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  بنام خدا
 

  فعالیت موسسات
  :موسسات از نظر فعالیت به سه دسته زیر تقسیم می شوند

 خدماتی .1

 تجاری بازرگانی .2

 تولیدی .3

آن .... موسسات تولیدی موسساتی هستند که مواد و کاال را می گیرند و به وسیله عوامل تولید، نیروی انسانی و   
  .را به شکل یک محصول در می آورند

  تقسیم بندی هزینه ها    
  :ندوهزینه ها به دو دسته زیر تقسیم می ش   

 های مستقیم هزینه -1

 هزینه های غیر مستقیم -2

        دارند یا اثر آن در محصول دیده تمستقیم هزینه هایی هستند که در ساخت کاال دخالهزینه های    
  :دو دسته تقسیم می شوند که هزینه های مستقیم ... و  مانند دستمزد برش یا جوش یک محصول.شود می

  .آن را می توانیم ردیابی کنیمموادی که روی محصول بکار رفته یا : مواد مستقیم –الف 
دستمزدی است که به آن کارگری پرداخت می شود که برای ساخت آن کاال : دستمزد مستقیم –ب 

  )خط تولید ( فعالیت می کند 
  سایر هزینه های مستقیم –ج 

و  به دسته های زیر  هزینه های غیر مستقیم هزینه هایی هستند که مستقیماً در ساخت کاال دخالت ندارند        
  :تقسیم می شوند

 )سربار ساخت ( کارخانه هزینه  -

 )سربار اداری   –حقوق کارمندان اداری ( هزینه های اداری و تشکیالتی  -

 )سربار توزیع و فروش ( هزینه های توزیع و فروش  -

کلیه هزینه هایی که در کارخانه خرج می شوند به استثناء مواد و دستمزد جزء هزینه های کارخانه های یا     
مانند هزینه استهالک ساختمان، اجاره، برق مصرفی، ماشین آالت و یا حقوق . شوندسربار ساخت نامیده می 

  ...نگهبان کارخانه و 
  ....هزینه حقوق فروشندگان، هزینه آگهی و : هزینه های اداری توزیع

 تشکیل شده است بطوری که این سه) سربار کارخانه ( هزینه های تولید از مواد، دستمزد، هزینه های کارخانه 
  .مورد اگر وجود نداشته باشند کاالیی تولید نمی گردد
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  دستمزد مستقیم+ با عامل مواد مستقیم  = بهای اولیه
  سربار ساخت+ دستمزد مستقیم  = هزینه تبدیل

  .این دو عامل هستند که باعث می شوند مواد به یک محصول تبدیل شوند
  سربار ساخت + بهای اولیه  = بهای کارخانه

  : 1مثال 
ریال برای هر واحد محصول می باشد و  600ریال و دستمزد مستقیم  400در یک موسسه مواد مستقیم        

  بهای اولیه، هزینه تبدیل و بهای کارخانه: بهای اولیه ایت مطلوب است% 25سربار ساخت 
400+  600 = 1000  = بهای اولیه       ( 250 = 25 %× 1000  ) 

250+  600 =  850      = هزینه تبدیل   

1000+  250 =  1250      = بهای کارخانه   

  : 2مثال 
ریال برای هر واحد محصول می باشد سربار  600ریال و دستمزد مستقیم  400در یک موسسه مواد مستقیم        

  بهای اولیه، هزینه تبدیل و بهای کارخانه: هزینه تبدیل است مطلوب است% 25ساخت 
400+  600 = 1000  = بهای اولیه     

X =  600  +  25% X                          X – 25%  X  = 600 
75  %  X =  600        X = .           X =  800  

800 ×% 25 = 200 ) سربار ساخت    )   

هزینه تبدیل    =      800  = 200  +600  

1000+  200 =  1200      = بهای کارخانه   
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  تقسیم بندی های دیگر هزینه
 :هزینه های ثابت کل -1

هزینه هایی هستند که با افزایش و کاهش میزان تولید تا سطح معین این هزینه ها تغییر نمی کنند و 
  ثابت هستند مانند هزینه اجاره محل
  :نمودار آن به شکل روبرو می باشد

  
  

 :های متغیر کلهزینه  -2

هزینه هایی هستند که با افزایش یا کاهش میزان تولید این هزینه ها افزایش یا کاهش می یابند مانند 
 هزینه مواد مصرفی، هزینه دستمزد مستقیم

  :نمودار آن به شکل روبرو می باشد
  

  
 هزینه ثابت یک واحد -3

ثابت است که به یک واحد کاال تعلق دارد و در سطوح مختلف تولید متفاوت است و هر چه هزینه ای 
  . تولید افزایش یابد این هزینه کاهش می یابد

  :نمودار آن به شکل روبرو می باشد
  
  
  

 هزینه متغیر واحد -4

هزینه متغیری است که به یک واحد کاال تعلق می گیرد و در سطوح مختلف تولید ثابت و یکسان است و 
  یک واحد یا دستمزد مستقیم یک واحد تغییر نمی کند مانند مواد مصرفی
  :نمودار آن به شکل روبرو می باشد

 
 

  
  
  
  
  
  
  
  

 هزینه

 سطح تولید

هزینه ثابت کل   FC 

 هزینه

 سطح تولید

کل  متغیرهزینه   VC 

 هزینه

تولیدسطح   

 fc واحد ثابتهزینه  

 هزینه

 سطح تولید

 v یک واحد متغیرهزینه  
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 متغیر  نیمههزینه  - 5

  ....هزینه ای که قسمتی از آن ثابت و قسمتی از آن متغیر باشد مانند هزینه قبض تلفن و برق 

  :نمودار آن به شکل روبرو می باشد
  
  
  

 )پله کانی ( هزینه نیمه ثابت  -6

ثابت بوده و با افزایش تولید تا یک سطح معین این هزینه ها افزایش      هزینه ای که تا مرحله معینی 
می یابد و مجدداً با افزایش سطح تولید تا سطح معین این هزینه افزایش پیدا می کند مانند هزینه 

  حقوق سرپرستی
  :نمودار آن به شکل روبرو می باشد

  
  
  
  

  :زیر می توانیم استفاده نماییمبرای بدست آوردن بهای تمام شده یک واحد از دو روش 
  

 = بهای تمام شده یک واحد محصول 
هزینه متغیر کل   هزینه ثابت کل

سطح تولید  

هزینه متغیر یک واحد  + هزینه ثابت یک واحد   = بهای تمام شده یک واحد محصول   

 
  : 3مثال 
ریال و هزینه  2.000.000واحد محصول تولید می کند هزینه ثابت کل آن  10000در یک موسسه هنگامی که       

واحد تولید  10000اوالً بهای تمام شده یک واحد محصول را در سطح . ریال می باشد 1.000.000متغیر کل آن 
  واحد تولید حساب کنید؟ 20000ثانیاً بهای تمام شده یک واحد محصول را در سطح . حساب کنید

  
  :از روش فرمول

واحد 10000بهای تمام شده یک واحد در سطح   = 
. .   . .  

 = هزینه متغیر یک واحد 
هزینه متغیر کل 

سطح تولید  = 
. .

 

واحد 20000بهای تمام شده یک واحد در سطح   = 
. .       

 هزینه

تولیدسطح   

 Svc نیمه متغیرهزینه  

 هزینه

 سطح تولید

  نیمه ثابتهزینه  
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  :از روش جدول
  بهای تمام شده واحد متغیرهزینه   کل متغیرهزینه هزینه ثابت واحد هزینه ثابت کل  سطح تولید

10000  2.000.000 200 1.000.000  100  300  
20000  2.000.000 100 2.000.000  1000  200  
40000  2.000.000 50 4.000.000  100  150  

  .هر چه تولید افزایش یابد بهای تمام شده کاهش پیدا می کند
  : 4مثال 

آن  5/2ریال است که  500واحد تولید  2000در یک موسسه بهای تمام شده یک واحد محصول در سطح       
آن هزینه ثابت واحد را تشکیل می دهد اگر موسسه بخواهد قیمت تمام شده را کاهش  5/3هزینه متغیر واحد و 

واحد  6000واحد و  4000سطح دهد باید سطح تولید را افزایش دهد بهای تمام شده در واحد محصول را در 
  بدست آورید؟
  بهای تمام شده واحد متغیرهزینه   کل متغیرهزینه هزینه ثابت واحد هزینه ثابت کل  سطح تولید

2000  600.000 300 400.000  200  500  
4000  600.000  150= .  800.000  200  350  
6000  600.000  100= .  1.200.000  200  300  

واحد 4000بهای تمام شده یک واحد در سطح   =   

واحد 6000بهای تمام شده یک واحد در سطح   =   

  : 5مثال 
آن را هزینه ثابت واحد و بقیه  3/1ریال است که  300واحد  6000بهای تمام شده یک واحد محصول در سطح       

اگر موسسه بخواهد بهای تمامک شده خود را کاهش دهد و هر واحد را به . هزینه متغیر واحد را تشکیل می دهد
  چه مقدار باید تولید کند؟ ریال برساند 225

  :از روش جدول
  بهای تمام شده واحد متغیرهزینه هزینه ثابت واحد هزینه ثابت کل  تولیدسطح

6000  600.000 100 200  300  
X = 24000  600.000 25 200  225  

100 × 6000=  600.000 = هزینه ثابت کل              25 = 200  - 225  
هزینه ثابت کل   = سطح کل تولید  هزینه ثابت هر واحد        600.000 24000 = 25 ÷  

.   225           از روش فرمول                   225 x  600.000   200x  

                                   25x = 600.000         x = 
.

