مبانی حسابداری و مدیریت –فصل  1و  - 2سیدمحمد بدرطالع –آبان – 1931استاد :جناب دکتر اسماعیل زاده (دانشگاه آزاداسالمی – اسالمشهر)

فصل اول مباني حسابداري مديريت (تأليف دکتر فريدون رهنمای رود پشتي)
قلمرو حسابداري مديريت
مدیریت بنگاههاي اقتصادي با پیچیده شدن فعالیتهاي تجاري وارد عرصه اي شده است كه بدون استفاده از
اطالعات مالي ناكارآمد یا غیر ممكن است.تدارك و گزارشگري اطالعات مالي به تبع توسعه كمي و كیفي شاخه
هاي تخصصي حسابداري شكل تخصصي به خود گرفته است.اطالعات حسابداري مورد نیاز مدیریت جهت
تصمیم گیري و اجراي وظایف مدیریت از طریق احد حسابداري مدیریت میسر مي شود.
اهداف حسابداري مديريت:براي تعیین اهداف حسابداري مدیریت مي بایست به هدفهاي سازماني بنگاههاي
اقتصادي توجه نمود بنگاههاي اقتصادي هدفهاي متنوعي را مد نظر دارند و در جهت تحقق آنها تالش مي نمایند
از جمله :سودآوري /افزایش فروش از طریق ارتقاء سطح بازار/رشد كمي و كیفي فعالیتها/افزایش تولید/تولید
محصوالت و خدمات با كیفیت قابل قبول مشتریان/تنوع بازار و....در فرایند مدیریت بنگاههاي اقتصادي تحقق
اهداف بنگاه اهمیت دارد.
هدفهاي اصلي حسابداري مديريت رامي توان به شرح زیر شمرد:


-1تامین اطالعات مورد نیاز مدیران برای تصمیم گیری روزانه



-2کمک به مدیران در رهبری و کنترل فعالیتهای عملیاتی



-3انگیزش مدیران و کارکنان برای فعالیت در راستای هدفهای سازمانی



-4سنجش و ارزیابی عملکرد واحدهای تابعه مدیران و سایر کارکنان سازمان
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نقش حسابداري مديريت:مطابق بیانیه انجمن حسابداران حسابداري مدیریت اینگونه تعریف شده است:فرایند
شناسایي /اندازه گیري /جمع آوري /تجزیه و تحلیل/تدارك/مشاركت و ارتباط با اطالعات مالي مورد استفاده
مدیریت در برنامه ریزي/ارزیابي و كنترل عملیات داخل سازمان.
حسابداري مدیریت مسولیت تدارك گزارشهاي گزارشهاي مالي در مقابل دیگر استفاده كنندگان اطالعات مالي
نظیر سازمانهاي قانوني و مالیاتي رابر عهده دارد.به بیان ساده تر حسابداري مدیریت عبارت از حسابداري براي
برنامه ریزي/كنترل و تصمیم گیري فعالیتها در هر سازماني است بنابراین حسابداري مدیریت اطالعات مالي
مورد نیاز را براي مقاصدي نظیر برنامه ریزي و هدایت فعالیتهاي تجاري بنگاهها بر عهده دارد.
انجمن رسمي حسابداران مدیریت نقش حسابداري مديريت در مشاركت با مديريت جهت حصول اطمینان از
اثربخشی فعالیتهای زیر تعیین نموده است:


-1فرموله نمودن برنامه ها جهت تحقق اهداف(برنامه ریزی راهبردی)



-2فرموله نمودن برنامه ها ی عملیاتی کوتاه مدت(بودجه بندی برنامه ریزی سود)


-3تحصیل(تامین)منابع و استفاده کارآمد و اثر بخش آن(مدیریت مالی)و ثبت رویداد مالی
(حسابداری مالی و حسابداری بهای تمام شده)



-4تبیین ارتباط بین اطالعات مالی و عملیاتی



-5اصالح فعالیتها و برنامه ها با توجه به نتایج(کنترل مالی)



