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  تدوين استراتژيك هاي كلي و برنامه هاي بلند مدتـ  ١
  تصميم گيري براي چگونگي تخصيص منابعـ  ٢
  امه ريزي و كنترل عملياتبرنـ  ٣
  سنجش عملكرد و ارزيابي كاركنانـ  ٤
  گزارش گيري مالي برون سازماني با رعايت استانداردهاـ  ٥
  

ات واحد تجاري به و كنترل عملي؛ هدايت اشخاصي كه براي برنامه ريزي 
  عمليات داخلي واحد تجاري تاثير مي گذارد.؛ بر  اين اطالعات نياز دارند و تصميم هاي آنها

اطالعات گزارش شده واحد تجاري در رابطه با  استفاده از اشخاصي كه با
 دولت  ؛، مشتريان  اعطا كنندگان تسهيالت مالي ، مهمترين آن ها سرمايه گذاران وخود تصميم گيري مي كنند 

  مي باشند.و ... 
  

  حسابداري مديريتـ  ٢ـ  حسابداري ماليـ  ١
  

  

 حسابداري مالي حسابداري مديريت
مورد نياز مديريت براي برنامه ريزي ـ   تهيه اطالعات هدف

 كنترل و تصميم گيري
 تهيه صورت هاي مالي

 كنندگان استفاده  بيرون سازماني درون سازماني

 الزامي مي باشد مورد ندارد
 رعايت استانداردهاي 

 سابداريح

 نوع گزارشات صورت هاي مالي اساسي يستگي به نياز مدير

 دوره گزارش گيري معموال ساالنه فتگي ماهانهروزانه ه -دوره خاصي ندارد

؛ عدد  كيلوگرمـ  هر واحد اندازه گيري از قبل متر مربع
 و ...

 واحد اندازه گيري فقط واحد پولي

 محتواي گزارشات نماد واقعينگر و  گذشته آينده نگر و برآوردي
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عاتي استفاده كنندگان برون بخشي از حسابداري كه هدف اصلي آن تامين نيازهاي اطال

  است سازماني

حسابداري مديريت: بخشي از حسابداري كه هدف اصلي آن تامين نيازهاي اطالعاتي استفاده كنندگان درون 

  است . سازماني

جمع آوري اطالعات مربوط به  ؛حسابداري صنعتي يا حسابداري بهاي تمام شده وظيفه 

و همچنين محاسبه بهاي تمام شده محصوالت و خدمات و گزارش آنها به حسابداري  عوامل بهاي تمام شده

  مالي و مديريت است.

 ـ فراهم ٢ـ  م شده كاال و خدماتمحاسبه تماـ  ١

  يابي عملكرد.ارزاي فراهم كردن اطالعات الزم بر ـ ٣ـ  كردن اطالعات الزم براي تصميم گيري 

  

  

  

  

  

. از تعريف هزينه يابي مي توان دريافت كه  فرآيند تعيين بهاي تمام شده كاال و يا خدمات مي باشد 

بر هزينه يابي تاكيد دارد هم در موسسات توليدي و  اًحسابداري صنعتي به عنوان بخشي از حسابداري كه عمدت

  كار رود.ه بهم در موسسات خدماتي مي تواند 

 اً ، اصطالحم كه در هزينه يابي به دنبال تعيين بهاي تمام شده آن هستياست  چيزي

؛ يك  ، يك محصول ، يك فعاليت يابي نام دارد. موضوع هزينه يابي ممكن است يك پروژه موضوع هزينه

  بخش و امثال آن باشد. ك، ي ، يك دپارتمان مشتري

تي موسسات توليدي، معموال موضوع هزينه يابي، محصول با كاالست. در حسابداري سنجش در حسابداري صنع

  مسوليت، موضوع هزينه يابي معموال يك واحد، بخش يا دپارتمان است.

مديريتحسابداري  حسابداري مالي ي  
دار

ساب
ح

عت
صن

ي
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كار ، ساعت  . مانند تعداد محصول (بهاي تمام شده) مي شود عاملي است كه باعث تغيير در هزينه توليد
  و .. .   ، سطح زير بنا ، تعداد پرسنلآالت  ماشينتعداد ساعت كار  مستقيم يا 

، البته بايد  در موسسات توليدي تعداد محصول و يا ساعت كار را به عنوان عامل هزينه در نظر مي گيرندالً معمو
   في استفاده شود.توجه داشت كه حتي در يك شركت ممكن است براي موضوعات مختلف از عوامل هزينه مختل

، دايره  ، دايره رنگ كاري مونتاژ دايره، مانند  جايي است كه مسئول كنترل هزينه هاي مربوط به خود مي باشد
  ... .و رستوران

، مسول هزينه هاي مربوط به  از ساير مراكز مي باشد و مدير هر قسمت يا بخش اي مراكز مجزا ههزينه  معموالً
  آن بخش است.

  : در هر سيستم حسابداري صنعتي به طور معمول دو مرحله وجود دارد

 . جمع آوري و تعيين مي گردد ، در اين قسمت هزينه ها 

در اين مرحله ، هزينه هاي انباشته شده به موضوع هزينه يابي تخصيص داده مي شود.  

در همين قسمت با هم  الًه از چند طريق صورت مي گيرد و تمامي روش هاي هزينه يابي معموتخصيص هزين

  . صورت گيرد )) ((و يا  )) (( . تخصيص هزينه ممكن است از طريق  اختالف دارند

ينه هايي كه قابل و هز  ))رهگيري هزينه((  هزينه هايي كه رهگيري آنها از نظر اقتصادي عملي باشد از طريق

  .  ندباي تخصيص مي  ))تسهيم هزينه((  رهگيري نباشند از طريق

گروهي براي بازديد از امكان تاريخي اصفهان با اتوبوس به مسافرت مي روند و در طي :   براي مثال فرض كنيد
 شخصهزينه غذاي هر در اين مثال د ؛ مسير نهار صرف مي كنند و عده اي نيز براي ديگران سوغاتي مي خرن

، يعني هزينه هر نفر از طريق تسهيم  ، ولي در مورد كرايه اتوبوس به اين صورت نيست قابل رهگيري است
. در مورد خريد سوغاتي هم مي توان مشخص نمود كه هر كس براي خريد سوغاتي چه  هزينه بدست مي آيد

اماكن تاريخي نيز از طريق  از هزينه بازديد كنولي ، بنابراين قابليت رهگيري دارد ميزان هزينه كرده است
  يابد .تخصيص مي  تسهيم، 

،  يك كارگاه توليد صندلي را در نظر بگيريد كه هزينه هاي آن عبارتند از هزينه مواد مستقيم همچنين اگر 
ه اجاره هزينه مواد كمكي و هزين ،  ، هزينه حقوق سرپرست كارگاه ، هزينه برق مصرفي هزينه دستمزد مستقيم

بهاي تمام شده  ( قابليت رهگيري به موضوع هزينهمستقيم هزينه مواد مستقيم و هزينه دستمزد ؛  كارگاه
اما ساير هزينه هاي ذكر شده قابليت رهگيري به موضوع هزينه را دارا نمي باشند و تخصيص  ؛  ) را دارد صندلي

  آنها از طريق تسهيم صورت مي گيرد.
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  ها كه خدماتي را به مشتريان ها و آموزشگاه ، درمانگاه ها موسساتي نظير هتل ها، تعميرگاهبه  
  .، موسسات خدماتي مي گويند ارائه مي كنند

، بدون آنكه  موسسات بازرگاني موسساتي هستند كه به خريد و فروش كاال اشتغال دارند  
  نخرده فروشا و ن اعمده فروش ر كاالي مورد مبادله تغيير شكلي دهند مانندد

موسساتي كه مواد اوليه و كاالهايي را خريداري و آنها را تغيير شكل داده و يا به كاالي ديگري  
  .موسسات توليدي هستند ، تبديل نموده و به فروش مي رسانند

  
  

  هاي غير مستقيمـ هزينه  ٢ه هاي مستقيم ـ ـ هزين ١
هزينه هايي هستند كه در ساخت كاال دخالت دارند و اثر آن در محصول ديده مي شود. 

  : جوشكاري مثال
  دستمزد مستقيمـ  ٢ـ  مواد مستقيمـ  ١هزينه هاي مستقيم به دو دسته تقسيم مي شوند: 

  كارگري پرداخت مي شود كه براي ساخت آن كاال فعاليت مي كند دستمزدي كه به
  روي محصول كه قابل رديابي است.ارزش   با ي كار رفته ه مواد ب

دسته تقسيم  سهمستقيم در ساخت كاال دخالت ندارند و به به  هزينه هايي هستند كه

روي  به طور مستقيم تمام هزينه هاي كارخانه است كه: ( (سربار ساخت) انههزينه هاي كارخ ـ ١:   مي شوند

هزينه ،  نگهبان كارخانه حقوق مانندنداشته و قابل رديابي به هر محصول توليد شده نيستند ؛  محصول دخالت 

  هزينه هاي توزيع و فروشـ  ٣ي ـ هزينه هاي اداري و تشكيالتـ  ٢ـ هاي انبارداري و ... . )  

  

  زينه هاي توليد = مواد +  دستمزد + سرباره
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  بر اين اساس هزينه ها به دو دسته تقسيم مي شوند:
. اينكه بهاي تمام شده  هزينه هايي است كه بهاي تمام شده توليد را تشكيل مي دهد -١

هزينه هايي تشكيل مي دهد، بستگي به هدف هزينه يابي دارد. محصول از ابتدا تا انتها  محصول را چه
ناميده مي شود.. اين زنجيره در نمودار زير نشان   اًيك زنجيره را طي مي كند كه اصالح

  داده شده است:
 

 
  

تگي به هدف هزينه يابي دارد. بس؛  ، كداميك هزينه محصول است  اينكه از اين زنجيره شش حلقه اي
، هزينه  اگر هدف از هزينه يابي قيمت گذاري محصول باشد كل هزينه هاي مربوط به اين زنجيره

هزينه محصول را سه عامل اول تشكيل مي دهد و  ؛  . اگر مقاصد مالياتي مد نظر باشد محصول است
هاي توليد( مواد مستقيم، دستمزد  چنانچه گزارشكري مالي مد نظر باشد هزينه محصول را فط هزينه

  . مستقيم و سربار ساخت) تشكيل مي دهد
 اً ، بلكه عمدت نيستند )) بهاي تمام شده ((اين هزينه ها بر خالف هزينه هاي محصول از نوع  - ٢

روش و شامل هزينه هاي عمومي و اداري و ف . اين نوع هزينه ها منافع آني ندارند  مي باشند )) هزينه(( 
 . مي شوند

 

  : بر اين اساس هزينه ها را به سه دسته تقسيم مي كنند
 هزينه هاي توليد - ١
 هزينه هاي عمومي و اداري - ٢
 هزينه هاي توزيع و فروش - ٣

 

  يم مي شوند:سقدر اين مبنا هزينه ها به دو دسته ت

هزينه هايي هستند كه منافع آنها فقط به يك دوره مربوط مي شود، مانند هزينه هاي   -١

 عمومي و اداري و فروش.

تحقيق و 

 توسعه
توزيع و  بازاريابي توليد طراحي

 فروش

خدمات پس 

 از فروش
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           . هاي ثابت، مانند داريي هزينه هايي هستند كه داراي منافع آتي نيز هستند  - ٢

آنها به ي ، بخش از دست رفته  ي منافع خود را از دست مي دهندبه مرور كه هزينه هاي سرمايه ا

 ، مثل هزينه استهالك. عنوان هزينه جاري طبقه بندي مي شود

از اين ديدگاه هزينه را به  
  سه دسته تقسيم مي كنند:

، ولي  هزينه هايي هستند كه مبلغ كل آنها در اثر تغييرات عامل هزينه تغيير مي كند:  
ر عبارت است از مواد . نمونه هايي از هزينه هايي متغيه، ثابت است نرخ آنها براي هر واحد از عامل هزين

مستقيم و ...) و هزينه هاي يا ، دستمزد غير مستقيمغير ( مثل مواد  ، سربار متغير ، دستمزد مستقيم مستقيم
  .  متغيير عمومي و اداري و فروش

ثابت بودن در هر واحد و ،  ، قابليت  كنترل از ويژگيهاي بارز هزينه هاي متغير مي توان به سهولت تخصيص
  . متغير بودن در كل اشاره كرد

 : نشان داده شده است ٢ و ١ هزينه متغير كل و هزينه متغير هر واحد به ترتيب در نمودارهاي شماره
  

                  TVC 
  

    
  
  
  
  
  
  

تغييرات  هزينه متغيير كل

تغييرات عامل هزينه
=   هزينه عامل

  
  

 
 

  عامل هزينه  ـ  واحد

  هزينه   ـريال 

  هزينه  –ريال 

 𝑉𝐶 
 

  امل هزينه ع ـ واحد
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، در اثر تغييرات عامل هزينه  هزينه هايي هستند كه مبلغ كل آن در يك دامنه مربوط:   
. نمونه هايي از هزينه هاي ثابت عبارت  ، متغير است ، ولي نرخ آن براي هر  واحد از عامل هزينه تغيير نمي كند

، هزينه  استهالك ساختمان كارخانه ، هزينه ( مانند هزينه حقوق سرپرستان توليد سربار ثابت ساخت :  است از
 بيمه بخش توليد و ... ) و هزينه هاي ثابت عمومي و اداري و فروش.

تغيير عبارت است از حدفاصل بين حداقل و حداكثر عامل هزينه كه در آن مبلغ كل هزينه ثابت 
  نمي كند.

، مطلق نيست و با  ه متغير و ثابت بودن هزينه هانكته اي كه در اينجا الزم است به آن اشاره شود اين است ك
  توجه به يك موضوع هزينه خاص ، هزينه ها به متغير و ثابت طبقه بندي مي شوند.

  : نشان داده شده است ٤و  ٣هزينه ثابت هر واحد به ترتيب در نمودارهاي شماره  و هزينه ثابت كل
  
  

                  TFC 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
 ؛  ، هر دو متغير هستند توجه به نمودارهاي فوق مالحظه مي شود كه هزينه متغير كل و هزينه ثابت هر واحدبا 

  :ير كل و هزينه ثابت هر واحد دو تفاوت اساسي داردهزينه متغ اما متغير بودن
، در  بديار كل صعودي است و با افزايش عامل هزينه افزايش مي ت آنها در اين است كه هزينه متغييك تفاو

. به عبارت ديگر رابطه هزينه  ابديحالي كه هزينه ثابت هر واحد نزولي است و با افزايش عامل هزينه كاهش مي 
. تفاوت ديگر  متغير كل و هزينه ثابت هر واحد با تعداد عامل هزينه به ترتيب يك رابطه مستقيم و معكوس است

  حالي كه نمودار هزينه ثابت هر واحد، غير خطي مي باشد. ، خطي است در اين است كه نمودار هزينه متغير كل

  عامل هزينه ـ واحد 

  هزينه  ـ ريال 

  هزينه  –ريال 

  هزينه عامل  –واحد 

 𝐹𝐶 
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ي از آنها ثابت و بخش ديگري از آنها متغير است. خشهزينه هايي هستند كه ب
ا، هزينه آب، برق و تلفن، كه بخش ثابت آن همان هزينه آبونمان بوده و بخش   نمودار بارز اين نوع هزينه ه

. مثال ديگر در اين زمينه هزينه شهريه يك دانشجو است كه داراي يك بخش  ن تابع ميزان مصرف استمتغير آ
. به  شهريه ثابت و يك بخش شهريه متغير است كه تابع تعداد واحدهاي درسي انتخابي توسط وي مي باشد

 اً هزينه مخلوط نيز گفته مي شود .هزينه هاي نيمه متغير اصطالح
  : نشان داده شده است ٦و  ٥غير كل و هزينه نيمه متغير هر واحد به ترتيب در نمودارهاي شماره هزينه نيمه مت

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  هزينه كل در واقع نوعي هزينه مخلوط است كه شامل يك بخش ثابت و يك بخش متغير است.

تغير طبقه بندي مي كنند و در مورد هزينه هاي سته ثابت و مد ، هزينه ها را فقط در دو در حسابداري صنعتي
  ، بخش ثابت آن را با هزينه هاي ثابت و بخش متغير آن را با هزينه هاي متغير جمع مي كنند.ر نيمه متغي

  عامل هزينه  ـواحد 

  هزينه ـ  ريال 

  هزينه  –ريال 

  عامل هزينه  ـ واحد

  ثابت

  متغير

𝑆𝑉𝐶  

𝑇𝑆𝑉𝐶 
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  :  ينه ها به دو دسته تقسيم مي شوندبر اين اساس هز
،  هزينه هايي هستند كه رهگيري يا رديابي آنها با موضوع هزينه يابي از نظر اقتصادي

كارگري كه صندلي را توليد  ، بهاي چوب و دستمزد هاي چوبي در توليد صندليبه عنوان مثال .  عملي باشد
 ند به عنوان هزينه هاي مستقيم تلقي مي گردند.ميك

  : از لحاظ اقتصادي عملي بودن يعني

، منافع  ، بدين مفهوم كه اطالع از تعيين هزينه مستقيم فزوني منافع بر مخارج داشته باشدالف ـ 
  بيشتري نسبت به هزينه تهيه آن داشته باشد.

  . موضوع داراي اهميت نسبي باشدب ـ 
  . ين معني كه به طور بالقوه در تصميم گيري موثر باشد، به ا موضوع مربوط باشد ج ـ 

  
هزينه هايي هستند كه رهگيري يا رديابي آنها با موضوع هزينه يابي از نظر :  

     در كارگاه توليدبه عنوان مثال  .  اقتصادي عملي نيست و تخصيص آنها از طريق تسهيم صورت مي گيرد
، هزينه اجاره  كي، هزينه مواد كم ، هزينه حقوق سرپرست كارگاه ، هزينه برقي مصرفي هاي چوبي صندلي
 هزينه غير مستقيم توليد هستند. ...  هزينه استهالك ماشين آالت و  ، كارگاه

  
ذات و ماهيت هزينه ها نيست و مستقيم يا غير مستقيم  وبايد توجه داشت كه مستقيم يا غير مستقيم بودن جز

اي كه در رابطه با يك موضوع  . چه بسا هزينه ، به موضوع هزينه يابي انتخاب شده بستگي دارد بودن هزينه
، با تغيير موضوع هزينه يابي ممكن است به عنوان غير مستقيم طبقه بندي  ، مستقيم تلقي مي شود هزينه يابي

  .  شود و بالعكس
مستقيم ، غير ت، ولي نسبت به دايره توليد يره رستوران نسبت به خود رستوران مستقيم اسبراي مثال هزينه دا

، ولي  ، مستقيم است اجاره محل يك بخش توليدي زماني كه موضوع هزينه يابي بخش باشد است و يا هزينه
  . غير مستقيم است ؛ هزينه اجاره محل بخش توليدي نسبت به توليدات آن بخش

مي دهد و  به مواد اوليه اي اطالق مي شود كه بخش عمده اي از هزينه محصول را تشكيل
به سهولت مي توان آن را با يك واحد محصول يا يك سفارش  معين رهگيري كرد. چوب براي ساختن 

  ، نفت خام براي بنزين و آرد براي پختن نان نمونه هايي از مواد مستقيم هستند.  محصوالت چوبي
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  مواد مستقيم داراي  سه ويژگي زير مي باشد:
  زش اقتصادي باالتري دارند.الف) در مقايسه با ساير مواد ار

  ب) جزء اصلي و الينفك محصول هستند.
  ج) معموال در محصول نهايي قابل رويت و قابل لمس هستند.

  
(نظير  روي موضوع هزينه به طور مستقيم عبارت است از دستمزد كاركناني كه:  
يك واحد محصول يا يك سفارش معين  ن را با) كار مي كنند و به سهولت مي توان آ محصوالت يا سفارش ها

  . . براي مثال دستمزد كاركنان بخش مونتاژ در يك كارخانه تلويزيون سازي گيري كرد ره
  

به  به آن بخش از هزينه هاي ساخت اطالق مي شود كه نمي توان آنها را به سهولت و يا  : 
. به عبارت ديگر به غير از مواد  ا يك سفارش معين رهگيري كردگونه اي مقرون به صرفه با يك واحد محصول ي

، مانند هزينه مواد  ، تمامي هزينه هاي ساخت را سربار ساخت مي گويند مستقيم و دستمزد مستقيم
 ، هزينه استهالك ماشين آالت مستقيم ، هزينه تعمير و نگهداري  ماشين آالت، هزينه دستمزد غير مستقيمغير

... . براي سربار ساخت از اصطالحات يباني و، هزينه هاي دواير پشت ، برق و گاز مصرفي كارخانه آب، هزينه هاي 
  ديگري مانند سربار توليد يا سربار كارخانه نيز استفاده مي شود.

 
 هزينه اوليه يا اً ، اصطالح ) مواد مستقيم و دستمزد غير مستقيم به مجموع هزينه هاي مستقيم (  

  . بهاي اوليه مي گويند
هزينه تبديل يا بهاي تبديل  اً، اصطالح به مجموع هزينه هاي دستمزد مستقيم و سربار ساخت ب

  . مي گويند

  مستقيممواد                     مدستمزد مستقي   سربار ساخت  
              

  
  ، دستمزد مستقيم است. بهاي تبديل  بنابراين اشتراك بهاي اوليه و

هزينه توليد يا  اً، اصطالح ، دستمزد مستقيم و سربار ساخت به مجموع هزينه هاي مواد مستقيم
يگري مانند ، به جاي هزينه توليد از اصطالحات د . در كتب مختلف حسابداري صنعتي بهاي توليد مي گويند

  . و هزينه محصول نيز استفاده مي شود هزينه ساخت
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ريال و سربار ساخت  ٠٠٠/٣٠، دستمزد مستقيم  ريال ٠٠٠/٢٥در شركت فرشيد مواد مستقيم 
  . بهاي تبديل و بهاي توليد را محاسبه كنيد ،  ، بهاي اوليه ريال است ٠٠٠/١٥
  : حل

٠٢٥٠٠+ ٣٠٠٠٠ = ٥٥٠٠٠      بهاي اوليه           
٣٠٠٠٠+١٥٠٠٠=٤٥٠٠٠                بهاي تبديل   

٢٥٠٠٠+٣٠٠٠٠+١٥٠٠٠= ٧٠٠٠٠  بهاي توليد      

 %٧٥ريال است و سربار بر اساس  ٠٠٠/٢١در شركت مهشيد بهاي اوليه و بهاي تبديل برابر و هركدام 
، سربار ساخت و همچنين  ، دستمزد مستقيم . هزينه هاي مواد مستقيم دستمزد مستقيم جذب توليد مي شود

  . به كنيداسجمع هزينه هاي توليد را مح
  : حل

  x، مواد مستقيم=      y، دستمزد مستقيم=  Zسربار ساخت=
X+y=21000     y+z=21000        z=0.75y 
Y+z=21000    →   y+0.75y=21000     →   1.75y=21000    →y=12000 
Y+z=21000    →    z=9000 
X+y=21000    →   x=9000 

   30000=9000+12000+9000  جمع هزينه هاي توليد                      
  

  : مي شوند تقسيمبر اين اساس هزينه ها به دو دسته 
ي تواند در ميزان آنها هزينه هايي است كه مسئول با مدير يك مركز هزينه م 

                ،  . اين هزينه ها ، به عبارت ديگر هزينه هايي است كه مدير قادر به كنترل آنهاست تغييراتي ايجاد كند

 ، هزينه دستمزد مستقيم و هزينه سربار متغير. ، مثل هزينه مواد مستقيم هزينه هاي متغير هستند

، مثل  مدت نمي تواند آنها را كنترل كندينه هايي است كه مدير در كوتاه هز 

  . و هزينه استهالك  هزينه بيمه ، هزينه اجاره
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. در برخي مواقع اين كنترل از  يكي از مقاصد حسابداري صنعتي، كمك به مديران در كنترل هزينه هاست

، تسهيل مي شود. اين  يري كه هزينه هاي مورد نظر در آن واقع شده اندگيري هزينه ها به دوا طريق ره

  وليت مي نامند. ئحسابداري سنجش مساصطالحًا  رهگيري هزينه ها به دواير را 

هاي مختلف تا چه حد در  مديران بخش،  وليت به دنبال اين موضوع هستيم كه ئدر حسابداري سنجش مس

وليت اين است كه ئ، چرا كه بحث اصلي در حسابداري سنجش مس بوده اند كنترل هزينه هاي قابل كنترل موفق

، به عبارت ديگر مديران در مقابل  ها بايد پاسخگوي هزينه هايي باشند كه در كنترل آنهاست مديران بخش

هاست هزينه هاي  مسئول مي باشند و واضح است كه آنچه در كنترل مديران بخش؛ اختيارات تفويض شده 

، به همين دليل در حسابداري سنجش مسئوليت تاكيد زيادي بر تفكيك هزينه هاي قابل  ترل استقابل كن

  كنترل و غير قابل كنترل مي شود.

ف با اهميت را، داراي انح اقالمي مورد توجه قرار مي گيرند كه نسبت به بودجه؛  ء در مديريت بر پايه استثنا

  .  ، كمتر مورد توجه قرار مي گيرندد مي كه با ميزان مورد انتظار برابر يا به آن نزديك باشنباشند و اقال
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 در مديران عملكرد ارزيابي نظورم به مالي دوره پايان در مختلف گزارشات تهيه حسابداري مهم اهداف از يكي
  .باشد مي شده تعيين پيش از اهداف به دستيابي جهت

  
  
  
  
  

 يا و ماه هر پايان در يا و مالي دوره پايان در معموالً توليدي و بازرگاني خدماتي، از اعم تجاري مؤسسات تمام در
  . گردد مي تهيه متعددي هاي گزارش ، زمان هر در مديران خواست به بنا

  
  
  
  
  
  
  
  

  . شود مي تهيه ترازنامه و زيان و سود گزارش خدماتي مؤسسات در
  .شود مي تهيه ترازنامه و  زيان و سود گزارش رفته، فروش كاالي شده تمام بهاي گزارش ، بازرگاني مؤسسات در
 در كه شده ساخته كاالي شده تمام بهاي گزارش آن از پس و مواد مصرف گزارش ابتدا توليدي مؤسسات در

 انتقال رفته فروش كاالي شده تمام بهاي گزارش به آن نتيجه و  شود مي تهيه است توليد گزارش همان واقع
  .شود مي تهيه ترازنامه و زيان و سود هاي گزارش سپس.  يابد مي

  
  
  
  
  
  
  
  

                  فمختل افراد براي آنها از استفاده تا شوند تهيه حسابداري شده پذيرفته اصول اساس بر بايد ها گزارش
  . باشد پذير امكان

 كه ،   سازماني برون هاي گزارش و سازماني درون هاي گزارش
  . شوند مي تهيه كنندگان استفاده نيازهاي به توجه با و گوناگون اهداف گرفتن نظر در با آنها تمامي

  

 منظور به تحليل و تجزيه اين ، است شده تهيه دوره آن براي گزارش كه اي دوره عملكرد تحليل و تجزيهـ  ١
  .گيرد مي صورت دوره آن ضعف نقاط و قوت نقاط به دستيابي

 مالي دوره در آمده دست به تجربيات و گذشته  هاي سال تجربيات گيري كار به با آينده هاي برنامه تنظيمـ  ٢
 پيش از اهداف به رسيدن منظور به نيز و توليد كيفي و كمي بهبود جهت در)  جاري مالي دوره ( گزارش مورد

  .باشد مي بيشتر سود كسب الًمعمو كه شده تعيين
  

. شوند مي بندي طبقه سازماني برون و سازماني درون گروه دو در ها گزارش ، شد اشاره آن به قبالً كه همانطور
 را ها گزارش گوناگون اهداف با كه توليدي واحد خارج يا داخل افراد استفاده مورد شده تهيه هاي گزارش ازير

 سازماني برون و سازماني درون هاي گزارش از كدام هر.  گيرند مي قرار نمايند مي تحليل و تجزيه و بررسي
  .نمايند مي ارائه و استفاده كنندگان كنندگان مطالعه به را مشخصي اطالعات
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 وسيله به آنها درخواست به بنا يا و توليدي واحد داخل در مختلف سطوح مديران استفاده جهت ها گزارش اين
  . گردد مي تهيه مالي دوره پايان درًا نهايت و ماه هر پايان در معموالً ؛  شده تمام بهاي حسابداري

 ، انبار در اوليه مواد موجودي گزارش ، مواد مصرف گزارش:  از عبارتند سازماني درون هاي رشگزا زبرخي ا
 گزارش ، گرداني انبار به مربوط گزارش ، شده تلف اوقات گزارش ، شده انجام مستقيم كار ساعت گزارش
 گزارش ، شده اختهس كاالي شده تمام بهاي گزارش ، ساخت جريان در محصوالت ضايعات و اوليه مواد ضايعات
  : شود مي داده توضيح سازماني درون هاي گزارش از بعضي فصل اين دركه   ...  و اوليه مواد خريد به مربوط

  

. دهد مي تشكيل را محصول شده تمام بهاي از اي عمده بخش معموًال  اوليه مواد

 كه ، باشد مي ساخت سربار و مستقيم دستمزد ، قيممست مواد عامل سه:  شامل محصول هر شده تمام بهاي
 اساس همين بر.  رسد مي مصرف به محصول ساخت در كه است مستقيم مواد ، آن عامل مهمترين و مؤثرترين

 همواره دوره پايان مواد موجودي مبلغ و مقدار به مربوط گزارش همچنين و مصرفي مواد مبلغ و مقدار گزارش
  .دارد قرار توليدي واحد يك مختلف سطوح مديران توجه مورد

 زمان هر در گزارش اين ولي ، نمود تهيه مالي دوره پايان در يا و ماه هر پايان در توان مي را مواد مصرف گزارش
 طول در شده مصرف مواد مبلغ و مقدار دهنده نشان گزارش اين.  باشد مي تنظيم قابل مديران خواستدر به بنا

  . باشد مي معين يمدت در يا و مالي دوره

 بخش و است مصرف مقدار گزارش شامل اول بخش
  .است رسيده مصرف به محصول ساخت در كه است موادي ريالي مبلغ شامل دوم

 مربوط مدارك و اداسن به مراجعه با اوليه مواد كننده مصرف توليدي دواير توسط شده مصرف مواد مقدار گزارش
                 تهيه كننده دريافت توليدي دواير سوي از اوليه مواد دريافت به مربوط مدارك با و توليد به مواد صدور به

 هاي حواله از استفاده با ، مواد مصرف ماهانه هاي گزارش شده تمام بهاي حسابداري دايره در ولي.  شود مي
  . گردد مي تهيه است توليد به درهصا مواد دهنده نشان كه انبار

 استفاده با مواد مصرف گزارش دايره اين در. شود مي تهيه ساالنه هاي گزارش معموالً مالي حسابداري دايره در
 مواد ، فروشنده به برگشتي مواد ، خريد به مربوط هاي هزينه ، صدور ، خريد به مربوط مدارك و اسناد از

  .گردد مي تهيه دوره پايان و اول موجودي به توجه با و  انبار به برگشتي
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 موجودي فيزيكي صورت به(  انبار مواد موجودي ابتدا بايد دوره پايان مواد موجودي گذاري قيمت و ارزيابي براي
 سپس ، شود داده مطابقت انبار كارتهاي با بايد انبار موجودي البته.  شود شمارش)  گرداني انبار يا عيني برداري

 موجودي شده تمام بهاي ارزيابي متداول روشهاي از يكي گيري كار به با نيز و انبار حساب كارت از دهاستفا با
  .  گردد محاسبه دوره پايان مواد

  : شود مي محاسبه زير رابطه از مالي دوره طي شده مصرف مواد تعداد يا مقدار

  گردد: مي محاسبه زير صورت به دوره طي مصرفي مواد مبلغ

  مصرفي مواد شده تمام بهاي = دوره اول در مواد موجودي مبلغ + شده خريداري مواد شده تمام بهاي - دوره پايان مواد موجودي مبلغ

  شده خريداري مواد شده تمام بهاي = دوره طي مواد خريد + شده خريداري مواد حمل هزينه -) تخفيفات و يدخر از برگشت + خريد نقدي (تخفيفات 

 عبارت به.  ندارد ارزيابي به نياز ، باشد مي توليد در مصرف منظور به كه انبار از صادره مواد مقدار ـ ١
 از فقط مواد بلكه ، شود نمي ارزيابي هرگز فيزيكي حاظل به توليد به صادره مواد يا و انبار در موجود مواد ديگر
 تهيه با ـ ٢ـ گيرد مي صورت مالي دوره طول در مواد نرخ تغيير علت به عمل اين.  شود مي ارزيابي ريالي نظر

 داليل نموده مقايسه قبل هاي ماه با را ماه هر مصرف توانند مي مديران ، ماهانه صورت به مواد مصرف گزارش
 مواد موقع به تهيه به نسبت تا دهند قرار بررسي مورد قبل هاي ماه به نسبت را مواد مصرف كاهش يا يشافزا

  . نمايند گيري تصميم موردنياز

  به شرح زير ارائه  خواهد شد : مواد مصرف گزارش
  شركت توليدي آلفا

  xx١٣گزارش مصرف مواد براي سال 

  ****      موجودي مواد اول دوره
    ***    طي دورهخريد مواد 

        كسر مي شود :
      **  برگشت از خريد و تخفيفات

      **  تخفيفات نقدي خريد
    (***)    

    ***    خريد خالص
    **    اضافه مي شود : هزينه حمل مواد خريداري شده

      ***  
  ****      مواد آماده مصرف

  (***)      كسر مي شود : موجودي پايان دوره
  ****      ي طي دورهبهاي تمام شده مواد مصرف
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 و نمايد مي استفاده اوليه مواد نوع چند از خود محصوالت ساخت براي پايدار توليدي شركت
  .است شده اعالم صورت اين به مالي دوره يك طول در الف ماده يعني مواد اين از يكي به مربوط اطالعات

٥ مبلغ دوره اول مواد موجودي ۔١ ٦٠٠   باشد مي ريال ٠٠٠
١٢ مبلغ جمعا دوره طي - ٢ ٧٠٠   است شده خريداري مواد اين از ريال ٠٠٠
  .باشد مي ريال ٨٠٠,٠٠٠ مبلغ شركت محل تا شده خريداري مواد حمل هزينه - ٣
٩٠٠ مبلغ مختلف علل به دوره طي - ٤   .است شده داده برگشت فروشنده به شده خريداري مواد از ريال ٠٠٠
٥٠٠ مبلغ - ٥   .است گرديده دريافت فروشنده از خريد، نقدي تخفيفات عنوان به ريال ٠٠٠
٣ مبلغ دوره پايان مواد موجودي -٦  ٨٠٠  گزارش تنظيم و تهيه مطلوبست. است شده ارزيابي ريال ٠٠٠

  نظر مورد مالي دوره براي مواد مصرف
  حل :

  
  شركت توليدي پايدار

  xx١٣گزارش مصرف ماده الف  براي سال 
  ٠٠٠/٦٠٠/٥      هموجودي مواد اول دور

    ٠٠٠/٧٠٠/١٢    خريد مواد طي دوره
        كسر مي شود :

      ٠٠٠/٩٠٠  برگشت از خريد و تخفيفات
      ٠٠٠/٥٠٠  تخفيفات نقدي خريد

    )٠٠٠/٤٠٠/١(    
    ٠٠٠/٣٠٠/١١    خريد خالص

    ٠٠٠/٨٠٠    اضافه مي شود : هزينه حمل مواد خريداري شده
      ٠٠٠/١٠٠/١٢  

  ٠٠٠/٧٠٠/١٧      مواد آماده مصرف
  )٠٠٠/٨٠٠/٣(      كسر مي شود : موجودي پايان دوره

  ٠٠٠/٩٠٠/١٣      بهاي تمام شده مواد مصرفي طي دوره
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 يك مواد مصرف گزارش مانند نيز گزارش اين 
 توان مي گزارش اين از.  گردد مي تهيه شده مامت بهاي حسابداري دايره وسيله به و است سازماني درون گزارش

  .برد نام هم ساخت گزارش يا توليد هزينه گزارش عنوان به
 در توليدي واحدهاي الًمعمو ولي.  شود مي تهيه مالي دوره پايان در ، شده ساخته كاالي شده تمام بهاي گزارش

 ماه هر پايان در شده ساخته كاالي شده تمام بهاي مقايسه امكان تا ، نمايند مي تهيه را گزارش اين ماه هر پايان
 و دوره طي شده ساخته كاالي شده تمام بهاي محاسبه ، گزارش اين نتيجه  .باشد داشته وجود قبل هاي ماه با

  .باشد مي دوره پايان ساخت جريان در كاالي موجودي شده تمام بهاي محاسبه
  شده ساخته محصوالت شده تمام بهاي كاهش يا افزايش علل وانندت مي مديران ، ماه هر پايان در گزارش تهيه با

 توليد حجم تغيير به نسبت محصول فروش وضع گرفتن نظر در با و نموده بررسي را قبل هاي ماه به نسبت
  .نمايند گيري تصميم

 يرهدا توسط) ساخت سربار و مستقيم دستمزد ، مستقيم مواد:  شامل ( هزينه عوامل به مربوط اطالعات
 آوري جمع دستمزد و حقوق حسابداري دايره و مواد حسابداري دايره ماننددواير  ديگر از صنعتي حسابداري

  . گردد مي ارائه مديران به  شده ساخته كاالي شده تمام بهاي گزارش قالب در تلخيص از پس و شده
 در كاالي موجودي شده مامت بهاي و دوره طي شده ساخته كاالي شده تمام بهاي محاسبه شامل گزارش اين

  .باشد مي دوره پايان ساخت جريان
 ساخته محصول شده تمام بهاي محاسبه زيرا ، نمود تهيه مختلف هاي فرم به توان مي را توليد بهاي گزارش

 با توليد بهاي گزارش تهيه اساس براين.  گيرد مي صورت يابي هزينه مختلف هاي سيستم از استفاده با شده
  .داشت خواهد مستقيمي ارتباط توليدي واحد در شده گرفته كاره ب يابي ههزين سيستم

  
  :است زير شرح به هايي قسمت داراي توليد هزينه گزارش

 دستمزد و مستقيم مواد شامل ، توليد مستقيم هاي هزينه جمع از است عبارت
   . مستقيم
 و نگهداري مواد حسابداري دايره در كه مواد حساب هاي كارت از دهش مصرف مستقيم مواد به مربوط اطالعات
 تهيه هاي گزارش از توليد مستقيم دستمزد به مربوط اطالعات همچنين.  گردد مي استخراج شود، مي تكميل

 حقوق عالوه به مصرفي مستقيم مواد( عامل دو اين جمع. آيد مي دست به دستمزد و حقوق دايره وسيله به شده
  .دهد مي تشكيل را محصول اوليه بهاي) مستقيم تمزددس و

 جمع ،)كارخانه مستقيم غير هاي هزينه( ساخت سربار و اوليه بهاي جمع
  .دهد مي تشكيل را دوره طي توليد هاي هزينه
 از نرخ از استفاده با يا و شده انجام واقعي هاي هزينه به مربوط مدارك و اسناد به مراجعه با يا ساخت سربار
  : شود مي محاسبه )  سربار جذب نرخ ( شده تعيين پيش
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 كاالي حساب به وقوع از پس بالفاصله سربار هاي هزينه توليدي واحدهاي از بعضي دراستفاده از سربار واقعي :   
 كه را توليد به مربوط هاي هزينه كليه ، مؤسسات قبيل اين گفت توان مي واقع در.  شود مي منظور ساخت جريان در

 مي منظور ساخت جريان در كاالي حساب به واقعي صورت به است ساخت سربار و مستقيم دستمزد ، اوليه مواد شامل
 و اسناد به مراجعه با رسيده مصرف به دوره طي كه سربار واقعي هاي هزينه به مربوط اطالعات صورت اين در.  نمايند
  .شد خواهد ارائه گزارش در گرديده خراجاست حسابداري مدارك

 پايان تا ساخت سربار هاي هزينه از بسياري واقعي مبلغ بودن نامشخص علت به:  سربار جذب نرخ از استفاده 
 از استفاده با و نمايند مي بيني پيش( برآورد را سربار هاي هزينه ، مالي دوره ابتداي در توليدي واحدهاي اكثر دوره،
 محاسبه جهت مالي دوره پايان تا نرخ اين.  كنند مي محاسبه سربار جذب نرخ عنوان تحت نرخ يك تداولم هاي روش
هاي  هزينه به مربوط اطالعات صورت اين در. گيرد مي قرار استفاده مورد دوره طي شده توليد محصوالت ساخت سربار
 جذب نرخ از استفاده با كه شده جذب ساخت ارسرب اساس بر رفته فروش كاالي شده تمام بهاي گزارش در ساخت سربار
  . گردد مي ارائه شده محاسبه سربار

  
  : گردد مي محاسبه زير رابطه از دوره طي ساخت هاي هزينه جمع 

  
  

 بهاي و دوره طي ساخت ايه هزينه جمع از
  : آيد مي دست به دوره اول ساخت جريان در كاالي موجودي شده تمام

 شده تمام بهاي محاسبه ، توليد هزينه گزارش نهايي تيجهن
 در كاالي موجودي به مربوط اطالعات و آمار ابتدا بايد منظور اين به. باشد مي دوره طي شده ساخته كاالي
 به با سپس ، گردد مشخص عيني برداري موجودي صورت به و توليد دايره وسيله به دوره پايان ساخت جريان

 بهاي ، )يا ...  ميانگين روش يا وارده اولين از صادره اولين روش مانند ( ارزيابي متداول روشهاي زا يكي كارگيري
  .گردد محاسبه شده تمام بهاي حسابداري دايره وسيله به دوره پايان ساخت جريان در كاالي موجودي شده تمام
 در كاالي موجودي به مربوط يابيارز نتيجه بايد دوره طي شده ساخته كاالي شده تمام بهاي محاسبه براي

  : گردد كسر دوره طي ساخت جريان در كاالي شده تمام بهاي از ، دوره پايان ساخت جريان
  

  
 ساخت جريان در كاالي موجودي ، مالي دوره پايان در كه است نحوي به صنايع از بعضي در صولمح توليد
. گيرد مي قرار) صفر( عدد آن جاي به باال هاي فرمول در صورت اين در.  ندارد وجود
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 هب پايدار توليدي شركت به مربوط اطالعات از ديگري بخشبا استفاده از مفروضات مثال يك ؛   
  : شود مي ارائه زير صورت

٣ مبلغ مستقيم دستمزد ۔١  ٩٠٠  دستمزد:  از عبارتند) ساخت سربار( مستقيم غير هاي هزينهـ  ٢ـ ريال ٠٠٠
٨٦٤ كارگران اجتماعي هاي بيمه هزينه  ، ريال٠٠٠/٥١٠ مستقيم غير مواد ريال، ٠٠٠/٤٢٠ مستقيم غير ٠٠٠ 

 كارخانه تجهيزات و آالت ماشين ساختمان، استهالك هزينه ، ريال ٠٠٠/١٣٠ بيكاري بيمه هزينه ريال،
٤٨٠ آالت ماشين بيمه ريال ،هزينه٠٠٠/٢٥٠ روشنايي و سوخت هزينه ريال،٠٠٠/٨٥٠  بيمه هزينه ريال، ٠٠٠

 مبلغ دوره اول ساخت جريان در كاالي موجودي شده تمام بهاي -٣ـ  ريال ٠٠٠/١٦٠ كارگران حوادث
 ارزيابي ريال ٠٠٠/٥٠٠/٢ مبلغ دوره پايان ساخت جريان در كاالي موجودي -٤ ـ  .باشد مي ريال٠٠٠/٧٥٠/١
 محاسبهمثال يك  در كه مصرفي مواد مبلغ گرفتن نظر در با و شده ارائه اطالعات به توجه باـ  . است شده

   شده ساخته كاالي شده بهاي تماممطلوبست  تهيه گزارش   ، گرديده
  حل :

  پايدار توليدي شركت
  شده ساخته كاالي شده تمام بهاي ارشگز

  x١٣٩اسفند ٢٩ به منتهي مالي سال براي
_____________________________________________________________________  

  ٠٠٠/٧٥٠/١              دوره اول ساخت جريان در كاالي موجودي
  ٠٠٠/٩٠٠/١٣                                    )يك(مثال  دوره طي شده مصرف مواد

  ٠٠٠/٩٠٠/٣              مستقيم دستمزد
  ٠٠٠/٨٠٠/١٧              اوليه بهاي

  : )ساخت سربار( مستقيم غير هاي هزينه
  ٠٠٠/٥١٠        مستقيم غير مواد

  ٠٠٠/٤٢٠      مستقيم غير دستمزد
  ٠٠٠/٨٦٤      اجتماعي هاي بيمه هزينه
  ٠٠٠/١٣٠                  بيكاري بيمه هزينه
  ٠٠٠/٨٥٠          آالت  ماشين و ساختمان استهالك هزينه
  ٠٠٠/٢٥٠      روشنايي و سوخت هزينه
  ٠٠٠/٤٨٠      آالت ماشين بيمه هزينه
  ٠٠٠/١٦٠                    حوادث بيمه هزينه
  ٠٠٠/٦٦٤/٣          ساخت سربار هاي هزينه جمع
  ٠٠٠/٤٦٤/٢١                         دوره طي ساخت هاي هزينه جمع
  ٠٠٠/٢١٤/٢٣                           دوره طي ساخت جريان در كاالي شده تمام بهاي
  :شود مي كسر

  ٠٠٠/٥٠٠/٢            دوره پايان ساخت جريان كاالي موجودي
  ٠٠٠/٧١٤/٢٠                    دوره طي شده ساخته كاالي شده تمام بهاي
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 اشخاص از اعم سازمان از خارج اشخاص به ارائه جهت هك است هايي گزارش شامل سازماني، برون هاي گزارش
:  از عبارتند كنند مي استفاده ها گزارش اين از كه اشخاصي اهم. گردد مي تهيه حقوقي اشخاص يا و حقيقي

 ؛ ) دارايي و اقتصاد وزارت(  دولت ، ها بانك قبيل از دهنده اعتبار مؤسسات ، )سهامداران( سرمايه صاحبان
 مؤسسه از خارج حسابرسان و  )باشد شده پذيرفته بورس در توليدي واحد كه صورتي در ( هادارب اوراق بورس

  .نمايند مي بررسي را ها گزارش سرمايه صاحبان طرف از نمايندگي به الًمعمو كه توليدي

 بر ايدب و شوند مي تهيه حسابداري دايره وسيله به ، مالي دوره پايان در معموالً سازماني برون هاي گزارش
  .گردند  تهيه حسابداري استانداردهاي با مطابق و حسابداري شده پذيرفته اصول اساس

 امكان آنها از كنندگان استفاده براي تا شود تهيه تطبيقي و اي مقايسه صورت به بايد سازماني برون هاي گزارش
 سال دو براي ها گزارش ينا از هريك مثال عنوان به.  باشد داشته وجود بيشتري تحليل و تجزيه و بررسي
  .نمود تحقيق و بررسي ، نظر مورد مالي دوره عملكرد به نسبت بتوان تا شود تهيه متوالي

 زيان و سود گزارش ، رفته فروش كاالي شده تمام بهاي گزارش:  از عبارتند سازماني برون هاي گزارش از بعضي
   نقد وجوه گردش صورت و ترازنامه ، سود تقسيم گزارش ،

 مؤسسات در هم و بازرگاني موسسات در هم گزارش، اين
 اين از است عبارت مؤسسه نوع دو اين در گزارش تهيه تفاوت تنها و  گردد مي تهيه مالي دوره پايان در توليدي

 مؤسسات در ولي شود مي ارائه فروش براي شكل تغيير بدون شده خريداري كاالي بازرگاني مؤسسات در:  كه
 بازرگاني، مؤسسات در ديگر عبارت به.  گردد مي توليد اوليه مواد شكل تغيير با شده ساخته كاالي ، توليدي

 تمام بهاي گزارش در دليل همين به ، شود مي ساخته كاال توليدي مؤسسات در ولي شود مي خريداري كاال
 بهاي ، توليدي مؤسسات در و شده خريداري كاالي شده تمام بهاي ، بازرگاني مؤسسات رفته فروش كاالي شده
  .گيرد مي قرار رفته فروش كاالي شده تمام بهاي محاسبه مالك ، دوره طي شده ساخته كاالي شده تمام

 هاي قسمت از شده آوري جمع اطالعات از استفاده با حسابداري دايره در ، مالي دوره پايان در گزارش اين
 به كه باشد مي دوره طي رفته فروش كاالي شده تمام بهاي محاسبه ؛ آن نهايي نتيجه و گردد مي هتهي مختلف
  .گردد مي منتقل زيان و سود گزارش

 پايان جنسي هاي موجودي شده تمام بهاي نيز و توليد هاي هزينه به مربوط اطالعات خالصه گزارش، اين در
 اين از كنندگان استفاده و گردد مي درج است توليدي مؤسسه ره هاي دارايي عمده اقالم از اًتمام كه دوره

  .كنند پيدا دسترسي اطالعات اين به آساني به توانند مي گزارش
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   دوره اول شده ساخته كاالي موجودي) الف
   دوره طي شده ساخته كاالي) ب
  دوره پايان شده ساخته االيك موجودي) ج

  
 كه فروش براي آماده كاالي شده تمام بهاي ، ابتدا بايد ، رفته فروش كاالي شده تمام بهاي گزارش تنظيم در

 طي شده ساخته كاالي شده تمام بهاي و دوره اول شده ساخته كاالي موجودي شده تمام بهاي جمع حاصل
  : گردد محاسبه است دوره

  
  
  
  
  
  
  

   فروش براي آماده كاالي شده تمام بهاي = دوره اول شده ساخته كاالي موجودي شده تمام بهاي+  دوره طي شده ساخته كاالي شده تمام بهاي
  
  
  
  
  
  
  

 طريق از ابتدا منظور اين به.  شود محاسبه دوره پايان شده ساخته كاالي موجودي شده تمام بهاي بايد سپس
 ، آيد مي دست به دوره پايان شده ساخته كاالي موجودي آمار ، انبار موجودي عيني وشمارش گرداني انبار

 ، دوره پايان شده ساخته كاالي موجودي ، ارزيابي متداول روش يك از استفاده با حسابداري دايره در سپس
  . شود مي گذاري قيمت

  .باشد مي دوره پايان شده ساخته كاالي موجودي شده تمام بهاي آمده دست به مبلغ 
 شده تمام بهاي و فروش براي آماده كاالي شده تمام بهاي اختالف از رفته فروش كاالي شده امتم بهاي

  : آيد مي بدست دوره پايان كاالي موجودي
  

  

  :باشد  زير قرار به پايدار توليدي شركت به مربوط اطالعات سايربا توجه به مثال هاي يك و دو ؛ اگر  
  .باشد مي ريال ٠٠٠/٨٠٠/٢ مبلغ دوره اول شده ساخته كاالي موجودي 
  .است شده ارزيابي ريال ٠٠٠/٩٥٠/١ مبلغ دوره پايان شده ساخته كاالي موجودي 

