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  بنام خدا

  فصل اول
  هزینه های مشترک

های مشترک هر مرحله را به چه مبنای منطقی و عاقالنه به هر های مشترک بر این اساس است که هزینهمبحث هزینه       
ت اختصاص یا انتقال دهیم که قیمت تمام شده واقعی برای هر یک از محصوالت بدست آوریم که با شکل زیر یک از محصوال

  :گردداین بحث نمایان می
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  هزینه های مشترک
  .هزینه هایی هستند که قبل از رسیدن محصوالت به نقطه تفکیک در فرآیند تولید واقع می شوند      

  نقطه تفکیک
  .ه ای است که محصول مرحله مشترک به هر یک از محصوالت انتقال یا اختصاص می یابدنقط      

  هزینه های انفرادی
هزینه هایی هستند که بعد از مرحله مشترک برای تکمیل شدن محصول به هزینه های مشترک اضافه شده تا تکمیل       
  .شود

  :ح هر کدام می پردازیمهزینه های مشترک دارای روش های مختلفی می باشد که به شر
  ) فیزیکی ( روش مقداری 

و فرض بر این .هزینه های مشترک بر مبنای تعداد تولید هر محصول به محصوالت اختصاص داده می شود در این روش    
است که محصولی که تعداد تولیدش بیشتر باشد از هزینه های مشترک بیشتر به خود اختصاص داده است که این روش 

صحیح نیست و زمانی که محصوالت مشابه باشند و برای هر واحد محصول به یک میزان از هزینه های مشترک به همواره 
  .خود اختصاص داده باشند می تواند این روش قابل قبول باشد

  
  

  ×××مواد  
  ×××  دستمزد
  ×××  سربار

 ------
 ریال 6.000.000

 هزینه های مشترک

 ×××مواد 
  ×××دستمزد  

 ×××بار سر

 ×××مواد 
  ×××دستمزد  

 ×××سربار 

 ×××مواد 
  ×××دستمزد  

 ×××سربار 

محصول کیف: الف  

محصول کفش: ب  

محصول کمربند: ج  

 نقطه تفکیک

 هزینه های انفرادی

 هزینه های انفرادی

 هزینه های انفرادی
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  )1(مثال 
ه می شوند یک موسسه سه نوع محصول الف، ب و ج تولید می کند که این محصوالت ابتدا در یک مرحله مشترک آماد     

  :سایر اطالعات در یک دوره مالی به شرح زیر می باشد. ریال می باشد 6.000.000که هزینه های مرحله مشترک 
  فروش نهایی هر واحد هزینه انفرادی کل تعداد تولید  نوع محصول

  2000 3.000.000 5000  الف
  1500 1.000.000 3000  ب
  1200  500.000  2000  ج

ینه های مشترک هر یک از محصوالت و بهای تمام شده هر واحد محصول و سود و زیان هر نوع زه مطلوب است تسهیم     
  ؟)فیزیکی ( محصول از روش مقداری 

  :محاسبه
  5000 ÷ 10000 × 100=  %50و  3000 ÷ 10000 × 100=  %30و  2000 ÷ 10000 × 100=  20%

  6.000.000 ×% 50=  3.000.000و  6.000.000 ×% 30=  1.800.000و  6.000.000 ×% 20=  1.200.000
   3.000.000+  3.000.000= 6.000.000و  1.800.000+  1.000.000= 2.800.000و  1.200.000+  500.000= 1.700.000

   6.000.000 ÷ 5000=  1200و  2.800.000 ÷ 3000=  933و  1.700.000 ÷ 2000=  850
   2000 – 1200=  800و  1500 – 933=  567و  1200 – 850=  350

  
  سود و زیان هر نوع محصول  بهای تمام شده هر واحد محصول هزینه های مشترک هر یک از محصول

نوع 
 محصول

تعداد 
هزینه های   درصد  تولید

 مشترک
هزینه های 
 انفرادی کل

بهای تمام 
 شده کل

بهای تمام 
  شده هر واحد

فروش نهایی هر 
  واحد

سود یا زیان 
  هر واحد

  800  2000  1200 6.000.000 3.000.000 3.000.000  %50  5000 الف
  567  1500  933 2.800.000 1.000.000 1.800.000  %30  3000 ب
  350  1200  850 1.700.000 500.000 1.200.000  %20  2000 ج

