفته13919,300,000فروش خالص شرکت ترمه در سال: 8مسئله
  .ریال است100,000ریال و هزینه استهالك650,000ریال، هزینه هاي عمومی و اداري450,000و فروشتوزیع

  .ریال افزایش داشته است230,000مبلغ1391هاي پرداختنی در طی سالهزینه-الف

  .ریال کاهش داشته است80,000مبلغ1391هاي پرداختنی در طی سالحساب-ب

  .ریال افزایش داشته است520,000مبلغ1391طی سالهاي دریافتنی درحساب-ج

  .ریال کاهش داشته است310,000مبلغ1391پیش پرداخت بیمه در طی سال-د

  ).93سوال سال(مطلوبست تهیه قسمت جریان هاي نقدي ناشی از فعالیت هاي عملیاتی به روش مستقیم و غیر مشتقیم

  :حل مسئله

  وجوه نقد دریافتی از مشتریان= 9,300,000–520,000= 8,780,000

  وجوه نقد پرداختی بابت خرید کاال= 6,500,000+ 80,000= 6,580,000

  وجوه نقد پرداختی بابت هزینه هاي عملیاتی= 450,000 +100,000+650,000- 100,000- 230,000- 310,000=560,000
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روش مستقیم-صورت جریان وجوه نقد
 :لیاتیفعالیتهاي عم

 8,780,000وجوه نقد دریافتی از مشتریان

6,580,000وجوه مفد پرداختی بابت خرید کاال
560,000وجوه نقد پرداختی بابت هزینه هاي عملیاتی

 1,640,000جریان خالص وجوه نقد ناشی از فعالیت هاي عملیاتی

  :روش غیر مستقیم

  1,600,000               سود عملیاتی                           
  :اضافه می شود

  100,000هزینه استهالك                                     
  230,000افزایش در هزینه هاي پرداختنی                 

         310,000                 کاهش در پیش پرداخت بیمه  
  :کسر می شود
  )520,000(     حسابهاي دریافتنی        افزایش در

  )80,000(              کاهش در حسابهاي پرداختنی
  1,640,000عملیاتی            هايفعالیتازناشینقدوجهجریان خالص

باشد و جداگانه آورده شده است ولی اگر مسئلهدر حل این مسئله فرض شده است که هزینه استهالك جزء هزینه هاي اداري نمی: نکته
  .شدریال هزینه استهالك مسئله به گونه اي دیگر حل می100,000ریال که شامل650,000ته بود که هزینه هاي اداريگف
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  ):سواالت تستی(حل چند نمونه سوال امتحانی

  )87سوال سال( پاسخ دهید 3تا 1با توجه به اطالعات زیر به سوال -

شرح
ابتداي
دوره  

پایان دوره

 78 70ارانبدهک

6967موجودي کاال
21پیش پرداخت هزینه
5957بستانکاران تجاري
23هزینه هاي معوق
 310فروش خالص

 185بهاي تمام شده کاالي فروش رفته

 92)هزینه استهالك10شامل(هزینه هاي عملیاتی

  :دریافت از مشتریان برابر است با -1

  300) د   310) ج        218) ب         302)الف

  :پرداخت بابت خرید کاال برابر است با -2

  183) د    189) ج      185) ب       181) الف

  :پرداخت بابت هزینه هاي عملیاتی برابر است با -3

    80) د       84) ج          82) ب    90) الف

  :جواب سوال

  :باشدقسمتهاي مختلف بخش فعالیتهاي عملیاتی صورت جریان وجوه نقد میوط بهمربسه سوال داده شده

  وجوه نقد دریافتی از مشتریان=310 - 8= 302

  وجوه نقد پرداختی بابت خرید کاال=185 -2+ 2= 185

  وجوه نقد پرداختی بابت هزینه هاي عملیاتی=10-92 -1 -1=80

لف   .باشندصحیح مید–ب -بنابر این به ترتیب گزینه هاي ا

ریال و مبلغ دریافت شده از این بابت510,000ریال و450,000حساب بهره دریافتنی به ترتیب1374مانده اول و پایان دوره مالی -4
  )87سوال سال(چقدر است؟74درآمد بهره سال. ریال است1,400,000

  1,460,000) د  1,850,000) ج    1,910,000) ب      1,340,000) الف
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  :جواب سوال

همواره در صورت جریان وجوه نقد از مبلغ درآمد بهره و تعدیل نقدي آن به مبلغ درآمد نقدي دریافتی در قسمت بازده سرمایه گذاري و
  :استرسیدیم اما در این سوال مبلغ درآمد بهره نقدي مشخص شده است بنابر این رابطه زیر برقرارسود پرداختی بابت تامین مالی می

  1,400,000= درآمد بهره  -60,000

برابر با74درآمد بهره مبلغی بوده است که افزایش مبلغ بهره دریافتنی طی سال از آن کسر شده است تا بهره نقدي دریافتی سال
است که گزینه دریال بوده1,460,000برابر با74ریال شده است بنابر این می توان نتیجه گرفت که درآمد بهره سال1,400,000
  .باشدصحیح می

مبلغ74باشد می توان نتیجه گرفت که طی سالریال بیشتر از اول دوره می60,000چونت مبلغ بهره دریافتنی پایان دوره: توضیح
ن مبلغ از درآمدباید ای74ریال از درآمد بهره نقدا دریافت نشده است بنابر این براي رسیدن به مبلغ بهره نقدي دریافتی سال60,000
  .کسر گردد74بهره سال

  باشد؟فروش دارایی هاي بلند مدت جزء کدام یک از سرفصل هاي صورت جریان وجوه نقد می -5

  بازده سرمایه گذاري و سود پرداختی بابت تامین مالی) فعالیت هاي عملیاتی       ب) الف

  فعالیت هاي تامین مالی) فعالیت هاي سرمایه گذاري  د) ج

  : واب سوالج

شوند بنابر این گزینه ج صحیحهاي ثابت جزء فعالیت هاي سرمایه گذاري محسوب میخرید و فروش سرمایه گذاري بلند مدت و دارایی
  .باشدمی

  )90سوال سال(باشد؟صورت جریان وجوه نقد میدریافت وام جزء کدام یک از سرفصل هاي -6

  سرمایه گذاري و سود پرداختی بابت تامین مالیبازده) فعالیت هاي عملیاتی       ب) الف

  فعالیت هاي تامین مالی) فعالیت هاي سرمایه گذاري  د) ج

  :جواب سوال

دقت کنید که پرداخت بهره. باشند بنابر این گزینه د صحیح می باشددریافت وام و پرداخت اصل وام جزء فعالیت هاي تامین مالی می
  .باشدسود پرداختی بابت تامین مالی میوام جزء بازده سرمایه گذاري و
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  )90سوال سال( :پاسخ دهید10تا 7با توجه به اطالعات زیر به سوال-

  ریال10,650,000فروش خالص -

  ریال8,145,000خرید خالص -

  .باشدریال آن هزینه استهالك می65,000ریال که1,515,000هزینه هاي عملیاتی -

  ریال330,000ي پایان دوره به اول دورهافزایش موجودي کاال -

  .ریاال افزایش داشته است735,000حسابهاي دریافتنی در طول دوره مبلغ -

  .ریال افزایش داشته است255,000پیش پرداخت بیمه در طول دوره مبلغ مبلغ -

  .ریال افزایش داشته است60,000حسابهاي پرداختنی در طول دوره مبلغ -

  .ریال کاهش داشته است270,000رداختنی در طول دوره مبلغهزینه هاي پ -

  باشد؟وجوه دریافتی از مشتریان چند ریال می -7

  9,585,000) د      10,650,000) ج     11,385,000) ب     9,915,000) الف

  باشد؟وجوه پرداختی بابت خرید کاال چند ریال می -8

  7,755,000) د       8,205,000) ج     8,085,000) ب      8,145,000) الف

  باشد؟وجوه پرداختی بابت هزینه هاي عملیاتی چند ریال می -9

  1,975,000) د    1,456,000) ج      2,105,000) ب    1,515,000) الف

  باشد؟وجوه نقد پرداختی بابت وجوه ناشی از فعالیت هاي عملیاتی چند ریال می- 10

  265,000) د      145,000) ج    990,000) ب  475,000) الف

  :جواب سوال

  :گرددسه بخش فعالیت هاي عملیاتی به شرح زیر محاسبه می

  وجوه نقد دریافتی از مشتریان= 10,650,000–735,000= 9,915,000

  وجوه نقد پرداختی بابت خرید کاال= 8,145,000 -60,000= 8,085,000

  وجوه نقد پرداختی بابت هزینه هاي عملیاتی= 1,515,000- 65,000 +255,000 +270,000= 1,975,000
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روش مستقیم-صورت جریان وجوه نقد
 :فعالیتهاي عملیاتی

 9,915,000وجوه نقد دریافتی از مشتریان

)8,085,000(وجوه مفد پرداختی بابت خرید کاال
)1,975,000(وجوه نقد پرداختی بابت هزینه هاي عملیاتی

 145,000ناشی از فعالیت هاي عملیاتیخروجیخالص وجوه نقد
لف .باشندج صحیح می–د-ب- بنابر این گزینه هاي ا

در این مسئله بجاي مقدار بهاي تمام شده کاالي فروش رفته، مقدار خرید خالص را داده است بنابر این براي تعدیل مبلغ خرید: توضیح
  .ا کاهش مانده موجودي کاال نداریمبابت خرید کاال نیازي به افزایش یخالص براي رسیدن به وجه نقد خروجی

  

  موفق و پیروز باشد
  رسول زارع
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  فصل سوم

  حسابداري سرمایه گذاري در اوراق بهادار

  :سرمایه گذاري به یکی از طرق زیر صورت گیرد

  ارکتمثل خرید اوراق قرضه و اوراق مشیهبدسرمایه گذاري در اوراق -1
  باشدسرمایه گذاري در اوراق سرمایه که همان خرید سهام سایر شرکت ها می -2
  سرمایه گذاري در سپرده هاي بانکی -3
  سرمایه گذاري در دارایی هاي فیزیکی مثل خرید زمین و فلزات گرانبها -4

  .باشدیمنظور از سرمایه گذاري در اوراق بهادار همان سرمایه گذاري در اوراق بدهی و سهام م

  سرمایه گذاري هاي کوتاه مدت و بلند مدت در اوراق بهادار
  :سرمایه گذاري هاي کوتاه مدت داراي دو ویژگی زیر هستند

  مدیریت قصد تبدیل آنها به وجه نقد را در طول یکسال یا چرخه عملیات هر کدام کمتر است را دارد -1
  باشندبه سهولت قابل تبدیل به وجه نقد می -2

سرمایه گذاري کوتاه مدت جزء دارایی. رمایه گذاري هایی که دو شرط باال را ندارند در طبقه سرمایه گذاري بلند مدت هستندسایر س
  .شوندهاي جاري و سرمایه گذاري بلند مدت جزء دارایی هاي غیر جاري گزارش می

  هامبناي حسابداري سرمایه گذاري

. شودثبت می) بهاي خرید به عالوه مخارج تحصیل مثل کارمزد کارگزار و مالیات( مام شدهسرمایه گذاري ها در تاریخ تحصیل به بهاي ت
فقط اگر در زمان خرید سرمایه گذاري داراي سود تضمین شده یا سود سهام تعلق گرفته اما پرداخت نشده باشد این مبلغ از بهاي تمام

  .گرددشده کسر می

مراحلري ها ابتدا باید سرمایه گذاري ها را طبقه بندي کنیم سپس بر اساس نوع هر طبقهجهت انجام ثبت هاي حسابداري سرمایه گذا
  .خاص آن طبقه را انجام دهیم
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  :حسابداري سرمایه گذاري در اوراق بهادار معامالتی -1

رج خریدبهاي خرید به عالوه مخا( همان گونه که قبال گفته شد سرمایه گذاري در تاریخ تحصیل به بهاي تمام شده :زمان خرید: الف
  .شودثبت می) منهاي سود و بهره هاي متعلقه پرداخت نشده زمان خرید

  ....                  ***سهام شرکت -گذاري در اوراق بهادارسرمایه
  ***بانک                                                                             

  :گذاريزمان دریافت بهره یا سود سرمایه: ب

  ***بانک                           
***                   ...سرمایه گذاري معامالتی شرکتدرآمد

جهت انجام این کار. شوددر پایان دوره ي مالی سرمایه گذاري در اوراق بهادار معامالتی به ارزش بازار تبدیل می: در پایان دوره مالی: ج
ترکیب کل اوراق بهادار به حساب) زیان(شود و سودگذاریها مقایسه میکلیه سرمایه) بهاي تمام شده(تريارزش بازار و ارزش دف

  . شودتحقق نیافته اوراق بهادار معامالتی منظور می) زیان(سود

گیریم نه تک تکمیتحقق نیافته اوراق بهادار معامالتی ترکیب کل اوراق را در نظر) زیان( باید دقت شود که جهت تعیین سود: نکته
بدین معنی که تفاوت بهاي تمام شده و ارزش بازار کلیه اوراق بهادار معامالتی را محاسبه و بابت جمع کل افزایش بعد از کسر. اوراق

  .زنیمکاهش ها یک سند حسابداري می

  ***اوراق بهادار معامالتی               -تعدیل بازار
  ***اوراق بهادار معامالتی    - قق نیافتهتح) زیان(سود             

روش گزارشگريویژگی سرمایه گذارينوع سرمایه گذاري

معامالتی
خرید واوراق بدهی و اوراق سهام بدون نفوذ در شرکت سرمایه پذیر که سریع المعامله است و مکررا

ارزش بازار .فروش می شود و هدف شرکت سرمایه گذار کسب سود از تغییرات قیمت آن در کوتاه مدت است

نگهداري تا
اوراق بدهی که قصد نگهداري آن تا سررسید می باشدسررسید

بهاي تمام شده
مستهلک شده

آماده براي فروش
درصد سهام شرکت سرمایه20کمتر از(ذیراوراق بدهی و اوراق سهام بدون نفوذ در شرکت سرمایه پ

ارزش بازار)پذیر خریداري شود

نفوذ قابل مالحظه
درصد سهام20درصد و بیشتر50کمتر از(اوراق سهام با نفوذ قابل مالحظه در شرکت سرمایه پذیر

ارزش ویژه)شرکت سرمایه پذیر خریداري شود

نفوذ کنترلی
درصد سهام شرکت سرمایه پذیر50بیش از( در شرکت سرمایه پذیراوراق سهام با نفوذ در حد کنترل

)خریداري شود
صورت هاي مالی

تلفیقی
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شود و اگراوراق بهادار یک حساب دائمی است که اگر مانده بدهکار داشته باشد به حساب سرمایه گذاري اضافه می- حساب تعدیل بازار
اوراق بهادار معامالتی درتحقق نیافته) زیان(حساب سود. گرددمانده بستانکار داشته باشد از حساب سرمایه گذاري مربوطه کسر می

.شودصورت حساب سود و زیان دوره گزارش می
با بهاي تمام شده اوراق بهادار) بهاي فروش منهاي هزینه هاي فروش( در زمان فروش تفاوت بین خالص دریافتی: زمان فروش: د

فروش اوراق بهادار) زیان(حساب سود. شودفروش اوراق بهادار معامالتی منظور می) زیان( به حساب سود) ارزش دفتري( معامالتی
  .شودگزارش می) زیان(معامالتی در بخش درآمدها یا هزینه هاي غیر عملیاتی صورت حساب سود

با توجه به اینکه حساب تعدیل بازار براي کلیه اوراق بهادار معامالتی بصورت یکجا محاسبه شده بنابر این در زمان فروش یکی از: نکته
شود و اینوان این حساب را تعدیل کرد بنابر این در زمان فروش اوراق بهادار معامالتی حساب تعدیل بازار دخالت داده نمیتاوراق نمی

  .شودحساب فقط در پایان هر دوره مالی با توجه به ارزش دفتري اوراق بهادار معامالتی با قیمت بازار تعدیل می

  .هاي شرکت ماهان در اوراق بهادار استذارياطالعات زیر در ارتباط با سرمایه گ: 1لامث

ریال در تاریخ5,000,000ریال به مبلغ5,000,000به ارزش اسمیسال بعد 5به سررسیدشرکت ایران% 10خرید اوراق قرضه-1
20/2/89  

20/5/89تاریخحق الزحمه کارگزاري در%  75/0ریال و پرداخت3,000سهم شرکت باران به بهاي هر سهم2,000خرید-2

28/12/89در تاریخریال500دریافت سود سهام نقدي شرکت باران به ازاي هر سهم-3

.باشدریال می7,000,000ریال و4,800,000ارزش بازار اوراق قرضه شرکت ایران و سهام شرکت باران به ترتیب-4

فروش اوراق مذکور در آیندهه گذاري در اوراق بدهی و سهاممطلوبست انجام ثبت هاي الزم با شرط اینکه هدف شرکت پیروز از سرمای
  .نزدیک باشد

  :حل مسئله

  5,000,000سرمایه گذاري در اوراق قرضه شرکت ایران                         

  5,000,000بانک                                                                  )20/2/89  

  6,045,000سرمایه گذاري در سهام شرکت باران                     

  6,045,000بانک                                  )                                       20/5/89

  1,000,000بانک                                              

  1,000,000سرمایه گذاري             درآمد)                   28/12/89

  .کنیمحال جهت اعمال تعدیل قیمت بازار جدول زیر را تهیه می
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  تحقق نیافته) زیان(سود  ارزش بازار  قیمت تمام شده  نوع اوراق

  )200,000(  4,800,000  5,000,000  اوراق قرضه ایران-معامالتی

  955,000  7,000,000  6,045,000  سهام باران-معامالتی

  755,000      جمع

  

  755,000اوراق بهادار معامالتی            -تعدیل بازار             

  755,000اوراق بهادار معامالتی  - سود تحقق نیافته)                28/12/89

  .شودک اوراق سند زده نمیکنید براي ترکیب کل اوراق بهادار معامالتی یک سند تنظیم شد و براي تک تهمانگونه که مشاهده می

6,400,000ریال و5,100,000ارزش بازار اوراق قرضه و سهام به ترتیب90در پایان سالاگربا توجه به اطالعات مثال قبل:2مثال
  .شد ثبت تعدیل ارزش بازار را تنظیم کنیدریال با

  :حل مسئله

  تحقق نیافته) زیان(سود  ارزش بازار  قیمت تمام شده  نوع اوراق

  100,000  5,100,000  5,000,000  اوراق قرضه ایران-معامالتی

  355,000  6,400,000  6,045,000  سهام باران-معامالتی

  455,000      جمع

ریال کاهش یابد پس455,000ریال به مبلغ755,000حال باید مبلغ تعدیل بازار سال قبل به مبلغ جدید تبدیل شود یعنی از مبلغ
  .گرددسند زیر تنظیم می

  300,000اوراق بهادار معامالتی   - تحقق نیافته) زیان(سود             

  300,000      اوراق بهادار معامالتی-تعدیل بازار)                           28/12/90

بصورت نقد5,700,000به مبلغاوراق قرضه شرکت ایران را20/1/91با توجه به اطالعات شرکت ماهان اگر این شرکت در تاریخ: 3مثال
  .بفروشد مطلوبست تنظیم سند الزم
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  :حل مسئله

  5,700,000بانک                                

  5,000,000سرمایه گذاري در اوراق قرضه شرکت ایران          )             20/1/91

  700,000                      سود فروش سرمایه گذاري                                   

شود چون مانده این حساب مربوط به کلیه اوراق بهاداردر هنگام فروش سرمایه گذاري معامالتی میزان تعدیل بازار اعمال نمی: نکته
 .معامالتی است و نمی توان میزانی که متعلق به اوراق بهادار معامالتی فروخته شده  است را تعیین کرد

  داري در سرمایه گذاري در اوراق بهادار نگهداري تا سررسیدحساب- 2

اوراق بهادار نگهداري تا سررسید، فقط اوراق بدهی یک شرکت بوده که شرکت سرمایه گذار قصد و توانایی نگهداري آن اوراق تا سررسید
م داشته باشد اما به دلیل نیاز نقدینگی ممکن استاگه سرمایه گذار اوراق بهادار بدهی داشته باشد و قصد نگهداري تا سررسید ه. را دارد

  . زودتر از سررسید بفروشد دیگر این اوراق بهادار جزء اوراق بهادار نگهداري تا سررسید نیستند
  :براي ثبت هاي مربوط به اوراق بهادار نگهداري تا سررسید دو روش وجود دارد

  :ثبت سرمایه گذاري به روش خالص -1
هزینهبه عالوهبهاي خرید( در روش خالص حساب سرمایه گذاري در اوراق بهادار به مبلغ بهاي تمام شده: راق بدهیزمان خرید او:الف
در این روش مبلغی که کمتر یا بیشتر از ارزش اسمی اوراق بهادار.ثبت می شود) سود تحقق یافته پرداخت نشدهمنهايي خریداه

  شودمی شود و این مبلغ در هنگام دریافت بهره اوراق شناسایی میپرداخت کرده ایم در زمان خرید شناسایی ن

  ***سرمایه گذاري در اوراق بهادار نگهداري تا سررسید               
***بانک                                                                          

ان دریافت بهره عالوه بر مبلغ بهره باید قسمتی از اضافه یا کسر پرداختی نسبت بههمانگونه که گفتیم در زم: زمان دریافت بهره: ب
اوراق هم شناسایی شود و به حساب سرمایه گذاري در اوراق قرضه منظور گردد تا در زمان سررسید اوراق ارزش دفتريیارزش اسم

  .سرمایه گذاري در اوراق برابر با ارزش اسمی اوراق بهادار گردد

بهاي تمام شده( ونه که گفته شد در زمان دریافت هر سري از بهره اوراق باید قسمتی از تفاوت ارزش دفتري و مبلغ پرداختی اوراقهمانگ
  .توانیم استفاده کنیمشناسایی شود که براي شناسایی این مبلغ از دو روش خط مستقیم و نرخ بهره موثر می) اوراق بهادار

کل مبلغ کسر یا اضافه پرداختی نسبت به ارزش اسمی اوراق را در تعداد دفعاتی که قرار است  در این روش :روش خط مستقیم.1
همان( درآمد بهره را دریافت کنیم تقسیم می کنیم تا مبلغی که در هر دریافتی بهره باید به حساب سرمایه گذاري در اوراق بهادار

  .یدمنظور شود بدست آ) مبلغ استهالك اضافه یا کسر پرداختی
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در این روش. اوراق بهادار، روش نرخ بهره موثر استیا کسر بهاي )تخفیف(روش دوم استهالك اضافه بها: روش نرخ بهره موثر.2
مانده ي حساب سرمایه(در ارزش دفتري اوراق بهادار) ي اوراقنه نرخ بهره اسمی روي برگه( درآمد بهره از حاصلضرب نرخ بهره بازار

حاصلضرب مبلغ اسمی در نرخ( ي حاصله با مبلغ بهره دریافتیسپس تفاوت درآمد بهره. به دست می آید) هادارگذاري در اوراق ب
ثبت مربوط به زمان دریافت بهره در .گردداوراق تلقی مییا کسر بها )تخفیف(به عنوان استهالك اضافه بها) بهره اسمی اوراق بهادار

 .شودکمتر از ارزش اسمی است به شرح زیر میصورتی که بهاي تمام شده سرمایه گذاري

  ***بانک                                                        
  ***      سرمایه گذاري در اوراق بهادار نگهداري تا سررسید

  ***درآمد سرمایه گذاري                                                   
         

شوند و بهاوراق بدهی نگهداري تا سررسید به بهاي تمام شده پس از تعدیل استهالك تخفیف یا اضافه بها گزارش می: ن دوره مالیپایا: ج
  .شوند بنابر این در پایان سال بابت تعدیل ثبتی نداریمارزش بازار تعدیل نمی

اوراق بدهی مستهلک ویر بهاي پرداختی نسبت به ارزش اسمدر زمان سررسید اوراق بدهی بخاطر اینکه اضافه یا کس: تاریخ سررسید: د
به حساب سرمایه گذاري در اوراق بدهی منظور شده است بنابر این ارزش دفتري سرمایه گذاري در اوراق بدهی برابر با ارزش اسمی

  .شودزیر زده میاوراق بدهی شده است بنابر این در زمان سررسید که به مبلغ اسمی اوراق پول دریافت کردیم ثبت