   شركت رفته فروش كاالي شده تمام بهاي گزارش مطلوب است : تهيه صورت
  

  حل : 
 تمام و كرده نظر صرف شده ساخته كاالي شده تمام بهاي گزارش و مواد مصرف گزارش تهيه از توان مي

 و شده تمام بهاي گزارش صورت اين در . كرد ارائه رفته فروش كاالي شده تمام بهاي گزارش در را اطالعات
  : است زير صورت به پايدار توليدي شركت رفته فروش كاالي
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  پايدار توليدي شركت
  رفته فروش كاالي شده تمام بهاي گزارش

  x١٣٩اسفند ٢٩ به منتهي مالي سال براي
  ٠٠٠/٦٠٠/٥                                                    :  دوره ابتداي در مواد موجودي

   دوره طي در مواد خريد
        ٠٠٠/٧٠٠/١٢                                             دوره طي در شده خريداري اوليه مواد

      
  ٠٠٠/٨٠٠                                                  شده خريداري مواد حمل هزينه:  شود مي اضافه
  ٠٠٠/٩٠٠          تخفيفات        و خريد از برگشت: شود مي كسر

  ٠٠٠/٥٠٠                                خريد           نقدي تخفيفات
                )٠٠٠/٤٠٠/١(  

  ٠٠٠/١٠٠/١٢                                                دوره طي شده خريداري مواد شده تمام بهاي
  ٠٠٠/٧٠٠/١٧                                          مصرف براي آماده مواد شده تمام بهاي
    )٠٠٠/٨٠٠/٣(                                                             دوره پايان در دموا موجودي: شود مي كسر
  ٠٠٠/٩٠٠/١٣                                       دوره طي در شده مصرف مواد شده تمام بهاي

  ٠٠٠/٩٠٠/١٣                                                                                                                           دستمزد مستقيم
  : ساخت سربار
  ٠٠٠/٥١٠                                                                  مستقيم غير مواد

  ٠٠٠/٤٢٠                                                             مستقيم غير دستمزد
  ٠٠٠/٨٦٤                                                          تماعياج هاي بيمه هزينه 
  ٠٠٠/١٣٠                                                            بيكاري بيمه هزينه 
  ٠٠٠/٨٥٠                                                        آالت ماشين و ساختمان استهالك هزينه 
  ٠٠٠/٢٥٠                                               روشنايي و سوخت هزينه 
  ٠٠٠/٤٨٠                                                آالت ماشين بيمه هزينه 

  ٠٠٠/١٦٠                                                             حوادث بيمه هزينه
  ٠٠٠/٦٦٤/٣                                                                ساخت سربار هاي هزينه جمع 
  ٠٠٠/٤٦٤/٢١                                            دوره طي ساخت هاي هزينه جمع 

  : شود مي اضافه
  ٠٠٠/٧٥٠/١                                                  دوره اول ساخت جريان در موجودي شده تمام بهاي

  ٠٠٠/٢١٤/٢٣                                      دوره طي ساخت جريان در كاالي شده تمام يبها 
     :شود مي كسر

  ٠٠٠/٥٠٠/٢                                        دوره پايان ساخت جريان در كاالي موجودي 
  ٠٠٠/٧١٤/٢٠                                       دوره طي شده ساخته كاالي شده تمام بهاي 

  : شود مي اضافه
  ٠٠٠/٨٠٠/٢                                        دوره اول شده ساخته كاالي موجودي

  ٠٠٠/٥١٤/٢٣                                        فروش براي آماده كاالي شده تمام بهاي 
  : شود مي كسر 

  ٠٠٠/٩٥٠/١                                        دوره پايان شده ساخته كاالي موجودي
  ٠٠٠/٥٦٤/٢١                                        رفته فروش كاالي شده تمام بهاي 
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  : شود مي تهيه زير صورت به نيز پايدار توليدي شركت رفته فروش كاالي شده تمام بهاي گزارش خالصه
  

  پايدار توليدي شركت
  رفته فروش كاالي شده تمام بهاي گزارش

  x١٣٩اسفند ٢٩ هب منتهي مالي سال براي
  ٠٠٠/٨٠٠/٢                     دوره                                         اول شده ساخته كاالي موجودي

  شود: مي اضافه
  ٠٠٠/٧١٤/٢٠                      دوره                                 طي شده ساخته كاالي شده تمام بهاي
  ٠٠٠/٥١٤/٢٣                    فروش                                        براي دهآما كاالي شده تمام بهاي
  :شود مي كسر

  ٠٠٠/٩٥٠/١                                    دوره                          پايان شده ساخته كاالي موجودي
  ٠٠٠/٥٦٤/٢١                                     رفته                              فروش كاالي شده تمام بهاي

 از بسياري.  است زيان و سود گزارش ، سازماني برون هاي گزارش از ديگر يكي
  . نامند مي نيز زيان و سود صورت يا و زيان و سود ؛  عملكرد گزارش را آن حسابداران

 حسابداران از توليدي واحدهاي مديران معموالً ولي ، گردد تهيه مالي ورهد هر پايان در بايد زيان و سود گزارش
 هر زيان و سود مقايسه امكان صورت اين در كه ، نمايند تهيه را گزارش اين نيز ماه هر پايان در كه خواهند مي
  . شد خواهد فراهم قبل هاي ماه با  ماه

 برگشت جمع و فروش بين اختالف : از است عبارت كه ، باشد مي خالص فروش محاسبه؛   گزارش اول قسمت
  .باشد مي فروش نقدي تخفيفات و اتفيخفت و فروش از

 داده توضيح آن محاسبه كه است رفته فروش اليكا شده تمام بهاي محاسبه ، زيان و سود گزارش دوم قسمت
  . شد

  : شود مي حاصل دوم و اول قسمت اختالف از كه باشد مي ناويژه زبان يا سود محاسبه گزارش سوم قسمت

 خواهد ناويژه سود داراي مؤسسه باشد، رفته فروش كاالي شده تمام بهاي از بيشتر خالص فروش مبلغ چنانچه
 خواهد ناويژه زبان داراي مؤسسه. باشد رفته فروش كاالي شده تمام بهاي از كمتر خالص فروش مبلغ اگر و بود
  .بود

  فروش و توزيع هاي هزينه و تشكيالتي و اداري هاي هزينه جمع از است عبارت عمليات هاي هزينه 

  : آيد مي دست به زير رابطه از كه است ويژه زيان و سود محاسبه زيان و سود گزارش قسمت آخرين 
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و با لحاظ نمودن اطالعات مثالهاي يك تا   پايدار توليدي شركت به مربوط اضافي اطالعات ارائه با 

  با توجه به اطالعات زير زيان و سود گزارشسه قبلي ؛ مطلوب است  تهيه 
  .باشد مي ريال٠٠/٤٨٠/٢٧ مبلغ دوره طي شركت فروشـ  ١
  .است ريال ٠٠٠/٨٤٠ تخفيفات و فروش از برگشتـ  ٢
  .باشد مي ريال ٠٠٠/٥٨٦ فروش نقدي تخفيفاتـ  ٣
  .است ريال ٠٠٠/٩٠٠ تشكيالتي و اداري هاي نههزي جمعـ  ٤
  .باشد مي ريال ٠٠٠/٧١٤ فروش و توزيع هاي هزينه جمعـ  ٥
  

  حل : 
  

  پايدار توليدي شركت
  سودوزيان گزارش خالصه

  x١٣٩اسفند ٢٩ به منتهي مالي سال براي
  

  ٠٠٠/٤٨٠/٢٧                                     فروش                                                                  آمد در
            ٠٠٠/٨٤٠                                   تخفيفات و فروش از برگشت : شود مي كسر

  ٠٠٠/٥٨٦                            فروش نقدي تخفيفات
                  ٠٠٠/٤٢٦/١  

  ٠٠٠/٠٥٤/٢٦                   فروش خالص
  )٠٠٠/٥٦٤/٢١(                                     رفته فروش كاالي شده تمام بهاي
  ٠٠٠/٤٩٠/٤                     ناويژه سود

  عملياتي: هاي هزينه
  ٠٠٠/٩٠٠                         تشكيالتي و اداري هزينه
  ٠٠٠/٧١٤                                       فروش و توزيع هزينه

                  )٠٠٠/٦١٤/١(  
  ٠٠٠/٨٧٦/٢                  مالي دوره ويژه سود
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 مستقيم غير هاي هزينه و مستقيم هاي هزينه ، شامل دسته دو به توان مي را ها هزينههمانطور كه گفته شد 
 متغير ثابت، به ها هزينه بندي طبقه از مانع بندي، طبقه نحوه اين كه داشت توجه بايد البته.  نمود بندي طبقه

  .شد نخواهد متغير نيمه و

 رسند نمي مصرف به محصول ساخت در مستقيم بطور كه است هايي هزينه از عبارت ؛ 
 از بعضي نين ؛ همچداد ارتباط خاصي سفارش يك اي و توليد از مرحله يك ، محصول يك به را آنها توان نمي و

از لحاظ   خاص سفارشي يا و توليد از اي مرحلهدر معين محصولي به آنها كردن سرشكن كه مستقيم هاي هزينه
  . نباشد صرفه به مقروناقتصادي 

 آن سهم هزينه آن تمام ، گردد سرشكن محصول به مستقيم صورت به اي هزينه اگر كه ، داشت توجه بايد البته
. گيرد نمي تعلق ديگر مراحل يا محصوالت به هزينه آن از سهمي هيچ ، ديگر عبارت به.  بود خواهد محصول

 صورت به ، گردد شكن سر)  سربار هاي هزينه تسهيم طريق از ( مستقيم غير طور به اي هزينه اگر ولي
  .شد خواهد سرشكن محصوالت تمام به يكنواخت

ب مثال، عنوان به

 ، بيكاري بيمه هزينه ، كارخانه تأسيسات و ساختمان بيمه هزينه ، كارفرما سهم اجتماعي هاي بيمه هزينه
 برق و مصرفي برق هزينه و كارخانه ساختمان اجاره يا استهالك هزينه ، كارخانه آالت ماشين استهالك هزينه

  . شوند مي بندي طبقه سربار هاي ينههز گروه در نيز كارخانه صنعتي

                 گروه در ؛ تسهيم نبودن صرفه به مقرون و مبلغ بودن ناچيز علت به هم، مستقيم هاي هزينه از بعضي
  .برد نام توان مي مهره و پيچ و  نخ ، ميخ ، چسب از مثال عنوان به كه ، شوند مي بندي طبقه سربار هاي هزينه

 جهت همين به ، است عوامل آن از يكي ساخت سربار كه شود، مي تشكيل عامل سه از محصول شده تمام بهاي
  . شود كنترل و شناسايي ، مستقيم دستمزد و اوليه مواد مانند بايد

   .شوند شناسايي سربار هاي هزينه بايد ابتدا بنابراين ، گردد مي تشكيل مختلف مستقيم غير هاي هزينه از سربار

  

www.irhesabdaran.ir



      ٣٠ 
 

  : پذيرد مي انجام صورت دو به عمل اين

 ، مالي دوره هر شروع از قبل توليدي مؤسسات اكثر در
 به اقدام از قبل كه شود مي موجب بيني پيش اين.  نمايند مي برآورد يا بيني پيش را ها هزينه
  .گردد مشخص حدودي تا شوند، مي ساخته آينده در كه محصوالتي شده تمام بهاي  ، توليد

 اينكه از پس مالي دوره پايان در يا و دوره طول در عمل اين 
  .گويند مي واقعي هاي هزينه شناسايي آن به كه شود، مي انجام رسيد مصرف به هزينه

                 برآورد اي بيني پيش سربار هاي هزينه ، مالي دوره ابتداي در معموالً متوسط و بزرگ توليدي واحدهاي در
 هزينه عوامل نرخ در احتمالي تغييرات گرفتن نظر در با و  قبل سال تجربيات از استفاده با عمل اين.  شوند مي

  . گيرد مي صورت ) توليد ميزان كاهش يا افزايش ( توليد برنامه در تغيير و

 از يكي كارگيريه ب با كه ، جمله محاسبه از ، است مختلف اهداف داراي،  ها هزينه بيني پيش
 شده ساخته محصوالت تمام سربار محاسبه جهت مالي دوره پايان تا نرخ اين.  شود مي انجام متداول هاي روش
  .  گيرد مي قرار استفاده مورد دوره طي

 واقعي مبلغ ، توليدي واحدهاي اكثر در
 برق هزينه:  از عبارتند ها هزينه اين از بعضي.  شود نمي مشخص اًدقيق مالي دوره پايان تا ها هزينه از تعدادي
  . دارد بستگي توليد حجم به الًمعمو ها هزينه اين زيرا ، سوخت هزينه و صنعتي برق و مصرفي

 واحدهاي در
 واحد مختلف علل به معموالً ولي. است الزامي مالي دوره ابتداي در توليد تعداد يا مقدار بيني پيش توليدي،

 اوقات از خيلي در است ممكن البته.  شد نخواهد شده تعيين پيش از توليد برنامه كامل اجراي به موفق يديتول
 پيش تعداد و واقعي توليد تعداد بين حالت دو هر در. رود فراتر شده بيني پيش تعداد از واقعي توليد تعداد هم

  .داشت خواهد وجود اختالف شده بيني

 هزينه سهم توان نمي ، نيست مشخص مالي دوره ابتداي از واقعي توليد تعداد كه آنجا از تفاوت، اين به توجه با
  . نمود محاسبه دقيق طور به را محصول واحد يك سربار
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 كارخانه توليد تعداد بازار وضع گرفتن نظر در با و قبل سال تجربيات به توجه با توليدي واحد يك:  مثال طور به
 هزينه.  است نموده فراهم تعداد اين به توجه با نيز را توليد عوامل تمام و مودهن بيني پيش واحد ٠٠٠/٦٣ را

 پايان در. باشد مي ريال٠٠٠/١٥٠/٣ مبلغ بحث مورد مالي دوره طي كارخانه تأسيسات و ساختمان استهالك
  :دهد رخ زير حالت سه از يكي است ممكن مالي دوره

  .  باشد برابر مالي دوره ابتداي در شده بيني پيش وليدت تعداد با دوره طي واقعي توليد تعداد) الف
٦٣ واقعي توليد تعداد پس  و ساختمان استهالك هزينه سهم حالت اين در. باشد مي واحد ٠٠٠

  : شود مي محاسبه زير صورت به محصول واحد يك براي كارخانه تأسيسات
  ١٥٠/٣/ ٠٠٠+ ٠٠٠/٦٣= ٥٠ ريال   

٣ صورت اين در كه باشد واحد ٠٠٠/٦٠ واقعي توليد تعداد) ب  كمتر) ٠٠٠/٦٣- ٠٠٠/٦٠(  واحد ٠٠٠
  . است شده بيني پيش توليد تعداد از

  : بود خواهد زير صورت به محصول واحد يك براي ساختمان استهالك هزينه سهم پس
  ٠٠٠/١٥٠/٣ ÷  ٠٠٠/٦٠= ٥/٥٢ريال   

٧ حالت اين در كه است واحد ٠٠٠/٧٠٠ واقعي توليد تعداد) ج  بيشتر) ٠٠٠/٧٠٠-٠٠٠/٦٣( واحد ٠٠٠
  .  باشد مي شده بيني پيش توليد تعداد از
  : بود خواهد زير صورت به محصول واحد يك براي ساختمان استهالك هزينه سهم حالت اين در

  ١٥٠/٣/ ٠٠٠÷ ٠٠٠/٧٠٠= ٤٥ريال     
  

 بحث مورد مالي دوره ايبر كارخانه تأسيسات و ساختمان استهالك هزينه كه است مشخص فوق، مثال مطالعه با
 به توجه با مختلف هاي حالت در ساختمان استهالك هزينه از محصول واحد يك سهم ولي.  بود خواهد ثابت
  .كند مي صدق مالي دوره ثابت هاي هزينه تمام براي موضوع اين.  بود خواهد متفاوت ، توليد حجم تغيير

 محصوالت شده تمام بهاي توان نمي نيست، مشخص مالي رهدو ابتداي از واقعي توليد تعداد چون ديگر، طرف از
  . نمود محاسبه مالي دوره ابتداي در واقعي سربار براساس را شده توليد

              صورت مالي دوره ابتداي در كه سربار هاي هزينه بيني پيش
 دوره پايان در كه صورت اين به.  دهد مي قرار مديران اختيار در مناسبي مشي خط زيادي حدود تا ، گيرد مي

 واقعي صورت به كه آنچه يا ، شد مي انجام بايد كه آنچه بين توانند مي ، بدانند الزم كه زمان هر در يا و مالي
 ضعف نقاط از ، نهاآ تحليل و تجزيه و مقايسه از آمده بدست نتايج بررسي با و آورند عمل به مقايسه شده انجام
  .نمايند برطرف را آنها آينده مالي دوره براي و شده آگاه توليدي واحد
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 مورد اهداف به تر دقيق و تر سريع توليدي واحدهاي مديران تا شود مي موجب سربار هاي هزينه بندي طبقه 
      قرار به آنها متداولترين كه شوند مي بندي طبقه مختلف روش هاي به سربار هاي هزينه.  يابند دست نظر
  : است زير

  مستقيم غير و مستقيم به بندي طبقهـ  ١
  متغير نيمه و متغير ثابت، اساس بر بندي طبقهـ  ٢
  هزينه انجام محل اساس بر بندي طبقه ـ ٣

  
 كه شود مي گفته ييها هزينه به ، مستقيم سربار هاي هزينه

 يك مستقيم سربار هاي هزينه.  باشند داشته ارتباط مشخص ماشين يك به يا و توليد از دايره يك به مستقيما
 توليدي غير كارگران مستقيم غير دستمزد ، دايره سرپرستي هزينه ، شوينده مواد: شامل توليد از معين دايره
  .باشد مي دايره آن كارگران كاري اضافه العاده فوق و دايره

 و تعمير هزينه  ، ماشين استهالك هزينه:  از عبارتند نيز خصوص به ماشين يك مستقيم سربار هاي هزينه
  كار ماشين كارگران دستمزد و حقوق هزينه و ماشين نگهداري

 به توليدي دايره چند توسط مشترك بطور كه شود مي گفته هايي هزينه ه؛ ب مستقيم غير سربار هاي هزينه
 نموده منظور دايره يك حساب به اًمستقيم توان نمي را مستقيم غير سربار ، ديگر عبارت به.  رسند مي مصرف
  روشنايي و مركزي حرارت ، استهالك يا اجاره هزينه شامل  كارخانه ساختمان كل به مربوط هاي هزينه:  مانند

 محصوالت آوري سود تعيين ، مستقيم غير و مستقيم به سربار هاي هزينه بندي طبقه مهم اهداف از يكي
 بندي طبقه نوع اين ديگر سوي از.  باشد مي توليدي واحد سود در دايره هر سهم كردن مشخص نيز و مختلف
  . شد خواهد سربار هاي هزينه بهتر هرچه كنترل موجب

 بندي گروه ، سربار هاي هزينه بندي طبقه هاي شيوه مفيدترين از يكي

 قيمت ، توليد حجم با ارتباط در مديران گيري تصميم زيرا.  است متغير نيمه و متغير ، ثابت به ها هزينه اين
  .سازد مي ممكن را شده نتعي پيش از اهداف منظور به ها هزينه كنترل و محصوالت گذاري

 مستقيم غير و مستقيم اساس بر قبلي نديب طبقه از مانع بندي طبقه نحوه اين كه داشت توجه بايد البته،
 مثال چند ارائه با اكنون ، شوند مي تركيب يكديگر با بندي طبقه روش دو اين موارد از بسياري در و شد نخواهد

  : پردازيم مي بيشتر توضيح به
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  :كرد تحليل و هتجزي طريق دو به توان مي را هزينه اين  : كارخانه ساختمان اجاره يا استهالك هزينه
 طبقه ثابت سربار گروه در بنابراين ، كند نمي تغيير)  كاهش يا افزايش ( توليد حجم تغيير با هزينه اين) الف

  . شود مي بندي
  .شود مي محسوب دواير مستقيم غير بار سر پس ، است كارخانه ساختمان تمام به مربوط هزينه اين چون) ب

 صورت دو به توان مي نيز را هزينه اين:  دايره يك مدير حقوق هزينه يا هداير يك سرپرستي هزينه
  : داد قرار تحليل و تجزيه و بررسي مورد
 است اي هزينه دايره آن براي بنابراين كند، نمي تغيير) كاهش يا افزايش( توليد حجم تغيير با هزينه اين) الف

  . ثابت
  . شود مي محسوب دايره آن مستقيم سربار لذا است، معين هداير يك سرپرستي به مربوط هزينه اين چون) ب

  : نمود تحليل و تجزيه صورت دو به توان مي راهم هزينه اين  : روشنايي و سوخت هزينه  
  .متغير است اي هزينه بنابراين ، كند مي تغيير)  كاهش يا افزايش(  توليد حجم تغيير با هزينه اين) الف 
                محسوب مستقيم غير سربار هزينه لذا شود مي مصرف كارخانه مختلف دواير تمام در نههزي اين چون) ب 

  .گردد مي
 و تجزيه صورت دو به توان مي نيز را هزينه اين توليدي دايره يك كاري اضافه العاده فوق هزينه

  : نمود تحليل
  .بود خواهد متغير بار سر لذا ، كند مي تغيير ) كاهش يا افزايش ( توليد حجم تغيير با هزينه اين) الف 

  . بود خواهد دايره آن مستقيم سربار پس ، است معين دايره يك به مربوط كاري اضافه العاده فوق كه آنجا از) ب
  

  : است شده خالصه زير صورت به فوق هاي مثال از حاصل نتايج
  

  رديف

  نوع هزينه سربار  عنوان هزينه

  كارخانه
ايره د

توليدي 
  مشخص

  غيرمستقيم  مستقيم  متغير  ثابت

١  
استهالك 
  ساختمان

  *      *  

    *    *  سرپرستي    ٢

٣  
سوخت و 
  روشنايي

    *    *  

٤    
فوق العاده 
  اضافه كاري

  *  *    
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: شامل گروه سه به سربار هاي هزينه بندي، طبقه اين در 

 امكان بندي طبقه اين در. شوند مي تقسيم فروش و توزيع سربار و تشكيالتي و داريا سربار ساخت، سربار
  .آيد مي فراهم سهولت به شده ياد هاي قسمت از هريك هاي هزينه تحليل و تجزيه و كنترل

 كنترل حساب به است، مستقيم دستمزد و اوليه مواد جز به توليد هاي هزينه كليه شامل، كه ساخت سربار
 عنوان تحت كه فروش و توزيع سربار و تشكيالتي و اداري سربار ولي. گردد مي منظور ساخت جريان در كاالي
  .يابند مي انتقال زيان و سود حساب خالصه به دوره پايان در شوند، مي محسوب مالي دوره عملياتي هاي هزينه

   مصرف به آن ديگر هاي قسمت در يا توليدي واحد در مالي دوره طول در كه مستقيمي غير هاي هزينه كليه
  .باشند مي سربار واقعي هاي هزينه ، گردد مي تعهد يا شده پرداختًا نقد آنها بهاي و رسند مي

 از ، نيز شوند مي ثبت و شناسايي اصالحات انجام با مالي دوره پايان در كه مستقيمي غير هاي هزينه همچنين
 استهالك هزينه ، تأسيسات و ساختمان استهالك هزينه : مانند.  باشند مي سربار اقعيو هاي هزينه جمله اقالم

  ... و آالت ماشين

 واقعي مبلغ و شناسايي مالي دوره پايان در الًمعمو سربار، واقعي هاي هزينه از بسياري كه داشت توجه بايد البته
 محصول كه شوند مي مشخص و شناسايي مانيز ، ها هزينه قبيل اين ديگر، بيان به.  گردد مي مشخص آنها

 ، همچنين. اند رسيده مصرف به ، مستقيم غير هاي هزينه و مستقيم هاي هزينه از اعم ها هزينه و شده توليد
) سربار جذب نرخ( شده تعيين پيش از هاي نرخ اساس بر سربار شده بيني پيش هاي هزينه مالي دوره طول در
  .است گرديده منظور) ساخت جريان در كاالي كنترل حساب( توليد حساب به

 از خالي ريزي برنامه و گيري تصميم جهت را سربار واقعي هاي هزينه از استفاده مديران ، مطلب اين به توجه با
              مشخص مالي دوره پايان در ها هزينه اين از بسياري واقعي مبلغ كه است آن عمده دليل.  دانند نمي اشكال

 مشخص اند، شده ساخته) مالي دوره طول در(  مالي دوره پايان از قبل كه محصوالتي ساخت سربار و دشون مي
  . شد نخواهد

 مثبت انحرافات داراي واقعي هاي هزينه ، شد مي انجام بايست مي كه آنچه با مقايسه در است ممكن همچنين
 هر پايان در لذا. نباشد پذير امكان مالي ورهد ابتداي در آنها وقوع بيني پيش است، ممكن حتي. باشد منفي يا

 تحليل و تجزيه مورد اًدقيق آن شده برآورده هاي هزينه و سربار واقعي هاي هزينه بين اختالف بايد مالي، دوره
  .گيرد قرار
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 آن انجام دليل مدارك و اسناد اين كه بود خواهد مداركي و اسناد داراي ، پيوست وقوع به اينكه از پس هزينه هر
 هزينه آن وقوع از توان نمي ، هزينه به مربوط اسناد آوري جمع بدون ، ديگر عبارت به.  باشد مي هزينه

  .است مدارك و اسناد به متكي حسابداري كه گفت توان مي واقع در.  نمود حاصل اطمينان

 و مواد درخواست برگ ، خريد به مربوط اسناد:  از عبارتند سربار هاي هزينه هب مربوط مدارك و اسناد از بعضي
 تعهد يا و مختلف هاي هزينه پرداخت به مربوط مدارك و اسناد ، كار اوقات ثبت هاي كارت ، انبار از ملزومات
  آنها به مربوط ضمايم و مدارك و اسناد ساير و تلفن و گاز ، برق ، آب هزينه:  قبيل از آنها پرداخت

 شد خواهند بندي طبقه و تحليل و تجزيه ، شناسايي ، سربار هاي هزينه ، شده ياد مدارك و اسناد از استفاده با
  .گردد مي منعكس هزينه معين دفتر در هزينه مركز هر به مربوط هاي هزينه جزئيات سپس و

 جهت الزم اطالعات آوردن دست به ، كارخانه سربار هاي هزينه آوري جمع هدف ترين مهم كه دانست بايد
  .بود خواهد پذير امكان زير اقدامات انجام با سربار هاي هزينه كنترل.  باشد مي ها هزينه اين كنترل

 سطح تعيين براي مالي، دوره ابتداي در شده برآورد هاي هزينه با سربار واقعي هاي هزينه مقايسه) الف
  نظر مورد فعاليت

  .دايره همان سرپرستان به دايره، هر هاي هزينه به مربوط اطالعات گزارش) ب

 يك ، باشد داشته اشتغال خدمات ارائه به يا و محصول ساخت به كه توليدي واحد يك از بخشي

 عبارت به.  گردد مي ئهارا خدمت يا و شده انجام توليد ، هزينه صرف با بخش آن در زيرا.  است هزينه مركز
  .شود مي محسوب هزينه مركز يك ، باشد سهيم هزينه آوردن وجود به در كه اي دايره هر ديگر

 هزينه مركز چند از خود دايره يك است ممكن چه اگر. دانست هزينه مركز يك توان مي را دايره هر معموال
    . باشد شده تشكيل

 قلمداد هزينه مركز يك عنوان به توان مي را ماشين يك حتي و رشسفا يك ، توليد از مرحله يك اساس براين
 در هزينه مراكز.  بود خواهد تر دقيق و تر آسان ها هزينه كنترل ، باشد بيشتر هزينه مراكز تعداد هرچه.  نمود
  .باشد مي پشتيباني دواير يا مراكز و توليدي دواير يا مراكز شامل توليدي واحد يك
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  مثال عنوان به.  دارند اشتغال محصول توليد به به طور مستقيم  كه هستند دوايري
 دايره ، برش دايره يا و باشند مي بافي پارچه كارخانه يك در هزينه مركز يك رنگرزي، ، بافندگي ، ريسندگي
  .است خانگي لوازم سازنده توليدي واحد يك در هزينه مركز يك ، رنگرزي دايره و جوشكاري

 براي خدماتي ولي ، ندارند اشتغال محصول توليد به به طور مستقيم كه هستند دوايري
 دايره ، مانند يريادو از توان مي مثال، عنوان به. دهند مي انجام ، پشتيباني دواير ديگر و توليدي دواير

  .برد امن حسابداري و رستوران ، تعميرات دايره  ، كارگزيني

 و سربار هاي هزينه بيشتر چه هر كنترل منظور به ، پشتيباني دواير و توليدي دواير به هزينه مراكز تفكيك
  . باشد مي هزينه مركز هر در ، شده انجام هاي هزينه محاسبه

 تعيين هزينه مراكز با هزينه هر ارتباط است الزم ، هزينه مراكز شناسايي و سربار هاي هزينه شناسايي از پس
 هر سهم ، ضمن در.  گردد مشخص هزينه يك آمدن وجوده ب در هزينه مركز هر نقش بايد ديگر عبارت به.  شود
 نظر در با اوليه تسهيم انجام با عمل اين كه ،مي شود  محاسبه شده انجام هاي هزينهتك تك  از هزينه مركز

  .بود خواهد پذير امكان مناسب مبناهاي گرفتن

 داشته ارتباط دواير تمام به يا و بوده معين دايره يك به مربوط است ممكن ، كارخانه مستقيم غير هاي هزينه
 حساب به سربار هاي هزينه نمودن منظور با ، شود مي انجام توليدي دواير در محصول توليد كه آنجا از.  باشد
  .شد خواهد پذير امكان شده هساخت محصوالت شده تمام بهاي محاسبه توليدي دواير

 بر تسهيم و مستقيم تسهيم:  از عبارتند كه گردد، مي سرشكن دواير به صورت دو به ساخت سربار هاي هزينه
  مناسب، مبناهاي اساس

 كه است هايي هزينه كردن سرشكن ، سربار هاي هزينه مستقيم تسهيم از منظور
 مصرف به دايره آن در و شود مي مربوط)  پشتيباني دايره يا توليدي دايره از اعم(  هزينه مركز يك به اًمنحصر

 هزينه ، بافندگي دايره توليدي غير كارگران دستمزد هزينه  :از عبارتند ها هزينه اين از بعضي.  رسند مي
  .هستند پشتيباني دايره دو هر كه كارخانه تعميرات دايره يا و رستوران روشنايي و سوخت
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 در كه است هايي هزينه كليه شامل ، مبنا از استفاده با هزينه تسهيم
 قبيل اين.  رسند مي مصرف به مشترك صورت به پشتيباني دواير و توليدي دواير از اعم كارخانه مختلف دواير

 بايد مي عمومي هاي هزينه ، صورت اين در. گويند مي كارخانه عمومي هاي هزينه اً اصطالح ، را ها هزينه
                  اين از بعضي.  گردد تسهيم داشته نقش آنها آمدن وجود به در كه دوايري بين مناسب مبناهاي براساس

 هزينه و كارخانه نوسازي عوارض هزينه ، كارخانه تأسيسات و ساختمان استهالك هزينه:  از عبارتند ها هزينه
  كارخانه مركزي ارتحر و مصرفي برق

 و شناسايي مناسب مبناي بايد ، پشتيباني دواير و توليدي دواير به كارخانه عمومي هاي هزينه تسهيم از قبل
 اين از كننده استفاده دواير به كارخانه عمومي هاي هزينه تسهيم براي مناسب، مبنايي انتخاب .گردد انتخاب
 شده تمام بهاي حسابداري سيستم به نيز و توليدي واحد شرايط به حدودي تا و نيست آساني كار ، ها هزينه

  . دارد بستگي

 رابطه و بوده نزديك هزينه به االمكان حتي بايد  ، شود مي انتخاب دواير به ، هزينه يك تسهيم براي كه مبنايي
 هزينه آن بامًا مستقي ، كه شود انتخاب مبنايي هزينه هر براي ، ديگر عبارت به.  باشد داشته هزينه آن با منطقي

 تغيير نيز هزينه مبنا تغيير با ، ديگر بيان به.  باشد هزينه آن آمدن بوجود دليل دهنده نشان و بوده ارتباط در
 سهم ، يابد كاهش مينا اگر و يافته افزايش هزينه سهم ، يابد افزايش انتخابي مبناي اگر كه صورتي در.  كند

  . يابد كاهش نيز هزينه

                      لذا.  بود خواهد ناخالص دستمزد و حقوق ٪٢٠ معادل كارگران، اجتماعي هاي بيمه هزينه
 مختلف دواير به كاركنان مستقيم دستمزد مبناي بر ، ) كارفرما سهم ( كاركنان اجتماعي هاي بيمه هزينه

                       افزايش نيز هزينه اين از ايردو سهم ، يابد افزايش دستمزد چه هر صورت اين در. گردد مي سرشكن
  . يافت خواهد

               سرشكن مختلف دواير بين زيربنا مساحت مبناي بر ، كارخانه ساختمان اجاره يا استهالك هزينه 
 چه هر كه صورت اين به .  دارند مستقيم رابطه ، مختلف دواير زيربناي مساحت با ، ها هزينه اين زيرا.  شود مي

  .بود خواهد بيشتر ، هم اجاره هزينه يا استهالك هزينه  ، باشد بيشتر بنا زير مساحت

 بايد صورت اين در. باشند مي دواير به تسهيم جهت مختلفي مبناهاي داراي سربار هاي هزينه از بعضي
 از مبناهايي داراي آالت ماشين كاستهال هزينه مثال، عنوان به.  گردد انتخاب هزينه آن به مبنا نزديكترين

  .باشد مي ماشين كار ساعت يا توليد تعداد ، آالت ماشين ارزش قبيل
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      ٣٨ 
 

 هاي هزينه مانند،.  باشند تسهيم جهت ، مشترك مبناهايي يك داراي هزينه چند است ممكن ديگر طرف از
 ساختمان بناي زير مساحت ، اآنه تسهيم مبناي كه تعمير و اجاره ، استهالك هزينه شامل ساختمان به مربوط

  .باشد مي

  

  گرديده است :  ارائه سربار هاي هزينه از بعضي تسهيم مبناي زير جدول در

  مبناي تسهيم  عنوان هزينه  رديف
١  
٢  
٣  
٤  
٥  
٦  
٧  
٨  
٩  
١٠  
١١  
١٢  
١٣  
١٤  
١٥  
١٦  
١٧  
١٨  

  

  آالت ماشين استهالك هزينه
  ساختمان استهالك هزينه
  ساختمان اجاره هزينه
  ساختمان ميرتع هزينه
  تأسيسات و ساختمان بيمه هزينه
   آالت ماشين بيمه هزينه
  روشنايي و سوخت هزينه
  مركزي حرارت هزينه
  اجتماعي هاي بيمه هزينه
  بيكاري بيمه هزينه
  كار از ناشي حوادث بيمه هزينه
  صنعتي برق هزينه
  مصرفي آب هزينه
  سرپرستي هزينه
  كارگران رفاهي هاي هزينه
  تشكيالتي و يادار هاي هزينه
  آالت ماشين تعمير هزينه
  داخلي نقل و حمل هزينه

  

  آالت كارماشين،ارزش ماشين تعدادتوليد،ساعت
  زيربنا مساحت و ساختمان ارزش

  زيربنا مساحت
  زيربنا مساحت به فني برآوردهاي

  بيمه قرارداد عقد تاريخ در كارشناسي ارزش
  بيمه قرارداد عقد زمان در كارشناسي ارزش
  زيربنا مساحت- فني هايبرآورد

  زيربنا مساحت- فني برآوردهاي
  كاركنان دستمزد و حقوق
  كاركنان دستمزد و حقوق
  كاركنان تعداد

  ماشين كار ساعت
  فني برآوردهاي - كنتور
  كارگران تعداد
  كارگران تعداد

  مستقيم كار ساعت
  آالت ماشين ارزش- ماشين كار ساعت-توليد تعداد
  مصرفي مواد قدارم - انبار هاي قبض تعداد
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      ٣٩ 
 

 مراكز به سربار، هاي هزينه بايد ، هزينه مراكز يا دواير شدن مشخص و عمومي هاي هزينه شناسايي از پس
 اوليه تسهيم را عمل اين شود، مي انجام مناسب مبناهاي از استفاده با عمل اين كه ، گردد سرشكن هزينه
  : ديگر عبارت به.  گويند

 و توليدي دواير از اعم ، هزينه مراكز به  مستقيم غير هاي هزينه كردن سرشكن :  از است عبارت
  .مناسب مبناهاي اساس بر ، پشتيباني دواير

 تسهيم مبناي و هزينه مبلغ ، هزينه عنوان:  شامل اصلي ستون سه با جدولي از معموالً اوليه، تسهيم انجام براي
  .شود مي استفاده

 تمام تسهيم از پس و  شود مي گرفته نظر در ستوني ، پشتيباني دايره هر و توليدي دايره هر رايب جدول اين در
                بدست جداگانه بطور ستونها از يك هر جمع ، پشتيباني دواير و توليدي دواير به مستقيم غير هاي هزينه

  .بود خواهد مستقيم غير هاي هزينه از پشتيباني و توليدي دايره هر سهم دهنده نشان كه ، آيد مي

  : است اوليه تسهيم جدول از نمونه يك زير جدول

عنوان 
  هزينه

مبلغ 
  هزينه

مبناي 
  تسهيم

  دواير پشتيباني  دواير توليدي
  ج  ب  الف  ٢  ١

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  جمع
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 تجربيات به توجه با مالي دوره ابتداي در نتوا مي را)  سربار ( عمومي هاي هزينه ، شد داده توضيح كه همانطور
 بيني پيش هاي هزينه صورت اين در. نمود برآورد توليد برنامه در تغيير و هزينه عوامل نرخ در تغيير ، قبل سال
 و ، يابد مي انتقال مبلغ ستون به هزينه هر مبلغ و  هزينه عنوان قسمت در اوليه تسهيم جدول به ، سربار شده

  . گردد مي سرشكن هزينه مراكز بين ، مناسب هايبراساس مبنا

 هر سربار هاي هزينه ، است جدول در ستون هر جمع از عبارت كه اوليه تسهيم از حاصل تايجن صورت اين در
 بيني پيشو   آوردي بر اًتمام ، نتايج اين كه دهد مي نشان جداگانه بطور  را پشتيباني دايره هر و توليدي دايره
 جدول به سربار واقعي هاي هزينه ، اوليه تسهيم جدول از استفاده با ، نيز مالي دوره پايان در ليو؛   است شده

 جمع.  گردد مي سرشكن پشتيباني دواير و توليدي دواير بين ، شد داده توضيح كه آنچه مشابه و يافته انتقال
  است پشتيباني دواير از يك ره و توليدي دواير از هريك واقعي هاي هزينه سهم دهنده نشان  ، ستون هر

                     هاي هزينه اختالف ، توان مي)  واقعي صورت به و بيني پيش صورت به ( اوليه تسهيم جداول مقايسه با
 تحليل و تجزيه مورد و نمود محاسبه ، جداگانه بصورت را دايره هر سربار واقعي هاي هزينه و شده بيني پيش
 با مالي دوره پايان در يا و شده بيني پيش هاي هزينه اب مالي دوره ابتداي در اوليه تسهيم بنابراين.  داد قرار

 به توان ميرا  دايره هر سربار واقعي هزينه؛  دوره پايان در و شود مي انجام  باررس واقعي هاي هزينه از استفاده
  .نمود منظور دايره همان حساب

  .پردازيم مي يبيشتر توضيح به مثال يك ارائه با اينك

 شويي لباس ماشين و يخچال:  از عبارتند كه محصول نوع دو توليد به ، ماشين پارس سهامي شركت 
 دايره سه و شويي لباس ماشين ساخت و يخچال ساخت توليدي دايره دو داراي شركت اين.  دارد اشتغال

  . باشد مي نگهداري و تعمير و رستوران ، حسابداري پشتيباني

  : از عبارتند ها هزينه اين.  است شده بيني پيش)  سربار ( مستقيم غير هاي هزينه مالي دوره ابتداي رد

  ٠٠٠/٦٠٠/١اجتماعي                                         هاي بيمه هزينه - ١
  ٠٠٠/٥٠٠/١آالت                                    ماشين استهالك هزينه -٢ 
  ٠٠٠/٢٠٠مصرفي                                                 برق هزينه -٣ 
  ٠٠٠/٤٨٠كارگران                                        رفاهي هاي هزينه -٤ 
  ٠٠٠/٤٠٠/٥تشكيالتي                                   و اداري هاي هزينه -٥ 
  ٠٠٠/٢٠٠/١                      صنعتي                             برق هزينه ٦ 
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      ٤١ 
 

  : است زير قرار به سربار  هاي هزينه تسهيم جهت پشتيباني دواير و توليدي دواير به مربوط اطالعات

  پشتيباني دواير و توليدي دواير اطالعات جدول

  شرح

  دواير پشتيباني  دواير توليدي

  توليد 
  يخچال

  توليد
  لباس شويي

  نگهداري تعمير و  رستوران  حسابداري

 ساعت كارمستقيم
   مستقيم دستمزد

  كارگران تعداد
  زيربنا مساحت

  توليد تعداد 
  ماشين كار ساعت 

٦٠٠/٢٥  
٠٠٠/٦٦٠/٣  

١١٤  
٩٠٠  

٠٠٠/١٢  
٠٠٠/٢٤  

٠٠٠/٢٠  
٠٠٠/٦٠٠/٢  

٧٨  
٧٠٠  

٠٠٠/١٨  
٠٠٠/٣٦  

٨٠٠/٤  
٠٠٠/٥٠٠  

١٥  
١٦٠  

-  
-  

٠٠٠/٤  
٠٠٠/٦٠٠  

١٢  
٤٠  
-  
-  

٦٠٠/٥  
٠٠٠/٦٤٠  

٢١  
٢٠٠  

-  
-  

 صورت به مستقيم غير هزينه يك از پشتيباني، دواير و توليدي دواير از هريك هزينه سهم محاسبه نحوه
  : بود خواهد زير

 =  
 مبناي  دايره    ×   مبلغ

جمع مبناي دواير 
  سهم هر دايره از يك هزينه

                      شود : مي محاسبه رزي صورت به تشكيالتي و اداري هاي هزينه از يخچال توليد دايره سهم مثال عنوان به
   تشكيالتي و اداري هاي هزينه از يخچال توليدي دايره سهم =  ٠٠٠/٤٠٠/٥×٦٠٠/٢٥  =   ٠٠٠/٣٠٤/٢ريال  

                                    ٠٠٠/٦٠٠  

   :  آيد بدست دواير ايمبن جمع ابتدا بايد ، هزينه يك از دايره هر سهم آوردن دست به و محاسبه انجام براي

  ٦٠٠/٢٥ + ٠٠٠/٢٠ + ٨٠٠/٤ + ٠٠٠/٤+ ٦٠٠/٥ = ٠٠٠/٦٠دواير مستقيم كار ساعت معج

  .گيرد مي قرار فوق رابطه كسر مخرج در آمده، بدست رقم

                  ارائه ماشين پارس سهامي شركت به مربوط مثال حل محاسبات و اوليه تسهيم جدول از استفاده با ، اكنون
  : شود مي انجام محاسبات ابتدا در  . گردد مي
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      ٤٢ 
 

  ) بر مبناي دستمزد سهم هريك از دواير(  هاي اجتماعي محاسبه هزينه بيمه ـ  ١
  ٠٠٠/٦٦٠/٣+  ٠٠٠/٦٠٠/٢+  ٠٠٠/٥٠٠+  ٠٠٠/٦٠٠+  ٠٠٠/٦٤٠=  ٠٠٠/٠٠٠/٨جمع دستمزد               

٠٠٠/٦٠٠/١ ÷  ٠٠٠/٠٠٠/٨=   ٢/٠  
  ٢/٠ × ٠٠٠/٦٦٠/٣=  ٧٣٢/ ٠٠٠                 سهم دايره يخچال  

  ٢/٠ × ٠٠٠/٦٠٠/٢=  ٥٢٠/ ٠٠٠سهم دايره لباسشويي                   
  ٢/٠ × ٠٠٠/٥٠٠= ١٠٠/ ٠٠٠سهم دايره حسابداري                       

  ٢/٠ × ٠٠٠/٦٠٠= ١٢٠/ ٠٠٠سهم دايره رستوران                       
  ٢/٠ × ٠٠٠/٦٤٠= ١٢٨/ ٠٠٠نگهداري                     سهم دايره تعمير و  

  ) بر مبناي تعداد توليد سهم هريك از دواير( آالت محاسبه هزينه استهالك ماشينـ  ٢
آالت نيستند، پس سهمي از هزينه چون دواير پشتيباني، حسابداري، رستوران و تعمير و نگهداري داراي ماشين

  : گيردنمي ها تعلقاستهالك ماشين به آن
  ٠٠٠/١٢+  ٠٠٠/١٨=  ٠٠٠/٣٠جمع تعداد توليدي دواير               

٠٠٠/٥٠٠/١ ÷  ٠٠٠/٣٠=   ٥٠  
  ٥٠ × ٠٠٠/١٢=  ٦٠٠/ ٠٠٠سهم دايره توليد يخچال                   

  ٥٠ × ٠٠٠/١٨=  ٩٠٠/ ٠٠٠سهم دايره توليد لباسشويي                   
  ) بنا بر مبناي مساحت زير سهم هريك از دواير(  محاسبه هزينه برق مصرفي ـ  ٣

  ٩٠٠+  ٧٠٠+  ١٦٠+  ٤٠+  ٢٠٠=  ٠٠٠/٢               ) جمع مساحت زيربناي دواير( مترمربع 
٠٠٠/٢٠٠ ÷  ٠٠٠/٢=  ١٠٠  

  ١٠٠ × ٩٠٠=  ٩٠/ ٠٠٠سهم دايره يخچال                    
  ١٠٠ × ٧٠٠ = ٧٠/ ٠٠٠سهم دايره لباسشويي                    
  ١٠٠ × ١٦٠=  ١٦/ ٠٠٠سهم دايره حسابداري                     

  ١٠٠ × ٤٠=  ٤/ ٠٠٠سهم دايره رستوران                         
  ١٠٠ × ٢٠٠=  ٢٠/ ٠٠٠سهم دايره تعمير و نگهداري                      

  ) مبناي تعداد كارگرانبر   سهم هريك از دواير( هاي رفاهي كارگران محاسبه هزينهـ  ٤
  ١١٤+  ٧٨+  ١٥+  ١٢+  ٢١=  ٢٤٠تعداد كارگران )                جمع(  نفر

    ٠٠٠/٤٨٠ ÷  ٢٤٠=  ٠٠٠/٢  
  ٠٠٠/٢ × ١١٤=  ٢٢٨/ ٠٠٠سهم دايره يخچال                    
  ٠٠٠/٢ × ٧٨=  ١٥٦/ ٠٠٠سهم دايره لباسشويي                    
  ٠٠٠/٢ × ١٥=  ٣٠/ ٠٠٠                  سهم دايره حسابداري   
  ٠٠٠/٢ × ١٢=  ٢٤/ ٠٠٠سهم دايره رستوران                         

  ٠٠٠/٢ × ٢١=  ٤٢/ ٠٠٠سهم دايره تعمير و نگهداري                      
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      ٤٣ 
 

  كار مستقيم )بر مبناي ساعت تقسيم سهم هر دايره ( هاي اداري و تشكيالتيمحاسبه هزينهـ  ٥
  ٦٠٠/٢٥+  ٠٠٠/٢٠+  ٨٠٠/٤+  ٠٠٠/٤+  ٦٠٠/٥=  ٠٠٠/٦٠               ساعت كار مستقيمجمع 

    ٠٠٠/٤٠٠/٥ ÷  ٠٠٠/٦٠=  ٩٠  
  ٩٠ × ٦٠٠/٢٥=  ٣٠٤/٢/ ٠٠٠سهم دايره يخچال                    

  ٩٠ × ٠٠٠/٢٠=  ٨٠٠/١/ ٠٠٠سهم دايره لباسشويي                    
  ٩٠ × ٨٠٠/٤=  ٤٣٢/ ٠٠٠                   سهم دايره حسابداري     

  ٩٠ × ٠٠٠/٤=  ٣٦٠/ ٠٠٠سهم دايره رستوران                         
  ٩٠ × ٦٠٠/٥=  ٥٠٤/ ٠٠٠سهم دايره تعمير و نگهداري                        

  ) مبناي ساعت كار ماشين سهم هريك از دواير بر( محاسبه هزينه برق صنعتي ـ  ٦
  د:گيرها تعلق نمي، هزينه برق صنعتي به آن كنندآالت استفاده نميير پشتيباني در اين شركت از ماشينچون دوا

  ٠٠٠/٢٤+  ٠٠٠/٣٦=  ٠٠٠/٦٠جمع ساعت كار ماشين              
٠٠٠/٢٠٠/١ ÷  ٠٠٠/٦٠=  ٢٠  

  ٢٠ × ٠٠٠/٢٤=  ٤٨٠/ ٠٠٠سهم دايره توليد يخچال                   
  ٢٠ × ٠٠٠/٣٦=  ٧٢٠/ ٠٠٠يد لباسشويي                 سهم دايره تول  

  
  : شوداكنون، نتيجه حاصل از محاسبات فوق، در جدول تسهيم اوليه درج مي

  ١٢٨,٠٠٠  ١٢٠,٠٠٠  ١٠٠,٠٠٠  ٥٢٠,٠٠٠  ٧٣٢,٠٠٠  دستمزد مستقيم  ١,٦٠٠,٠٠٠  ي اجتماعيهابيمه
  -  -  -  ٩٠٠,٠٠٠  ٦٠٠,٠٠٠  تعداد توليد  ١,٥٠٠,٠٠٠  آالتاستهالك ماشين

  ٢٠,٠٠٠  ٤,٠٠٠  ١٦,٠٠٠  ٧٠,٠٠٠  ٩٠,٠٠٠  مساحت زيربنا  ٢٠٠,٠٠٠  برق مصرفي
  ٤٢,٠٠٠  ٢٤,٠٠٠  ٣٠,٠٠٠  ١٥٦,٠٠٠  ٢٢٨,٠٠٠  تعداد كارگران  ٤٨٠,٠٠٠  رفاهي كارگران

  ٥٠٤,٠٠٠  ٣٦٠,٠٠٠  ٤٣٢,٠٠٠  ١,٨٠٠,٠٠٠  ٢,٠٣٠٤,٠٠٠  كار مستقيمساعت  ٥,٤٠٠,٠٠٠  اداري و تشكيالتي
  -  -  -  ٧٢٠,٠٠٠  ٤٨٠,٠٠٠  كار ماشينساعت  ١,٢٠٠,٠٠٠  برق صنعتي

  ٦٩٤,٠٠٠  ٥٠٨,٠٠٠  ٥٧٨,٠٠٠  ٤,١٦٦,٠٠٠  ٤,٤٣٤,٠٠٠    ١٠,٣٨٠,٠٠٠  جمع

دهد، براي هريك از دواير چه مبلغ ك از دواير اعم از توليدي و خدماتي نشان ميدر جدول فوق، جمع ستون هري
  بيني شده است.هزينه، در اول دوره مالي پيش

دهد، در طول چنانچه در جدول تسهيم اوليه در پايان دوره مالي تهيه شود، جمع ستون هريك از دواير نشان مي
  نه به مصرف رسيده است.دوره مالي براي هريك از دواير، چه مبلغ هزي

هاي بيني شده و هزينهشده، اختالف هزينه پيشهاي تسهيم اوليه كه در ابتدا و پايان دوره تهيهبا مقايسه جدول
گردد و امكان تجزيه و تحليل اختالفات به وجود واقعي هريك از دواير، اعم از توليدي يا پشتيباني مشخص مي

  خواهد آمد.
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انويه عبارت است از سرشكن كردن هزينه هاي دواير پشتيباني  به دواير توليدي با انتخاب مبنايي تسهيم ث

به دو دسته تقسيم  دواير مختلف موسسات توليدي؛  در قسمت هاي قبل توضيح داده شدهمانگونه كه  مناسب .