      

user
New Stamp



دانشجو منصور نوریآقا محمدی                                                                : استاد :                          نام درس 
 1حسابداری صنعتی      

 

‐ 7 ‐  
 

 

  مواد مصرف شده
  :تهیه می گرددگزارش مواد مصرف شده به روش زیر 

  گزارش مواد مصرفی
  30.000    موجودی اول دوره

    400.000   خرید مواد طی دوره
    50.000   هزینه حمل مواد خریداری شده+: 

    450.000   بهای تمام شده مواد خریداری شده
    20.000  برگشت از خرید مواد

    10.000  تخفیفات نقدی خرید مواد
    )30.000(   نقدیجمع برگشتی و تخفیف : -

  420.000    خرید خالص
  450.000    مواد آماده برای مصرف

  ) 40.000(     موجودی مواد پایان دوره: -
  410.000    مواد مصرف شده
  گزارش تولید

  :گزارش تولید به روش زیر تهیه می گردد
  تولیدگزارش 

  410.000    مواد مصرف شده
  500.000    دستمزد مستقیم

      :ساختسربار 
    40.000  هزینه استهالک ماشین آالت

    10.000  هزینه دستمزد غیر مستقیم کارخانه
    50.000  هزینه اجاره محل کارخانه
    20.000  هزینه آب و برق کارخانه

  120.000    جمع سربار ساخت
  1.030.000    هزینه های تولید
  70.000  اول دورهمحصول در جریان ساخت : اضافه می شود

  1.100.000   محصول در جریان ساخت طی دوره
  ) 50.000(   پایان دورهمحصول در جریان ساخت : کسر می شود

  1.050.000  بهای تمام شده کاالی ساخته شده در طی دوره
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  : 6مثال 
  :اطالعات زیر از بعضی حسابهای دفتر کل یک موسسه تولیدی بدست آمده است      

  پایان دوره اول دوره شرح
  500.000  300.000  موجودی مواد

  400.000  700.000  محصول در جریان ساخت
ریال، برگشت  4.000.000ریال، دستمزد مستقیم  200.000ریال، هزینه حمل مواد خریداری شده  3.000.000خرید طی دوره 

ریال، هزینه اجاره  300.000ریال، هزینه استهالک ماشین آالت  30.000ریال، تخفیف نقدی خرید مواد  50.000از خرید مواد 
ریال، مطلوب  50.000ریال، ملزومات مصرفی کارخانه  100.000تقیم کارخانه ریال، دستمزد غیر مس 200.000محل کارخانه 

  تنظیم گزارش تولید؟ –تنظیم گزارش مواد مصرف شده ب   -الف : است
  گزارش مواد مصرفی

  300.000      موجودی اول دوره
    3.000.000    خرید مواد طی دوره

    200.000    هزینه حمل مواد خریداری شده+: 
    3.200.000    شده مواد خریداری شدهبهای تمام 

      50.000  برگشت از خرید مواد
      30.000  تخفیفات نقدی خرید مواد

    ) 80.000(     جمع برگشتی و تخفیف نقدی: -
  3.120.000      خرید خالص

  3.420.000      مواد آماده برای مصرف
  ) 500.000(       موجودی مواد پایان دوره: -

  2.920.000      مواد مصرف شده
  گزارش تولید

  2.920.000      مواد مصرف شده
  4.000.000      دستمزد مستقیم

        :سربار ساخت
      300.000  هزینه استهالک ماشین آالت

      100.000  هزینه دستمزد غیر مستقیم کارخانه
      200.000  هزینه اجاره محل کارخانه

      50.000  کارخانه ملزومات مصرفیهزینه 
  650.000      ساختجمع سربار 

  7.570.000      هزینه های تولید
  700.000    محصول در جریان ساخت  اول دوره: اضافه می شود

  8.270.000    محصول در جریان ساخت طی دوره
  ) 400.000(     محصول در جریان ساخت  پایان دوره: کسر می شود

  7.870.000    بهای تمام شده کاالی ساخته شده در طی دوره
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  تولیدحساب 
  :حساب تولید یا حساب کارخانه به شکل زیر می باشد   

 حساب تولید
  30.000  موجودی مواد اول دوره 50.000  موجودی مواد اول دوره

  70.000 محصول در جریان ساخت اول دوره 80.000 محصول در جریان ساخت اول دوره
  30.000  برگشت از خرید مواد 300.000  خرید مواد

  20.000  تخفیفات نقدی خرید 40.000 مواد خریداری شدههزینه حمل 
  890.000  بهای تمام شده کاالی ساخته شده 400.000  دستمزد مستقیم

    100.000 هزینه استهالک ماشین آالت
    50.000 هزینه آب و برق کارخانه
    20.000  هزینه ملزومات کارخانه

 1.40.000  1.40.000  
  

  تسهیم هزینه ها
 تولیدیدوایر  -1

دوایر تولیدی دوایری هستند که در تولید نقس اساسی دارند و به عبارتی کاال یا قسمتی از کاال در این دوایر تولید 
  .می شود مانند دوایر ریسندگی و بافندگی

 دوایر خدماتی -2

مانند دوایر دوایری هستند که در تولید نقش اساسیندارند بلکه به خاطر کمک به دوایر تولیدی ایجاد شده اند 
  رستوران و بهداری

  
  تسهیم اولیه

تسهیم اولیه یعنی سرشکن کردن هزینه های عمومی بر دوایر تولیدی و خدماتی با توجه به یک مبنای منطقی و    
  :مانند .عاقالنه

  مبنای تسهیم هزینه های عمومی
  تعداد کارکنان هزینه ایاب و ذهاب
  تعداد کارکنان هزینه بیمه حوادث

  مساحت و زیر بنا هزینه سوخت و روشنایی
  دستمزد مستقیم هزینه بیمه اجتماعی
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  : 7مثال  
هزینه های عمومی کارخانه . یک موسسه دارای دو دایره تولیدی الف و ب و دو دایره خدماتی یک و دو می باشد      

ریال، هزینه بیمه اجتماعی کارکنان  300.000ریال، هزینه ایاب و ذهاب  400.000هزینه سوخت و روشنایی : عبارتند از
  :ریال می باشد اطالعات زیر مربوط به موسسه می باشد 500.000

  2خدماتی   1خدماتی تولیدی ب تولیدی الف  شرح
  50  150 300 500  مساحت زیر بنا
  4  6 20 30  تعداد کارکنان
  1.000.000  2.000.000 7.000.000 10.000.000  دستمزد مستقیم

  تسهیم اولیه یعنی سرشکن کردن هزینه های عمومی به دوایر تولیدی و خدماتی؟: مطلوب است  
  جدول تسهیم هزینه ای

  دوایر خدماتی  دوایر تولیدی  جمع هزینه ها  مبنای تسهیم  شرح
  2خدماتی   1خدماتی   تولیدی ب تولیدی الف

  2.000  60.000  120.000 200.000* 400.000 مساحت زیر بنا  سوخت و روشنایی
  20.000  30.000  100.000 150.000 300.000 تعداد کارکنان  هزینه ایاب و ذهاب

  25.000  50.000  175.000 250.000 500.000 دستمزد مستقیم هزینه بیمه
  65.000  140.000  395.000 600.000 1.2000.000  تسهیم اولیه

 * 400.000 1000 = 400   400  500 = 200.000 

  ثانویهتسهیم 
سرشکن کردن هزینه های دوایر خدماتی بر دوایر تولیدی را تسهیم ثانویه می گویند که از سه روش مستقیم، یک    

  .صورت می پذیرد) متقابل ( طرفه و دوطرفه 
  روش مستقیم

قط به دوایر در این حالت فرض بر این است که دوایر خدماتی به یک دیگر کمک نمی کنند و هزینه هر دوایر خدماتی ف    
  .تولیدی تقسیم می شود

  
  : 8ثال م

  :در یک موسسه تسهیم اولیه به شرح زیر است      
ریال و تعداد  10.000ریال و خدماتی دو  20.000ریال، خدماتی یک  30.000ریال، تولیدی ب  40.000دایره تولیدی الف 

  :کارکنان دوایر به شرح زیر می باشد
  2خدماتی   1خدماتی تولیدی ب تولیدی الف  شرح

  4  6 20 30  تعداد کارکنان
با توجه به این که مبنای تسهیم دوایر خدماتی یک و دو ، تعداد کارکنان می باشد تسهیم ثانویه به روش مستقیم را انجام 

  دهید؟
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  جدول تسهیم هزینه ای

  دوایر خدماتی  دوایر تولیدی  جمع هزینه ها  مبنای تسهیم  شرح
  2خدماتی   1خدماتی   تولیدی ب تولیدی الف