  ***بانک                           
  ***سرمایه گذاري در اوراق بهادار نگهداري تا سررسید    

  :ثبت سرمایه گذاري به روش ناخالص-2

رزش اسمیدر روش ناخالص در زمان خرید اوراق بدهی مبلغ اضافه بها یا کسر بهاي پرداختی نسبت به ا: زمان خرید اوراق بدهی: الف
در بعضی متون بجاي حساب صرف از حساب تخفیف اوراق بدهی( شوداوراق بدهی به حساب کسر یا صرف اوراق بدهی منظور می

  ).استفاده شده است

  ***سرمایه گذاري در اوراق بدهی نگهداري تا سررسید  
  ***  بانک                                                             

  ***     )صرف(تخفیف اوراق بدهی                              
شود و در زمان دریافت بهره اوراق حساب کسر یابنابر این در این روش سرمایه گذاري در همان زمان خرید به مبلغ اسمی ثبت می

  شودصرف اوراق مستهلک می
ا اضافه بها یا کسر بها با یکی از دو روش خط مستقیم یا نرخ بهره موثرمانند حالت قبل در زمان دریافت ب: زمان دریافت بهره: ب

  .شودمستهلک شود اما در این حالت مبلغ مستهلک شده بجاي حساب سرمایه گذاري به حساب صرف یا کسر اوراق بدهی منظور می
  مانند حالت قبا ثبت تعدیلی نداریم: پایان دوره مالی: ج
ر این زمان با مستهلک کردن کسر یا صرف سهام مانده این حساب صفر شده است و سرمایه گذاري نیز درد: زمان فروش اوراق بدهی: د

  .ابتدا به ارزش اسمی اوراق ثبت شده است
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  ***بانک                         
  ***سرمایه گذاري در اوراق بدهی نگهداري تا سررسید           

  
ریال31,115,130به مبلغ1/1/85سال در تاریخ 2به سررسید% 8ریال اوراق قرضه30,000,000شرکت پیمان اقدام به صدور:1مثال
ي یاد شده را با قصد نگهداري تا سررسیدشرکت کامیاب اوراق قرضه. شودسود تضمین شده اوراق هر شش ماه یکبار پرداخت می. نمود

نجام ثبت هاي الزم با دو روش ثبت سرمایه گذاري به روش خالص ودرصد باشد مطلوبست ا% 6اگر نرخ بهره بازار. خریداري کرد
  .ناخالص در شرکت کامیاب

  :حل مسئله
  :روش خالص) الف

    31,115,130سرمایه گذاري در اوراق قرضه شرکت پیمان               
  31,115,130    بانک                                   )                                  1/1/85

هم مستهلک شود که جهت این منظور دو) ریال1,115,130(اختیحال می بایست در هر سري از دریافت بهره میزان اضافه بها پرد
  .روش خط مستقیم و نرخ بهره موثر وجود دارد

278,782کنیم که حاصلمیاست 4ریال اضافه بها تقسیم بر تعداد دفعات دریافت بهره که1,115,130در روش خط مستقیم مبلغ
ریال اختالف بخاطر رند 2(کنیمشود حال در هر دوره پرداخت این مبلغ را بعنوان استهالك مبلغ اضافه بها از سرمایه گذاري کسر میمی

  .)کردن اعداد است
  

  کنیمنرخ بهره اسمی جداگانه حساب میرا طبقدر روش نرخ بهره موثر ابتدا مبلغ بهره
  میزان بهره طبق نرخ بهره اسمی=30,000,000×8%×12/6=1,200,000

اینجا باید دقتدر. کنیمحال میزان بهره را طبق نرخ بهره بازار با توجه به مانده حساب سرمایه گذاري در تاریخ دریافت بهره محاسبه می
-دریافت بهره باید ابتدا از حساب سرمایهاوراق بنابر این در هر دورهیشود که مانده حساب سرمایه گذاري مالك است نه ارزش اسم

  .گذاري مانده گیري کنیم و این مانده را در نرخ بهره بازار و مدت ضرب کنیم
چون هنوز سندي در مورد(شودمبلغ بهره طبق نرخ بازار به شکل زیر محاسبه می31/6/85براي نمونه در اولین دریافت بهره در تاریخ

  ).ه حساب سرمایه گذاري همان بهاي تمام شده سرمایه گذاري استسرمایه گذاري زده نشده ماند
  میزان بهره طبق نرخ بهره بازار=31115130×6%×12/6=933,454
مبلغ دریافتی بابت(است و مبلغ مابه التفاوت آن با میزان بهره با نرخ اسمی )درآمد بهره(مبلغ محاسبه شده همان درآمد سرمایه گذاري

  .باشدتهالك اضافه بها میهمان میزان اس )بهره
و مانده) 31,115,130-266,546( می شود30,848,584آوریم که برابر باابتدا مانده حساب سرمایه گذاري را بدست می28/12/85در

راحال طبق جدول زیر در هر دوره پرداخت این کار.را در نرخ بهره بازار و مدت ضرب می کنیم تا درآمد سرمایه گذاري بدست آید
  . کنیمتکرار می
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  خط مستقیمروش  نرخ بهره موثرروش  تاریخ
  1,200,000بانک                       31/6/85

    266,546     ..سرمایه گذاري در اوراق قرضه     
  933,454درآمد سرمایه گذاري                       

  1,200,000بانک                      
    278,782..        مایه گذاري در اوراق قرضهسر       
  921,218درآمد سرمایه گذاري                         

  1,200,000بانک                       28/12/85
    274,543..       سرمایه گذاري در اوراق قرضه     
  925,457درآمد سرمایه گذاري                       

  1,200,000                 بانک   
    278,782..        سرمایه گذاري در اوراق قرضه       
  921,218درآمد سرمایه گذاري                         

  1,200,000بانک                       31/6/86
    282,779..       سرمایه گذاري در اوراق قرضه     
  917,221                 درآمد سرمایه گذاري     

  1,200,000بانک                      
    278,782..        سرمایه گذاري در اوراق قرضه       
  921,218درآمد سرمایه گذاري                         

  1,200,000بانک                       28/12/86
    291,262..       سرمایه گذاري در اوراق قرضه     
  908,737درآمد سرمایه گذاري                       

  1,200,000بانک                      
    278,784..        سرمایه گذاري در اوراق قرضه       
  921,216درآمد سرمایه گذاري                         

اند اما در روش خطاعمال شدهبه طور صعودي و درآمد بهره بصورت نزولیدر روش نرخ بهره موثر میزان استهالك اضافه بها: 1نکته
  .اندمستقیم در هر دوره یکسان بوده

بایست در اسناد جدول باال سرمایه گذاري بدهکاراگر در ابتداي خرید مبلغ پرداختی کمتر از ارزش اسمی اوراق قرضه بود می: 2نکته
شد بنابر این می توان نتیجه گرفت اضافه بها یا صرف اوراق قرضهه نسبت به بهره دریافتی میشود و این مورد باعث افزایش درآمد بهر

  .باعث کاهش درآمد سرمایه گذاري و کسر اوراق قرضه باعث افزایش درآمد سرمایه گذاري می شوند
  .قرضه شودارزش دفتري سرمایه گذاري برابر با ارزش اسمی اوراقدر پایان کلیه ثبتها می بایست: 3نکته
  :روش ناخالص)ب

و کسريشود و مازاد پرداختی نسبت به ارزش اسمی به حساب اضافه بهادر این روش سرمایه گذاري به مبلغ اسمی اوراق قرضه ثبت می
  .شودمنظور میپرداختی نسبت به ارزش اسمی به حساب تخفیف

  30,000,000سرمایه گذاري در اوراق قرضه شرکت پیمان               
  1,115,130اضافه بهاي اوراق قرضه                              ) 1/1/85

  31,115,130بانک                                                                                
سرمایه گذاري حساب اضافه بها اوراق قرضهبحسابقیه مراحل مانند حالت قبل است فقط در هنگام دریافت بهره بجاي بستانکار کرد

  . ثبت ها باید مانده حساب اضافه بهاي اوراق قرضه صفر شودبدیهی است در پایان. شودبستانکار می
  

. ریال نمود30,900,000ساله به مبلغ5به سررسید% 8ریال اوراق قرضه30,000,000اقدام به صدور1/1/90شرکت آبان در:2مثال
شرکت باران اوراق قرضه مذکور را با قصد نگهداري تا سررسید خریداري. گرددماه یکبار پرداخت می 6ضمین شده اوراق قرضه هرسود ت
  .1390مطلوبست انجام ثبت هاي الزم در شرکت باران در سال. کرد
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  :حل مسئله
ضافه بها همان روش خط مستقیم است و چون روش اصلیچون روش ذکر نشده است و نرخ بهره بازار را نداده بنابر این روش استهالك ا

  .شودکتاب روش ثبت خالص است از این روش استفاده می
  30,900,000سرمایه در اوراق قرضه شرکت آبان                

  30,900,000بانک                             )                               1/1/85
میزان استهالك اضافه بها در90,000کنیم که حاصلتقسیم می) تعداد دفعات دریافت بهره( 10ریال اضافه بها بر900,000حال مبلغ

  .آیدهر دریافتی بدست می
  1,200,000بانک                         

  90,000سرمایه گذاري در اوراق قرضه شرکت آبان                      )31/6/90
    1,110,000درآمد سرمایه گذاري                                                          

               
  1,200,000بانک                        

  90,000      گذاري در اوراق قرضه شرکت آبان     سرمایه)             28/12/90
    1,110,000سرمایه گذاري                               درآمد                           

  :حسابداري سرمایه گذاري در اوراق بهادار آماده براي فروش-3
شوند و همچنین همانند اوراق بدهی قصد نگهداري آن تا سررسیداین اوراق همانند اوراق بهادار معامالتی به طور فعال داد و ستد نمی

  .نیست
  .گرددمانند اوراق بهادار معامالتی به بهاي تمام شده ثبت می: زمان خرید: الف

  ***سرمایه گذاري در اوراق بهادار آماده براي فروش   
  ***بانک                                                            

  :زمان دریافت بهره یا سود: ب
  ***بانک              

  ***ي      درآمد سرمایه گذار     
گذاري در اوراق بهادار معامالتی بهدر پایان دوره مالی، سرمایه گذاري در اوراق بهادار آماده فروش نیز مانند سرمایه: پایان دوره مالی: ج

براي فروش وشوند و تفاوت بهاي تمام شده و ارزش بازار به صورت ترکیب به حساب تعدیل بازار اوراق بهادار آمادهارزش بازار تعدیل می
روش عمل مثل اوراق بهادار معامالتی است با این تفاوت که در. گرددتحقق نیافته اوراق بهادار آماده براي فروش منظور می) زیان(سود

تحقق نیافته در قسمت حقوق صاحبان سهام ترازنامه و صورت سود و زیان جامع) زیان(مانده حساب سوداوراق بهادار آماده براي فروش
  .شودارش میگز

  ***اوراق بهادار آماده فروش     -تعدیل بازار
  ***اوراق بهادار آماده براي فروش  - تحقق نیافته) زیان(سود             
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در سال دوم وقتی میزان مابه التفاوت ارزش بازار و بهاي تمام شده را حساب کردیم باید دقت کنیم که مانده سال قبل را باید: نکته
ریال بدهکار شده باشد و در سال جاري تفاوت80,000یل کنیم تا به مانده فعلی برسد مثال اگر در سال قبل حساب تعدیل بازارتعد

ریال کاهش دهیم یعنی ثبت مربوطه به این صورت50,000ریال باشد باید مانده تعدیل را به50,000بهاي تمام شده و ارزش بازار
  :شودمی
  30,000یافته اوراق بهادار آماده براي فروش     تحقق ن) زیان(سود

  30,000اوراق بهادار آماده براي فروش              -تعدیل بازار             
گذاري در اوراق بهادار آماده براي فروش به حسابسرمایه) بهاي تمام شده(مابه التفاوت بهاي فروش و ارزش دفتري: زمان فروش: د

  .گرددش اوراق بهادار آماده براي فروش منظور میفرو) زیان(سود
  ***بانک               

  ***سود فروش اوراق بهادار آماده براي فروش                  
  ***سرمایه گذاري در اوراق بهادر آماده براي فروش           
  .ر انجام داده استشرکت آزادي سرمایه گذاري هاي زیر را در ارتباط با اوراق بهادا:مثال

ریال سود تحقق یافته50,000ریال که شامل5,000,000شرکت آذر به ارزش اسمی% 10خرید اوراق قرضه) 5/2/89اریخت.1
سود تضمین شده اوراق قرضه در پایان شهریور و. ریال به عنوان اوراق بهادار آماده فروش5,050,000پرداخت نشده است به مبلغ

  1387تا پایان سالاسفند هر سال
ریال به عنوان اوراق بهادار معامالتی12,000,000سهم عادي شرکت ایران به بهاي تمام شده2,000خرید) 20/5/89تاریخ.2
دریافت مبلغ بهره اوراق قرضه شرکت آذر) 31/6/89تاریخ .3
ریال سود نقدي به ازاي هر سهم شرکت ایران140دریافت) 20/7/89تاریخ.4
به صورت نقدریال4,500,000سهم شرکت ایران به مبلغ500فروش) 10/8/89اریخت.5
ریال که سود تضمین3,000,000به مبلغریال3,000,000شرکت مهتاب به ارزش اسمی% 8خرید اوراق قرضه) 1/9/89تاریخ.6

.تا سررسید داردشده اوراق هر شش ماه یکبار پرداخت می شود و مدیریت قصد نگهداري این اوراق را
شرکت آذردریافت مبلغ بهره اوراق قرضه) 28/12/89تاریخ.7
ریال است11,000,000ریال و5,300,000ارزش بازار اوراق قرضه  و سهام شرکت ایران در پایان سال به ترتیب.8

  .هاي الزممطلوبست انجام ثبت
  :حل مسئله

  5,000,000اوراق آذر   - ده فروشسرمایه گذاري در اوراق بهادار آما           
  50,000بهره دریافتنی                                                   ) 5/2/89

  5,050,000بانک                                                                                       

  12,000,000سهام ایران  - معامالتیسرمایه گذاري در اوراق بهادار            
  12,000,000بانک                                        )                                    20/5/89

  250,000بانک                         
  250,000درآمد سرمایه گذاري     )            30/6/89
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  280,000  بانک                        
  280,000درآمد سرمایه گذاري      )            20/7/89
  
ریال خریداري شده بود پس بهاي تمام شده هر سهم12,000,000سهم شرکت ایران  به بهاي تمام شده2000با توجه به اینکه  

3,000,000شده سهام فروخته شده برابر باسهم به فروش رفته پس بهاي تمام500شود و در حال حاضر کهریال می6,000برابر با
  .شودریال می

  4,500,000بانک                              
  3,000,000    سهام ایران   –سرمایه گذاري در اوراق بهادار معامالتی       )        10/8/89

  1,500,000                         سود فروش اوراق بهادار معامالتی                                 
  3,000,000اوراق مهتاب  -سرمایه گذاري در اوراق بهادار نگهداري تا سررسید           

  3,000,000                            بانک                       )                                 1/9/89
  250,000  بانک                        

  250,000درآمد سرمایه گذاري           )28/12/89
  .کنیمباید در پایان هر سال ثبت تعدیلی زده شود پس جدول زیر را تهیه میجهت ارزش بازار اوراق بهادار معامالتی و آماده فروش

  تحقق نیافته) زیان(سود  ارزش بازار  بهاي تمام شده  نوع اوراق
  300,000  5,300,000  5,000,000  اي فروشآماده بر -اوراق قرضه

  2,000,000  11,000,000  9,000,000  معامالتی- سهام
    

کنیم باید دقت کنید کهحال براي اوراق بهادار آماده براي فروش و اوراق بهادار معامالتی جداگانه سند تعدیل قیمت بازار را تنظیم می
یکا معامالتی داشتیم براي جمع کلی کاهش یا افزایش قیمت هاي هر نوع اوراق بهاداراگر چند نمونه اوراق بهادار آماده براي فروش ی

  .شودشود اما در اینجا چون از هر نوع یکی داریم براي هر کدام یک سند تنظیم میسند می زدیم و براي تک تک اوراق سند تنظیم نمی
               

  300,000   اوراق بهادار آماده براي فروش- تعدیل بازار  
  300,000اوراق بهادار آماده براي فروش  - سود تحقق نیافته)                          28/12/89

  2,000,000اوراق بهادار معامالتی       -تعدیل بازار             
  2,000,000اوراق بهادار معامالتی   - سود تحقق نیافته)                          28/12/89

شودمانده تعدیل بازار یک حساب دائمی است که در اینجا چون مانده بدهکار دارد در ترازنامه به مانده سرمایه گذاري مربوطه اضافه می
شود اما مانده سود تحقق نیافتهو مانده سودتحقق نیافته مربوط به اوراق بهادار معامالتی در صورت حساب سود و زیان دوره گزارش می

  .شوده اوراق آماده براي فروش در ترازنامه در قسمت حقوق صاحبان سهام گزارش میمربوط ب
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  سرمایه گذاري در اوراق سهام با اعمال نفوذ قابل مالحظه-4
براي دستیابی به میزان معقولی از یکنواختی در عمل، فرض بر این است که در غیاب شواهد نقض کننده، در مواردي که شرکت سرمایه

از سهام داراي حق راي شرکت سرمایه پذیر را داشته) درصد50امام کمتر از( درصد20حداقل) به طور مستقیم یا غیر مستقیم( گذار
گذاري سرمایه گذار باید از روش ارزش ویژه برايدر این نوع سرمایهپذیر استباشد، داراي نفوذ قابل مالحظه در شرکت سرمایه

  .استفاده کندگذاري خودحسابداري سرمایه
پذیر بهي حقوق صاحبان سرمایه شرکت سرمایهشود که حساب سرمایه گذاري منعکس کنندهدر روش ارزش ویژه به گونه اي عمل می

  .گذار می باشدمیزان درصد مالکیت شرکت سرمایه
  .به روش ارزش ویژه، روش تلفیق یک سطري هم گفته می شود: نکته
  .شودگذاري در سهام شرکت سرمایه پذیر به بهاي تمام شده ثبت میاي دیگر حساب سرمایهمانند حالت ه: زمان خرید: الف
  

  ....       ***گذاري در سهام شرکتسرمایه
  ***بانک                                           

گذار از حقوق صاحبانهم شرکت سرمایهگذاري باید نشان دهنده سچون حساب سرمایه: پذیرشرکت سرمایه) زیان(زمان اعالم سود: ب
پذیر استپذیر باشد بنابر این در هنگام اعالم سود که نشان دهنده افزایش حقوق صاحبان سرمایه شرکت سرمایهسرمایه شرکت سرمایه
سهام شرکتگذاري درگذار افزایش پیدا کند بنابر این حساب سرمایهگذاري هم به میزان سهم شرکت سرمایهباید حساب سرمایه

شود و در مقابلبدهکار می) گذارسود خالص اعالم شده ضربدر درصد تملک سرمایه( گذارپذیر به میزان سهم شرکت سرمایهسرمایه
  .شودپذیر زیان خالص اعالم کند ثبت برعکس میاگر شرکت سرمایه. شودگذاري بستانکار میحساب درآمد سرمایه

  
  ***      ...گذاري در سهم شرکتسرمایه

  ***گذاري            درآمد سرمایه                     
با توجه به استدالل حالت قبل پرداخت سود نشان دهنده کاهش حقوق صاحبان: پذیرپرداخت سود سهام توسط شرکت سرمایه: ج

  .گذار بستانکار شودرمایهگذاري نیز به میزان سهم شرکت سپذیر است پس باید حساب سرمایهسرمایه شرکت سرمایه
  ***بانک                   

  ...  ***گذاري در سهام شرکتسرمایه     
به حساب) مانده حساب در دفاتر(گذاريگذاري مابه التفاوت قیمت فروش و ارزش دفتري سرمایهدر زمان فروش سرمایه: زمان فروش:د

  .شودگذاري منظور میسود یا زیان فروش سرمایه
  ***بانک               

  ...    ***گذاري در سهام شرکتسرمایه        
  ***گذاري            سود فروش سرمایه        
ریال100,000ریال با پرداخت5,280,000سهم شرکت ایران را  با قیمت12,000سهم از  4,800شرکت پیمان1/1/90در:مثال

ریال اعالم کرد و در تاریخ20,000,000سود ویژه اي معادل28/12/90شرکت ایران در تاریخ. ي کردهزینه کارگزاري خریدار
ریال باشد1,500ارزش بازار سهام شرکت ایران91ریال سود سهام نقدي پرداخت نمود اگر در پایان سال10,000,000مبلغ20/5/91

  .هاي الزممطلوبست انجام ثبت
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اي شده است پس از روشسهام شرکت ایران را خریداري کرده است پس داراي نفوذ قابل مالحظه% 40پیمانچون شرکت: حل مسئله
  .کنیمارزش ویژه استفاده می

  
  5,380,000گذاري در سهام شرکت ایران       سرمایه           

  5,380,000بانک                                )                               1/1/90
  

  8,000,000گذاري در سهام شرکت ایران     سرمایه             
  8,000,000گذاري           درآمد سرمایه                        ) 28/12/90

  4,000,000بانک                                
  4,000,000گذاري در سهام شرکت ایران         سرمایه)        20/5/91

  .شوددر روش ارزش ویژه جهت ارزش بازار سهام ثبتی زده نمی

  گذاري در اوراق سهام با اعمال کنترلسرمایه- 5
گیرد کهپذیر را در اختیار میپذیر را بخرد، کنترل عملیات شرکت سرمایهدرصد سهام شرکت سرمایه50گذار بیش ازاگر شرکت سرمایه

در این حالت باید صورتهاي مالی .شودپذیر شرکت فرعی گفته میگذار ، شرکت اصلی و به شرکت سرمایهدر این حالت به شرکت سرمایه
  .شوندهاي مالی ترکیب میهاي مالی شرکت اصلی و فرعی در یک مجموعه صورتتلفیقی تهیه شود به این صورت که صورت

ها و دفاترشود و هیچگونه ثبتی از بابت تلفیق در حسابنجام میهاي مالی شرکت اصلی با شرکت فرعی از طریق کاربرگ اتلفیق صورت
  :باشدمراحل تهیه کاربرگ تلفیقی به شرح زیر می. شودشرکت اصلی و فرعی انجام نمی

.شودهاي مالی شرکت اصلی و فرعی در ستون اول  و دوم نوشته میاطالعات صورت.1
:شودثبت میدر ستون سوم که حذف و تعدیالت است موارد زیر.2

مابین شرکت اصلی و فرعی تحقق نیافته بوده باید حذف شود مثل حالت فروش کاالهرگونه درآمد، هزینه و سود و زیان فی.الف
.فرعی به اصلی یا برعکس

.گرددمابین شرکت هاي اصلی و فرعی حذف میهرگونه دریافتنی و پرداختنی فی.ب
هاي بخش حقوق صاحبان سهام شرکتکه در دفاتر شرکت اصلی است با حسابگذاري در سهام شرکت فرعیحساب سرمایه.ج

.شودو در صورت لزوم سرقفلی و سهم اقلیت شناسایی می .گرددفرعی حذف می
.شوندي حساب هاي شرکت اصلی و فرعی با یکدیگر ترکیب میهاي حذف و تعدیالت، کلیهدر ستون چهارم بعد از انجام ثبت.3

  کت فرعی بیش از ارزش دفتريتحصیل سهام شر
گاهی براي تحصیل شرکت فرعی مبلغی بیش از ارزش دفتري حقوق صاحبان سهام فرعی پرداخت می شود که این مبلغ اضافی یا بخاطر

ثبتهاي شرکت فرعی بیشتر از ارزش دفتري آنها است و یا بخاطر وجود سرقفلی ثبت نشده است دراین است که ارزش بازار دارایی
به مبلغ مابه التفاوت ارزش( شوندهاي شرکت فرعی به ارزش بازار تعدیل میاول داراییگذاري در کاربرگ تلفیقیتن حساب سرمایهبس

  .شودسرقفلی شناسایی میو سپس) شوندبازار و دفتري بدهکار یا بستانکار می
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  ***سهام عادي          
  ***سود انباشته         