  كه عبارتنداز: دواير توليدي و دواير پشتيباني .   مي شوند

طريق توليد و فروش محصول مي توانند هزينه هاي انجام شده طي دوره راحتي با در نظر از  دواير توليدي

چون محصولي توليد نمي كنند و علت وجودي آنها  ولي دواير پشتيباني ؛ گرفتن سودي مناسب بازيافت نمايد

. از طرف ديگر  ، امكان بازيافت هزينه هاي خود را نخواهد داشت كمك به واحدها و دواير توليدي است اًصرف

، ارائه خدمات واحدهاي پشتيباني نيز  ، توليد محصول را متوقف نمايند چنانچه  واحدهاي توليدي به طور موقت

به واحدهاي توليدي وابسته اند.  اً . نتيجه اينكه واحدهاي پشتيباني مستقيم تا حدود زيادي متوقف خواهد شد

  ط به واحدها و دواير توليدي مربوط مي شود.پس هزينه هاي مصرف شده در دواير پشتيباني فق

بايد   ، بر اساس تعريف تسهيم ثانويه . ، انجام تسهيم ثانويه الزامي به نظر مي رسد با توجه به داليل ارائه شده

هزينه هاي مصرف شده در دواير پشتيباني به نحوي به واحدهاي توليدي سرشكن گردد كه هزينه هاي اين 

، با اضافه شدن به بهاي تمام شده و يا فروش محصوالت ساخته  تا از طريق دواير توليدي ؛ دواير به صفر برسد

  بازيافت گردد. ؛   شده

به يكديگر نيز  ، معموالً ، دواير پشتيباني عالوه بر ارائه خدمات به واحدهاي توليدي در موسسات توليدي

بايد ارتباط هر يكي از دواير پشتيباني با دواير  . بنابراين هنگام انجام تسهيم ثانويه ابتدا سرويس مي دهند

توليدي و ساير دواير پشتيباني مشخص شود و حتي المقدور مبنايي انتخاب شود كه نشان دهنده اين ارتباط 

ند دايره توليدي و دو دايره پشتيباني رستوران و حسابداري چ ، اگر يك واحد توليدي داراي به طور مثال  باشد.

  حسابداري به اين صورت خواهد بود :  ط بين دايره پشتيباني رستوران و دايره پشتيباني، ارتبا باشد

  دايره رستوران با تامين و تهيه غذا براي كاركنان دايره حسابداري، به اين دايره سرويس مي دهد.
رائه ، با جمع آوي تمام اسناد مربوط به خريدهاي رستوران، بهاي تمام شده خدمات ا دايره حسابداري

  .  وسيله رستوران را محاسبه مي نمايده شده ب
  در اين صورت مي توان گفت، اين دو  دايره پشتيباني به يكديگر به صورت متقابل سرويس مي دهند.
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از جدولي استفاده مي شود كه داراي يك ستون شرح بوده و نيز براي هر يكي از  براي انجام تسهيم ثانويه معموًال

ابتدا نتايج   صورت است كه ننحوه عمل به اي ؛  واير پشتيباني ستون هاي جداگانه داشته باشددواير توليدي و د

(جمع هزينه هر يك از دواير توليدي و دواير پشتيباني ) در اولين سطر  بدست آمده از جدول تسهيم اوليه

دواير به  پشتيباني  رهداي، سپس با استفاده از مبنايي مناسب هزينه هر  جدول تسهيم ثانويه درج مي گردد

    . توليدي و ديگر دواير پشتيباني سرشكن مي شود

  : كارگيري يكي از روش هاي متداول تسهيم ثانويه انجام مي شوده اين عمل با ب

 دواير توليدي دواير پشتيباني
 شرح

 )١( )٢( الف ب ج
 هزينه ها از تسهيم اوليه *** *** ** ** **
 تسهيم ثانويه     
 تسهيم هزينه دايره پشتيباني الف * * )**( * *
 ب پشتيباني دايره هزينه تسهيم * *  *** *

 ج پشتيباني دايره هزينه تسهيم * *  )***( ***
 جمع ***** ****   )(***

جمع ستون دواير   ، در جدول تسهيم ثانويه ؛  پس از اينكه تسهيم ثانويه هزينه هاي دواير پشتيباني انجام شد 

جمع هزينه هاي ، كه در هر صورت  يك از دواير توليدي خواهد بود يد نشان دهنده هزينه هاي سربار هرتول

  ، با جمع كل هزينه ها از تسهيم اوليه برابر مي باشد. دواير توليدي در جدول تسهيم ثانويه

روش هاي مختلف تسهيم مبادله سرويس  تسهيم ثانويه به روش هاي مختلف صورت مي گيرد. علت استفاده از
  :  زد ابين واحدهاي پشتيباني با يكديگر مي باشند. اين روش ها عبارتن

  روش مستقيم
  هروش يكطرف

  روش دو طرفه 
فرض بر اين است كه، دواير پشتيباني به يكديگر سرويس   در اين روش

در  ت كه مي توان از آن صرف نظر نمود ؛آنقدر ناچيز اس ؛ درويس هم صورت گيرنمي دهند و يا اگر مبادله س
و با استفاده از مبنايي مناسب فقط به دواير  اًاين صوت هزينه هر يك از دواير پشتيباني در تسهيم ثانويه مستقيم

،  رفته نمي شود. در اين روش چون اثر خدمات متقابل دواير پشتيباني در نظر گ توليدي سرشكن مي گردد
 . نتايج حاصل از روش تسهيم مستقيم چندان دقيق و معقول نيست
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در اين روش، از خدمات بعضي از دواير پشتيباني به ديگر دواير پشتيباني به 
ه دواير توليدي و علت كم اهميت بودن آن، صرف نظر مي شود. و هزينه آن دايره پشتيباني، به صورت يكطرفه ب

 ساير دواير پشتيباني سرشكن مي گردد.
در اين روش، خدماتي را كه دواير پشتيباني براي يكديگر انجام 

 مي دهند به طور دقيق در نظر گرفته شده  و در محاسبات منظور مي گردد.
    دايره پشتيباني به دواير توليدي و ساير دواير پشتيباني سرشكن نحوه عمل به اين صورت است كه، هزينه هر

. به همين دليل، استفاده از تسهيم ثانويه به روش دو طرفه اگر چه نتايج دقيق و قابل قبولي به دست  مي گردد
  . مي دهد، ولي مستلزم محاسبات پيچيده و طوالني خواهد بود

  
، معلوم مي شود كه روش يكطرفه داراي نتايجي  يكديگر مقايسه شود چنانچه روش هاي مختلف تسهيم ثانويه با

دقيق تر از روش مستقيم است و از انجام محاسبات، بسيار ساده تر از روش دو طرفه مي باشد. به همين علت 
بسياري از حسابداران روش يكطرفه را بيشتر از روش مستقيم  و روش دو طرفه مورد استفاده قرار مي دهند. 

رقمي بين نتايج بدست آمده  ، معموالً ته، بايد توجه داشت كه نتايج حاصل از تسهيم ثانويه به روش يكطرفهالب
از روش هاي مستقيم و دو طرفه خواهد بود.

، بعضي از دواير پشتيباني به طور  بكارگيري روش يكطرفه به اين شرط است كه
ير پشتيباني سرويس بدهند ولي از آن دواير سرويس نگيرند و يا چنانچه سرويس هم ر دواگيكطرفه و به دي

زيرا در يك موسسه توليدي ؛  ، به لحاظ مبلغ آنقدر ناچيز باشد كه بتوان آن را ناديده گرفت دريافت مي نمايند
ديگر بي نياز باشد. به ندرت مي توان دايره پشتيباني را شناسايي كرد كه از سرويس متقابل دواير پشتيباني 

  ، دايره پشتيباني مستقل مي گوييم. دايره پشتيباني را كه از سرويس متقابل ديگر دواير بي نياز است
، دايره پشتيباني مستقل، فقط دايره سرويس دهنده است و از ساير دواير پشتيباني سرويس  با توجه به اينكه

بايد هزينه دايره پشتيباني مستقل بر اساس مبنايي مناسب  به روش يكطرفه ابتدا ، در تسهيم ثانويه نمي گيرد
به دواير سرويس گيرنده كه شامل دواير توليدي و ساير دواير پشتيباني است سرشكن گردد تا هزينه قابل 

  تسهيم دواير ديگر مشخص گردد.
ورت با ساير دواير ، به همين ص به بيان ديگر، در روش فوق ، حق تقدم تسهيم با دايره پشتيباني مستقل است

، هر دايره پشتيباني ، نسبت به دايره پشتيباني بعدي مستقل  . يعني در اين روش پشتيباني برخورد مي شود
. بنابراين  هزينه هر يك از دواير پشتيباني  . ولي از دايره پشتيباني قبلي سرويس مي گيرد فرض مي شود

هزينه تمام دواير پشتيباني به دواير توليدي تسهيم شود. اين  اً، تا نهايت مطابق آنچه گفته شد، سرشكن مي شود
  مطلب در صورتي است كه قبل از انجام تسهيم ثانويه بتوان داريه پشتيباني مستقل را شناسايي نمود.
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، به  ، دايره اي كه از هزينه هاي تسهيم اوليه سهم بيشتري دارد چنانچه دايره خدماتي مستقل مشخص نباشد
 د                  . زيرا هر چه يك دايره سرويس بيشتري ارائه ده ه پشتيباني مستقل فرض مي شودعنوان داير

  . هزينه هايش نيز بيشتر خواهد شد
  

و نيز نتايج بدست آمده در ( مثال شش ) با توجه به اطالعات مربوط به شركت سهامي پارس ماشين 
، رستوران و  اي دواير پشتيباني حسابداريتسهيم ثانويه هزينه ه ، جدول تسهيم اوليه مربوط به اين شركت

 ، به روش يكطرفه و با در نظر گرفتن اطالعات اضافي در جدول تسهيم ثانويه  تعمير نگهداري به دواير توليدي
  . ارائه مي گردد

  اطالعات اضافي:
 ولي از آنها سرويس نمي گيرد.دايره حسابداري به دواير رستوران و تعمير نگهداري سرويس مي دهد ـ  ١
 دايره رستوران به دايره تعمير و نگهداري سرويس مي دهد ولي از آن دايره سرويس نمي گيرد.ـ  ٢
 مبناي تسهيم براي دايره پشتيباني حسابداري دستمزد مستقيم مي باشد.ـ  ٣
 مبناي تسهيم هزينه دايره رستوران تعداد كارگران است.ـ  ٤
 ايره تعمير و نگهداري ساعت كار ماشين انتخاب شده است.مبناي تسهيم دـ  ٥

با استفاده از جدول تسهيم ثانويه هزينه هاي دواير پشتيباني به دواير توليدي به روش يكطرفه مطلوبست: 
  تسهيم ثانويه

  :حل 
با اين تفاوت ،  داي كه در تسهيم اوليه ارائه گرديد استفاده مي شوراي انجام  تسهيم ثانويه نيز از همان رابطهب

، از نتايج بدست آمده در تسهيم  كه در تسهيم ثانويه به جاي هزينه هاي پيش بيني شده با هزينه هاي واقعي
ريال است كه  ٠٠٠/٥٧٨، هزينه دايره حسابداري مبلغ  در تسهيم ثانويه  . به عنوان مثال اوليه استفاده مي شود

  : م اين دايره شده است، محاسبات مربوط به قرار زير استاز جدول تسهيم اوليه استخراج شده است، سه
  

  ) بر مبناي دستمزد مستقيم بين واحدهاي استفاده كننده ( الف) تسهيم هزينه دايره حسابداري
  
  ٠٠٠/٦٦٠/٣+  ٠٠٠/٦٠٠/٢+  ٠٠٠/٦٠٠+  ٠٠٠/٦٤٠=  ٠٠٠/٥٠٠/٧ريال ( جمع دستمزد )                   

    ٠٠٠/٥٧٨ ÷  ٠٠٠/٥٠٠/٧=  ٠٨/٠  
  ٠٨/٠ × ٠٠٠/٦٦٠/٣=  ٢٨٢/ ٠٦٤سهم دايره يخچال                    

  ٠٨/٠ × ٠٠٠/٦٠٠/٢=  ٢٠٠/ ٣٧٣سهم دايره لباسشويي                    
  ٠٨/٠ × ٠٠٠/٦٠٠=  ٤٦/ ٢٤٠سهم دايره رستوران                         

  ٠٨/٠ × ٠٠٠/٦٤٠=  ٤٩/ ٣٢٣سهم دايره تعمير و نگهداري                        
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  ) بر مبناي تعداد كارگران واحدهاي استفاده كننده( ب) تسهيم هزينه دايره پشتيباني رستوران 

  
ابتدا هزينه دايره رستوران از حاصل جمع هزينه ها از تسهيم اوليه و مبلغ دريافتي از دايره حسابداري در 

  : تسهيم ثانويه بدست مي آيد
  ٠٠٠/٥٠٨+  ٢٤٠/٤٦=   ٢٤٠/٥٥٤ي رستوران )               ريال   ( جمع هزينه ها 

  ١١٤+  ٧٨+  ٢١=  ٢١٣نفر  ( تعداد كارگران )                         
    ٢٤٠/٥٥٤ ÷  ٢١٣=  ٦٠٢/٢  

  ٦٠٢/٢ × ١١٤=  ٢٩٦/ ٦٣٥سهم دايره يخچال                  
  ٦٠٢/٢ × ٧٨=  ٢٠٢/ ٩٦٢سهم دايره لباسشويي                    

  ٦٠٢/٢ × ٢١=  ٥٤/ ٦٤٣سهم دايره تعمير و نگهداري                      
  
  

  كننده )بر مبناي ساعت كار ماشين به دواير استفاده ( ج) تسهيم هزينه دايره پشتيباني تعميرات و نگهداري 
  

   ٠٠٠/٢٤+  ٠٠٠/٣٦=   ٠٠٠/٦٠جمع ساعت كار ماشين            
و نگهداري از حاصل جمع هزينه اين دايره در تسهيم اوليه و مبالغ دريافتي از حسابداري و ابتدا بايد هزينه دايره 

  :  رستوران در تسهيم ثانويه محاسبه شود
  ٣٢٣/٤٩+  ٠٠٠/٦٩٤+  ٦٤٣/٥٤=   ٩٦٦/٧٩٧ريال     

    ٩٦٦/٧٩٧ ÷  ٠٠٠/٦٠=  ٣٠/١٣  
  ٣٠/١٣ × ٠٠٠/٢٤=  ٣١٩/ ١٨٦سهم دايره يخچال                    

  ٣٠/١٣ × ٠٠٠/٣٦=  ٤٧٨/ ٧٨٠سهم دايره لباسشويي                    
  
  
  
  
  
  
  
  

  : منتقل مي گردد اكنون محاسبات انجام شده به جدول تسهيم ثانويه 
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  جدول تسهيم ثانويه به روش يكطرفه

  هزينه ها از جدول تسهيم اوليه  ٤٤٣٤٠٠٠  ٤١٦٦٠٠٠  ٥٧٨٠٠٠  ٥٠٨٠٠٠  ٦٩٤٠٠٠
  : تسهيم ثانويه هزينه ها 

 الف) تسهيم هزينه دايره پشتيباني حسابداري
     

 مبلغ
دستمزد 
 مستقيم

 دواير

 توليد يخچال ٣٦٦٠٠٠٠ ٢٨٢٠٦٤ ٢٨٢٠٦٤    
 لباس شويي ٢٦٠٠٠٠٠ ٢٠٠٣٧٣  ٢٠٠٣٧٣   
 رستوران ٦٠٠٠٠٠ ٤٦٢٤٠    ٤٦٢٤٠ 

 تعمير نگهداري ٦٤٠٠٠٠ ٤٩٣٢٣     ٤٩٣٢٣

  )٥٧٨٠٠٠(  
 

  ٧٥٠٠٠٠٠ ٥٧٨٠٠٠  
 

 

           
 ب) تسهيم هزينه دايره پشتيباني رستوران    ٥٥٤٢٤٠ 

 دواير تعداد كارگران مبلغ     

 توليد يخچال ١١٤ ٢٩٦٦٣٥ ٢٩٦٦٣٥    

 لباس شويي ٧٨ ٢٠٢٩٦٢  ٢٠٢٩٦٢   

  تعمير و نگهداري ٢١ ٥٤٦٤٣     ٥٤٦٤٣

 

 ٢١٣ ٥٥٤٢٤٠    ٥٥٤٢٤٠  

        

 ج) تسهيم هزينه دايره پشتيباني تعميرات و نگهداري     ٧٩٧٩٦٦

ساعت كار  مبلغ     
 ماشين

 دواير

 توليد يخچال ٢٤٠٠٠ ٣١٩١٨٦ ٣١٩١٨٦    

 لباس شويي ٣٦٠٠٠ ٤٧٨٧٨٠  ٤٧٨٧٨٠   

)٠٠٦٠٠ ٧٩٧٩٦     )٧٩٧٩٦٦  

 جمع هزينه سربار دواير توليدي ٥٣٣١٨٨٥ ٥٠٤٨١١٥ ٠ ٠ ٠
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، تخصيص هزينه سربار دواير  آخرين مرحله از مراحل تسهيم هزينه هاي سربار ساخت 

              به اين منظور جمع  ؛   توليدي به محصوالت يا خدمات مي باشد كه تسهيم نهايي سربار ناميده مي شود

به تقسيم مي شود تا  ههزينه هاي سربار هريك از دواير توليدي بر مبناي جذب سربار آن داير

نرخ جذب سربار به دست آمده مالك تسهيم نهايي هزينه هاي سربار هر دايره به توليدات آن   ، دست مي آيد

  . دايره خواهد بود

،  ، هزينه هاي سربار را برآورد مي نمايند در ابتداي دوره مالي و حتي قبل از شروع دوره؛ در موسسات توليدي 
، به منظور رسيدن به  تسهيم اوليه و تسهيم ثانويه با توجه به هزينه هاي پيش بيني شده در ابتداي دوره مالي

  : ، به شرح زير انجام مي شود چهار هدف
  محاسبه نرخ جذب سربار هريك از دواير توليديـ  الف
  وسيله هر محصوله محاسبه سربار جذب شده هر دايره توليدي و يا سربار جذب شده بـ  ب
  مقايسه سربار جذب شده و سربار واقعي در پايان دوره ماليـ  ج
  محاسبه اضافه يا كسر سربار در پايان دوره ماليـ  د

  
                   نه هاي واقعي سربار در طول دوره مالي هم زمان با مصرف آنها در دفاتر ثبت، هزيگفته شد همانطور كه 

، تسهيم اوليه و تسهيم  مي گردد. در پايان دوره مالي  پس از شناسايي و ثبت تمام هزينه هاي واقعي سربار
تسهيم اوليه و به خصوص از تسهيم  . نتايج بدست آمده از ثانويه با استفاده از هزينه هاي واقعي انجام مي شود

                          ، ضمن ثبت در  . اين نتايج ثانويه نشان دهنده سهم سربار واقعي هر يك از دواير توليدي خواهد بود
  مقايسه مي گردد.  ، ، با سربار ساخت جذب شده بوسيله هر يك از دواير توليدي دفتر روزنامه

، بايد تسهيم  كه در ابتداي دوره مالي هزينه هاي سربار را پيش بيني نمي كنند نيز البته در موسسات توليدي
، به منظور سرشكن كردن هزينه هاي واقعي سربار به محصوالت ساخته  اوليه و تسهيم ثانويه در پايان دوره مالي

  انجام شود.  ، شده

               ، محاسبه نرخ جذب سربار  اي دوره ماليداف برآورد هزينه هاي سربار در ابتدهيكي از ا
، ابتدا بايد بهاي تمام شده عوامل موثر در  مي باشد. زيرا براي محاسبه بهاي تمام شده محصوالت ساخته شده

، يعني مواد  . دو عامل اول محاسبه گردد) ، دستمزد مستقيم و سربار ساخت است  كه عبارت از مواد اوليه( آن 
و دستمزد مستقيم را مي توان با استفاده از مبلغ واقعي آنها به حساب بهاي تمام شده كاالي ساخته شده  اوليه

 . منظور نمود
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ه هاي انبار و ساير اسناد و مدارك محاسبه و به حساب يه مصرف شده، با استفاده از حوالمبلغ واقعي مواد اول

 . كنترل كاالي در جريان ساخت منظور مي گردد

، محاسبه مي گردد و به حساب  واقعي دستمزد مستقيم نيز با استفاده از ليست دستمزد و كارت اوقات كارمبلغ 

  كنترل كاالي در جريان ساخت منظور مي گردد.

. لذا به منظور اضافه نمودن  ، تا پايان دوره مالي مشخص نمي شود ولي مبلغ واقعي بسياري از هزينه هاي سربار

، ناچار بايد هزينه هاي سربار در ابتداي هر دوره مالي  بهاي اوليه محصوالت  ساخته شدههزينه هاي سربار به 

براي همان دوره پيش بيني شود و با استفاده از يك روش متداول نرخ جذب سربار براي يك دوره مالي محاسبه 

  ن شده سربار نيز مي گويند.ز پيش تعي. اين نرخ را نرخ ا گردد

ظور محاسبه سربار محصوالتي است كه طي دوره مالي ساخته مي شوند و به حساب نرخ جذب سربار به من

. براي محاسبه نرخ جذب سربار مي توان از مبناهاي مختلف  منظور مي گردد كنترل كاالي در جريان ساخت

  : از جمله ، استفاده نمود

  ، ساعت كار دستگاه وليه، درصدي از بهاي ا ، درصدي از دستمزد مستقيم درصدي از مواد اوليه مصرفي

  .  ساعت كار ماشين و تعداد توليد

ولي يكي از   البته هر يك از اين مبناها ، داراي معايب و مزايايي است و در شرايط مشخصي از توليد كاربرد دارند

  ، ساعت كار مستقيم است. ساده ترين و مناسب ترين آنها

ر برآورده شده با استفاده از نرخ از پيش تعيين شده سربار به تخصيص سربا بنابراين

  . محصوالت يا سفارشاتي است كه طي دوره مالي ساخته مي شوند

، با در نظر گرفتن  ، بايد مقدار يا تعداد توليد براي آن دوره  پيش بيني شود. سپس در ابتداي هر دوره مالي
جام تسهيم اوليه و با ان  . سپس زينه هاي سربار نيز برآورد  گردده؛ تعداد توليد پيش بيني شده و ساير عوامل 

، نرخ  استفاده از يك مبناي مناسب ضمنبا بكار گيري نتايج به دست آمده از تسهيم ثانويه  تسهيم ثانويه و 
  .مي شود جذب سربار هر يك از دواير توليدي  بطور جداگانه محاسبه 

لذا دقت در برآورد هزينه ها  ؛ يني هزينه هاي سربار ارتباط مستقيم دارد، با برآورد و پيش ب نرخ جذب سربار
، نرخ  . همانطور كه قبال هم اشاره شد ن تر محاسبه شودئموجب مي شود كه نرخ جذب سربار دقيق تر و مطم

 ؛  اهاترين اين مبنمناسب ترين و معقول . يكي از  جذب سربار  را بر اساس مبناهاي مختلف محاسبه مي نمايند
هزينه هاي  وًال ماستفاده از ساعت كار مستقيم به عنوان مبنا به اين دليل است كه مع ساعت كار مستقيم است. 

هر مركز هزينه و يا هر محصول با ساعت كار مستقيم انجام شده ارتباط مستقيم  ، هر سفارش،  سربار هر دايره
ظار مي رود هزينه هاي سربار نيز بيشتر تر باشد، ان. بنابراين هرچه ساعت كار انجام شده بيشت خواهد داشت

  شود.
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بيشتر واحدهاي توليدي ، ساعت كار مستقيم 

را مبناي محاسبه نرخ جذب سربار قرار مي دهند، زيرا استفاده از اين مبنا تا حدود زيادي خالي از اشكال بود و 

 ارد براي محاسبه نرخ جذب سربار عملي و قابل اعتماد به نظر مي رسد.در اكثر مو

براي محاسبه نرخ جذب سربار، ابتدا بايد ساعت كار مستقيم هر يك از دواير توليدي با در نظر گرفتن برنامه از 

. سپس  شود) و استانداردهاي توليد برآورد  يعني تعداد يا مقدار توليد مورد انتظار ( پيش تعيين شده توليد

) بر ساعت كار مستقيم  جمع هزينه هاي برآورد شده هر دايره توليدي نتايج به دست آمده از تسهيم ثانويه (

. بر اين اساس ، براي هر يك از دواير توليدي ، نرخ جذب سربار  پيش بيني شده از آن دايره تقسيم گردد

، مالك محاسبه سربار ساخت  مالي تا پايان دوره جداگانه محاسبه خواهد شد. نرخ بدست آمده از ابتداي دوره

  : ، كه طي دوره در آن دايره ساخته شده اند. اين نرخ از رابطه زير بدست مي آيد محصوالتي است

=
سربار ساخت برآورد شده

ساعت كار مستقيم برآورد شده
  نرخ جذب سربار 

در يك واحد توليدي تمام يا قسمتي از محصول  ، اين است كه اگر تنها اشكالي كه به به روش فوق وارد مي شود

. در اين صورت بايد  ، اين نرخ براي كار انجام شده بوسيله ماشين كاربرد ندارد با استفاده از ماشين ساخته شود

  . يك نرخ جذب سربار جداگانه بر اساس ساعت كار ماشين محاسبه گردد

امي پارس ماشين و نتايج بدست آمده از تسهيم ثانويه به با توجه به اطالعات ارائه شده در شركت سه 

) نرخ جذب سربار ، براي دواير توليد يخچال و توليد ماشين لباس شويي به  ٤٩صفحه جدول  روش يكطرفه (

  : صورت زير محاسبه مي شود

  ٨٨٥/٣٣١/٥ ÷  ٦٠٠/٢٥=  ٢٧٦٧/٢٠٨              ) ريال( نرخ جذب سربار دايره توليد يخچال 
  ١١٥/٠٤٨/٥ ÷  ٠٠٠/٢٠=  ٤٠٥٧/٢٥٢              ) ريال(  ماشين لباس شويينرخ جذب سربار دايره توليد 

هم اشاره شد، محصوالتي كه در طول دوره مالي در  همانطور كه قبالً

:  زتمام شده مي باشندكه عبارتند ا ، داراي سه عامل توليد جهت محاسبه بهاي دواير توليدي ساخته مي شوند

  ( مواد مستقيم ) كار يا دستمزد مستقيم و سربار ساخت.  مواد اوليه
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مواد و دستمزد را مي توان با بدست آوردن اطالعات مورد نياز به صورت واقعي محاسبه و در بهاي تمام شده 

مبلغ ر ، و با محاسبه نرخ جذب سربا ، ولي سربار ساخت را بايد در ابتداي دوره برآورد محصول منظور نمود

، محاسبه و به بهاي تمام شده  هر محصول را كه به آن سربار ساخت جذب شده مي گويند تسربار ساخ

  . محصول اضافه كرد

ن شده ) يواقعي هر محصول در نرخ جذب ( نرخ از پيش تعي مبناي، از حاصل ضرب  سربار ساخت جذب شده 
، اگر مبناي محاسبه نرخ جذب سربار، ساعت كار مستقيم انتخاب شده  وان مثال. به عن سربار بدست مي آيد

، ضرب مي شود.  ، در نرخ جذب سربار باشد ساعت كار مستقيم واقعي انجام شده براي ساخت هر محصول
  : حاصل آن سربار ساخت جذب شده محصول خواهد بود

  
و چنانچه مبناي محاسبه نرخ جذب سربار، ساعت كار مستقيم باشد خواهيم داشت:

  

ساعت و براي ساختن يك  ٢٥، اگر براي ساختن يك دستگاه يخچال  در مثال شركت پارس ماشين 

سربار ساخت جذب شده  ؛ ساعت كار مستقيم به صورت واقعي انجام شده باشد ٣٠ه ماشين لباس شويي دستگا

  :  هر كدام بصورت زير محاسبه مي شود

  ٢٥×٢٧٦٧/٢٠٨= ٥٢٠٧سربار ساخت جذب شده يك دستگاه يخچال          ريال            

 ٣٠×٤٠٥٧/٢٥٢= ٧٥٧٢            ريال           لباس شويي دستگاه يك شده جذب ساخت سربار
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، ثبت سربار ساخت جذب شده، ثبت هزينه هاي واقعي سربار، ثبت  ثبت هاي مربوط به هزينه هاي سربار شامل

  كسر يا اضافه سربار جذب شده و ثبت مربوط به بستن حساب كسر يا اضافه جذب سربار مي باشد.

، سربار ساخت جذب شده براي يك واحد  در سيستم هزينه يابي مرحله اي 

، زيرا محصوالت توليد شده مشابه مي باشند. بنابراين در اين سيستم سربار ساخت  محصول محاسبه نمي شود

  براي يك دايره از توليد و يا براي گروهي از محصوالت محاسبه نمي شود. جذب شده معموًال

، سربار ساخت جذب شده را براي يك سفارش و يا براي سفارشات مشابه  هزينه يابي سفارشاتولي در سيستم 

  محاسبه مي نمايند.

، حساب كنترل  ثبت سربار ساخت جذب شده به اين صورت است كه معادل مبلغ سربار ساخت جذب شده

  : بستانكار مي گردد حساب كنترل سربار ساخت به همان مبلغ كاالي در جريان ساخت بدهكار و در مقابل

    ***    كنترل كاالي در جريان ساخت

  ***    كنترل سربار ساخت  

  ثبت سربار ساخت جذب شده

، ساعت كار واقعي انجام شده در دايره توليد يخچال براي ساختن  اگر در شركت پارس ماشين  

، سربار ساخت جذب  عت باشدسا ١٧٥٠توليد ماشين لباس شويي  دايرهساعت و در  ١٥٠٠تعدادي محصول

  : شده هر يك از دواير به صورت زير محاسبه و در دفتر روزنامه ثبت مي گردد

  ٥٠٠/١ × ٢٧٦٧/٢٠٨= ٤١٥/٣١٢            ريال          يخچال دايره توليد شده جذب سربار
   ٧٥٠/١ × ٤٠٥٧/٢٥٢= ٧١٠/٤٤١            ريال          شويي لباس دايره شده جذب ساخت سربار

  
  ٤١٥/٣١٢كاالي در جريان ساخت  ( يخچال )      

  ٤١٥/٣١٢كنترل سربار ساخت ( يخچال )                               
  ثبت سربار ساخت جذب شده دايره توليد يخچال

  
  ٧١٠/٤٤١كاالي در جريان ساخت  ( لباس شويي )      

  ٧١٠/٤٤١   كنترل سربار ساخت ( لباس شويي )                 
  ثبت سربار ساخت جذب شده دايره توليد ماشين لباس شويي
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ثبت فوق در صورتي انجام مي شود كه براي هر يك دواير توليدي حساب جداگانه كاالي در جريان 

هر يك از دواير توليدي ، حساب جداگانه سربار ساخت در نظر گرفته  ساخت و براي هزينه هاي سربار ساخت 

ولي اگر براي تمام دواير توليدي فقط يك حساب كنترل كاالي در جريان ساخت و براي ساخت اين   . شود

، ثبت مربوط به سربار ساخت جذب  دواير نيز فقط يك حساب كنترل سربار ساخت در دفتر كل افتتاح شود

  : شده به صورت زير خواهد بود

  ١٢٥/٧٥٤كنترل كاالي در جريان ساخت            
  ١٢٥/٧٥٤            كنترل سربار ساخت                         

  ثبت سربار ساخت جذب شده دواير توليدي
  

، بايد در دفتر معين براي هر يك از دواير توليدي يك حساب كاالي در جريان ساخت و  با توجه به ثبت فوق

  يك حساب سربار ساخت در نظر گرفته شود.

مي رسند و در  مصرفنه هاي واقعي سربار در طول دوره مالي به تدريج به هزي

هزينه هاي واقعي  ء. به اين صورت كه به ازا ، كل و معين ثبت مي شوند روزنامه دفاتر، در  تاريخ هاي مصرف

                    ، نيز به حساب تك تك  ، بدهكار مي شود و در دفتر معين هزينه ، حساب كنترل سربار ساخت انجام شده

  : ثبت سند حسابداري مربوط به هزينه هاي واقعي سربار به قرار زير است . هزينه ها انتقال مي يابند

  
  دفتر 
  معين

  دفتر كل
  بستانكار  بدهكار

    ***      كنترل سربار ساخت
      **    هزينه استهالك ساختمان

      **    هزينه استهالك ماشين آالت
      **    مصرفيهزينه سوخت و برق 

      **    هزينه بيمه
  ***      پيش پرداخت ها  
  ***      استهالك انباشته ساختمان  
  ***      حسابهاي پرداختني / بانك / صندوق  
  ***      بيمه هاي اجتماعي پرداختني  

  ثبت هزينه هاي واقعي انجام شده سربار
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، طي دوره مالي  نسهامي پارس ماشياطالعات مربوط به هزينه هاي غير مستقيم واقعي شركت  

، پس از  . با فرض اينكه ريال مي باشد ٥٠٠/٨٨٦توليد يخچال و ماشين لباس شويي جمعا جاري براي دواير 

، سهم دايره توليد  تسهيم ثانويه در پايان دوره مالي با استفاده از هزينه هاي واقعي سربار انجام تسهيم اوليه و

. نحوه ثبت هزينه هاي واقعي سربار  محاسبه شده باشد مطابق جدول  ين لباس شويييخچال و دايره توليد ماش

  : به قرار زير است

  

 هزينه بيمه هاي اجتماعي ٠٠٠/١٢٠ ٠٠٠/٧٥ ٠٠٠/٤٥

 هزينه استهالك ماشين آالت ٥٠٠/١٩٤ ٥٠٠/٨٢ ٠٠٠/١١٢
 هزينه برق مصرفي ٠٠٠/١١٢ ٠٠٠/٦١ ٠٠٠/٥١
 هزينه هاي رفاهي كارگران ٠٠٠/١٩٠ ٠٠٠/٨٢ ٠٠٠/١٠٨

 هزينه هاي اداري و تشكيالتي ٠٠٠/١٧٠ ٠٠٠/٨٠ ٠٠٠/٩٠
 هزينه برق مصرفي ٠٠٠/١٠٠ ٠٠٠/٦٥ ٠٠٠/٣٥

 جمع ٥٠٠/٨٨٦ ٥٠٠/٤٤٥ ٠٠٠/٤٤١

  

  :  هزينه هاي واقعي سربار دواير توليدي به صورت زير استثبت  

  

  
  دفتر 
  معين

  دفتر كل
  بستانكار  بدهكار

    ٥٠٠/٤٤٥      يخچال كنترل سربار ساخت
      ٠٠٠/٧٥    بيمه اجتماعيهزينه 

      ٥٠٠/٨٢    هزينه استهالك ماشين آالت
      ٠٠٠/٦١    هزينه برق مصرفي

      ٠٠٠/٨٢    رفاهي كارگرانهزينه 
      ٠٠٠/٨٠    هزينه هاي اداري و تشكيالتي

      ٠٠٠/٦٥    يهزينه برق صنعت
  ٥٠٠/٨٢      ماشين آالتاستهالك انباشته   
  ٠٠٠/٣٦٣      بانك / صندوق  

  سربار واقعي دايره توليد يخچالثبت 
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  دفتر 
  معين

  دفتر كل
  بستانكار  بدهكار

    ٠٠٠/٤٤١      لباسشويي كنترل سربار ساخت
      ٠٠٠/٤٥    بيمه اجتماعيهزينه 

      ٠٠٠/١١٢    هزينه استهالك ماشين آالت
      ٠٠٠/٥١    هزينه برق مصرفي

      ٠٠٠/١٠٨    رفاهي كارگرانهزينه 
      ٠٠٠/٩٠    هزينه هاي اداري و تشكيالتي

      ٠٠٠/٣٥    هزينه برق صنعتي
  ٠٠٠/١١٢      ماشين آالتاستهالك انباشته   
  ٠٠٠/٣٢٩      بانك / صندوق  

  سربار واقعي دايره توليد لباس شوييثبت 

، با نرخ از پيش تعيين شده ( نرخ جذب سربار ) به  در طول دوره مالي سربار ساخت هر يك از دواير توليدي
                           بستانكار ؛  ، حساب كنترل سربار ساخت محصوالت سرشكن مي گردد و معادل سربار ساخت جذب شده

  مي شود.
 ، بايد به دواير توليدي و دواير پشتيباني تسهيم شود واقعي انجام شده طي دوره، هزينه هاي  در پايان دوره مالي

  . ) تسهيم ثانويه ) سپس هزينه هاي دواير پشتيباني نيز به دواير توليدي سرشكن مي گردد ( تسهيم اوليه (
                   ير توليدي، نشان دهنده سربار ساخت واقعي هر يك از دوا نتيجه تسهيم ثانويه هزينه هاي واقعي سربار 

  ، بدهكار مي شود. مي باشد و معادل سربار ساخت واقعي هر دايره توليدي حساب كنترل سربار ساخت
     ، نشان دهنده كسر يا اضافه جذب سربار آن دايره مانده حساب كنترل سربار ساخت هر يك از دواير توليدي

  . يا بستانكار باشدبدهكار  . مانده اين حساب ممكن است مي باشد
معلوم مي شود كه سربار ساخت واقعي آن دايره  ؛ اگر حساب كنترل سربار ساخت داراي مانده بدهكار باشد

  . خواهيم داشتصورت  بيشتر از سربار ساخت جذب شده بوده كه در اين
، كمتر از  كه سربار ساخت واقعي به اين معناست ؛ اگر حساب كنترل سربار ساخت داراي مانده بستانكار باشد

  : خواهيم داشت  سربار ساخت جذب شده بوده كه در اين صورت
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حساب كسر يا اضافه جذب سربار انتقال مي يابد  پس از محاسبه كسر يا اضافه جذب سربار مبلغ بدست آمده به
  :  ، حساب كنترل سربار ساخت بسته مي شود. ثبت هاي مربوط به صورت زير ارائه مي گردد و به اين ترتيب

    ***    كنترل سربار ساخت

  ***    كسر يا اضافه جذب سربار  

  ثبت اضافه جذب سربار ساخت
  
  
  

    ***    كسر يا اضافه جذب سربار

  ***    رل سربار ساختكنت  

  ثبت كسر جذب سربار ساخت

، ولي  ، پايان هر شش ماه قابل محاسبه است ، پايان هرسه ماه سر يا اضافه جذب سربار در پايان هر ماهك
  :گردد مي زيرمحاسبه رابطه از سربار جذب اضافه يا كسر . محاسبه آن در پايان دوره مالي الزامي است

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  سربار جذب كسر=  واقعي سربارساخت  -شده  جذب سربارساخت
  سربار جذب اضافه = شده جذب سربارساخت  -  واقعي ساخت سربار

  
  
  
  
  
  

. براي بستن  در پايان دوره مالي بسته شود بايستي و حتماً است موقتحساب كسر يا اضافه جذب سربار حسابي 
  :  اين حساب دو روش زير ارائه مي گردد

  
، اين حساب در پايان دوره 

، به اين صورت كه اگر اضافه جذب سربار وجود  مالي با حساب بهاي تمام شده كاالي فروش رفته بسته مي شود
 ، مانده اين حساب اشد، مانده اين حساب، بستانكار است و چنانچه كسر جذب سربار وجود داشته ب داشته باشد

  : بدهكار خواهد بود. ثبت هاي مربوط به بستن حساب كسر يا اضافه جذب سربار به قرار زير است
    ***    كسر يا اضافه جذب سربار

  ***    بهاي تمام شده كاالي فروش رفته  

  ) جذب اضافه بابت(  سربار جذب اضافه يا كسر حساب بستن ثبت
  

    ***    رفته بهاي تمام شده كاالي فروش

  ***    كسر يا اضافه جذب سربار      

  ) جذب كسر بابت(  سربار جذب اضافه يا كسر حساب بستن ثبت
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با توجه به نحوه بستن حساب كسر يا اضافه جذب سربار و پس از انتقال مانده اين حساب به حساب بهاي تمام 
سربار جذب شده محاسبه گرديده بود و به  ، قيمت تمام شده كاالي فروش رفته كه با شده كاالي فروش رفته

  . قيمت تمام شده يا سربار واقعي تبديل خواهد شد
  

بايد اين مبلغ 
ي ساخته شده در پايان متناسب با مانده حساب كنترل كاالي در جريان ساخت و مانده حساب موجودي كاال

  بين اين سه حساب سرشكن گردد. ،  دوره و نيز بهاي تمام شده كاالي فروش رفته
  
  
  

با توجه به اطالعات شركت سهامي پارس ماشين و با در نظر گرفتن محاسبات انجام شده مقايسه  
حوه محاسبه كسر يا اضافه جذب سربار واقعي و سربار جذب شده هر يك از دواير توليدي اين شركت و نيز ن

  : سربار در اين شركت به صورت زير ارائه مي شود
  

   ٥٠٠/٤٤٥ - ٤١٥/٣١٢ = ٠٨٥/١٣٣     كسر جذب سربار دايره توليد يخچال       
    ٧١٠/٤٤١ - ٠٠٠/٤٤١ = ٧١٠                اضافه جذب سربار دايره توليد لباس شويي   

    ٠٨٥/١٣٣ - ٧١٠ = ٣٧٥/١٣٢                   اضافه جذب سربار دواير توليدي
  

  كسر يا اضافه جذب سربار
  ٠٨٥/١٣٣    

  ٠٨٥/١٣٣    دايره توليد يخچالكنترل سربار   
  يخچال توليد دايره سربار كنترل حساب بستن

  
  

  لباس شويي توليد دايره سربار كنترل
  ٧١٠    

  ٧١٠    كسر يا اضافه جذب سربار  
  لباس شويي توليد دايره سربار كنترل حساب بستن

  
  

  بهاي تمام شده كاالي فروش رفته
  ٣٧٥/١٣٢    

  ٣٧٥/١٣٢    كسر يا اضافه جذب سربار  
  كسر يا اضافه جذب سربار حساب بستن
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  : پس از انتقال ثبت هاي دفتر روزنامه به دفتر كل خواهيم داشت
    

حساب كنترل سربار ساخت دايره توليد 
  يخچال

٤١٥/٣١٢  ٠٨٥/٤٤٥  
٠٨٥/١٣٣  

٠٨٥/٤٤٥  ٠٨٥/٤٤٥  
  

حساب كنترل سربار ساخت دايره توليد 
  لباس شويي

٠٠٠/٤٤١  
٧١٠  

٧١٠/٤٤١  
  

٧١٠/٤٤١  ٧١٠/٤٤١  
  

  حساب كنترل كسر يا اضافه 
  جذب سربار

٠٨٥/١٣٣  
  

٧١٠  
٣٧٥/١٣٢  

٠٨٥/١٣٣  ٠٨٥/١٣٣  
  

  بهاي تمام شده حساب 
  كاالي فروش رفته

***  
٣٧٥/١٣٢  

  

    

در قسمت  ؛  فوق، معلوم مي شود كه حساب كنترل سربار ساخت نيز حسابي است موقت با توجه به مثال
                 ، هزينه هاي واقعي سربار و در قسمت بستانكار اين حساب سربار ساخت جذب شده  بدهكار اين حساب

، بدهكار شده و  اخت، تمام هزينه هاي واقعي سربار به حساب كنترل سربار س . به عبارت ديگر ثبت مي گردد
. مانده حساب كنترل سربار ساخت  ، بستانكار مي گردد سربار ساخت جذب شده به حساب كنترل سربار ساخت

  : حاكي از كسر يا اضافه جذب سربار خواهد بود
  

  سربار ساختحساب كنترل 
  ****هزينه هاي واقعي سربار          

  
  سربار ساخت جذب شده           ****

  ***  ب سربار                   كسر جذ
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بهاي تمام شده در شركتهاي توليدي لذا  شركت هاي توليدي  كاال را نمي خرند ؛ بلكه كاال را مي سازند .
  مي گردد .محاسبه  كاالي ساخته شده

  

  مواد مستقيم
  دستمزد

  سربار
  
  

  براي محاسبه مواد مستقيم مصرف شده دو روش محاسبه وجود دارد : 
  ـ روش ادواري ١
  ـ روش دائمي ٢

  
  

 دوره پايان تا و ردندا گردش مالي دوره طول در مواد اوليه  موجودي حساب؛   ادواري ثبت روش در
مواد  موجودي مبلغ ابتدا اصالحي ثبت دو انجام با سپس و ماندمي باقي تغيير بدون ، اصالحات از قبل تا ، مالي

  .شودمي بدهكار حساب اين در دوره پايان كاالي موجودي مبلغ سپس ، حذف حساب اين از دوره اول در اوليه 
  
 پذيرفته هايروش از يكي مبناي بر آن ارزش و شده شمارشارگرداني دوره با انب آخر موجوديهاي روش اين در

  .  شودمي تعيين شده
  ـ نرخ گذاري ٢ـ انبارگرداني ـ  ١:   عبارتند از دو كار خيلي مهم در روش ادواريبنابراين 

  
   محاسبه مي شود :پس مواد مستقيم مصرف شده در روش ادواري به اين صورت 
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  ـ روش هاي غير قابل قبول ٢ـ روش هاي قابل قبول ـ  ١
  به چند دسته تقسيم مي شود :

  ـ فايفو  FIFOـ  ١
  وـ اليف LIFOـ  ٢
ـ ميانگين ( خود به سه روش ميانگين ساده ـ ميانگين موزون ـ ميانگين متحرك تقسيم  ٣

  ) بندي مي شود
  ـ روش شناسايي ويژه ٤

  )NIFO  )Next In First Outـ  ١
  قابل قبول و غير قابل قبول از نظر حسابداري است و نه از نظر واقعيت

  

پايدار مي باشد : شركتخصوص اطالعات زير در  
  ريال ٤٠كيلو  مواد به نرخ  ٥٠ـ خريد  ٢ـ  ريال ٢٠كيلو مواد با نرخ  ١٠٠ـ خريد  ١
  لو موادكي ١٠٠ـ مصرف  ٥ـ  ريال ٦٠كيلو مواد با نرخ  ٤٠ـ خريد  ٤ـ  كيلو مواد ٨٠ـ مصرف  ٣

  محاسبه ميزان مصرف مواد مستقيم بر اساس روش هاي فايفو ـ اليفو ـ ميانگين در روش ادواريمطلوب است :
  ) FIFO ) روش فايفو (١

  مانده  صادره  وارده
  مبلغ  نرخ  تعداد  مبلغ  نرخ  تعداد  مبلغ  نرخ  تعداد
٢٠٠٠  ٢٠  ١٠٠        ٢٠٠٠  ٢٠  ١٠٠  

٢٠٠٠  ٤٠  ٥٠        
١٠٠  
٥٠  

٢٠  
٤٠  

٢٠٠٠  
٢٠٠٠  

      ١٦٠٠  ٢٠  ٨٠  
٢٠  
٥٠  

٢٠  
٤٠  

٤٠٠  
٢٠٠٠  

٢٤٠٠  ٦٠  ٤٠        
٢٠  
٥٠  
٤٠  

٢٠  
٤٠  
٦٠  

٤٠٠  
٢٠٠٠  
٢٤٠٠  

      
٢٠  
٥٠  
٣٠  

٢٠  
٤٠  
٦٠  

٤٠٠  
٢٠٠٠  
١٨٠٠  

٦٠٠  ٦٠  ١٠  

٦٠٠  ٦٠  ١٠  ٥٨٠٠  ١٨٠  ٦٤٠٠  ١٩٠  
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  ريال ٥٨٠٠ريال ـ مواد مستقيم مصرف شده  ٦٠٠ريال ـ پايان دوره  ٦٤٠٠خريد طي دوره :  پس در روش فايفو :
  
  ) LIFO ) روش اليفو (٢

  مانده  صادره  وارده
  مبلغ  نرخ  تعداد  مبلغ  نرخ  تعداد  مبلغ  نرخ  تعداد
٢٠٠٠  ٢٠  ١٠٠        ٢٠٠٠  ٢٠  ١٠٠  

٢٠٠٠  ٤٠  ٥٠        
١٠٠  
٥٠  

٢٠  
٤٠  

٢٠٠٠  
٢٠٠٠  

      
٥٠  
٣٠  

٤٠  
٢٠  

٢٠٠٠  
٦٠٠  

١٤٠٠  ٢٠  ٧٠  

٢٤٠٠  ٦٠  ٤٠        
٧٠  
٤٠  

٢٠  
٦٠  

١٤٠٠  
٢٤٠٠  

      
٦٠  
٤٠  

٢٠  
٦٠  

١٢٠٠  
٢٤٠٠  

٢٠٠  ٢٠  ١٠  

٢٠٠  ٢٠  ١٠  ٦٢٠٠  ١٨٠  ٦٤٠٠  ١٩٠  
  ريال ٦٢٠٠ريال ـ مواد مستقيم مصرف شده  ٢٠٠ريال ـ پايان دوره  ٦٤٠٠خريد طي دوره :  پس در روش اليفو :

  
  ) ميانگين ساده٣

٢٠+ ٤٠+ ٦٠=  ١٢٠÷ ٣=   ٤٠  

  كيلو   ١٠باقيمانده    ⇒ ١٠ × ٤٠=  ٤٠٠
  ريال ٦٠٠٠ريال ـ مواد مستقيم مصرف شده  ٤٠٠ريال ـ پايان دوره  ٦٤٠٠:  خريد طي دوره پس در روش ميانگين ساده :

  
  
  ) ميانگين موزون ٤

١٠٠ × ٢٠=  ٢٠٠٠  
 ٥٠ × ٤٠=  ٢٠٠٠    

٤٠ × ٦٠=  ٢٤٠٠  
 ١٠٠+  ٥٠+  ٤٠=  ١٩٠                   ٢٠٠٠+  ٢٠٠٠+  ٢٤٠٠=  ٦٤٠٠  

٦٤٠٠÷  ١٩٠=   ٣٤   

  لو  كي ١٠باقيمانده    ⇒ ١٠ × ٣٤=  ٣٤٠
  ريال ٦٠٦٠ريال ـ مواد مستقيم مصرف شده  ٣٤٠ريال ـ پايان دوره  ٦٤٠٠خريد طي دوره :  پس در روش ميانگين موزون :
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  ) ميانگين متحرك ٥
  اگر از روش ميانگين  استفاده شود ؛ معموالً از ميانگين متحرك استفاده مي شود 

  معدل گيري نرخ جداگانه پس از هر خريد انجام مي شود
  ون معدل دائماً طي دوره مالي تغيير مي كند و عوض مي شود بنابراين متحرك است چ

  نرخ در ميانگين متحرك هر لحظه حساب مي شود ( در روش هاي ميانگين ؛ اين شيوه بهتر است ) .
  مانده  صادره  وارده

  مبلغ  نرخ  تعداد  مبلغ  نرخ  تعداد  مبلغ  نرخ  تعداد
٢٠٠٠  ٢٠  ١٠٠        ٢٠٠٠  ٢٠  ١٠٠  
٤٠٠٠  ٢٧  ١٥٠        ٢٠٠٠  ٤٠  ٥٠  
      ١٨٩٠  ٢٧  ٧٠  ٢١٦٠  ٢٧  ٨٠  
٤١٨٠  ٣٨  ١١٠        ٢٤٠٠  ٦٠  ٤٠  
      ٣٨٠  ٣٨  ١٠  ٣٨٠٠  ٣٨  ١٠٠  
٣٨٠  ٣٨  ١٠  ٦٠٢٠  ١٨٠  ٦٤٠٠  ١٩٠  

  ريال ٦٠٢٠ريال ـ مواد مستقيم مصرف شده  ٣٨٠ريال ـ پايان دوره  ٦٤٠٠خريد طي دوره :  پس در روش ميانگين متحرك :
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ناسايي ويژهـ روش ش ٦

  در روش شناسايي ويژه دقيقاً قيد مي شود كه از هر خريدي ؛ چقدر مواد در ساخت محصول به كار رفته است .
مي باشد ؛ پس دو خصيصه مهم براي به شناسايي ويژه به درد جاهايي مي خورد كه

  .كار بردن اين روش حجم كم توليد و نرخ زياد مواد است 
يك  كداممثال ها ) طالفروشي ـ توليد قطعات الكترونيكي گران قيمت ـ لوازم خانگي ( مشتري مي پسندد كه 

  كامپيوتر ( قطعاً هر كامپيوتري مشخصات خاص خودش را دارد ) فروش  ) ـ  بخرد را 
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  فقط اين سند ثبت مي گردد : طي سال
    ***    ريد مواد اوليهخ

  ***    بانك  

  بابت خريد مواد اوليه

  

كه در باال گفته شد ؛  نرخ گذاريهاي روش با استفاده از  به دست مي آوريم ـ را انبارگرداني مي كنيم ـ تعداد 
ا + موجودي ابتداي بين مواد آماده مصرف ( خريده هرگونه تفاوتپس محاسبه مي كنيم .  رامانده پايان دوره 

پايان در  پسدوره ) با  موجودي پايان دوره ؛ مواد مستقيم مصرف شده براي توليد كاالي ساخته شده است ؛  
  : زير صادر مي شود سند مالي  سال 

    ***    موجودي مواد اوليه

    ***    بهاي تمام شده كاالي ساخته شده

  ***    خريد مواد  

  ***    دستمزد  

  ***    سربار  

  سادگي روش
كاالي ساخته شده در مواقع مورد نياز طي دوره مالي در دسترس  قيمت بهاي تمام شده

  نيست .
   