-6بررسی نحوه گزارشگری در سیستمها و عملیات(حسابرسی داخلی و حسابداری مدیریت)
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مقايسه حسابداري مديريت با حسابداري مالي

موضوع

حسابداري مديريت

استفاده كنندگان

-1تدارك اطالعات منحصرا براي
استفاده داخل بنگاه

رعايت قوانين

-2قوانین و مقررات راكمتر مدنظر
قرار مي دهد

رعايت GAAP

-3براساس  GAAPعمل نمي كند

حسابداري مالي
-1تدارك اطالعات براي استفاده كنندگان
داخل و خارج بنگاه
-2قوانین و مقررات را مد نظر قرار
مي دهد
-3بر اساس  GAAPعمل مي كند

توجه زمان

-4بر اساس گذشته به آینده تاكید دارد

جامعيت

-5بر هر فعالیت در چهارچوب كل

-5فعالیتها را به صورت یك مجموعه مد

فعالیتها تاكید دارد به عبارتي به

نظر قرار دارد به عبارتي در گزارشها به

عملیات واحدهاي تابعه بنگاهها نیز

-4بر گذشته تاكید دارد

كل بنگاه اقتصادي توجه دارد

توجه دارد

جامعيت

-6محدود به اطالعات تدارك شده نظام -6محدود به اطالعاتي است كه توسط
حسابداري نیست بلكه گزارشها متنوع

نظام كلي حسابداري ارایه مي شود

است

جامعيت

-7گزارشها تفضیلي و متنوع است و

-7معموال گزارشها محدود به صورتهاي

ارائه آن حسب مورد روزانه هفتگي

مالي اساسي ساالنه است

ماهانه و ساالنه است

ارتباط با تخصصها

-8با رشته ها و تخصصهاي دیگر
نظیر مالي اقتصاد تحقیق در عملیات

-8تقریبا با رشته ها و تخصصهاي دیگر
ارتباط دارد

آمار و ریاضي ارتباط دارد

نگاه
ويزگي هاي كيفي

-9وسیله اي

براي نتیجه نهایي است -9به عنوان نتیجه نهاي تلقي مي شود

-11تاكید بر ویزگي مربوط بودن
(سودمند در تصمیم گیري)دارد.عالوه
بر مربوط بودن به ویزگي صحیح
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بودن و به موقع بودن نیز تاكید دارد.

مقایسه حسابداري مدیرت با حسابداري بهاي تمام شده:بین حسابداري مدیریت و حسابداري بهاي تمام شده رابطه
تنگاتنگ وجود دارد.انجمن ملي حسابداري به شرح زیر حسابداري بهاي تمام شده را تعریف نموده است:
مجموعه اي از رویه هاي قانونمند براي گزارشگري جهت محاسبه بهاي تمام شده كاالهاي تولید شده و خدمات
ارایه شده به صورت تجمیع شده و تفضیلي حسابداري بهاي تمام شده تعریف مي شوداین رویه ها عبارتند از
شناسایي/طبقه بندي /تخصیص/تجمیع و گزارشگري هزینه هاي تولید و مقایسه آنها با هزینه هاي استاندارد
مهمترین وظیفه حسابداری بهای تمام شده تجمیع هزینه های تولید به عنوان بهای تمام شده برای ارزیابی
موجودیها و تعیین سود است.در مقابل حسابداری مدیریت تاکید بر استفاده از اطالعات بهای تمام شده برای
برنامه ریزی کنترل و تصمیم گیری است.
تفاوتهاي اساسي حسابداري مديريت و حسابداري بهاي تمام شده
موضوع