  تسهیم اولیه
  تعداد کارکنان

100.000 40.000 30.000  20.000  10.000  
  ----  ) 20.000(   8.000 12.000    1تسهیم خدماتی 
  ) 20.000(   ----  4.000 6.000  2تسهیم خدماتی 

  ----  ----  42.000 58.000 100.000 روش مستقیم ثانویهتسهیم
30 + 20 = 50 

 

 

 

  روش تسهیم ثانویه یک طرفه
در این . دایره خدماتی به دایره خدماتی دیگر کمک می کند اما کمک نمی گیرد در این حالت فرض بر این است که یک   

روش باید معیین کنیم که کدام دایره خدماتی کمک می کند و یا به عبارت دیگر اولویت دارد و اگر معین نشده باشد دایره 
  .و هزینه اش اول باید تقسیم شودخدماتی که هزینه اش بیشتر است فرض بر این است که کمک می کند و یا اولویت دارد 

  
  : 9ثال م 

  :در یک موسسه تسهیم اولیه به شرح زیر است      
ریال و تعداد  10.000ریال و خدماتی دو  20.000ریال، خدماتی یک  30.000ریال، تولیدی ب  40.000دایره تولیدی الف 

  :کارکنان دوایر به شرح زیر می باشد
  2خدماتی   1خدماتی تولیدی ب تولیدی الف  شرح

  4  10 23 23  تعداد کارکنان
اگر مبنای تسهیم برای دوایر خدماتی یک و دو تعداد کارکنان باشد و دایره خدماتی یک اولویت داشته باشد مطلوب است 

  تسهیم ثانویه به روش یک طرفه؟
  جدول تسهیم هزینه ای

  دوایر خدماتی  دوایر تولیدی  جمع هزینه ها  مبنای تسهیم  شرح
  2خدماتی   1خدماتی   تولیدی ب تولیدی الف

  تسهیم اولیه
  تعداد کارکنان

100.000 40.000 30.000  20.000  10.000  
  1.600  ) 20.000(   9.200 9.200    1تسهیم خدماتی 
  ) 11.600(   ----  5.800 5.800  2تسهیم خدماتی 

  ----  ----  45.000 55.000 100.000 یک طرفهروش  ثانویهتسهیم
خدماتی دو   46 = 23 + 23    /       خدماتی یک    50 = 4 + 23 + 23  

20.000 =  
   = 12.000 

   = 8.000 
10.000 = 

 = 6.000 

 = 4.000 
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  )متقابل ( تسهیم ثانویه روش دو طرفه 
در این روش فرض بر این است که هر دایره خدماتی هم کمک می کند و هم کمک می گیرد که از سه روش ریاضی،     

  .مداوم و تجسس و آزمایش می تواند صورت پذیرد
  ترسیم ثانویه از روش معادالت ریاضی

در نظر گرفته   Y و  X ورت مجهول در این روش هزینه هر دایره خدماتی با توجه به کمکی که از دوایر دیگر می گیرد بص   
و با تشکیل معادله و حل آن هزینه  هر دایره خدماتی را با توجه به کمک های گرفته شده بدست می آوریم و با مبناها و یا 

  .درصد های داده شده هزینه دوایر خدماتی را تسهیم می کنیم
  : 10ثال م

  :در یک موسسه تسهیم اولیه به شرح زیر است      
جدول زیر ریال  8.000ریال و خدماتی دو  18.000ریال، خدماتی یک  32.000ریال، تولیدی ب  42.000دایره تولیدی الف 

  :کمک دوایر خدماتی به تولیدی ها و خدماتی دیگر را نشان می دهد
  2خدماتی   1خدماتی تولیدی ب تولیدی الف  شرح

  %10 --- %40 %50  1تسهیم خدماتی 
  --  %20 %30 %50  2تسهیم خدماتی 

  ؟از روش معادالت ریاضیمطلوب است تسهیم ثانویه      
  جدول تسهیم هزینه ای

  دوایر خدماتی  دوایر تولیدی  جمع هزینه ها  مبنای تسهیم  شرح
  2خدماتی   1خدماتی   تولیدی ب تولیدی الف

  تسهیم اولیه
  درصد داده شده

100.000 42.000 32.000  18.000  8.000  
  2.000  ) 20.000(   8.000 10.000 --  1خدماتی تسهیم

  ) 10.000(   2.000  3.000 5.000 --  2تسهیم خدماتی 
  ----  ----  43.000 57.000 100.000 ثانویه از روش ریاضیتسهیم

 X Y  مقداری است که مسئله داده بعالوه مقداری که از خدماتی دیگر کمک می گیرد=XوYتعریف

 

X = 18.000 +          X = 18.000 +           
y = 8.000 +           y = 8.000 +                  x = 18.000 +    ( 8.000 +    ) 
 

x = 18.000 +1.600 +             x ‐     = 19.600        ‐     = 19.600        = 19.600   
  x = 

.
  = 20.000    / y = 8.000 +  .   = 10.000          

20.000 =  
   = 9.200 

   = 9.200 
10.000 = 

 = 5.800 

 = 5.800 
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  : 11ثال م
  :در یک موسسه تسهیم اولیه به شرح زیر است      

ریال جدول زیر کمک  900ریال و خدماتی دو  1.900ریال، خدماتی یک  12.300ریال، تولیدی ب  20.000دایره تولیدی الف 
  :دوایر خدماتی به تولیدی ها و خدماتی دیگر را نشان می دهد

  2خدماتی   1خدماتی تولیدی ب تولیدی الف  شرح
  %10 --- %40 %50  1تسهیم خدماتی 
  --  %5 %45 %50  2تسهیم خدماتی 

  مطلوب است تسهیم ثانویه از روش معادالت ریاضی؟     
  جدول تسهیم هزینه ای

  دوایر خدماتی  دوایر تولیدی  جمع هزینه ها  مبنای تسهیم  شرح
  2خدماتی   1خدماتی   تولیدی ب تولیدی الف

  تسهیم اولیه
  داده شده درصد

35.100 20.000 12.300  1.900  900  
  195  ) 1.955(   782 5/977 --  1تسهیم خدماتی 
  ) 1.095(   55  493 5/547 --  2تسهیم خدماتی 

  ----  ----  13.575 21.525 35.100 تسهیم ثانویه از روش ریاضی
 X Y 

 

X = 1.900 +          X = 1.900 +           
y = 900 +           y = 900 +                  x = 1.900 +    ( 900 +    ) 
 

x = 1.900 +45 +             x ‐     = 1.945        ‐      
  x = 

.
  = 1.955    / y = 900 +  .   = 1.095          

  

  

 

  

 

20.000 =  
 %50 = 10.000 
 %40 = 8.000  %10 = 2.000 

10.000 = 
 %50 = 5.000 

%30 = 3.000 
%20 = 2.000 

1.095 = 
 %50 = 547.5 

%45 = 493 
%5 = 55 

20.000 =  
 %50 = 10.000 
 %40 = 8.000  %10 = 2.000 

10.000 = 
 %50 = 5.000 

%30 = 3.000 
%20 = 2.000 

1.955 =  
 %50 = 977.5 
 %40 = 872  %10 = 195 

user
New Stamp
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  تسهیم ثانویه روش مداوم
برسد  1ی یک دایره خدماتی به یک یا کمتر از در این روش عمل تسهیل در چند مرحله انجام می شود تا هزینه ها   

  .سپس آن مقدار از ناچیز را فقط به تولیدی ها تقسیم می کنیم
  : 12ثال م

  :زیر استدر یک موسسه تسهیم اولیه به شرح       
ریال جدول زیر کمک  1.000ریال و خدماتی دو  2.000ریال، خدماتی یک  15.000ریال، تولیدی ب  20.000دایره تولیدی الف 

  :دوایر خدماتی به تولیدی ها و خدماتی دیگر را نشان می دهد
  2خدماتی   1خدماتی تولیدی ب تولیدی الف  شرح

  %10 --- %40 %50  1تسهیم خدماتی 
  --  %5 %45 %50  2خدماتی تسهیم

  مطلوب است تسهیم ثانویه از روش مداوم؟     

  دوایر خدماتی  دوایر تولیدی  جمع هزینه ها  مبنای تسهیم  شرح
  2خدماتی   1خدماتی   تولیدی ب تولیدی الف

  تسهیم اولیه
  درصد داده شده

  

38.000 20.000 15.000  2.000  1.000  
         مرحله اول

  200  ) 2.000(   800 1.000 --  1تسهیم خدماتی 
  ) 1.200(   60  540 600 --  2تسهیم خدماتی 

  ----  60  13.575 21.600 38.000 تسهیم ثانویه مرحله اول
 مرحله دوم

  
        

  6  ) 60(   24 30   1تسهیم خدماتی
3/0 3   2تسهیم خدماتی  3/0  )6 (  

3/0  7/16.366 21.633 38.000 تسهیم ثانویه مرحله دوم  ----  
          مرحله آخر

  ----  )3/0(  15/0 15/0    1تسهیم خدماتی
      16.367 15/21.633 38.000 تسهیم ثانویه روش مداوم

  
  

 

 

 

 