  

  : هر خريدي به حساب موجودي مواد اوليه مي رود در روش دائمي ؛ 
  موقع خريد مواد اوليه ثبت حسابداري مي زنيم : 

    ***    مواد اوليه موجودي

  ***    بانك  

  بابت خريد مواد اوليه
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 از انبار خارج و به دايره توليد ارسال مي گردد  مواد اوليه  يا ؛ و با هر قبض انباري كه جنس موقع مصرفدر  

  حسابداري زير صادر مي شود :  سند
  

    ***    كار در جريان ساخت

  ***    موجودي مواد اوليه  

  اوليهبابت مصرف  مواد 

  و مبلغ كار در جريان ساخت را داريد . مواد اوليه هر لحظه موجودي
  افزايش تعداد صدور اسناد حسابداري 

  
  

 به را شود مي پرداخت كارگران به كاال به مواد تبديل براي ساخت و توليد جريان در كه اي الزحمه حق و حقوق
  .كنند مي شناسايي توليد دستمزد عنوان

  :شد خواهد تقسيم زير بخش دو به نيز دستمزد
 به اوليه مواد تبديل صرف مستقيم كه شود مي پرداخته كاري بابت كه است دستمزديـ   مستقيم دستمزد) ١

  .شود مي انجام شده ساخته كاالي
 تركيب و ساخت در مستقيماً كه دشو مي پرداخت كاري بابت كه است دستمزديـ  غيرمستقيم دستمزد)  ٢

  ... و كارخانه سركارگران و نگهبانان حقوق مانند است نداشته نقش شده ساخته كاالي
فرض كنيد ماهانه يك ليست حقوق و دستمزد با تعداد صد ها نفر  به شرح زير براي حسابداري شركت ارسال 

  : مي شود 
  ريال ٠٠٠/٠٠٠/٢آقاي الف   
  يالر ٠٠٠/٦٠٠آقاي ب    
  ريال ٠٠٠/٢٠٠/١آقاي ج    

...  

...  

...  
  ليست را به دو دسته تقسيم كنيد :مي بايستي در ابتدا شما 

  ـ كساني كه روي توليد كار مي كنند ( ارتباط مستقيم با كار دارند ) ١
  ـ كسايي كه كار آنها در ارتباط مستقيم با توليد نيست ٢
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آن مستقيم و  %٦٠كه  باشد ريال ٠٠٠/٠٠٠/٥٠ پايدار مبلغ شركت  گر ميزان كل حقوق و دستمزدا
 كارگران بر اساس قانون انجام گيرد  بيمه حقدرصد ماليات و  ١٠نرخ اگر  همچنين آن غير مستقيم باشد و %٤٠

هاي ست ثبت ا ؛ مطلوب باشند  ريال اضافه كاري داشته ٠٠٠/٠٠٠/١٠ مبلغ  كارگران توليديو به شرط اينكه 
  مربوط  حسابداري

  

  بستانكار  بدهكار  
    ٠٠٠/٠٠٠/٥٠  هزينه حقوق

    ٠٠٠/٠٠٠/١٠  مزايا ـ اضافه كاري
    )١(  ٠٠٠/٨٠٠/١٣  هزينه حق بيمه سهم كارفرما

  )٢(     ٠٠/٠٠٠/٦    ماليات پرداختني
  )٣(   ٠٠٠/٠٠٠/١٨    بيمه پرداختني
  )٤(   ٠٠٠/٨٠٠/٤٩    بانك

  ٠٠٠/٨٠٠/٧٣  ٠٠٠/٨٠٠/٧٣  
  

١(    ٠٠٠/٠٠٠/٦٠  ×  %٢٣=  ٠٠٠/٨٠٠/١٣  
٢(    ٠٠٠/٠٠٠/٦٠ ×  %١٠=  ٠٠٠/٠٠٠/٦  
٣(    ٠٠٠/٠٠٠/٦٠ × %٣٠=  ٠٠٠/٠٠٠/١٨  
٤(    ٠٠٠/٠٠٠/٦٠ ×  %٨٣=  ٠٠٠/٨٠٠/٤٩  

  حقوق به دو دسته مستقيم و غير مستقيم تقسيم مي شود :  
٠٠٠/٠٠٠/٥٠*   %٦٠=  ٠٠٠/٠٠٠/٣٠  

٠٠٠/٠٠٠/١٠                      
٠٠٠/٠٠٠/٤٠  

  بستانكار  بدهكار  
    ٠٠٠/٠٠٠/٤٠  كار در جريان ساخت

    ٠٠٠/٨٠٠/٣٣  سربار 
   ٠٠٠/٠٠٠/٥٠    هزينه حقوق
  ٠٠٠/٠٠٠/١٠    مزايا ـ اضافه كاري

  ٠٠٠/٨٠٠/١٣    حق بيمه سهم كارفرما هزينه
  ٠٠٠/٨٠٠/٧٣  ٠٠٠/٨٠٠/٧٣  
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عدد محصول توليد مي كند . دستمزد روزانه او هم  ٨؛   ساعت كار مي كند ٨كارگري فرض كنيد 
 ١٤٠٠دو ساعت هر ساعت  آنحاال دو ساعت هم اضافه كاري انجام ميدهد  . براي  ريال است ؛ ٨٠٠٠

  ) است درصد بيشتر از نرخ هر ساعت كار عادي ٤٠ مزد هر ساعت اضافه كاري ريال مزد خواهد گرفت (
  همچنين مواردي مثل نوبت كاري ـ شب كاري ـ حق شيفت   و ...

فرق داشته باشد ؛  ي در ساعت هاي مختلف يا روز و شبنبايستبهاي تمام شده محصول توجه كنيد كه 
بنابراين اين مزايا  ( اضافه كار ـ شب كاري و حق شيفت و ... ) به عنوان مزد مستقيم محسوب نمي 

  .شود و در حساب سربار مي رود 
  

 كاالي ساخته شده

 موجودي مواد اوليه

 كاالي در جريان ساخت

١٠٠ ٠ 

يتغيير كيف  

  فروش بعد از اينجاست : 
به همين خاطر هزينه هاي فروش و 
توزيع جزو هزينه هاي توليد و كار در 

 جريان ساخت نيست .

ي
كم

ر 
يي

 تغ

ي
كم

ر 
يي

 تغ

 دستمزد مستقيم

 سربار
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   .باشد مي دوره طي شده ساخته محصوالت شده تمام هايب محاسبه ، ومهم اصلي موضوع توليدي درمؤسسات
  :  از عبارتند كه دارد وجود اصلي دوسيستم منظور، به اين

   سفارشات يابي هزينه سيستم
  اي يابي مرحله هزينه سيستم

  
 الزم است دارد، زيادي هاي تفاوت يكديگر با و نيست يكسان توليدي سساتودرم محصول توليد نحوة كه آنجا از

   .نمود محاسبه هركارخانه در را محصول شده تمام بهاي ، مختلف هاي روش و ها سيستم كارگيري به اب
 هزينه سيستم و سفارشات يابي هزينه سيستم :  از عبارت كه اند آمده وجود به اصلي سيستم دو اين جهت به

  اي مرحله يابي
 بيان به  .اجراست قابل باشد منطبق ، يستمس آن شرايط با كه ، توليدي واحد دريك سيستم دو اين از هريك

  .شود استفاده سيستم كدام از بايد ، كه است مطلب اين كننده مشخص ، هركارخانه در نحوة توليد ، ديگر
  

 هم با آنها شده توليد محصوالت كه ، گيرد قرارمي استفاده مورد هايي دركارخانه سفارشات يابي هزينه سيستم

 مشتريان سوي از چون و شود توليد مشتري سفارش به محصول ، ديگر عبارت به . باشند داشته تفاوت

  .داشت خواهند تفاوت هم با مشابه محصوالت ، شود مي داده توليدي واحد به مختلفي سفارشات
 مشتري يك ازطرف   )ساختمان يك(  محصول واحد يك ساخت براي است ممكن سفارش يك مثال، عنوان به

 مشابه محصوالت از گروه يك توليد براي است ممكن سفارش يك همچنين . شود داده كننده به توليد

  . تحرير ميز دستگاه 500 وساخت توليد مثًال   .دريافت شود ازمشتري
 ، ازيهواپيماس ، سازي مانند كشتي هايي كارخانه در )  كار سفارش(  سفارشات يابي هزينه سيستم 

  .دارد كاربرد  … ) سازي و ساختمان ، سازي پل ، سازي جاده(  پيمانكاري ، چوبي و فلزي لوازم توليدكنندگان

محصوالت  گروه صورت به آنها توليدات يا و كنند مي توليد مختلفي محصوالت كه توليدي هاي شركت در ضمناً 
 كننده توليد كارخانه كي مثال عنوان به .نمود استفاده سفارشات يابي هزينه از توان مي ، است مشابه

 .دارد اشتغال چوبي وسايل ديگر و كابينت ، خواب سرويس ، مبل ، صندلي ، ميز ساخت به چوبي كه محصوالت

 اينكه احتمال صورت دراين  .نمايد دريافت را محصوالت اين از يكي ساخت هرمشتري سفارش از است ممكن

 دراين .داشت خواهد وجود بپردازد محصوالت اين زا يكي توليد به روز ماهه هرچند يك مالي دوره دريك

  .بود خواهد سفارش مشابه يك محصوالت از هرگروه صورت،
به  است الزم شود، مي داده توليدي واحد به متنوعي و متعدد سفارشات مالي دوره درطول اينكه علت به

 سفارش هزينه ارتك عنوان تحت جداگانه كارتي هرسفارش براي و يابد اختصاص شماره يك هرسفارش

  . شود درنظرگرفته
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 فراهم جداگانه صورت به را سفارش هر شده تمام بهاي محاسبه امكان،  سفارش هر براي كارت يك از استفاده
  .گردد مي مشخص، سفارش آن فروش و توليد از حاصل زيان يا سود،  فروش قيمت با مقايسه در و سازد مي

 هر يا و ماه سه هر،  ماه هر پايان در يا و مالي دوره پايان در توليدي واحد زيان يا سود كه داشت توجه بايد البته
 هر زيان يا سود، توليدي واحد كلي زيان يا سود محاسبه در ولي. گردد مي محاسبه كلي صورت به ماه شش

 ايبه عوامل كليه گيرنده بر در سفارش هزينه كارت،  صورت اين در. نيست مشخص جداگانه صورت به سفارش
 اين مجموعه كه، است سفارش هر ساخت سربار و مستقيم دستمزد با كار،  اوليه مواد شامل سفارش شده تمام

 سفارش هر زيان يا سود، سفارش فروش بهاي با آن مقايسه با و دهد مي نشان را سفارش شده تمام بهاي، عوامل
  .گردد مي محاسبه جداگانه صورت به
  

 پس، شود مي محاسبه ميانگين صورت به معموالً،  سفارش هر از محصول دواح يك شده تمام بهاي محاسبه
  . شود تقسيم شده داده سفارش محصول تعداد بر سفارش هر شده تمام قيمت بايد

  
  
٦ مبلغ شده داده سفارش تحرير ماشين دستگاه ٤٠ شده تمام قيمت اگر، مثال عنوان به ٤٠٠  ريال ٠٠٠

١٦٠ مبلغ آن واحد يك شده تمام قيمت.  باشد شده محاسبه   .بود خواهد ريال ٠٠٠
 اين در زيرا. گيرد مي قرار استفاده مورد سفارش هر شده تمام بهاي محاسبه منظور به، سفارش هزينه كارت
 نمودن خالصه با سفارش تكميل از پس و گردد مي درج،  سفارش يك براي شده انجام هاي هزينه كليه،  كارت
  .شد خواهد محاسبه، سفارش آن شده تمام بهاي، سفارش هزينه كارت رد شده منعكس هاي هزينه

  

                  توليد انبوه صورت به را مشابه محصوالت كه،  دارد كاربرد هايي كارخانه در اي مرحله يابي هزينه سيستم
 از مرحله هر معموًال  كه طوري به،  شوند مي ساخته مختلف مراحل در تكميل براي خود محصوالت و نمايند مي

                      ساخته يكنواخت صورت به مشابه محصوالت ها كارخانه اين در.  است قبلي مرحله كننده تكميل توليد
 اشتغال هم محصول نوع چند ساخت به كارخانه اگر حتي ؛  ندارند تفاوت يكديگر با محصوالت و شوند مي

 معموًال  ها كارخانه اين در البته.  شوند مي ساخته يكنواخت و انبوه طور به محصوالت اين تمام ، باشد داشته
 را آنها مشتريان سپس و شده ساخته محصوالت بلكه ، شود نمي انجام مشتري سفارش به بنا محصول توليد

  .كنند مي انتخاب
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 عمليات،  توليدي دايره هر در و است وليديت دايره و هزينه مركز بر اصلي تأكيد،  اي مرحله يابي هزينه در
 كاالي انبار به سپس و بعدي دايره به دايره آن در تكميل از پس محصول و شده انجام محصول روي بر مختلفي
  . گردد مي منتقل شده ساخته

 كليه و  شود مي گرفته نظر در جداگانه حسابي توليدي دواير از هريك براي اي مرحله يابي هزينه در،  بنابراين
 موجودي حساب به،  است ساخت سربار و مستقيم دستمزد  اي كار،  اوليه مواد شامل كه،  توليد هاي هزينه
  .گردد مي بدهكار،  دايره همان ساخت جريان در كاالي

  
  

               قرار تفادهاس مورد يابي هزينه اصلي دوسيستم ، محصول شده تمام بهاي محاسبه براي شدكه اشاره قبًال 
 از هريك اجراي ولي ، است اي مرحله يابي هزينه سيستم و سفارشات يابي هزينه سيستم كه شامل گيرد مي

   : از عبارتند كه .گيرد مي صورت مختلف هاي از روش استفاده با سيستم دو اين
 واقعي يابي هزينه روش

 نرمال يابي هزينه روش

  .ديابي استاندار هزينه وشر
  
  
 

 ، از عبارت ) سربار و دستمزد ، مواد شامل ( محصول ساخت جهت شده انجام هاي هزينه كليه روش دراين
 واقعي هاي هزينه با محصول تماماً  شده تمام بهاي و بود خواهد مالي دوره طي شده مصرف واقعي هاي هزينه

  .شود مي محاسبه
  
  

 در كاالي كنترل حساب به واقعي مبلغ براساس مالي دوره طول در دستمزد و مواد هاي هزينه روش، دراين 
 جذب نرخ(  سربار شده تعيين پيش از نرخ درنظرگرفتن با ساخت سربار ولي شود بدهكار مي ساخت جريان

  .گردد بدهكارمي  ، ساخت درجريان كاالي كنترل حساب به محاسبه و هرمحصول براي ) سربار
  

سربار  جذب اضافه يا كسر شده جذب ساخت سربار با سربار واقعي هاي هزينه مقايسه از مالي رهدو درپايان
 حساب بستن (مربوط  هاي حساب يا حساب به سربار جذب اضافه يا كسر انتقال از پس و شود مي محاسبه
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 روش اين البته ، شد خواهد محاسبه اقعيو صورت به محصول شده تمام بهاي ،)سربار  اضافه جذب يا كسر

 هاي هزينه از بسياري واقعي مبلغ شد داده توضيح  كه گونه همان زيرا  .رسد مي به نظر مطلوبتر ، يابي ههزين

 جذب نرخ از مالي دوره طول در كه است تر معقول جهت همين به .شود نمي مشخص مالي پايان دوره تا سربار

  . شود استفاده محصول شده تمام محاسبه بهاي جهت ، سربار
  
  

 شده تعيين پيش از اساس استانداردهاي بر است سربار و دستمزد مواد، شامل هاكه هزينه كليه روش، اين در

 و شوند مي ، بدهكار ساخت درجريان كاالي كنترل حساب به  )كار وساعت مصرف نرخ،(  استاندارد شامل
 هاي مربوط حساب به و شده محاسبه انحراف عنوان به دراستاندا هاي هزينه و واقعي هاي هزينه ينب اختالف

  : گردد مي مقايسه زير صورت به يابي هزينه روش اينك سه  گردد . مي منتقل
  

  
  

  

  

 .يابد مي انتقال ارتك به سفارش آن به مربوط هاي هزينه وكليه شود مي درنظرگرفته كارت يك هرسفارش راي

 محاسبه سفارش شده تمام بهاي ، سفارش هزينه كارت در موجود اطالعات از استفاده با سفارش تكميل از پس

 . باشد متفاوت است ممكن مختلف، توليدي واحدهاي در سفارش هزينه هاي كارت فرم البته .شد خواهد

ثبت  نظر مورد هاي كارت در آن توليد درمدت هك سفارش هر براي شده انجام هاي هزينه به مربوط اطالعات
 سفارش آن شده تمام بهاي محاسبه امكان  تا شودي م داده انتقال سفارش هزينه كارت به ها كارت اين از شده

   .وجود آيد به
  در صفحه بعد تصوير يك نمونه كارت هزينه سفارش ارائه گرديده است :
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      و اوليه مواد يعني ، محصول شده تمام بهاي دهنده تشكيل عامل سه از عامل دو نرمال يابي هزينه روش در

 كاالي كنترل حساب به واقعي مبالغ كارگيريه ب با مالي دوره طول در سفارش بر مستقيم دستمزد  يا كار

 سفارش هر به مربوط ساخت سربار ولي شود بدهكارمي ،) ساخت درجريان شاتسفار كنترل( ساخت درجريان

 )سفارشات كنترل(  كاال كنترل حساب به و محاسبه سربار ) جذب نرخ(  شده تعيين پيش از نرخ از استفاده با

 .گردد مي بدهكار ، ساخت جريان در

  .شود نمي مالي مشخص دوره پايان تا سرباركارخانه هاي هزينه از ريبسيا مبلغ)  اوالً 

بعضي  در حتي و نمايد تغيير بعد ماه به ماه ازيك ساخت سربار هاي هزينه از بعضي است ممكن )  ثانيًا

 ، مانند . دهد اختصاص خود به را اي مالحظه قابل مبلغ ها ماه از بعضي در و صفر سال هاي ماه  از

 به آالت ماشين استهالك هزينه و توليد آالت ماشين تعمير هزينه ، ساختمان كارخانه يرتعم هزينه

 سال مختلف هاي ماه در كارخانه واقعي سربار از استفاده بنابراين .غيره و جديد آالت ماشين خريد علت

  .شد محصول خواهد واحد يك شده تمام قيمت تغيير موجب

  

 جلوگيري از براي لذا . گردد محاسبه سفارش، آن تكميل از بعد بايد هرسفارش شده تمام قيمت ديگر ازطرف

 پايان تا و شود مي محاسبه متداول هاي روش از يكي به سربار جذب نرخ مالي دوره درابتداي فوق، اشكاالت

   .گيرد قرارمي استفاده مورد سفارش هر سربار محاسبه جهت مالي دوره

 حساب به سرباركارخانه واقعي هاي هزينه نرمال يابي هزينه روش اساس بر سفارشات يابي هزينه درسيستم

 يا بانك،   صندوق هاي حساب مانند مختلفي هاي حساب مقابل در و شود مي بدهكار،  ساخت سربار كنترل

  .گردد مي بستانكار پرداختني اسناد و ها حساب

 كنترل حساب و بدهكار،  ساخت يانجر در) سفارشات( كاال كنترل حساب،  كارخانه شده جذب سربار معادل

  .گردد مي بستانكار  ، ساخت سربار

 در سفارش كنترل حساب به و محاسبه،  سفارش تكميل از پس سفارش هر شده جذب ساخت سربار، البته

  .آيد بدست نرمال يابي هزينه براساس سفارش شده تمام بهاي تا شود مي منظور ساخت جريان

  

  

  : گردد مي ارائه صفحه بعد  صورت به نرمال يابي هزينه اساس بر حسابداري هاي ثبت 
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 كاال كنترل حساب توليد به صادره مستقيم مواد ازاي به، توليد به غيرمستقيم و مستقيم مواد صدور ثبت

  . گردد مي بستانكار، مواد موجودي كنترل حساب و شده بدهكار، كل دفتر در ساخت جريان در سفارشات

 ازاي به همچنين.  گردد مي بدهكار،  سفارش هر مصرفي مواد معادل سفارشات از هريك حساب،  معين دفتر در

 موجودي كنترل حساب و بدهكار،  كل دفتر در ساخت سربار كنترل حساب توليد به صادره مستقيم غير مواد

  : گردد مي بستانكار، مواد

  
  

 

 

www.irhesabdaran.ir



      ٧٨ 
 

 و بدهكار،  ساخت جريان در سفارشات كنترل حساب سفارشات ساخت به مربوط ممستقي دستمزد ازاي به
 معادل سفارشات از هريك حساب معين دفتر در. گردد مي بستانكار،  دستمزد و حقوق هزينه كنترل حساب

 كل دفتر در مستقيم غير دستمزد ازاء به همچنين. گردد مي بدهكار، سفارش همان به مربوط مستقيم دستمزد
  .گردد مي بستانكار، دستمزد و حقوق هزينه كنترل وحساب بدهكار، ساخت سربار كنترل ابحس

 دستمزد ليست ثبت در. گردد ثبت دفاتر در و شده تهيه دستمزد ليست بايد ابتدا كه شود مي آور ياد ضمنا
 يا و شده بدهكار، مستقيم غير دستمزد و مستقيم دستمزد جمع معادل دستمزد و حقوق هزينه كنترل حساب

  : شد خواهد بسته دستمزد و حقوق هزينه كنترل حساب دستمزد و حقوق هزينه تسهيم به مربوط ثبت
  

  

 دوره پايان در و شوند مي ثبت دفاتر در رسيده مصرف به تدريج به مستقيم غير هاي هزينه مالي دوره طول در 

 بنابراين،  )استهالك هزينه مانند( رسند مي ثبت به ها حساب اصالح انجام با سربار يها هزينه از بسياري مالي

                معين دفتر در و شده بدهكار،  كل دفتر در ساخت سربار كنترل حساب سربار واقعي هاي هزينه ازاء به
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 حساب كل دفتر در مقابل در.  گردد مي بدهكار جداگانه ورتص به سربار هاي هزينه از هريك حساب هزينه

  : گردد مي بستانكار...  و انباشته استهالك، ها هزينه پرداخت پيش، پرداختني هاي حساب: مانند مختلفي هاي

  

  
           قرار استفاده مورد نرمال يابي هزينه در كه شده جذب ساخت سربار ازاي به شده جذب ساخت ربارس ثبت

،  ساخت سربار كنترل حساب و بدهكار كل دفتر در ساخت جريان در سفارشات كنترل حساب گيرد مي

،  سفارش همان شده جذب ساخت سربار معادل سفارشات از هريك حساب معين دفتر در و  گردد مي بستانكار

  .شود مي بدهكار

  

  

  

 مي نشان را سفارش آن شده تمام بهاي اتسفارش معين دفتر مالي دوره طول در سفارش هر تكميل از پس 

 شده تمام بهاي ازاي به پس، گردد مي منتقل انبار به شده تكميل سفارشات). هرسفارش حساب مانده( دهد

 تكميل سفارشات شده تمام بهاي معادل شده ساخته) سفارشات كاالي موجودي حساب، شده تكميل سفارشات

 حساب سفارشات معين دفتر در و گردد مي بستانكار، ساخت جريان در سفارشات كنترل حساب و بدهكار، شده

 شده تكميل دوره طي كه سفارشاتي حساب ترتيب اين به و. گردد مي بستانكار، شده تكميل سفارشات از هريك

  : شد خواهد بسته سفارشات معين دفتر در اند
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 ساخت جريان در سفارشات كنترل حساب،  باشند نشده تكميل هنوز سفارشات از بعضي مالي دوره پايان در اگر
 گونه اين حساب است بدهكار،  مانده داراي جداگانه و تفكيك به سفارش و معين همچنين و كل دفتر در

 جريان در سفارشات موجودي عنوان به ها مانده اين كه،  شوند نمي بسته نيز سفارشات معين دفتر در سفارشات
  شوند مي منتقل بعد دوره به ساخت

 بهاي حساب رفته فروش سفارشات ازاي به، بنابراين رسند مي فروش به مالي دوره طي شده ساخته سفارشات
  : شوند مي بستانكار، شده ساخته سفارشات موجودي وحساب بدهكار، رفته فروش سفارشات شده تمام

  

  
  

 هاي حساب با دريافتي اسناد بانك، صندوق هاي حساب استادي با نسيه، نفد(  سفارش هر فروش بهاي معادل
   : شود مي بستانكار، فروش حاب و بدهكار دريافتي

  

  
  
 زيان و سود حساب خالصه با فروش حساب به رفته فروش سفارشات شده تمام بهاي حساب مالي دوره پايان در

  .شوند مي بسته
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 واحدهاي بين نحوي به پشتيباني دواير به مربوط شده انجام واقعي هاي هزينه بايد ابتدا،  مالي دوره پايان در
  .شد خواهد محاسبه توليد دواير واقعي هاي هزينه ترتيب اين به،  )ثانويه تسهيم(  گردد سرشكن توليدي

 سربار جذب نرخ از استفاده با كهاير دو اين شده جذب اختس سربار با توليدي دواير واقعي هاي هزينه مقايسه از
  . گردد مي تعيين سربار جذب اضافه يا كسر،  آمده دست به

               محاسبه جداگانه بطور سربار جذب اضافه يا كسر توليدي دواير از يك هر براي كه داشت توجه بايد البته
  .گردد مي

 دوره پايان در محاسبه اين معموالً ولي،  نمايند مي محاسبه نيز ماهانه صورت به را سربار جذب اضافه يا كسر
 كسر.  گردد مي مشخص مالي دوره پايان در سربار واقعي هاي هزينه از بسياري مبلغ زيرا،  شود مي انجام مالي

  : آيد مي دست به زير رابطه از سربار جذب اضافه يا
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هايي  كارخانه در ، است معروف هم واحدي يابي هزينه يا عمل مراحل يابي هزينه به كه اي مرحله يابي هزينه
 توليدي مراحل از ها كارخانه اين محصوالت و نمايندمي  توليد انبوه صورت به مشابه محصوالت داردكه كاربرد

   .مي شود منتقل شده ساخته كاالي انبار به سپس كرده و مختلف عبور
 مرحله هر از محصول درواقع . است قبلي مرحله توليد مكمل از مرحله هر معموالً توليدي واحدهاي قبيل دراين

   .گردد مي منتقل شده نباركاالي ساختها به ازتكميل پس و شود مي تر تكميل كند عبورمي
 عمليات سري در يك مشابه محصوالت ، كنند مي استفاده اي مرحله يابي هزينه سيستم از كه هايي دركارخانه

 هم محصوالت مختلف توليد به كارخانه اگر حتي ، شوند مي ساخته پيوسته و انبوه صورت به يكنواخت توليدي

مختلف  توليدي مراحل در محصوالت و بود خواهد وانبوه مشابه محصول نوعهر توليد ، باشد داشته اشتغال
   . شوند مي ساخته

 هزينه مركز يا دايره هر در زيرا ؛  باشد مي هزينه مركز يا دايره روي بر اصلي تأكيد اي مرحله يابي درهزينه

 معموالً كه مونتاژ و  پرس ، برش توليدي دواير مانند ، شود مي انجام محصول براي مختلفي عمليات توليدي

 .گردد مي منتقل شده ساخته انباركاالي به و كند عبورمي دواير اين محصول از واحد يك
 ساخت جريان در كاالي حساب عنوان تحت جداگانه حسابي توليدي دايره هر براي اي مرحله درهزينه يابي

 سربار و كارمستقيم ، اوليه مواد(  شامل دايرههر به مربوط هزينه عوامل وكليه گردد مي افتتاح دفتركل دايره در

 يك فقط دفتركل در توان مي ضمناً  .گردد مي بدهكار ، دايره همان ساخت درجريان حساب كاالي به  )ساخت

 هر براي مراحل معين دفتر در و شود درنظرگرفته ساخت درجريان كاالي حساب كنترل عنوان تحت حساب
   .فتتاح نمودا جداگانه حسابي توليدي دايره

 هاي كارخانه:  از عبارتند كنند مي استفاده اي مرحله يابي هزينه سيستم از كه هايي از كارخانه بعضي

 توليدكنندگان ، وتصويري صوتي لوازم توليدكنندگان ، سازي يخچال مانند خانگي لوازم توليدكننده بعضي

  .غيره و كفش
  
  

 : شود مي تقسيم نوع سه به محصول گردش جريان لحاظ زا؛  اي مرحله يابي هزينه

 متوالي صورت به محصول گردش ١

  موازي صورت به محصول گردش ٢
  انتخابي صورت به محصول گردش ٣
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 متوالي گردش ، گيرد مي انجام شده توليد ازاقالم هريك روي مشابهي عمليات ، محصول متوالي گردش در 

  :باشد زير شرح به تواند مي محصول

 
 

 مخلوط  مرحله يا دايره وارد سربار و دستمزد ، مواد هاي هزينه ابتدا كنيد، مي مشاهده نمودار در همانطوركه
 شدن كامل از پس ، شده بندي بسته مرحله وارد آن از پس  ، شده تصفيه مرحله وارد تكميل از پس شود، مي

  .شود مي ارسال ، شده تهساخ انبار كاالي به
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 جهت نهايي مرحله در سپس ، شده انجام طور همزمان به ساخت عمليات برخي محصول موازي گردش در 

 شرح به محصول موازي گردش جريان  .گردد ادغام مي يكديگر با شده ساخته كاالي حساب به انتقال و تكميل

  : باشد مي زير

 
 

و  مستقل صورت به داخلي تزئينات و موتور سازي، بدنه دايره سه ، سازي اتومبيل شركت يك در مثال براي
 دريافت با مونتاژ دايره ، كنند مي ارسال مونتاژ دايره به و نموده توليد را اتومبيل از هايي بخش هريك ، همزمان

  .كند مي ارسال انبار به و نموده توليد ار )اتومبيل( نهايي محصول ، ديگر دواير از قطعات اتومبيل
  
  
  

www.irhesabdaran.ir



      ٨٦ 
 

 

 مثال براي  .كند مي عبور مختلفي دواير از محصول ، انتظار مورد نهايي محصول به توجه با انتخابي گردش در 

 از قسمتي كه باشد ترتيب بدين بازار به ماهي گوشت ارائه است ممكن ، پروتئيني مواد تهيه كارخانه يك در

 بندي بسته دايره به توزيع دايره از مستقيماً  چوبي هاي جعبه در ، بندي بسته منظور به شده صيد هاي ماهي

 را ماهي كه اي دايره به تكميل دايره به ارسال از قبل است ممكن آنها از ديگري قسمت كه درحالي شود ارسال

 به سپس و كنسروسازي دايره به ابتدا است كنمم ها ماهي مانده باقي همچنين و شود فرستاده كنند مي دودي

  : شود ارسال بندي بسته دايره

 
  
 فرايند ) انتخابي يا موازي ، متوالي( محصول گردش جريان نوع از نظر صرف ، اي مرحله يابي هزينه سيستم در

  . شد خواهد طي شده ساخته كاالي شده تمام بهاي تعيين براي مشابهي
  
  
  
 

www.irhesabdaran.ir



      ٨٧ 
 

 مراحل  طي در را اي مرحله يابي هزينه و سفارش هنگام كار سفارش يابي هزينه بين اختالف جدول زير

  : دهد مي نشان مختلف

 
  

    

 دايره هر توليد هزينه گزارش تهيه رايب و نمود تهيه ماه هر پايان در توان مي را دايره هر توليد هزينه گزارش

 : قرارگيرد زيرموردتوجه مراحل بايد توليدي

 شده تكميل آحاد معادل گزارش تهيهـ  ١

  توليد هزينه گزارش تهيه ـ ٢
 

 .است سيستم ومبناي اساس ؛ شده تكميل آحاد معادل اي مرحله يابي هزينه سيستم در

 به اقدام دوره درطول كه كااليي از قسمتي هرماه پايان در يا و مالي دوره درپايان توليدي واحدهاي اكثر در

 كاالي موجودي يا دوره پايان ساخت درجريان كاالي موجودي عنوان تحت و شوند نمي تكميل شده آنها توليد

 در رسيده مصرف به توليد درخط كه هايي هزينه از بخشي جهت همين به . باشد مي ماه پايان ساخت درجريان
 شده تكميل محصوالت براي هم بخشي و است رسيده مصرف به دوره پايان ساخت درجريان كاالي موجودي

  .است شده مصرف
 و نشده تكميل هنوز دوره پايان تا كه است محصوالتي از عبارت دوره پايان ساخت درجريان كاالي موجودي

 جريان در كاالي موجودي عنوان ، ديگر عبارت به . گردد تكميل هايي هزينه امانج با بعد مالي دوره در بايد

 تكميل صددرصد آنها از يكي يا ، تبديل هاي هزينه و اوليه مواد ازنظر كه شود مي داده محصوالتي به ساخت

      لتكمي محصوالت تمام توليد اگر كه معناست اين به شده تكميل آحاد معادل صورت دراين  .باشد نشده
  . بود محصول واحد چند ساخت به موفق توليدي واحد ، شد مي



      ٨٨ 
 

 ، اوليه مواد ( هزينه عوامل تمام نظر از ساخت درجريان كاالي موجودي تكميل درصد است ممكن كه آنجا از
  جداگانه آحاد معادل هزينه عوامل از هريك براي بايد ، نباشد يكسان )ساخت سربار و مستقيم دستمزد
 .گردد محاسبه

 تكميل  %٦٠ تبديل هاي هزينه نظر از ولي تكميل صددرصد اوليه مواد لحاظ به محصول اگريك طورمثال، به

  :  شود محاسبه جداگانه صورت به شده تكميل آحاد معادل تبديل هاي هزينه و اوليه مواد بايد باشد، شده

 
 كار ، اوليه مواد شامل كه توليد از دايره هر رد مالي دوره درطول شده انجام هاي هزينه ،  شد اشاره همانطوركه

 كاالي موجودي و  دوره طي شده تكميل محصوالت مصرف به ، است سربارساخت و مستقيم دستمزد يا

 درجه ، شده تكميل آحاد معادل محاسبه از قبل بايد دليل همين به . رسد مي دوره پايان ساخت درجريان

 .گردد مشخص تبديل هاي هزينه و اوليه نظرمواد از دوره ايانپ ساخت درجريان كاالي موجودي تكميل

 را آن ، باشد وجودداشته دوره پايان ساخت درجريان كاالي موجودي تكميل درجه محاسبه امكان كه درصورتي
 برآورد را دوره پايان ساخت درجريان كاالي موجودي تكميل درجه بايد صورت اين درغير ، نمايند مي محاسبه

 . نمود

 دوره پايان نشده تكميل محصوالت ، محصول واحد يك شده تمام قيمت محاسبه براي ، فوق مطالب به اتوجهب

 لحاظ به ( را دوره پايان ساخت درجريان واحدهاي بايد اساس اين بر . گردد منظور درمحاسبات بايد نيز

 .نمود تبديل شده تكميل واحدهاي به  )محاسبه



      ٨٩ 
 

 به زير رابطه از شده تكميل آحاد معادل ؛  باشد نداشته وجود دوره ابتداي اختس جريان در كاالي كه درصورتي

  : آيد مي دست

  
  :  پردازيم مي شده تكميل آحاد معادل توضيح به ساده مثال يك ارائه با اكنون

 
 توليدي عمليات ، صفراست آن دوره اول ساخت درجريان كاالي موجودي كه توليدي دايره دريك

معادل  ، باشد شده تكميل محصول واحد ١٥٠٠ كليه مالي دوره تاپايان اگر . شود مي آغاز محصول واحد ١٥٠٠
 .بود خواهد واحد ١٥٠٠ همان شده تكميل آحاد

 پايان ساخت جريان در واحد ٣٠٠ تعداد؛   باشد شده تكميل محصول واحد ١٢٠٠ تعداد دوره تاپايان اگر حال
شده  تكميل  %٣٠ سربار و دستمزد مواد لحاظ به محصول تعداد اگر اين . بود خواهد ) ١٥٠٠ – ١٢٠٠(  دوره

  : شود مي محاسبه زير صورت به شده تكميل آحاد معادل ، باشد 
  

 
 



      ٩٠ 
 

 ، دايره همان حساب به توليدي دواير از هريك براي شده مصرف هاي هزينه ايله مرح  يابي ههزين سيستم در

 كاالي حساب ، سرفصل تحت حسابي توليد مراحل از هريك يا دواير از هريك براي زيرا ؛ شوند مي بدهكار

  .شودي م افتتاح كل دفتر در ساخت درجريان
  
 

 يا مرحله كدام به مربوط صادره مواد كه شود مي مشخص انبار هاي درحواله ، اي مرحله يابي هزينه درسيستم 

  : است زير صورت به توليد به صادره مواد حسابداري ثبت  .است توليد دايره كدام
  

 
    

  
  

 به نياز ؛  است يكنواخت و انبوه صورت به محصول توليد معموالً نكهاي دليل به اي مرحله يابي هزينه درسيستم 

 كار ساعت در كارت ، البته . بود نخواهدـ   كار سفارش يابي هزينه سيستم مشابه ـ  كار اوقات كارت از استفاده

   .گردد مي درج روزانه صورت به او مفيد كار ساعت ، توليدي دايره هر در كارگر هر
 به و بدهكار ، دايره همان ساخت درجريان كاالي حساب به دايره هر مستقيم دستمزد زينهه دراين سيستم

  : باشد مي زير صورت به مستقيم دستمزد ثبت .گردد بستانكارمي  ، دستمزد و هزينه حقوق كنترل حساب
  

 
  
  



      ٩١ 
 

 يابي هزينه و نرمال يابي هزينه ، قعيوا يابي هزينه هاي روش از توان مي نيز اي مرحله يابي هزينه درسيستم

 .نمود استفاده ) ساخت سربار و  مستقيم دستمزد ، اوليه مواد(  توليد هاي هزينه جهت ثبت ، استاندارد
 تعيين پيش از نرخ از بايد توليد از مرحله هر ساخت سربار محاسبه براي نرمال اي مرحله يابي هزينه درسيستم

 . شود ادهاستف سربار  )جذب نرخ(شده 

،  مرحله همان ساخت درجريان كاالي حساب به توليد از مرحله هر شده جذب ساخت سربار صورت دراين
  . گردد مي بستانكار ، مرحله همان ساخت سربار كنترل حساب درمقابل ، شده بدهكار

 هر شده جذب سربارساخت ، باشد مستقيم كار ساعت سربار جذب محاسبه  نرخ مبناي اگر ، مثال طور به 
 محاسبه  مرحله همان سربار جذب نرخ در مرحله همان واقعي ساعت كارمستقيم ضرب حاصل از توليد از مرحله

  : شد خواهد
  

 
 

 جهت ثانويه و اوليه تسهيم عمليات بايد سربار واقعي هاي هزينه كليه شدن مشخص از پس مالي دوره درپايان
 از هرمرحله سهم ، از عبارت ثانويه تسهيم از آمده دست به تايجن  .شود انجام سربار واقعي هاي هزينه تسهيم

  : شد خواهد ثبت زير صورت به كه بود خواهد واقعي سربار هاي هزينه
  

 
 بدهكار يا ، مانده داراي است ممكن توليدي دواير از هريك سربار كنترل حساب ، اخير ثبت دو درنظرگرفتن با

 . بود خواهد دواير از يك هر سربار جذب اضافه يا كسر ، سابح اين مانده ، باشد بستانكار مانده
 حساب اين بستن و سربار جذب اضافه كسريا حساب به توليدي دواير ساخت سربار حساب كنترل مانده انتقال با

  .گردد مي تبديل واقعي مانده به حساب اين مانده رفته، فروش شده كاالي تمام بهاي حساب با
  
 



      ٩٢ 
 

 مراحل به دوم مرحله در تكميل از پس و گردد مي منتقل دوم مرحله به از تكميل پس اول مرحله محصوالت 

 به اول ازمرحله محصول انتقال به مربوط ثبت .يابد مي شده انتقال ساخته كاالي انبار به در نهايت و بعدي

  : است زير صورت به دوم مرحله
  

 

 فروش كاالي شده تمام بهاي يازا به  ؛ رسند مي فروش به تدريج به مالي دوره درطول شده ساخته كاالهاي 

       بستانكار ، شده ساخته كاالي موجودي وحساب بدهكار ، رفته فروش كاالي شده تمام قيمت حساب رفته
  : گردد مي
  

 
  

   .شود مي بسته زيان و سود حساب با رفته فروش كاالي شده تمام قيمت سابح؛  مالي دوره درپايان
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



      ٩٣ 
 

هزينه  گزارش البته . گردد تهيه توليد هزينه گزارش بايد شده، تكميل آحاد معادل گزارش وتنظيم تهيه از پس
 گزارش اي مرحله يابي هزينه درسيستم .دش خواهد تهيه شده تكميل آحاد معادل گزارش به باتوجه توليد

 مي بايستي مالي دوره درپايان گزارش را اين حتماً  ولي ، نمود تهيه نيز ماه هر درپايان توان مي را توليد هزينه

 .نمود تهيه

  : است شده تشكيل بخش دو از توليد هزينه گزارش
   تخصيص قابل هاي هزينه بخش ـ  ١
  ها تخصيص هزينه خشـ ب ٢
 

 .نمود تهيه گزارش يك در مراحل تمام براي يا و جداگانه صورت به مرحله هر براي توان مي را گزارش اين 
 اوليه، مواد ( هزينه عوامل از هريك براي و باشد مي توليد هاي هزينه جمع شامل توليد هزينه گزارش

  .شود مي گرفته نظر در هايي تقسم هم )  ساخت سربار و دستمزدمستقيم
  

 در و گردد مي درج مرحله هر مربوط به توليد خط در شده مصرف هاي هزينه جمع ، ابتدا قسمت دراين  
 با سپس  .شود درج مي مالي دوره طول در شده انجام هاي هزينه نيز سربار و دستمزد ، مواد به مربوط قسمت

  .گردد مي منتقل توليد هزينه گزارش به رشگزا اين نتايج شده تكميل آحاد معادل گزارش از استفاده
  

 بر  هزينه هر تقسيم از ، شده تكميل آحاد معادل انتقال از پس  
 هر نرخ؛   ساخت سربار و مستقيم دستمزد يا كار ، اوليه مواد شامل  ، خود نظير  شده تكميل آحاد معادل
 يك شده تمام بهاي آمده بدست هاي نرخ جمع   .آيد مي دست به شده ساخته محصول يك واحد براي هزينه

  .بود خواهد محصول واحد
  

 به  يا بعد مرحله به يافته انتقال شده و تكميل محصوالت شده تمام بهاي ، توليد هزينه گزارش از بخش دراين 

 گزارش از استفاده با دوره پايان ساخت درجريان كاالي وديموج شده تمام بهاي نيز و  شده ساخته كاالي انبار

 . شد خواهد محاسبه شده تكميل آحاد معادل

 شده تمام بهاي بايد ها هزينه تخصيص دربخش ، باشد ضايعات داراي توليد از مرحله يك يا توليدي واحد اگر

  . گردد محاسبه نيز محصوالت به آن تسهيم نحوه و ضايعات
  



      ٩٤ 
 

       توليد مرحله اولين به مربوط گزارش اين ، گردد مي ارائه نمونه عنوان به توليد هزينه زارشگ زير درجدول 
 دوره اول ساخت درجريان كاالي موجودي،  توليد مراحل از يك هيچ فرض شده است كه در ضمناً  . باشد مي 

  وجود ندارد : 
  

 
 

 هاي هزينه جمع با تخصيص قابل هاي هزينه جمع همواره توليد، هزينه درگزارش كه است توضيح به الزم
  . بود برابرخواهد يافته تخصيص

  : پردازيم مي توليد هزينه گزارش و شده تكميل آحاد معادل  گزارش توضيح به ،  مثال يك ارائه  با كنونا
 

خود  محصوالت شده تمام بهاي محاسبه براي اي مرحله يابي هزينه سيستم از مهركام توليدي شركت  
 شده ساخته محصوالت كه طوري به . باشد مي ٢و  ١ توليدي دومرحله داراي شركت اين . نمايد مي استفاده
 . گردد مي منتقل شده ساخته كاالي انبار به مرحله دراين تكميل از پس و يافته انتقال   ٢ مرحله به ١ مرحله

 : است رزي قرار به مالي دوره يك در توليد به مربوط اطالعات

  .باشد مي ريال ٠٠٠/٢٠٠/١مبلغ به جمعاً  واحد  ٦٠٠٠  تعداد يك مرحله به يافته انتقال مواد
 .است يافته انتقال )٢( مرحله به و شده تكميل )١( درمرحله محصول واحد  ٥٠٠٠ تعداد مالي دوره طي

  %١٠٠ اوليه نظرمواد از هك باشد مي واحد ١٠٠٠ تعداد )٢( مرحله دوره پايان ساخت درجريان كاالي موجودي
 .باشدي م تكميل %٤٠ تبديل هاي نظرهزينه  از و



      ٩٥ 
 

         ريال ٠٠٠/٤٣٢ مبلغ به جمعاً  ساخت سربار و مستقيم دستمزد ، شامل )١( درمرحله تبديل هاي هزينه
 . است ساخت سربار آن  %٤٠و  مستقيم دستمزد آن %٦٠ باشدكه مي

 كاالي انبار به و شده ساخته محصول واحد ٤٥٠٠ تعداد )٢( مرحله به يافته انتقال محصول واحد ٠٠٠/٥ ازتعداد
  . است شده منتقل شده ساخته

 مواد نظر از ،  %١٠٠ )١( مرحله از انتقالي مواد نظر از )٢( مرحله دوره پايان ساخت درجريان كاالي موجودي
 . باشد مي ميلتك  %٥٠ )٢( مرحله تبديل هاي هزينه نظر از و  %٧٠ دو مرحله اوليه

 ٠٠٠/٢٨٥ مبلغ تبديل هاي هزينه و ريال ٠٠٠/٧٧٦مبلغ اوليه مواد شامل  )٢( مرحله در شده انجام هاي هزينه
 . باشد مي سربار آن از  %٣٠ و مستقيم دستمزد آن  %٧٠  كه  باشد مي ريال

 .ندارد وجود دوره اول ساخت درجريان كاالي موجودي ) ٢و ١ ( مراحل در

 .ندارد وجود ضايعات هيچگونه ) ٢ و ١ ( مراحل در

       جدول تهيهـ  ٢اول ـ  مرحله شده تكميل آحاد معادل و توليد مقداري جدول تهيهـ  ١ مطلوب است :
 بهاي و ساخته شده كاالي شده تمام بهاي محاسبه و اول مرحله هاي هزينه تخصيص و توليد عوامل هاي هزينه

 مراحل به مربوط عمليات كليه ثبتـ  ٣ ـ مرحله اين دوره پايان ساخت درجريان كاالي موجودي شده تمام
  روزنامه  دردفتر