حسابداري مدیریت

حسابداري بهاي تمام شده

تاكید بر نوع استفاده

-1تاكید بر استفاده اطالعات

-1تجمیع هزینه هاي تولید جهت

بهاي تمام شده براي برنامه

محاسبه بهاي تمام شده

ریزي /كنترل و تصمیم گیري
نوع گزارش

استفاده كنندگان

اهداف

-2فعالیتهاي آن منجربه

-2فعالیتهاي آن منجربه

گزارشهاي اختصاصیص جهت

گزارشهاي اختصاصي نمیشود

استفاده كنندگان داخل بنگاه مي

قابلیت استفاده در حسابهاي مالي

شود

و حسابداري مدیریت را دارد

-3استفاده كنندگان آن درون

-3استفاده كنندگان آن درون و

سازماني هستند

برون سازماني هستند

-4هدف آن تدارك اطالعات

-4هدف آن تدارك اطالعات

مرتبط با كلیه فعالیتهاست

مرتبط با هزینه هاي تولید كاال
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و خدمات است

فعاليتهاي حسابداري بهاي تمام شده:
-1شناسايي و طبقه بندي اقالم بهاي تمام شده:
اولین مرحله است به طور كلي این اقالم كه به عنوان هزینه هاي تولید (ساخت)مصطلح است عبارتند از هزینه
هاي مستقیم و هزینه هاي غیر مستقیم مشتمل بر مواد دستمزد و مخارج است.هزینه هاي مستقیم آن دسته از هزینه
هایي است كه مستقیما در مصرف(تولید) كاال و خدمات دارند.
براي شناسایي این هزینه ها دو شرط زیر مد نظر قرار گیرد:
اولا از نظر اقتصادي سهم قابل توجهي از قیمت تمام شده كاال و خدمات را شامل مي شود
ثانيا از نظر فیزیكي سهم قابل توجهي از اقالم تشكیل دهنده كاال و خدمات را دارا باشد.
هزینه هاي غیر مستقیم به بهاي اولیه كه همان هزینه هاي مستقیم میباشد اضافه مي شود تا كل بهاي تمام شده
محاسبه شود به این گونه هزینه ها سربار یا باال سري گفته مي شود زیرا نمي توان آنها را شناسایي و به هر واحد
كاال تخصیص داد یا به یك مركز هزینه مرتبط نمود
معموال هزينه هاي سربار مرتبط با  5فعاليت عمده است كه هزینه ها به آنها اختصاص مي یابد:
الف-تولید كه در تولید كاال یا ارایه خدمات نقش دارند
ب-اداري این واحد وظیفه كنترل عملیات سیاستگذاري وهدایت فعالیتها را بر عهده دارد
ج-فروش و بازاریابي
د-توزیع
ه-تحقیق و توسعه
در سازمانهاي بزرگ واحدهاي تحقیق و توسعه تاسیس مي شود این واحدها وظیفه تحقیقات جدید و جهت شناسایي
روشهاي نو جهت بهبود كاال و فرایند و توسعه محصوالت جدید و بهبود فرایند را بر عهده دارند.بر اساس
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استانداردهاي حسابداري هزینه ها ي تحقیق و توسعه به عنوان هزینه هاي دوره تلقي مي شود مگر در مواردي
كه منفعت آتي آن مشخص و قابل شناسایي باشد در این صورت به عنوان اقالم بهاي تمام شده تعریف
مي گردد.براي انواع هزینه هاي سربار به جدول صفحه  14كتاب مراجعه شود
-2ثبت اقالم بهاي تمام شده:
ثبت بهاي تمام شده دومین فعالیت حسابداري بهاي تمام شده است و جزیي از سیستم مدون حسابداري است كه در
آن عوامل بهاي تمام شده بر اساس مجموعه حسابهاي تعریف شده طي مراحل اولیه در دفاتر روزنامه كل و معین
ثبت میشود.در ثبت اقالم بهاي تمام شده توجه به روشهاي حسابداري بهاي تمام شده اهمیت و ضرورت دارد.
-3تجزيه و تحليل بهاي تمام شده:
مهمترین فعالیت حسابداري بهاي تمام شده تلقي مي شود زیرا هدف آن تدارك اطالعات بهاي تمام شده مناسب و
سودمند در تصمیم گیري است این امر زماني میسر است كه روابط اقالم بهاي تمام شده با یكدیگر سهم هر یك از
آنها در بهاي تمام شده كاال بررسي و تحلیل شود


--4گزارشگري اقالم بهاي تمام شده :
گزارش بهای تمام شده در قالب گزارشهای تفضیلی برای درون و انواع گزارشهای تجمیع شده جهت خارج بنگاه
اقتصادی میسر می شود.