2.000 =  
 %50 = 1.000 
 %40 = 800  %10 = 200 

1.200 = 
 %50 = 600 

%45 = 540 
%5 = 60 

6 = 
 %50 = 3 

%45 = 2.7 
%5 = 3 

60 =  
 %50 = 30 
 %40 = 24  %10 = 6 

user
New Stamp
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  : 13ثال م
می باشد هزینه های هریک به شرح زیر  3و  2و  1در یک موسسه دو دوایر تولیدی الف و ب و سه دایره خدماتی       
  :است

ریال و خدماتی سه  10.000ریال و خدماتی دو  15.000ریال، خدماتی یک  30.000ریال، تولیدی ب  40.000دایره تولیدی الف 
  :جدول زیر کمک دوایر خدماتی به تولیدی ها و خدماتی دیگر را نشان می دهد: ریال می باشد 5.000

  3خدماتی   2خدماتی   1خدماتی  تولیدی ب تولیدی الف  شرح
  %5  %5  --- %40 %50  1تسهیم خدماتی 
  %5  --  %10 %35 %50  2تسهیم خدماتی 
  --  --  %5 %45 %50 3تسهیم خدماتی 

  مطلوب است تسهیم ثانویه از روش مداوم؟. ، دو و سه می باشد اولویت تسهیم به ترتیب دوایر خدماتی یک     

  دوایر خدماتی  دوایر تولیدی  جمع هزینه ها  مبنای تسهیم  شرح
  2خدماتی   2خدماتی   1خدماتی   تولیدی ب تولیدی الف

 تسهیم اولیه
  درصد داده شده

  

100.000 40.000 30.000  15000  10000  5000  
           مرحله اول

  750  750  ) 15000(   6000 7500   1تسهیم خدماتی
  537.5  ) 10750(   1075  3762.5 5375   2تسهیم خدماتی
  ) 6287.5(   ---  ---  2829.375 3143.75     3تسهیم خدماتی

  ---  ---  1389.375  42591.87 56018.75   تسهیم ثانویه مرحله اول
 مرحله دوم

  
          

  69.47  69.47  ) 1389.375(   555.75 694.69   1تسهیم خدماتی
  3.5  ) 69.47(  6.95 24.31 34.735   2تسهیم خدماتی
  ) 72.97(   --- 3.64 32.84 36.48     3تسهیم خدماتی

  ---  --- 1059  43204.75 56784.65   تسهیم ثانویه مرحله دوم

  

  

    

15.000 =  
 %50 = 7500 
 %40 = 6000  %5 = 750 

  %5 = 750 

10750 = 
 %50 = 5375 

%35 = 3762.5 
%10 = 1075 

 %5 = 537.5 

6287.5 = 
 %50 = 3143.75 
 %45 = 2829.375  %5 = 314.375 

    

1389.375 =  
 %50 = 694.68 
 %40 = 555.75  %5 = 69.47 

  %5 = 69.47 

69.47 = 
 %50 = 34.735 

%35 = 24.31 
%10 = 6.95 

 %5 = 3.5 

7297 = 
 %50 = 36.48 
 %45 = 32.84  %5 = 3.64 
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  هزینه یابی مرحله ای
محصول یا محصوالت بکار        سیستم هزینه یابی در حسابداری صنعتی است که برای تعیین  قیمت تمام شده یک     

ند مرحله تولید عبور می کند و معموالً چاین روش زمانی به کار می روند که محصول برای تشکیل شدن از . می روند
  .صنعت نساجی: مانند. محصول تکمیل شده یک مرحله به عنوان مواد خام مرحله بعدی به حساب می آیند

  
  مرحله ترکیبی                              مرحله موازی                                                    مرحله متوالی                          

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  : 14ثال م
مرحله دوم حساب محصولی در دو مرحله تشکیل می گردد که محصول تکمیل شده مرحله اول به عنوان مواد خام       

. واحد محصول تکمیل گردیده است 1000شده انتقال می یابد و در طی دوره ی ساخته شده و پس از تکمیل به انبار کاال
  :اطالعات زیر مربوط به یک دوره مالی می باشد

  2مرحله   1مرحله   شرح
  40.000  30.000  محصول در جریان ساخت اول دوره

  300.000  400.000   مواد مصرف شده
  200.000  500.000   دستمزد مستقیم

  150.000  100.000   سربار ساخت
  60.000  70.000  محصول در جریان ساخت پایان دوره

  مطلوب است تنظیم حساب مراحل و محاسبه یک واحد محصول تکمیل شده یک واحد؟
 1حساب مرحله

  70.000  دوره پایانمحصول در جریان ساخت  30.000 محصول در جریان ساخت اول دوره
  960.000  2تکمیل شده نقل به مرحله محصول 400.000  مواد مصرف شده
    500.000  دستمزد مستقیم

    100.000  سربار ساخت
 1.030.000  1.030.000  

  کفش  کیف  کمربند

  مرحله
  مقدماتی

  مدارالکترونیکی
  مرحله اول

  مونتاژ

  جعبه
 مرحله سوم

  المپ تصویر
 مرحله دوم

  ریسندگی
  مرحله اول

  رنگرزی
  مرحله دوم

  بافندگی
  مرحله سوم
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 2حساب مرحله
  60.000  دوره پایانمحصول در جریان ساخت  40.000 محصول در جریان ساخت اول دوره
  1.590.000  انبارمحصول تکمیل شده نقل به  960.000 1محصول تکمیل شده نقل از مرحله

    300.000  مواد مصرف شده
    200.000  دستمزد مستقیم

    150.000  سربار ساخت
 .000650.1  .000650.1  

 انبار کاالی ساخته شده
   1.590.000  2در مرحله 

  1000 ÷ 1.590.000=   1590قیمت یک واحد                                                                               
  ضایعات 

ضایعاتی که قابل پیش بینی می باشد و معموالً بر اثر تجربیات و سنوات گذشته برآورد می شود که  :ضایعات عادی   
  .معموالً غیر قابل پیشگیری است

مازاد ضایعات عادی را ضایعات غیر عادی می گویند که این ضایعات غیر قابل پیش بینی است اما  :ضایعات غیر عادی   
  .قابل پیشگیری می باشد

  .تولیدی که پس از کسب ضایعات عادی بایستی صورت گیرد تولید نرمال می گویند :تولید نرمال
اما هزینه های ضایعات غیر عادی به عنوان  هزینه های ضایعات عادی به محصوالت تکمیل شده سرشکن می شوند و     

  .زیان برای موسسه به حساب می آید
اگر محصول تکمیل شده بیشتر از تولید نرمال گردد بازده فوق العاده خواهیم داشت که بازده فوق العاده  :بازده غیر عادی

  .به عنوان سود برای موسسه خواهد بود
  : 15ثال م

ریال وارد مرحله دوم  30واحد مواد خام از قرار هر واحد  1000تکمیل می شود در مرحله اول محصولی در دو مرحله       
محصول تکمیل شده مرحله اول به مرحله دوم انتقال . شده سپس هزینه های دیگر به آن اضافه می شود تا تکمیل شود

  :اطالعات زیر مربوط به یک دوره مالی می باشد. می یابد
  2ه مرحل  1مرحله   شرح

   50.000  20.000   مواد کمکی
  30.000  50.000   دستمزد مستقیم

  46.650  145.000   سربار ساخت
  وارده% 10  وارده%10   ضایعات عادی

  ریال 40  ریال20  قیمت فروش هر واحد ضایعات
  800  850   محصول تکمیل شده

شده و حساب ضایعات غیر عادی و بازده غیر مطلوب است تنظیم حساب مراحل و محاسبه یک واحد کاالی ساخته 
  عادی؟
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 حساب مرحله اول
  مبلغ  فی  تعداد  شرح مبلغ فی تعداد  شرح

 106.250  125  850  2ه لمحصول تکمیل شده به مرح 30000 30 1000 مواد وارده
  2000  20  100  ضایعات عادی 20000    مواد کمکی

  6250  125  50  ضایعات غیر عادی 50000   دستمزد
        145000    سربار ساخت

 1000  114.500  1000    114.500  
ضایعات عادی     1000  10% = 100 

قیمت هر واحد سالم                          900 = 100 – 1000  تولید نرمال  = 
جمع هزینه ها  مرحله ارزش ضایعات عادی

تولید نرمال  

ضایعات غیر عادی    900 – 850 = 50                    
.