  
  حل )

  

  
  



      ٩٦ 
 

  



      ٩٧ 
 

  

  



      ٩٨ 
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  فرعي و مشترك محصوالت يابي هزينه

 غير اي گونه به و همزمان و توأم طور به. …و معادن ، وگاز نفت صنايع ، شميايي مواد كنندگان توليد قبيل از ، صنايع از بسياري

 خاص نقطه يك به رسيدن از قبل توان نمي را محصوالت اين از يك هيچ كه كنند مي توليد متعددي محصوالت ، تفكيك قابل

.  شوند مي      يدهنام مشترك محصوالت اًاصطالح محصوالت اينگونه.  كرد توليد تنهايي به) شود مي ناميده تفكيك نقطه كه(

 تعدادي خام نفت تصفيه نتيجه در كه است مشترك محصوالت از بارزي نمونه خام نفت پااليشگاه يك محصوالت مثال، براي

 . آيد مي بدست …و شميايي كودهاي قير، گوگرد، كوره، نفت گاز، نفت سفيد، نفت بنزين، قبيل از محصول

 مشترك محصوالت

 صبحت كه هنگامي ، مفهومي لحاظ از اما ، اند كرده تفكيك فرعي و مشترك محصوالت به را صوالتمح ، فارسي متون در هرچند

 : شوند مي تقسيم دسته سه به كه است يمحصوالت مجموعه منظور؛  شود مي مشترك محصوالت از

 اقتصادي ارزش از والت،محص ساير با مقايسه در و بوده توليد اصلي اهداف جزو كه هستند محصوالتي اصلي :  محصوالت ـ ١

  .شوند قلمدادمي اصلي محصوالت كوره نفت گازو نفت سفيد، نفت بنزين، پااليشگاه، محصوالت بين از. برخوردارهستند باالتري

 اصلي محصوالت همراه به آنها توليد بلكه ، باشند نمي توليد اصلي اهداف جزو كه هستند محصوالتي فرعي : محصوالت ـ  ٢

 محصوالت و محصوالت اين توليد بين رهاهمو.  برخوردارند ناچيزي ارزش از اصلي محصوالت با مقايسه در و بوده باجتنا غيرقابل

 قلمداد فرعي محصوالت  شميايي كود و قير ، گوگرد ، االيشگاهپ محصوالت بين از.  دارد وجود مقداري نسبي رابطه يك اصلي

 انجام مستلزم ، شوند فروش قابل آنكه براي يا و باشند فروش قابل اوليه شكل همان به است ممكن فرعي محصوالت.  ميشوند

  . باشند اضافي عمليات

 هيچ نتيجه در ، هستند فروش ارزش فاقد و شوند مي ايجاد توليد اثر در اجتناب غيرقابل بطور كه هستند موادي ـ زائدات : ٣

 ، شوند مي ناشي اوليه مواد از معموال زائدات كه است اين در ايعاتض با زائدات تفاوت.  شود نمي داده تخصيص آنها به اي هزينه

 مي فروش ارزش داراي بعضا و ندارند را سالم محصوالت ويژگي كه است محصوالتي از دسته آن بر مشتمل ضايعات كه حالي در

 . باشند

 تفكيك نقطه

 به.  شود مي شناسايي قابل مجزا صورت به و تنهايي به مشترك محصوالت از يك هر ، آن در كه است توليد فرآيند از اي نقطه

  .شود مي ناميده تفكيك نقطه؛   تصفيه مرحله پايان ، خام نفت پااليشگاه در مثال عنوان

 از قبل تا كه هايي هزينه كليه ، محصول چند همزمان توليد در  :  تفكيك نقطه از بعد هايي هزينه و مشترك هاي هزينه

 ، تفكيك نقطه از بعد شده انجام هاي هزينه كليه.  شوند مي ناميده مشترك هاي هزينه ، شوند مي واقع تفكيك نقطه به رسيدن

  .شوند مي ناميده تفكيك نقطه از بعد هاي هزينه ، فروش قابل وضعيت به آنها تبديل و محصوالت تكميل براي



      ١٠١ 
 

 مشترك محصوالت يابي هزينه

 مشترك محصوالت يابي هزينه در.  است محصوالت از كدام هر شده تمام بهاي تعيين ، مشترك محصوالت يابي هزينه از هدف

 :  گيرد مي صورت زير اقدامات مجموعه

 ) مشرك هاي هزينه تعيين(  تفكيك نقطه تا ها هزينه تخصيص و انباشتـ  ١
 معقول و سيستماتيك روش يك اساس بر محصوالت بين مشترك هاي هزينه تخصيص ـ  ٢
 )  محصوالت از كدام هر خاص هاي هزينه تعيين(  تفكيك نقطه از بعد هاي هزينه خصيصت و انباشتـ  ٣
  مشترك محصوالت از كدام هر شده تمام بهاي تعيين ـ  ٤
 

 تخصيص مشترك محصوالت بين اي گونه به مرحله هر هاي هزينه كه است اين مشترك محصوالت يابي هزينه مورد در مهمنكته 

  .  كرد تعيين تفكيك نقطه در را محصوالت شده تمام بهاي مناسب نحو به بتوان كه يابد

 پيچيده اي مسئله به تبديل ، مشترك محصوالت به ها هزينه تخصيص ، واقعي مشترك هاي هزينه بودن تفكيك قابل غير علت به

 :  شود مي تشكيل جزء دو از مشترك محصوالت شده تمام بهاي.  است شده شركتها براي دشوار و

  ) مشترك هاي هزينه(  تفكيك نقطه از قبل هاي هزينه ـ  ١

 ) خاص هاي هزينه(  تفكيك نقطه از بعد هاي هزينه ـ  ٢

 . است محصوالت مستقيم هاي هزينه ، تفكيك نقطه از بعد هاي هزينه و  مستقيم غير هاي هزينه ، مشترك هاي هزينه واقع در

 و است نظر مورد محصول به تخصيص قابل آساني به اي مرحله يابي هزينه هاي روش از استفاده با تفكيك نقطه از بعد هاي هزينه

 :   شود مي تسهيم محصوالت به زير روشهاي از استفاده با نيز مشترك هاي هزينه

  )  نسبي فيزيكي مقادير روش(  مقداري روش ـ  ١
 نهايي مرحله در فروش نسبي ارزش روش ـ  ٢
 تفكيك هنقط در فروش نسبي ارزش روش ـ ٣
 ) معكوس يابي هزينه روش(  ثابت ناخالص سود درصد روش ـ  ٤
   ) تفكيك نقطه در فروش برآوردي ارزش روش(  تفكيك نقطه در نسبي بازيافتني خالص ارزش روش ـ  ٥

  

   ) نسبي فيزيكي مقادير روش(  مقداري روش)  ١

 :  كه گيرد مي قرار استفاده مورد زماني و است مشترك هاي هزينه تسهيم روشهاي ترين ساده از يكي روش اين

 گيري اندازه قابل)  غيره و متر ، ليتر ، كيلوگرم ، تعداد قبيل از(  مشترك مقياس يك با شده توليد مختلف محصوالت – اوالً
 .باشند

 . باشند نداشته يكديگر با چنداني تفاوت محصوالت فروش نرخ - ثانيا



      ١٠٢ 
 

 عبارت به.  باشد مي توليد مقدار جمع از آنها از يك هر سهم نسبت به محصوالت به شتركم هاي هزينه تسهيم ، مقداري روش در

 واحد هر شده تمام بهاي روش اين طبق.  يابد مي تخصيص آن به بيشتري هزينه ، است بيشتر آن توليد حجم كه محصولي ديگر

 .  بود خواهد يكسان محصوالت تمام براي تفكيك نقطه در محصول

 كه اول مرحله پايان در.  كند مي توليد  X , Y , Z  نامهاي به محصول نوع سه مشتركي فرآيند طي جمشيد شركت ) يك مثال

   Zمحصول ولي روند مي خاصي مرحله به كدام هر  ، بيشتر پردازش و تكميل براي X , Y محصوالت ، باشد مي مشترك مرحله

 ساير و بوده ريال ٠٠٠/٦٠٠ گذشته دوره در مشترك هاي هزينه جمع.  رسد مي فروش به بيشتر پردازش بدون ، تفكيك از بعد

 :  است زير شرح به اطالعات

  محصول
  مقدار فروش  مقدار توليد

قيمت فروش در 
  نقطه تفكيك

  قيمت فروش نهايي
هزينه هاي بعد از 

  نقطه تفكيك
  ) ( ريال  ) ( ريال  ( ريال )  ( كيلوگرم )  ( كيلوگرم )

X ٢٤٠٠٠٠  ١٨٠  ٧٢  ٤٠٠٠  ٥٠٠٠  
Y ٣٦٠٠٠٠  ٢٤٠  ١٢٠  ٤٥٠٠  ٣٠٠٠  

Z ٠  ٩٠  ٩٠  ١٥٠٠  ٢٠٠٠  

  مقداري روش اساس بر محصوالت از واحد هر و كل شده تمام بهاي تعيين و مشترك هاي هزينه تسهيم:  مطلوبست

 : حل

محصول 
  توليد شده

  نسبت  مقدار
  سهم از هزينه هاي مشترك

هزينه هاي بعد از نقطه 
  تفكيك

  بهاي تمام شده

  واحد  كل  واحد  كل  واحد  كل
X ١٠٨  ٠٠٠/٥٤٠  ٤٨  ٠٠٠/٢٤٠  ٦٠  ٠٠٠/٣٠٠  %٥٠  ٥٠٠٠  
Y ١٨٠  ٠٠٠/٥٤٠  ١٢٠  ٠٠٠/٣٦٠  ٦٠  ٠٠٠/١٨٠  %٣٠  ٣٠٠٠  
Z ٦٠  ٠٠٠/١٢٠  ٠  ٠  ٦٠  ٠٠٠/١٢٠  %٢٠  ٢٠٠٠  

  ٠٠٠/٢٠٠/١    ٠٠٠/٦٠٠    ٠٠٠/٦٠٠  %١٠٠  ٠٠٠/١٠    

  

  

  نهايي مرحله در فروش نسبي ارزش روش)  ٢

 به مقرون آن فروش يا و(  نبوده فروش قابل تفكيك نقطه در مشترك محصوالت كه گيرد مي قرار استفاده مورد زماني روش اين

 هزينه و شده تعيين مشترك محصوالت نهايي فروش قيمت روش اين در.  باشند فروش قابل بيشتر پردازش با و)  نباشد صرفه

شود   مي تسهيم محصوالت بين ؛ مشترك محصوالت كل فروش قيمت به محصول هر فروش قيمت نسبت مبناي بر مشترك هاي

 فروش ارزش كه محصولي يعني ، است آن فروش قيمت تابع محصول واحد هر شده تمام بهاي روش اين در ديگر عبارت به؛ 

 يك ربيشت فروش ارزش است ممكن و نيست چنين واقعيت در البته(  يابد مي تخصيص نآ به بيشتري هزينه ، دارد بيشتري

  باشد ) . آن تقاضاي و عرضه دليل به محصول



      ١٠٣ 
 

 واحد هر و كل شده تمام بهاي تعيين و مشترك هاي هزينه تسهيم:  مطلوبست يك ؛  مثال اطالعات گرفتن نظر در با ) دو مثال

 نهايي مرحله در فروش نسبي روش اساس بر محصوالت از

 : حل

  محصول
مقدار 
  توليد

قيمت 
فروش 
  نهايي

ارزش فروش 
  ايينه

  نسبت
سهم از هزينه هاي 

  مشترك
هزينه هاي بعد از نقطه 

  تفكيك
  بهاي تمام شده

  واحد  كل  واحد  كل  واحد  كل

X ١٠٨  ٠٠٠/٥٤٠  ٤٨  ٠٠٠/٢٤٠  ٦٠  ٠٠٠/٣٠٠  %٥٠  ٠٠٠/٩٠٠  ١٨٠  ٥٠٠٠  

Y ٢٠٠  ٠٠٠/٦٠٠  ١٢٠  ٠٠٠/٣٦٠  ٨٠  ٠٠٠/٢٤٠  %٤٠  ٠٠٠/٧٢٠  ٢٤٠  ٣٠٠٠  

Z ٣٠  ٠٠٠/٦٠  ٠  ٠  ٣٠  ٠٠٠/٦٠  %١٠  ٠٠٠/١٨٠  ٩٠  ٢٠٠٠  

  ٠٠٠/٢٠٠/١    ٠٠٠/٦٠٠    ٠٠٠/٦٠٠  %١٠٠  ٠٠٠/٨٠٠/١    ٠٠٠/١٠    

  

 تفكيك نقطه در فروش نسبي ارزش روش)  ٣

 محصوالت يابي هزينه.  باشند فروش قابل تفكيك نقطه در مشترك محصوالت كه گيرد مي قرار استفاده مورد زماني روش اين

 نقطه در فروش قيمت ، محصوالت نهايي فروش قيمت جاي به كه تفاوت اين با ، است قبل روش مانند روش اين در مشترك

 فروش نسبي ارزش مبناي بر مشترك هاي هزينه تسهيم.  گيرد يم قرار مشترك هاي هزينه تسهيم مبناي تفكيك مبناي تفكيك
 محصول يك باالي وشفر قيمت كه چرا ، است نهايي مرحله در فروش نسبي ارزش به نسبت مناسب تري مبناي تفكيك نقطه در

 .  باشد تفكيك نقطه از بعد شده ايجاد افزوده ارزش علت به است ممكن

 چنانچه اما ، نيست يكسان مشترك هاي ينه هز از محصول واحد هر سهم  ، تفكيك نقطه در فروش نسبي ارزش روش اين در

  .  بود خواهد برابر تفكيك نقطه در آنها شده تمام بهاي  ، باشند برابر تفكيك نقطه در محصول دو فروش قيمت

 

 واحد هر و كل شده تمام بهاي تعيين و مشترك هاي هزينه تسهيم:  مطلوبست؛  يك مثال اطالعات گرفتن نظر در با سه )  مثال

  تفكيك نقطه در فروش نسبي ارزش روش اساس بر محصوالت از

 : حل

  محصول
مقدار 
  توليد

قيمت 
فروش 
  نهايي

ارزش فروش 
  نهايي

  نسبت
سهم از هزينه هاي 

  مشترك
هزينه هاي بعد از نقطه 

  تفكيك
  بهاي تمام شده

  واحد  كل  واحد  كل  واحد  كل

X ٩٦  ٠٠٠/٤٨٠  ٤٨  ٠٠٠/٢٤٠  ٤٨  ٠٠٠/٢٤٠  %٤٠  ٠٠٠/٣٦٠  ٧٢  ٥٠٠٠  

Y ٢٠٠  ٠٠٠/٦٠٠  ١٢٠  ٠٠٠/٣٦٠  ٨٠  ٠٠٠/٢٤٠  %٤٠  ٠٠٠/٣٦٠  ١٢٠  ٣٠٠٠  

Z ٦٠  ٠٠٠/١٢٠  ٠  ٠  ٦٠  ٠٠٠/١٢٠  %٢٠  ٠٠٠/١٨٠  ٩٠  ٢٠٠٠  

  ٠٠٠/٢٠٠/١    ٠٠٠/٦٠٠    ٠٠٠/٦٠٠  %١٠٠  ٠٠٠/٨٠٠/١    ٠٠٠/١٠    



      ١٠٤ 
 

 ) معكوس يابي هزينه روش(   ثابت ناخالص سود درصد روش)  ٤

 پردازش و تكميل به نياز ،گردند  فروشاينكه قابل  قابل براي مشترك محصوالت كه گيرد مي قرار استفاده مورد زماني روش اين

 متوسط ناخالص سود نسبت ابتدا يعني ، شود مي انجام معكوس صورت به يابي هزينه فرآيند ، وشر اين در.  باشند داشته اضافي

  : شود مي محاسبه زير شرح به مشترك محصوالت كل براي

نسبت سود ناخالص =
فروش − هزينه هاي مشترك ) + ( هزينه هاي بعد از نقطه تفكيك

فروش
 

 :  آيد بدست فروش به شده تمام بهاي بتنس تا شود مي كسر يك عدد از ناخالص سود نسبت سپس

  فروش به شده تمام بهاي نسبت=   ١ - ناخالص سود نسبت

 فروش به شده تمام بهاي نسبت در محصوالت از يك هر نهايي فروش بهاي؛  فروش به شده تمام بهاي نسبت شدن مشخص از پس

 از استفاده از بعد هاي هزينه اگر ، حال.  بود خواهد محصوالت از يك هر شده تمام بهاي ، آمده بدست نتيجه كه شود مي ضرب

  .  شد خواهد ، محصوالت از يك هر براي يكسان ناخالص سود درصد ايجاد باعث ثابت ناخالص سود درصد روش

 و نباشد برابر مختلف محصوالت واقعي ناخالص سود درصد است ممكن كه است اين اين روش اين بر وارد  اساسي ايرادات  از يكي

 محصول آن سهم ، باشد آن شده تمام بهاي از بيشتر محصولي تفكيك نقطه از بعد هاي هزينه اگر اينكه آن بر وارد ايرادات ديگر از

  . است نامفهوم منفي شده تمام بهاي و آيد مي بدست منفي مشترك هاي هزينه از

 

 هر و كل شده تمام بهاي تعيين و مشترك هاي زينهه تسهيم:  مطلوبستيك ؛  مثال اطالعات گرفتن نظر در با چهار )  مثال

  ثابت ناخالص سود درصد روش اساس بر محصوالت از واحد

نسبت بهاي تمام شده به فروش                    : حل =
هزينه هاي مشترك   هزينه هاي بعد از نقطه تفكيك

فروش
  

=  
600000 + 600000

1800000
=  

2

3
 

  محصول
مقدار 
  توليد

  فروش نهاييارزش 
نسبت بهاي 
تمام شده به 

  فروش

  بهاي تمام شده
هزينه هاي بعد از 

  نقطه تفكيك
سهم از هزينه هاي 

  مشترك
  واحد  كل  واحد  كل  واحد  كل  كل  واحد  (كيلوگرم)

X ٠٠٠/٩٠٠  ١٨٠  ٠٠٠/٥  2

3
 ٧٢  ٠٠٠/٣٦٠  ٤٨  ٠٠٠/٢٤٠  ١٢٠  ٠٠٠/٦٠٠  

Y ٠٠٠/٧٢٠  ٢٤٠  ٠٠٠/٣  2

3
 ٤٠  ٠٠٠/١٢٠  ١٢٠  ٠٠٠/٣٦٠  ١٦٠  ٠٠٠/٤٨٠  

Z ٠٠٠/١٨٠  ٩٠  ٠٠٠/٢  2

3
 ٦٠  ٠٠٠/١٢٠  ٠  ٠  ٦٠  ٠٠٠/١٢٠  

      ٠٠٠/٦٠٠    ٠٠٠/٦٠٠    ٠٠٠/٢٠٠/١    ٠٠٠/٨٠٠/١    



      ١٠٥ 
 

  ارزش خالص بازيافتني نسبي در نقطه تفكيك روش)  ٥

در نقطـه يك از ايراداتي كه به روش ارزش نسبي فروش در مرحله نهايي وارد است اين است كـه تخصـيص هزينـه هـاي مشـترك 

انجام مي شود. از طرفي، در روش درصد سود ناخالص   مرحله فروش نهايي) تفكيك بر اساس ارزش هاي فروش در نقطه اي ديگر (

،  هزينه هاي بعد از نقطه تفكيك اسـت؛  ، آنچه باعث منفي شدن احتمالي بهاي تمام شده محصول در نقطه تفكيك مي شود  ثابت

  مي توان تا حدودي اشكاالت فوق را برطرف كرد.  ، ش خالص بازيافتني نسبيلذا با استفاده از روش ارز

روش ارزش خالص بازيافتني نسبي در نقطه تفكيك زماني مورد استفاده قرار مي گيرد كه محصوالت مشـترك بـراي قابـل فـروش 

    بعد از نقطه تفكيك باشد.بخش قابل توجهي از بهاي فروش به خاطر هزينه هاي  ، نياز به پردازش اضافي داشته و شدن

ي فروش نهايي محصوالت كسـر هاي بعد از نقطه تفكيك از بهايند هزينه يابي بدين صورت است كه ابتدا هزينه آفر  ، در اين روش

  ، يعني : طه تفكيك استافتني  ( ارزش برآوردي فروش ) در نق، ارزش خالص بازي مي شود كه نتيجه حاصله

  بهاي فروش = ارزش خالص بازيافتني در نقطه تفكيك  - فكيكهزينه هاي بعد از نقطه ت

سپس هزينه هاي مشترك بر اساس نسبت ارزش خالص بازيافتني هر كدام از محصوالت به كل ارزش خالص بازيافتني تسهيم مـي 

ه آن اضافه شده طه تفكيك ب، هزينه هاي بعد از نق از هزينه هاي مشتركمشخص شدن سهم هر يك از محصوالت ؛  . پس از  شود

  تمام شده بدست مي آيد. و بهاي

و هـر   تعيين بهـاي تمـام شـده كـل مطلوبست : تسهيم هزينه هاي مشترك ويك  ؛  مثال اطالعات گرفتن نظر در با پنج )  مثال

  واحد از محصوالت بر اساس روش ارزش خالص بازيافتني نسبي در نقطه تفكيك 

        : حل

  محصول
مقدار 
  توليد

  روش نهاييارزش ف
هزينه هاي بعد از 

  نقطه تفكيك
ارزش خالص بازيافتني 

  در نقطه تفكيك
سهم از هزينه هاي 

  مشترك
  بهاي تمام شده

  واحد  كل  واحد  كل  نسبت  كل  واحد  كل  كل  واحد  (كيلوگرم)
X ١١٤  ٠٠٠/٥٧٠  ٦٦  ٠٠٠/٣٣٠  %٥٥  ٠٠٠/٦٦٠  ٤٨  ٠٠٠/٢٤٠  ٠٠٠/٩٠٠  ١٨٠  ٠٠٠/٥  

Y ١٨٠  ٠٠٠/٥٤٠  ٦٠  ٠٠٠/١٨٠  %٣٠  ٠٠٠/٣٦٠  ١٢٠  ٠٠٠/٣٦٠  ٠٠٠/٧٢٠  ٢٤٠  ٠٠٠/٣  
Z ٤٥  ٠٠٠/٩٠  ٤٥  ٠٠٠/٩٠  %١٥  ٠٠٠/١٨٠  ٠  ٠  ٠٠٠/١٨٠  ٩٠  ٠٠٠/٢  

      ٠٠٠/٨٠٠/١    ٠٠٠/٦٠٠  %١٠٠  ٠٠٠/٢٠٠/١    ٠٠٠/٦٠٠  ٠٠٠/٨٠٠/١    

  



      ١٠٦ 
 

  نحوه برخورد با محصوالت فرعي

  : ارزش محصوالت فرعي در دو نقطه قابل شناسايي مي باشد

، بـا ارزش خـالص بازيـافتني محصـول  در صورتي كه ارزش محصول فرعي در زمان فروش شناسايي شـود ـ  در زمان فروش  ـ ١

 : سه طريق زير برخورد مي شود فروش) به يكي از (حاصل فروش محصول فرعي پس از كسر هزينه هاي توزيع و  فرعي

  .   مي شود زيان نشان داده ، در صورت سود و ، بعد از سود و زيان عملياتي به عنوان ساير درآمدهاالف ـ 

              ، در صـورت سـود و زيـان نشـان داده  ، تحـت سرفصـل در آمـد هـاي عمليـاتي به عنوان فـروش محصـول فرعـي ب ـ 

  مي شود. 

  . صرف كاهش در بهاي تمام شده محصوالت اصلي فروش رفته مي شودج ـ 

زمان توليد شناسايي شـود ، ارزش خـالص بازيـافتني آن ( حاصـل  در صورتي كه ارزش محصول فرعي درـ   توليدـ  در زمان  ٢

آن بخـش  ؛ هزينه هاي مشترك كسر مي شود . باقيمانـده و فروش ) از جمع   فروش محصول فرعي پس از كسر هزينه هاي توزيع

. ايـن روش منطقـي اصلي تسهيم شود  ، بين محصوالت بايستي بر اساس يكي از روشهاي تسهيم   از هزينه هاي مشترك است كه

 از روشهاي قبل بوده و متداول تر مي باشد .  تر

توليـد مـي كنـد .   Cو يك محصـول فرعـي بـه نـام    A , Bفرآيند مشتركي دو محصول اصلي   شركت فرشيد طي شش ) مثال

ار گيـرد . جمـع هزينـه ش بيشتر قـرازبايد مورد پرد Bاما محصول ؛   بعد از نقطه تفكيك بالفاصله فروخته شده  C , Aمحصوالت 

بـوده اسـت . سـاير  Cهـر واحـد محصـول  ريال براي ٤٠ ريال و هزينه توزيع و فروش  ٠٠٠/٨٠٠/١هاي مشترك در دوره گذشته 

  اطالعات به شرح زير است : 

  محصول
  هزينه هاي بعد از نقطه تفكيك  قيمت فروش هر واحد  حجم توليد

  ( ريال )  ( ريال )  ( تعداد )

A ٠  ٤٥٠  ٠٠٠/٢  

B ٠٠٠/٠٠٠/١  ٦٥٠  ٠٠٠/٤  

C ٠  ١٤٠  ٥٠٠  

تسـهيم هزينـه هـاي   مطلوبسـت : ؛ با فرض اينكه ارزش خالص بازيافتني محصول فرعي صرف كاهش هزينه هاي مشـترك شـود 

  مشترك بر اساس روش ارزش خالص باز يافتني نسبي در نقطه تفكيك 

  ٥٠٠ ×)  ١٤٠ – ٤٠= (  ٠٠٠/٥٠                                           Cارزش خالص بازيافتني محصول فرعي      : حل
  ٠٠٠/٨٠٠/١ – ٠٠٠/٥٠=  ٠٠٠/٧٥٠/١هزينه هاي مشترك قابل تسهيم بين محصوالت اصلي                                       

  محصول
حجم 
  توليد

  مبلغ فروش
هزينه هاي بعد از 

  نقطه تفكيك
ارزش خالص بازيافتني 

  يكدر نقطه تفك
سهم از هزينه هاي 

  مشترك
  بهاي تمام شده

  واحد  كل  واحد  كل  نسبت  كل  واحد  كل  كل  واحد  (تعداد)

A ٣١٥  ٠٠٠/٦٣٠  ٣١٥  ٠٠٠/٦٣٠  %٣٦  ٠٠٠/٩٠٠  ٠  ٠  ٠٠٠/٩٠٠  ٤٥٠  ٠٠٠/٢  
B ٥٣٠  ٠٠٠/١٢٠/٢  ٢٨٠  ٠٠٠/١٢٠/١  %٦٤  ٠٠٠/٦٠٠/١  ٢٥٠  ٠٠٠/٠٠٠/١  ٠٠٠/٦٠٠/٢  ٦٥٠  ٠٠٠/٤  
      ٠٠٠/٧٥٠/٢    ٠٠٠/٧٥٠/١  %١٠٠      ٠٠٠/٠٠٠/١  ٠٠٠/٥٠٠/٣    



      ١٠٧ 
 

  سواالت تشريحي
  محصول مشترك چيست ؟ ـ ١

 قابل غير گونه اي و به همزمان و توأم طور به. …و ، معادن وگاز نفت صنايع ، شميايي مواد كنندگان توليد قبيل از ، صنايع از در بسياري

 تفكيك نقطه كه( خاص نقطه يك به رسيدن از قبل توان نمي را محصوالت اين از يك هيچ كه شود مي توليد متعددي محصوالت ، تفكيك

 يك محصوالت ، مثال براي. شوند  مي ناميده مشترك محصوالت اصطالحاً محصوالت اينگونه. كرد  توليد تنهايي به) شود مي ناميده

 نفت سفيد، نفت بنزين، قبيل از لمحصو تعدادي خام نفت تصفيه نتيجه در كه است مشترك محصوالت از بارزي نمونه خام نفت پااليشگاه

  .آيد  مي بدست …و شميايي كودهاي قير، گوگرد، كوره، نفت گاز،
  

  ؟ نام برده و توضيح دهيد؟ مجموعه محصوالت مشترك به چند دسته تقسيم ميشوندـ ٢
 باالتري اقتصادي ارزش از ،محصوالت ساير با مقايسه در و بوده توليد اصلي اهداف جزو كه هستند محصوالتي اصلي :  محصوالت ـ ١

  .شوند قلمدادمي اصلي محصوالت كوره نفت گازو نفت سفيد، نفت بنزين، پااليشگاه، محصوالت بين از. برخوردارهستند

 غيرقابل اصلي محصوالت همراه به آنها توليد بلكه باشند ، نمي توليد اصلي اهداف جزو كه هستند محصوالتي فرعي : محصوالت ـ  ٢

 رابطه يك اصلي و محصوالت محصوالت اين توليد بين همواره. برخوردارند  ناچيزي ارزش از اصلي محصوالت با مقايسه و در دهبو اجتناب

 فرعي محصوالت. ميشوند  قلمداد فرعي محصوالت  شميايي و كود قير گوگرد ، پااليشگاه ، محصوالت بين از. دارد  وجود مقداري نسبي

  .باشند  اضافي عمليات انجام مستلزم شوند ، فروش قابل آنكه براي و يا باشند فروش قابل هاولي شكل همان به است ممكن

 به اي هزينه هيچ نتيجه در ، هستند فروش ارزش فاقد و شوند مي ايجاد توليد اثر در اجتناب غيرقابل بطور كه هستند موادي ـ زائدات : ٣

 كه حالي در ، شوند مي ناشي     اوليه مواد از معموال زائدات كه است اين در تضايعا با زائدات تفاوت.  شود نمي داده تخصيص آنها

 . باشند مي فروش ارزش داراي بعضا و ندارند را سالم محصوالت ويژگي كه است محصوالتي از دسته آن بر مشتمل ضايعات
  

  تفكيك توضيح دهيد.  نقطه از بعد هايي هزينه و مشترك هاي هزينهدر رابطه با  ؟  نقطه تفكيك چيستـ ٣
 عنوان به.  شود مي شناسايي قابل مجزا صورت به و تنهايي به مشترك محصوالت از يك هر ، آن در كه است توليد فرآيند از اي نقطه

  .شود مي ناميده تفكيك نقطه  ، تصفيه مرحله پايان ، خام نفت پااليشگاه در ، مثال

 فكيكت نقطه از بعد هايي هزينه و مشترك هاي هزينه

 مي ناميده مشترك هايي هزينه ، شوند مي واقع تفكيك نقطه به رسيدن از قبل تا كه هايي هزينه كليه ،  محصول چند همزمان توليد در

 از بعد هاي هزينه ، فروش قابل وضعيت به آنها تبديل و محصوالت تكميل براي ، تفكيك نقطه از بعد  شده انجام هاي هزينه كليه.  شوند

  . شوند مي ناميده يكتفك نقطه
  

  ؟ و توضيح دهيد برده نام را بهاي تمام شده محصوالت مشترك ـ اجزاي ٤
 : شود مي تشكيل جزء دو از مشترك محصوالت شده تمام بهاي

  ) مشترك هاي هزينه(  تفكيك نقطه از قبل هاي هزينه ـ  ١

 ) خاص هاي هزينه(  تفكيك نقطه از بعد هاي هزينه ـ  ٢

 هاي هزينه .است محصوالت مستقيم هاي هزينه ، تفكيك نقطه از بعد هاي هزينه و مستقيم غير هاي هزينه ، مشترك هاي هزينه واقع در

  است نظر مورد محصول به تخصيص قابل آساني به اي مرحله يابي هزينه هاي روش از استفاده با تفكيك نقطه از بعد
  

  ؟  را فقط نام ببريدروشهاي تسهيم هزينه هاي مشترك ـ ٥
 ) نسبي فيزيكي مقادير روش(  مقداري ـ روش ١

 نهايي مرحله در فروش نسبي ارزش ـ روش ٢

 تفكيك نقطه در فروش نسبي ارزش روش ـ  ٣

 ) معكوس يابي هزينه روش(  ثابت ناخالص سود درصد روش ـ  ٤

  ) تفكيك نقطه در فروش برآوردي ارزش روش(  تفكيك نقطه در نسبي بازيافتني خالص ارزش روش ـ  ٥



      ١٠٨ 
 

  ؟ در تسهيم هزينه  كدامند  روش مقداريـ شروط ٦
 . باشند گيري اندازه قابل)  غيره و متر ، ليتر ، كيلوگرم ، تعداد قبيل از(  مشترك مقياس يك با شده توليد مختلف محصوالت : اوالً

  . باشند نداشته يكديگر با چنداني تفاوت محصوالت فروش ثانياً  : نرخ
 

  بي فروش در مرحله نهايي را توضيح و اين روش در چه زماني مورد استفاده قرار ميگيرد؟ روش ارزش نس- ٧
 صرفه به مقرون آن فروش يا و(  نبوده فروش قابل تفكيك نقطه در مشترك محصوالت كه گيرد مي قرار استفاده مورد زماني روش اين

 بر مشترك هاي هزينه و شده تعيين مشترك محصوالت نهايي فروش قيمت روش اين در.  باشند فروش قابل بيشتر پردازش با  و) نباشد

 اين در ديگر عبارت به شود مي تسهيم محصوالت بين مشترك محصوالت كل فروش قيمت به محصول هر فروش قيمت نسبت مبناي

 ان به بيشتري هزينه دارد بيشتري فروش ارزش كه محصولي يعني ، است آن فروش قيمت تابع محصول واحد هر شده تمام بهاي روش

  . باشد آن تقاضاي و عرضه دليل به محصول يك بيشتر فروش ارزش است ممكن و نيست چنين واقعيت در البته.  يابد مي تخصيص
  

   ميگيرد؟ قرار استفاده مورد زماني چه تفكيك نقطه در فروش نسبي ارزش روش-٨
 در مشترك محصوالت يابي هزينه.  باشند فروش قابل تفكيك نقطه در كمشتر محصوالت كه گيرد مي قرار استفاده مورد زماني روش اين

 تفكيك مبناي تفكيك نقطه در فروش قيمت ، محصوالت نهايي فروش قيمت جاي به كه تفاوت اين با ، است قبل روش مانند روش اين

 مبناي تفكيك نقطه در فروش بينس ارزش مبناي بر مشترك هاي هزينه تسهيم.  گيرد كي قرار مشترك هاي هزينه تسهيم مبناي

 افزوده ارزش علت به است ممكن محصول يك باالي فروش قيمت كه چرا ، است نهايي مرحله در فروش نسبي ارزش به نسبت مناسبتري

  باشد تفكيك نقطه از بعد شده ايجاد
 

   ؟يد داده و معايب آن را بنويس توضيح را معكوس يابي هزينه روش ثابت ناخالص سود درصد روش-٩
 اضافي پردازش و تكميل به نياز گردند ، اينكه قابل فروش قابل براي مشترك محصوالت كه گيرد مي قرار استفاده مورد زماني روش اين

 كل براي متوسط ناخالص سود نسبت ابتدا يعني ، شود مي انجام معكوس صورت به يابي هزينه فرآيند ، روش اين در.  باشند داشته

 كه شود مي ضرب؛    فروش به شده تمام بهاي نسبت در محصوالت از يك هر نهايي فروش بهاي  پسس حاسبه وم مشترك محصوالت

  .  بود خواهد محصوالت از يك هر شده تمام بهاي ، آمده بدست نتيجه

 تفكيك نقطه از عدب هاي هزينه اگرـ   ٢ـ  نباشد برابر مختلف محصوالت واقعي ناخالص سود درصد است ممكنـ  ١:  اساسي  ايرادات

 نامفهوم منفي شده تمام بهاي و آيد مي بدست منفي مشترك هاي هزينه از محصول آن سهم ، باشد آن شده تمام بهاي از بيشتر محصولي

 . است
  

  اده مي شود ؟فارزش خالص بازيافتني نسبي در نقطه تفكيك چه زماني است روش از - ١٠
فكيك زماني مورد استفاده قرار مي گيرد كه محصوالت مشترك براي قابل فروش شـدن ، نيـاز روش ارزش خالص بازيافتني نسبي در نقطه ت

  به پردازش اضافي داشته و بخش قابل توجهي از بهاي فروش به خاطر هزينه هاي بعد از نقطه تفكيك باشد. 
  

  ؟ارزش محصوالت فرعي در دو نقطه توليد و فروش چگونه شناسايي مي شوند -١١
ن فروش  ـ در صورتي كه ارزش محصول فرعي در زمان فروش شناسايي شود ، با ارزش خالص بازيافتني محصول فرعي  ـ  در زما ١

 (حاصل فروش محصول فرعي پس از كسر هزينه هاي توزيع و فروش) به يكي از سه طريق زير برخورد مي شود :

  ورت سود و زيان نشان داده مي شود . الف ـ به عنوان ساير درآمدها ، بعد از سود و زيان عملياتي ، در ص

  ب ـ  به عنوان فروش محصول فرعي ، تحت سرفصل در آمد هاي عملياتي ، در صورت سود و زيان نشان داده مي شود. 

  ج ـ صرف كاهش در بهاي تمام شده محصوالت اصلي فروش رفته مي شود .

توليد شناسايي شود ، ارزش خالص بازيافتني آن ( حاصل فروش ـ  در زمان توليد  ـ در صورتي كه ارزش محصول فرعي در زمان  ٢

محصول فرعي پس از كسر هزينه هاي توزيع  و فروش ) از جمع  هزينه هاي مشترك كسر مي شود . باقيمانده ؛ آن بخش از هزينه هاي 

 اصلي تسهيم شود .  مشترك است كه  بايستي بر اساس يكي از روشهاي تسهيم  ، بين محصوالت



      ١٠٩ 
 

  له هامسا
  

 در و ميدهد قرار استفاده مورد خود مشترك دايره توليدي عمليات در را اوليه مواد آرمان توليدي شركت: ١ مسئله
 ديگر % ٤٠ و مينمايد توليد را آلفا اصلي محصول و ارسال دوم دايره به تكميل جهت آن  %٤٠مشترك  دايره پايان

 عنوان به است مشترك دايره رسوبات كه مابقي % ٢٠ و اندميرس به فروش بتا اصلي محصول عنوان به مستقيما
 هزينه روش شركت اين در فرعي محصوالت روش حسابداري. ميشود فروخته ريال ٥٠ واحد هر قرار از فرعي محصول

 در زير اطالعات. دارد فروش نسبت به سود % ١٠ انتظار فرعي محصوالت فروش از مديريت و ميباشد معكوس يابي
  :است دست در شركت گذشته ماه يتهايفعال مورد

 ٨،٠٠٠ آلفا محصول توليد تعداد ريال، ٢،٢٠٠،٠٠٠ آلفا توليدي دايره هزينه ريال، ٤،٦٨٠،٠٠٠ توليدي مشترك هزينه هاي
 ريال ٣٠٠ تفكيك نقطه در بتا اصلي محصول فروش قيمت و ريال ٨٧٥ واحد هر قرار از آلفا محصول قيمت بازار عدد،

  بازيافتني. خالص روش از استفاده با اصلي محصوالت بين هزينه هاي مشترك تسهيم مطلوبست
محصول  به مربوط محصوالت كل تعداد % ٤٠ مسئله طبق چون. آوريم  بدست را فرعي محصول سهم معكوس هزينه يابي روش با بايد ابتداحل )

 نتيجه و در ميباشد عدد ٢٠،٠٠٠ محصوالت كل تعداد كه گرفت نتيجه انميتو اين بنابر ميباشد عدد ٨،٠٠٠ نيز آلفا محصوالت تعداد و است آلفا

  .ميباشد عدد ٤،٠٠٠ نيز فرعي محصول تعداد و عدد ٨،٠٠٠ با برابر بتا محصول تعداد

  ٩٠=% ١٠%- فروش به رفته فروش كاالي شده تمام بهاي درصد= ١

  ١٨٠،٠٠٠=٩٠)×%٥٠× فرعي محصول رفته فروش كاالي شده تمام بهاي=( ٤،٠٠٠

 حاصل ؛ سهم كنيم كسر را فروش و اداري هزينه و تفكيك نقطه از بعد هزينه هاي فرعي محصول رفته فروش كاالي شده تمام بهاي از اگر حال

  .ميشود مشترك هاي هزينه از فرعي محصول

  ١٨٠،٠٠٠=٠-٠ مشترك هاي هزينه از فرعي محصول سهم= -١٨٠،٠٠٠

  ٤،٠٠٠(  ريال ٤٥ با برابر فرعي محصول واحد هر شده تمام بهاي اين بنابر. ÷ شود مي ( ١٨٠،٠٠٠

  ٤،٥٠٠،٠٠٠= مشترك هاي هزينه از اصلي محصوالت سهم= ١٨٠،٠٠٠-٤،٦٨٠،٠٠٠

  .كنيم تقسيم بازيافتني ارزش خالص روش با بتا و آلفا اصلي محصول دو بين را ريال ٤،٥٠٠،٠٠٠ مبلغ بايد حال

  

  

  

  

  

  

  

  



      ١١٠ 
 

  

  

  

  

  

  

  

  



      ١١١ 
 

 مرحله از بعد بتا و آلفا محصوالت. ميكند توليد همزمان طور به محصول ٣ مشتركي فرايند طي وتانب شركت: ٣ مسئله
 فروش گذشته ماه طي. ميگيرد قرار اضافي پردازش مورد فروش از قبل گاما محصول اما فروش ميباشند آماده ١

  :از است عبارت شركت
  نت ٤٧٥ گاما محصول تن ٣٤٠ بتا محصول تن ١٢٠ آلفا محصول

 محصول شدن تكميل براي. است ريال ٧٠ و ريال ١٠٠ ريال، ١٥٠ ترتيب به گاما و بتا و آلفا محصوا كيلو هر فروش قيمت
. است بوده ريال ميليون ٤٠ مشترك هزينههاي جمع. است شده صرف هزينه ريال ميليون ٢٠ مرحله اضافي در گاما

 و آلفا محصوالت از دوره آخر شده ساخته كاالي موجودي اما است نداشته جريان وجود در كاالي موجودي هيچگونه
  .ميباشد تن ٢٥ و تن ٦٠ تن، ١٨٠ ترتيب به گاما و بتا

 با محصوالت از كدام هر از دوره آخر شده ساخته هاي موجودي و رفته فروش كاالي شده تمام بهاي تعيين: مطلوبست
  ).نسبي بازيافتني لصخا ارزش(تفكيك نقطه در فروش برآوردي ارزش( روش  بكارگيري

  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



      ١١٢ 
 

  
  
  
  

  
  
  
  
  

  



      ١١٣ 
 

  متغير ( مستقيم )و هزينه يابي ( كامل ) هزينه يابي جذبي 

  : ( كامل ) هزينه يابي جذبي
شود و پس صوالت توليد شده مي، ابتدا جذب مح ، سربار ثابت ساخت براساس واحدهاي توليد يابي جذبيدر روش هزينه

 (                     اند، لذا محصوالتي كه فروش نرفته گردداز فروش آنها در بهاي تمام شده كاالي فروش رفته منظور مي
) مقداري از سربار ثابت تحقق يافته دوره جاري را به  موجودي كاالي در جريان ساخت و كاالي ساخته شده پايان دوره

 مي نمايد. ي منتقلدوره آت
ولي در حسابداري مديريت  يك روش پذيرفته شده محسوب مي شود ؛  يابي جذبي براي گزارشگري ماليروش هزينه

، اغلب منجر  هاي مديريتاساس اين روش براي تصميم گيري ، زيرا اطالعات تهيه شده بر مقبوليت چنداني نيافته است
  . نيست شود كه اقتصاديبه اتخاذ تصميماتي مي

  .، سود و زيان و بهاي تمام شده كاالي فروش رفته تابعي از حجم توليد و فروش است در اين روش

  : )  مستقيم متغير ( يابيهزينه
هاي ساخت به محصوالت تنها آن گروه از هزينه ؛  شوديابي متغير نيز ناميده ميدر روش هزينه يابي مستقيم كه هزينه

، كاهش  ، افزايش و با كاهش توليد يعني با افزايش توليد ؛ كنندماً با حجم فعاليت تغيير ميگردد كه مستقيمنظور مي
  باشند.هاي متغير اين ويژگي را دارا ميهاي ساخت تنها هزينه. از ميان هزينه يابندمي

مستقيم و سربار ، دستمزد  هاي مواد مستقيمنههزي از متشكل محصول شده تمام بهاي روش اين در ديگر به عبارت 
  . متغير ساخت است

 ؛ ، لذا در اين روش شودها به ثابت و متغير مي، تاكيد زياد بر تفكيك هزينه يابي جذبي، برخالف هزينه در اين روش
دو شوند. بدين منظور دو حساب كنترل سربار ساخت و  هاي جداگانه ثبتدر حسابمي يايستي هاي ثابت و متغير هزينه

  . گيرد، مورد استفاده قرار مي ، يكي براي سربار ثابت و ديگري براي سربار متغير جذب شدهحساب سربار 
  

هم درك  ـ طبق اين روشـ  ها به ثابت و متغير و نحوه برخورد حسابداري با هر يك تفكيك هزينه طرفداران اين روش معتقدند كه
  .  ها را تسهيل مي نمايدها به موجوديكند و هم تخصيص هزينهسود و زيان را آسان مي

هاي عمومي و اداري و فروش نيز همانند عنوان هزينه دوره تلقي شده و هزينهه هاي سربار ثابت ساخت كالً بهزينه؛  در اين روش 
  .  شوندروش هزينه يابي جذبي بعنوان هزينه دوره در نظر گرفته مي

هاي هيچ ارتباطي با توليد محصوالت ندارند و اصوالً هزينه ، ثابت ساختهاي سربار هزينه طرفداران اين روش معتقدند كهنين چهم
نياز عبارت ديگر سربار ثابت ساخت پيشه . ب ، چرا كه اگر توليدي هم صورت نگيرد وجود خواهند داشت باشندناشي از توليد نمي

  . ، لذا نبايد بعنوان بخشي از بهاي تمام شده محصول تلقي شود توليد است
  

ها و نقض اصل بهاي تمام شده و به تبع آن اصل تطابق  دليل حذف سربار ثابت ساخت از بهاي تمام شده موجودي ، به روشاين 
 موثري و مهم بسيار جايگاهولي در حسابداري مديريت  ؛  اي نيست ، براي گزارشگران مالي روش پذيرفته شده ها با درآمدها هزينه

  .دارد
              ، در نحوه رفتار با اقالم ثابت بهاي تمام شده ساخت يابي مستقيم جذبي با هزينه يابي هزينه روش تفاوت خالصه ، طور به 
دهند و در روش ، اين اقالم نيز بخشي از بهاي تمام شده محصوالت را تشكيل مي يابي جذبي. در روش هزينه ) است توليدي (

  . شوندعنوان هزينه دوره تلقي مي كليه اين اقالم به  ، يابي مستقيمهزينه



      ١١٤ 
 

هاي سود و زياني كه با استفاده از اطالعات يكسان و با بكار توان از طريق مقايسه گزارشيابي جذبي و مستقيم را ميتفاوت هزينه
  . خوبي مشاهده نمودبه  ، ها تهيه شده استبردن هر يك از اين روش

  : استخراج شده است Aيدي فرض كنيد اطالعات زير از دفاتر شركت تول

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  و  روش هزينه يابي جذبي محاسبه مي گردد : يابي مستقيمگزارش سود و زيان با استفاده از روش هزينهاينك  در ادامه 

  يابي مستقيمتهيه گزارش سود و زيان با استفاده از روش هزينهـ  ١

  : . توجه كنيد كه يابي مستقيم در شكل زير نشان داده شده استهبا استفاده از روش هزين  Aزارش سود و زيان شركتگ
  عنوان هزينه دوره تلقي شده و به محصول سرشكن نگرديده است. ، به كليه اقالم ثابت بهاي تمام شده ساخت 

  .عنوان هزينه دوره به سود و زيان منظور شده استهاي اداري و فروش بهسربار ثابت كارخانه به همراه هزينه

  در اين روش بهاي تمام شده از اقالم زير تشكيل شده است:
  ++                                           مواد مستقيم 

  ++                                               كار مستقيم
  ++                                      سربار متغير كارخانه

  ++                                  بهاي تمام شده محصول

  شده براي (هر واحد) تمام بهاي اقالم

   عدد ١٠،٠٠٠            تعداد توليد           ريال ٢،٠٠٠     ) ودي اول دورهموج( مستقيم مواد

      عدد ٩،٠٠٠            تعداد فروش            لريا ١،٠٠٠                               مستقيم كار

  ريال  ٣٠٠                              كارخانه سربار

      عدد ١،٠٠٠                       موجودي آخر دوره

  ريال ٣،٣٠٠                                        جمع 

  ريال ٦،٠٠٠،٠٠٠                 سربار ثابت كارخانه

  ريال ٢٠٠ عدد هر فروش متغير هايهزينه      ريال ١٥،٠٠٠،٠٠٠                  هاي فروشهزينه

  ريال ١٢،٠٠٠،٠٠٠                   هاي اداريهزينه

  ريال  ٨،٠٠٠          عدد هر فروش قيمت      ريال ٣٣،٠٠٠،٠٠٠                                جمع
 



      ١١٥ 
 

  )ريال هزار به ارقام(                                        X١٣٩مالي  سال براي زيان و سودـ    Aشركت توليدي 

  ٧٢،٠٠٠                                                                        ريال) ٨،٠٠٠هر يك  ـ واحد  ٩،٠٠٠فروش(
      م شده كاالي فروش رفته:بهاي تما

  اقالم متغير بهاي تمام شده ساخت
  ٣٣،٠٠٠                                               ريال) ٣،٣٠٠هر يك ـ  واحد  ١٠،٠٠٠(

  شود موجودي كسر مي
  ٢٩،٧٠٠                            ٣،٣٠٠                                                ريال) ٣،٣٠٠هر يك  ـعدد  ١،٠٠٠(

  ٤٢،٣٠٠                                                                                                       حاشيه ساخت 
  هاي متغير فروشهزينه

  ١،٨٠٠                                                 ريال) ٢٠٠هر يك ـ  عدد  ٩،٠٠٠(
  ٤٠،٥٠٠                                                                                                   سود) (حاشيه كمك به

      
  هاي دوره:هزينه

  ٦،٠٠٠                                                                        سربار كارخانه
  ١٥،٠٠٠                                                                    هاي فروشهزينه
  ٣٣،٠٠٠                          ١٢،٠٠٠                                                                     هاي اداريهزينه

  ٧،٥٠٠                                                                                                           سود خالص

  

  يابي مستقيمگزارش سود وزيان به روش هزينهـ  ١شكل 

  يابي جذبيهيه گزارش سود و زيان با استفاده از روش هزينهـ ت ٢

  :. توجه كنيد كه  يابي جذبي تهيه شده استنشان دهنده گزارش سود و زياني است كه با روش هزينه ٢شكل شماره 
عنوان بخشي از بهاي تمام شده محصول منظور شده و قسمتي ديگر از آن به مام شده ساخت بهاقالم ثابت بهاي ت

  .  موجودي كاالي آخر دوره سرشكن گرديده است
  : از يابند عبارتندتخصيص مي ها اي كه به موجودياقالم بهاي تمام شده  ، يابي جذبيدر روش هزينه

  ثابت و متغيرم شده ساخت اعم از كليه اقالم بهاي تما
هاي دوره به سود و زيان عنوان هزينههاي اداري و فروش بههاي عملياتي) مانند هزينه( هزينه هاي غير توليديهزينه

  . گردندمنظور مي
  

  : يابي جذبي بهاي تمام شده محصول از اقالم زير تشكيل يافته استدر روش هزينه
  ++                                           مواد مستقيم
  ++                                            كار مستقيم

  ++                                  سربار متغير كارخانه
  ++                                   سربار ثابت كارخانه

  ++                             بهاي تمام شده محصول 



      ١١٦ 
 

  )ريال هزار به ارقام(                                        X١٣٩مالي  سال براي زيان و ودسـ    Aشركت توليدي 

  ٧٢،٠٠٠                                                                             ريال) ٨،٠٠٠واحد هر يك  ٩،٠٠٠فروش(
  بهاي تمام شده كاالي فروش رفته:

  شده توليدي اقالم متغير بهاي تمام
  ٣٣،٠٠٠                                              )ريال   ٣،٣٠٠  هر يك ـ  واحد ١٠،٠٠٠(

  ٦،٠٠٠                                                               اقالم ثابت سربار كارخانه
  ٣٩،٠٠٠                                                     جمع اقالم بهاي تمام شده ساخت

  شود موجودي كاالكسر مي
  ٣٥،١٠٠                            ٣،٩٠٠                                                   ريال)٣،٩٠٠واحد هر يك  ١،٠٠٠(

  ٣٦،٩٠٠                                                                                                               سود ناويژه
  هاي عملياتي:هزينه

     ثابت به لريا ١٥،٠٠٠،٠٠٠هزينه فروش 
  ١٦،٨٠٠                                              ريال) ٢٠٠واحد هر يك  ٩،٠٠٠اضافه 

  ٢٨،٨٠٠                           ١٢،٠٠٠                                                                         هزينه اداري
  ٨،١٠٠                                                                                                            سود خالص

 

جذبييابي گزارش سود وزيان به روش هزينهـ  ٢شكل   

  : ه دو نكته زير بايد توجه شوديابي مستقيم بيابي جذبي به هزينهدر ادامه مقايسه هزينه
   زيان و سود بر يابيهزينه روش دو اثرات   -١

  شود.در حالتي كه توليد طي سال بيش از فروش طي سال باشد، روش جذبي منجر به سود بيشتري براي شركت مي ـ  الف
  .كندمي گزارش را بيشتري  روش مستقيم سود باشد، داشته فزوني سال طي توليد بر سال طي فروش كه حالتي در ـ  ب
  .بود خواهد مساوي حالت دو هر در شركت براي زيان و سود باشد، مساوي فروش و توليد حجم كه ـ زماني پ

  
  مستقيم و جذبي هايروش اعمال از حاصل سود تطبيق    -٢

  : توان به شرح زير نشان دادتفاوت سود گزارش شده در دو روش را مي ـ  الف
  تفاوت در سود گزارش شده  = تغيير در موجودي كاال   ×  كارخانهنرخ سربار ثابت 

  تعداد موجودي پايان دوره  -  تغيير در موجودي كاال =  تعداد موجودي اول دوره
  . ها تغيير نكندفرمول فوق زماني درست است كه نرخ سربار ثابت كارخانه در طي دوره ـ  ب

  : زير توجه كنيدبراي تاييد موارد الف و ب فوق به محاسبات 
 يابيهزينه روش در و ريال ٨١،٠٠٠،٠٠٠  يابي جذبي معادل در روش هزينه A، سود شركت  همانطور كه قبًال مشاهده شد

توان با استفاده از فرمول ذكر شده در بند ) را مي ريال ٦,٠٠٠,٠٠٠ ( . اين اختالف سود ريال بود ٧٥,٠٠٠,٠٠٠ معادل مستقيم
  : شان دادصورت زير ن الف به

  ود گزارش شدهس در تفاوت  =  كاال موجودي در تغيير  ×  كارخانه ثابت سربار نرخ
١،٠٠٠ ×  ٦,٠٠٠ =  ٦,٠٠٠,٠٠٠  

  ١٠،٠٠٠ ( توليد كل تعداد بر)  ريال  ٦،٠٠٠،٠٠٠ ريال نرخ سربار ثابت كارخانه از تقسيم جمع اقالم ثابت سربار كارخانه ( ٦,٠٠٠
  . است آمده دست به)  عدد



      ١١٧ 
 

  مقايسه سود عملياتي در روش هاي هزينه يابي جذبي و متغير

  تحت شرايط استفاده از سيستم هزينه يابي استاندارد : 
هر گاه تعداد توليد بيشتر از تعداد فروش باشد ( تعداد موجودي پايان دوره بيشتر از موجـودي اول دوره باشـد ) سـود محاسـبه  -١

  . يعني :وش هزينه يابي مستقيم خواهد بود ابي جذبي بيشتر از سود محاسبه شده بر اساس رشده بر اساس روش هزينه ي
  سود روش متغير >سود روش جذبي      ←موجودي اول دوره     >تعداد فروش    يا    موجودي پايان دوره  >تعداد توليد 

  
از موجودي اول دوره باشد ) سود محاسبه شده بـر اسـاس  هر گاه تعداد توليد كمتر از تعداد فروش باشد ( تعداد موجودي كمتر -٢

  يعني : .  روش هزينه يابي جذبي كمتر از سود محاسبه شده بر اساس روش هزينه يابي مستقيم خواهد بود
  سود روش متغير  <سود روش جذبي     ←موجودي اول دوره       <تعداد فروش    يا  موجودي پايان دوره < تعداد توليد 

  
هر گاه تعداد توليد برابر با تعداد فروش باشد ( تعداد موجودي پايان دوره و اول دوره برابر باشند ) سود محاسبه شده بر اسـاس  – ٣

  روش هزينه يابي جذبي برابر با سود محاسبه شده بر اساس روش هزينه يابي مستقيم خواهد بود. يعني :
  سود روش جذبي = سود روش متغير     ←يان دوره = موجودي اول دوره    تعداد توليد = تعداد فروش      يا     موجودي پا

  
در روش هزينه يابي واقعي ، براي هزينه يابي موجودي ها يكي از فرض هاي گردش هزينه نظير ميانگين مـوزون ، اولـين صـادره از 

  اولين وارده و اولين صادره از آخرين وارده بكار گرفته مي شود . 
تنها در صورت بكارگيري روش اولين صادره از آخرين وارده براي ارزشيابي موجـود ي هـا ، نتيجـه گيـري حاصـله  در اين سيستم ،

درباره اختالف سود عملياتي تحت روشهاي هزينه يابي جذبي و مستقيم در سيستم هزينه يابي استاندارد مصـداق دارد و در صـورت 
از اولين وارده براي ارزشيابي موجوديها  ، نتايج حاصله پيچيده تر از استنتاج كلي  استفاده از روشهاي ميانگين موزون و اولين صادره

باال خواهد بود و بايستي سود هر دو روش با توجه به مقادير ريـالي موجوديهـاي اول دوره و پايـان دوره ، توليـد وفـروش طـي دوره 
  محاسبه و سپس تفاوت سود در دو روش تعيين گردد .