  ***      اندوخته ها    
  ***دارایی هاي ثابت   
  ***سرقفلی ترکیبی    

  ...     ***گذاري در شرکتسرمایه                   
  ***حقوق اقلیت                                          

لفریال سود انب1,400,000ریال سهام سرمایه و9,600,000حقوق صاحبان سهام شرکت ب شامل: 1مثال اشته بوده که شرکت ا
گذاريریال خریداري و به تملک خود درآورد، مطلوبست ثبت مربوط به حذف حساب سرمایه9,000,000سهام آنرا به مبلغ% 75معادل

  .در کاربرگ تلفیقی و تعیین مبلغ سرقفلی در ترازنامه تلفیقی
  :حل مسئله

  :ثبت مربوط به خرید سهام به شرح زیر می باشد
  9,000,000ذاري در سهام شرکت ب                گسرمایه

  9,000,000بانک                                                                 
گذاري با حقوق صاحبان سهام فرعی بسته شود اما چون مبلغی اضافه پرداخت شده است باید یادر کاربرگ تلفیقی باید حساب سرمایه

هاي فرعی بیشتر از ارزش دفتري آنها باشد یا سرقفلی و سهم اقلیت شناسایی شود که طبق صورت مسئله حالت دومییارزش بازار دارا
  .مدنظر است

  9,600,000      سهام عادي     
  1,400,000      سود انباشته  

  750,000   سرقفلی ترکیبی  
    9,000,000  گذاري در شرکت ب  سرمایه                      

  2,750,000حقوق اقلیت                           
  

%)75(را در درصد مالکیت) 1,400,000+ 9,600,000(براي بدست آوردن مبلغ سرقفلی جمع حقوق صاحبان سرمایه شرکت فرعی
خرید سهام بیشتر باشد سرقفلیکنیم در صورتی که بهايگذاري کسر میکنیم سپس عدد حاصل را از بهاي تمام شده سرمایهضرب می

درهاي غیر پولی می شود وباعث کاهش ارزش منصفانه داراییالبته اگر کمتر باشد سرقفلی منفی داریم که( شودترکیبی بدهکار می
  ).خوانیمدروس بعد می

هاياگر ارزش بازار دارایی .آیدحقوق اقلیت بدست میدر جمع حقوق صاحبان سهام شرکت فرعی%)25( البته با ضرب ضریب اقلیت
-شوند و سپس در ضریب اقلیت ضرب میها  نیز به حقوق صاحبان سهام فرعی اضافه میالتفاوتفرعی بیشتر از ارزش دفتري بود مابه

  .شود
1,500ریال سرمایه و4,000سهام شرکت پیمان را مالک می باشد حقوق صاحبان سهام شرکت پیمان شامل% 80شرکت پیروز: 2مثال

گذاري درمطلوبست انجام ثبت حذف سرمایه  ریال باشد6,000گذاريریال صرف سهام است اگر بهاي سرمایه500ریال اندوخته و
  .کاربرگ تلفیقی و تعیین مبلغ حقوق اقلیت در ترازنامه تلفیقی
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  4,000سهام عادي           
  1,500اندوخته               
    500صرف سهام           
  1,200سرقفلی ترکیبی     

    6,000گذاري در شرکت ب      سرمایه                         
  1,200حقوق اقلیت                           

لف و ب در تاریخاطالعات زیر از ترازنامه شرکت: 3مثال   :بدست آمده ست29/12/89هاي ا

لفشرح لفشرحشرکت بشرکت ا ت بشرکشرکت ا

 400 360حسابهاي پرداختنی 100 50وجوه نقد

 300 1,000سهام عادي 150 100موجودي کاال

 300 360سود انباشته   100حسابهاي دریافتنی

 570  ..گذاري درسرمایه

       350 400تجهیزات

       400 500ساختمان

 1,000 1,720 جمع 1,000 1,720جمع

  :ختیار استاطالعات زیر در ا
  .ریال مربوط به طلب از شرکت ب است100حساب هاي دریافتنی شرکت الف به مبلغ-
لف -   .ه استسهام شرکت ب را تحصیل کرد% 80شرکت ا

  .مطلوبست تهیه کاربرگ تلفیقی و ترازنامه تلفیقی
  :حل مسئله

گذاري با حقوق صاحبانفیمابین و تهاتر حساب سرمایهگردد که شامل حساب هايي مربوط به کاربرگ تلفیقی تنظیمابتدا باید ثبت ها
  .سهام شرکت فرعی و شناسایی سرقفلی و حقوق اقلیت است

لف مربوط به شرکت ب است پس این مبلغ باید100با توجه به اینکه: حذف حسابهاي فیمابین.1 ریال از حسابهاي دریافتنی ا
.حذف شود

  100حسابهاي پرداختنی        
  100ریافتنی        حسابهاي د
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.گذاري با حقوق صاحبان سهام شرکت فرعیثبت حذف حساب سرمایه.2
  300      سهام عادي                
    300      سود انباشته                 
  90         سرقفلی         

  570  گذاري در شرکت ب    سرمایه                  
  120حقوق اقلیت                                            

  
  .حال کاربرگ تلفیقی تهیه می شود

شرح حساب

تعدیالتترازنامه

ترازنامه تلفیقی لف بستانکاربدهکارشرکت بشرکت ا

 150     100 50وجوه نقد

 250   150 100موجودي کاال

   (1)100     100حسابهاي دریافتنی

   (2)570     570در بسرمایه گذاري

 750   350 400تجهیزات

 900     400 500ساختمان

 90   (2)90 0 0سرقفلی

 2,140     1,000 1,720جمع

 660   (1)100 400 360حساب هاي پرداختنی

 1,000   (2)300 300 1,000سهام عادي

 360   (2)300 300 360سود انباشته

 120 (2)120      سهم اقلیت

 2,140 1,090 790 1,000 1,960جمع

  
  
  

www.irhesabdaran.ir



                                                                          3صول حسابداريا

٧٤ 

  :حال می توانیم ترازنامه تلفیقی را تهیه کنیم

لف و فرعی شرکت ا

ترازنامه تلفیقی

28/12/89به تاریخ

     :بدهی هاي جاري     :دارایی هاي جاري

 660حسابهاي پرداختنی   150وجوه نقد

 660هاجمع بدهی   250موجودي کاال

حقوق صاحبان سهام 400جمع دارایی هاي جاري

 1,000سهام عادي   :دتمدارایی هاي بلند

 360سود انباشته   750تجهیزات

 120حقوق اقلیت   900ساختمان

 1,480جمع حقوق صاحبان سهام   90  سرقفلی ترکیبی

 1,740  هاي بلند مدتجمع دارایی

 2,140جمع بدهی و حقوق 2,140جمع دارایی ها
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  ):سواالت تشریحی(حل چند نمونه سوال امتحانی

ریال خریداري نمود2300را به قیمت هر سهم) سهم1000(سهام شرکت فانوس% 40معادل31/5/80شرکت دریا در تاریخ -1مسئله
31/4/81ریال سود خالص اعالم کرد و در تاریخ500,000شرکت فانوس29/12/80در. و نیم درصد کمیسیون خرید پرداخت کرد

شرکت دریا کلیه سهام خود را به قیمت هر31/6/81در تاریخ. ریال سود نقدي اعالم و ظرف یک ماه پرداخت گردید400,000معادل
  )89سوال سال.(ویژهمطلوبست انجام ثبت هاي الزم در دفاتر شرکت دریا طبق روش ارزش. ریال به فروش رساند2500سهم

  :حل مسئله

درصد سهام شرکت فانوس را خریداري نموده است باید از روش ارزش ویژه استفاده50درصد و کمتر از20چون شرکت دریا بیشتر از
  ).نفوذ قابل مالحظه است(شود

که همانگونه که قبال گفته شد بهايگذاري می بایست حساب سرمایه گذاري به بهاي تمام شده بدهکار شوددر تاریخ خرید سرمایه -1
گذاري منهاي سودهاي تحقق یافته پرداختگذاري برابر است با بهاي خرید به عالوه کلیه هزینه هاي خرید سرمایهتمام شده سرمایه

  .شودر محاسبه مینوس از رابطه زیگذاري شرکت دریا در شرکت فاگذاري در تاریخ خرید بنابر این بهاي تمام شده سرمایهنشده سرمایه

  گذاريبهاي تمام شده سرمایه)=1000×2300) + (1000×2300×5/0(% - 0=2,311,500

  2,311,500گذاري در سهام شرکت فانوس      سرمایه            
  2,311,500بانک                         )                         31/5/80
گذاري بدهکار یا بستانکارپذیر حساب سرمایه گذاري در شرکت سرمایهشرکت سرمایه) زیان(عالم سوددر روش ارزش ویژه در هنگام ا-2
ریال سود شرکت500,000سهام شرکت فانوس را خریداري نموده است بنابر این از مبلغ% 40در این مثال چون شرکت دریا. شودمی

  .شودا میسهم شرکت دری) 500,000×%40(ریال200,000فانوس مبلغ
  200,000گذاري در سهام شرکت فانوس  سرمایه             

  200,000گذاري       درآمد سرمایه)                               29/12/80
در. دشوگذار بستانکار میپذیر حساب سرمایه گذاري در دفاتر شرکت سرمایهدر هنگام اعالم مبلغ سود نقدي توسط شرکت سرمایه-3

  .شودمی) 400,000×%40(ریال160,000این مثال سهم شرکت دریا از سود نقدي شرکت فانوس برابر با
  160,000سود سهام دریافتنی                  

  160,000گذاري در سهام شرکت فانوس  سرمایه)                 31/4/81
  .ی تسویه می شوددر زمان دریافت سود نقدي حساب سود سهام دریافتن-4

  160,000بانک                            
  160,000سود سهام دریافتنی   )      31/5/81
گذاري و مبلغگذاري مربوطه را محاسبه و تفاوت مانده دفتري سرمایهگذاري می بایست مانده حساب سرمایهدر زمان فروش سرمایه-5

31/6/81گذاري در دفاتر شرکت دریا در تاریخمانده حساب سرمایه. گذاري منظور کنیمفروش را به حساب سود یا زیان فروش سرمایه
  .باشدمی2,351,500برابر با
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  2,500,000بانک                      
  2,351,500گذاري در سهام شرکت فانوس    سرمایه)         31/6/81

    148,500             گذاري    سود فروش سرمایه                      
  

  :باشدگذاري شرکت آلفا در سهام داراي حق راي شرکت بتا میرویدادهاي زیر در ارتباط با سرمایه -2مسئله
  ریال3,000از سهام عادي شرکت بتا به بهاي هر سهم%)25معادل(سهم15,000خرید- 5/1/88
  .و پرداخت نمودریال سود سهام اعالم250شرکت بتا براي هر سهم -1/11/88

  .باشدریال می3,500ریال و ارزش بازار هر سهم9,200,000سود خالص شرکت بتا در پایان سال -29/12/88
  .ریال سود سهام اعالم و پرداخت نمود400شرکت بتا براي هر سهم -1/11/89

  .باشدریال می3,900ریال و ارزش بازار هر سهم7,600,000شرکت بتا در پایان سالسود خالص -29/12/89
  ریال3,950فروش تمام سهام شرکت بتا به بهاي هر سهم- 8/1/90

  )90سوال سال).(باشدکارمزد خرید و فروش صفر می(گذاري در سهام شرکت بتا در دفاتر آلفا به روش ارزش ویژهمطلوبست ثبت سرمایه
  :حل مسئله

  )15,000×3,000(   45,000,000گذاري در سهام شرکت بتا         سرمایه        
  45,000,000بانک                         )                         5/1/88
  

  )3,000×250(   3,750,000بانک                             
  3,750,000گذاري در سهام شرکت بتا  سرمایه)         1/11/88

             
  )9,200,000×%25(  2,300,000گذاري در سهام شرکت بتا  هسرمای             

  2,300,000گذاري             درآمد سرمایه)                        29/12/88
  
  .شوددر مورد ارزش بازار سهام در روش ارزش ویژه ثبتی زده نمی  
  

  )15,000×400(     6,000,000بانک                       
  6,000,000گذاري در سهام شرکت بتا  سرمایه)       1/11/89
  

  )7,600,000×%25(  1,900,000گذاري در سهام شرکت بتا   سرمایه            
  1,900,000گذاري   درآمد سرمایه)                          29/12/89
  

گذاري در سهام شرکت بتا را بدست آوریم که با توجه بهحساب سرمایهبایست ماندهبراي تنظیم ثبت مربوط به فروش سهام ابتدا می
  .باشدریال می39,450,000هاي تنظیم شده مانده این حساب در دفاتر شرکت آلفا در تاریخ فروش سهام برابر باثبت
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  )15,000×3950(   59,250,000بانک                            
  )ارزش دفتري در تاریخ فروش(    39,450,000ري در سهام شرکت بتا          گذاسرمایه)        8/1/90

  )مابه التفاوت ارزش دفتري و قیمت فروش(   19,800,000گذاري                   سود فروش سرمایه                   
               
ارزش اسمی اوراق. ریال خریداري نمود10,600,000را به مبلغشرکت گاما% 12اوراق قرضه1/7/90شرکت بتا در تاریخ -3مسئله

شرکت تابان قصد نگهداري اوراق یاد شده. ریال و سود تضمین شده در پایان شهریور و اسفند هر سال قابل پرداخت است10,000,000
  .را دارد) 1/7/93(را تا پایان سررسید

براي استهالك اضافه بها از روش خط مستقیم. در دفاتر شرکت بتا90در سالمطلوبست ثبت کلیه رویدادهاي مرتبط با اوراق قرضه
  )91سوال سال.(استفاده نمایید
  :حل مسئله

بهاي خرید به اضافه کلیه هزینه هاي خرید منهاي سودهاي تحقق یافته پرداخت نشده( گذاري به بهاي تمام شدهدر تاریخ خرید، سرمایه
  . شودثبت می) در زمان خرید

  10,600,000گذاري در اوراق قرضه نگهداري تا سررسید شرکت گاما     سرمایه           
  10,600,000بانک                                        )                                               1/7/90

بایست در هر کدام از زمان هاي پرداختسمی اوراق قرضه شود میگذاري می بایست در زمان سررسید برابر با ارزش اچون مبلغ سرمایه
  .گذاري مستهلک شود که براي این کار دو روش نرخ بهره موثر و خط مستقیم بوجود داردسرمایهبهره اوراق مبلغی از

  .شودزیر محاسبه میدر روش خط مستقیم میزان مبلغ قابل استهالك در هر دوره دریافت بهره و مبلغ کل دریافتی بهره به روش
  مبلغ دریافتی در ابتداي شهریود و اسفند=10,000,000×% 12× 12/6=600,000

  مبلغ استهالك در هر دوره دریافت بهره)=10,600,000- 10,000,000(÷ 6=100,000
  .تقسیم کنیم) 2×3(بهرهبایست اضافه بهاي پرداختی بابت اوراق را در تعداد دوره هاي دریافتبراي محاسبه استهالك هر دوره می

  600,000بانک                           
  100,000گذاري در اوراق قرضه نگهداري تا سررسید شرکت گاما   سرمایه)      29/12/90

  )مابه التفاوت(    500,000گذاري                                                     درآمد سرمایه                     
  

 .درصد مبلغ اسمی نقدا خریداري نمود120درصد شرکت بتا را به15اوراق قرضه دوساله31/6/89شرکت آلفا در تاریخ -4مسئله
. باشدهر سال قابل پرداخت می29/12و 1/7ماه یکبار در تاریخ هاي 6بهره اوراق هر. ریال می باشد12,000,000قیمت اسمی اوراق

  :شرکت از روش خط مستقیم براي استهالك کسر یا صرف استفاده نماید مطلوبستچنانچه
  29/12/89و31/6/89ارائه ثبت هاي الزم در دفاتر شرکت آلفا در تاریخ هاي -1
  )91سوال سال( 31/6/90محاسبه بهاي تمام شده سرمایه گذاري در اوراق قرضه در تاریخ-2

  :حل مسئله
  .ري به بهاي تمام شده ثبت می شودگذادر زمان خرید، سرمایه

  14,400,000گذاري در اوراق قرضه شرکت بتا     سرمایه            
  14,400,000بانک                                  )                         31/6/89

www.irhesabdaran.ir



                                                                   3صول حسابداريا

٧٨ 

در روش خط مستقیم ارقام مورد نیاز براي تنظیم .گذاري مستهلک شوددر هر دوره از پرداخت بهره می بایست قسمتی از بهاي سرمایه
  .شوندسند در زمان دریافت بهره به شرح زیر محاسبه می

  گذاري در هر دورهمبلغ دریافتی بابت بهره سرمایه=12,000,000×15%× 12/6=900,000
    مبلغ قابل استهالك هر دوره)=12,000,000-14,400,000(÷4=600,000  

  900,000انک        ب             
  600,000گذاري در اوراق قرضه شرکت بتا   سرمایه      ) 29/12/89

  300,000گذاري                          درآمد سرمایه                       
گذاري ماندهتوان از حساب سرمایهمی31/6/90نیز تکرار می شود بنابر این بعد از تنظیم این سند در تاریخ31/6/90این سند در تاریخ

  .شودریال می13,200,000گیري کرد که مانده این حساب برابر با
  :گذاري شرکت موج در شرکت دریا استرویدادهاي زیر مربوط به سرمایه: 5مسئله

ریال90,870,000دهرا به بهاي تمام ش) کل سهام شرکت دریا% 30معادل(سهم عادي شرکت دریا14,000شرکت موج17/1/1391
  .خریداري کردنقدا
  .ریال می باشد30,000,000مبلغ91سود ویژه شرکت دریا در پایان سال29/12/1391

  ).93سوال سال(رویدادهاي مالی فوق را در دفتر روزنامه شرکت موج ثبت کنید
  : حل مسئله

  .می باشد می بایست از روش ارزش ویژه استفاده کنیمپذیردرصد سهام شرکت سرمایه50تا20چون سهام خریداري شده مابین
  90,870,000گذاري در سهام شرکت دریا            سرمایه             

  90,870,000بانک                              )                                      17/1/91
  ) 30,000,000×%30(    9,000,000           گذاري در سهام شرکت دریاسرمایه             

  9,000,000گذاري         درآمد سرمایه)                               29/12/91
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  ):سواالت تستی(حل چند نمونه سوال امتحانی

لف معادلریال سو1,400,000ریال سهام سرمایه و9,600,000حقوق صاحبان سهام شرکت ب شامل-1 د انباشته بوده که شرکت ا
در این صورت سرقفلی در ترازنامه تلفیقی چه مبلغی نشان داده.ریال خریداري و به تملک خود درآورده9,000,000آنرا به مبلغ% 75

  می شود؟

  1,500,000)د      1,000,000)ج       750,000) ب                500,000)الف

  :جواب سوال

نامند که اینگذاري را سرقفلی تلفیقی میم شرکت اصلی از حقوق صاحبان سهام شرکت فرعی و بهاي تمام شده سرمایهتفاوت بین سه
  .شودشناسایی می) حذف حساب سرمایه گذاري با حقوق صاحبان سهام فرعی( سرقفلی در تنظیم اسناد مربوط به کاربرگ تلفیقی

  سرقفلی تلفیقی=} )1,400,000+9,600,000(×75%{- 9,000,000=750,000

  :باشدثبت مربوطه نیز در کاربرگ تلفیقی به شرح زیر می

  9,600,000سهام سرمایه                  

  1,400,000سود انباشه                    

  750,000سرقفلی تلفیقی             

  9,000,000گذاري در سهام شرکت ب     سرمایه                  

    2,750,000حقوق اقلیت                                               

  .بنابر این گزینه ب صحیح می باشد
ریال1500ریال سرمایه و4000حقوق صاحبان سهام شرکت پیمان شامل. سهام شرکت پیمان را مالک می باشد% 80شرکت پیروز-2

  اقلیت چند ریال است؟سهم سهامداران. ریال صرف سهام است500اندوخته و
  4800) د      3200) ج     1600)ب        1200)الف

  :جواب سوال
  .براي بدست آوردن سهم اقلیت در کاربرگ تلفیقی می بایست جمع حقوق صاحبان سهام شرکت فرعی در درصد سهم اقلیت ضرب شود

  اقلیت) حقوق(سهم)=500+1500+4000(×% 20=1200
لف ص   .حیح می باشدبنابر این گزینه ا

  سهم شرکت اهواز، در دفاتر شرکت آبادان به چه روشی باید ثبت شود؟8500سهم از615گذاري شرکت آبادان درسرمایه-3
  نرخ بهره موثر) بهاي تمام شده      د) ارزش ویژه      ج) تلفیق            ب) الف
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  :جواب سوال
-درصد باشد از روش ارزش ویژه استفاده می50تا20ش تلفیق و اگر درصد ماکیت بیندرصد باشد از رو50اگر درصد مالکیت بیش از

شود که در این سوال اگر تعداد سهام خریداري شده را بر تعداد کل سهام در جریان شرکت فرعی تقسیم کنیم درصد مالکیت کمتر از
بهره موثر نیز یکی از روش هاي استهالك اضافه یا کسر بهاينرخ. درصد می باشد بنابر این باید به روش بهاي تمام شده ثبت شود10

  .باشدبنابر این گزینه ج صحیح می.اوراق نگهداري تا سررسید است
  
  
  
  

  موفق و پیروز باشید
  رسول زارع
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  فصل چهارم
  مقدمه اي بر حسابداري بهاي تمام شده

يي محصول، کلیهشود بنابر این در واحدهاي تولیدي، بهاي تمام شدهاال و خدمات میبهاي تمام شده، مبلغی است که صرف تحصیل ک
ترین طبقه بندي عناصر بهاي تمام شده ي تولید شامل بهاي مواد مستقیم،متداول. منابعی است که صرف ساخت محصول می شود

  .باشددستمزد مستقیم و سربار می
مثل چوب مصرفی در تولید. ي مصرف شده و قابل ردیابی در تولید محصول استمواد اولیهيبهاي تمام شده: بهاي مواد مستقیم -1

  .صندلی یا ورق آهن در تولید خودرو
دهد یا ردیابی آن غیر ممکن و مشکل است، مواد غیرمستقیم هستندمواد اولیه که بخش قابل توجهی از محصوالت را تشکیل نمی: نکته

  .ید صندلیمثل میخ و چسب مصرفی در تول
بهاي دستمزد کارکنانی که در واحدهاي تولیدي مستقیما در تبدیل مواد مستقیم به محصول تولیدي نقش: بهاي دستمزد مستقیم-2

  .دارند مثل کارگران بخش برش در یک کارگاه صندلی سازي
غیر مستقیم است مثل دستمزدبهاي دستمزد کارگرانی که مستقیما در تبدیل مواد به محصول نقش ندارند جزء دستمزد: نکته

  . صنعتیسرپرست کارخانه، نگهبانان، انبار دار و حسابدار
شوند مثل دستمزد غیري بهاي تولیدي به جزء بهاي مواد مستقیم و دستمزد مستقیم جزء سربار محسوب میکلیه: سربار کارخانه-3

  .نه، آب و برق کارگاه، بهاي استهالك ماشین آالت و غیرهمستقیم، مواد غیرمستقیم، بهاي تعمیر دستگاه تولید، عوارض کارخا
توان گفت سربار کارخانه، کلیه مخارج صرف شده جهت تولیدات است که به طور مجزا و به سهولت قابل ردیابی بهبطور کلی می

  .محصوالت ساخته شده نیستند
-هاي عملیاتی از سود ناخالص کسر مینیستند و جزء هزینههزینه هاي اداري و فروش چون در قسمت تولیدي نیستند جزء سربار: نکته

  .شوند
  :توان به صورت زیر نشان دادي بهاي تمام شده تولید را میعناصر تشکیل دهنده

نوع بها
قسمت مستقیم

بها
قسمت غیر مستقیم

بها

مواد اولیه
بهاي مواد
بهاي سربارمستقیم

دستمزد
بهاي دستمزد
بهاي سربارمستقیم

بهاي سرباربهاي سرباریر اقالم مربوط به تولیدسا

  
همچنین به حاصل جمع بهاي دستمزد مستقیم و. گویندبه حاصل جمع بهاي مواد مستقیم و دستمزد مستقیم ، بهاي اولیه می: نکته

  .شودسربار، بهاي تبدیل گفته می
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  ریال باشد بهاي سربار چه میزان خواهد بود؟140,000قیمریال و بهاي دستمزد مست500,000اگر بهاي تبدیل برابر با: 1مثال
  :حل مسئله