  

 
  

    سود و زیان صنعتی/ ح   ضایعات غیر عادی/ ح 

6250  
  درآمد حاصل از فروش

   ضایعات عادی
1000 = 50 × 20  

  ضایعات غیر عادی/ ح   
5250  

  

 نقل به سود و زیان صنعتی  
5250  

 

6250  6250  
 دومحساب مرحله

  مبلغ  فی  تعداد  شرح مبلغ فی تعداد  شرح
  240.000  300  800   محصول تکمیل شده 106.250 125 850  انتقال از مرحله اول

  3400  40  85  ضایعات عادی 50000    مواد کمکی
        30000   دستمزد

        46650    سربار ساخت
        10500  35  بازده غیر عادی

 885  243.400  885    243.400 
ضایعات عادی     850  10% = 85 

قیمت هر واحد سالم                          765 = 85 – 800  تولید نرمال  = 
جمع هزینه ها  مرحله ارزش ضایعات عادی

تولید نرمال  

بازده غیر عادی    800 – 765 = 35                    
.
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    سود و زیان صنعتی/ ح   غیر عادیضایعات / ح 
  بابت ضایع نشدن

1400 = 40 × 35  
9100  

  درآمد حاصل از فروش
   ضایعات عادی

10500 = 300 × 35  

  ضایعات غیر عادی/ ح   
5250  

  از حساب بازده غیر عادی
9100  

10500  10500  
  

    معادل آحاد تکمیل شده
با توجه به کاالهای تکمیل شده و درصد کاالهای در جریان ساخت  ه این است که یک موسسهمنظور از آحاد تکمیل شد    

اول دوره و آخر دوره معادل چه تعداد کاال تکمیل نموده است که اگر هزینه ها بر معادل کاالی تکمیل شده تقسیم شود 
  .هزینه یک واحد کاال بدست می آید

     
 معادل آحاد تکمیل شده

  2000  محصول تکمیل شده
  100 200×%50معادل در جریان ساخت پایان دوره: اضافه میشود
  2100 )روش میانگین( معادل آحاد 
 ) 225(  300×%75معادل در جریان ساخت اول دوره: کسر میشود

  1875  مواد آحاد تکمیل شده
  
  : 15ثال م 

ریال وارد مرحله شده و  10واحد مواد از قرار هر واحد  1000در ابتدا دوره : محصولی در یک مرحله تکمیل می گردد      
واحد محصول  800در طی دوره . ی گرددمریال به آن اضافه شده تکمیل  17000ریال و سربار ساخت  27000سپس دستمزد 

و از نظر دستمزد % ) 100( خت وجود دارد که از نظر مواد تکمیل واحد در جریان سا 200تکمیل گردیده و در پایان دوره 
  تنظیم حساب مرحله و محاسبه یک واحد کاالی تکمیل شده؟: مطلوب است. تکمیل است% 25و از نظر سربار % 50
  

   )روش میانگین (حساب مرحله
  مبلغ  فی  تعداد  شرح مبلغ فی تعداد  شرح

  48.000  60  800  محصول تکمیل شده  10000 10 1000 مواد وارده
  6000    200 در جریان ساخت پایان دوره 27000   دستمزد

        17000    سربار ساخت
 1000  000.54  1000    000.54  

  
  

user
New Stamp

user
New Stamp
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  از نظر سربار   از نظر دستمزد  از نظر مواد  روش میانگین معادل آحاد تکمیل شده
  800   800  800   محصول تکمیل شده

        معادل در جریان ساخت دوره : اضافه میشود
100 %× 200   200      
50 %× 200     100     
25 %× 200       50  

  850   900  1000  معادل آحاد تکمیل شده
  17000   27000  10000  هزینه های جاری

   ÷  ÷   ÷  
  850   900  1000   معادل آحاد

  20   30  10  هزینه هر واحد
 60  واحد تکمیل شدهقیمت یک 
    مواد     200×100% × 10=  2000

  دستمزد  200×%50 × 30=  3000  ساخت پایان دوره ارزش کاالی در جریان 

  سربار     200×25% × 20=  1000

          6000     
  : 16ثال م

واحد کاالی در جریان ساخت وجود دارد که از نظر مواد  100در ابتدا دوره : محصولی در یک مرحله تکمیل می گردد      
ریال و سربار  1200ریال و دستمزد  3000تکمیل است و هزینه های مواد % 50و از نظر % 60و از نظر دستمزد % ) 10( تکمیل 

ریال و  21000ریال و دستمزد  32000ام به تولید شده که هزینه های مواد واحد اقد 1000در طی دوره . می باشدریال  5000
واحد محصول تکمیل گردیده و بقیه در جریان ساخت می باشد که  900در پایان دوره . ریال می باشد 45000سربار ساخت 

: مطلوب است. می باشد% 60و از نظر سربار % 40و از نظر دستمزد % ) 100( محصول در جریان ساخت از نظر مواد تکمیل 
  .FIFOه یک واحد محصول و تنظیم حساب مرحله از روش میانگین و روش بهای تمام شد

 ٣٠٠٠+  ١٢٠٠+  ۵٠٠=  ۴٧٠٠ *                               )روش میانگین(حساب مرحله

  مبلغ  فی  تعداد  شرح مبلغ فی تعداد  شرح
  13.530    200 در جریان ساخت پایان دوره *47000  100  کاالی در جریان ساخت اول دوره

  89.170  99/ 087  900  محصول تکمیل شده    1000  اقدام به تولید
         32000   مواد

         21000   دستمزد
        45000    سربار ساخت

 1100  700.102  1100    700.102  
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  از نظر سربار   دستمزداز نظر  از نظر مواد  روش میانگین معادل آحاد تکمیل شده
  900   900  900   محصول تکمیل شده

        معادل در جریان ساخت دوره : اضافه میشود
100 %× 200   200      
40 %× 200     80     
60 %× 200       120  

  1020   980  1100  معادل آحاد تکمیل شده
  45000   21000  32000  هزینه های جاری

  500   1200  3000  هزینه های اول دوره
  45500   22200  35000  جمع هزینه ها

   ÷  ÷   ÷  
  1020   980  1100   معادل آحاد

  607/44   653/22  818/31  هزینه هر واحد
 078/99  قیمت یک واحد تکمیل شده

   مواد     200×100% × 818/31=  6364
  دستمزد  200×%40× 653/22=  1813  ساخت پایان دوره ارزش کاالی در جریان 

  سربار     200×60%× 607/44=  5353
         13530     

 ٣٠٠٠+  ١٢٠٠+  ۵٠٠=  FIFO                                 (* ۴٧٠٠روش(حساب مرحله

  مبلغ  فی  تعداد  شرح مبلغ فی تعداد  شرح
 13.793    200 پایان دورهدر جریان ساخت  *47000  100  کاالی در جریان ساخت اول دوره

 88.907    900  محصول تکمیل شده    1000  اقدام به تولید
        32000   مواد

        21000   دستمزد
        45000    سربار ساخت

 1100  700.102  1100    700.102  
  از نظر سربار   از نظر دستمزد  از نظر مواد   FIFOمعادل آحاد تکمیل شده روش

  900   900  900   شدهمحصول تکمیل 
        معادل در جریان ساخت دوره : اضافه میشود

100 %× 200   200      
40 %× 200     80     
60 %× 200       120  

   1100  980   1020  
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 معادل در جریان ساخت دوره : میشود کسر
100 %× 100   )100(      
60 %× 200     )60 (     
50 %× 200        )50 (  

  970   920  1000  معادل آحاد تکمیل شده
  45000   21000  32000  هزینه های جاری

   ÷  ÷   ÷  
  970   920  1000   معادل آحاد

  391/44   826/22  32  هزینه هر واحد
 217/101  قیمت تکمیل شده یک واحد این دوره

 
 ارزش کاالی تکمیل شده

  مواد     % 100واحد100برای                             =3000
  دستمزد   100+12000×)100%-60%(×826/22=04/2113

  سربار     500 +100×)100%-50%(×391/46=     2820
  واحد 800برای       88907 = 7933 + 80974 = 101/217  800                  

6400=       32×100%× 200 
1826=826/22×40%× 200 
5567=391/44×60%× 200 

13530                                 

  
  : 17ثال م
واحد محصول در جریان ساخت وجود دارد که از نظر  2000لی در یک مرحله تکمیل می گردد که در ابتدای دوره محصو  

تکمیل است و هزینه های آن از نظر مواد و دستمزد و % 40تکمیل و از نظر سربار % 50تکمیل و از نظر دستمزد % 100مواد 
واحد می باشد و هزینه های مواد  10000اقدام به تولید . ریال می باشد 40.000ریال و  100.000ریال،  400.000سربار به ترتیب 

در پایان . ریال به آن اضافه شده تا تکمیل گردد 480.000ریال و  1.050.000ریال،  2.000.000و دستمزد و سربار به ترتیب 
تکمیل و % 100انز نظر مواد  واحد محصول در جریان ساخت وجود دارد که محصول در جریان ساخت پایان دوره 1000دوره 

مطلوب است تنظیم . تکمیل است و بقیه محصوالت تکمیل گردیده است% 80تکمیل و از نظر سربار % 70از نظر دستمزد 
حساب مرحله و محاسبه قیمت تمام شده یک واحد محصول و ارزش محصول در جریان ساخت پایان دوره از روش های 

  .FIFOمیانگین و 
  
  

user
New Stamp
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 ۴٠٠٠٠٠+  ١٠٠٠٠+  ۴٠٠٠٠=  ۵۴٠٠٠٠ *)                                روش میانگین(حساب مرحله

  مبلغ  فی  تعداد  شرح مبلغ فی تعداد  شرح
کاالی در جریان ساخت اول 

در جریان ساخت پایان   *540000    2000  دوره
  304.056    1000 دوره

 3.765.940  342/ 3583  11000  محصول تکمیل شده    10000  اقدام به تولید
         2000000   مواد

         1050000   دستمزد
        480000    سربار ساخت

 12000  4.070.000  12000    4.070.000  
 

  
  از نظر سربار   از نظر دستمزد  از نظر مواد   معادل آحاد تکمیل شده روش میانگین

  11000   11000  11000   محصول تکمیل شده
        معادل در جریان ساخت دوره : اضافه میشود