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



      ١١٨ 
 

  سواالت تشريحي

  
  را شرح دهيد . روش هزينه يابي جذبيـ ١

شود و پس از فروش آنها در ، ابتدا جذب محصوالت توليد شده مي ، سربار ثابت ساخت براساس واحدهاي توليد يابي جذبيدر روش هزينه

ودي كاالي در جريان ساخت و كاالي ساخته موج ( اند، لذا محصوالتي كه فروش نرفته گرددبهاي تمام شده كاالي فروش رفته منظور مي

 مي نمايد. ) مقداري از سربار ثابت تحقق يافته دوره جاري را به دوره آتي منتقل شده پايان دوره

  

  ؟  روش هزينه يابي مستقيم يا متغير چيست ـ٢
 ؛ كنندستقيمًا با حجم فعاليت تغيير ميگردد كه مهاي ساخت به محصوالت منظور ميدر روش هزينه يابي مستقيم تنها آن گروه از هزينه

هاي متغير اين ويژگي را دارا هاي ساخت تنها هزينه. از ميان هزينه يابند، كاهش مي ، افزايش و با كاهش توليد يعني با افزايش توليد

  باشند.مي

  . بار متغير ساخت است، دستمزد مستقيم و سر هاي مواد مستقيمنههزي از متشكل محصول شده تمام بهاي روش اين در

  

  
  ـ تفاوت روش هزينه يابي مستقيم با هزينه يابي جذبي را بنويسيد .٣

 ؛ ، لذا در اين روش شودها به ثابت و متغير مي، تاكيد زياد بر تفكيك هزينه يابي جذبي، برخالف هزينه هزينه يابي مستقيم در روش

حساب سربار دو شوند. بدين منظور دو حساب كنترل سربار ساخت و  اگانه ثبتهاي جددر حسابمي يايستي هاي ثابت و متغير هزينه

  . گيرد، مورد استفاده قرار مي ، يكي براي سربار ثابت و ديگري براي سربار متغير جذب شده

.  ) است توليدي ( م شده ساخت، در نحوه رفتار با اقالم ثابت بهاي تما يابي مستقيم جذبي با هزينه يابي هزينه روش تفاوت خالصه ، طور به

كليه اين   ، يابي مستقيمدهند و در روش هزينه، اين اقالم نيز بخشي از بهاي تمام شده محصوالت را تشكيل مي يابي جذبيدر روش هزينه

  . شوندعنوان هزينه دوره تلقي مي اقالم به

  

  استداللهاي طرفداران  روش هزينه يابي مستقيم را بنويسيد . ـ٤
هم درك سود و زيان را  ـ طبق اين روشـ  ها به ثابت و متغير و نحوه برخورد حسابداري با هر يك معتقدند كه تفكيك هزينه ـ آنها ١

  .  ها را تسهيل مي نمايدها به موجوديكند و هم تخصيص هزينهآسان مي

هاي ناشي از ي با توليد محصوالت ندارند و اصوالً هزينههيچ ارتباط ، هاي سربار ثابت ساختطرفداران اين روش معتقدند كه هزينهـ  ٢

، لذا  نياز توليد استعبارت ديگر سربار ثابت ساخت پيشه . ب ، چرا كه اگر توليدي هم صورت نگيرد وجود خواهند داشت باشندتوليد نمي

  . نبايد بعنوان بخشي از بهاي تمام شده محصول تلقي شود

  
    در روش هزينه يابي مستقيم نام ببريد .اقالم بهاي تمام شده را  ـ٥

  در اين روش بهاي تمام شده از اقالم زير تشكيل شده است:

  ++                                               مواد مستقيم 

  ++                                                 كار مستقيم

  ++                                       سربار متغير كارخانه

  ++                                    بهاي تمام شده محصول

  



      ١١٩ 
 

  ـ اقالم بهاي تمام شده را در روش هزينه يابي جذبي نام ببريد .٦
  : يابي جذبي بهاي تمام شده محصول از اقالم زير تشكيل يافته استدر روش هزينه

  ++                                               مواد مستقيم

  ++                                                 كار مستقيم

  ++                                     سربار متغير كارخانه

  ++                                      سربار ثابت كارخانه

  ++                                بهاي تمام شده محصول 

 
   هزينه يابي جذبي و مستقيم  بر سود و زيان را  بنويسيد .اثرات روش هاي - ٧

  شود.در حالتي كه توليد طي سال بيش از فروش طي سال باشد، روش جذبي منجر به سود بيشتري براي شركت مي ـ  الف

  .كندمي گزارش را بيشتري   روش مستقيم سود باشد، داشته فزوني سال طي توليد بر سال طي فروش كه حالتي در ـ  ب

  .بود خواهد مساوي حالت دو هر در شركت براي زيان و سود باشد، مساوي فروش و توليد حجم كه ـ زماني پ

  

   ؟بنويسيد  را   مستقيم و جذبي هايروش اعمال از حاصل سود تطبيق نحوه  -٨
  : توان به شرح زير نشان دادتفاوت سود گزارش شده در دو روش را مي ـ  الف

  تفاوت در سود گزارش شده  = تغيير در موجودي كاال   ×  كارخانهنرخ سربار ثابت 

  تعداد موجودي پايان دوره  - تغيير در موجودي كاال =  تعداد موجودي اول دوره 

  . ها تغيير نكندفرمول فوق زماني درست است كه نرخ سربار ثابت كارخانه در طي دوره ـ  ب

  

   را مقايسه كنيد .  بي و متغيرسود عملياتي در روش هاي هزينه يابي جذ -٩
روش هر گاه تعداد توليد بيشتر از تعداد فروش باشد ( تعداد موجودي پايان دوره بيشتر از موجودي اول دوره باشد ) سود محاسـبه شـده بـر اسـاس  -١

  هزينه يابي جذبي بيشتر از سود محاسبه شده بر اساس روش هزينه يابي مستقيم خواهد بود . يعني :

  سود روش متغير >سود روش جذبي      ←موجودي اول دوره     >تعداد فروش    يا    موجودي پايان دوره  >توليد  تعداد

  

ي هر گاه تعداد توليد كمتر از تعداد فروش باشد ( تعداد موجودي كمتر از موجودي اول دوره باشد ) سود محاسبه شـده بـر اسـاس روش هزينـه يـاب -٢

  ه شده بر اساس روش هزينه يابي مستقيم خواهد بود . يعني : جذبي كمتر از سود محاسب

  سود روش متغير  <سود روش جذبي     ←موجودي اول دوره       <تعداد فروش    يا  موجودي پايان دوره < تعداد توليد 

  

باشند ) سود محاسبه شده بـر اسـاس روش هزينـه يـابي هر گاه تعداد توليد برابر با تعداد فروش باشد ( تعداد موجودي پايان دوره و اول دوره برابر  – ٣

  جذبي برابر با سود محاسبه شده بر اساس روش هزينه يابي مستقيم خواهد بود. يعني :

  سود روش جذبي = سود روش متغير     ←تعداد توليد = تعداد فروش      يا     موجودي پايان دوره = موجودي اول دوره    

  

  

  

  

  



      ١٢٠ 
 

  مساله ها
  

آغاز نموده ، توليد كننده يك نوع محصول است كه هر واحد  ١١٣شركت شيال كه عمليات خود را از فروردين ماه  ـ  ١ 
 ١١٣ريال به فروش مي رساند . شركت از سيستم هزينه يابي استاندارد استفاده مي كند . در سال ٧٠آن را به مبلغ 

ه فروش رفته است ، هزينه هاي ساخت و اداري و فروش به واحد آن ب ٨،٠٠٠واحد محصول توليد شده و  ١٠،٠٠٠تعداد 
  شرح زير است :

  
  هزينه هاي متغير

  ( براي هر واحد ) ـ ريال
  هزينه هاي ثابت

  ( كل ) ـ ريال
  ـ  ١٥  مواد مستقيم

  ـ  ١٠  دستمزد مستقيم
  ٠٠٠/١٢٠  ٥  سربار ساخت

  ٠٠٠/٨٠  ٥  هزينه هاي اداري و فروش

  
  يان ساخت در پايان دوره وجود نداشته است .هيچگونه موجودي كاالي در جر

  مطلوبست : 
 محاسبه بهاي تمام شده هر واحد محصول براساس روشهاي هزينه يابي جذبي و مستقيم .١

 محاسبه بهاي تمام شده موجودي پايان دوره براساس روشهاي مذكور .٢

 روش مستقيم است . چه ميزان سود بيشتر يا كمتر از تعيين اينكه بر اساس روش هزينه يابي جذبي ، .٣

  )   ٢و  ١حل )

  بهاي تمام شده هرواحد  محصول
      ___________________________________________________________________  

  روش مستقيم     روش جذبي         

  ١٥        ١٥          مواد مستقيم 

  ١٠        ١٠         دستمزد مستقيم 

  

  ٥        ٥          سريار متغير

  __                    ١٢*                       سربار ثابت

               ٣٠                     ٤٢  

        

  * ١٢٠،٠٠٠ ١٠،٠٠٠= ١٢                             سربار ثابت هر واحد محصول       

  ١٠،٠٠٠ -٨٠٠٠=٢،٠٠٠      تعداد موجودي پايان دوره 

  ٤٢٢،٠٠٠= ٨٤،٠٠٠    بهاي تمام شده موجودي پايان دوره براساس روش جذبي 

  ٣٠٢،٠٠٠= ٦٠،٠٠٠  بهاي تمام شده موجودي پايان دوره بر اساس روش مستقيم 

  

واحد) است، لذا سود بر اساس روش جـذبي بيشـتر از روش مسـتقيم مـي ٨،٠٠٠واحد) بيشتر از تعداد فروش (١٠،٠٠٠) با توجه به اينكه تعداد توليد ( ٣

  خواهد بود :باشد و تفاوت سود طبق دو روش به  شرح زير 

  ٢،٠٠٠  ١٢=  ٢٤،٠٠٠تفاوت سود طبق دو روش    



      ١٢١ 
 

ريـال اسـت .   ٥،٠٠٠،٠٠٠٠مبلـغ  ١٣ ١سود عملياتي شركت ژيال بر مبناي روش هزينه يـابي مسـتقيم در سـال ـ  ٢
ر و ثابت به اگر نرخ جذب سربار متغي واحد بوده است . ٤،٠٠٠واحد و  ٣،٠٠٠موجودي كاال در ابتدا و پايان دوره به ترتيب 

  ريال باشد ٣٠٠  و  ريال٢٠٠ازاي هر واحد به ترتيب 
  :  محاسبه سود عملياتي شركت بر اساس روش هزينه يابي جذبي   مطلوبست

 ) ٤٠٠٠ - ٣٠٠٠( ٣٠٠= ٣٠٠،٠٠٠    تفاوت سود دو روش                                                                               حل )

  سود روش متغير >سود روش جذبي      ←موجودي اول دوره     >تعداد فروش    يا    موجودي پايان دوره  >داد توليد تع

٥،٠٠٠،٠٠٠+  ٣٠٠،٠٠٠ =  ٥،٣٠٠،٠٠٠ سود براساس روش جذبي   

  
  از دفاتر شركت شيما استخراج شده است : ١٣ ١ـ اطالعات زير در سال  ٣

  واحد٥٠٠٠      توليد بودجه شده 
  واحد ٤،٥٠٠      وليد واقعي ت

  ريال)٥٠٠واحد ( به نرخ هر واحد  ٤،٠٠٠        فروش 
  واحد٥٠٠  موجودي كاالي ساخته شده اول دوره 

ريـال و سـربار سـاخت ١٠٠ريال ، دستمزد مستقيم ٢٠٠( شامل مواد مستقيم ريال٤٠٠بهاي تمام شده هر واحد محصول
  ريال)١٠٠

  ريال٢٠٠،٠٠٠    سربار ثابت بودجه شده 
ريـال ٢٠ريال و هزينه هاي متغير عمومي و اداري و فروش هر واحـد  ٦٠،٠٠٠ينه ها ي ثابت عمومي و اداري و فروش هز

  ريال مساعد گزارش شده است . ١٠،٠٠٠انحراف هزينه هاي متغير ساخت  بوده است .
  مطلوبست : 

 و مستقيم  محاسبه بهاي تمام شده هر واحد محصول با استفاده از روشهاي هزينه يابي جذبي

 س روشهاي هزينه يابي جذبي و مستقيم رت سود و زيان بر اساتهيه صو

 محاسبه شده در دو روش جذبي و مستقيم   توجيه علت تفاوت سود

  
  حل : 

١(  

  بهاي تمام شده هر واحد محصول
____________________________________________  

  روش مستقيم    روش جذبي           

    ٢٠٠        ٢٠٠                     مواد مستقيم 

  ١٠٠        ١٠٠       دستمزد مستقيم 

  ٦٠        ٦٠*                       سربار متغير

  ---          ٤٠*                     سربار ثابت 

         ٣٦٠        ٤٠٠  

  * سربار ثابت و متغير ساخت هر واحد محصول به شرح زير محاسبه شده است :

  ٢٠٠،٠٠٠  ٥٠٠٠=  ٤٠    سربار ثابت هر واحد محصول           

  ١٠٠ – ٤٠=  ٦٠    سربار متغير هر واحد محصول           
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٢(  

  شركت شيما

  صورت سود و زيان ( روش هزينه يابي جذبي )

  ١٣ ١براي سال 
________________________________________________________________  

  ريال          ريال                          

  ٢،٠٠٠،٠٠٠                                   ) ٤،٠٠٠ ٥٠٠(                               فروش 

  ١،٦٠٠،٠٠٠                             ) ٤،٠٠٠ ٤٠٠(           بهاي تمام شده كاالي فروش رفته  -

  ٠٠٠،٢٠*                                          انحراف ظرفيت سربار 

  ) ١٠،٠٠٠** (                      خت انحراف هزينه هاي متغير سا

  )١،٦١٠،٠٠٠(                                        بهاي تمام شده كاالي فروش رفته تعديل شده 

  ٣٩٠،٠٠٠                                    سود ناخالص 

      هزينه هاي عملياتي : -

  ٨٠،٠٠٠                    ) ٤،٠٠٠  ٢٠(     هزينه هاي متغير عمومي و اداري و فروش 

   ٠٠٠،٦٠                         هزينه هاي ثابت عمومي و اداري و فروش 

                    )١٤٠،٠٠٠(  

  ٢٥٠،٠٠٠                                سود عملياتي 

  * انحراف ظرفيت سربار به شرح زير محاسبه شده است :

  انحراف ظرفيت سربار =)  توليد واقعي  - توليد بودجه شده  سربار ثابت هرواحد محصول (

   انحراف ظرفيت سربار= )  ٠٠٠/٥  - ٥٠٠/٤ ( ٤=    ٠٠٠/٢٠

  .** انحرافات نامساعد به بهاي تمام شده كاالي فروش رفته اضافه  شده و انحرافات مساعد از بهاي تمام شده كاالي فروش رفته كسر مي شود 

  شركت شيما

  صورت سود و زيان ( روش هزينه يابي  مستقيم )

  ١١٣اي سال بر
_______________________________________________________________  

  ريال    ريال                  

  ٢،٠٠٠،٠٠٠                                فروش 

  ١،٤٤٠،٠٠٠                       ) ٤،٠٠٠ ٣٦٠بهاي تمام شده متغير كاالي فروش رفته  ( -

  )١٠،٠٠٠(                                انحراف هزينه هاي متغير ساخت 

  )١،٤٣٠،٠٠٠(                                       بهاي تمام شده متغير كاالي فروش رفته تعديل شده 

  ٥٧٠،٠٠٠                        حاشيه ساخت 

   ٨٠،٠٠٠                                                     )٤،٠٠٠ ٢٠(  هزينه هاي متغير عمومي و اداري و فروش  -

  ٠٠٠،٤٩٠                        حاشيه فروش 

  هزينه هاي ثابت :  -

  ٢٠٠،٠٠٠                                                     سربار ثابت ساخت 

  ٦٠،٠٠٠                                     هزينه هاي ثابت عمومي و اداري و فروش 

  

  )٢٦٠،٠٠٠(                  سود عملياتي 

                      ٢٣٠،٠٠٠  
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لذا   در صورت سود و زيان منظور مي شود)  از آنجايي كه در روش هزينه يابي مستقيم ، كل سربار ثابت (پيش بيني شده به عنوان هزينه دوره  نكته : 

  در اين روش انحراف حجم يا انحراف ظرفيت سربار كه معلول سربار ثابت ساخت هستند وجود نخواهد داشت .

  

  در دو روش هزينه يابي جذبي و مستقيم ، مربوط به سربار ثابت ساخت محصوالت انتقالي از يك دوره به دوره  بعد است . ) تفاوت سود٣

كاالي  در صورتي كه هزينه استاندارد سربار ثابت ساخت براي هر واحد محصول در دوره هاي متوالي يكسان باشد و كليه انحرافات به بهاي تمام شده

شود و هيچگونه تغييري در موجودي كاالي در جريان ساخت اول دوره و پايان دوره ايجاد نگردد ، تفاوت سود بين روشهاي هزينه يابي فروش رفته بسته 

  جذبي و مستقيم را مي توان با استفاده از فرمول زير محاسبه كرد :

  

  تفاوت تعداد توليد و فروش = تفاوت سود دو روش    سربار ثابت هر واحد محصول

  تفاوت سود دو روش ) =٤،٥٠٠  -  ٤،٠٠٠(   ٤٠ =   ٢٠،٠٠٠

  يا 

  = تفاوت سود دو روش موجودي پايان دورهتفاوت تعداد    سربار ثابت هر واحد محصول 

  تفاوت سود دو روش  ) =١،٠٠٠ - ٥٠٠( ٤٠ =  ٢٠،٠٠٠
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  هاي استاندارد هزينه

  سيستم هزينه يابي سفارش كار
  سيستم هزينه يابي مرحله اي

بهاي تمام شده بر اساس هزينه هاي واقعي نمي تواند مبناي تصميم گيري مديريت قرار گيرد ؛  مدير هر واحد تجاري بايد بتواند 
  از نظر اقتصادي مقرون به صرفه است . چه قيمتي باو  چه ميزان كاالبه اين واقعيت دست پيدا كند كه توليد 

بنابراين :   قبل از شروع سال مالي  ؛ بهاي تمام شده محصول از لحاظ  مواد ـ دستمزد و سربار پيش بيني و در طول دوره مالي  
سيستم ورد مي كند ؛ اين هزينه ها مبناي محاسبه و ثبت قرار مي گيرد . به اين سيستم هزينه يابي كه بهاي تمام شده را برآ

  مي گويند .هزينه يابي استاندارد 
سيستم هزينه يابي استاندارد        مبنا و ابزار ارزيابي عملكرد است و مديريت مي تواند با توجه به آن هزينه هاي استاندارد را با 

مه ريزي و كنترل ، اين انحرافات را حداقل هزينه هاي واقعي مقايسه نموده و انحرافات را مورد تجزيه و تحليل قرار دهد و با برنا
   نموده و به توليد و كارآيي بهينه دست يابد .

  سيستم هزينه يابي استاندارد اغلب در سيستم هزينه يابي مرحله اي به كار گرفته مي شود زيرا : 
  ـ فنآوري ساخت نسبتاً در توليد مرحله اي با ثبات است . ١
  شند .ـ محصوالت شبيه به هم مي با ٢
  ـ شرايط توليد ؛ انبوه مي باشد . ٣

هزينه هاي استاندارد ، هزينه هزينه هاي استاندارد ؛ هزينه هاي مورد انتظار مديريت براي توليد يك محصول مي باشد . 
  هاي از پيش تعيين شده اي هستند كه براي محاسبه بهاي تمام شده استاندارد يك محصول به كار گرفته مي شوند .

  :  استاندارد  هزينه يابي اهداف 
  و ارزيابي عملكرد كنترل هزينه هاـ ١
  ـ هزينه يابي موجودي ها و قيمت گذاري محصوالت٢
  ـ تهيه و تنظيم بودجه ها  ٣
  ـ تسريع در تهيه گزارشات هزينه٤

ر قرار مي دهد . از آنجا كه هزينه يابي استاندارد ضمن بهره گيري از تجربيات گذشته ؛ تغييرات آتي را پيش بيني نموده و مد نظ
تغييرات با اهميت در روش هاي توليد ـ قيمت خريد مواد ـ نرخ دستمزد و سربار اتفاق مي افتد  پس    استانداردها  معموًال براي 

  يك دوره يكساله تعيين مي شوند .

  كارت هزينه استاندارد
( مواد ـ دستمزد ـ سربار ) و همچنين جمع بهاي تمام شده كارتي است درآن استانداردهاي مربوط به عوامل بهاي تمام شده 
  استاندارد مقدار مشخصي محصول ؛ به تفكيك نشان داده مي شود .

  تعيين استانداردها
 براي تعيين اين تعيين استانداردها قسمت مهم و ضروري هر سيستم هزينه يابي استاندارد محسوب مي شود .

ف ( طراحي محصول ـ مهندسي صنايع ـ حسابداري مديريت ـ مديريت توليد ـ مدير خريد و استانداردها مديران قسمت هاي مختل
  بازرگاني ـ كارگزيني و ... ) بايد مشاركت كنند .

براي تعيين استانداردها  استفاده از تجربيات گذشته و تجزيه و تحليل فعاليت هاي مختلف براي توليد محصول و خط مشي آتي 
  .موسسه تعيين مي شود 

 بر اساس هزينه هاي واقعي
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  استانداردهاي مواد مستقيم

  استاندارد هاي مواد مستقيم به دو بخش تقسيم ميشود:
  ـ نرخ استاندارد مواد : ١

براي توليد اگر  . در دوره آتي برداخت شودمستقيم  نرخي است كه انتظار مي رود براي خريد يك واحد مواد 
د براي هريك از انواع مواد نرخ استاندارد جداگانه باي ؛ مواد مورد استفاده  قرار گيرد ع  يك نو محصولي بيش از

  .شود اي تعيين 
   :  مصرف استاندارد موادـ ٢

 .  باشد و توسط دايره  توليد تعيين ميشود مواد مصرفي مورد انتظار براي توليد يك واحد محصول  مي مقدار 
در نظر گرفته مي شود .   .... تبخير و ـ افت ـ بايد عواملي از قبيل ضايعات  ؛  در تعيين مصرف استاندارد مواد

همچنين براي توليد محصولي كه بيش از يك ماده نياز دارد ، مصرف استاندارد هر يك از آنها جداگانه تعيين 
  مي شود .

  استانداردهاي دستمزد مستقيم

  مستقيم به دو بخش تقسيم ميشود: دستمزداستاندارد هاي 
  :  دستمزدـ نرخ استاندارد ١

در مقابل انجام يك ساعت كار مستقيم پرداخت شود . اين نرخ نرخي است كه انتظار مي رود متوسط  بيانگر
  توسط دايره كارگزيني با توجه به سوابق ـ تجربيات ـ نوع كار و تخصص هر يك از كاركنان تعيين ميشود .

   :  استاندارد ـ ساعات كار٢
يك واحد محصول است و توسط واحد مهندسي توليد تعيين بيانگر ساعت كار مستقيم مورد انتظار براي توليد 

مي شود . در تعيين ساعات كار استاندارد ؛ نوع كار ـ مهارت و تخصص كاركنان ـ شرايط محيطي و ... در نظر 
  گرفته مي شود .

  

  استانداردهاي سربار ساخت

ين شده به منظور جذب هزينه هاي سربار ساخت اي تعيين و به كارگيري نرخ استاندارد سربار ساخت ، روش هاي از پيش تعيبر
مورد استفاده قرار مي گيرند . در سيستم هزينه يابي استاندارد براي تعيين نرخ استاندارد سربار و همچنين جذب هزينه هاي سربار 

  به عنوان مبنا مورد استفاده قرار مي گيرد . ساعت كار مستقيمساخت  معموالً 

  

  از استانداردها انحراف

س از تعيين استانداردهاي مواد ؛ دستمزد و سربار ـ حتي با وجود دقت باال در تعيين استانداردها ـ هزينه هاي واقعي با هزينه پ
  گفته مي شود . انحراف از استانداردهاي استاندارد تفاوت خواهند داشت كه به اين تفاوت اصطالحًا  
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  مي گويند.انحراف نامساعد  به دليل اثر نامساعد بر سود ؛ مبلغ مازاد را  هزينه هاي استاندارد باشد ؛ >اگر هزينه هاي واقعي
  مي گويند.انحراف مساعد  هزينه هاي استاندارد باشد ؛ به دليل اثر  مساعد بر سود ؛ مبلغ مازاد را  <اگر هزينه هاي واقعي

از آنها مساعد و برخي ديگر نامساعد باشد .  در يك دوره معين ، نتيجه چندين انحراف است كه ممكن است برخي  انحرافات كل :
  اين انحرافات مي تواند ناشي از هر يك از عوامل توليد ( مواد مستقيم ـ دستمزد ساخت ـ سربار ساخت ) باشد . 

  
  
  
  
  

ل آنها ؛ علت براي ارزيابي عمليات توليدي          انحرافات كل به تفكيك هر يك از عوامل هزينه محاسبه شده و با تجزيه و تحلي
وقوع انحرافات ، توسط مديريت مشخص مي شود تا بتواند آنها را ضمن كنترل به موقع ؛ از افزايش بهاي تمام شده محصول 

  جلوگيري نمايد .
 

  انحرافات مواد مستقيم

  مصرف استاندارد مواد)= انحراف كل مواد  ×(نرخ استاندارد مواد -مصرف واقعي مواد) × (نرخ واقعي مواد 
  ـ انحراف مصرف مواد ٢ـ انحراف نرخ مواد ـ ١نحراف كل مواد به دو بخش قابل تفكيك است : ا

  
  انحراف نرخ مواد :

انحراف نرخ ؛ نرخ واقعي مواد كمتر از نرخ استاندارد باشد  اگر.  از نرخ استاندارد باشد؛ متفاوت  زماني بوجود مي آيد كه نرخ واقعي
  است .نامساعد  انحراف نرخ مواد،  بيشتراز نرخ استاندارد باشد مواد  واقعي نرخ در صورتي كه  مواد مساعد و

انحراف نرخ مساعد در اغلب موارد خوب است ؛ اما اگر انحراف مساعد نرخ مواد ناشي از استفاده از مواد با كيفيت پايين تر باشد  و 
  اشد ؛ خوب محسوب نمي شود .در نتيجه آن كيفيت محصول توليدي كاهش و اثر منفي روي فروش داشته ب

مسئوليت انحراف نرخ مواد با مدير دايره خريد است ؛ اما گاهي اوقات نرخ مواد تحت تاثير عوامل بيروني و خارج از كنترل مدير 
  خريد است  مانند : افزايش سطح عمومي قيمت ها

  انحراف نرخ مواد را مي توان در دو نقطه محاسبه كرد : 
  وادـ در زمان خريد م ١
  ـ در زمان مصرف مواد ٢

  نرخ استاندارد ) = انحراف نرخ مواد –مقدار واقعي مواد خريداري شده  ( نرخ واقعي 
  
  
  

  نرخ استاندارد) =  انحراف نرخ مواد -مقدار مصرف واقعي مواد  ( نرخ واقعي
  

  انحراف مصرف مواد
انحراف مصرف مواد از  .  باشد ستاندارد مواد براي توليد واقعيزماني بوجود مي ايد كه مصرف واقعي مواد كمتر يا بيشتر از مصرف ا

  يد :آ رابطه زير بدست مي
   

  
به عواملي خارج از حوزه  مساعد مصرف مواد. گاهي اوقات علت انحراف نا دايره توليد استمدير  با   انحراف مصرف مواد مسئوليت

كيفيت پايين تر از استاندارد مي تواند منجر به توليد با بازده نامطلوب  توليد مربوط مي شود ؛ به عنوان مثال خريد مواد اوليه با
  شود كه در اين صورت مسئوليت انحراف مصرف مواد با مدير دايره خريد است .

 براي توليد واقعي ) = انحراف مصرف موادمصرف استاندارد  –نرخ استاندارد مواد ( مصرف واقعي 



      ١٢٨ 
 

  انحرافات مكمل مواد مستقيم

.  براي توليد محصول ، بيش از در بسياري از صنايع از قبيل صنايع نظير صنايع نساجي ـ  شيميايي ـ الستيك سازي ـ  غذايي و ....
يك نوع مواد به كار مي رود ؛ لذا در اينگونه صنايع تركيب مناسب مواد ؛ نقش مهمي در بهاي تمام شده محصول نهايي و كاهش 

  هزينه ها و بهبود سودآوري دارد .
وجود دارد و مي توان تركيب مواد را مورد گاهي اوقات به داليل گوناگون  از قبيل كمبود مواد اوليه ؛ امكان جايگزيني مواد اوليه 

استفاده قرار داد بدون اينكه تغييري در ماهيت و كيفيت محصول توليدي ايجاد شود ،  در اين گونه موارد مديريت نيازمند اطالعات 
  قبيل مي باشد .كامل تري در خصوص مواد مصرفي و ميزان انحراف تركيب واقعي مواد با تركيب استاندارد آن و مواردي از اين 

  براي تجزيه و تحليل كاملتر بايد انحراف مصرف مواد را به انحرافات زير تفكيك نمود :  
  ـ انحراف تركيب مواد ١
  ـ انحراف بازده مواد ٢
  

  زماني به وجود مي آيد كه تركيب واقعي مواد اوليه متفاوت از تركيب استاندارد آن باشد : انحراف تركيب مواد :

  انحراف تركيب مواد =تركيب استاندارد از مخلوط واقعي)   - ( مصرف واقعي  ارد هر نوع موادنرخ استاند
  نكته : در رابطه باال  ؛ مخلوط واقعي  =  جمع مواد مصرف شده  ( مواد وارده به فرآيند توليد )

 

ل مورد انتظار بر مبناي مواد مصرف زماني به وجود مي آيد كه ميزان محصول توليد شده با ميزان محصو انحراف بازده مواد  :

  :شده اختالف داشته باشند ( از لحاظ مفهومي ، هزينه بازده را مي توان معادل ضايعات غير عادي دانست ) 
  انحراف بازده مواد =بازده واقعي)  -(بازده استاندارد   بهاي تمام شده استاندارد هر واحد محصول از لحاظ مواد

  :  ده واقعي  در رابطه باال ، همان توليد واقعي (معادل آحاد تكميل شده ) استنكته يك : منظور از باز

  
  نكته دو : بازده استاندارد در محاسبه انحراف بازده براي مواد، دستمزد وسربار يكسان است .

  
  انحراف بازده مواد را با استفاده از رابطه زير نيز مي توان محاسبه كرد : 

  انحراف بازده مواد =واقعي)  مصرف استاندارد براي توليد  - از مخلوط واقعي استاندارد تركيب  ( واد نوع ماستاندارد هر  نرخ
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ريال است ، ١٢٠كيلو مواد خام كه نرخ استاندارد هر كيلوي آن ٥شركت  مجيد براي توليد يك بسته محصول  ؛  يك ) مثال
بسته  ٤٩٠٠ريال ، تعداد ١٢٤كيلو مواد به بهاي تمام شده هر كيلو  ٢٥٠٠٠ماه گذشته با مصرف  استفاده مي كند. طي فروردين

  محصول توليد شده است .
  مطلوب است: محاسبه انحراف كل مواد  و تفكيك آن به انحرافات نرخ و مصرف

 : حل

  
استفاده مي شود .     و  به نسبتهاي   Bو  A در شركت سعيد براي توليد هر كيلو محصول آلفا از دو نوع مواد  دو ) مثال

در فرايند   Bو   Aاز مخلوط مواد   ريال است . طبق استاندارد  ٣٠ريال  و  ٢٠به ترتيب   Bو    Aقيمت استاندارد هر كيلو مواد 
كيلو  ١٢٥٠ريال و  ٢١به نرخ هر كيلو   A كيلو ماده  ١٧٥٠ساخت به طور عادي ضايع مي شود . در خرداد ماه گذشته از مصرف 

  كيلو محصول آلفا بدست آمده است. ٢٣٠٠ريال ،  ٢٨به نرخ هركيلو   B ماده 
  مطلوب است : 

 محاسبه انحراف كل مواد -١
 تفكيك انحراف كل مواد به انحرافات نرخ و مصرف -٢
 تفكيك انحراف مصرف مواد به انحرافات تركيب و بازده -٣
  حل :

كيلو محصول به شرح زير  ٤آن به طور عادي ضايع مي شود ، لذا كارت استاندارد براي توليد   كيلو مخلوط مواد مصرفي ، ٥با توجه به اينكه از هر 
  خواهد بود : 

  

مصرف استاندارد براي توليد واقعي براساس 
  تناسب زير بدست مي آيد:

  كيلو مواد         بسته محصول
١                       ٥  
x                 ٤٩٠٠  

X = 24500 
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  انحرافات دستمزد مستقيم

  دستمزد= انحراف كل  )براي توليد واقعي استاندارد ساعت كار   ×نرخ استاندارد  ( - )  واقعي ساعت كار×نرخ واقعي  (
  ـ انحراف كارايي  دستمزد ٢ـ انحراف نرخ دستمزد  ـ ١اف كل دستمزد  به دو بخش قابل تفكيك است : انحر

 

  : دستمزد انحراف نرخ 
زماني به وجود مي آيد كه نرخ واقعي دستمزد ؛ متفاوت از نرخ استاندارد آن باشد . چنانچه نرخ واقعي دستمزد كمتر از نرخ 

دستمزد ، مساعد  و در صورتي كه  نرخ واقعي دستمزد بيشتر از  نرخ استاندارد آن  باشد ، انحراف استاندارد باشد ،  انحراف نرخ 
  نرخ دستمزد ، نامساعد خواهد بود. انحراف نرخ دستمزد از رابطه زير بدست مي آيد:

  انحراف نرخ دستمزد ) = نرخ استاندارد –نرخ واقعي  ساعت كار واقعي (
د غالباً مبتني بر يكي توافق قبلي مشخص است ، لذا انحراف نرخ دستمزد به ندرت بوجود مي آيد و از آنجايي كه نرخهاي دستمز

مسئوليت انحراف نرخ دستمزد با  در صورت ايجاد ،  معموالً ناشي از شرايط غير عادي بوده و خارج از حيطه كنترل مديريت است  .
خصص و مهارتهاي كارگران استفاده كند . البته بايد توجه داشت در شرايط چرا كه نتوانسته است به درستي از تمدير توليد است ؛ 

  غير عادي مانند اعتصابات كارگري ؛ انحراف نرخ دستمزد متاثر از عوامل بيروني بوده و مديريت قادر به كنترل آن نخواهد بود .
  
   انحراف كارايي دستمزد:-٢

يشتر از ساعت كار استاندارد براي توليد واقعي باشد. به اين انحراف اصطالحاً زماني بوجود مي آيد كه ساعت كار واقعي كمتر يا ب
  )  مي گويند . انحراف كارايي دستمزد از رابطه زير بدست مي آيد:Outputانحراف كارايي دستمزد  براساس صادره (

  نحراف كارايي دستمزدا =ساعت كار استاندارد براي توليد واقعي)  –( ساعت كار واقعي  نرخ استاندارد دستمزد
يكي از عوامل مهم ايجادانحراف نا مساعد كارايي دستمزد  ؛ استفاده از كارگران غير ماهر است كه سبب انجام دوباره كاري در خط 

ت توليد مي شود . از ديگر عوامل آن مي توان به استفاده از دستگاه هاي ناكارآمد ـ خرابي ماشين آالت و ... را نام برد . مسئولي
انحراف كارايي دستمزد با مدير دايره توليد است ، اما در مواردي كه اين انحراف به دليل خرابي ماشين آالت و يا استفاده از مواد با 

  كيفيت پايين باشد ، مسئوليت آن با مدير دايره تعمير و نگهداري و يا مدير دايره خريد خواهد بود .
  

  

  انحرافات مكمل دستمزد مستقيم
  زيه و تحليل كاملتر انحرافات دستمزد ؛ انحراف كارايي دستمزد به انحرافات زير تفكيك مي شود :براي تج

به اين انحراف ، انحراف كارايي دستمزد براساس توليد مورد انتظار و هم  :  )Input(ـ انحراف كارايي دستمزد براساس وارده  ١
  يد:آشود و از رابطه زير بدست مي  ته مياساس تبديل مواد نيز گف چنين انحراف كارايي دستمزد بر

  مزد براساس وارده تانحراف كارايي دس = ) ساعت كار استاندارد براي تبديل مواد –نرخ استاندارد دستمزد (ساعت كار واقعي 
  

صرف شده به نكته : منظور از ساعت كار استاندارد براي تبديل مواد ، مدت زماني است كه به طور استاندارد براي تبديل مواد م
محصول مورد نياز است و از حاصلضرب ميزان مواد واقعي مصرف شده در ساعت كار استاندارد مورد نياز براي تبديل يك واحد 

  محصول به دست مي آيد .
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  : رابطه زير بدست مي آيد انحراف بازده دستمزد به انحراف بازده مواد شبيه است و با استفاده از  انحراف بازده دستمزد: ـ٢

  انحراف بازده دستمزد  = بازده واقعي ) –بازده استاندارد  بهاي تمام شده استاندارد هر واحد محصول از لحاظ دستمزد (
  منظور از بازده واقعي در رابطه فوق ؛  معادل آحاد تكميل شده از لحاظ دستمزد يا همان توليد واقعي است .

  ير نيز مي توان به دست آورد :انحراف بازده دستمزد را با استفاده از رابطه ز
  ساعت كار استاندارد براي توليد واقعي) = انحراف بازده دستمزد -نرخ استاندارد دستمزد (ساعت كار استاندارد براي تبديل مواد 

  
ريال ٢٧٥ عتاساعت كار مستقيم به نرخ استاندارد هر س ٢در شركت اميرعلي براي توليد هر واحد محصول ، نياز به  سه ) مثال
 ٨٨٤٠٠٠ساعت و دستمزد واقعي  ٣٤٠٠. ساعت كار واقعي  شده است  محصول توليد واحد ١٦٠٠ان ماه گذشته آب. طي  است

  . ريال بوده است
  مزد و تفكيك آن به انحرافات نرخ و كاراييتمحاسبه انحراف كل دس: مطلوب است 

  حل :

  
  به شرح زير است :كيلو محصول  ٤كارت استاندارد براي توليد  چهار ) مثال

  
ساعت كار انجام شده  ٢١٠٠كيلو محصول توليد شده و دستمزد پرداخت شده براي ٤٠٠٠كيلو مواد  ؛  ٥٢٠٠طي آذرماه با مصرف 

  ريال بوده است.١٦٣٨٠٠
  مطلوبست:

  محاسبه انحراف كل دستمزد  )١
  تفكيك انحراف كل دستمزد به انحرافات نرخ و كارايي )٢
  رايي دستمزد به انحرافات كارايي براساس وارده و بازدهتفكيك انحراف كا )٣
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  : حل
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  ساخت سربارانحرافات 

  سربار= انحراف كل  )براي توليد واقعي استاندارد ساعت كار   × سربار نرخ استاندارد ( -  سربار واقعي
  يكي از روش هاي زير انجام مي شود :براي مشخص كردن علل ايجاد انحراف سربار و تجزيه و تحليل انحراف كل سربار به 

  ـ روش دو انحرافي ١
  ـ روش سه انحرافي ٢
  ـ روش چهار انحرافي ٣

تجزيه و تحليل انحراف كل سربار بر اساس هر يك از روش هاي باال ؛ اطالعات متفاوتي را ارائه مي كند كه مي تواند در كنترل 
  هزينه هاي سربار مفيد باشد . 