  بهاي تبدیل= بهاي دستمزد مستقیم+ سربار
  500,000= 140,000+ سربار

  .شودریال می360,000بنابر این بهاي سربار برابر با
  

  شوند؟در چه شرایطی بهاي تبدیل و بهاي اولیه برابر می: 2مثال
  بر می شوند که رابطه زیر برقرار باشدوقتی این دو بها برا

  مواد مستقیم+ دستمزد مستقیم= دستمزد مستقیم+ سربار
  .شوند که مبلغ مواد مستقیم با مبلغ سربار برابر باشدبنابر این وقتی این دو بها برابر می
  هاي دورهبهاي تمام شده محصول و هزینه

گردد تا سود ناخالص محاسبه شودوش رفته از میزان درآمد فروش کسر میدر صورت حساب سود و زیان، بهاي تمام شده کاالي فر
  .بدست آید) سود ویژه(گردد تا سود خالصسپس هزینه هاي عملیاتی از این سود ناخالص کسر می
چون کاال درهاي تولیديهاي بازرگانی همان بهاي خرید خالص بود اما در شرکتهمانگونه که قبال خواندید بهاي تمام شده در شرکت

باید دقت. شودمی) مواد مستقیم، دستمزد مستقیم و سربار ساخت(شود بهاي تمام شده برابر با جمع عناصر تولیدخود شرکت تولید می
شود که هزینه هاي توزیع و فروش و هزینه هاي اداري و تشکیالتی جزء عناصر تولید نیستند بنابر این جزء بهاي تمام شده محسوب

  .گردندو به عنوان هزینه هاي عملیاتی از سود ناخالص کسر میشوندنمی
  انواع موجودي ها در واحدهاي تولیدي

رسید فقط یک نوع موجودي با عنوان موجودي کاالشد و بدون تغییر به فروش میهاي بازرگانی چون کاال خریداري میدر شرکت
  :انجام می شود سه نوع موجودي داریمهاي تولیدي چون تولید کاال در شرکتداشتیم اما در شرکت

  .انداند و هنوز وارد مرحله تولید نشدهمواد مستقیم و غیرمستقیمی که خریداري شده: موجودي مواد-1
کاالیی که بخشی از فرایند تولید آن انجام شده اما هنوز تکمیل نشده است این موجودي شامل: موجودي کاالي در جریان ساخت-2

  .ستمزد مستقیم و سربار ساخت استمواد مستقیم ، د
این موجودي نیز شامل موادکاالیی که فرایند تولید آن تکمیل شده است ولی هنوز به فروش نرفته است: موجودي کاالي ساخته شده-3

.مستقیم، دستمزد مستقیم و سربار ساخت است
  :هاي مربوط به بهاي تمام شده در سیستم ادواريثبت

شود و مبلغ بهاي مواد غیر مستقیم به حساب ملزومات تولیدي بدهکارهاي مواد مستقیم به حساب خرید بدهکار میمبلغ ب: خرید مواد-1
-اند حساب ملزومات تولیدي بستانکار و حساب بهاي سربار بدهکار میشود در پایان سال به میزانی که ملزومات تولیدي مصرف شدهمی

  .شود
مستقیم به حساب بهاي دستمزد مستقیم بدهکار و به میزان دستمزد غیر مستقیم به حساب بهايبه میزان دستمزد: هزینه دستمزد-2

  .شودسربار بدهکار می
هایی مانند دستمزد غیر مستقیم، ملزومات تولیدي مصرف شده، هزینه آب و برق و تلفن تولید، هزینهمبلغ هزینه: بهاي سربار-3

  .گرددهکار این حساب منظور میاستهالك و تعمیرات تولیدي و غیره به بد
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  :ثبت هاي مربوط به فعالیتهاي زیر را تنظیم نمایید: مثال
  .ریال50,000ریال و مواد غیر مستقیم به مبلغ350,000خرید مواد مستقیم به مبلغ) الف
و کارمندان قسمت فروش )درصد مبلغ دستمزد غیر مستقیم است20( ریال200,000پرداخت مبلغ حقوق کارگران تولیدي به مبلغ)ب

  ریال100,000به مبلغ
  .درصد آن مربوط به خط تولید و مابقی مربوط به قسمت اداري است60ریال قبوض برق که50,000پرداخت مبلغ)ج

  350,000خرید                         
  50,000    ملزومات تولیدي    ) الف

  400,000  بانک                               
  160,000بهاي دستمزد مستقیم          
  40,000بهاي سربار                  ) ب

  100,000هزینه حقوق فروش              
  300,000بانک                                        

  30,000بهاي سربار                    
  20,000هزینه قبوض برق      ) ج

     50,000بانک                               
  صورت بهاي تمام شده کاالي ساخته شده

این. گرددي کاالي ساخته شده منعکس میجریان فعالیت هاي ساخت یک واحد تولیدي در گزارشی به نام صورت بهاي تمام شده
امل سه قسمت عمده مواد مستقیم،شلیدي است وي بهاي تمام شده محصوالت تواي از عوامل و عناصر تشکیل دهندهگزارش خالصه

  .دستمزد مستقیم و سربار ساخت است
  

  :استخراج شده است1390در پایان سالاطالعات زیر از از دفاتر شرکت امیر:مثال
  

پایان دورهاول دورهشرح

 19,000 22,500موجودي مواد

 7,500 10,500موجودي کاالي در جریان ساخت

 45,000 34,000ساخته شدهموجودي کاالي

  
  .ریال است160,000ریال و بهاي سربار200,000ریال، بهاي دستمزد مستقیم250,000خرید مواد مستقیم

  .مطلوبست تهیه صورت بهاي تمام شده کاالي ساخته شده
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  :حل مسئله

  شرکت امیر
  صورت بهاي تمام شده کاالي ساخته شده

  29/12/90براي دوره مالی منتهی به

:مواد مستقیم
 22,500موجودي مواد اول دوره

 250,000خرید طی دوره

 (19,000)موجودي مواد پایان دوره: کسر می شود

 253,500بهاي تمام شده مواد مستقیم مصرف شده

 200,000:بهاي دستمزد مستقیم

 453,500بهاي اولیه

 160,000:بهاي سربار

 613,500ي تولیدبها

 10,500موجودي در جریان ساخت اول دوره:اضافه می شود

 624,000بهاي تمام شده کاالي در جریان ساخت طی دوره

 (7,500)موجودي کاالي در جریان ساخت پایان دوره:کسر می شود

616,500بهاي تمام شده کاالي ساخته شده
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ریال باشد صورت حساب سود و90,000ریال  و هزینه هاي عملیاتی برابر با850,000قبل اگر فروش خالص شرکتدر مثال: 2مثال
  .زیان شرکت را تهیه کنید

  :حل مسئله
  شرکت امیر

  صورت حساب سود و زیان
  28/12/90براي دوره مالی منتهی به

 850,000فروش خالص

 :وش رفتهبهاي تمام شده ي کاالي فر: کسر می شود

 34,000موجودي کاالي ساخته شده ي اول دوره

 616,500بهاي تمام شده ي کاالي ساخته شده: اضافه می شود

 650,500بهاي تمام شده کاالي آماده فروش

 (45,000)موجودي کاالي ساخته شده ي پایان دوره:کسر می شود

 (605,500)بهاي تمام شده کاالي فروش رفته

 244,500سود ناخالص

 (90,000)هزینه هاي عملیاتی: کسر می شود

 154,500سود خالص قبل از کسر عملیات

 (38,625)%)25(مالیات بر درآمد

 115,875سود خالص پس از کسر مالیات

 5/794)سهم20,000(سود هر سهم
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  شرکت تولیديبستن حساب هاي موقت در یک
  :شوندحسا ب ها در یک شرکت تولیدي به سه دسته تقسیم می

شوند مانند موجودي مواد،هایی که در محاسبه بهاي تمام شده کاالي فروش رفته استفاده میشامل کلیه حساب: حساب هاي تولیدي-1
اصالح و بستن. دستمزد مستقیم و بهاي سربارخرید، حساب هاي مرتبط با خرید، موجودي کاالي در جریان ساخت، هزینه حمل و بهاي

  .شودها توسط حسابی با عنوان  خالصه حساب تولید انجام میاین حساب
شوند و جزء حساب هاي تولیدي نیستند مثل حسابهایی که در صورت سود و زیان گزارش میحساب: حساب هاي سود و زیانی-2

  .بط با فروش و هزینه هاي عملیاتیموجودي کاالي ساخته شده، فروش، حساب هاي مرت
  .شوندشوند و در سال بعد افتتاح میحساب هاي دائمی که با حساب تراز اختتامی بسته می: ايحساب هاي ترازنامه-3

کنیم و سپسبنابر این براي اصالح موجودي مواد و کاالي در جریان ساخت اول و پایان دوره از خالصه حساب تولیدي استفاده می
شود و در نهایت مانده حساب خالصه حساب تولید با حساب خالصهمرتبط با خرید و هزینه حمل کاال با همین حساب بسته میحساب

کنیم و بعدبراي اصالح موجودي کاالي ساخته شده از حساب خالصه حساب سود و زیان استفاده میسپس. شودسود و زیان بسته می
شود و در نهایت مانده حسابي مرتبط با فروش با حساب خالصه حساب سود و زیان بسته میحساب هزینه هاي عملیاتی و حسابها

 .شودبسته می) در شرکت هاي تک مالکی( یا حساب سرمایه) در شرکت هاي سهامی( خالصه حساب سود و زیان با حساب سود انباشته
ه حساب سود انباشته منتقل می شود همان سود خالصاگر حسابها بطور صحیح بسته شوند مانده خالصه حساب سود و زیان که ب

  .باشدشرکت می
  .در مثال شرکت امیر ثبت هاي مربوط به بستن حساب هاي موقت را تنظیم کنید: مثال

پایان دورهاول دورهشرح

 19,000 22,500موجودي مواد

 7,500 10,500موجودي کاالي در جریان ساخت

 45,000 34,000موجودي کاالي ساخته شده

فروش خالص شرکت. ریال است160,000ریال و بهاي سربار200,000ریال، بهاي دستمزد مستقیم250,000خرید مواد مستقیم
  .ریال است90,000ریال  و هزینه هاي عملیاتی برابر با850,000

  :هاي تولیديحساب) الف
  بستن مانده اول موجودي مواد-1

                                   22,500خالصه حساب تولید                                               
  22,500موجودي مواد                                                                 

  ثبت مانده پایان دوره موجودي مواد-2
  19,000                  موجودي مواد                                      

  19,000خالصه حساب تولید                                                             
  بستن حساب موجودي کاالي در جریان ساخت اول دوره-3

  10,500خالصه حساب تولید                                              
  10,500موجودي کاالي در جریان ساخت                                                            
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  ثبت مانده پایان دوره موجودي کار در جریان ساخت-4
  7,500موجودي کار در جریان ساخت                                            

  7,500تولید                 خالصه حساب                                                       
  بستن حساب هاي موقتی تولید-5

  610,000                 خالصه حساب تولید                                
  250,000        خرید مواد                                                        

  200,000      بهاي دستمزد                                                          
  160,000            بهاي سربار                                                        

  بستن حساب خالصه حساب تولید-6
  616,500خالصه حساب سود و زیان                                           

  616,500الصه حساب تولید               خ                                              
  حساب هاي سود و زیانی) ب
  بستن حساب موجودي کاالي ساخته شده-1

  34,000خالصه حساب سود و زیان                                   
  34,000وجودي کاالي ساخته شده     م                                                    

  ثبت موجودي کاالي ساخته شده پایان دوره-2
  45,000موجودي کاالي ساخته شده                                      

  45,000خالصه حساب سود و زیان                                                       
  )فروش(بستن حساب هاي موقتی-3
  850,000فروش                                                 

    850,000خالصه حساب سود و زیان                                                    
  بستن حساب هزینه ها-4

  90,000خالصه حساب سود و زیان                                    
  90,000هزینه هاي عملیاتی                                                              

  بستن حساب خالصه حساب سود و زیان-5
  154,500خالصه حساب سود و زیان                                      

  154,500سود انباشته                                                                   
  . الص در صورت حساب سود و زیان استکه به حساب سود انباشته منتقل شده همان سود خ154,500ید توجه داشته باشید که مبلغبا
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):سواالت تشریحی(امتحانیحل چند نمونه سوال

  :قبل از بستن حسابها از دفاتر شرکت تولیدي البرز استخراج شده است29/12/1390هاي زیر در تاریخمانده: 1مسئله

  ریال2,650,000ریال، خرید مواد970,000موجودي مواد اولیه در ابتداي سال

  ریال985,000موجودي کاالي در جریان ساخت ابتداي سال

  ریال1,325,000ریال، موجودي کاالي ساخته شده ابتداي سال3,425,000د مستقیمدستمز

  ریال1,420,000ریال، کاالي ساخته شده پایان سال825,500هزینه سربار کارخانه

  ریال740,000ریال، موجودي مواد پایان سال1,200,000کاالي در جریان ساخت پایان سال

  ).93سوال سال(م شده کاالي ساخته شدهمطلوبست تهیه صورت بهاي تما

  :حل مسئله

  شرکت البرز
  صورت بهاي تمام شده کاالي ساخته شده

  29/12/90براي دوره مالی منتهی به

 :مواد مستقیم

 970,000موجودي مواد اول دوره

 2,650,000خرید طی دوره

 (740,000)موجودي مواد پایان دوره: کسر می شود

 2,880,000تمام شده مواد مستقیم مصرف شدهبهاي

 3,425,000 :بهاي دستمزد مستقیم

 6,305,000بهاي اولیه

 825,500 :بهاي سربار

 7,130,500بهاي تولید

 985,000موجودي در جریان ساخت اول دوره:اضافه می شود

 8,115,500بهاي تمام شده کاالي در جریان ساخت طی دوره

(1,200,000)موجودي کاالي در جریان ساخت پایان دوره:کسر می شود

 6,915,500بهاي تمام شده کاالي ساخته شده
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  :باشداطالعات استخراج شده از دفاتر شرکت تولیدي پرهام به شرح ذیل می:2مسئله

  :اطالعات موجودي هاي اول دوره

  ریال2,800,000کاالي ساخته شده -ریال5,400,000ریان ساختکاالي در ج–ریال1,200,000مواد خام

  :هاي پایان دورهاطالعات موجودي

  ریال2,100,000کاالي ساخته شده–ریال2,700,000کاالي در جریان ساخت -ریال1,300,000مواد خام

خرید مواد طی دوره- ریال9,500,000فروش طی دوره–ریال150,000برگشت از فروش -ریال300,000برگشت از خرید
 -ریال600,000هزینه حقوق پرسنل اداري و توزیع و فروش- ریال100,000هزینه حمل مواد خریداري شده -ریال3,200,000

هاي تولیدهزینه استهالك دارایی -ریال120,000هزینه حمل کاالي فروش رفته -ریال250,000هزینه حقوق پرسنل تولیدي
  .ریال300,000) سربار(هاي تولیدسایر هزینه -ریال200,000هزینه بازاریابی و تبلیغات- یالر150,000

  ).91سوال سال(مطلوبست محاسبه بهاي تمام شده کاالي ساخته شده

  :حل مسئله

  .بایست مقدار بعضی از اقالم را محاسبه کنیمبراي حل مسئله ابتدا می

خرید=خرید دوره- تخفیفات مربوط به خرید+هزینه حمل کاالي خریداري شده=100,000+300,000-3,200,000=3,000,000
  خالص طی دوره

  بهاي سربار=هزینه استهالك دارایی هاي تولیدي+سایر هزینه هاي سربار=300,000+150,000=450,000

زء هزینه هاي دوره محسوبدستمزد مستقیم فقط شامل حقوق پرسنل تولیدي است و هزینه حقوق پرسنل اداري و فروش ج :1نکته
نداریم بنابر) مثل سرشیفت تولید یا حسابدار صنعتی( در اینجا چون حقوقی بابت پرسنلی که غیر مستقیم در تولید نقش دارندمی شود

  .شداین دستمزد غیر مستقیم محاسبه نمی شود اگر داشتیم مقدار دستمزد غیر مستقیم نیز به بهاي سربار اضافه می

  .گیرندالمی مانند بهاي فروش و برگشت از فروش براي تهیه صورت سود و زیان مورد استفاده قرار میاق: 2نکته

هايهاي تولیدي نیستند و جزء هزینهاقالمی مانند هزینه حمل کاالي فروش رفته و هزینه هاي بازاریابی و تبلیغات جزء هزینه: 3نکته
  . شونددوره محسوب می
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  شرکت پرهام
  بهاي تمام شده کاالي ساخته شدهصورت

  13/**29/12براي دوره مالی منتهی به

 :مواد مستقیم

 1,200,000موجودي مواد اول دوره

 3,000,000خرید خالص طی دوره

 (1,300,000)موجودي مواد پایان دوره: کسر می شود

 2,900,000بهاي تمام شده مواد مستقیم مصرف شده

 250,000 :ستمزد مستقیمبهاي د

 3,150,000بهاي اولیه

 450,000 :بهاي سربار

 3,600,000بهاي تولید

 5,400,000موجودي در جریان ساخت اول دوره:اضافه می شود

 9,000,000بهاي تمام شده کاالي در جریان ساخت طی دوره

(2,700,000)ورهموجودي کاالي در جریان ساخت پایان د:کسر می شود

 6,300,000     بهاي تمام شده کاالي ساخته شده
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):ستیسواالت ت(حل چند نمونه سوال امتحانی

  :استخراج شده است91اطالعات زیر از دفاتر شرکت بازرگانی حمید در پایان سال
  ریال400,000کاالي ساخته شده -ریال350,000تکاالي در جریان ساخ -ریال100,000موجودي مواد:اطالعات ابتداي دوره
  ریال120,000کاالي ساخته شده- ریال200,000کاالي در جریان ساخت- ریال250,000موجودي مواد: اطالعات پایان دوره

 -ریال80,000برگشت از خرید و تخفیفات -ریال50,000هزینه حمل مواد خریداري شده- ریال2,500,000خرید مواد خام طی دوره
هزینه استهالك -ریال530,000مواد غیر مستقیم -ریال250,000دستمزد غیر مستقیم- ریال2,180,000بهاي دستمزد مستقیم

هاي توزیع و فروشهزینه اجاره دارایی-ریال200,000هاي اداريهزینه استهالك دارایی-ریال440,000هاي تولیددارایی
فروش خالص- ریال280,000هاي تولیدهزینه تعمیر و نگهداري دارایی -ریال135,000فروش رفتههزینه حمل کاالي- ریال600,000

  ریال10,500,000
  )92سوال سال.(با توجه به اطالعات فوق به سواالت زیر پاسخ دهید

  بهاي تمام شده مواد مصرف شده در تولید چند ریال است؟-1
  2,570,000)د    2,320,000)ج     1,800,000)ب     2,000,000)الف

  بهاي اولیه چند ریال است؟-2
  5,500,000)د    6,000,000)ج      4,500,000)ب  3,970,000)الف

  بهاي تبدیل چند ریال است؟-3
  5,000,000)د  4,500,000)ج      6,000,000)ب  3,680,000)الف

  بهاي تولید چند ریال است؟-4
  6,000,000)د   5,470,000)ج    5,000,000)ب  4,500,000)الف

  بهاي تمام شده کاالي ساخته شده طی دوره چند ریال است؟-5
  6,150,000)د   6,200,000)ج      5,620,000)ب   6,350,000)الف

  :حل مسئله
  .ابتدا می بایست بعضی از اقالم مورد نیاز را محاسبه کنیم

  خرید خالص=2,500,000- 50,000+80,000=2,470,000
  بهاي سربار=280,000+440,000+530,000+250,000=1,500,000
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  :کنیمحال با اطالعات مسئله و اطالعات محاسبه شده صورت بهاي تمام شده کاالي ساخته شده را تنظیم می
  شرکت حمید

  صورت بهاي تمام شده کاالي ساخته شده
  29/12/91براي دوره مالی منتهی به

 :مواد مستقیم

 100,000وجودي مواد اول دورهم

 2,470,000خرید خالص طی دوره

 (250,000)موجودي مواد پایان دوره: کسر می شود

 2,320,000بهاي تمام شده مواد مستقیم مصرف شده

 2,180,000 :بهاي دستمزد مستقیم

 4,500,000بهاي اولیه

 1,500,000 :بهاي سربار

 6,000,000دبهاي تولی

 350,000موجودي در جریان ساخت اول دوره:اضافه می شود

 6,350,000بهاي تمام شده کاالي در جریان ساخت طی دوره

(200,000)موجودي کاالي در جریان ساخت پایان دوره:کسر می شود

 6,150,000بهاي تمام شده کاالي ساخته شده

  
  .باشدد می- د-الف- ب-گزینه هاي صحیح به ترتیب جبا توجه به صورت تهیه شده

  
  
  

  موفق و پیروز باشد                                                                                                                
  رسول زارع                                                                                                                                 
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  فصل پنجم
  بهایابی سفارش کار

ي کاالي ساختهجهت محاسبه بهاي تمام شده) بهاي مواد مستقیم، دستمزد مستقیم و سربار(ي تولیدگردآوري عناصر بهاي تمام شده
  .گویند) هزینه یابی(شده، بهایابی
اي براي محاسبه بهاي تمام شده کاالي ساختهدائمی موجودي کاال، از دو نوع سیستم بهایابی سفارش کار و بهایابی مرحلهدر سیستم

  .شودشده استفاده می
هاي مختلف ساختهسیستم بهایابی سفارش کار براي تولیداتی مناسب است که هر واحد محصول یا هر دسته محصول بر طبق سلیقه

ي پیمانکاري، کشتی سازي، هواپیما سازي، موسسات حسابرسی و غیره معموال از سیستم بهایابی سفارش کار استفادهشرکت ها. شودمی
  .کنندمی

در سیستم بهایابی سفارش کار، هر سفارش یک مرکز هزینه تلقی شده و براي آن حساب موجودي کاالي در جریان ساخت جداگانه
شود و وقتی سفارش تکمیلوط به هر سفارش در کارت بهاي تمام شده همان سفارش ثبت میهزینه هاي مربشود و کلیهنگهداري می

  .شودشد جمع این هزینه هاي از حساب کار در جریان ساخت به موجودي کاالي ساخته شده منتقل می
  منظور کردن هزینه هاي تولید به حساب هر سفارش در سیستم دائمی

شود و در زمان مصرف مواد به میزان مواد مستقیم مصرفموجودي مواد به بهاي تمام شده بدهکار میدر هنگام خرید مواد: بهاي مواد-ا
شود و درشده حساب کار در جریان ساخت سفارش مربوطه بدهکار و به میزان مواد غیر مستقیم مصرفی حساب بهاي سربار بدهکار می

  .شودمقابل حساب موجودي مواد بستانکار می
با صدور20/8/90ریال مواد را بصورت نسیه خریداري کرد و در تاریخ4,000,000مبلغ1/8/90یران در تاریخاولیديشرکت ت: مثال

ریال مواد غیر مستقیم را از انبار مواد خارج نمود تا براي سفارش شماره500,000ریال مواد مستقیم و2,500,000حواله انبار مقدار
  .مصرف کند120

  4,000,000وجودي مواد            م            
  4,000,000حسابهاي پرداختنی  )               1/8/90

    2,500,000   120سفارش-موجودي کاالي در جریان ساخت             
  500,000بهاي سربار                                                  )20/8/90

  3,000,000موجودي مواد                                                                    
در هنگام پرداخت حقوق و دستمزد به میزان دستمزد مستقیم مبلغ به حساب موجودي کاالي در جریان ساخت: بهاي دستمزد-2

  شودیسفارش مربوطه منظور می شود و مبلغ دستمزد غیر مستقیم به حساب بهاي سربار منظور م
800ریال می باشد که از این مبلغ15,000ساعت به مبلغ هر ساعت3,000کل کارکرد کارمندان شرکت ایران در تیرماه برابر با: مثال

  .ساعت هم کار غیر مستقیم بوده است200و120ساعت کار مستقیم سفارش
  12,000,000    120سفارش-موجودي کاالي در جریان ساخت             