100 %× 1000   1000      
70 %× 1000     700    
80 %× 200       800  

  11800   11700  12000  معادل آحاد تکمیل شده
  480000   1050000  2000000  هزینه های جاری
  40000   100000  400000  هزینه اول دوره
  520.000   1.150.000  2.400.000   جمع هزینه ها

   ÷  ÷  ÷  
  11800   11700  12000   معادل آحاد

  0677/44   2905/98  200   هزینه هر واحد
 3583/342  قیمت یک واحد تکمیل شده

  
  

  

   مواد     1000×100% × 200=  200.000
  دستمزد  1000×%70 × 290/98= 68.803  ساخت پایان دوره ارزش کاالی در جریان 

  سربار     1000×80% × 067/44= 35.253
 304.056       
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 ٣٠٠٠+  ١٢٠٠+  ۵٠٠=  FIFO                                 (* ۴٧٠٠روش(حساب مرحله

  مبلغ  فی  تعداد  شرح مبلغ فی تعداد  شرح
  303.600    1000  پایان دورهدر جریان ساخت  *540.000  2000  کاالی در جریان ساخت اول دوره

  3.766.400    11000  محصول تکمیل شده    10000  اقدام به تولید
         2.000.000   مواد

         1.050.000   دستمزد
        480.000    سربار ساخت

 12000  4.070.000  12000    4.070.000  
  نظر سربار از   از نظر دستمزد  از نظر مواد   FIFOمعادل آحاد تکمیل شده روش

  11000   11000  11000   محصول تکمیل شده
        معادل در جریان ساخت دوره : اضافه میشود

100 %× 1000   1000      
70 %× 1000     700    
80 %× 1000       800  

   12000  11700   11800  
        معادل در جریان ساخت دوره : میشود کسر

100 %× 2000   )2000(      
50 %× 2000     )500 (     
40 %× 2000        )800 (  

  11400   10700  10000  معادل آحاد تکمیل شده
  480.000   1.050.000  2.000.000  هزینه های جاری

   ÷  ÷  ÷  
  11400   10700  10000   معادل آحاد

  6363/43   131/98  200   هزینه هر واحد
 761/341  این دورهیک واحد تکمیل شدهقیمت

 ارزش کاالی تکمیل شده
  مواد     % 100                                                    =400.000

  دستمزد   2000+100.000×)100%-50%(×131/98=  198.131
  سربار     2000+40.000×)100%-40%(×6363/43=  54/92.363

                  9000 341/761 = 3.075.903 + 690.496 = 3.766.400٩٠٠٠   ٢٠٠٠ – ١١٠٠٠ 

200.000=       200×100%×1000 
56/68.691=131/98×70%×1000 

04/34.909=6363/43×80%×1000 
303.600                                       
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  سفارش کارسیستم 
یک نوع سیستم هزینه یابی است و بیشتر برای موسساتی بکار می رود که سفارش کار قبول می کنند و یا هر     

تعمیرگاه های مجاز ماشین، بیمارستان ها، موسسات و شرکت : مانند. چند وقت به یک نوع کار اشتغال دارند
  ....بطور ساده، مانند کابینت سازی و های پیمانکاری که پروژه های مختلف را قبول می کنند و 

معموالً این نوع شرکت ها برای هر سفارش یا کاری که قبول می کنند یک برگ سفارش تنظیم می کنند و     
  .کلیه هزینه هایی که در آن مصرف می کنند در این برگ یادداشت می کنند تا قیمت تمام شده بدست بیاید

با این تفاوت که برای هر یک . ثبت دفتر روزنامه در این موسسات همان سیستم دائمی است که قبالً گفته شد    
  .از سفارشات یک دفتر معین در نظر می گیرند

  نمونه فرم برگ سفارش کاال
  :تاریخ دریافت سفارش  :شماره سفارش
  :تاریخ تحویل سفارش  :نوع سفارش

  :سفارشپیش دریافت   :قیمت سفارش
  مالحظه  سربار دستمزد مواد  شرح

  

    مبلغ  قسمت مبلغ واحد 5 4 3 2  1
  :جمع مواد            
  :جمع دستمزد            
  :جمع سربار            
              
  :بهای تمام شده            
  :فروش            

  :سود             
  : 18ثال م
سیستم سفارش کاال استفاده می کندف سفارشی را از آقای احمدی کارگاه کابینت سازی آقای حسینی که از   

و تاریخ تحویل آن  17/5تاریخ دریافت سفارش . را به آن اختصاص داده است 100و شماره ثبت  دریافت کرده
دستمزد کارگران : دستمزد.  100.000، رنگ 300.000فلز : مواد: هزینه های این سفارش عبارتند از.  است 27/5

و دستمزد کارگران  8.000ساعت از قرار هر ساعت  5کارگران جوشکار  ،6.000ساعت از قرار هر ساعت  6ر برشکا
. بهای اولیه می باشد% 20ریال می باشد و سربار ساخت بر اساس  8.000ساعت از قرار هر ساعت  3رنگ کار 

تنظیم برگ : مطلوب است. سود نسبت به قیمت فروش در نظر گرفته می شود% 25قیمت فروش با توجه به 
  هزینه سفارش و محاسبه قیمت تمام شده و سود ناخالص و ثبت هزینه های مصرف شده برای این سفارش؟
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  17/5: تاریخ دریافت سفارش  100: شماره سفارش
  27/5:تاریخ تحویل سفارش کابینت آشپزخانه: نوع سفارش

  0: پیش دریافت سفارش  800.000: قیمت سفارش
  مالحظه  سربار دستمزد  مواد

    مبلغ  سربار جمع فی ساعت مبلغ  فی نوع مواد
  400.000  :جمع مواد  100.000  %20بهای اولیه   36.000  6.000  6  300.000    فلز
  100.000  :جمع دستمزد      40.000  8.000  5  100.000    رنگ
  100.000  :جمع سربار      24.000  8.000  3     
   400.000      100.000        
  600.000  :بهای تمام شده           
  800.000  :فروش           
  200.000  :سود ناخالص             

  بهای اولیه =مواد + دستمزد   400.000+  100.000 = 500.000
  سربار% 25 × 500.000=  100.000

600.000 – x = x25  % سود =فروش  –بهای تمام شده  
    x25 % - x= 600.000       /. = 800.000فروش 

  :ثبت 
  400.000کنترل کاالی در جریان ساخت    1
  400.000               100سفارش    

  400.000کنترل مواد                                                   
  300.000فلز                                       
  100.000رنگ                                       

  100.000کنترل کاالی در جریان ساخت    2
  100.000               100سفارش    

  100.000کنترل دستمزد                                             
  36.000برشکاری                                     
  40.000جوشکاری                                    

  24.000رنگاری                                         
  100.000کنترل کاالی در جریان ساخت    3
  100.000               100سفارش    

  100.000کنترل سربار جذب شده                                             

  100سفارش ثبت 
   400.000مواد 
   100.000دستمزد 
   100.000سربار 
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    ثبت دفتر روزنامه از روش دائمی
  بستانکار بدهکار  شرح

  بستانکار/ بانک   کنترل مواد  خرید مواد
  کنترل مواد  بستانکار/ بانک   برگشت مواد
  )غیر مستقیم ( سربار ساخت     کنترل مواد  )مستقیم ( کنترل کاالی در جریان ساخت   صدور مواد به تولید/ مصرف مواد

مواد ( برگشت مواد از تولید به انبار 
  کنترل کاالی در جریان ساخت  کنترل مواد  )مستقیم 

  دستمزد پرداختنی  کنترل دستمزد  دستمزد هنگام تنظیم لیست
  مالیات پرداختنی
  بیمه پرداختنی

    
    

  بانک  دستمزد پرداختنی  پرداخت دستمزد
  )غیر مستقیم ( سربار ساخت     کنترل دستمزد  )مستقیم ( کنترل کاالی در جریان ساخت   بستن دستمزد/ تخصیص دستمزد

  صندوق/ بانک   کنترل سربار  سربار واقعی
  سربار ساخت جذب شده  کنترل کاالی در جریان ساخت  تخصیص سربار/ سربار جذب شده 

  کاالی در جریان ساختکنترل   کنترل کاالی ساخته شده  کاالی ساخته شده طی دوره
      فروش کاالی ساخته شده

  کنترل کاالی ساخته شده  قیمت بهای تمام شده کاالی فروش رفته  قیمت تمام شده) الف
  فروش  بدهکاران/ بانک   قیمت فروش) ب 
    سربار ساخت جذب شده  بستن سربار ها

  کنترل سربار  انحراف سربار  
  انحراف سربار    

بسانکار شود یعنی برای موسسه مطلوب بوده و سود است و اما اگر بدهکار شود نامطوب بوده و اگر انحراف سربار 
  .زیان خواهد بود

  :نکته*    
که اگر کم اهمیت باشد با قیمت تمام . انحراف سربار را بعضی از کتاب ها اضافه یا کسر جذب سربار می گویند      