وظايف حسابداري بهاي تمام شده:
 -1تجزیه و تحلیل و طبقه بندی همه مخارج از جمله هزینه های عملیات واحدها
 -2فراهم نمودن شرایط الزم جهت توسعه استانداردهای هزینه تعیین انحرافات در گزارشگری و محاسبه
ضایعات مواد دستمزد و منابع
 -3تدارک هزینه های واقعی برای مقایسه با پیش بینی ها به طوری که بر ثابت نمودن قیمتها کمک کند و در
تدارک اطالعات مورد نیاز مفید باشد.
 -4تدارک اطالعات الزم جهت تهیه صورت سود و زیان و ترازنامه
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 -5حفظ و نگهداری مدارک الزم به طوری که این مدارک اطالعات الزم جهت کنترل و رسیدگی مورد لزوم را
فراهم کند.
 -6عملیاتی نمودن سیستم ثبت دائمی برای مواد خام کاالی ساخته شده و قطعات و کاالی نیمه ساخته
 -7جمع آوری داده ها برای تهیه بودجه ها و استفاده در حسابهای کنترل هزینه ها و رویه های کنترل بودجه
 -8طرح ریزی و بکارگیری سیستمها و روشهای جدید جهت اثر بخشی اطالعات و ارائه به واحدهای دیگر.
وظايف و عناصر مديريت:
الف  :برنامه ريزي :وظیفه مدیریت است كه با اهداف كوتاه مدت و بلند مدت مرتبط است
ب  :سازماندهي :تقسیم وظایف تنظیم مسئولیتها و اختیارات و حیطه نظارت در جهت استفاده كارآمد و اثربخش
منابع
ج  :هماهنگي :مدیریت میبایست تصمیمات را با چگونگي اجراي بهتر آن را با توجه به منابع بنگاه به منظور
اجراي برنامه ها هماهنگ نماید
د :كنترل :مقایسه نتایج حاصل از اجراي تصمیمات و برنامه ها از طریق مكانیسم بازخورداز طریق اجراي
وظیفه كنترل میسر مي شود.
ه:تصميم گيري :انتخاب مناسبترین راه(آلترناتیو)از بین كارهاي مختلف در جهت اهداف موسسه تصمیم گیري
تعریف مي شودبا توجه به تصمیم گیري و تعاملهمه جانبه و نزدیك آن با امر مدیریت توجه به مفاهیم تصمیم گیري
در جهت تبیین دقیق تر وظایف مدیریت حایز اهمیت است.