  3,000,000بهاي سربار                                               ) 31/4/90
  15,000,000         حقوق و دستمزد پرداختنی                                             
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  :سربار ساخت-3
داراي اقالم مختلفی مانند دستمزد غیر مستقیم، موادبهاي سربار تفاوت زیادي با بهاي مواد مستقیم  مصرفی و دستمزد مستقیم دارد و

  .باشدهاي تولیدي و هزینه آب و برق کارخانه میهاي تولیدي، ملزومات مصرفی، بیمه ي داراییغیر مستقیم، هزینه استهالك دارایی
نظور نمود اما در مورد برخی اقالمتوان مبلغ را به حساب سفارش مربوطه مدر مورد مواد مستقیم و دستمزد مستقیم در زمان وقوع می

بایست تا پایان سال صبر کنیم براي همین تعیین بهاي تمام شدهسربار این کار امکان پذیر نیست و گاهی مانند هزینه استهالك می
ورد نظرسفارش در زمان مقرر امکان پذیر نیست براي همین جهت منظور نمودن بهاي سربار به حساب کار در جریان ساخت سفارش م

شود بنابر این در روش بهایابی عاديگفته می) طبیعی(بهایابی عادي، روشکنند به این روشاز نرخ از پیش تعیین شده استفاده می
هر سفارشتبه حساب کار در جریان ساخ )سرباربنرخ جذ( مواد و دستمزد مستقیم با مبالغ واقعی و سربار با نرخ از پیش تعیین شده

  .وندشمنظور می
  جذب سربارتعیین نرخ

. شود که این مبنا می تواند بهاي دستمزد مستقیم، ساعات کار مستقیم ، ساعات کار ماشین و غیره باشدابتدا مبناي فعالیت مشخص می
  .سپس جمع سربار برآوردي ساالنه را بر مبناي فعالیت ساالنه تقسیم می نماییم تا نرخ جذب سربار بدست آید

  نرخ جذب سربار= سربار برآوردي ساالنه ÷عالیت مورد انتظارمقدار مبناي ف
نرخ جذب سربار را در مقدار) بهاي سربار جذب شده( حال در هر زمان براي تعیین مبلغ سربار قابل تخصیص به سفارش مورد نظر

  .کنیممبناي فعالیت واقعی سفارش ضرب می
و سربار جذب شده هر سفارش به بدهکار حساب موجودي کاالي. شودحاسبه میباید دقت شود که نرخ جذب سربار در ابتداي هر سال م

  .گرددسربار منظور میبهايدر جریان ساخت همان سفارش و بستانکار حساب
ساعت پیش بینی شده10000ریال و جمع ساعات کار مستقیم5000000مبلغ90سربار برآوردي شرکت ایران در ابتداي سال: مثال

 .داشته باشیم120ساعت کار مستقیم براي سفارش800مقدار90ساعات کار مستقیم باشد و در سالبناي نرخ جذب سرباراست اگر م
  .باشدثبت مربوط به جذب سربار به شرح زیر می

  
  .شوددر ابتداي سال نرخ جذب سربار محاسبه می

  نرخ جذب سربار= 5,000,000 ÷10,000= 500
  را تعیین کنیم120سفارشحال باید سربار جذب شده

  سربار جذب شده= 800 ×500= 400,000
  
  400,000       12سفارش -موجودي کاالي در جریان ساخت  

  400,000سربار                              بهاي                               
  جذب سربار) کسر(اضافه

و از) بهاي سربار واقعی( کنیمهاي تولیدي غیر مستقیم حساب بهاي سربار را بدهکار میههمانگونه که گفتیم از یک طرف با وقوع هزین
کنیمرا بستانکار می )کنترل سربار هم گفته می شود(سرباربهايطرف دیگر طی سال به میزان سربار جذب شده هر سفارش حساب

  .ان نباشدحال ممکن است مبلغ سربار واقعی و سربار جذب شده در پایان سال یکس
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اگر بهاي سربار واقعی از سربار جذب شده بیشتر باشد، مانده حساب بهاي سربار در پایان دوره مالی بدهکار خواهد بود که به آن کسر
شود ولی اگردر این حالت اگر مبلغ کسر بی اهمیت باشد با حساب بهاي تمام شده کاالي فروش رفته بسته می .گویندجذب سربار می

به( اهمیت باشد به حساب بهاي تمام شده کاالي فروش رفته، موجودي کاالي ساخته شده و موجودي کاالي در جریان ساختمبلغ با
  .منظور می شود) نسبت مانده حساب هایشان

رباراگر سربار واقعی کمتر از سربار جذب شده باشد، اضافه جذب سربار داریم که براي بستن این حساب هم مانند حالت کسر جذب س
  .کنیمعمل می
  :باشدشرکت ایران به شرح زیر می115هزینه هاي مربوط به سفارش: 1مثال
  ریال16,000اولیه خریداري شده   مواد

  ریال3,550مواد مستقیم مصرف شده  
  ریال5,100حقوق و دستمزد تولیدي  

  ریال3,200مواد غیر مستقیم مصرف شده  
  ریال4,900   دستمزد غیر مستقیم       

بفروشریال18,000تنها سفارش شرکت ایران باشد و کل آن به مبلغ115اگر سفارش. دستمزد مستقیم است% 150نرخ جذب سربار
  .رفته باشد مطلوبست انجام ثبت هاي الزم

  16,000موجودي مواد      
  16,000بانک          )               1
  
  3,550     115سفارش-جریان ساختموجودي کاالي در  
  3,550موجودي مواد                      )                              2
    5,100     115سفارش -موجودي کاالي در جریان ساخت  
  5,100حقوق و دستمزد پرداختنی          )                               3

شود طی یک سند کل مبلغ به حساب بهاي حقوق و دستمزدرداخت حقوق و دستمزد دو سند زده میپدر بعضی متون در زمان: نکته
  .شودمنظور و سپس در سند دیگر این بها به حساب موجودي در جریان کار منظور می

  8,100بهاي سربار           
  3,200موجودي مواد                               )4

  4,900حقوق و دستمزد پرداختنی                      
  بابت ثبت بهاي سربار واقعی

  7,650    115سفارش-موجودي کاالي در جریان ساخت  
  7,650بهاي سربار                  )                                  5

است و مبنا همان بهاي دستمزد مستقیم% 150نرخنرخ جذب سربار ضربدر مبناي واقعی که در اینجا( بابت ثبت سربار جذب شده
  )است

  16,300موجودي کاالي ساخته شده        
    16,300   115سفارش- موجودي کاالي در جریان ساخت)                  6
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  18,000   بانک    
  18,000فروش                            )5
  16,300بهاي تمام شده کاالي فروش رفته       
  16,300موجودي کاالي ساخته شده   )                      6

-که می) 8,100- 7,650(ریال کسر جذب سربار داریم450بینیم که مبلغحال اگر سربار واقعی و سربار جذب شده را مقایسه کنیم می

ن به فروش رفته پس این عدد فقط به بهاي تمامایم که کل آدر اینجا چون یک نوع سفارش داشته. بایست بین موجودي ها تقسیم شود
  .شودشده کاالي فروش رفته منظور می

  450  بهاي تمام شده کاالي فروش رفته  
450بهاي سربار                               ) 6

  .باشدبه شرح زیر می84شرکت گلبرگ در پایان سال306کارت سفارش: 2مثال
  مبلغ  شرح

  35,000  م            مواد مستقی
  18,000  دستمزد مستقیم       

  9,000  بار جذب شده       رس
  :هزینه هاي زیر جهت تکمیل سفارش صورت گرفته85در طی فروردین ماه

  150,000  دستمزد مستقیم                                                220,000مواد مستقیم                        
  .شودبهاي تمام شده سفارش لحاظ می% 125مبلغ فروش معادل. شودسربار بر مبناي دستمزد مستقیم مشابه دوره قبل جذب می

  85ارائه ثبتهاي الزم در سال -ب      306تعیین بهاي تمام شده و بهاي فروش سفارش- الف: مطلوبست
  :حل مسئله

نرخ جذب سربار84شود ابتدا می بایست محاسبه کنیم در سالربار مشابه دوره قبل جذب میچون در مسئله قید شده است که س: نکته
کنیم وتقسیم می84را بر مبلغ دستمزد مستقیم سال84چند درصد دستمزد مستقیم بوده است براي این کار سربار جذب شده سال

  ).9,000 ÷18,000%=50(دستمزد مستقیم است% 50شویم که نرخ جذب سربارمتوجه می
  .شودتشکیل می85در سال306موجودي کاالي در جریان ساخت سفارشTحال حساب

306سفارش- موجودي کاالي در جریان ساخت       
62,000:مانده ابتداي دوره
  35,000مواد مستقیم

  18,000دستمزد مستقیم

  9,000سربار جذب شده

  :هزینه هاي طی دوره

 220,000مواد مستقیم

 150,000دستمزد مستقیم

      75,000  سربار ساخت

507,000
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بدست) 75,000(85سربار جذب شده سال% 50در150,000دستمزد مستقیم است بنابر این از ضرب% 50چون نرخ جذب سربار
  .آیدمی

  :شودتنظیم می85حال ثبت هاي حسابداري سال
306220,000سفارش- موجودي کاالي در جریان ساخت

220,000موجودي مواد1)

306150,000سفارش- موجودي کاالي در جریان ساخت
150,000بهاي حقوق و دستمزد2)

 30675,000سفارش- موجودي کاالي در جریان ساخت

 75,000بهاي سربار 3)

 507,000خته شدهموجودي کاالي سا

306507,000سفارش- موجودي کاالي در جریان ساخت4)

633,750بانک
633,750فروش5)

507,000بهاي تمام شده کاالي فروش رفته
 507,000موجودي کاالي ساخته شده 6)

  ).507,000×% 125= 633,750(بدست آمده است% 125قیمت فروش از ضرب بهاي تمام شده در
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):سواالت تشریحی(حل چند نمونه سوال امتحانی

خریداري شده در فروردینمواد اولیه. ریال است80,000مبلغ84موجودي مواد اولیه شرکت تولیدي آبادان در پایان اسفندماه: 1مسئله
بهاي سربار تحقق یافته طی فروردین ماه. ریال است363,000حقوق و دستمزد تولیدي در فروردین ماه. ریال است500,000مبلغ85

  :شامل اقالم زیر است
51,000هزینه تجهیزات کارخانه- ریال32,000اجاره کارخانه -ریال23,000دستمزد غیر مستقیم -ریال50,000مواد مستقیم  

  .ریال19,000سایر بهاي سربار -ریال
ریال به طور نقد فروخته شده و635,000در فروردین ماه به مبلغ306سفارش .بهاي دستمزد مستقیم است% 50نرخ جذب سربار

  :بهاي تمام شده سفارشات طی فروردین ماه به شرح زیر است
308سفارش 307سفارش  306سفارش   

ریال   ریال 84مانده پایان سال

مواد مستقیم 29,000 35,000  

دستمزد مستقیم 20,000 18,000  

سربار جذب شده 10,000 9,000  

 :85بهاي تمام شده طی فروردین  

مواد مستقیم 135,000 220,000 100,000
دستمزد مستقیم 85,000 150,000 105,000

سربار جذب شده ? ? ?
در جریان تکمیل شده تکمیل شده وضعیت در پایان فروردین

  ).91سوال سال(.مطلوبست انجام ثبت هاي الزم طی فروردین ماه
  :حل مسئله

  .بایست سند حسابداري الزم تنظیم گرددجهت کلیه فعالیت هاي انجام شده طی فروردین می
  :خرید مواد اولیه-1

  500,000)      کنترل مواد(موجودي مواد
  500,000) حساب هاي پرداختنی(بانک                     

( ریال455,000ریال جزء مواد غیر مستقیم و مبلغ50,000صرف شده مبلغطبق اطالعات مسئله از مبلغ کل مواد م: مصرف مواد-2
باشد بنابر این مبلغ مواد غیر مستقیم به حساب بهاي سربار و مبلغ مواد مستقیم طبقمواد مستقیم می) طبق جدول براي سه سفارش

  .شودجدول داده شده به حساب کار در جریان ساخت سفارشات مربوطه منظور می
  50,000سربار                                                       بهاي

  135,000          306سفارش-موجودي کار در جریان ساخت
  220,000          307سفارش-موجودي کار در جریان ساخت
  100,000          308سفارش-موجودي کار در جریان ساخت

  505,000) کنترل مواد(موجودي مواد                                            
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میزان دستمزد. شودهاي دوره  تقسیم میدستمزد پرداختی به سه قسمت مستقیم و غیر مستقیم و هزینه: حقوق و دستمزد پرداختی-3
  :ودشتسهیم می) طبق جدول(غیر مستقیم به حساب بهاي سربار و میزان دستمزد مستقیم بین سفارشات مربوطه

  23,000بهاي سربار                                                       
  85,000          306سفارش- موجودي کار در جریان ساخت
  150,000          307سفارش-موجودي کار در جریان ساخت
  105,000          308سفارش-موجودي کار در جریان ساخت

  363,000) کنترل دستمزد- بانک( حقوق و دستمزد پرداختنی                                   
دقت کنید که مبلغ مواد و دستمزد غیر مستقیم قبال به( کنیماقالم سربار واقعی را به حساب بهاي سربار منظور می: سایر اقالم سربار-4

  .)اندحساب بهاي سربار منظور شده
  102,000   بهاي سربار                 

  102,000حساب هاي مربوطه                    
دستمزد% 50شود که در اینجا نرخ جذب سربارمبلغ سربار جذب شده بعد از تعیین نرخ جذب سربار محاسبه می: سربار جذب شده-5

ل اگر نرخ جذب سربار را در مقدارحا).باشدمی توان نتیجه گرفت که مبناي جذب سربار دستمزد مستقیم می( مستقیم تعیین شده
  .شودمبناي واقعی ضرب کنیم سربار جذب شده محاسبه می

  306سربار جذب شده سفارش=85,000×50%=42,500
  306سربار جذب شده سفارش=150,000×50%=75,000  

  306سربار جذب شده سفارش=105,000×50%=52,500
  :عدد باال یا از رابطه زیر قابل محاسبه استکل سربار جذب شده فروردین ماه نیز از جمع سه

  سربار جذب شده فروردین ماه=340,000×50%=170,000
  .شودحال مبلغ سربار جذب شده هر سفارش به حساب کار در جریان آن سفارش منظور و در مقابل حساب بهاي سربار بستانکار می

  42,500          306سفارش-موجودي کار در جریان ساخت
  75,000          307سفارش-ي کار در جریان ساختموجود

  52,500          308سفارش-موجودي کار در جریان ساخت
  170,000     بهاي سربار                                                  

ساب موجودي کاالي ساخته شدهبعد از تکمیل سفارش مانده حساب کار در جریان آن سفارش به ح: 307و306تکمیل سفارش-6
) است84که همان پایان اسفند( فروردینيباید دقت شود که مانده حساب کار در جریان هر سفارش شامل مانده ابتدا. شودمنتقل می

در جریانبنابر این براي تنظیم سند انتقال ابتدا باید از حساب کار.باشدبه عالوه بهاي منظور شده به سفارش طی فروردین ماه می
و مانده حساب321,500برابر با306گیري کنیم که مانده حساب کار در جریان ساخت سفارشمانده307و306ساخت دو سفارش

  .شودمی507,000برابر با307کار در جریان ساخت سفارش
  828,500موجودي کاالي ساخته شده     

  321,500    306فارشس-موجودي کار در جریان ساخت                  
  507,000  307سفارش-موجودي کار در جریان ساخت                  
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ها هنگام فروش دو ثبت حسابداري یکی به قیمت فروش و دیگري به بهاي تمامدر سیستم دائمی ثبت موجودي: 306فروش سفارش-7
  .گرددشده تنظیم می

  635,000بانک                        
  )به مبلغ فروش( 635,000فروش                               
  

  )به بهاي تمام شده سفارش فروش رفته(   321,500بهاي تمام شده کاالي فروش رفته         
  321,500موجودي کاالي ساخته شده                                

مربوط به سربار واقعی به حساب بهاي سربار بدهکار و مبالغ مربوط به سربارهمانگونه که دیدیم مبالغ: اضافه و کسر جذب سربار-8
-جذب شده به حساب بهاي سربار بستانکار شد اگر سربار واقعی دوره و سربار جذب شده برابر باشند مانده حساب بهاي سربار صفر می

شود که به این مبلغ بدهکار کسر جذب سرباربدهکار میشود ولی اگر سربار واقعی بیشتر از سربار جذب شده باشد مانده بهاي سربار
شود که به مانده بستانکار اضافه جذبگوییم و اگر سربار واقعی کمتر از سربار جذب شده باشد مانده حساب بهاي سربار بستانکار میمی

با توجه به اینکه سربار واقعی.کنیمده گیري میاز حساب بهاي سربار مان) فروردین ماه( در این مسئله در پایان دوره. شودسربار گفته می
-ریال بدهکار می شود بنابر این متوجه می5000مانده این حسابباشدریال می170,000و سربار جذب شده175,000فروردین ماه

  .شویم که کسر جذب سربار داریم
باشد بنابر این به حساب بهاي تمامار بی اهمیت میکنیم که مبلغ کسر جذب سربدر اینجا فرض می: بستن حساب کسر جذب سربار-9

  .شودشده کاالي فروش رفته بسته می
  5000بهاي تمام شده کاالي فروش رفته     

  5000بهاي سربار                                      
  

  :به شرح زیر است84شرکت گلبرگ در پایان سال206کارت سفارش:2مسئله
  مبلغ                             شرح

    35,000مواد مستقیم               
  18,000دستمزد مستقیم           
  9,000سربار جذب شده          

  :در طی فروردین ماه هزینه هاي زیر جهت تکمیل سفارش صورت گرفت
  150,000دستمزد مستقیم                220,000مواد مستقیم

  .شودبهاي تمام شده سفارش لحاظ می% 125مبلغ فروش معادل. شودتمزد مستقیم مشابه دوره قبل جذب میسربار بر مبناي دس
لف:مطلوبست   206تعیین بهاي تمام شده و بهاي فروش سفارش) ا
  ).90سوال سال( ارائه ثبت هاي مربوط به تکمیل و فروش کاال) ب            
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  :حل مسئله
  :کنیمهاي حسابداري الزم را تنظیم میسئله ابتدا ثبتبراي توضیح بهتر م) الف

  :مصرف مواد مستقیم-1
  220,000            206سفارش-کار در جریان ساخت

  220,000)        کنترل مواد(موجودي مواد                           
  :دستمزد مستقیم پرداختی-2

  150,000           206سفارش -کار در جریان ساخت
  150,000) کنترل دستمزد(دستمزد پرداختنی                         

برابر است بنابر این باید ببینیم در سال84با نرخ جذب سربار سال85طبق اطالعات مسئله نرخ جذب سربار سال: سربار جذب شده-3
  .نرخ جذب سربار چند بوده است84

شویم که سربار جذب شده نصف مبلغ دستمزددقت کنیم متوجه می84اگر در جدول سالمبناي جذب سربار دستمزد مستقیم است و
توان نتیجه گرفتضرب شده است تا سربار جذب شده حاصل شود پس می% 50دستمزد مستقیم در84مستقیم است بنابر این در سال
  .شودمی% 50نیز85ربار سالو در نتیجه نرخ جذب سبود است% 50برابر با84که نرخ جذب سربار در سال

  85سربار جذب شده فروردین ماه=150,000×% 50= 75,000
  75,000        206سفارش -کار در جریان ساخت

  75,000بهاي سربار                                               
دقت کنید که(شودمی206ي تمام شده سفارشگیري کنیم حاصل بهامانده206حال اگر از حساب کار در جریان ساخت سفارش

برابر با206در اینجا بهاي تمام شده سفارش) باشدهاي فروردین ماه میبه عالوه هزینه84برابر با مانده پایان206مانده سفارش
  آیدریال بدست می633,750ضرب کنیم بهاي فروش برابر با% 125شود و اگر این عدد راریال می507,000

  )ب
گیري کرده و مبلغ مانده را به حساب موجودياز حساب کار در جریان ساخت سفارش تکمیل شده مانده: ثبت مربوط به تکمیل کاال -1

  .کنیمکاالي ساخته شده منتقل می
  507,000موجودي کاالي ساخته شده         

  507,000       206سفارش-کار در جریان ساخت                     
  .گردددر هنگام فروش کاال دو ثبت تنظیم می: ثبت مربوط به فروش سفارش-2

  507,000بهاي تمام شده کاالي فروش رفته       
  507,000موجودي کاالي ساخته شده                              
  633,750بانک                    

  633,750فروش                                
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):سواالت تستی(ل چند نمونه سوال امتحانیح

  :کند اطالعات زیر در دست استیابی سفارش کار استفاده میشرکت آرش از سیستم هزینه-
  شرح                                                 پیش بینی شده                   واقعی

  90,000                     87,500     سربار                                          
  365                            350ساعات کار مستقیم                                  

  :با توجه به مفروضات فوق به سواالت زیر پاسخ دهید
  نرخ جذب سربار چند ریال است؟-1

  7/239)د      6/246)ج        250)ب          350)الف
  اضافه یا کسر جذب سربار چند ریال است؟-2

  ریال کسر جذب2500)ریال اضافه جذب   د1250)ریال اضافه جذب    ج2500)ریال کسر جذب سربار    ب1250)الف
  :حل مسئله

  نرخ جذب سربار=سربار پیش بینی شده÷مبناي پیش بینی شده= 87,500÷350=250
  سربار جذب شده=نرخ جذب سربار×عیمبناي واق250×365=91,250

  جذب سربار) کسر(اضافه=سربار واقعی -سربار جذب شده=90,000- 91,250) =1,250(
  .باشدبا توجه به محاسبات باال جواب سوال اول گزینه ب و جواب سوال دوم گزینه ج می

  
  

  موفق و پیروز باشد

  رسول زارع
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  فصل ششم
  ايبهایابی مرحله

اياي سیستم بهایابی مرحلهثبت هاي روزنامه. ايو نوع اصلی سیستم بهایابی محصول عبارتند از بهایابی سفارش کار و بهایابی مرحلهد
هاي سیستم بهایابی سفارش کار است فقط در سیستم بهایابی سفارش کار کاالها از موجودي کاالي در جریان ساخت بهشبیه ثبت

اي کاالها از یک حساب موجودي کاالي در جریان ساخت بهشوند ولی در سیستم بهایابی مرحلهمنتقل میموجودي کاالي ساخته شده
شوند همچنین در سیستم بهایابی سفارش کار، هر سفارش یک مرکز بهایک حساب موجودي کاالي در جریان ساخت دیگر منتقل می

  .باشدیک مرکز بها می) یا دپارتمانکارگاه( اي هر مرحلهاست در صورتی که در بهایابی مرحله
سازي مواد مستقیم وبندي باشد ابتدا در دایره مخلوطسازي و بستهمثال اگر در یک شرکت براي تولید محصول دو مرحله مخلوط

-میسازي منظوردستمزد مستقیم و سربار جذب شده مانند روش سفارش کار به حساب موجودي کاالي در جریان ساخت دایره مخلوط

-بندي مانده حساب موجودي کاالي در جریان ساخت دایره مخلوطدر هنگام انتقال محصول از دایره مخلوط سازي به دایره بسته. گردد

شود و در این مرحله نیز بهاي مواد و دستمزد ومستقیم وبندي منتقل میبه حساب موجودي کاالي در جریان ساخت دایره بستهسازي
بندي به حسابشود و در آخر بعد از تکمیل کاال مانده حساب موجودي کاالي در جریان ساخت دایره بستهمیسربار به آن اضافه

  .شودموجودي کاالي ساخته شده منتقل می
شوند مثل شرکت تولیداي براي محصوالتی مناسب است که بطور عمده و با مشخصات یکسان و ثابت تولید میسیستم بهایابی مرحله

  .وجهگقوطی رب
  گزارش بهاي تمام شده تولید
این گزارش ابزار. پردازدي مربوطه براي یک دوره زمانی مینتایج تولید و بهاي تمام شدهخالصه کردنگزارش بهاي تمام شده تولید به

  . سودمندي براي مدیریت جهت مالحظه جریان تولید و بهاي تمام شده است
  .گام متوالی را باید طی نمود رد چهابراي تهیه گزارش بهاي تمام شده ي تولی