پیگیری شود که در کدام قسمت صورت گرفته و باید به کدام قسمت شده می بندند ولی اگر با اهمیت باشد باید 
  .منظور گردد

  )    کم اهمیت ( سربار  بستن انحراف   
  *****انحراف سربار                       

  *****قیمت تمام شده کاالی فروش رفته                                 
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  : 19ثال م
را به  102و  101یک موسسه از سیستم هزینه یابی سفارش کار استفاده می کند که در ابتدای دوره سفارش       

در طی دوره . ریال است 100.000و  120.000از آنها به ترتیب صورت در جریان ساخت دارد که ارزش هر یک 
  :فعالیت های زیر صورت گرفته است

 ریال به طور نسیه 500.000خرید مواد  -1

آن مواد غیر مستقیم بوده و بقیه مستقیم می باشد  50.000ریال که  450.000ور مواد از انبار به تولید صد -2
که به تازگی قبول نومده است  103ریال آن جهت سفارش  150.000و  101ریال آن جهت س 250.000که 

 .مصرف شده است

مالیات است که براس سفارش  آن% 10ریال می باشد که  600.000: دستمزد موسسه طبق لیست دستمزد -3
 .بطور مساوی تخصیص یافته است 103و  102و  101

% 30برابر  101ریال پرداخت شده است که نرخ جذب سربار برای سفارش  200.000سربار ساخت جمعاً  -4
دستمزد جذب گردیده % 45برابر  103دستمزد و برای سفارش % 24برابر  102دستمزد و برای سفارش 

 .هنوز در جریان ساخت است 103تکمیل گردیده ولی سفارش  102و  101در پایان دوره سفارش  .است

با توجه به اینکه . سود نسبت به قیمت تمام شده به فروش رسیده اند% 20هر یک با  102و  101سفارس  - 5
 . کم اهمیت باشد) انحراف سربار (         اضافه یا کسر جذب سربار 

  .ثبت های مربوطه را انجام دهید:اوالً      
  گزارش عملکرد سود و زیان را تنظیم نمایید: ثانیاً     

   500.000            کنترل مواد 1
  500.000بستانکاران                                                             

   400.000 کاالی در جریان ساخت   کنترل  2
  250.000    101سفارش               
  150.000    103سفارش               

   50.000سربار ساخت                                     
  450.000کنترل مواد                                                             

  600.000کنترل دستمزد     3/1
  540.000دستمزد پرداختنی                                                           

  60.000مالیات پرداختنی                                                               
  600.000کنترل در جریان ساخت         3/2

  200.000   101سفارش           
  200.000   102ارش سف          
  200.000   103سفارش           

  600.000کنترل دستمزد                                                        

  101سفارش 
  4/2630.000  120.000م
2250.000    
3/2200.000    
4/160.000    

630.000  630.000  
  کنترل کاالی در جریان ساخت

  4/2978.000  220.000م
2400.000    
3/2600.000    
4/1198.000    

    
  103سفارش 

1150.000    
3/2200.000    
4/190.000    

    
  102سفارش 

  4/2348.000  100.000م
3/2200.000    
4/148.000    

348.000  348.000  



دانشجو منصور نوریآقا محمدی                                                                : استاد :                          نام درس 
 1حسابداری صنعتی      

 

‐ 29 ‐  
 

 

  200.000کنترل سربار ساخت         4
  200.000بانک                                                                 

  198.000      کنترل کاالی در جریان ساخت    4/1
  200.000×%30=60.000سفارش  101
  200.000×%24=48.000سفارش  102
  200.000×%45=90.000سفارش  101

  198.000سربار جذب شده                                           
  978.000کنترل کاالی ساخته شده       4/2

  978.000کنترل کاالی در جریان ساخت                                     
  630.000     101سفارش                                           
  348.000   102سفارش                                           

  101فروش  →   630.000 ×% 20 = 126.000سود     
  فروش =بهای تمام شده + سود 

       630.000+  126.000 = 765.000       101فروش 
   348.000+  69.600 = 417.600     102فروش 

   978.000بهای تمام شده کاالی فروش رفته     5
  978.000کنترل کاالی ساخته شده                                                               

  1.173.600بانک   5/1
  1.173.600فروش                                      

  197.000سربار ساخت جذب شده   6
  52.000انحراف سربار                         

  250.000ساخت کنترل سربار                                                         
  52.000بهای تمام شده کاالی فروش رفته   7

  52.000انحراف سربار                                                                    
  صورت عملکرد

  1.173.600فروش                                        
  ) 1.030.000( تمام شده کاالی فروش رفته -

------------------------------  
  143.600            سود ناخالص                      

  سربار ساخت
250.000  6250.000  
4200.000    

250.000  250.000  
  سربار جذب شده 

6198.000  4/1198.000  
    

  کنترل کاالی ساخته شده
4/2978.000  5978.000  

    
  کاالی فروش رفته. ت . ب 
5978.000    
752.000    

1.030.000    

  فروش
  5/11.173.600  
    
    

   انحراف سربار
6.00052  7.00052  

    

user
New Stamp
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  : 20ثال م
 350.000و  200.000، 100.000مانده حساب های مواد و کاالی در جریان ساخت و کاالی ساخته شده به ترتیب       

 11ریال می باشد و سفارش  80.000و  120.000در جریان ساخت است که به ترتیب  13و  12ریال است که سفارش 
  :فعالیت های طی دوره شامل. ی ساخته شده نگهداری می شودتکمیل گردیده و در انبار کاال

 .ریال آن مواد غیر مستقیم می باشد 100.000ریال بطور نقد که  1.000.000خرید مواد  -1

و بقیه  13ریال برای سفارش  200.000و  12ریال برای سفارش  100.000ریال که  720.000مواد صادره به تولید  -2
 .افت گردیده می باشدکه تازه دری 14برای سفارش 

ریال برای سفارش  200.000ریال دستمزد غیر مستقیم بوده و  100.000ریال که  900.000دستمزد محاسبه شده  -3
 .اختصاص یافته است 14و  13و بقیه به سفارش  12

 .ریال به سفارش دهنده تحویل داده شد 450.000به قیمت  11سفارش  -4

به  14و  13،  12می باشد و سربار جذب شده برای سفارشات ریال  150.000سربار ساخت پرداخت شده  - 5
 .این دوره می باشد) جذب شده ( دستمزد پرداختنی % 20و % 15، % 10ترتیب 

با  12تکمیل گردیده و به انبار کاالی ساخته شده انتقال یافته است و سفارش  13و  12در پایان دوره سفارش  -6
در انبار نگهداری می شود و  13دهنده تحویل گردید و سفارش  سود نسبت به قیمت فروش سفارش% 20

 .هنوز در جریان ساخت است 14سفارش 

  ثبت های مربوطه  -الف :  مطلوب است
  تنظیم حساب سفارشات –ب                        
  محاسبه صورت عملکرد  -ج                        

   1.000.000کنترل مواد             1
  1.000.000بانک                                                             

   720.000کنترل کاالی در جریان ساخت     2
  100.000    12سفارش               
  200.000    13سفارش               
  420.000    14سفارش               

  450.000کنترل مواد                                                             
  900.000کنترل دستمزد     3/1

  900.000دستمزد پرداختنی                                                           
  800.000کنترل در جریان ساخت         3/2

  200.000   12سفارش           
  200.000   13سفارش           
  300.000   14سفارش           

                                      100.000کنترل سربار ساخت                       
  900.000کنترل دستمزد                                                                   

  

  کنترل مواد 
    100.000م 
11.000.000    

    
  13سفارش 

  440.000  120.000م 
2 100.000    
3/2 200.000    
5/2 20.000    

440.000  440.000  
    

  کنترل کاالی در جریان ساخت 
  1.065.000 1/6  200.000م 
2 720.000    
3/2 800.000    
5/2 125.000    

    
  11سفارش 

350.000  350.000  
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  250.000ب ت ک ف           4/1
  250.000کنترل کاالی ساخته سده                                   

  450.000بانک                   4/2
  450.000فروش                                                             

  150.000کنترل سربار ساخت        5/1
  150.000بانک                                                                  

  125.000             کنترل کاالی در جریان ساخت 2/5
  20.000     12سفارش % 10                
  45.000     13سفارش % 15               

  60.000     14سفارش % 10                 
  125.000سربار ساخت جذب شده                                                

  1.065.000  کنترل کاالی ساخته شده طی دوره      6/1
  1.065.000 کنترل کاالی در جریان ساخت                                                   

  440.000      12سفارش                                                     
  625.000      13سفارش                                                     

  440.000ب ت ک ف              2/6
  440.000کنترل کاالی ساخته شده طی دوره                                     

  550.000بانک  
  %+  100 →  550.000فروش                                         

  125.000   سربار جذب شده      7
  125.000انحراف سربار                  

  250.000کنترل سربار ساخت                                     
  125.000ب ت ک ف           8

  125.000انحراف سربار                                               
  صورت عملکرد

  1.000.000فروش                                        
  ) 915.000(                  ب ت ک ف -

------------------------------  
  85.000سود ناخالص                             

  