فرايند تصميم گيري به چهار مرحله تقسيم شده است
الف-تعريف مسئله:در این مرحله شناسایي موضوع مورد نظر جهت تصمیم گیري با تعریف مسئله تبیین مي گردد
زیرا بدون تعریف دقیق مسئله راهكار مناسب جهت آن ناكارآمد خواهد بود
ب-شناسايي راه حلها:در این مرحله مدیران به طرق مختلف و بر اساس تواناییهاي فردي خود راه حلهاي مختلف
را ایجاد مي كنند.در این مرحله حسابداري مدیریت نیز مي تواند اطالعات مورد نیاز را در قالب برآوردها و اقالم
تاریخي مرتبط با مسئله در جهت شناسایي راهحلها فراهم كند.
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ج-گردآوري اطالعات مربوط:اصلي ترین عنصر و مولفه تصمیم گیري در اختیار داشتن اطالعات
است.حسابداري مدیریت در گردآوري اطالعات مربوط نقش بسزایي داردزیرا اطالعات حسابداري مدیریت
ویزگي هایي نظیر مربوط بودن به موقع و صحیح بودن را دارد.حسابداران مدیریت مسئولیت اصلي تدارك
اطالعات مربوط را بر عهده دارند
ه-تصميم گيري:انتخاب مناسبترین را ه حل از بین راه حلهاي مختلف آخرین مرحله فرآیند تصمیم گیري
است.حسابداران مدیریت در تحلیل نقاط قوت و ضعف هر یك از راه حلها نقش ممتازي را ایفا مي كند
رويكرد سازماني به حسابداري مديريت:در ساختار سازماني غالب بنگاهها ي اقتصادي دونوع سلسله مراتب
وجود دارد
الف:صف-آن دسته از واحدهاي سازماني كه مستقیما در تحقق اهداف نقش دارند.مدیران صف مسئولیت دستیابي
به اهداف سازماني را به شكل كارآمد بر عهده دارندنظیر مدیران تولید و فروش
ب:ستاد-آن دسته از واحدهاي سازماني كه مستقیما در تحقق اهداف نقش ندارند و به عنوان مشاور پشتیبان و
خدمت دهنده به واحدهاي صفي تلقي مي شود
وظیفه حسابداران مدیریت معموال به عنوان وظیفه ستادي تلقي مي شود كه مسئولیت ارایه خدمات به واحدهاي
صف و دیگر واحدهاي ستادي را بر عهده دارد این خدمات شامل:
-1بودجه بندي
-2كنترل
-3قیمت گذاري
-4سایر تصمیمات خاص است
وظايف اصلي كنترلي حسابداران مديريت عبارتند از:
-1برنامه ریزي براي كنترل
-2گزارشگري مالي جهت كنترل
-3مدیریت مالیاتي
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-4حسابرسي مدیریت و توسعه نظام حسابداري و پردازش رایانه اي داده ها
-5حسابرسي داخلي
فصل دوم از مباني حسابداري مديريت
مفاهيم هزينه اصطالحات و طبقه بندي آنها
مقدمه...
حسابداري مدیریت به عنوان یك فرآیند به بررسي هزینه ها جهت تجزیه و تحلیل اقالم بهاي تمام شده وسایر
مقاصد مي پردازد به منظور درك بهتر مفهوم هزینه ها ارایه طبقه بندي منطقي ضروري است
طبقه بندي متفاوت هزينه ها جهت مقاصد مختلف:
حسابداري مالي :هزینه به عنوان یك معیار اندازه گیري قابل سنجش به پول به عبارتي منابع استفاده شده براي
بعضي مقاصد است
تعریف هزینه طبق نظرهیات تدوین استانداردهاي حسابداري ایران (سازمان حسابرسي):
هزینه عبارت است از خروج وجه نقد و داراییهاي دیگر از یك واحد انتفاعي یا مصرف و استهالك داراییهاي
موجود یا افزایش بدهي هاي یك واحد و یا تركیبي از آنها كه در نتیجه اجراي فعالیتهاي اصلي یا جانبي آن واحد
شود.در حسابداري مدیریت هزینه اینگونه تعریف شده است:منابع استفاده شده در مقابل مقاصد مختلف و متنوع.
بنابراین جهت مقاصد مختلف تعریف هزینه ها مختلف است.
طبقه بندي هزينه در حسابداري مديريت