  :در این جدول همواره رابطه زیر برقرار است: جدول مقداري تولید -1

واحدهایی که طی دوره اقدام به+ واحدهاي انتقالی از دایره قبل= واحدهاي انتقالی به دایره بعد+ کاالي در جریان ساخت پایان دوره
کاالي در جریان ساخت اول+ تولید شده  

کار دراینشود بنابردر این جدول کل کار انجام شده در قالب تعداد کاالي تکمیل شده نشان داده می: جدول معادل آحاد تکمیل-2
% 50عدد با درصد تکمیل100شود مثال اگرموجودي در جریان ساختجریان ساخت نیز در قالب تعداد کار تکمیل شده نشان داده می

این مرحله را می توان با دو روش میانگین موزون و فایفو انجام داد که در. شودتکمیل شده نشان داده میعدد کاالي50باشد بصورت
  .شوداینجا فقط روش فایفو بررسی می

شود تا بهايم شده منظور شده به تولید بر تعداد معادل آحاد تقسیم میادر این گام جمع بهاي تم: محاسبه بهاي تمام شده هر واحد-3
  .شده هر واحد بدست آیدتمام

  یلی و در جریان ساخت پایان دورهتخصیص بهاي تمام شده به واحدهاي تکم-4
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اي باروش بهایابی شرکت مرحله .به شرح زیر می باشد) 1(شرکت نفیس داراي دو دایره تولیدي است اطالعات مربوط به دایره: مثال
  .روش فایفو است

لف( ریال9,010واحد به مبلغ1,000ل دورهموجودي کاالي در جریان ساخت او-   %)40و تبدیل% 100ماده ا
  واحد25,000واحدهاي شروع به تولید-
  واحد23,000) 2(واحدهاي تکمیلی و انتقالی به دایره-
لف( واحد3,000موجودي کاالي در جریان ساخت پایان دوره-   %)75و تبدیل% 100، ماده ي ب% 100ماده ا
لفبهاي ماده ي-   ریال156,000ریال و ماده ي ب200,000ا
  ریال59,640ریال و بهاي سربار74,550بهاي دستمزد مستقیم-

  :مطلوبست
  تهیه گزارش بهاي تولید:الف
  هاي دفتر روزنامهانجام ثبت: ب

  .حل مسئله
  .بایست چهار مرحله به ترتیب طی شودجهت تهیه گزارش بهاي تولید می: الف
  .در این جدول همواره باید ورودي ها با خروجی ها مساوي باشد: داري تولیدجدول مق: 1گام
  

کلتعدادشرح
 1,000موجودي کاالي در جریان ساخت اول دوره       

   25,000واحدهاي شروع به تولید                              

 26,000جمع   

 23,000دوم           واحدهاي تکمیلی و انتقالی به دایره

   3,000موجودي کاالي در جریان ساخت پایان دوره      

 26,000جمع   

  : جدول معادل آحاد تکمیل: 2گام
تبدیلماده بماده الفشرح

23,00023,00023,000)2(واحدهاي تکمیلی و انتقالی به دایره

 (1,000) (1,000) (1,000)ل دورهاوساختدرجریانکااليموجودي: کسر
واحدهاي تکمیلی طی دوره و انتقالی به

 22,000 22,000 22,000)2(دایره

 600 1,000 0معادل تکمیل موجودي در جریان اول دوره

 2,250 3,000 3,000معادل تکمیل موجودي در جریان پایان دوره

25,00026,00024,850معادل آحاد تکمیل
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  :محاسبه بهاي تمام شده هر واحد :3گام
تبدیلماده بماده الفشرح
 134,190 156,000 200,000بهاي تمام شده طی دوره

 24,850 26,000 25,000معادل آحاد: تقسیم

4/5 6 8     بهاي تمام شده هر واحد  

  
ها بین کاالي تکمیل شده و موجودي کاالي در جریان ساخت پایانیست هزینهبادر این گام می :نحوه تسهیم بهاي تمام شده: 4گام

  .دوره تسهیم شود
تعدادي کاالي تکمیلکاالهاي تکمیل شده شامل):2(ها به موجودي کاالي تکمیل شده و منتقل شده به دایرهنحوه تسهیم هزینه-1

م به تولید شده طی دوره است بنابر این هزینه هاي هر کدام را جداگانهدي اول دوره و تعدادي تکمیل شده از کاالهاي اقداوشده از موج
  .کنیممحاسبه می

 9,010کاالي در جریان ساخت اول دورهموجوديبهاي

 :بهاي تکمیل موجودي اول دوره

66,000×1,000ماده ب
5/43,240×600بهاي تبدیل

9,240
18,250بهاي موجودي اول دوره

بهاي موجودي اقدام به تولید و تکمیل شده طی دوره
 176,000 8×22,000ماده الف

 132,000 6×22,000ماده ب

5/4118,800426,800×22,000تبدیل
 445,050)1(بهاي تمام شده کاالي تکمیل شده دایره

پایاندر جریان ساختبهاي موجودي کاالي
 :دوره

 24,000 8×3,000فماده ال

 18,000 6×3,000ماده ب

 54,150 12,150 5/4×2,250تبدیل

  
) بها(گردد فقط در روش مرحله اي هر دایره یک مرکز هزینهابتدا ثبت هاي دفتر روزنامه که مانند روش سفارش کار است تنظیم می) ب

  .اریمشود و براي هر دایره یک حساب موجودي در جریان ساخت دشناخته می
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  200,000  ) 1(دایره -موجودي  کاالي در جریان ساخت  
  156,000)       1(دایره- موجودي کاالي در جریان ساخت )1

  356,000         موجودي مواد                                               
  74,550    ) 1(دایره- موجودي کاالي در جریان ساخت       

  74,550           بهاي حقوق و دستمزد)                              2
  
  59,640)        1(دایره-موجودي کاالي در جریان ساخت  
  59,640    بهاي سربار                  )                                  3
  .بت زیر زده می شودث) 2(حال بابت انتقال واحدهاي انتقالی به دایره  

       445,050  )      2(دایره-موجودي کاالي در جریان ساخت     
  445,050) 1(دایره- موجودي کاالي در جریان ساخت                            )4

هايشود و هزینهسوب میمح) 2(شود جزء کاالهاي انتقالی دایرهمنتقل می) 2(به دایره) 1(یل شده از دایرهوقتی موجودي کاالي تکم
  .شودمنتقل می) 2(به دایره) 1(این کاالها نیز از دایره

  :باشداطالعات این دایره به شرح زیر می. گرددبه طور یکجا اضافه می% 80ماده ج در موقعیت) 2(در شرکت نفیس در دایره: مثال
  %)90و بهاي تبدیل% 100ماده ي ج(لریا56,450واحد به مبلغ5,000موجودي در جریان ساخت اول دوره-
  واحد23,000 )1(یافتی از دایرهدرواحدهاي-
  واحد26,000واحدهاي تکمیلی و انتقالی به انبار  -
  %)40تبدیل(واحد2,000موجودي کاالي در جریان ساخت پایان دوره-
  ریال62,440ریال بهاي سربار78,050ریال  بهاي دستمزد مستقیم  126,000بهاي ماده ج   -

  .هاي الزمو انجام ثبت) 2(مطلوبست تهیه گزارش بهاي تولید دایره
  : جدول مقداري تولید: 1گام

کلتعدادشرح
 5,000موجودي کاالي در جریان ساخت اول دوره       

   23,000)                               1(واحدهاي انتقالی از دایره

 28,000جمع   

 26,000واحدهاي تکمیلی و انتقالی انبار            

    2,000موجودي کاالي در جریان ساخت پایان دوره      

 28,000جمع   
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  : جدول معادل آحاد تکمیل: 2گام
تبدیلماده جبهاي انتقالیشرح

 26,000 26,000 26,000واحدهاي تکمیلی و انتقالی به انبار

در جریان ساخت اولکااليموجودي: کسر
)5,000(دوره  )5,000(  )5,000(  

 21,000 21,000 21,000واحدهاي تکمیلی طی دوره و انتقالی انبار

 500 0 0معادل تکمیل موجودي در جریان اول دوره

 800 0 2000معادل تکمیل موجودي در جریان پایان دوره

23,00021,00022,300معادل آحاد تکمیل
  
  :محاسبه بهاي تمام شده هر واحد: 3گام

تبدیلجمادهبهاي انتقالیشرح
445,050126,000140,490بهاي تمام شده طی دوره

 22,300 21,000 23,000معادل آحاد: تقسیم

35/19بهاي تمام شده هر واحد  6 3/6  

ها بین کاالي تکمیل شده و موجودي کاالي در جریان ساخت پایانبایست هزینهدر این گام می: شدهنحوه تسهیم بهاي تمام: 4گام
  .دوره تسهیم شود

کاالهاي تکمیل شده شامل تعدادي کاالي تکمیل شده از: انبارها به موجودي کاالي تکمیل شده و منتقل شده بهنحوه تسهیم هزینه-1
هاي هر کدام را جداگانه محاسبهطی دوره است بنابر این هزینه )1(انتقالی از دایرهده از کاالهايدي اول دوره و تعدادي تکمیل شوموج
  .کنیممی

 56,450کاالي در جریان ساخت اول دورهموجوديبهاي

 :بهاي تکمیل موجودي اول دوره

×500بهاي تبدیل 3/63,150
3,150

59,600بهاي موجودي اول دوره
بهاي موجودي اقدام به تولید و تکمیل شده طی دوره

×21,000انتقالی 35/19  406350 

 126000 6×21,000جماده

×21,000تبدیل 3/6  132300 664,650 

 724,250)1(بهاي تمام شده کاالي تکمیل شده دایره
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بهاي موجودي کاالي در جریان ساخت پایان.2
 :دوره

×2,000انتقالی 35/19  38,700 

×800تبدیل 3/6  5,040 43,740 

  
  :حال ثبت هاي حسابداري تنظیم می شود

  126,000) 2(دایره -موجودي  کاالي در جریان ساخت  
  126,000موجودي مواد                   )                                  1
    
  78,050) 2(ایرهد-موجودي کاالي در جریان ساخت  
  78,050بهاي حقوق و دستمزد        )                              2
  
  62,440)       2(دایره-موجودي کاالي در جریان ساخت  
  62,440بهاي سربار                    )                                  3
  .بت زیر زده می شودانبار ثبهحال بابت انتقال واحدهاي انتقالی  
       724,250      موجودي کاالي ساخته شده       
  724,250)    2(دایره- موجودي کاالي در جریان ساخت)                  4
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  ):سواالت تشریحی( حل چند نمونه سوال امتحانی
  :ولید محصول خود را به شرح زیر ارائه نموده استفرایند ت) 1(شرکت ایران شرق اطالعات مربوط به مرحله- 1مسئله

  ریال20,000و بهاي آن) تکمیل% 60(واحد800کار در جریان ساخت اول دوره   -

  )تکمیل% 45( واحد2,000کار در جریان ساخت پایان دوره  -

  واحد7,200اقدام به تولید   -

  ریال963,000هاي تبدیل  ریال  و ب720,000مواد اولیه  :   هزینه هاي طی دوره-

  شودالزم به ذکر است در این مرحله مواد در ابتداي فرایند عملیات وارد فرایند ساخت می

  .تهیه گزارش تولید به روش فایفو: مطلوبست

  :حل مسئله

  :جدول مقداري تولید: 1گام

کلتعدادشرح
800موجودي کاالي در جریان ساخت اول دوره       

   7,200اقدام به تولید                              واحدهاي

 8,000جمع   

 6,000واحدهاي تکمیلی و انتقالی به دایره بعد           

   2,000موجودي کاالي در جریان ساخت پایان دوره      

 8,000جمع   

  .ه برابر با تعداد صادره محاسبه شده استتعداد کاالهاي تکمیل شده از رابطه تعداد وارد: 1نکته
  .چون در مرحله اول تولید هستیم پس بهاي انتقالی نداریم: 2نکته
  : جدول معادل آحاد تکمیل: 2گام

تبدیلماده جشرح
 6,000 6,000واحدهاي تکمیلی و انتقالی به دایره بعد

)800(اول دورهساختدرجریانکااليموجودي: کسر  )800(  

 5,200 5,200انتقالی به دایره بعدودورهطیتکمیلیواحدهاي

 320 0معادل تکمیل موجودي در جریان اول دوره

 900 2,000معادل تکمیل موجودي در جریان پایان دوره

7,2006,420معادل آحاد تکمیل
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                                                                   3صول حسابداريا
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  :محاسبه بهاي تمام شده هر واحد: 3گام
بدیلتماده اولیهشرح
 963,000 720,000بهاي تمام شده طی دوره

 6,420 7,200معادل آحاد: تقسیم

 150 100بهاي تمام شده هر واحد

ها بین کاالي تکمیل شده و موجودي کاالي در جریان ساخت پایانبایست هزینهدر این گام می: نحوه تسهیم بهاي تمام شده: 4گام
  .دوره تسهیم شود

کاالهاي تکمیل شده شامل تعدادي کاالي تکمیل شده از: ها به موجودي کاالي تکمیل شده و منتقل شده به انبارتسهیم هزینهنحوه-1
طی دوره است بنابر این هزینه هاي هر کدام را جداگانه محاسبهاقدام به تولید شدهموجودي اول دوره و تعدادي تکمیل شده از کاالهاي

  .کنیممی
 20,000در جریان ساخت اول دورهکااليبهاي موجودي

 :بهاي تکمیل موجودي اول دوره

 48,000 150×320بهاي تبدیل

48,000
68,000بهاي موجودي اول دوره

بهاي موجودي اقدام به تولید و تکمیل شده طی دوره
100520,000×5,200اولیهماده
 1,300,000 780,000 150×5,200تبدیل

 1,368,000)1(بهاي تمام شده کاالي تکمیل شده دایره

:ساخت پایان دورهدرجریانکااليبهاي موجودي
100200,000×2,000ماده اولیه
 335,000 135,000 150×900تبدیل

  :زیر استبه شرح1383اطالعات مربوط به عملیات مرحله سوم شرکت تولیدي پویا در مهر ماه- 2مسئله

  درصد65ریال با درجه تکمیل2,400,000واحد به بهاي تمام شده1,220کاالي در جریان ساخت اول دوره-

  ریال7,000,000واحد به بهاي تمام شده10,000واحدهاي دریافتی از مرحله قبل-

  درصد80می باشد با درجه تکمیلدرصد کاالي تکمیل شده و انتقالی به مرحله بعد20کاالي در جریان ساخت پایان دوره-

  .شوندمواد در ابتداي فرایند اضافه می-

  .باشدریال می1,206,360ریال و سربار2,312,190ریال و دستمزد مستقیم4,500,000بهاي مواد مستقیم

  )91سوال سال(.مطلوبست تهیه گزارش تولید به روش فایفو
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  :حل مسئله

  : جدول مقداري تولید: 1گام
کلتعدادشرح

1,220موجودي کاالي در جریان ساخت اول دوره       

   10,000)                               2(واحدهاي انتقالی از دایره

 11,220جمع   

 9,350واحدهاي تکمیلی و انتقالی انبار            

   1,870موجودي کاالي در جریان ساخت پایان دوره      

 11,220جمع   

-کنیم که جمع واحدهاي تکمیلی و پایان دوره میبراي بدست آوردن واحدهاي تکمیل شده و پایان دوره از این رابطه استفاده می: نکته

اینبنابر) طبق صورت مسئله(درصد کاالي تکمیلی است20و چون کاالي پایان دوره) طبق جدول مقداري تولید(باشد11,220بایست
  :داریم

  کاالي تکمیلی% +20)کاالي تکمیلی=(11,220
  .شودواحد می1,870و کاالي پایان دوره برابر با9,350پس کاالي تکمیلی و انتقال داده شده برابر با

  .چون در مرحله سوم هستیم پس بهاي انتقالی از دایره هاي قبلی را داریم:  جدول معادل آحاد تکمیل: 2گام
تبدیلاولیهمادهتقالیبهاي انشرح

9,3509,3509,350واحدهاي تکمیلی و انتقالی به انبار

)1,220(اول دورهساختجریاندرکااليموجودي: کسر  )1,220(  )1,220(  

 8,130 8,130 8,130واحدهاي تکمیلی طی دوره و انتقالی انبار

 427 0 0معادل تکمیل موجودي در جریان اول دوره

 1,496 1,870 1,870معادل تکمیل موجودي در جریان پایان دوره

 10,053 10,000 10,000معادل آحاد تکمیل

  
  :محاسبه بهاي تمام شده هر واحد: 3گام

تبدیلاولیهمادهبهاي انتقالیشرح
7,000,0004,500,0003,518,550بهاي تمام شده طی دوره

 10,053 10,000 10,000معادل آحاد: تقسیم

 350 450 700بهاي تمام شده هر واحد

بایست هزینه ها بین کاالي تکمیل شده و موجودي کاالي در جریان ساخت پایاندر این گام می: نحوه تسهیم بهاي تمام شده: 4گام
  .دوره تسهیم شود
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اطالعات زیر مربوط به دومین دایره در دي. کندول خود از دو دایره تولیدي استفاده میشرکت تولیدي سحر براي ساخت محص -3مسئله
  :می باشد1387ماه

  ریال771,500به مبلغ%)75مواد در ابتداي فراینداضافه می شود و تبدیل(کیلو2,000موجودي کاالي در جریان ساخت ابتداي دوره-

  ریال562,000کیلو به بهاي تمام شده8,000واحدهاي دریافتی از دایره یک طی دي ماه-

  %)50تبدیل(کیلو3,000کاالي در جریان پایان دوره-

  ریال1,120,000ریال و سربار ساخت1,260,000ریال، دستمزد مستقیم560,000هزینه طی دوره شامل مواد مستقیم-

  )88سوال سال.(دوم به روش فایفومطلوبست تهیه گزارش بهاي تولید در دایره

  

  

  

  

2,400,000در جریان ساخت اول دورهکااليبهاي موجودي
 :ي تکمیل موجودي اول دورهبها

 149,450 350×427بهاي تبدیل

149,450
2,549,450بهاي موجودي اول دوره

بهاي موجودي اقدام به تولید و تکمیل شده طی دوره
7005,691,000×8130انتقالی
4503,658,500×8130اولیهماده
 12,195,000 2,845,500 350×8130تبدیل

 14,744,450)1(بهاي تمام شده کاالي تکمیل شده دایره

بهاي موجودي کاالي در جریان ساخت پایان
 :دوره

7001,309,000×1,870انتقالی
1,870841,500×450  ماده اولیه
 2,674,100 523,600 350×1,496تبدیل
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  :ل مسئلهح

  : جدول مقداري تولید: 1گام
کلتعدادشرح

2,000موجودي کاالي در جریان ساخت اول دوره       

 8,000)                               1(واحدهاي انتقالی از دایره

 10,000جمع   
 7,000واحدهاي تکمیلی و انتقالی انبار            

 3,000جودي کاالي در جریان ساخت پایان دوره      مو

 10,000جمع   
  .چون در مرحله دوم هستیم پس بهاي انتقالی از دایره هاي قبلی را داریم:  جدول معادل آحاد تکمیل: 2گام

تبدیلماده اولیهبهاي انتقالیشرح
 7,000 7,000 7,000واحدهاي تکمیلی و انتقالی به انبار

)2,000(اول دورهساختدرجریانکااليموجودي: کسر  )2,000(  )2,000(  

 5,000 5,000 5,000واحدهاي تکمیلی طی دوره و انتقالی انبار

 500 0 0معادل تکمیل موجودي در جریان اول دوره

 1,500 3,000 3,000معادل تکمیل موجودي در جریان پایان دوره

8,0008,0007,000کمیلمعادل آحاد ت
  
  :محاسبه بهاي تمام شده هر واحد: 3گام

تبدیلماده اولیهبهاي انتقالیشرح
562,000560,0002,380,000بهاي تمام شده طی دوره

 7,000 8,000 8,000معادل آحاد: تقسیم

25/70بهاي تمام شده هر واحد  70 340 
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بایست هزینه ها بین کاالي تکمیل شده و موجودي کاالي در جریان ساخت پایاندر این گام می: بهاي تمام شدهنحوه تسهیم: 4گام
  .دوره تسهیم شود

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

تولید خود را آغاز نموده1390این شرکت اسفندماه. نمایداستفاده مییابی مرحله ايشرکت نوپا از سیستم هزینه -4مسئله
  :ه اول این شرکت به شرح زیر استاطالعات مرحل.است

  واحد1,700واحدهاي شروع به تولید-

  )تکمیل% 75از لحاظ تبدیل(واحد800موجودي کاالي در جریان ساخت پایان دوره-

  واحد900واحدهاي تکمیلی و انتقالی به مرحله بعد-

  .دشوتولید اضافه میمواد در ابتداي فرایند.ریال54,400مواد مستقیم مصرفی-

  ریال30,000دستمزد مستقیم-

  ریال46,500سربار کارخانه-

  )91سوال سال.(مطلوبست تهیه گزارش بهاي تمام شده تولید

 771,500دورهاولساختدرجریانکااليموجوديبهاي

:بهاي تکمیل موجودي اول دوره
340170,000×500بهاي تبدیل

170,000
941,500اول دورهبهاي موجودي

بهاي موجودي اقدام به تولید و تکمیل شده طی دوره
×5,000انتقالی 25/70  351,250 

 350,000 70×5,000ماده اولیه

3401,700,0002,401,250×5,000تبدیل
 3,342,750)1(بهاي تمام شده کاالي تکمیل شده دایره

خت پایانبهاي موجودي کاالي در جریان سا
 :دوره

×3,000انتقالی 25/70  210,750 

3,000×70  ماده اولیه  210,000 
 930,750 510,000 340×1,500تبدیل
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  :حل مسئله

  :جدول مقداري تولید: 1گام

کلتعدادشرح
 0موجودي کاالي در جریان ساخت اول دوره       

 1,700      واحدهاي اقدام به تولید                        

 1,700جمع   

 900واحدهاي تکمیلی و انتقالی به دایره بعد           

 800موجودي کاالي در جریان ساخت پایان دوره      

 1,700جمع   

  .چون در مرحله اول تولید هستیم پس بهاي انتقالی نداریم: نکته
  
  : جدول معادل آحاد تکمیل: 2گام

تبدیلمادهشرح
900900واحدهاي تکمیلی و انتقالی به دایره بعد

)0(اول دورهساختدرجریانکااليموجودي: کسر  )0(  

 900 900انتقالی به دایره بعدودورهطیتکمیلیواحدهاي

 0 0معادل تکمیل موجودي در جریان اول دوره

 600 800رهمعادل تکمیل موجودي در جریان پایان دو

1,7001,500معادل آحاد تکمیل
  :محاسبه بهاي تمام شده هر واحد: 3گام

تبدیلماده اولیهشرح
54,40076,500بهاي تمام شده طی دوره

 1,500 1,700معادل آحاد: تقسیم

 51 32بهاي تمام شده هر واحد
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ها بین کاالي تکمیل شده و موجودي کاالي در جریان ساخت پایانبایست هزینهاین گام میدر: نحوه تسهیم بهاي تمام شده: 4گام
  .دوره تسهیم شود

 0کاالي درجریان ساخت اول دورهبهاي موجودي

:بهاي تکمیل موجودي اول دوره
1500×0بهاي تبدیل

0
0بهاي موجودي اول دوره
لید و تکمیل شده طی دورهبهاي موجودي اقدام به تو

 28,800 32×900ماده اولیه

 74,700 45,900 51×900  تبدیل

 74,700)1(بهاي تمام شده کاالي تکمیل شده دایره

بهاي موجودي کاالي در جریان ساخت پایان
 :دوره

3225,600×800ماده اولیه
 56,200 30,600 51×600تبدیل

  
  :استخراج شده است89کند در سالعات زیر براي شرکت بهداد که از بهایابی مرحله اي به روش فایفو استفاده میاطال -5مسئله

تکمیل و ارزش آن% 50و از نظر هزینه هاي تبدیل% 80واحد که از نظر مواد400موجودي کاالي در جریان ساخت ابتداي دوره-
  .باشدتبدیل میریال بهاي75,000ریال مواد و95,000شامل

  واحد3,200واحدهاي تکمیل شده-

  باشدتکمیل می% 40و از نظر تبدیل% 100واحد که از نظر مواد300موجودي کاالي در جریان ساخت پایان دوره-

  .باشدریال بهاي تبدیل می1,560,000ریال مواد و1,462,800بهاي تمام شده تولید دوره شامل-