  مانند انحرافات مواد و دستمزد مي تواند تحت تاثير دو عامل نرخ و مقدار قرار گيرد انحرافات سربار نيز 
  مثال تاثير مقدار             اگر ظرفيت مورد استفاده شركت كمتر يا بيشتر از ظرفيت بودجه شده باشد

  ده تحقق يافته باشدمثال تاثير نرخ               اگرهزينه هاي سربار ،  با نرخي متفاوت از نرخ بودجه ش
  
  

  تجزيه و تحليل سربار براساس روش دو انحرافي 
  ـ انحراف حجم سربار  ، تفكيك مي شود :  ٢ـ  انحراف قابل كنترل سربار  ـ  ١در روش دو انحرافي ، انحراف كل سربار به  : 

  ـ انحراف قابل كنترل سربار ( انحراف بودجه قابل انعطاف سربار ) :  ١
ربار است و زماني به وجود مي واقعي هزينه  ت بين بودجه مجاز سربار برمبناي ساعت كار استاندارد براي توليد واقعي و يانگر تفاوب

آيد كه سربار واقعي طي دوره ؛ كمتر يا بيشتر از سربار پيش بيني شده براي سطح توليد واقعي باشد . انحراف قابل كنترل سربار با 
   مي آيد: از رابطه زير بدست استفاده 

  
  

                                 

  انحراف قابل كنترل سربار  = ]ساعت كار استاندارد براي توليد واقعي ) ×نرخ سربار متغيير  ( + سربار ثابت بودجه شده [ - سربار واقعي

  
ناشي و هم و مبلغ واقعي سربار متغير ) ( تفاوت بين مبلغ استاندارد  ير ر هم ناشي از هزينه هاي سربارمتغانحراف قابل كنترل سربا

  مي باشد .از هزينه سربار ثابت ( تفاوت بين مبلغ سربار ثابت بودجه شده و مبلغ واقعي سربار ثابت ) 
  
  انحراف  حجم سربار-٢
استاندارد براي ( در سيستم هزينه يابي استاندارد ) و بودجه مجاز سربار بر مبناي ساعت كار  يانگر تفاوت بين سربار جذب شدهب

توليد واقعي مي باشد و زماني به وجود مي آيد كه ساعت كار استاندارد براي توليد واقعي بيشتر يا كمتر از ساعت كار بودجه شده ( 
  : از رابطه زير بدست مي آيد وسطح فعاليتي كه نرخ سربار ثابت بر اساس آن تعيين گرديده است ) باشد 

  
  
  

  ساعت كار استاندارد براي توليد واقعي ) = انحراف حجم سربار  ×( نرخ استاندارد سربار   - ]ساعت كار استاندارد براي توليد واقعي ) ×شده + نرخ سربار متغير ( سربار ثابت بودجه [  

 بودجه مجاز سربار بر مبناي ساعت كار استاندارد براي توليد واقعي

 جه مجاز سربار بر مبناي ساعت كار استاندارد براي توليد واقعيبود سربار جذب شده
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ار تفاوت ، لذا مي توان گفت كه انحراف حجم سرب ناشي از هزينه هاي سربار ثابت استاً صرف ؛  جايي كه انحراف حجم سربارآن از

  ن را به شكل زير نيز محاسبه نمود :آلذا مي توان  سربار ثابت بودجه شده مي باشد ، و بين سربار ثابت جذب شده
  انحراف حجم سربار = ساعت كار استاندارد براي توليد واقعي ) - ( ساعت كار بودجه شده  نرخ سربار ثابت

  . وي انحراف حجم سربار نداردر تاثيري بر يچگونه هساخت ،بايد توجه داشت كه هزينه هاي واقعي سربار 
  

  محصول به شرح زير است :٤كارت استاندارد براي توليد  مثال پنج )

  
  مطلوب است :

  انحرافي دوتجزيه انحراف كل سربار به روش  )٢ـ  محاسبه انحراف كل سربار )١

  
  : حل
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  در روش  دو انحرافي  انحرافات مكمل سربار
) بود . براي تجزيه و Outputسربار و انحراف حجم سربار محاسبه شده در صفحات قبل ؛ بر اساس صادره (بل كنترل انحراف قا

تحليل كامل تر انحرافات سربار در روش دو انحرافي ؛ انحراف بازده سربار به انحرافات اضافه شده و انحراف قابل كنترل و حجم 
تبديل مواد محاسبه مي شوند. به عبارت ديگر انحراف كل سربار به انحرافات زير تجزيه سربار بر اساس ساعت كار استاندارد براي 

  مي شوند : 
  )Inputـ انحراف قابل كنترل سربار بر اساس وارده ( ١

  سربار براساس وارده  انحراف قابل كنترل = ]ساعت كار استاندارد براي تبديل مواد ) ×سربار ثابت بودجه شده + ( نرخ سربار متغيير  [ -سربار واقعي

  
  )Inputـ انحراف حجم سربار بر اساس وارده ( ٢

  ساعت كار استاندارد براي تبديل مواد ) = انحراف حجم سربار براساس وارده   -نرخ سربار ثابت  ( ساعات كار بودجه شده   

  
  ـ انحراف بازده سربار  ٣

  بازده سربار) = انحراف  بازده واقعي  -  بازده استاندارد(   بهاي تمام شده استاندارد هر واحد محصول از لحاظ سربار

  يا :
  بازده سربار) = انحراف  ساعت كار استاندارد براي توليد واقعي  -  ساعت كار استاندارد براي تبديل مواد(   نرخ استاندارد سربار 

توان انحراف بازده سربار را به شرح زير به دو جهت نيل به اهداف مديريت براي شناخت عوامل قابل كنترل و غير قابل كنترل مي 
  بخش ثابت و متغير تفكيك نمود : 

  بازده سربار متغير) = انحراف  بازده واقعي  -  بازده استاندارد(   بهاي تمام شده استاندارد هر واحد محصول از لحاظ سربار متغير
  
  

  بازده سربار ثابت) = انحراف  بازده واقعي  -  بازده استاندارد(   بهاي تمام شده استاندارد هر واحد محصول از لحاظ سربار ثابت

  
  انحراف بازده سربار متغير و ثابت را با استفاده از روابط زير نيز مي توان محاسبه نمود :

  بازده سربار متغير= انحراف   انحراف قابل كنترل سربار بر اساس صادره -   انحراف قابل كنترل سربار بر اساس وارده
  
  

  بازده سربار ثابت= انحراف   انحراف حجم سربار بر اساس صادره -  انحراف حجم سربار بر اساس وارده

  كيلو محصول به شرح زير است : ٣كارت استاندارد براي توليد  ) ششمثال 
  كيلو محصول ٣كارت استاندارد 

  ريال ٣٠٠  به مبلغ  ريال ٧٥  به نرخ هر كيلو  كيلو ٤  مواد مستقيم
  ريال ٢٠٠  به مبلغ  ريال ١٠٠  به نرخ هر ساعت  ساعت ٢  د مستقيمدستمز

  ريال ٢٠٠  به مبلغ  ريال ١٠٠  به نرخ هر ساعت  ساعت ٢  سربار ساخت
  ريال ٧٠٠  كيلو محصول  ٣بهاي تمام شده استاندارد 

كيلو  ٣٩٠٠ه با مصرف آن متغير است . در بهمن ما %٧٠كيلو محصول در ماه بودجه شده و  ٣٠٠٠سربار ساخت بر اساس توليد 
ريال است كه  ٢٢٠٠٠٠ساعت بوده و سربار واقعي  ٢٥٠٠كيلو محصول توليد شده است. ساعت كار واقعي  ٢٨٥٠مواد جمعاً 

  ريال آن ثابت مي باشد . ٧٠٠٠٠ريال آن متغير و  ١٥٠٠٠٠
ـ محاسبه سربار ثابت  ٣ر بودجه اي ـ ـ محاسبه ساعت كا ٢ـ محاسبه ساعت كار استاندارد براي توليد واقعي ـ  ١ مطلوب است :
  ـ محاسبه انحراف كل سربار و تفكيك آن به انحرافات قابل كنترل و حجم ( دو انحرافي ) ٤بودجه شده ـ 



      ١٣٧ 
 

  : حل
  ١(   كيلو محصول  ساعت كار  
  ٣  ٢    

    ٢٨٥٠ x=  ١٩٠٠  ساعت كار استاندارد براي توليد واقعي
  ٢(   كيلو محصول  ساعت كار  
  ٣  ٢    

    ٣٠٠٠ x=  ٢٠٠٠  كار بودجه اي ساعت
  سطر اول تناسب از اطالعات مندرج در كارت استاندارد و سطر دوم آن بر اساس محصول بودجه شده محاسبه شده است .

  ) براي محاسبه سربار ثابت بودجه شده ؛ ابتدا مي بايست نرخ جذب سربار ثابت محاسبه شود . بنابراين داريم :  ٣
      ١٠٠ × %٧٠=  ٧٠                 ١٠٠ – ٧٠=  ٣٠   

  پس از  محاسبه نرخ جذب سربار ثابت ؛ سربار ثابت بودجه شده به شرح زير محاسبه مي شود : 
  ساعت كار بودجه اي  = سربار ثابت بودجه شده  ×= نرخ سربار ثابت  ٢٠٠٠ × ٣٠=  ٦٠٠٠٠

  ٤( ٩٠٠/١  × ١٠٠=  ٠٠٠/١٩٠توليد واقعي               سربار جذب شده بر مبناي ساعت كار استاندارد براي             
  ٠٠٠/١٩٠ -  ٠٠٠/٢٢٠) = ٠٠٠/٣٠انحراف كل سربار         (     

  = انحراف قابل كنترل سربار ]) ٩٠٠/١× ٧٠+ ( ٠٠٠/٦٠[ – ٠٠٠/٢٢٠) = ٠٠٠/٢٧(
  سربار ) = انحراف حجم ٩٠٠/١ – ٠٠٠/٢( ٣٠                                 ) =٠٠٠/٣(
  انحراف كل سربار                                                                    )  ٠٠٠/٣٠(

ريال انحراف نامساعد قابل كنترل سربار نشان دهنده آن است كه هزينه هاي واقعي سربار نسبت به هزينه هاي پيش  ٠٠٠/٢٧
ريال آن مربوط به سربار ثابت  ٠٠٠/١٠ريال آن مربوط به سربار متغير و  ٠٠٠/١٧بيني شده آن افزايش يافته است كه از اين مبلغ 

  مي باشد . انحراف نامساعد حجم سربار نيز ناشي از اين حقيقت است كه توليد واقعي شركت كمتر از توليد بودجه شده آن است .
  با در نظر گرفتن اطالعات مثال شش  ) هفتمثال 

ـ تجزيه انحراف كل سربار به انحراف قابل كنترل سربار بر  ٢ت كار استاندارد براي تبديل مواد ـ ـ محاسبه ساع ١ مطلوب است :
ـ تفكيك انحراف بازده سربار به انحراف بازده سربار  ٣اساس وارده ؛ انحراف حجم سربار بر اساس وارده و انحراف بازده سربار  ـ 

  متغير و ثابت
  ١(   كيلو مواد  ساعت كار  
  ٤  ٢    

    ٣٩٠٠ x=  ١٩٥٠  عت كار استاندارد براي تبديل موادسا
    )٢  

  = انحراف قابل كنترل سربار بر اساس وارده ]) ٩٥٠/١× ٧٠+ ( ٠٠٠/٦٠[ – ٠٠٠/٢٢٠) = ٥٠٠/٢٣(
  ) = انحراف حجم سربار بر اساس وارده ٩٥٠/١ – ٠٠٠/٢( ٣٠                                ) = ٥٠٠/١(
  ) = انحراف بازده سربار ٩٠٠/١ – ٩٥٠/١( ١٠٠                                                  ) =٠٠٠/٥(
  انحراف كل سربار                                                                                      )  ٠٠٠/٣٠(

  ٣(                                                         يم :با توجه به محاسبات فوق و اطالعات به دست آمده از حل مثال شش دار 

  ) =  انحراف بازده سربار متغير٠٠٠/٢٧( -) ٥٠٠/٢٣) = (٥٠٠/٣( 
  ) =  انحراف بازده سربار ثابت٠٠٠/٣( -) ٥٠٠/١(      ) =٥٠٠/١(
  جمع                                                            ) ٠٠٠/٥( 



      ١٣٨ 
 

  انحرافي  سهتجزيه و تحليل سربار براساس روش 
ـ انحراف كارايي سربار  ،  ٣ـ انحراف ظرفيت سربار ـ  ٢ـ  انحراف هزينه سربار  ـ  ١در روش سه انحرافي ، انحراف كل سربار به  : 

  به شرح زير  تفكيك مي شود : 
  ـ انحراف هزينه سربار :  ١

ر مبناي ساعت كار واقعي و سربار واقعي  و هزينه واقعي سربار بوده واز رابطه زير بدست مي بودجه مجاز سربار ب بيانگر تفاوت بين
  آيد :

  
  

  = انحراف هزينه سربار ]ساعت كار واقعي ) ×نرخ سربار متغير  ( سربار ثابت بودجه شده+ [ –سربار واقعي 
افزايش در هزينه برق مصرفي به دليل خاموش نكردن انحراف هزينه سربار ممكن است براثر عوامل داخلي  ( به عنوان مثال : 

ماشين آالت براي مدت طوالني كه از آنها استفاده نشده است ) و يا عوامل خارجي ( به عنوان مثال : افزايش نرخ هزينه برق 
  . مصرفي ) بوجود آيد 

اثر عوامل  اما اگر در عهده دايره توليد است ، در صورتي كه  كه انحراف هزينه سربار در اثر عوامل داخلي بوجود آيد مسوليت آن بر
   يد توسط مديريت قابل كنترل نمي باشد .آ  خارجي بوجود

  انحراف هزينه سربار مي توان به دو بخش متغير و ثابت به شرح زير تفكيك نمود:
  = انحراف هزينه سربار متغير ساعت كار واقعي)  × نرخ سربار متغير ( -  سربار متغير واقعي

  
  سربار ثابت بودجه شده = انحراف هزينه سربار ثابت  –سربار ثابت واقعي 

  : انحراف ظرفيت سربار-٢
بيانگر تفاوت يبن سربار جذب شده بر مبناي ساعت كار واقعي و بودجه مجاز سربار بر مبناي ساعت كار واقعي مي باشد و زماني به 

  ن تر از ظرفيت بودجه شده باشد  و از رابطه زير بدست مي آيد :وجود مي آيد كه سطح توليد واقعي باالتر يا پايي
  
  

  ساعت كار واقعي ) = انحراف ظرفيت سربار                  × ( نرخ استاندارد سربار   – ]ساعت كار واقعي) ×نرخ سربار متغير  + ( سربار ثابت بودجه شده [ 
  
  
  

لذا مي توان گفت كه انحراف ظرفيت سربار بيانگر   ثابت است ، سربارزينه هاي از آنجا كه انحراف ظرفيت سربار صرفا ناشي از ه
تفاوت بين سربار ثابت جذب شده و سربار ثابت بودجه شده مي باشد . بنابراين انحراف ظرفيت سربار را با استفاده از رابطه زير نيز 

  مي توان محاسبه نمود : 
  = انحراف ظرفيت سربار اعت كار واقعي )س - شده  ساعت كار بودجه  نرخ سربار ثابت (

  در صورتي كه اقالم داخل پرانتز را در ضريب آن ( نرخ سربار ثابت ) ضرب كنيم ؛ رابطه زير حاصل مي شود : 
  = انحراف ظرفيت سربار سربار ثابت جذب شده - سربار ثابت بودجه شده

فيت واقعي و ظرفيت بودجه شده بوده و از رابطه زير نيز قابل هم چنين مي توان گفت كه انحراف ظرفيت ناشي از اختالف بين ظر
  محاسبه است  ( كه در آن نسبت كاركرد نسبت ظرفيت واقعي به ظرفيت بودجه شده مي باشد ) : 

  انحراف ظرفيت سربار نسبت كاركرد =  × سربار ثابت بودجه شده 
  

 بودجه مجاز سربار بر مبناي ساعت كار واقعي

 بودجه مجاز سربار بر مبناي ساعت كار واقعي سربار جذب شده بر مبناي ساعت كار واقعي



      ١٣٩ 
 

  :  انحراف كارايي سربار-٣
از رابطه  و سربار جذب شده بر مبناي ساعت كار واقعي بوده و  ر مبناي ساعت كار استانداردبيانگر تفاوت بين سربار جذب شده ب

   : يدآزير بدست مي 
  انحراف كارايي سربار = ساعت كار استاندارد براي توليد واقعي) - ساعت كار واقعي (  نرخ استاندارد سربار 

  
  
  
  

، عدم مهارت كارگران ؛ استفاده از تجهيزات نامناسب ، خرابي                    علت ايجاد انحراف كارايي سربار مي تواند عدم كارايي 
  ماشين آالت ، استفاده از مواد اوليه نامرغوب و ... باشد و مسئوليت آن بر عهده مدير دايره توليد است .

شود ، انحراف كارايي سربار منعكس در مواردي كه سربار بر مبناي ساعت كار مستقيم و يا هزينه دستمزد مستقيم جذب توليد مي 
 كننده تاثير انحراف كارايي دستمزد بر هزينه هاي سربار ساخت مي باشد .

  
  با در نظر گرفتن اطالعات مثال شش  ) هشتمثال 

  تجزيه انحراف كل سربار به روش سه انحرافي مطلوب است :
  با توجه به اطالعات به دست آمده از حل مثال شش داريم :  : حل

  = انحراف هزينه سربار ]) ١٠٠/٢× ٧٠+ ( ٠٠٠/٦٠[ – ٠٠٠/٢٢٠) = ٠٠٠/١٣(
  ) = انحراف ظرفيت سربار ١٠٠/٢ – ٠٠٠/٢( ٣٠                         =  ٠٠٠/٣

  ) = انحراف كارايي سربار ٩٠٠/١ – ١٠٠/٢( ١٠٠                      ) =٠٠٠/٢٠(
  انحراف كل سربار                                                             )  ٠٠٠/٣٠(

  
  
  
  
  

  انحرافي  سه در روش   انحرافات مكمل سربار
  براي تجزيه و تحليل كامل تر انحرافات سربار در روش سه انحرافي ؛ انحراف كارايي سربار به دو بخش زير تفكيك مي شود :

  مانند روش دو انحرافي محاسبه مي شودـ انحراف بازده سربار          انحراف بازده سربار ه ١
  ـ انحراف كارايي سربار بر اساس وارده         بر مبناي ساعت كار استاندارد براي تبديل مواد و به شرح زير محاسبه مي شود: ٢

  اساس واردهبر سربار  كارايي= انحراف  )استاندارد براي تبديل مواد ساعت كار   -ساعت كار واقعي  (نرخ استاندارد سربار 
  
  

  با در نظر گرفتن اطالعات مثال هشت  ) نهمثال 
  تفكيك انحراف كارايي سربار به انحراف كارايي سربار بر اساس وارده و انحراف بازده سربار مطلوب است :

  با توجه به اطالعات به دست آمده از حل مثال هاي هفت و هشت داريم :  : حل
  انحراف كارايي سربار بر اساس وارده ) =٩٥٠/١ – ١٠٠/٢( ١٠٠=  ) ٠٠٠/١٥(

  ) = انحراف بازده سربار ٩٠٠/١ – ٩٥٠/١( ١٠٠                      ) =٠٠٠/٥(
  انحراف كل سربار                                                           )  ٠٠٠/٢٠(



      ١٤٠ 
 

  انحرافي  چهارتجزيه و تحليل سربار براساس روش 
  افي ؛ انحراف كل سربار به موارد زير تفكيك مي گردد : در روش چهار انحر

  ـ انحراف هزينه سربار ١
  ـ انحراف ظرفيت سربار ٢
  ـ انحراف كارايي سربار متغير ٣
  ـ انحراف كارايي سربار ثابت ٤

ت تقسيم مي شود .  اين روش در واقع همان روش سه انحرافي است ؛ با اين تفاوت كه انحراف كارايي سربار به دو بخش متغير و ثاب
  انحراف كارايي سربار متغير و ثابت با استفاده از روابط زير محاسبه مي شوند :

  متغيرسربار  كارايي= انحراف  )استاندارد براي توليد واقعي ساعت كار   -ساعت كار واقعي  (نرخ سربار متغير   
  
  
  
  

  ثابتسربار  كارايي= انحراف  )اي توليد  واقعي استاندارد برساعت كار   - ساعت كار واقعي  (نرخ سربار ثابت 

  با در نظر گرفتن اطالعات مثال هشت  ) دهمثال 
  تجزيه انحراف كل سربار بر اساس روش چهار انحرافي مطلوب است :

  : حل
  = انحراف هزينه سربار ]) ١٠٠/٢× ٧٠+ ( ٠٠٠/٦٠[ – ٠٠٠/٢٢٠) = ٠٠٠/١٣(

  ) = انحراف ظرفيت سربار ١٠٠/٢ – ٠٠٠/٢( ٣٠                     =  ٠٠٠/٣
  ) = انحراف كارايي سربار متغير ٩٠٠/١ – ١٠٠/٢( ٧٠              ) =  ٠٠٠/١٤(

  ) = انحراف كارايي سربار ثابت ٩٠٠/١ – ١٠٠/٢( ٣٠                 ) =٠٠٠/٦(
  ف كل سربارانحرا                                                            )  ٠٠٠/٣٠(

ارتباط بين روشهاي دو انحرافي ـ سه انحرافي و چهار انحرافي با توجه به اطالعات به دست آمده از مثال هاي شش و هشت و ده 
  در نمودار زير نشان داده شده است :

  



      ١٤١ 
 

  سواالت تشريحي

  
  ـ سيستم هزينه يابي استاندارد چيست و چه اهدافي دارد ؟١

زينه هاي مورد انتظار مديريت براي توليد يك محصول مي باشد . هزينه هاي استاندارد ، هزينه هاي از پيش تعيين هزينه هاي استاندارد ؛ ه

  شده اي هستند كه براي محاسبه بهاي تمام شده استاندارد يك محصول به كار گرفته مي شوند .

  اهداف هزينه يابي  استاندارد  : 

  ـ كنترل هزينه ها و ارزيابي عملكرد١

  هزينه يابي موجودي ها و قيمت گذاري محصوالت ـ٢

  ـ تهيه و تنظيم بودجه ها  ٣

  ـ تسريع در تهيه گزارشات هزينه٤

  

  ؟ ـ كارت هزينه استاندارد چيست و براي تعيين استانداردهاي آن چه افرادي مشاركت دارند ٢
مزد ـ سربار ) و همچنين جمع بهاي تمام شده استاندارد كارتي است درآن استانداردهاي مربوط به عوامل بهاي تمام شده ( مواد ـ دست

  مقدار مشخصي محصول ؛ به تفكيك نشان داده مي شود .

از آنجا كه تعيين استانداردها قسمت مهم و ضروري هر سيستم هزينه يابي استاندارد محسوب مي شود . براي تعيين اين استانداردها 

هندسي صنايع ـ حسابداري مديريت ـ مديريت توليد ـ مدير خريد و بازرگاني ـ مديران قسمت هاي مختلف ( طراحي محصول ـ م

  كارگزيني و ... ) بايد مشاركت كنند .

  

  ـ استانداردهاي مواد مستقيم به چند دسته تقسيم مي شود ؟ نام برده و توضيح دهيد .٣
  استاندارد هاي مواد مستقيم به دو بخش تقسيم ميشود:

  د : ـ نرخ استاندارد موا١

نرخي است كه انتظار مي رود براي خريد يك واحد مواد  مستقيم در دوره آتي برداخت شود . اگر براي توليد محصولي بيش از 

  بايد براي هريك از انواع مواد نرخ استاندارد جداگانه اي تعيين شود . يك نوع  مواد مورد استفاده  قرار گيرد  ؛

  ـ مصرف استاندارد مواد :  ٢

مواد مصرفي مورد انتظار براي توليد يك واحد محصول  مي باشد و توسط دايره  توليد تعيين ميشود .  در تعيين مصرف  مقدار 

استاندارد مواد ؛  بايد عواملي از قبيل ضايعات ـ افت ـ  تبخير و ....  در نظر گرفته مي شود . همچنين براي توليد محصولي كه 

  استاندارد هر يك از آنها جداگانه تعيين مي شود . بيش از يك ماده نياز دارد ، مصرف

  
  

  ـ استانداردهاي دستمزد  مستقيم به چند دسته تقسيم مي شود ؟ نام برده و توضيح دهيد .٤
  استاندارد هاي دستمزد مستقيم به دو بخش تقسيم ميشود:

  ـ نرخ استاندارد دستمزد : ١

ل انجام يك ساعت كار مستقيم پرداخت شود . اين نرخ توسط دايره بيانگر متوسط نرخي است كه انتظار مي رود در مقاب

  كارگزيني با توجه به سوابق ـ تجربيات ـ نوع كار و تخصص هر يك از كاركنان تعيين ميشود .

  ـ ساعات كار استاندارد :  ٢

يد تعيين مي شود . در بيانگر ساعت كار مستقيم مورد انتظار براي توليد يك واحد محصول است و توسط واحد مهندسي تول

  تعيين ساعات كار استاندارد ؛ نوع كار ـ مهارت و تخصص كاركنان ـ شرايط محيطي و ... در نظر گرفته مي شود .



      ١٤٢ 
 

    ـ انحراف از استانداردها به چه علت به وجود مي آيد ؟ انواع انحراف را نام برده و شرح دهيد .٥
هزينه هاي واقعي با هزينه هاي استاندارد تفاوت خواهند داشت كه به اين تفاوت ؛ ربار پس از تعيين استانداردهاي مواد ؛ دستمزد و س

  اصطالحاً  انحراف از استاندارد گفته مي شود .

  هزينه هاي استاندارد باشد ؛ به دليل اثر نامساعد بر سود ؛ مبلغ مازاد را  انحراف نامساعد مي گويند. >اگر هزينه هاي واقعي

  هزينه هاي استاندارد باشد ؛ به دليل اثر  مساعد بر سود ؛ مبلغ مازاد را  انحراف مساعد مي گويند. <اقعياگر هزينه هاي و

انحرافات كل :  در يك دوره معين ، نتيجه چندين انحراف است كه ممكن است برخي از آنها مساعد و برخي ديگر نامساعد باشد . اين 

  ل توليد ( مواد مستقيم ـ دستمزد ساخت ـ سربار ساخت ) باشد . انحرافات مي تواند ناشي از هر يك از عوام

انحرافات كل به تفكيك هر يك از عوامل هزينه محاسبه شده و با تجزيه و تحليل آنها ؛ علت وقوع انحرافات ؛ براي ارزيابي عمليات توليدي 

  اي تمام شده محصول جلوگيري نمايد.يش به، توسط مديريت مشخص مي شود تا بتواند آنها را ضمن كنترل به موقع ؛ از افزا

  

  ـ انحرافات مواد مستقيم را تفكيك كرده و نحوه محاسبه هر يك از آنها را بنويسيد  .٦
  ـ انحراف مصرف مواد ٢ـ انحراف نرخ مواد ـ ١انحراف كل مواد به دو بخش قابل تفكيك است : 

  انحراف نرخ مواد :ـ  ١

عي ؛ متفاوت از نرخ استاندارد باشد . اگر نرخ واقعي مواد كمتر از نرخ استاندارد باشد ؛ انحراف زماني بوجود مي آيد كه نرخ واق

  نرخ مواد مساعد و در صورتي كه نرخ واقعي مواد  بيشتراز نرخ استاندارد باشد ،  انحراف نرخ مواد نامساعد است 

  انحراف نرخ مواد را مي توان در دو نقطه محاسبه كرد : 

  ان خريد موادـ در زم ١

  ـ در زمان مصرف مواد ٢

  نرخ استاندارد ) = انحراف نرخ مواد –مقدار واقعي مواد خريداري شده  ( نرخ واقعي 
  

  

  نرخ استاندارد) =  انحراف نرخ مواد -مقدار مصرف واقعي مواد  ( نرخ واقعي

  : انحراف مصرف موادـ  ٢

شتر از مصرف استاندارد مواد براي توليد واقعي باشد .  انحراف مصرف زماني بوجود مي ايد كه مصرف واقعي مواد كمتر يا بي

  مواد از رابطه زير بدست مي آيد :

 مصرف استاندارد براي توليد واقعي ) = انحراف مصرف مواد –نرخ استاندارد مواد ( مصرف واقعي  

  
   ا بنويسيد .انحرافات دستمزد  مستقيم را تفكيك كرده و نحوه محاسبه هر يك از آنها ر - ٧

  ـ انحراف كارايي  دستمزد ٢ـ انحراف نرخ دستمزد  ـ ١انحراف كل دستمزد  به دو بخش قابل تفكيك است : 

  انحراف نرخ دستمزد  :ـ  ١

زماني به وجود مي آيد كه نرخ واقعي دستمزد ؛ متفاوت از نرخ استاندارد آن باشد . چنانچه نرخ واقعي دستمزد كمتر از نرخ 

باشد ،  انحراف نرخ دستمزد ، مساعد  و در صورتي كه  نرخ واقعي دستمزد بيشتر از  نرخ استاندارد آن  باشد ،  استاندارد

  انحراف نرخ دستمزد ، نامساعد خواهد بود. انحراف نرخ دستمزد از رابطه زير بدست مي آيد:

  نرخ استاندارد ) = انحراف نرخ دستمزد –ساعت كار واقعي ( نرخ واقعي 

  راف كارايي دستمزد: انح- ٢

 زماني بوجود مي آيد كه ساعت كار واقعي كمتر يا بيشتر از ساعت كار استاندارد براي توليد واقعي باشد. به اين انحراف اصطالحًا انحراف

  )  مي گويند . انحراف كارايي دستمزد از رابطه زير بدست مي آيد:Outputكارايي دستمزد  براساس صادره (

  ساعت كار استاندارد براي توليد واقعي) = انحراف كارايي دستمزد –دستمزد ( ساعت كار واقعي نرخ استاندارد 

يكي از عوامل مهم ايجادانحراف نا مساعد كارايي دستمزد  ؛ استفاده از كارگران غير ماهر است كه سبب انجام دوباره كاري در خط توليد 

  ز دستگاه هاي ناكارآمد ـ خرابي ماشين آالت و ... را نام برد . مي شود . از ديگر عوامل آن مي توان به استفاده ا



      ١٤٣ 
 

   ؟انحراف سربار بر اساس روش دو انحرافي را تجزيه و تحليل كنيد و نحوه محاسبه هر كدام را بنويسيد -٨
  تفكيك مي شود : ـ انحراف حجم سربار  ،  ٢ـ  انحراف قابل كنترل سربار  ـ  ١در روش دو انحرافي ، انحراف كل سربار به  : 

  ـ انحراف قابل كنترل سربار ( انحراف بودجه قابل انعطاف سربار ) :  ١

بيانگر تفاوت بين بودجه مجاز سربار برمبناي ساعت كار استاندارد براي توليد واقعي و  هزينه واقعي ربار است و زماني به وجود 

يش بيني شده براي سطح توليد واقعي باشد . انحراف قابل كنترل مي آيد كه سربار واقعي طي دوره ؛ كمتر يا بيشتر از سربار پ

                                  سربار با استفاده از رابطه زير بدست  مي آيد:
  ار = انحراف قابل كنترل سرب ]ساعت كار استاندارد براي توليد واقعي ) ×سربار ثابت بودجه شده + ( نرخ سربار متغيير  [ -سربار واقعي 

انحراف قابل كنترل سربار هم ناشي از هزينه هاي سربارمتغير  ( تفاوت بين مبلغ استاندارد و مبلغ واقعي سربار متغير ) و هم 

  ناشي از هزينه سربار ثابت ( تفاوت بين مبلغ سربار ثابت بودجه شده و مبلغ واقعي سربار ثابت ) مي باشد .

  انحراف  حجم سربار- ٢

سربار جذب شده ( در سيستم هزينه يابي استاندارد ) و بودجه مجاز سربار بر مبناي ساعت كار استاندارد براي بيانگر تفاوت بين 

توليد واقعي مي باشد و زماني به وجود مي آيد كه ساعت كار استاندارد براي توليد واقعي بيشتر يا كمتر از ساعت كار بودجه 

  س آن تعيين گرديده است ) باشد و از رابطه زير بدست مي آيد :شده ( سطح فعاليتي كه نرخ سربار ثابت بر اسا
ساعت كار استاندارد براي توليد واقعي ) = انحراف  ×( نرخ استاندارد سربار   - ]ساعت كار استاندارد براي توليد واقعي ) ×( سربار ثابت بودجه شده + نرخ سربار متغير [  

  حجم سربار 

ر ؛  صرفاً ناشي از هزينه هاي سربار ثابت است ، لذا مي توان گفت كه انحراف حجم سربار از آنجايي كه انحراف حجم سربا

  تفاوت بين سربار ثابت جذب شده و سربار ثابت بودجه شده مي باشد ، لذا مي توان آن را به شكل زير نيز محاسبه نمود :
  ليد واقعي ) = انحراف حجم سربارساعت كار استاندارد براي تو -نرخ سربار ثابت ( ساعت كار بودجه شده  

  هيچگونه  تاثيري بر روي انحراف حجم سربار ندارد .بايد توجه داشت كه هزينه هاي واقعي سربار ساخت ،

  

   ؟انحراف سربار بر اساس روش سه  انحرافي را تجزيه و تحليل كنيد و نحوه محاسبه هر كدام را بنويسيد  -٩
ـ انحراف كارايي سربار  ، به  ٣ـ انحراف ظرفيت سربار ـ  ٢ـ  انحراف هزينه سربار  ـ  ١سربار به  : در روش سه انحرافي ، انحراف كل 

  شرح زير  تفكيك مي شود : 

  ـ انحراف هزينه سربار :  ١

بدست  بودجه مجاز سربار بر مبناي ساعت كار واقعي و سربار واقعي  و هزينه واقعي سربار بوده واز رابطه زير بيانگر تفاوت بين

  مي آيد :
  = انحراف هزينه سربار ]ساعت كار واقعي ) ×سربار ثابت بودجه شده+ ( نرخ سربار متغير  [ –سربار واقعي 

  انحراف هزينه سربار مي توان به دو بخش متغير و ثابت به شرح زير تفكيك نمود:
  سربار متغير ساعت كار واقعي) = انحراف هزينه  ×( نرخ سربار متغير  -سربار متغير واقعي 

  

  سربار ثابت بودجه شده = انحراف هزينه سربار ثابت  –سربار ثابت واقعي 

  انحراف ظرفيت سربار :- ٢

بيانگر تفاوت يبن سربار جذب شده بر مبناي ساعت كار واقعي و بودجه مجاز سربار بر مبناي ساعت كار واقعي مي باشد و زماني 

  تر يا پايين تر از ظرفيت بودجه شده باشد  و از رابطه زير بدست مي آيد :به وجود مي آيد كه سطح توليد واقعي باال
  ساعت كار واقعي ) = انحراف ظرفيت سربار                  ×( نرخ استاندارد سربار    – ]ساعت كار واقعي) ×سربار ثابت بودجه شده + ( نرخ سربار متغير  [ 

  انحراف كارايي سربار : - ٣

سربار جذب شده بر مبناي ساعت كار استاندارد  و سربار جذب شده بر مبناي ساعت كار واقعي بوده و از  بيانگر تفاوت بين

  رابطه زير بدست مي آيد : 
  ساعت كار استاندارد براي توليد واقعي) = انحراف كارايي سربار -نرخ استاندارد سربار  ( ساعت كار واقعي 

عدم كارايي ، عدم مهارت كارگران ؛ استفاده از تجهيزات نامناسب ، خرابي                     علت ايجاد انحراف كارايي سربار مي تواند

  ماشين آالت ، استفاده از مواد اوليه نامرغوب و ... باشد و مسئوليت آن بر عهده مدير دايره توليد است .



      ١٤٤ 
 

فاوت آن با روش سه انحرافي را شرح انحراف سربار بر اساس روش چهار  انحرافي را تجزيه و تحليل كنيد و ت - ١٠
   دهيد 

  در روش چهار انحرافي ؛ انحراف كل سربار به موارد زير تفكيك مي گردد : 

  ـ انحراف هزينه سربار ١

  ـ انحراف ظرفيت سربار ٢

  ـ انحراف كارايي سربار متغير ٣

  ـ انحراف كارايي سربار ثابت ٤

. انحراف بخش متغير و ثابت تقسيم مي شود  ا اين تفاوت كه انحراف كارايي سربار به دواين روش در واقع همان روش سه انحرافي است ؛ ب

  كارايي سربار متغير و ثابت با استفاده از روابط زير محاسبه مي شوند :
  ساعت كار استاندارد براي توليد واقعي ) = انحراف كارايي سربار متغير  -نرخ سربار متغير  ( ساعت كار واقعي  

  

  

  ساعت كار استاندارد براي توليد  واقعي ) = انحراف كارايي سربار ثابت  -سربار ثابت ( ساعت كار واقعي  نرخ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  مساله ها

  
  ده مساله  آمده در متن  به عنوان مساله هاي آخر فصل در نظر گرفته شود .

  

  

  

  

  

  

  

  



      ١٤٥ 
 

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



      ١٤٦ 
 

  

  استانداردحسابداري مواد مستقيم در سيستم هزينه يابي ثبت 

در اين سيستم هزينه هاي مربوط به بهاي تمام شده كاالي توليد شده بر اساس مقدار و نرخ استاندارد در دفاتر ثبت مي شود و از 
ل سربار جذبي و . . . حساب هايي مانند موجودي مواد ـ موجودي كاالي در جريان ساخت ـ موجودي كاالي ساخته شده ـ كنتر

  استفاده مي شود .
  

  هرگونه انحراف  مساعدي در دفاتر بستانكار و هر انحراف نامساعدي بدهكار مي شود . نكته )

  ثبت حسابداري مربوط به هزينه هاي مواد مستقيم در سيستم هزينه يابي استاندارد به يكي از دو روش زير مي باشد : 
  اس نرخ استاندارد خريد موادـ ثبت حسابداري مواد بر اس ١
  ـ ثبت حسابداري مواد بر اساس نرخ واقعي خريد مواد ٢

  
  ـ ثبت حسابداري مواد بر اساس نرخ استاندارد خريد مواد ١

در اين روش فرض بر اين است كه مواد خريداري شده بر اساس نرخ استاندارد خريد در دفاتر ثبت مي شود و بالفاصله انحراف 
  و در دفاتر ثبت مي گردد . موجود شناسايي

با توجه به اينكه در اين روش مواد خريداري شده بر اساس نرخ استاندارد وارد انبار شده ؛ بايد در هنگام مصرف هم برابر با نرخ 
  استاندارد خارج شود .

  در هر صورت شناسايي هرگونه انحراف در مقدار مصرف مواد ، در دفاتر ثبت مي شود :
  د مواد و شناسايي يك انحراف نامساعد در زمان خريد : الف ) بابت خري

  
 

 
  يي يك انحراف نامساعد در مقدار مصرف : ب ) بابت مصرف مواد و شناسا

  

)  نكته 

از 

ويژگي هاي سيستم هزينه يابي استاندارد اين است كه عوامل تشكيل دهنده بهاي تمام شده محصوالت ( مواد مستقيم ـ دستمزد 

مستقيم ـ سربار توليد ) بر اساس استاندارد شناسايي و در دفاتر ثبت مي گردد ؛ لذا به همين خاطر كليه انحرافات به موقع در 

  يرد و اين خود از محاسن روش هزينه يابي استاندارد است .اختيار مديريت قرار مي گ

    بستانكار  بدهكار  
  مقدار خريد واقعي ) ×( نرخ  استاندارد خريد     **  موجودي مواد

      **  انحراف نرخ مواد

  مقدار خريد واقعي ) ×( نرخ  واقعي خريد   **    بانك                          

    بستانكار  بدهكار  
  ) استاندارد مصرفمقدار  ×( نرخ  استاندارد خريد     **  موجودي كاالي در جريان ساخت

      **  انحراف مقدار مصرف مواد

  ) مصرف مقدار واقعي ×خريد  استاندارد( نرخ   **    موجودي مواد                          
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  ـ ثبت حسابداري مواد بر اساس نرخ واقعي خريد مواد ٢
در اين روش فرض بر اين است كه مواد خريداري شده بر اساس نرخ واقعي در دفاتر ثبت شده و در زمان خريد هيچ گونه انحرافي 

صرف مواد بايد دو انحراف نرخ خريد مواد و انحراف مقدار مصرف مواد شناسايي و ثبت قابل شناسايي نمي باشد ؛ اما در مرحله م
  گردد : 

  الف ) بابت خريد نقدي مواد  : 
  

  
  

  انحراف نامساعد در  نرخ خريد و مقدار مصرف مواد :  ب ) بابت مصرف مواد و شناسايي
  

  
  
  
  
  

) اگر چه در سيستم هزينه يابي استاندارد مي توان اطالعات را بر اساس نرخ واقعي در دفاتر ثبت كرد ، اما موسسات تمايل به نكته 
  استفاده از روش اول ( بر اساس نرخ استاندارد ) دارند ؛ زيرا : 

  ـ انحراف را به موقع افشاء مي كند . ١
  تري را از نظر حسابداري انبار كاهش مي دهد .ـ حجم كار دف ٢

  موارد مذكور به عنوان نقاط قوت سيستم هزينه يابي لستاندارد محسوب مي شوند .
  

شركت توليدي پارس از سيستم هزينه يابي استاندارد استفاده مي كند . فعاليت هاي خرداد ماه شركت به شرح زير مي ) يكمثال 
  باشد :

  ريال به طور نقد ١٥٠كيلوگرم ـ از قرار هر كيلوگرم  ٠٠٠/٢٠به ميزان ـ خريد ماده الف  ١
  ريال به صورت نسيه ٢٦٠كيلوگرم ـ به ازاي هر كيلوگرم  ٠٠٠/٢٥ـ خريد ماده ب به ميزان  ٢
  واحد محصول ٣٠٠/٥كيلوگرم براي توليد   ٥٠٠/٢٤كيلوگرم و ماده ب  ٠٠٠/١٨ـ مصرف ماده الف  ٣
  رد مواد براي توليد يك واحد محصول ؛ ـ مقدار مصرف استاندا ٤

  ريال مي باشد  ٢٥٥ريال و  ١٥٥كيلوگرم و از قرار هركيلوگرم به ترتيب مبالغ  ٥/٤كيلوگرم و ماده ب  ٥/٣ماده الف 
   مطلوب است :

  ـ محاسبه انحراف كل مواد به تفكيك نرخ مواد و انحراف مقدار مصرف مواد  ١
  اندارد در دفتر روزنامه شركتـ ثبت اطالعات بر اساس نرخ است ٢
  ـ ثبت اطالعات بر اساس نرخ واقعي در دفتر روزنامه شركت ٣
  

    بستانكار  بدهكار  
  مقدار خريد واقعي ) ×( نرخ  واقعي خريد     **  موجودي مواد

    **    بانك                          

    بستانكار  بدهكار  
  ) استاندارد مصرفمقدار  ×( نرخ  استاندارد خريد     **  موجودي كاالي در جريان ساخت

      **  انحراف نرخ مواد

        انحراف مقدار مصرف مواد

  ) مصرف مقدار واقعي × خريد واقعي ( نرخ   **    موجودي مواد                          
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  : حل
  ـ محاسبه انحراف نرخ مواد و انحراف مقدار مصرف ( انحراف كل )  ١

  نرخ استاندارد ) = انحراف نرخ مواد –مقدار واقعي مواد خريداري شده  ( نرخ واقعي 
  ماده الف ) = انحراف نرخ  ١٥٥ – ١٥٠(  ٠٠٠/٢٠=  ٠٠٠/١٠٠                  انحراف مساعد               
  ماده ب ) = انحراف نرخ   ٢٥٥ – ٢٦٠(  ٠٠٠/٢٥) =  ٠٠٠/١٢٥انحراف نامساعد                 (                  

  مواد) = انحراف نرخ   ٢٥/ ٠٠٠(انحراف  نرخ مواد ـ نامساعد                   
  

 مصرف استاندارد براي توليد واقعي ) = انحراف مصرف مواد –استاندارد مواد ( مصرف واقعي  نرخ
  ماده الف  مقدار مصرف= انحراف  ])   ٥٣٠٠ × ٥/٣ ( -  ٠٠٠/١٨ [  ×١٥٥=  ٢٥٠/٨٥انحراف مساعد                                    

  ماده ب    مقدار مصرف= انحراف  ])   ٥٣٠٠ × ٥/٤ ( - ٥٠٠/٢٤ [  ×٢٥٥) =  ٧٥٠/١٦٥انحراف  نامساعد                     (             
  مواد مقدار مصرف) = انحراف   ٨٠/ ٥٠٠(انحراف  مقدار مصرف مواد ـ نامساعد                   

  

  مواد كل= انحراف  انحراف مقدار مصرف  +  انحراف نرخ مواد
  كل مواد = انحراف  )٠٠٠/٢٥) + (٥٠٠/٨٠)  = (٥٠٠/١٠٥(      انحراف نامساعد                    

  ـ ثبت اطالعات بر اساس نرخ استاندارد در دفتر روزنامه شركت ٢
    بستانكار  بدهكار  شرح  

١(  

  ٠٠٠/٢٠   × ١٥٥       ٠٠٠/١٠٠/٣  موجودي مواد ـ ماده الف

  ٠٠٠/٢٠   × ١٥٠     ٠٠٠/٠٠٠/٣    بانك

    ٠٠٠/١٠٠    انحراف نرخ ماده الف
  بابت خريد نقدي مواد و شناسايي انحراف مساعد

٢(  

  ٠٠٠/٢٥   × ٢٥٥       ٠٠٠/٣٧٥/٦  موجودي مواد ـ ماده ب
      ٠٠٠/١٢٥  انحراف نرخ ماده ب

  ٠٠٠/٢٥   × ٢٦٠     ٠٠٠/٥٠٠/٦    حساب هاي پرداختني
  بابت خريد نسيه مواد و شناسايي انحراف نامساعد

٣(  

  )٣٠٠/٥× ٥/٣(  ×١٥٥     ٢٥٠/٨٧٥/٢  ن ساختموجودي كاالي در جريا
   ٠٠٠/١٨× ١٥٥   ٠٠٠/٧٩٠/٢    موجودي مواد ـ ماده الف

    ٢٥٠/٨٥    انحراف مقدار مصرف ماده الف
  بابت مصرف مواد و شناسايي انحراف مساعد

٤(  

  )٣٠٠/٥× ٥/٤(  ×٢٥٥     ٧٥٠/٠٨١/٦  موجودي كاالي در جريان ساخت
      ٧٥٠/١٦٥  انحراف مقدار مصرف ماده ب

   ٥٠٠/٢٤× ٢٥٥   ٥٠٠/٢٤٧/٦    موجودي مواد ـ ماده ب
  بابت مصرف مواد و شناسايي انحراف نامساعد

   
  ـ ثبت اطالعات بر اساس نرخ واقعي در دفتر روزنامه شركت ٣

قسمت اول  براي اين منظور بايد انحراف نرخ مواد در زمان مصرف محاسبه شود ولي انحراف مقدار مصرف مواد همان محاسبات
  قابل استفاده است :

  مستقيم ( در زمان مصرف ) ) =  انحراف نرخ موادخريد مواد  نرخ استاندارد -خريد مواد  مقدار مصرف واقعي مواد  ( نرخ واقعي
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      ١٤٩ 
 

  ماده الف ) = انحراف نرخ  ١٥٥ – ١٥٠(  ٠٠٠/١٨=   ٠٠٠/٩٠انحراف مساعد                                  
  ماده ب ) = انحراف نرخ   ٢٥٥ – ٢٦٠(  ٥٠٠/٢٤) =  ٥٠٠/١٢٢انحراف نامساعد                 (                  

  مواد) = انحراف نرخ   ٣٢/ ٥٠٠(انحراف  نرخ مواد ـ نامساعد                   
  

    بستانكار  بدهكار  شرح
  ٠٠٠/٢٠   × ١٥٠       ٠٠٠/٠٠٠/٣  موجودي مواد ـ ماده الف

  ٠٠٠/٢٠   × ١٥٠     ٠٠٠/٠٠٠/٣    بانك
  ـ  بابت خريد نقدي ماده الف ١ 

  ٠٠٠/٢٥   × ٢٦٠       ٠٠٠/٥٠٠/٦  موجودي مواد ـ ماده ب
  ٠٠٠/٢٥   × ٢٦٠     ٠٠٠/٥٠٠/٦    حساب هاي پرداختني

  ـ  بابت خريد نسيه ماده ب ٢
  )٣٠٠/٥× ٥/٣(  ×١٥٥     ٢٥٠/٨٧٥/٢  موجودي كاالي در جريان ساخت

   ٠٠٠/١٨× ١٥٥   ٠٠٠/٧٠٠/٢    ماده الفموجودي مواد ـ 
    ٠٠٠/٩٠    انحراف نرخ ماده الف

    ٢٥٠/٨٥    انحراف مقدار مصرف ماده الف
  ـ  بابت مصرف مواد و شناسايي انحراف مساعد نرخ خريد و مقدار مصرف ٣

  )٣٠٠/٥× ٥/٤(  ×٢٥٥     ٧٥٠/٠٨١/٦  موجودي كاالي در جريان ساخت
      ٥٠٠/١٢٢  انحراف نرخ ماده ب

      ٧٥٠/١٦٥  انحراف مقدار مصرف ماده ب
   ٥٠٠/٢٤× ٢٦٠   ٠٠٠/٣٧٠/٦    موجودي مواد ـ ماده ب

  ـ  بابت مصرف مواد و شناسايي انحراف نامساعد نرخ خريد و مقدار مصرف ٤
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  استانداردثبت حسابداري دستمزد مستقيم در سيستم هزينه يابي 

نه هاي مربوط به دستمزد مستقيم همانند مواد مستقيم  ـ براي كنترل مديريتي ـ مي تواند در سيستم هزينه يابي استاندارد ، هزي
  بر اساس نرخ استاندارد در دفاتر ثبت گردد .

  شناسايي هر انحراف مساعد در دفاتر بستانكار و هر انحراف نامساعد در دفاتر بدهكار مي شود . همچنين با توجه به نظر مديريت :
  هميت بودن ميزان انحراف ؛ با حساب بهاي تمام شده كاالي فروش رفتهمتناسب با كم ا

  در صورت با اهميت بودن ميزان انحراف ؛ به نسبت بين موجودي ها
  و همچنين در صورت پراهميت بودن ميزان انحراف ؛ با حساب سود و زيان

ييم . نحوه ثبت اطالعات مربوط به حقوق و دستمزد اقدام به بستن حساب هاي مربوط به انحرافات در پايان دوره مورد نظر مي نما
  و همچنين نحوه تخصيص هزينه دستمزد مستقيم به توليد ( حساب موجودي كاالي در جريان ساخت ) به اين شرح مي باشد :

  
  الف ) بابت شناسايي ميزان حقوق و دستمزد  : 

  

ب ) 
بابت 
پرداخ

ت 
حقوق 

و 
  د  : دستمز

  
ج ) 

بابت 
تخصي

ص 
حقوق 

  به توليد و شناسايي يك انحراف نامساعد  : 
  
  
  
  
  
  

    بستانكار  بدهكار  
      **  كنترل حقوق و دستمزد

        )مه سهم كارفرماكنترل سربار (بي

    **    حقوق پرداختني                          

    **    بيمه پرداختني                          

    **    ماليات پرداختني                          

    **    حساب هاي دريافتني ( وام و مساعده)                          

    بستانكار  بدهكار  
      **  حقوق پرداختني

      **  بيمه پرداختني

      **  ماليات پرداختني

    **    بانك                          

    بستانكار  بدهكار  
  ) رخ استانداردن × ساعت استاندارد(     **  موجودي كاالي در جريان ساخت

      **  انحراف كارايي كار

    **    كنترل حقوق و دستمزد                
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  با توجه به اطالعات زير : ) دومثال 
  ريال مي باشد . ٠٠٠/٢٩٣/١٩واحد معادل  ٥٠٠/٤ـ مجموع دستمزد مستقيم پرداخت شده براي توليد  ١
  ساعت پيش بيني شده است . ٤٠٠/٥اعات استاندارد كار ريال و س ٦٠٠/٣ـ نرخ استاندارد دستمزد مستقيم  ٢
ماليات باشد كه  %١٠مجموع حقوق و دستمزد مشمول  %٨٠بيمه و  %٢٣و  %٧ـ مجموع حقوق و دستمزد مشمول  ٣

  تمامي آنها پرداخت شده است
  .  ريال مساعد باشد ٠٠٠/٣٢٧ريال نامساعد و انحراف نرخ دستمزد  ٠٠٠/١٨٠ـ انحراف كارايي كار  ٤

  ثبت هاي الزم در دفتر روزنامه عمومي شركت توليدي پارس  مطلوب است :
  : حل

  ٠٠٠/٢٩٣/١٩ ×  %٧=  ٥١٠/٣٥٠/١بيمه سهم كارگر ـ ريال                                                           
  ٠٠٠/٢٩٣/١٩ ×  %٢٣=  ٣٩٠/٤٣٧/٤       بيمه سهم كارفرما ـ ريال                                                  

  ٠٠٠/٢٩٣/١٩ ×  %٣٠=  ٩٠٠/٧٨٧/٥بيمه پرداختني ـ ريال                                                         
  ٠٠٠/٢٩٣/١٩ ×  %٨٠=  ٤٠٠/٤٣٤/١٥دستمزد مشمول ماليات ـ ريال                                                      

  ٤٠٠/٤٣٤/١٥ ×  %١٠=  ٤٤٠/٥٤٣/١ماليات پرداختني ـ ريال                                                         
  ٠٠٠/٢٩٣/١٩ –)  ٤٤٠/٥٤٣/١+  ٥١٠/٣٥٠/١= (  ٠٥٠/٣٩٩/١٦حقوق پرداختني ـ ريال                         

    بستانكار  بدهكار  شرح

١(  

      ٠٠٠/٢٩٣/١٩  كنترل حقوق و دستمزد
      ٣٩٠/٤٣٧/٤  كنترل سربار (  بيمه سهم كارفرما )

    ٠٥٠/٣٩٩/١٦    حقوق پرداختني
    ٩٠٠/٧٨٧/٥    بيمه پرداختني

    ٤٤٠/٥٤٣/١    ماليات پرداختني
  بابت شناسايي حقوق و دستمزد

٢(  

      ٠٥٠/٣٩٩/١٦  حقوق پرداختني
      ٩٠٠/٧٨٧/٥  بيمه پرداختني

      ٤٤٠/٥٤٣/١  ماليات پرداختني
    ٣٩٠/٧٣٠/٢٣    بانك

  بابت پرداخت حقوق

٣(  

  ٥٤٠٠ × ٣٦٠٠    ٠٠٠/٤٤٠/١٩  موجودي كاالي در جريان ساخت
      ٠٠٠/١٨٠  انحراف كارايي كار

    ٠٠٠/٢٩٣/١٩    كنترل حقوق و دستمزد
    ٠٠٠/٣٢٧    انحراف نرخ دستمزد

  بابت تخصيص حقوق به توليد و شناسايي يك انحراف
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  استانداردبداري سربار توليد در سيستم هزينه يابي ثبت حسا

شناسايي هزينه هاي سربار تحقق يافته يا همان هزينه هاي سربار واقعي ؛ همانند ساير روش ها  ـ در سيستم هزينه يابي استاندارد 
ي مانند صورن حسابها و يا ـ  هم بايد در بدهكار حساب كنترل سربار ثبت گردد ( يعني بر اساس اسناد و مدارك مثبته حسابدار

  فاكتورها در دفاتر مالي ) ؛ حساب كنترل سربار بدهكار و يك حساب متناسب با فعاليت مربوط بستانكار مي شود : 
  حساب كنترل سربار

  
***  
  

  
  

ر مبناي هزينه هاي سربار جذب شده استاندارد با همان حساب سربار جذبي كه بر اساس بودجه سربار استاندارد و بهمچنين 
  ظرفيت استاندارد كارخانه به توليد اختصاص داده مي شود ؛ در بستانكار حساب سربار جذبي ثبت مي گردد :

  جذبي حساب سربار
  
  

  
***  
  

پس از انجام ثبت هاي مربوط به سربار تحقق يافته و سربار جذب شده استاندارد و مشخص شدن انحرافات ( شامل انحراف ظرفيت 
  ي  و انحراف هزينه ) ثبت الزم را بايد انجام داد .ـ انحراف كاراي

اگر در سيستم هزينه يابي استاندارد ، هزينه هاي استاندارد به هزينه هاي واقعي خيلي نزديك باشد ؛ همه انحرافات را       مي 
باشد ، به نسبت بين توان با يك حساب بهاي تمام شده كاالي فروش رفته بست ؛ ولي اگر اين انحراف فاصله بسيار داشته 

  حسابهاي مربوطه تقسيم مي شود .
براي بستن انحرافات ( با توجه به انحراف مساعد و يا انحراف نامساعد ) به تشخيص مديريت مي توان ، به يكي از سه روش زير 

  عمل كرد : 
م شده كاالي فروش رفته ـ اگر انحراف به دست آمده ، يك انحراف كم اهميت يا جزيي باشد ؛ با يك حساب بهاي تما ١

  بسته مي شود .
ـ اگر انحراف به دست آمده يك انحراف مهم يا با اهميت باشد ؛ آنگاه بايد به نسبت بين سه حساب موجودي كاالي در  ٢

  جريان ساخت ؛ موجودي كاالي ساخته شده و بهاي تمام شده كاالي فروش رفته تقسيم و در دفاتر ثبت شود .
دست آمده يك انحراف پر اهميت يا بسيار با اهميت باشد ؛ آنگاه بايد آن را با حساب سود و زيان بست ـ اگر انحراف به  ٣
.  