الف-طبقه بندي هزينه ها بر مبناي وظليف مديريت:شامل هزینه هاي تولیدي و هزینه هاي غیر تولیدي
هزينه هاي توليدي كه مستقیما با فعالیتهاي تولید یشركت ارتباط داردو به سه دسته :مواد مستقیم ،نیروي كار
مستقیم و سربار كارخانه تقسیم میشود.
سربار كارخانه شامل همه هزینه هاي تولیدي به استثنا مواد مستقیم و نیروي كار مستقیم تعریف كرد
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از جمله مهمترین سربار كارخانه عبارت از هزینه هاي كنترل كیفیت است این عزینه ها در تولید اتفاق مي افتد
زیرا به ندرت ممكن است كنترل كیفیت در فرآیند تولید صورت نگیرد.اهمیت كنترل در فرآیند تولید تا بدان اندازه
ضرورت پیدا كرده است كه بدون اجراي آن عرضه كاالي قابل قبول مشتریان امكانپذیر نمي گردد و موجب
ناكارآمدي یكي از مهمترین عناصر آمیخته بازاریابي یعني محصول مي شود.مهمترین هزینه هاي كنترل كیفیت
عبارتند از هزینه هاي پیشگیري /ارزیابي و هزینه هاي قصور در كار است كه اي هزینه ها ممكن است در ْ
فرآیند
كنترل كیفیت مواد فرآیند و كاالي ساخته شده اتفاق افتد.هزینه هاي پیشگیري عبارت از هزینه هایي كه شركت
جهت جلوگیري از وقوع رخداد غیر قابل قبول متحمل مي شود هزینه هاي مصرف شده نظیر برنامه آموزش
كیفیت /تحقیقات نیازهاي مشتریان /حلقه هاي كنترل كیفي و بازسازي تجهیزات تولیدي به عنوان هزینه هاي
پیشگیري تلقي مي شود.مخارج مرتبط با پیشگیري موجب میگردد هزینه هاي بازرسي و هزینه هاي قصور در
كار كاهش یابد.
هزينه هاي بازرسي(مميزي توليد)هزینه هایي است كه جهت بازرسي و اعالم خطر (كسب آگاهي)اتفاق مي افتد.
این هزینه ها از طریق پیشگیري حذف نگردیده اند.هزینه هاي قصور در كار ممكن است داخلي باشد نظیرهزینه
هاي كارمجدد وبازرسي مجدد وهزینه هاي رتبط با اسقاط ماشین یا خارجي باشد نظیر برگشتي كاال.
هزينه هاي غير توليدي به دو گروه هزینه هاي توزیع و فروش و هزینه هاي عمومي و اداري طبقه بندي مي
شود" .وارانتي" ازجمله شرایط فروش است كه فروشنده حق عودت كاال را براي خریدا در قرارداد فروش لحاظ
مي كند و عالیتري سطح تضمین كاالست.سطح دیگري از تضمین گارانتي كه فروشنده در مقابل عدم دریافت وجه
تضمبن خدمات را بدون برگشت كاال بر عهده دارد..
ب-طبقه بندي هزينه ها بر اساس قابليت رديابي:این شیوه طبقه بندي در مقاصد خاص نظیر هزینه یابي در
محصوالت و مشاغل واحدها و یا در حوزه فروش قابل ردیابي است.و شامل هزینه هاي مستقیم كه به طور مستقیم
در فرآیند تولید (هزینه یابي)موثر است و هزینه هاي غیر مستقیم كه شناخت مستقیم آن در فرآیند تولید(هزینه
یابي)مشكل باشد به این نوع هزینه ها هزینه مشترك هم گفته مي شود كه به روش و فرآیند قانونمند بین محصوالت
تسهیم مي شود
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ج-طبقه بندي هزينه ها بر اساس وضع هزينه ها از درآمدهاي يك دوره:شامل هزینه هاي تولید كه عبارت از
هزینه هاي قابل ذخیره كه تحت عنوان موجودیهاي در دسترس (فروش نرفته)قابل شناسایي است و هزینه هاي
دوره كه غیر قابل ذخیره هستند و مرتبط با سود تلقي مي شوند و در جهت كسب سود اتفاق مي افتد مانند مخارج
توزیع و فروش
د-طبقه بندي هزينه ها بر اساس رفتار(گرايش)هزينه ها:شامل هزینه هاي متغیر كه مستقیما با تغییر حجم عملیات