  )1390سوال سال.(ي تمام شده تولیدمطلوبست تهیه گزارش بها
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  :حل مسئله

  :جدول مقداري تولید: 1گام

کلتعدادشرح
 400موجودي کاالي در جریان ساخت اول دوره       

 3,100واحدهاي اقدام به تولید                              

 3,500جمع   
 3,200عد           واحدهاي تکمیلی و انتقالی به دایره ب

 300موجودي کاالي در جریان ساخت پایان دوره      

 3,500جمع   
  .چون در مرحله اول تولید هستیم پس بهاي انتقالی نداریم: نکته

  
  : جدول معادل آحاد تکمیل: 2گام

تبدیلمادهشرح
3,2003,200واحدهاي تکمیلی و انتقالی به دایره بعد

)400(اول دورهساختدرجریانکااليموجودي: کسر  )400(  

 2,800 2,800انتقالی به دایره بعدودورهطیتکمیلیواحدهاي

 200 80معادل تکمیل موجودي در جریان اول دوره

 120 300معادل تکمیل موجودي در جریان پایان دوره

3,1803,120معادل آحاد تکمیل
  :محاسبه بهاي تمام شده هر واحد: 3گام

تبدیلماده اولیهشرح
1,462,8001,560,000بهاي تمام شده طی دوره

 3,120 3,180معادل آحاد: تقسیم

 500 460بهاي تمام شده هر واحد
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ه و موجودي کاالي در جریان ساخت پایانبایست هزینه ها بین کاالي تکمیل شددر این گام می: نحوه تسهیم بهاي تمام شده: 4گام
  .دوره تسهیم شود

 170,000کاالي درجریان ساخت اول دورهبهاي موجودي

:بهاي تکمیل موجودي اول دوره

بهاي تبدیل
80×460
200×500 

136,800
306,800بهاي موجودي اول دوره

دورهبهاي موجودي اقدام به تولید و تکمیل شده طی
 1,288,000 460×2,800ماده اولیه

5001,400,0002,688,000×2,800تبدیل
 2,994,800)1(بهاي تمام شده کاالي تکمیل شده دایره

:ساخت پایان دورهدرجریانکااليبهاي موجودي
460138,000×300ماده اولیه
 198,000 60,000 500×120تبدیل
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  ):ستیسواالت ت( حل چند نمونه سوال امتحانی
  :اطالعات زیر از دفاتر شرکت آرش استخراج شده است-

تکمیل بوده و ارزش آن% 50و از نظر تبدیل% 100واحد که از نظر مواد4000موجودي کاالي در جریان ساخت ابتداي دوره-
  .باشدریال بهاي تبدیل می300,000ریال مواد و380,000

  واحد35,000واحدهاي تکمیل شده-

  .باشدتکمیل می% 60و از نظر بهاي تبدیل% 100واحد که از نظر مواد3000موجودي کاالي در جریان ساخت پایان دوره-

  .باشدریال بهاي تبدیل می5,568,000ریال مواد و3,332,000بهاي تمام شده تولیدي دوره شامل-

  باشد؟چند واحد میمعادل آحاد تکمیل از نظر مواد-1

  37,000) د     31,000) ج     34,800) ب      34,000)الف

  باشد؟واحدهاي شروع به تولید چند واحد می-2

  37,000) د     38,000) ج    35,000) ب    34,000)الف

  باشد؟معادل آحاد تکمیل از نظر بهاي تبدیل چند واحد می-3

  36,800) د     31,000) ج     34,800) ب      34,000)الف

  بهاي تمام شده ي هر واحد کاال از بابت بهاي تبدیل چند ریال است؟-4

  3/151) د       6/179) ج        160) ب    6/186)الف

  بهاي تمام شده هر واحد کاال از بابت بهاي مواد چند ریال است؟-5

  98)د    48/107) ج   67/106)ب     68/87)الف

  ي کاالي تکمیلی و انتقالی چند ریال است؟م شدهبهاي تما-6

  7,998,000) د    8,998,000)ج  9,438,400) ب    9,804,000) الف
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  :جوال سوال

  :جدول مقداري تولید: 1گام

کلتعدادشرح
 4000موجودي کاالي در جریان ساخت اول دوره       

 X=34000                 واحدهاي اقدام به تولید             

 38000جمع   

 35000واحدهاي تکمیلی و انتقالی به دایره بعد           

 3000موجودي کاالي در جریان ساخت پایان دوره      

 38000جمع   

  .چون در مرحله اول تولید هستیم پس بهاي انتقالی نداریم: نکته
  : د تکمیلجدول معادل آحا: 2گام

تبدیلمادهشرح
3500035000واحدهاي تکمیلی و انتقالی به دایره بعد

موجودي کاالي در جریان ساخت اول: کسر
)4000(دوره  )4000(  

 31000 31000به دایره بعدانتقالیوطی دورهتکمیلیواحدهاي

 2000 0معادل تکمیل موجودي در جریان اول دوره

 1800 3000ادل تکمیل موجودي در جریان پایان دورهمع

 34800 34000معادل آحاد تکمیل

  :محاسبه بهاي تمام شده هر واحد: 3گام
تبدیلماده اولیهشرح
3,332,0005,568,000بهاي تمام شده طی دوره

 34800 34000معادل آحاد: تقسیم

 160 98بهاي تمام شده هر واحد

ها بین کاالي تکمیل شده و موجودي کاالي در جریان ساخت پایانبایست هزینهدر این گام می: نحوه تسهیم بهاي تمام شده: 4گام
  .دوره تسهیم شود
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١٢١ 

بهاي موجودي کاالي در جریان ساخت اول
 680,000دوره

 :بهاي تکمیل موجودي اول دوره

1600×2000بهاي تبدیل
320,000

1,000,000بهاي موجودي اول دوره
بهاي موجودي اقدام به تولید و تکمیل شده طی دوره

983,038,000×31000ماده اولیه
 ٧,٩٩٨,٠٠٠ 4,960,000 160×31000تبدیل

 8,998,000)1(بهاي تمام شده کاالي تکمیل شده دایره
بهاي موجودي کاالي در جریان ساخت پایان

 :دوره

98294,000×3000ماده اولیه
 582,000 288,000 160×1800تبدیل

لفنبنابر ای   .ج صحیح می باشد-د-ب-ب- الف-به ترتیب گزینه هاي ا

  

  

  موفق و پیروز باشد  

  رسول زارع
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  فصل هفتم

  انحرافات مواد ، دستمزد و سربار

یابی استانداردسیستم هزینه

بینی شده و در طول دوره مالی،ل از شروع دوره مالی، بهاي تمام شده محصول از لحاظ مواد، دستمزد و سربار پیشدر این سیستم قب
شود وهاي واقعی در نظر گرفته میدر این سیستم حساب هایی جهت گردآوري هزینه. گیرنداین هزینه ها مالك محاسبه و ثبت قرار می

  .رسدواقعی و استاندارد در حساب انحرافات به ثبت میدر پایان دوره، مغایرت بین حسابهاي
یابی مرحله اي و هزینه یابی سفارش کار قابل استفاده است ولی غالبا با سیستمیابی استاندارد در هر دو سیستم هزینهسیستم هزینه

  .روداي به کار میهزینه یابی مرحله
. نامند و بایستی علل آن مورد بررسی قرار گیردفی موجود باشد آن را انحراف میهاي استاندارد اختالچنانچه بین هزینه واقعی و هزینه

هاي استانداردهاي واقعی کمتر از هزینههاي استاندارد باشد انحراف را نامساعد و برعکس اگر هزینهاگر هزینه هاي واقعی بیشتر از هزینه
  .نامندباشد انحراف را مساعد می

  :فات مربوطهمواد مستقیم و انحرا) 1

  :انحرافات مربوط به مواد مستقیم شامل دو قسمت هستند

  انحراف نرخ مواد) الف

  مواد) مقدار(انحراف مصرف) ب

  .کنیمبراي بدست آوردن فرمول محاسبه این دو انحراف از رابطه زیر استفاده می

  

مصرف استاندارد براي تولید×نرخ استاندارد
  واقعی

SQ×SR

  ف واقعیمصر×نرخ استاندارد

AQ ×SR

  مصرف واقعی×نرخ واقعی

AQ×AR

  

  

  

  :هاي زیر را استخراج کردتوان رابطهاز نمودار باال می

  انحراف نرخ=SR × AQ – AR × AQ = (SR –AR)× AQ)=نرخ استاندارد مواد-نرخ واقعی مواد(×مقدار مصرف واقعی مواد

  انحراف مصرف=SR × SQ – SR × AQ = (SQ – AQ) SR)=مصرف استاندار براي تولید واقعی-مصرف واقعی (×نرخ استاندارد

  انحراف نرخ  انحراف مصرف
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کیلوگرم مواد 5بایستطبق استاندارد براي تولید هر واحد محصول میکندیابی استاندارد استفاده میشرکت آسمان از روش هزینه: مثال
کیلوگرم مواد70,000دهد طی یک ماه مقداراطالعات واقعی شرکت نشان می. ه شودریال استفاد220مستقیم به قیمت هر کیلو گرم

  .واحد محصول تولید شود12,500ریال مصرف شده تا24,500,000مستقیم به مبلغ
  .مطلوبست محاسبه انحرافات مواد مستقیم

  :حل مسئله

  :دهیمقرار میکنیم و اعداد مورد نیاز را در آنابتدا نمودار مربوطه را رسم می

مصرف استاندارد براي تولید×نرخ استاندارد
  واقعی

13,750,000=220×62500

  مصرف واقعی×نرخ استاندارد

15,400,000=220×70000

  مصرف واقعی×نرخ واقعی

24,500,000=350×70000

  

  

  

  

گوییم طبق استانداردکنیم بدین صورت که مین مصرف استاندارد براي تولید واقعی از رابطه تناسب استفاده میبراي بدست آورد: 1نکته
واحد محصول چه میزان ماده باید استفاده12,500کیلو ماده استفاده شود پس براي تولید 5بایستبراي تولید یک واحد محصول می

  شودکیلو می62,500شود که حاصل

واحد
حصولم مقدار ماده

استاندارد 1 5 

واقعی 12,500 x x=12,500× 5=62,500 

اگر مبلغ استاندارد بیشتر از مبلغ واقعی باشد تفاوت را انحراف مساعد. انحرافات به دو دسته اند یا مساعد هستند و یا نامساعد: 2نکته
انحراف را نامساعد می نامند بنابر این همواره مبلغ استاندارد را منهاي مبلغنامند و اگر مبلغ واقعی بیشتر از مبلغ استاندارد باشدمی

واقعی می کنیم اگر حاصل مثبت شد انحراف مثبت و اگر منفی شد انحراف نامساعد است مثال در مورد انحراف نرخ مواد در مثال باال
می شود بنابر این انحراف نرخ مواد نامساعد- 9,100,000کنیم که حاصلریال می24,500,000ریال را منهاي عدد15,400,000عدد
  .است

  

  

انحراف)=1,650,000(
  مصرف

انحراف)=9,100,000(
  نرخ
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  :دستمزد مستقیم و انحرافات مربوطه) 2
آید کهانحرافات کل دستمزد مستقیم از اختالف بین هزینه استاندارد دستمزد براي تولید واقعی و هزینه واقعی دستمزد به دست می

  :شوداین انحراف به دو قسمت تقسیم می
  راف نرخ دستمزدانح -1
  )outputبر اساس صادره یا( انحراف کارایی دستمزد -2

و انحراف بازده) انحراف ترکیب( انحراف کارایی دستمزد بر اساس صادره نیز به دو انحراف، انحراف کارایی دستمزد بر اساس وارده
  .کنیماز نمودار زیر استفاده میاگر در مسئله فقط انحراف نرخ و کارایی دستمزد را خواست.شوددستمزد تقسیم می

  
  

ساعات کار×نرخ استاندارد دستمزد
  استاندارد براي تولید واقعی

SH×SR

  ساعات کار واقعی×نرخ استاندارد دستمزد

AH ×SR

  ساعات کار واقعی×نرخ دستمزد واقعی

AH×AR

  

  

  

  :توان رابطه هاي زیر را استخراج کرداز نمودار باال می

  انحراف نرخ دستمزد=SR ×AH – AR×AH = (SR – AR)×AH)=نرخ استاندارد دستمزد-نرخ واقعی دستمزد(×ساعات کار واقعی

فانحرا=SR ×SH – SR×AH = (SH –A H)×SR)=ساعات کار استاندار براي تولید واقعی-ساعات کار واقعی( ×نرخ استاندارد دستمزد
  کارایی دستمزد

ساعت کار4طبق استاندارد براي تولید یک واحد محصول نیاز به. یابی استاندارد استفاده می کندشرکت آسمان از روش هزینه: 1مثال
12,000,000ساعت کار مستقیم به مبلغ40,000اطالعات واقعی طی ماه نشان دهنده. ریال می باشد280مستقیم به نرخ هر ساعت

  .واحد محصول است12,500راي تولیدریال ب

  .مطلوبست محاسبه انحرافات دستمزد مستقیم

  

  

  

  انحراف نرخ دستمزد  انحراف کارایی دستمزد
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ساعات کار×نرخ استاندارد دستمزد
  استاندارد براي تولید واقعی

14,000,000=280×50,000

  ساعات کار واقعی×نرخ استاندارد دستمزد

11,200,000=280×40,000

  ساعات کار واقعی×نرخ دستمزد واقعی

12,000,000=300×40,000

  

  

  

کنیم به این صورت که طبقبراي بدست اوردن ساعات کار استاندارد براي تولید واقعی مثل حالت قبل از تناسب استفاده می: 1نکته
50000واحد محصول نیاز به12500کار مستقیم است بنابر این براي تولیدساعت4استاندارد براي تولید یک واحد محصول نیاز به

  .باشدساعت کار مستقیم می

واحد
محصول مقدار ماده

استاندارد 1 4 

واقعی 12,500 x x=12,500× 4=50,000
  :کیلو محصول به شرح زیر است 4کارت استاندارد براي تولید: 2مثال

  ریال50کیلو             هر کیلو 5     مواد              
  ریال80ساعت            هر ساعت 2دستمزد           
  ریال100ساعت            هر ساعت 2سربار             

ریال163,800ساعت کار انجام شده برابر با2,100کیلو محصول تولید شده و دستمزد4,000کیلو مواد،5,200طی آذر ماه با مصرف
.مطلوبست محاسبه انحرافات نرخ و کارایی دستمزد مستقیم. بوده است

ساعات کار×نرخ استاندارد دستمزد
  استاندارد براي تولید واقعی

2,000×80=SH×SR

  ساعات کار واقعی×نرخ استاندارد دستمزد

2,100×80=AH ×SR

  ساعات کار واقعی×نرخ دستمزد واقعی

2,100×78=AH×AR

  

  

  

  .شودنامساعد می3,800بنابر این انحراف کل دستمزد برابر با

انحراف کارایی
  دستمزد=2,800,000

انحراف نرخ
  دستمزد)=800,000(

انحراف کارایی
  دستمزد)=8000(نامساعد

انحراف نرخ
  دستمزد=4200مساعد
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  :نحوه محاسبه ساعت کار استاندارد براي تولید واقعی

) کیلو4,000(ه گرفت که براي تولید واقعیساعت کار الزم است پس می توان نتیج2کیلو محصول 4طبق صورت مسئله براي تولید
براي محاسبه نرخ واقعی ساعت کار مبلغ. ساعت کار مستقیم است که همان ساعت کار استاندارد براي تولید واقعی است2,000نیاز به

  .تقسیم شده است) 2,100(بر تعداد ساعت کار واقعی) 163,800(دستمزد ساعت کار

  :باشداطالعات زیر مربوط به تولید استاندارد هر واحد محصول می. ینه یابی استاندارد استفاده می نمایدشرکت آسمان از روش هز: 3مثال
  ریال هر کیلو320کیلوگرم        5مواد مستقیم          

  ریال هر ساعت280ساعت         4دستمزد مستقیم       
  :اطالعات واقعی شرکت

  واحد12500مقدار تولید -
  ریال24,500,000ریال     350کیلوگرم       هر کیلو70,000مواد مستقیم به میزانهزینه -
  ریال12,000,000ریال  300ساعت         هر ساعت  40,000هزینه دستمزد مستقیم بابت -

  .مطلوبست محاسبه انحرافات نرخ و مصرف مواد و نرخ و کارایی دستمزد
براي تولیدمصرف استاندارد×نرخ استاندارد

  واقعی

20,000,000=320×62,500=SQ×SR

  مصرف واقعی×نرخ استاندارد

22,400,000=320×70,000=AQ ×SR

  مصرف واقعی×نرخ واقعی

24,500,000=350×70,000=AQ×AR

  

  

ریال مساعد می شود و انحراف کل2,100,000نامساعد و انحراف نرخ مواد برابر با2,400,000بنابر این انحراف مصرف مواد برابر با
  .شودنامساعد می4,500,000مواد برابر با

ساعات کار×نرخ استاندارد دستمزد
  استاندارد براي تولید واقعی

14,000,000=280×50,000=SH×SR

  ساعات کار واقعی×نرخ استاندارد دستمزد

11,200,000=280×40,000=AH ×SR

  ساعات کار واقعی×نرخ دستمزد واقعی

12,000,000=300×40,000=AH×AR

  

  

  .شودمساعد می2,000,000بنابر این انحراف کل دستمزد برابر با

  انحراف نرخ

)2,100,000(  

  انحراف مصرف

)2,400,000(  

انحراف کارایی
  دستمزد=2,800,000مساعد

انحراف نرخ
  دستمزد)=800,000(نامساعد
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  :سربار ساخت و انحرافات مربوطه

  .شودقبل از شروع بحث انحرافات سربار مطالبی جهت یادآوري ارائه می

  :توان این روش ها را به سه روش تقسیم کردبندي میوجود دارد که در یک تقسیم) هزینه یابی(روشهاي مختلفی جهت بهایابی

بهاي واقعی به حساب کار در جریان ساختدر این روش مواد مستقیم ، دستمزد مستقیم و سربار ثابت و متغیر به: بهایابی واقعی.1
گردندمنظور می

گردد ولیدر این روش مواد مستقیم و دستمزد مستقیم به بهاي واقعی به حساب کار در جریان ساخت منظور می: بهایابی نرمال.2
سربار واقعی و سربارسربار بصورت سربار جذب شده به حساب کار در جریان ساخت منظور می شود و در پایان عملیات تفاوت

.گرددجذب سربار به حساب کاالي پایان دوره و کاالي فروخته شده منظور می) کسر(جذب شده بصورت اضافه

) که در ابتداي دوره تعیین شده است( در این روش مواد مستقیم، دستمزد مستقیم و سربار بصورت استاندارد: بهایابی استاندارد.3
ت منظور می گردد و در پایان عملیات تفاوت اطالعات واقعی و استاندارد بصورت انحرافات محاسبهبه حساب کار در جریان ساخ

.شودمی

براي محاسبه سربار جذب شده ابتدا باید نرخ جذب سربار را در ابتداي سال تعیین کنیم که جهت این کار از دو پیش بینی شده
  .کنیماستفاده می

  نرخ جذب سربار= شدهسربار بودجه ÷ظرفیت بودجه شده

  .حال اگر در طی سال با مشخص شده مقدار واقعی میزان فعالیت می توان سربار جذب شده را تعیین نمود

  سربار جذب شده= میزان فعالیت واقعی ×نرخ جذب سربار

ظرفیت عادي وظرفیت بودجه شده را می توان در سطوح مختلف ظرفیت شامل ظرفیت ایده آل یا اسمی ، ظرفیت عملی،: نکته
  .ظرفیت واقعی مورد انتظار تعیین کرد

  :حال می توانیم بودجه مجاز سربار را از رابطه زیر بدست آوریم

بودجه مجاز= سربار ثابت بودجه شده+ سربار متغیر جذب شده= سربار ثابت بودجه شده)+میزان واقعی فعالیت ×نرخ جذب سربار متغیر(
 سربار
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  کیلو محصول شامل موارد زیر می باشد 4ه براي تولیدکارت هزین: مثال

  ریال200ریال و جمعا100ساعت به ازاي هر ساعت 2سربار ساخت  
  ریال160ریال جمعا80ساعت به ازاي هر ساعت 2دستمزد مستقیم  

  ریال250ریال جمعا50کیلو گرم به ازاي هر کیلو 5مواد مستقیم
  .آن متغیر است% 60ساعت کار بودجه شده  و2100سربار ساخت بر اساس تولید

ریال شده است که220,000ساعت بوده و سربار واقعی2,200کیلو محصول تولید شده، ساعت کار واقعی4,000در آذر ماه
و بودجهواقعیساعات کارمطلوبست محاسبه بودجه مجاز براساس. ریال آن ثابت بوده است90,000ریال آن متغیر و130,000

مجاز بر اساس ساعت کار استاندارد براي تولید واقعی و محاسبه سربار ثابت جذب شده بر اساس ساعات کار استاندارد براي تولید
  . واقعی

  حل مسئله

  نرخ جذب سربار متغیر= 100 ×% 60= 60

  نرخ جذب سربار ثابت= 100–60= 40

نرخ= سربار بودجه شده×ساعت کار بودجه شده    40= ار ثابت بودجه شدهسرب ×2,100سربار ثابت بودجه شده   = 84,000
 جذب سربار ثابت

بودجه مجاز  بر= سربار ثابت بودجه شده) +ساعات کار واقعی×نرخ جذب سربار متغیر= (84,000) +2,200×60= (216,000
  اساس ساعت واقعی

بودجه=سربار ثابت بودجه شده)+عات کار استاندارد براي تولید واقعیسا×نرخ جذب سربار متغیر=(84,000)+2,000×60=(204,000
  ..مجاز بر اساس ساعات

سربار ثابت جذب شده بر اساس ساعات= ساعات کار استاندارد براي تولید واقعی ×نرخ جذب سربار ثابت= 2,000 ×40= 80,000
  ..کار استاندارد براي تولید

ساعت کار 2کیلو محصول طبق استاندارد به4رد براي تولید واقعی می گوییم که براي تولیدبراي بدست آورن ساعات کار استاندا
  .ساعت طبق استاندارد نیاز است2,000کیلو محصول4,000مستقیم نیاز داریم پس براي تولید
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به و مورد تجزیه و تحلیل قرار داد کهانحرافات مربوط به سربار ساخت در سیستم بهایابی استاندارد را می توان به چند طریق محاس
  :عباتند از

روش یک انحرافی.1
روش دو انحرافی.2
روش سه انحرافی.3
روش چهار انحرافی.4

  .در اینجا فقط روش دو انحرافی مورد بررسی قرار می گیرد
  

  

  

  

  

  

  
  

  

  :شرکت یزد از هزینه یابی استاندارد استفاده می کند هزینه هاي استاندارد یک واحد محصول عبارت است از: 1مثال

  ریال100ریال جمعا200کیلو گرم از قرار هر کیلو 5/0مواد مستقیم
  ریال360معاریال ج120ساعت از قرار ساعتی 3دستمزد مستقیم

  ریال60ریال جمعا20ساعت از قرار ساعتی 3سربار متغیر ساخت
  ریال30ریال جمعا10ساعت از قرار ساعتی 3سربار ثابت ساخت

  .باشدساعت می108,000ریال و ساعات بودجه شده در ظرفیت عادي1,080,000سربار ثابت بودجه شده ساالنه
  .ساعت است109,000د و ساعات کارکرد واقعی طی سالواح36,200تولید واقعی طی سال

  :هزینه هاي واقعی به شرح زیر می باشد
  ریال13,189,000دستمزد مستقیم

  ریال2,160,000سربار متغیر ساخت
  ریال1,105,000سربار ثابت ساخت  

  .مطلوبست محاسبه انحرافات سربار
  
  

سربار جذب شده بر اساس ساعات کار استاندارد براي
  تولید واقعی

  متغیر:بار متغیرنرخ سر×...ساعات استاندارد

ثابت:نرخ سربار ثابت×...ساعات استاندارد براي

بودجه مجاز بر اساس ساعات کار
استاندارد براي تولید واقعی

نرخ سربار×...ساعات استاندارد
  متغیر:متغیر

ثابت:سربار ثابت بودجه شده

سربار واقعی

  متغیر:سربار متغیر واقعی

ثابت:سربار ثابت واقعی

  انحراف قابل کنترل  )ظرفیت(ف حجمانحرا
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سربار جذب شده بر اساس ساعات
  راي تولید واقعیکار استاندارد ب