  نكته ) ماهيت حساب سربار واقعي يا كنترل سربار ؛ بدهكار و 
  ماهيت حساب سربار جذب شده استاندارد ؛ بستانكار است .        

  الف ) روش دو انحرافي : 
  سربار و شناسايي يك انحراف نامساعدـ بابت بستن حساب  ١
ـ  ٢

بابت 
بستن 

حساب 
  انحراف

    بستانكار  بدهكار  
      **  سربار جذب شده

      **  انحراف ظرفيت

      **  انحراف بودجه

    **    كنترل سربار توليد                          
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  ب ) روش سه  انحرافي : 
  ـ بابت بستن حساب سربار و شناسايي يك انحراف نامساعد ١
ـ  ٢

بابت 
بستن 

حساب 
  انحراف

  
  
  
  
  
  

  ج ) روش چهار انحرافي : 
  ـ بابت بستن حساب سربار و شناسايي يك انحراف نامساعد ١
  
  
  
  
  
  
  
  
  ـ بابت بستن حساب انحراف ٢
  
  
  
  
  
  
  

    بستانكار  بدهكار  
      **  حساب بهاي تمام شده كاالي فروش رفته

    **    انحراف ظرفيت                           

    **    انحراف بودجه                           

    بستانكار  بدهكار  
      **  سربار جذب شده

      **  انحراف ظرفيت

      **  انحراف كارايي

      **  انحراف هزينه

    **    كنترل سربار توليد                          

    بستانكار  بدهكار  
      **  حساب بهاي تمام شده كاالي فروش رفته

    **    انحراف ظرفيت                           

    **    انحراف كارايي                           

    **    انحراف هزينه                           

    بستانكار  بدهكار  
      **  سربار جذب شده

      **  انحراف ظرفيت

      **  انحراف كارايي

      **  انحراف سربار ثابت

      **  انحراف سربار متغير

    **    رل سربار توليدكنت                          

    بستانكار  بدهكار  
      **  حساب بهاي تمام شده كاالي فروش رفته

    **    انحراف ظرفيت                           

    **    انحراف كارايي                           

    **    انحراف سربار ثابت                           

    **    انحراف سربار متغير                           
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  اطالعات زير در خصوص شركت توليدي كيوان ـ كه داراي سيستم هزينه يابي استاندارد است ـ محاسبه شده اند : ) سهمثال 
) ريال ـ ٨٠٠/١١٦ـ انحراف كل سربار ( ٣ريال ـ  ٠٠٠/٣٦٠/١ـ سربار جذب شده استاندارد  ٢ريال ـ  ٨٠٠/٤٧٦/١ـ سربار واقعي  ١
ـ انحراف نامساعد  ٦) ريال ـ ٨٠٠/٢٠ـ انحراف نامساعد انحراف بودجه ( ٥) ريال ـ ٠٠٠/٩٦ـ انحراف نامساعد انحراف ظرفيت  ( ٤

) ٠٠٠/١٢ـ انحراف نامساعد سربار ثابت ( ٨) ريال ـ ٨٠٠/٢ـ انحراف نامساعد و انحراف هزينه ( ٧)  ريال ـ ٠٠٠/١٨انحراف كارايي (
  ريال

  بستن حساب انحرافات با فرض بر اينكه يك انحراف كم اهميت باشد .  طلوب است :م
  

  ـ در روش دو انحرافي : ١
  بستانكار  بدهكار  شرح

    ٠٠٠/٣٦٠/١  سربار جذب شده
    ٠٠٠/٩٦  انحراف ظرفيت
    ٨٠٠/٢٠  انحراف بودجه
  ٨٠٠/٤٧٦/١    كنترل سربار توليد               

  شناسايي يك انحراف نامساعدبابت بستن حساب سربار و 
    ٨٠٠/١١٦  حساب بهاي تمام شده كاالي فروش رفته

  ٠٠٠/٩٦    انحراف ظرفيت               
  ٨٠٠/٢٠    انحراف بودجه               

  بابت بستن حساب انحراف
  ـ در روش سه  انحرافي : ٢

  بستانكار  بدهكار  شرح
    ٠٠٠/٣٦٠/١  سربار جذب شده

    ٠٠٠/٩٦  انحراف ظرفيت
    ٠٠٠/١٨  انحراف كارايي
    ٨٠٠/٢  انحراف هزينه
  ٨٠٠/٤٧٦/١    كنترل سربار توليد               

  بابت بستن حساب سربار و شناسايي يك انحراف نامساعد
    ٨٠٠/١١٦  حساب بهاي تمام شده كاالي فروش رفته

  ٠٠٠/٩٦    انحراف ظرفيت               
  ٠٠٠/١٨    انحراف كارايي               
  ٨٠٠/٢    انحراف هزينه               

  بابت بستن حساب انحراف
  ـ در روش چهار انحرافي : ٣

  بستانكار  بدهكار  شرح
    ٠٠٠/٣٦٠/١  سربار جذب شده

    ٠٠٠/٩٦  انحراف ظرفيت
    ٠٠٠/١٨  انحراف كارايي

    ٠٠٠/١٢  انحراف سربار ثابت
  ٨٠٠/٤٧٦/١    كنترل سربار توليد               
  ٢٠٠/٩    انحراف سربار متغير               

  بابت بستن حساب سربار و شناسايي يك انحراف نامساعد و مساعد
    ٨٠٠/١١٦  حساب بهاي تمام شده كاالي فروش رفته

    ٢٠٠/٩  انحراف سربار متغير
  ٠٠٠/٩٦    انحراف ظرفيت               
  ٠٠٠/١٨    انحراف كارايي               

  ٠٠٠/١٢    انحراف سربار ثابت               
  بابت بستن حساب انحراف
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  سواالت تشريحي

  

  
به چه روش هايي انجام مي  ثبت حسابداري مربوط به هزينه هاي مواد مستقيم در سيستم هزينه يابي استانداردـ ١

  ؟ شود
  رد به يكي از دو روش زير مي باشد : ثبت حسابداري مربوط به هزينه هاي مواد مستقيم در سيستم هزينه يابي استاندا

  ـ ثبت حسابداري مواد بر اساس نرخ استاندارد خريد مواد ١

  ـ ثبت حسابداري مواد بر اساس نرخ واقعي خريد مواد ٢

  

  را شرح داده و ثبت هاي مربوطه را بنويسيد  . ثبت حسابداري مواد بر اساس نرخ استاندارد خريد مواد ـ ٢
ين است كه مواد خريداري شده بر اساس نرخ استاندارد خريد در دفاتر ثبت مي شود و بالفاصله انحراف موجود شناسايي و در در اين روش فرض بر ا

  دفاتر ثبت مي گردد .

ارد با توجه به اينكه در اين روش مواد خريداري شده بر اساس نرخ استاندارد وارد انبار شده ؛ بايد در هنگام مصرف هم برابر با نرخ استاند

  خارج شود .

  در هر صورت شناسايي هرگونه انحراف در مقدار مصرف مواد ، در دفاتر ثبت مي شود :

  الف ) بابت خريد مواد و شناسايي يك انحراف نامساعد در زمان خريد : 
 

  ب ) بابت مصرف مواد و شناسايي يك انحراف نامساعد در مقدار مصرف : 

  

  
  
  
  
  را شرح داده و ثبت هاي مربوط به آن را بنويسيد . ـ ثبت حسابداري مواد بر اساس نرخ واقعي خريد مواد ٣

زمان خريد هيچ گونه انحرافي قابل شناسايي نمي  در اين روش فرض بر اين است كه مواد خريداري شده بر اساس نرخ واقعي در دفاتر ثبت شده و در

  باشد ؛ اما در مرحله مصرف مواد بايد دو انحراف نرخ خريد مواد و انحراف مقدار مصرف مواد شناسايي و ثبت گردد : 

  الف ) بابت خريد نقدي مواد  : 

  

  

  

  

  

    بستانكار  بدهكار  

  مقدار خريد واقعي ) ×( نرخ  استاندارد خريد     **  موجودي مواد

      **  انحراف نرخ مواد

  مقدار خريد واقعي ) ×( نرخ  واقعي خريد   **    بانك                     

    بستانكار  بدهكار  

  مقدار مصرف استاندارد  ×نرخ استاندارد خريد     **  موجودي كاالي در جريان ساخت

      **  انحراف مقدار مصرف مواد

  مقدار واقعي مصرف  ×نرخ استاندارد خريد   **    موجودي مواد             

    بستانكار  بدهكار  

  مقدار خريد واقعي ) ×( نرخ  واقعي خريد     **  موجودي مواد

    **    بانك                          
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  ب ) بابت مصرف مواد و شناسايي انحراف نامساعد در  نرخ خريد و مقدار مصرف مواد : 

  

  

  

  

  

  

ـ چه عواملي باعث مي شود كه موسسات تمايل به استفاده از روش هاي ثبت مواد بر اساس نرخ استاندارد داشته ٤
  باشند ؟

  ند ؛ زيرا : موسسات تمايل به استفاده از روش بر اساس نرخ استاندارد دار

  ـ انحراف را به موقع افشاء مي كند . ١

  ـ حجم كار دفتري را از نظر حسابداري انبار كاهش مي دهد . ٢

  موارد مذكور به عنوان نقاط قوت سيستم هزينه يابي لستاندارد محسوب مي شوند .

  

  

    يد .ـ ثبت هاي حسابداري دستمزد مستقيم در سيستم هزينه يابي استاندارد را  شرح ده٥
در سيستم هزينه يابي استاندارد ، هزينه هاي مربوط به دستمزد مستقيم همانند مواد مستقيم  ـ براي كنترل مديريتي ـ مي تواند بر اساس 

  نرخ استاندارد در دفاتر ثبت گردد .

متناسب  نين با توجه به نظر مديريت :شناسايي هر انحراف مساعد در دفاتر بستانكار و هر انحراف نامساعد در دفاتر بدهكار مي شود . همچ

  با كم اهميت بودن ميزان انحراف ؛ با حساب بهاي تمام شده كاالي فروش رفته

  در صورت با اهميت بودن ميزان انحراف ؛ به نسبت بين موجودي ها

بوط به انحرافات در پايان دوره اقدام به بستن حساب هاي مر؛   و همچنين در صورت پراهميت بودن ميزان انحراف ؛ با حساب سود و زيان

  مورد نظر مي نماييم . 

  

  

را   نحوه ثبت اطالعات مربوط به حقوق و دستمزد و همچنين نحوه تخصيص هزينه دستمزد مستقيم به توليد ـ٦
  توضيح دهيد .

حساب موجودي كاالي در نحوه ثبت اطالعات مربوط به حقوق و دستمزد و همچنين نحوه تخصيص هزينه دستمزد مستقيم به توليد (   

  جريان ساخت ) به اين شرح مي باشد :

  

  الف ) بابت شناسايي ميزان حقوق و دستمزد  : 

  

ب

 

(

 

ب

ا

    بستانكار  بدهكار  

  مقدار مصرف استاندارد ) ×( نرخ  استاندارد خريد     **  موجودي كاالي در جريان ساخت

      **  انحراف نرخ مواد

        ادانحراف مقدار مصرف مو

  مقدار واقعي مصرف ) ×( نرخ  واقعي خريد   **    موجودي مواد                          

    بستانكار  بدهكار  

      **  كنترل حقوق و دستمزد

        )كنترل سربار (بيمه سهم كارفرما

    **    حقوق پرداختني                    

    **    بيمه پرداختني                   

    **    ماليات پرداختني                   

    **    حساب هاي دريافتني ( وام و مساعده)                   
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  ت پرداخت حقوق و دستمزد  : ابب) ب 

  

ج

 

(

 

ب

  تخصيص حقوق به توليد و شناسايي يك انحراف نامساعد  :  ابت بج ) 

  

  
  
  
 
   با توجه به درجه اهميت هر انحراف توضيح دهيد . در خصوص نحوه بستن انحراف هاي سربار توليد- ٧

براي بستن انحرافات ( با توجه به انحراف مساعد و يا انحراف نامساعد ) به تشخيص مديريت مي توان ، به يكي از سه روش زير عمل كرد 

 :  

شده كاالي فروش رفته بسته ـ اگر انحراف به دست آمده ، يك انحراف كم اهميت يا جزيي باشد ؛ با يك حساب بهاي تمام  ١

  مي شود .

ـ اگر انحراف به دست آمده يك انحراف مهم يا با اهميت باشد ؛ آنگاه بايد به نسبت بين سه حساب موجودي كاالي در  ٢

  جريان ساخت ؛ موجودي كاالي ساخته شده و بهاي تمام شده كاالي فروش رفته تقسيم و در دفاتر ثبت شود .

  ت آمده يك انحراف پر اهميت يا بسيار با اهميت باشد ؛ آنگاه بايد آن را با حساب سود و زيان بست .ـ اگر انحراف به دس ٣

  

   ؟ثبت هاي حسابداري بابت بستن حساب سربار را ضمن شناسايي انحراف نامساعد در روش دو انحرافي بنويسيد -٨
  ـ بابت بستن حساب سربار و شناسايي يك انحراف نامساعد ١

٢

 

ـ

 

ب

ا

  بت بستن حساب انحراف

  

  

  

  

  

  

  

    بستانكار  بدهكار  

      **  حقوق پرداختني

      **  بيمه پرداختني

      **  ماليات پرداختني

    **    بانك                          

    بستانكار  بدهكار  

  نرخ استاندارد ) ×( ساعت استاندارد     **  موجودي كاالي در جريان ساخت

      **  انحراف كارايي كار

    **    كنترل حقوق و دستمزد             

    تانكاربس  بدهكار  

      **  سربار جذب شده

      **  انحراف ظرفيت

      **  انحراف بودجه

    **    كنترل سربار توليد                          

    بستانكار  بدهكار  

      **  حساب بهاي تمام شده كاالي فروش رفته

    **    انحراف ظرفيت                           

    **    انحراف بودجه                           
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  ؟ثبت هاي حسابداري بابت بستن حساب سربار را ضمن شناسايي انحراف نامساعد در روش سه انحرافي بنويسيد -٩
  ـ بابت بستن حساب سربار و شناسايي يك انحراف نامساعد ١

٢

 

ـ

 

ب

ا

ب

  ت بستن حساب انحراف) باب٢

  

  
  
  
  
  
  ثبت هاي حسابداري بابت بستن حساب سربار را ضمن شناسايي انحراف نامساعد در روش چهار انحرافي بنويسيد - ١٠

  ـ بابت بستن حساب سربار و شناسايي يك انحراف نامساعد ١

٢

 

ـ

 

ب

ا

ب

ت

  بستن حساب انحرافـ  ٢ 

  

  

  

  

  

  

  

  مساله ها
  مساله  آمده در متن  به عنوان مساله هاي آخر فصل در نظر گرفته شود . سه 

    بستانكار  بدهكار  

      **  سربار جذب شده

      **  انحراف ظرفيت

      **  كارايي انحراف

      **  انحراف هزينه

    **    كنترل سربار توليد                          

    بستانكار  بدهكار  

      **  حساب بهاي تمام شده كاالي فروش رفته

    **    انحراف ظرفيت                           

    **    انحراف كارايي                           

    **    انحراف هزينه                           

    بستانكار  بدهكار  

      **  سربار جذب شده

      **  فيتانحراف ظر

      **  انحراف كارايي

      **  انحراف سربار ثابت

      **  انحراف سربار متغير

    **    كنترل سربار توليد                          

    بستانكار  بدهكار  

      **  حساب بهاي تمام شده كاالي فروش رفته

    **    انحراف ظرفيت                           

    **    انحراف كارايي                           

    **    انحراف سربار ثابت                           

    **    انحراف سربار متغير                           
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  تجزيه و تحليل بهاي تمام شده (هزينه) ، حجم فعاليت و سود

مديران شركت ها در هنگام برنامه ريزي و تصميم گيري ؛ بايد اطالعات كاملي در خصوص حجم يا مقدار توليد ؛ ميزان فروش ؛ 
  تمام شده توليد را در اختيار داشته باشند .سود مورد انتظار  و نهايتًا بهاي 

تحزيه و تحليل بهاي تمام شده ( هزينه ) ، حجم فعاليت و سود يكي از مهمترين ابزارهاي تحليلي براي تصميم گيري مديران در 
  راستاي برنامه ريزي هاي سود آور مي باشد .

ييرات در هزينه ها ( اعم از هزينه هاي مستقيم و غسير مستقيم تجزيه و تحليل هزينه ، حجم فعاليت و سود ؛ در اصل به دنبال تغ
  ) و به تبع آن تغيير در سود را نسبت به تغييرات در حجم ( مقدار) فعاليت و قيمت فروش و برعكس مورد بررسي قرار مي دهد . 

  

  تقسيم بندي هزينه ها
  ن هزينه ها را به سه گروه تقسيم كرد :جهت بررسي ارتباط هزينه ها با مقدار (حجم) فعاليت و سود ؛ مي توا

هزينه هايي هستند كه مبلغ كل آنها با تغييرات حجم فعاليت رابطه مستقيم دارد و تغيير مي كنند ؛ اما ـ هزينه هاي متغير :  ١
م فعاليت ) نرخ آنها ثابت است . به عبارت ديگر هزينه هاي متغير در يك واحد محصول هميشه ثابت مي باشد ولي در مجموع (حج

اين گونه هزينه ها متغير هستند . مانند هزينه هاي مواد مستقيم مصرف شده ـ دستمزد (كار) مستقيم انجام يافته ـ سربار متغير 
  توليد ( نظير مواد غير مستقيم توليد و دستمزد غير مستقيم ) 

مقدار) فعاليت ، ثابت مي ماند ؛ اما نرخ آنها در يك هزينه هايي هستند كه مبلغ كل آنها با تغييرات حجم (ـ هزينه هاي ثابت :  ٢
دامنه متغير است و رابطه آن با حجم فعاليت معكوس است . به عبارت ديگر اين گونه هزينه ها برعكس هزينه هاي متغير هستند ؛ 

اجاره كارخانه ـ هزينه  يعني در مجموع ثابت و در يك واحد محصول متغير هستند . مانند هزينه هاي سربار ثابت ( نظير هزينه
  استهالك تجهيزات كارخانه ـ هزينه بيمه حوادث كارخانه و ... ) ـ هزينه هاي ثابت اداري و هزينه هاي ثابت فروش

هزينه هايي هستند كه از دو جزء ثابت و متغير تشكيل شده اند . جزء ثابت آن براي در ـ هزينه هاي نيمه متغير ( مختلط) :  ٣
ك امتياز بوده و جزء متغير آن براي استفاده از آن امتياز مي باشد . به عبارت ديگر اين گونه هزينه ها داراي يك اختيار داشتن ي

  بخش ثابت و يك بخش متغير هستند . مانند هزينه هاي آب ـ برق ـ گاز و . . . 
  

ط) را بايستي به دو گروه متغير و ثابت در تجزيه و تحليل هزينه ، حجم فعاليت و سود ؛ هزينه هاي نيمه متغير (مختل نكته )
  تقسيم كرده و بخش متغير آن به هزينه هاي متغير و بخش ثابت آن به هزينه هاي ثابت اضافه نماييم .

  

  تجزيه و تحليل نقطه سر به سر
ارت ديگر اگر نقطه سر به سر معرف سطحي از فعاليت است كه در آن نقطه ؛ بهاي تمام شده كل مساوي درآمد كل باشد . به عب

تعادل بين مجموع هزينه ها ( هزينه هاي متغير و هزينه هاي ثابت ) و مجموع درآمدها به گونه اي باشد كه نه سود حاصل شود و 
  نه زيان ؛ اصطالحًا گفته مي شود كه سطح فروش و مجموع درآمد فروش برابر است . يعني : 

  ت    = مجموع درآمدهاي فروشمجموع هزينه هاي متغير  +   مجموع هزينه هاي ثاب
  يا

  نرخ فروش  )  ×نرخ سربار متغير )    +   مجموع هزينه هاي ثابت    = (  تعداد فروش   ×(تعداد فروش 
  يا

𝑃. 𝑄 = 𝐹 + ( 𝑉 . 𝑄 ) 
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د . شناسايي نقطه سر به سر را مي توان بر اساس تعداد فروش محصول و يا بر اساس درآمد فروش محصول توليد شده محاسبه كر
  يعني ؛ شناسايي نقطه سر به سر : 

  ـ بر اساس تعداد فروش محصول ١
  ـ بر اساس درآمد فروش محصول ٢

  

  شناسايي نقطه سر به سر بر اساس تعداد فروش
در اين روش فرض بر اين است كه كل محصوالت توليد شده ، اگر به فروش برسد آن گاه درآمد حاصل از فروش اين تعداد محصول 

برابر با هزينه هاي تحقق يافته براي توليد آن محصوالت مي باشد . در اين صورت مي توان از رابطه زير براي شناسايي  فروش رفته
  تعداد محصول توليد و فروش رفته در نقطه سر به سر كمك گرفت :

  

= تعداد محصول فروش رفته  
مجموع  هزينه هاي  ثابت

− ارزش فروش يك واحد  محصول نرخ هزينه هاي  متغير
 

  يا

𝑄 =  
𝐹

𝑃 − 𝑉
𝑄                        يا                           =  

𝐹

CM
 

 
 CM)  را اصطالحاً  حاشيه فروش يا  P - Vاختالف ارزش فروش يك واحد محصول و هزينه متغير يك واحد محصول ( نكته )

𝐶𝑀   مي گويند . يعني : =  𝑃 − 𝑉  
  

  ساس درآمد فروش محصولشناسايي نقطه سر به سر بر ا
در اين روش به دنبال شناسايي مبلغ فروش هستيم تا مشخص شود در چه سطحي از فروش محصوالت مي توانند پاسخگوي 

  مجموع هزينه ها باشد ؛ يعني نه سود حاصل شود و نه زيان ) در اين صورت مي توان از رابطه زير كمك گرفت : 

= درآمد فروش محصول  
ههزين هاي  ثابت مجموع  

1 −  
هزينه متغير يك  واحد

ارزش فروش يك واحد محصول

 

  يا

𝑃𝑄 =  
𝐹

1 −  
𝑉
𝑃

𝑃𝑄                      يا                                =  
𝐹

%CM 
 

  
ي متغير ؛ حاشيه بايد توجه داشت كه هزينه هاي متغير با درآمد فروش رابطه مستقيم دارند و به فزوني درآمد فروش بر هزينه ها

𝐶𝑀) مي گويند . (CMفروش ( =  𝑃 − 𝑉  همچنين به حاصل تقسيم حاشيه فروش به درآمد فروش ؛ نسبت حاشيه سود  .  (
 )%CM : گفته مي شود . يعني (  

𝑇𝐶𝑀درآمد كل فروش  = حاشيه فروش كل               يا             -مجموع هزينه هاي متغير   =   𝑆 − 𝑇𝑉  
  

𝐶𝑀فروش هر واحد  = حاشيه فروش يك واحد             يا              - متغير هر واحد  هزينه  =   𝑃 − 𝑉  
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نسبت حاشيه فروش كل =  
درآمد كل  − مجموع هاي هزينه هاي متغير  

درآمد كل فروش
 

  يا

%𝐶𝑀 =  
𝑆 − 𝑇𝑉

𝑆
 

  

نسبت حاشيه فروش يك واحد =  
 حاشيه فروش يك واحد 

 فروش يك واحد
 

  يا

%𝐶𝑀 =  
𝑃 − 𝑉

𝑃
 

  
ريال ، هزينه  ٠٠٠/٥شركت توليدي آلفا توليد كننده يك نوع قلم خودنويس مي باشد كه هزينه هاي متغير هر واحد  مثال يك )

  ريال باشد   ٠٠٠/٩ريال در نظر گرفته مي شود . اگر ارزش فروش هر واحد محصول  ٠٠٠/٠٠٠/٤هاي ثابت ساالنه 
ـ محاسبه درآمد فروش  ٣ـ شناسايي حاشيه سود ـ  ٢اد واحدهاي فروش رفته در نقطه سر به سر ـ ـ محاسبه تعد ١مطلوب است : 

  در نقطه سر به سر
  

  حل :

 ١(                                                                                          𝑄 =   ⇒ = 1000  
 ٢(𝐶𝑀 =  𝑃 − 𝑉 = 9000 − 5000 = 4000                                                                                 

 ٣                                     ( 𝑃𝑄 =  
 

=  
 

= =  
×

 ×
= 9000000 

ريال ضرب  ٩٠٠٠واحد بوده كه اگر در ارزش فروش يك واحد  ١٠٠٠توجه به اينكه تعداد محصول در نقطه سر به سر  با نكته )
  شود درآمد فروش در نقطه سر به سر محاسبه مي شود . يعني : 

٠٠٠/١ × ٠٠٠/٩=  ٠٠٠/٠٠٠/٩  
  همچنين بر اساس نسبت حاشيه فروش نيز مي توان محاسبه كرد . يعني : 

%𝐶𝑀 =   = = %44/44444  

   𝑃𝑄 =  
𝐹

%CM 
=  

4000000

%44/4444
= 9000000 

  تجزيه و تحليل مقدار توليد و فروش براي كسب سود مورد انتظار

  ـ قبل از كسر ماليات ١
  

  

سود براي تعيين تعداد و مبلغ فروش  مديران مي توانند از ابزار تجزيه و تحليل بهاي تمام شده (هزينه) ، حجم و يا مقدار توليد و
براي كسب مبلغ مشخصي از سود عملياتي استفاده كنند ؛ به اين معنا كه براي به دست آوردن سود عملياتي مشخص ، چه تعداد 
 از محصوالت توليد شده را بايد به فروش رسانند  و يا اينكه چه مبلغي از محصوالت توليد شده به فروش برسد تا بتوان سود

  عملياتي مورد انتظار را به دست آورد .
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  ـ شناسايي سود قبل از كسر ماليات بر اساس تعداد فروش ١

براي شناسايي ميزان سود قبل از كسر ماليات ؛ ابتدا بايد سود قبل از كسر ماليات مورد انتظار را با هزينه هاي ثابت جمع كرده و 
محاسبه كرد كه در چه سطحي از توليد محصول و فروش آن مي توان به سود سپس بر حاشيه فروش تقسيم شود ؛ آنگاه مي توان 

قبل از كسر ماليات مورد انتظار دست يافت . لذا از طريق رابطه هاي زير مي توان تعداد محصول توليد و فروش رفته را محاسبه 
  كرد : 

𝑄 =  
𝐹 + 𝐼

𝑃 − 𝑉
𝑄                              يا                                =  

𝐹 + 𝐼

CM
 

  ـ شناسايي سود قبل از كسر ماليات بر اساس درآمد فروش ٢
روش ديگر شناسايي سود قبل از كسر ماليات مورد نظر مي تواند بر اساس درآمد فروش محصول باشد . در اين روش مي توان از 

  رابطه زير كمك گرفت :

𝑃𝑄 =  
𝐹 + 𝐼

1 −  
𝑉
𝑃

𝑃𝑄                      يا                                =  
𝐹 + 𝐼

%CM 
 

اگر تعداد فروش محصول و ارزش فروش هر واحد آن مشخص باشد ؛ مي توان از حاصل ضرب اين دو ؛ ارزش كل فروش را  نكته )
  محاسبه كرد .

  
  

ريال و هزينه هاي ثابت  ٠٠٠/٥ شركت آلفا توليد كننده يك نوع خودنويس مي باشد . هزينه هاي متغير يك واحد مثال دو )
ريال مي باشد . اگر سود مورد انتظار قبل از كسر ماليات مبلغ   ٠٠٠/٩ريال و ارزش فروش هر واحد محصول  ٠٠٠/٠٠٠/٤ساالنه 

ـ محاسبه  ٢ـ  محاسبه تعداد محصول توليد و فروش رفته براي كسب سود مورد انتظار ـ  ١ريال باشد مطلوبست :  ٠٠٠/٠٠٠/٢
  د فروش براي كسب سود مورد انتظاردرآم

  
  حل :

١(                                                                                         𝑄 =  
 

                                                                                                     ⇒ =                                                                                                    1500  

٢                                    ( 𝑃𝑄 =  
 

=  
 

= =  
×

                                                                                                    

 ×
= 13500000 

 ٩٠٠٠واحد بوده كه اگر در ارزش فروش يك واحد  ١٥٠٠با توجه به اينكه تعداد محصول براي كسب سود مورد انتظار  نكته )
  قابل محاسبه است . يعني :  ريال ضرب شود درآمد فروش براي كسب سود مورد انتظار بدين شكل نيز

٥٠٠/١ × ٠٠٠/٩=  ٠٠٠/٥٠٠/١٣  
  همچنين بر اساس نسبت حاشيه فروش نيز مي توان محاسبه كرد . يعني : 

%𝐶𝑀 =                                                                                                       = = %44/44444  

𝑃𝑄 =  
𝐹 + 𝐼

%CM 
=  

6000000

%44/4444
= 13500000 
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  كسب سود مورد انتظار تجزيه و تحليل مقدار توليد و فروش براي

  ـ بعد از كسر ماليات ٢
  ـ شناسايي سود پس از كسر ماليات بر اساس تعداد فروش ١

براي محاسبه تعداد فروش جهت تحقق سود مورد انتظار پس از كسر ماليات  مي بايستي سود قبل از ماليات را محاسبه  كرد تا با 
  فروش محصول را محاسبه نمود .استفاده از فرمول هاي قبلي بتوان تعداد توليد و 

  در اين صورت :  

سود مورد انتظار از قبل كسر ماليات  =  
سود مورد انتظار پس از كسر ماليات

1 − درصد ماليات
 

  يا 

𝐼 =  
𝑦

1 − 𝑡
    

ر استفاده لذا براي محاسبه تعداد توليد و فروش محصول براي كسب سود مورد انتظار پس از كسر ماليات مي توان از رابطه هاي زي
  كرد : 

𝑄 =  
𝐹 +

𝑦
1 − 𝑡

𝑃 − 𝑉
𝑄                              يا                                =  

𝐹 +
𝑦

1 − 𝑡
CM

 

  ـ شناسايي سود پس از كسر ماليات بر اساس درآمد فروش ٢
ت كه در اين صورت مي توان از رابطه شناسايي ميزان سود پس از كسر ماليات بر اساس درآمد فروش محصول نيز امكان پذير اس

  زير كمك گرفت : 

𝑃𝑄 =  
𝐹 +

𝑦
1 − 𝑡

1 −  
𝑉
𝑃

𝑃𝑄                      يا                                =  
𝐹 +

𝑦
1 − 𝑡

%CM 
 

هزينه هاي ثابت  ريال و ٠٠٠/٥شركت آلفا توليد كننده يك نوع خودنويس مي باشد . هزينه هاي متغير يك واحد مثال سه ) 
ريال مي باشد . اگر سود مورد انتظار پس  از كسر ماليات مبلغ   ٠٠٠/٩ريال و ارزش فروش هر واحد محصول  ٠٠٠/٠٠٠/٤ساالنه 

ـ  محاسبه تعداد محصول توليد و فروش رفته  ١است . مطلوبست :   %٤٠ريال باشد  ، با اين فرض كه نرخ ماليات  ٠٠٠/٤٠٠/٢
تنظيم گزارش سود و زيان به روش  ٣ـ محاسبه درآمد فروش براي كسب سود مورد انتظار ـ  ٢د انتظار ـ براي كسب سود مور

  حاشيه فروش
  حل :

١(                                                                                                                                                           

  𝑄 =  
                                                                                                     

 ⇒ 
                                                                                                    

% =
                                                                                                    

% =  = 2000  
  

٢                                    ( 𝑃𝑄 =  
                                                                                                    

 
=  

                                                                                                    

%

 
= =  

×
                                                                                                    

 ×
= 18000000 

 ٩٠٠٠واحد بوده كه اگر در ارزش فروش يك واحد  ٢٠٠٠با توجه به اينكه تعداد محصول براي كسب سود مورد انتظار  نكته )
  ريال ضرب شود درآمد فروش براي كسب سود مورد انتظار بدين شكل نيز قابل محاسبه است . يعني : 
٠٠٠/٢ × ٠٠٠/٩=  ٠٠٠/٠٠٠/١٨  
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  همچنين بر اساس نسبت حاشيه فروش نيز مي توان محاسبه كرد . يعني : 

%𝐶𝑀 =                                                                                                       = = %44/44444  

𝑃𝑄 =  
𝐹 +

𝑦
1 − 𝑡

%CM 
=  

4000000 +
2400000
1 − %40

%44/4444
= 18000000 

٣  (  
  شركت توليدي آلفا
  گزارش سود و زيان

  لي منتهي به . . . .براي دوره ما
  ريال  

  ٠٠٠/٠٠٠/١٨  ) ٠٠٠/٩× ٠٠٠/٢فروش (
  )٠٠٠/٠٠٠/١٠(  ) ٠٠٠/٥× ٠٠٠/٢هزينه هاي متغير (

  ٠٠٠/٠٠٠/٨  حاشيه فروش
  ) ٠٠٠/٠٠٠/٤(   هزينه هاي ثابت

  ٠٠٠/٠٠٠/٤  سود عملياتي
  )٠٠٠/٦٠٠/١(   ) %٤٠ماليات ( با نرخ 

  ٠٠٠/٤٠٠/٢  سود پس از كسر ماليات

  

  ه ايمنيحاشي
  حاشيه ايمني ، منعكس كننده اختالف بين حجم فروش مورد انتظار و حجم فروش محصول در نقطه سر به سر است : 

  تعداد فروش مورد انتظار محصول = حاشيه ايمني –تعداد فروش محصول در نقطه سر به سر 
معنا كه اگر حاشيه ايمني پايين باشد يعني حاشيه ايمني ميزان ريسك پذيري شركت را تحت ارزيابي قرار مي دهد . به اين 

  ريسك آن باال است و اگر از حاشيه ايمني باالتري برخوردار باشيم به معناي ريسك پايين مي باشد 

  نسبت حاشيه ايمني
قع حاشيه ايمني را بر اساس درصد بيان مي كنند ؛ يعني به دنبال نسبت حاشيه ايمني و حجم فروش محصوالت مي باشند. در وا

نسبت حاشيه ايمني يك ابزار مديريتي براي اندازه گيري ريسك مي باشد . هر چه نسبت حاشيه ايمني بزرگتر باشد ؛ شركت در 
يك وضعيت مطلوب و اطمينان آوري استو هر چه اين نسبت كتر باشد خطر رسيدن به نقطه سر به سر و شايد حتي زيان ، بسيار 

  است .

  شدهنقطه بي تفاوتي بهاي تمام 
براي دستيابي به يك هدف يا انجام يك عمل ؛ ممكن است بيش از يك راه حل وجود داشته باشد . در اين صورت مديران ضمن 
تجزيه و تحليل را هاي ممكن ؛ در مورد بهترين راه حل تصميم گيري مي كنند . به عبارت ديگر ؛ مديران با ديدي وسيع تر ؛ مي 

  و يك راه را از بين راه هاي ممكن ديگر در نظر بگيرند . توانند كليه تصميمات را انتخاب
اگر در فرآيند توليد در انتخاب يك روش توليد مناسب از بين چند روش توليد بخواهيم تصميم بگيريم ؛ چه بايد كرد ؟ به خصوص 

مكن است روش توليد به دو شكل اينكه در فرآيند توليد ؛ هزينه هاي ثابت و هزينه هاي متغير با يكديگر متفاوت باشد . يعني م
باشد در يك روش هزينه هاي ثابت هر واحد محصول نسبت به هزينه هاي متغير آن كمتر است و يا بالعكس . در اين صورت نقطه 

  بي تفاوتي مي تواند روش مناسبي براي شناسايي روش بهتر باشد .
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ر آن ؛ اقالم هزينه هاي ثابت كمتر يك روش دقيقًا به وسيله نقطه بي تفاوتي بهاي تمام شده ، معرف سطحي از توليد است كه د
  اقالم هزينه هاي متغير بيشتر آن روش بي اثر مي شود .

به عبارت ديگر : نقطه بي تفاوتي بهاي تمام شده يعني اين كه ميزان توليد در سطحي باشد كه مجموع هزينه ها در هر دو روش 
  مساوي باشد . يعني :مساوي باشد و سود در هر دو روش توليد 

  مجموع هزينه ها در روش دوم = مجموع هزينه ها در روش اول
  يا

  هزينه هاي متغير روش دوم + هزينه هاي ثابت روش دوم = هزينه هاي متغير روش اول + هزينه هاي ثابت روش اول
  يعني :

𝐹 + 𝑉 𝑄 =  𝐹 + 𝑉 𝑄 
  

  
وش توليد را براي ساخت يك خودرو مورد مطالعه قرار داده است . در روش اول توليد مديريت شركت آهو دو ر)  چهارمثال 

ريال و در روش دوم مجموع هزينه ها به ترتيب  ٢٠ريال و هزينه هاي متغير هر واحد  ٠٠٠/٥٠٠مجموع هزينه هاي ثابت 
  ريال مي باشد . ١٠ريال و  ٠٠٠/٥٠٠/٢

ـ شناسايي روش  ٣ـ شناسايي نقطه بي تفاوتي ـ  ٢فروش در نقطه سر به سر ـ  ـ  محاسبه تعداد واحد و درآمد ١مطلوبست : 
  مناسب توليد

  حل : 

𝑄) روش اول :                                                                                       ١ =    =                                                                                                      = 50000  
𝑃𝑄 = 30 × 50000 = 1500000 

𝑄دوم :                                                                                   روش     =    =                                                                                                      = 125000  
𝑃𝑄 = 30 × 125000 = 3750000 
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  ) شناسايي نقطه بي تفاوتي ٢
𝐹 + 𝑉 𝑄 =  𝐹 + 𝑉 𝑄 

500000 + ( 20 𝑥 ) = 2500000 (10𝑥)  ⇒  20𝑥 − 10𝑥 = 2000000 

⇒  𝑥 =  
2000000

10
= 200000 

واحد ؛ فرقي نمي كند از كدام روش توليد شود چرا كه در هر دو روش سود برابر خواهد  ٠٠٠/٢٠٠يعني در سطح توليد و فروش 
  واحد است : ٠٠٠/٢٠٠بود . بنابراين نقطه بي تفاوتي 

  روش دوم توليد  روش اول توليد  
  ٠٠٠/٠٠٠/٦  ٠٠٠/٠٠٠/٦  )  ٠٠٠/٢٠٠*  ٣٠فروش (

  )٠٠٠/٠٠٠/٢(  )٠٠٠/٠٠٠/٤(  ريال ) ١٠ريال و نرخ روش دوم  ٢٠هزينه هاي متغير ( نرخ روش اول 
  ٠٠٠/٠٠٠/٤  ٠٠٠/٠٠٠/٢  حاشيه فروش

  )٠٠٠/٥٠٠/٢(  )٠٠٠/٥٠٠(  هزينه هاي ثابت
  ٠٠٠/٥٠٠/١  ٠٠٠/٥٠٠/١  سود

واحد باشد ، هر دو روش  ٠٠٠/٥٠انتظار دارد . اگر توليد كمتر از ) در واقع بهترين روش بستگي به سطح توليد و فروش مورد  ٣
  زيان آور است

  واحد توليد و فروش مورد انتظار باشد ؛ روش اول بهتر است  ٠٠٠/١٢٥واحد تا  ٠٠٠/٥٠اگر بين 
 ٠٠٠/٢٠٠وتي سطح توليد و فروش واحد توليد و فروش مورد انتظار باشد ؛ روش دوم سودآور تر است چرا كه نقطه بي تفا ٠٠٠/٢٠٠اگر بيش از 

  موارد فوق را مي توان به صورت ترسيمي يا نمودار بهاي تمام شده ، حجم فعاليت و سود نشان داد : واحد را نشان مي دهد .
  

  

 جمع هزينه هاي ثابت روش اول توليد

 توليد دوم جمع هزينه هاي ثابت روش 

 نقطه بي تفاوتي هزينه

 نقطه سر به سر در روش اول توليد

نقطه سر به سر در 

 روش دوم توليد

 درآمد فروش و هزينه

 تعداد فروش
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  سواالت تشريحي

  

  
  ـ هدف از تجزيه و تحليل هزينه ؛ حجم فعاليت و سود چيست  ؟١

شده ( هزينه ) ، حجم فعاليت و سود يكي از مهمترين ابزارهاي تحليلي براي تصميم گيري مديران در راستاي  زيه و تحليل بهاي تمامجت

  برنامه ريزي هاي سود آور مي باشد .

تبع تجزيه و تحليل هزينه ، حجم فعاليت و سود ؛ در اصل به دنبال تغييرات در هزينه ها ( اعم از هزينه هاي مستقيم و غسير مستقيم ) و به 

  آن تغيير در سود را نسبت به تغييرات در حجم ( مقدار) فعاليت و قيمت فروش و برعكس مورد بررسي قرار مي دهد . 

  

ـ براي بررسي ارتباط بين هزينه ها با حجم فعاليت و سود هزينه ها را به چند گروه تقسيم بندي مي كنند ؟ نام ٢
  ببريد     .

  ار (حجم) فعاليت و سود ؛ مي توان هزينه ها را به سه گروه تقسيم كرد :جهت بررسي ارتباط هزينه ها با مقد

  ـ هزينه هاي متغير ١

  ـ هزينه هاي ثابت ٢

  ـ هزينه هاي نيمه متغير ( مختلط ٣

  
  هزينه هاي متغير را با ذكر نمونه شرح دهيد . ـ ٣

ارد و تغيير مي كنند ؛ اما نرخ آنها ثابت است . به عبارت هزينه هايي هستند كه مبلغ كل آنها با تغييرات حجم فعاليت رابطه مستقيم د

ديگر هزينه هاي متغير در يك واحد محصول هميشه ثابت مي باشد ولي در مجموع (حجم فعاليت ) اين گونه هزينه ها متغير هستند . مانند 

توليد ( نظير مواد غير مستقيم توليد و دستمزد غير هزينه هاي مواد مستقيم مصرف شده ـ دستمزد (كار) مستقيم انجام يافته ـ سربار متغير 

  مستقيم ) 

  

  ـ هزينه هاي ثابت را به ذكر مثال شرح دهيد ؟٤
با  هزينه هايي هستند كه مبلغ كل آنها با تغييرات حجم (مقدار) فعاليت ، ثابت مي ماند ؛ اما نرخ آنها در يك دامنه متغير است و رابطه آن

ه عبارت ديگر اين گونه هزينه ها برعكس هزينه هاي متغير هستند ؛ يعني در مجموع ثابت و در يك واحد حجم فعاليت معكوس است . ب

محصول متغير هستند . مانند هزينه هاي سربار ثابت ( نظير هزينه اجاره كارخانه ـ هزينه استهالك تجهيزات كارخانه ـ هزينه بيمه حوادث 

  و هزينه هاي ثابت فروش كارخانه و ... ) ـ هزينه هاي ثابت اداري

  

٥CVP اقدام الزم در خصوص اين هزينه را  ـ هزينه هاي نيمه متغير (مختلط) را توضيح داده و در تجزيه و تحليل
    بنويسيد .

آن براي هزينه هايي هستند كه از دو جزء ثابت و متغير تشكيل شده اند . جزء ثابت آن براي در اختيار داشتن يك امتياز بوده و جزء متغير 

استفاده از آن امتياز مي باشد . به عبارت ديگر اين گونه هزينه ها داراي يك بخش ثابت و يك بخش متغير هستند . مانند هزينه هاي آب 

  ـ برق ـ گاز و . . . 

بت تقسيم كرده و بخش در تجزيه و تحليل هزينه ، حجم فعاليت و سود ؛ هزينه هاي نيمه متغير (مختلط) را بايستي به دو گروه متغير و ثا

  متغير آن به هزينه هاي متغير و بخش ثابت آن به هزينه هاي ثابت اضافه نماييم .
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  شناسايي نقطه سر به سر بر اساس تعداد فروش را توضيح دهيد  .نحوه  ـ٦
وش اين تعداد محصول در اين روش فرض بر اين است كه كل محصوالت توليد شده ، اگر به فروش برسد ؛ آن گاه درآمد حاصل از فر

فروش رفته برابر با هزينه هاي تحقق يافته براي توليد آن محصوالت مي باشد . در اين صورت مي توان از رابطه زير براي شناسايي تعداد 

  محصول توليد و فروش رفته در نقطه سر به سر كمك گرفت :

= تعداد محصول فروش رفته  
مجموع  هزينه هاي  ثابت

كي واحد  محصول − ارزش فروش  نرخ هزينه هاي  متغير
 

  يا

Q =  
F

P − V
Q                        يا                           =  

F

CM
 

 

   شناسايي نقطه سر به سر بر اساس درآمد  فروش محصول  را توضيح دهيد  .نحوه  - ٧
فروش محصوالت مي توانند پاسخگوي مجموع هزينه در اين روش به دنبال شناسايي مبلغ فروش هستيم تا مشخص شود در چه سطحي از 

  ها باشد ؛ يعني نه سود حاصل شود و نه زيان ) در اين صورت مي توان از رابطه زير كمك گرفت : 

= درآمد فروش محصول  
مجموع  هزينه هاي  ثابت

1 −  
هزينه متغير يك  واحد

ارزش فروش يك واحد محصول

 

  يا

PQ =  
F

1 −  
V
P

PQ                      يا                                =  
F

%CM 
 

  حاشيه ايمني را تعريف كنيد-٨
  حاشيه ايمني ، منعكس كننده اختالف بين حجم فروش مورد انتظار و حجم فروش محصول در نقطه سر به سر است : 

  ايمنيتعداد فروش مورد انتظار محصول = حاشيه  –تعداد فروش محصول در نقطه سر به سر 

حاشيه ايمني ميزان ريسك پذيري شركت را تحت ارزيابي قرار مي دهد . به اين معنا كه اگر حاشيه ايمني پايين باشد يعني ريسك آن باال 

  است و اگر از حاشيه ايمني باالتري برخوردار باشيم به معناي ريسك پايين مي باشد 
  

  ؟نسبت حاشيه ايمني را تعريف كنيد  – ٩
را بر اساس درصد بيان مي كنند ؛ يعني به دنبال نسبت حاشيه ايمني و حجم فروش محصوالت مي باشند. در واقع نسبت حاشيه ايمني 

حاشيه ايمني يك ابزار مديريتي براي اندازه گيري ريسك مي باشد . هر چه نسبت حاشيه ايمني بزرگتر باشد ؛ شركت در يك وضعيت 

  سبت كتر باشد خطر رسيدن به نقطه سر به سر و شايد حتي زيان ، بسيار است .مطلوب و اطمينان آوري استو هر چه اين ن
  

  ؟نقطه بي تفاوتي بهاي تمام شده چيست  - ١٠

ممكن است روش توليد به دو شكل باشد در يك روش هزينه هاي ثابت هر واحد محصول نسبت به هزينه هاي متغير آن كمتر است و يا 

  اوتي مي تواند روش مناسبي براي شناسايي روش بهتر باشد .بالعكس . در اين صورت نقطه بي تف

 نقطه بي تفاوتي بهاي تمام شده ، معرف سطحي از توليد است كه در آن ؛ اقالم هزينه هاي ثابت كمتر يك روش دقيقًا به وسيله اقالم هزينه

ام شده يعني اين كه ميزان توليد در سطحي باشد كه هاي متغير بيشتر آن روش بي اثر مي شود .به عبارت ديگر : نقطه بي تفاوتي بهاي تم

  مجموع هزينه ها در هر دو روش مساوي باشد و سود در هر دو روش توليد مساوي باشد . يعني :

  هزينه هاي متغير روش دوم + هزينه هاي ثابت روش دوم = هزينه هاي متغير روش اول + هزينه هاي ثابت روش اول

  مساله ها
  مده در متن  به عنوان مساله هاي آخر فصل در نظر گرفته شود .مساله  آ چهار 
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