تغییر مي یابند.هزینه هاب ثابت كه در یك دوره زماني مشخص و در یك دامنه مربوط فعالیت مقدارشان ثابت و با
تغییر حجم عملیات مستقیما تغییر نمي یابد.هزینه هاي نیمه متغیر(مختلط) كه با تغییر حجم عملیات تغییر مي یابند
این نسبت تغییرات مستقیم و به تناسب نیست و شامل اقالم متغیر و اقالم ثابت بهاي تمام شده هستند مانند گاز
مصرفي.هزینه هاي نیمه متغیر(غیر مختلط) با تغییر سطح عملیات تغییر مي یابند اما نسبت تغییرات ثابت
یكنواخت و یكسان نیست ممكن است صعودي و یا نزولي باشد.نسبت نزولي در گرایش هزینه ها منحني یادگیري
نیز اطالق مي گردد.هزینه هاي نیمه ثابت(غیر مختلط)هزینه هایي هستند كه سطح فعالیت به صورت متناوب یا
پله اي افزایش مي یابند و صعودي بودن آن به تناسب نیست.الزم به ذكر اس كه مرزبندي مشخص جهت دسته
بندي هزینه هاي نیمه متغیر(مختلط)با هزینه هاي نیمه متغیر(غیر مختلط)و هزینه هاي نیمه ثابت(غیر
مختلط)وجود ندارد و نمي توان آنهارا از هم متمایز كرد.و براي مقاصدي نظیر مدیریت هزینه بودجه بندي و
تجزیه تحلیل نقطه سربسر یعني برنامه ریزي سود و تصمیم گیري كوتاه مدت اهمیت دارد
ه-طبقه بندي هزينه ها براي برنامه ريزي كنترل و تصميم گيري:
الف-هزينه هاي قابل كنترل و غير قابل كنترل مي باشد كه هزینه هاي قابل كنترل توسط رییس هر واحد در سطح
معني داري از هزینه هاي تحت كنترل مدیریت قابل كنترل باشد.هزینه هاي غیرقابل كنترل تحت كنترل مدیر هر
واحد نیست.
ب-هزينه هاي استاندارد كه عبارتند از هزینه اي تئلید یا هزینه هاي عملیاتي كه از قبل مي توان آنها ر به دقت
برآوردو تعیین نمود.اي هزینه ها با هزینه هاي واقعي مقایسه مي شود تا عملكرد مربوطه در فرآیند هزینه یابي یا
هر مقاصد دیگر اندازه گیري شود.
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ج-هزينه از دست رفته هزینه هاي مرتبط ب منابعي است كه از دست رفته است بدون آنكه نتیجه تصمیم گیري
حال و آینده مدیریت باشد تحت عنوان هزینه ریخته نیز شناخته شده است هزینه هاي ثابت تعهد شده كه غیر قابل
حذف هستند به عنوان هزینه از دست رفته تلقي مي شود.
د-هزينه فرصت از دست رفته:هزینه هایي كه با عدم قبول و رد راه كار مربوطه موجب از دست دادن درآمد
خالص مي گردد به عبارتي تبیین منافع از دست رفته به دلیل قبول یك راهكار به جاي راهكار دیگر است.ه-هزینه
هاي مربوط:عبارت از هزینه هاي مورد انتظار آتي كه موجب تفاوت بین راه كارها مي شود براي مثال هزینه
هاي تفاضلي(افزایشي)با تصمیمات آتي مرتبط است و به عنوان هزینه مربوط تلقي مي شود و هزینه از دست رفته
به عنوان هزینه هاي نامربوط تعریف مي شود
مقايسه صورتحساب سود و زيان و ترازنامه در شركتهاي توليدي و بازرگاني:
جدول بهاي تمام شده كاالي فروش رفته شركت تولیدي نشان مي دهد كه هزینه هاي خاص نظیر مواد مستقیم
نیروي كار مستقیم و سربار كارخانه جهت تكمیل كاال در طي دوره منظور مي شود و در پایان دوره ممكن است
بخشي از مواد خام كار در جریان ساخت و كاالي ساخته شده نهایي به عنوان موجودیها مصرف یا به فروش
نرسند و در ترازنامه شركتهاي تولیدي ثبت مي گردد اما در ترازنامه شركت بازرگاني تنها موجودي كاالي پایان
دوره ثبت مي شود.این تفاوتهاي اساسي بي تاثیر از شناخت طبقه بندي انواع هزینه ها نیست.
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