  متغیر:20×108,600=2,172,000

ثابت:10×108,600=1,086,000

بودجه مجاز بر اساس ساعات کار
استاندارد براي تولید واقعی

  متغیر:20×108600=2,172,000

ثابت:1,080,000

سربار واقعی

  متغیر:2,160,000

ثابت:1,105,000

  

  

  .باشدهزینه هاي استاندارد تولید یک واحد محصول در شرکت تولیدي نبرد به شرح زیر می: 2مثال

  ریال1,000ریال          به مبلغ200کیلو          نرخ هر کیلو 5مواد مستقیم     
  ریال1,200به مبلغ     ریال    300ساعت        هر ساعت 4دستمزد مستقیم  
  ریال1,200ریال            به مبلغ300ساعت       هر ساعت 4سربار ثابت          
  ریال2,000ریال            به مبلغ500ساعت        هر ساعت 4سربار متغیر        

  ریال5,400              جمع                                                                   
  .باشدریال می1,200,000واحد برابر با1,000سربار ثابت بودجه شده بر اساس ظرفیت عادي

3,750کل دستمزد براي تولید مزبور. ریال به مصرف رسیده است210کیلو گرم از قرار هر کیلو4,500واحد محصول800براي تولید
مطلوبست محاسبه. ریال گزارش شده است2,500,000ل و کل بهاي تمام شده ي سربار واقعیریا1,050,000ساعت به مبلغ

  .انحرافات

  

مصرف استاندارد براي تولید×نرخ استاندارد
  واقعی

800,000=200×4000

  مصرف واقعی×نرخ استاندارد

900,000=200×4,500

  مصرف واقعی×نرخ واقعی

945,000=210×4,500

  

  

  انحراف قابل کنترل

  نامساعد) 13,000(

  )ظرفیت(انحراف حجم

  مساعد6,000

  انحراف نرخ

  نا مساعد)45000(

  )مقدار(انحراف مصرف

  نامساعد) 100,000(

www.irhesabdaran.ir



                                                                          3صول حسابداريا

١٣١ 

ساعات کار×نرخ استاندارد دستمزد
  استاندارد براي تولید واقعی

960,000=300×3,200

  ساعات کار واقعی×نرخ استاندارد دستمزد

1,125,000=300×3,750

  ساعات کار واقعی×نرخ دستمزد واقعی

1,050,000=280×3,750

  

  

  

  

سربار جذب شده بر اساس
ساعات کار استاندارد براي تولید

  واقعی
  متغیر:500×3,200=1,600,000

  ثابت:300×3,200=960,000

جمع=2,560,000

بودجه مجاز بر اساس ساعات کار
استاندارد براي تولید واقعی

  متغیر:500×3,200=1,600,000

  ثابت:1,200,000

جمع=2,800,000

سربار واقعی

2,500,000

  

  

  :نکات

  .براي بدست آوردن مصرف استاندارد براي تولید واقعی از رابطه زیر استفاده شده است -1

واحد
صولمح مقدار ماده

استاندارد 1 5
واقعی 800 x x=800× 5=4,000 

  .براي بدست آوردن ساعات کار استاندارد براي تولید واقعی از رابطه زیر استفاده شده است-2

واحد
محصول

مقدار
ساعت

استاندارد 1 4 

واقعی 800 x x=800× 4=3,200 

انحراف کارایی
  دستمزد)=165,000(نامساعد

انحراف نرخ
  دستمزد=75,000مساعد

  )ظرفیت(انحراف حجم

  مساعدنا )240,000(

  لانحراف قابل کنتر

  مساعد300,000
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  .ار استهمواره رابطه هاي زیر برقر-3

انحراف کل مواد= انحراف مصرف مواد+ انحراف نرخ مواد) =100,000) + (45,000)=(145,000(

  انحراف کل دستمزد= انحراف نرخ+ انحراف کارایی= 75,000) +165,000)= (90,000(

  انحراف کل سربار= انحراف قابل کنترل+ انحراف حجم سربار= 300,000) +240,000= (60,000

لف از سیستم بهایابی استاندارد استفاده می کند: 3مثال   :باشداطالعات زیر استاندارد یک واحد کاال می. شرکت ا

  ریال3,000ریال    به مبلغ300کیلو    با نرخ10مواد  
  ریال2,000ریال   به مبلغ400ساعت با نرخ 5دستمزد
  )یک سوم سربار، ثابت است( الری4,500ریال  به مبلغ900ساعت   با نرخ 5سربار   

  :باشداطالعات واقعی در پایان سال به شرح زیر می. ساعت می باشد10,000ظرفیت عادي
  واحد1,800تولید واقعی  
  ریال305کیلو با نرخ19,800مواد مصرفی
  ریال450ساعت با نرخ9,900دستمزد

  ریال9,000,000سربار واقعی
  .مطلوبست محاسبه انحرافات

مصرف استاندارد براي تولید×نرخ استاندارد
  واقعی

5,400,000=300×18000

  مصرف واقعی×نرخ استاندارد

5,940,000=300×19,800

  مصرف واقعی×نرخ واقعی

6,039,000=305×19,800

  

  

  

  

  

  

  

  انحراف نرخ

  نا مساعد)99,000(

  )مقدار(انحراف مصرف

  نامساعد) 540,000(
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ساعات کار×ستمزدنرخ استاندارد د
  استاندارد براي تولید واقعی

3,600,000=400×9,000

  ساعات کار واقعی×نرخ استاندارد دستمزد

3,960,000=400×9,900

  ساعات کار واقعی×نرخ دستمزد واقعی

4,455,000=450×9,900

  

  

  

  

سربار جذب شده بر اساس
ساعات کار استاندارد براي تولید

  واقعی
  متغیر:600×9,000=5,400,000

  ثابت:300×9,000=2,700,000

جمع=8,100,000

بودجه مجاز بر اساس ساعات کار
استاندارد براي تولید واقعی

  متغیر:600×9,000=5,400,000

  ثابت:3,000,000

جمع=8,400,000

یسربار واقع

9,000,000

  

  

  ثبت هاي حسابداري در بهایابی استاندارد

  :براي ثبت حسابداري انحرافات در بهایابی استاندارد سه روش وجود دارد

  )کامل(طرح یگانه-1

  طرح ناقص-2

  )دوگانه(طرح مختلط-3

در این روش موجودي کاالي در جریان ساخت. شوداست توضیحاتی داده میهااینجا فقط در مورد طرح یگانه که از متداول ترین روشدر
شود و در زمان تکمیل کاال نیز حساب موجودي کاالي در جریان ساخت به بهاي تمام شده استانداردنرخ و مقدار استاندارد بدهکار می هب

  .شودبستانکار می

انحراف کارایی
  دستمزد)=360,000(نامساعد

انحراف نرخ
  ددستمز=)495,000(مساعدنا

  انحراف قابل کنترل

  مساعدنا) 600,000(

  )ظرفیت(انحراف حجم

  نامساعد) 300,000(
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کاالي در جریان ساخت  

  مانده انتقالی از دوره قبل  مانده اول دوره
کاالي ساخته شدهمقدار استاندارد×نرخ استانداردمواد اولیه

ساعات کارکرد استاندارد×نرخ استاندارددستمزد مستقیم
تعداد×  هزینه استاندارد یک واحد

تولید
ساعات استاندارد×نرخ استاندارد سربارسربار کارخانه

شود بنابر این انحرافات مربوط به مواد در زمان مصرفدر این روش انحرافات به حساب موجودي کاالي در جریان ساخت منظور نمی    
  .وندشمواد، انحرافات دستمزد در زمان پرداخت حقوق و انحرافات مربوط به سربار در زمان ثبت سربار جذب شده شناسایی و ثبت می

  :باشدبهاي استاندارد تولید یک گالن سم در شرکت زونیک به شرح زیر می: مثال

  ریال12,000ریال     جمعا6,000کیلوگرم    هر کیلو   2مواد مستقیم          
  ریال20,000ریال   جمعا10,000ساعت      هر ساعت 2دستمزد مستقیم      

  )ریال متغیر است3,000(ریال10,000ریال    جمعا5,000هر ساعت     ساعت    2سربار تولید          
  ریال  42,000جمع بهاي تمام شده استاندارد هر گالن سم                             

يگالن سم است و ساعات استاندارد کار مستقیم به عنوان مبنا13,200ظرفیت عادي که مالك تعیین جذب سربار قرار می گیرد
  .باشدریال می4,400,000سربار ثابت بودجه شده .فعالیت استفاده می شود

  
  :هاي زیر انجام شده استگالن سم هزینه1,000در طی بهمن ماه براي تولید

  براي هر کیلوریال6,200کیلو با نرخ2,100مواد مستقیم  
  ریال براي هر ساعت9,800ساعت با نرخ2,100دستمزد مستقیم

  ریال4,400,000ریال و سربار ثابت واقعی6,500,000ر متغیر واقعی  سربا
  .هاي حسابداري الزممطلوبست محاسبه انحرافات و تنظیم ثبت

  :حل مسئله
  :انحرافات مواد مستقیم) الف

مصرف استاندارد براي تولید×نرخ استاندارد
  واقعی

12,000,000=6,000×2,000

  مصرف واقعی×نرخ استاندارد

12,600,000=6,000×2,100

  مصرف واقعی×نرخ واقعی

13,020,000=6,200×2,100

  
  انحراف نرخ  

  نا مساعد)420,000(

  )مقدار(انحراف مصرف

  نامساعد) 600,000(
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  :وردن مصرف استاندارد براي تولید واقعی از رابطه زیر استفاده شده استآبراي بدست

واحد
محصول مقدار ماده

دارداستان 1 2
واقعی 1,000 x x=1000× 2=2,000 

  :انحرافات دستمزد مستقیم)ب

ساعات کار×نرخ استاندارد دستمزد
  استاندارد براي تولید واقعی

20,000,000=10,000×2,000

  ساعات کار واقعی×نرخ استاندارد دستمزد

21,000,000=10,000×2,100

  ساعات کار واقعی×نرخ دستمزد واقعی

20,580,000=9,800×2,100

  

  

  

  

  :براي بدست آوردن ساعات کار استاندارد براي تولید واقعی از رابطه زیر استفاده شده است

واحد
محصول

مقدار
ساعت

استاندارد 1 2
واقعی 1,000 x x=1,000× 2=2,000

  

  

  

  

  

  

  

انحراف کارایی
  دستمزد)=1,000,000(نامساعد

انحراف نرخ
  دستمزد=420,000مساعد
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  انحرافات سربار)ج

سربار جذب شده بر اساس ساعات
  کار استاندارد براي تولید واقعی

  متغیر:2,000×3,000=6,000,000

  ثابت:2000×2,000=4000,000

جمع=10,000,000

بودجه مجاز بر اساس ساعات کار
استاندارد براي تولید واقعی

  متغیر:2,000×3,000=6,000,000

  ثابت:4,400,000

جمع=10,400,000

سربار واقعی

10,900,000

  

  

  

  :ثبت هاي حسابداري

  :قبل از تنظیم ثبت ها به نکات زیر باید توجه کرد

شود مثال باید مواد مستقیم مصرف شدهرخ استاندارد بدهکار میموجودي کاالي در جریان ساخت همواره با مقدار استاندارد و ن-1
شود که این عددموجودي کاالي در جریان ساخت به مبلغ مصرف استاندارد براي تولید واقعی ضربدر نرخ استاندارد مواد بدهکار می

  .باشده نیز به همین منوال میهمان قسمت راست نمودار محاسبه انحراف مواد است در مورد دستمزد مستقیم و سربار جذب شد

در تنظیم سند حسابداري قسمت بستانکار ثبت که همان مصرف مواد، پرداخت حقوق و سربار جذب شده است با مقدار واقعی-2
  .شوندبستانکار می

بنابر این) واقعی استچون بدهکار ثبت مقدار استاندرد و بستانکار ثبت مقدار( تفاوت بدهکار و بستانکار ثبت همان انحرافات هستند-3
  .شوداگر انحراف نامساعد باشد بدهکار و اگر مساعد باشد بستانکار می. شوندانحرافات بدهکار یا بستانکار می

  :مصرف مواد-1

  )1,000×2×6,000(  12,000,000موجودي کاالي در جریان ساخت     
  420,000انحراف نرخ مواد                         

  600,000مصرف مواد                      انحراف
  13,020,000موجودي مواد                                               

  
  
  

  )ظرفیت(انحراف حجم

  نامساعد) 400,000(

  انحراف قابل کنترل

  مساعدنا )500,000(
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  :دستمزد مستقیم-2
  )1,000×2×10,000(    20,000,000موجودي کاالي در جریان ساخت     

  1,000,000انحراف کارایی دستمزد                    
  420,000     انحراف نرخ دستمزد                             

  20,580,000بهاي حقوق و دستمزد                                    
  
  جذب سربار-3

  )1,000×2×1,000(     10,000,000موجودي کاالي در جریان ساخت         
  500,000     انحراف قابل کنترل                      

  400,000   انحراف حجم                                
  10,900,000کنترل سربار                                             

  
  تکمیل کاال-4

  )1,000×42,000(            42,000,000    موجودي کاالي ساخته شده    
  42,000,000ساخت                            موجودي کاالي در جریان                     

  
حساب انحرافات نیز جزء حسابهاي موقت می باشند و در پایان دوره اگر بی اهمیت باشند به بهاي تمام شده کاالي فروش رفته بسته

-االي ساخته شده تسهیم میشوند و اگر با اهمیت باشند به حساب بهاي تمام شده کاالي فروش رفته، موجودي کاالي در جریان و کمی

  .شوند
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                                                                          3صول حسابداريا

١٣٨ 

  ):سواالت تشریحی( حل چند نمونه سوال امتحانی
  :اطالعات مربوط به تولید استاندارد شرکت الوان به شرح زیر است:1مسئله
  ریال120کیلو هر کیلو 5مواد

  ریال100ساعت هر ساعت 4دستمزد
  :ینه هاي واقعی زیر انجام شده استواحد کاال هز2,000در طی دوره براي تولید

  ریال1,265,000کیلوگرم به مبلغ11,000مواد مصرفی
  ریال836,000ساعت8800دستمزد براي
  :مطلوبست

  محاسبه انحراف نرخ و مصرف مواد. 1
  )92سوال سال(محاسبه انحراف نرخ و کارایی دستمزد. 2

  :حل مسئله
  :انحرافات مواد مستقیم) 1

مصرف استاندارد براي تولید×دنرخ استاندار
  واقعی

1,200,000=120×10,000

  مصرف واقعی×نرخ استاندارد

1,320,000=120×11,000

  مصرف واقعی×نرخ واقعی

1,265,000

  
  

  

  

  :عی از رابطه زیر استفاده شده استوردن مصرف استاندارد براي تولید واقآبراي بدست

واحد
محصول مقدار ماده

استاندارد 1 5
واقعی 2,000 x x=2,000× 5=10,000

  

  

  

  

  انحراف نرخ

  مساعد55,000

  )مقدار(انحراف مصرف

  نامساعد) 120,000(
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                                                                          3صول حسابداريا

١٣٩ 

  :انحرافات دستمزد مستقیم)2

ساعات کار×نرخ استاندارد دستمزد
  استاندارد براي تولید واقعی

800,000=100×8,000

  عیساعات کار واق×نرخ استاندارد دستمزد

880,000=100×8,800

  ساعات کار واقعی×نرخ دستمزد واقعی

836,000

  

  

  

  

  :براي بدست آوردن ساعات کار استاندارد براي تولید واقعی از رابطه زیر استفاده شده است

واحد
محصول

مقدار
ساعت

استاندارد 1 4 

واقعی 2,000 x x=2,000× 4=8,000 

  
در. ریال است250ساعت و نرخ استاندارد دستمزد براي هر ساعت کار مستقیم 3زمان استاندارد براي تولید هر واحد محصول: 2مسئله

  .ریال دستمزد پرداخت شده است7,500,000ساعت کار مستقیم انجام شده و جمعا25,000واحد کاال3,500طی دوره مالی براي

  )93سوال سال(انحراف نرخ دستمزد و انحراف کارایی دستمزد را محاسبه کنید

  :حل مسئله

ساعات کار×نرخ استاندارد دستمزد
  استاندارد براي تولید واقعی

2,625,000=250×10,500

  ساعات کار واقعی×نرخ استاندارد دستمزد

6,250,000=250×25,000

  ساعات کار واقعی×د واقعینرخ دستمز

7,500,000

  

  

  

انحراف کارایی
  دستمزد)=80,000(نامساعد

انحراف نرخ
  دستمزد=44,000مساعد

انحراف کارایی
  دستمزد)=3,625,000(نامساعد

انحراف نرخ
  دستمزد=)1,250,000(نامساعد
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                                                                   3صول حسابداريا

١٤٠ 

  :براي بدست آوردن ساعات کار استاندارد براي تولید واقعی از رابطه زیر استفاده شده است

واحد
محصول

مقدار
ساعت

استاندارد 1 3
واقعی 3,500 x x=3,500× 3=10,500 

  :یابی استاندارد استفاده می کند در دست استاطالعات زیر از دفاتر شرکت تولیدي صبا که از هزینه:3مسئله

  ریال120,000کیلو گرم به بهاي تمام شده12واحد محصول 4مواد استاندارد براي تولید

  ریال240,000ساعت به بهاي تمام شده20واحد محصول 4دستمزد استاندارد براي تولید

  .ریال مصرف شده است29,212,500کیلو گرم مواد به بهاي تمام شده3,075واحد محصول تولید شده و1,000در طی دوره مالی

  ریال60,516,000ساعت به بهاي تمام شده4,920دستمزد پرداختی براي

  ).91سالسوال(مطلوبست محاسبه انحرافات مواد و دستمزد

  :حل مسئله

  :انحرافات مواد مستقیم) الف
مصرف استاندارد براي تولید×نرخ استاندارد

  واقعی

30,000,000=10,000×3,000

  مصرف واقعی×نرخ استاندارد

30,750,000=10,0000×3,075

  مصرف واقعی×نرخ واقعی

29,212,500

  
  

  

  

  :وردن مصرف استاندارد براي تولید واقعی از رابطه زیر استفاده شده استآبراي بدست

واحد
محصول مقدار ماده

استاندارد 4 12 

واقعی 1,000 x x=3,000 

  

  انحراف نرخ

  مساعدنا)1,537,500(

  )رمقدا(انحراف مصرف

  نامساعد) 750,000(
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                                                                          3صول حسابداريا

١٤١ 

  :انحرافات دستمزد مستقیم)ب

ساعات کار×نرخ استاندارد دستمزد
  واقعیاستاندارد براي تولید

60,000,000=12,000×5000

  ساعات کار واقعی×نرخ استاندارد دستمزد

59,040,000=12,000×4,920

  ساعات کار واقعی×نرخ دستمزد واقعی

60,516,000

  

  

  

  

  دارد براي تولید واقعی از رابطه زیر استفادهبراي بدست آوردن ساعات کار استان

  :شده است
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

انحراف کارایی
  دستمزد=960,000مساعد

انحراف نرخ
  دستمزد=)1,476,000(مساعدنا

واحد
محصول

مقدار
ساعت

استاندارد 4 20 

  واقعی
  1,000 x x=5,000 
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                                                                          3صول حسابداريا

١٤٢ 

  ):سواالت تستی( حل چند نمونه سوال امتحانی
لف از سیستم بهایابی استاندارد استفاده می کند-   :باشدرد یک واحد کاال میاطالعات زیر استاندا. شرکت ا

  ریال3,000ریال       به مبلغ  300کیلو       با نرخ10مواد      
  ریال2,000ریال      به مبلغ400ساعت      با نرخ5دستمزد  

  )یک سوم سربار، ثابت است( ریال4,500ریال      به مبلغ900ساعت    با نرخ 5سربار  
  .باشداطالعات واقعی در پایان سال به شرح زیر می. واحد می باشد10,000ظرفیت عادي
  ریال  450ساعت با نرخ9,900دستمزد -ریال  305کیلو به نرخ19,800مواد مصرفی   - واحد  1,800تولید واقعی

  )90سوال سال(ریال9,000,000سربار واقعی  
  انحراف نرخ مواد چند ریال است؟-1

  نامساعد90,000)مساعد     د90,000) مساعد   ج99,000)اعد         بنامس99,000)الف
  انحراف مصرف مواد چند ریال است؟-2

  نامساعد540,000) نامساعد   د540,000) مساعد   ج549,000) نامساعد       ب549,000)الف
  انحراف نرخ دستمزد چند ریال است؟-3

  نامساعد495,000)مساعد      د495,000)جمساعد  450,000)مساعد     ب450,000)الف
  چند ریال است؟انحراف کارایی دستمزد-4

  نامساعد405,000)مساعد      د405,000)نامساعد     ج360,000)مساعد     ب360,000)الف
  انحراف قابل کنترل سربار چند ریال است؟-5

  نامساعد60,000)مساعد      د60,000)نامساعد     ج600,000)مساعد     ب600,000)الف
  انحراف حجم سربار چند ریال است؟-6

  نامساعد30,000)مساعد    د30,000)نامساعد    ج510,000)مساعد     ب510,000)الف
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



                                                                          3صول حسابداريا

١٤٣ 

  :حل مسئله
  :انحرافات مواد مستقیم) الف

مصرف استاندارد براي تولید×نرخ استاندارد
  واقعی

5,400,000=300×18,000

  رف واقعیمص×نرخ استاندارد

5,940,000=300×19,800

  مصرف واقعی×نرخ واقعی

6,039,000=305×19,800

  
  

  

  

  :براي بدست اوردن مصرف استاندارد براي تولید واقعی از رابطه زیر استفاده شده است

واحد
محصول مقدار ماده

استاندارد 1 10 

واقعی 1,800 x x=1800× 10=18,000 

  :انحرافات دستمزد مستقیم)ب

ساعات کار×نرخ استاندارد دستمزد
  استاندارد براي تولید واقعی

3,600,000=400×9,000

  ساعات کار واقعی×نرخ استاندارد دستمزد

3,960,000=400×9,900

  ساعات کار واقعی×نرخ دستمزد واقعی

4,455,000=450×9,900

  

  

  

  

  

  

  

  انحراف نرخ

  نا مساعد)99,000(

  )مقدار(انحراف مصرف

  نامساعد) 540,000(

انحراف کارایی
  دستمزد)=360,000(نامساعد

انحراف نرخ
  دستمزد=)495,000(مساعدنا
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                                                                          3صول حسابداريا

١٤٤ 

  :براي بدست آوردن ساعات کار استاندارد براي تولید واقعی از رابطه زیر استفاده شده است

واحد
محصول

مقدار
ساعت

استاندارد 1 5
واقعی 1,800 x x=1,800× 5=9,000 

  انحرافات سربار)ج

سربار جذب شده بر اساس
ساعات کار استاندارد براي تولید

  واقعی
  متغیر:9,900×600=5,940,000

  ثابت:9,900×300=2,970,000

جمع=8,910,000

بودجه مجاز بر اساس ساعات کار
استاندارد براي تولید واقعی

  متغیر:9,900×600=5,940,000

  ثابت:3,000,000

جمع=8,940,000

سربار واقعی

9,000,000

  

  

  

  براي بدست آوردن سربار ثابت بودجه شده از فرمول محاسبه نرخ جذب سربار ثابت استفاده شده است: نکته

  نرخ جذب سربار ثابت)=آورديبر(سربار ثابت بودجه شده÷مبناي برآوردي

.  می توان سربار بودجه شده را محاسبه کنیم) یک سوم نرخ سربار کل( در رابطه باال چون نرج جذب سربار ثابت را داریم
  جذب سربار ثابت=900÷3=300

  300=سربار ثابت بودجه شده÷10,000

  سربار ثابت بودجه شده=3,000,000                                   .باشدد می-د-ب-د-ج- گزینه هاي صحیح به ترتیب الفاینبنابر  

  

  موفق و پیروز باشید  

  رسول زارع                                                                                                                   

  )ظرفیت(انحراف حجم

  نامساعد) 30,000(

  انحراف قابل کنترل

  نامساعد) 60,000(
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