  13سفارش 
  625.000 1/6  80.000م 
2 200.000    
3/2 300.000    
2/5 45.000    

  625.000  625.000م 
    

  کنترل دستمزد 
1/3 900.000  2/3 900.000  

    
  کنترل کاالی ساخته شده

  25.000 1/4  350.000م 
1/6 1.065.000  2/6 440.000  

    625.000م 
    

  14سفارش 
2 420.000    
3/2 300.00    
5/2 60.000    

    
  کنترل سربار

2/3 100.000  7 250.000  
1/5 150.000    

  250.000  م250.000
    

user
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  : 21ثال م) نمونه مسائل ( 
  :می باشد به شرح زیر است 3و  2و  1تسهیم اولیه در یک موسسه که دو دایره تولیدی و سه دایره خدماتی       

 20.000و خدماتی سه  30.000خدماتی دو  – 50.000خدماتی یک  -  80.000:  تولیدی ب  - 100.000: تولیدی الف 
  :می باشد و جدول زیر اطالعات مربوط به موسسه را نشان می دهد

  2خدماتی   2خدماتی   1خدماتی  تولیدی ب تولیدی الف  شرح
   5  5  10 20 20  )نفر ( تعداد کارکنان 

   10  25  100 100 200 )متر مربع ( بنا  مساحت زیر
  50  --  -- 4000 5000 )ساعت ( ساعت کار ماشین 

با توجه به این که دایره خدماتی که هزینه اش بیشتر است اولویت دارد و مبنای تسهیم برای دایره خدمات    
تسهیم ثانویه از روش باشد یک تعداد کارکنان و خدماتی دو مساحت زیر بنا و خدماتی سه ساعت کار ماشین 

  ساعت کار ماشین محاسبه کنید؟ 1یک طرفه حساب کنید و نرخ جذب سربار را برای 

  دوایر خدماتی  دوایر تولیدی  جمع هزینه ها  مبنای تسهیم  شرح
  3خدماتی   2خدماتی   1خدماتی   تولیدی ب  تولیدی الف

  20.000  30.000  50.000  80.000 100.000 280.000   تسهیم اولیه
  5.000  5.000  ) 50.000(   20.000 20.000  تعداد کارکنان 1خدماتی
  5.000  ) 35.000*(   --  10.000 20.000  مساحت زیر بنا 2خدماتی
  ) 30.000(   ---  --  350/13 650/16  ساعت کار ماشین 3خدماتی

  ---  ---  --  350/123 650/156 280.000  تسهیم اولیه
  .به طرف دیگر کمک می کند در یک طرف کمک نمی گیرد ولی*

تعداد کارکنان :الف   5.000 =  (  2خدماتی    5.000 =  (  1خدماتی    20.000 =  ( ب     20.000 =  ( 

مساحت زیربنا :الف   ) . . ( ب       20.000 =  . (  3خدماتی    10.000 =   = 5.000    

ساعت کار ماشین :الف   ) 30.000 30.000 ( ب      16/650     13/350       

/ :نرخ جذب سربار الف / / :نرخ جذب سربار ب          /  

 
  : 22ثال م

آن هزینه متغیر واحد و بقیه  3/1ریال است که  300واحد  2000تمام شده یک واحد محصول در سطح قیمت    
موسسه با افزایش سطح تولید می خواهد قیمت تمام شده هر واحد را کاهش دهد . هزینه ثابت واحد خواهد بود

   باشد؟ ریال برساند معیین کنید چه تعداد باید تولید کند یا سطح تولید چقدر 150و به 
  بهای تمام شده هزینه متغیر واحد هزینه ثابت واحد هزینه ثابت کل  سطح تولید
2000  400000 200 100  300  
8000  400000 50 100  150  
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  .هزینه ثابت کل در همه سطح یکسان می باشد و متغیر واحد نیز در همه سطح یکسان است*
 = بهای تمام شده یک واحد محصول 

هزینه متغیر کل   هزینه ثابت کل
سطح تولید       

ثابت کل  400.000 = 200  200        100  300  

          200 

150 =     150 = 400000 + 100x   150‐100x = 400000  50x = 400000   

x=80000 
  : 23ثال م

واحد در جریان ساخت است که محصول در  200محصولی در یک مرحله تکمیل می گردد که در ابتدای دوره    
ارزش محصول در . تکمیل است% 60و % 50جریان ساخت از نظر مواد تکمیل و از نظر دستمزد و سربار به ترتیب 

جمعاً ( ریال است  6.000ار ساخت ریال و سرب 5.000ریال و دستمزد  20.000جریان ساخت اول دوره از نظر مواد 
اقدام به تولید در هر مرحله می باشد و % 10واحد می باشد که ضایعات عادی  1000اقدام به تولید ). ریال  31.000

 250واحد و محصول در جریان ساخت پایان دوره  800محصول تکمیل شده . مازاد بر آن ضایعات غیر عادی است
هزینه های این دوره مواد . تکمیل است% 20و از نظر سربار % 40و از نظر دستمزد واحد که از نظر مواد تکمیل 

مطلوب است تنظیم حساب مرحله و . ریال می باشد 40.000ریال و سربار ساخت  55.000ریال و دستمزد  100.000
 .FiFOقیمت یک واحد محصول تکمیل شده از روش میانگین و 

 ٢٠.٠٠٠+  ۵.٠٠٠+  ۶.٠٠٠=  ٣١.٠٠٠ *                          )     روش میانگین(حساب مرحله 

  مبلغ  فی  تعداد شرح مبلغ فی تعداد  شرح
  06/36.144   250  در جریان ساخت پایان دوره *31.000  200  کاالی در جریان ساخت اول دوره

 84/178.687  223/ 3598 800  محصول تکمیل شده    1000  اقدام به تولید
      100  ضایعات عادی 100.000   مواد

  99/11.167  223/ 3598  50  ضایعات غیر عادی 55.000   دستمزد
        40.000    سربار ساخت

 1200  226.000  1200    226.000  
  از نظر سربار    از نظر دستمزد    از نظر مواد   معادل آحاد تکمیل شده روش میانگین

  800    800   800   محصول تکمیل شده
            معادل در جریان ساخت دوره : اضافه میشود

100 %×250  250         
40 %×250     100      
20 %×250         50  

  50    50   50    ضایعات غیر عادی: اضافه میشود
  900    950   1100  معادل آحاد تکمیل شده
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  40.000    55.000   100.000  هزینه های جاری
  6.000    5.000   20.000  هزینه اول دوره
  46.000    60.000   120.000  جمع هزینه ها

   ÷   ÷    ÷  
  900    950   1100  معادل آحاد

  111/51 +  1578/63 + 09090/109  هزینه هر واحد
  3598/223  قیمت یک واحد تکمیل شده

   مواد     250×100%×09090/109=  725/27.272
 دستمزد  250×%40×1578/63   = 78/6.315 ساخت پایان دوره ارزش کاالی در جریان 

 سربار     250×20%×111/51      = 55/2.555
                06/36.144     

 ٢٠.٠٠٠+  ٠٠٠.۵+  ٠٠٠.۶=  ٣١.٠٠٠ *)                                 FIFOروش(حساب مرحله

  مبلغ  فی  تعداد شرح مبلغ فی تعداد  شرح
 455/36.812   250  در جریان ساخت پایان دوره *31.000  200  کاالی در جریان ساخت اول دوره

  6/177.832   800  محصول تکمیل شده    1000  اقدام به تولید
      100  ضایعات عادی 100.000   مواد

  945/11.354  227/ 0989  50  ضایعات غیر عادی 55.000   دستمزد
        40.000    سربار ساخت

 1200  226.000  1200    226.000  
  از نظر سربار    از نظر دستمزد    از نظر مواد   FIFOمعادل آحاد تکمیل شده روش

  800    800   800   محصول تکمیل شده
            معادل در جریان ساخت دوره : اضافه میشود

100 %×250  250         
40 %×250     100      
20 %×250         50  

  50    50   50    ضایعات غیر عادی: اضافه میشود
  900    950   1100  معادل آحاد تکمیل شده

           معادل در جریان ساخت دوره : میشود کسر
100 %×200  )200(         
50 %×200      )100 (      
60 %×200          )120 (  

  780    850   900  معادل آحاد تکمیل شده
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  40.000    55.000   100.000  هزینه های جاری
   ÷   ÷    ÷  

  780    850   900  معادل آحاد
  2820/51    705/64   111/111  هزینه هر واحد

  0989/227  قیمت تکمیل شده یک واحد این دوره
   مواد     250×100%×111/111=775/2.777

 دستمزد  250×%40×705/64 = 58/6.470 ساخت پایان دوره ارزش کاالی در جریان 
 سربار     250×20%×282/51 = 1/2.564

                     455/36.812    
 ارزش کاالی تکمیل شده

  مواد    100%                                                     =20.000
  دستمزد   200+5000×)100%-50%(×705/64= 58/11.470
  سربار     200+6000×)100%-60%(×2820/51= 56/10.102
                                                     واحد اول دوره 200قیمت 14/41.573

تعداد واحدی که بعداٌ تکمیل شده است  600 × 272/0989 = 136.259/34    
  

6/177.832 
  

  1پایان جزوه حسابداری صنعتی 
  استاد آقا محمدی

 کننده جزوه منصور نوری تهیه
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