         6.000.000 %100 10000 جمع
  

  روش فروش نهایی
بیشتر از هزینه های مشترک بیشتر به خود اخصاص در این روش فرض بر این است که محصولی که فروش نهایی آن      

داده است که این روش نیز در همه موارد صحیح نمی باشد که اگر هزینه های انفرادی هر واحد برای همه محصوالت تقریباً 
فروش در این روش باید فروش نهایی کل را محاسبه کنیم که . به یک اندازه باشد می تواند مبنای درستی جهت تسهیم باشد
  .نهایی کل مبنای تسهیم برای تسهیم هزینه های مشترک باشد
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  )2(مثال 
یک موسسه سه نوع محصول الف، ب و ج تولید می کند که این محصوالت ابتدا در یک مرحله مشترک آماده می شوند      

  :شرح زیر می باشدسایر اطالعات در یک دوره مالی به . ریال می باشد 6.000.000که هزینه های مرحله مشترک 
  فروش نهایی هر واحد هزینه انفرادی کل تعداد تولید  نوع محصول

  2000 3.000.000 5000  الف
  1500 1.000.000 3000  ب
  1200  500.000  2000  ج

ینه های مشترک هر یک از محصوالت و بهای تمام شده هر واحد محصول و سود و زیان هر نوع زمطلوب است تسهیم ه     
  ؟فروش نهاییز روش محصول ا
  :محاسبه

  2000 × 5000=  10.000.000و  3000 × 1500=  4.500.000و 2000 × 1200=  2.400.000
  10.000.000 ÷ 16.900.000 × 100=  %59و  4.500.000 ÷ 16.900.000 × 100=  %27و  2.400.000 ÷ 16.900.000 × 100=  14%

  6.000.000 ×% 59=  3.540.000و  6.000.000 ×% 27=  1.620.000و  6.000.000 ×% 14=  840.000
   3.000.000+  3.540.000= 6.540.000و  1.620.000+  1.000.000= 2.620.000و  840.000+  500.000= 1.340.000

   6.540.000 ÷ 5000=  1308و  2.620.000 ÷ 3000=  873و  1.340.000 ÷ 2000=  670
   2000 – 1308=  692و  1500 – 873=  627و  1200 – 670=  530

  
  

  سود و زیان هر نوع محصول  بهای تمام شده هر واحد محصول هزینه های مشترک هر یک از محصول
نوع 

 محصول
تعداد 
  تولید

فروش نهایی 
  هر واحد

  فروش نهایی
هزینه های   درصد  کل

  مشترک
هزینه های 
  انفرادی کل

بهای تمام 
  کلشده 

  بهای تمام شده
  هر واحد

سود یا زیان 
  احدهر و

  692  1308  6.540.000 3.000.000  3.540.000 %59 10.000.000  2000  5000 الف
  627  873  2.620.000 1.000.000  1.620.000 %27 4.500.000  1500  3000 ب
  530  670 1.340.000  500.000 840.000 %14 2.400.000  1200  2000 ج

         6.000.000 %100 16.900.000   10000 جمع
  

  قطه تفکیکروش فروش در ن
که محصولی که ارزش افزوده آن در نقطه تفکیک بیشتر باشد از هزینه های مشترک در این روش فرض بر این است       

برای این منظور باید فروش در نقطه تفکیک کل را محاسبه کنیم که مبنای تسهیم   . بیشتر به خود اختصاص داده است
  .هزینه های مشترک می باشد
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  )3(مثال 
یک موسسه سه نوع محصول الف، ب و ج تولید می کند که این محصوالت ابتدا در یک مرحله مشترک آماده می شوند      

  :سایر اطالعات در یک دوره مالی به شرح زیر می باشد. ریال می باشد 6.000.000که هزینه های مرحله مشترک 
 قیمت فروش نقطه تفکیک  دفروش نهایی هر واح هزینه انفرادی کل تعداد تولید  نوع محصول

  800  2000 3.000.000 5000  الف
  400  1500 1.000.000 3000  ب
  300  1200  500.000  2000  ج

مطلوب است تسهیم هزینه های مشترک هر یک از محصوالت و بهای تمام شده هر واحد محصول و سود و زیان هر نوع      
  محصول از روش فروش در نقطه تفکیک؟

  
  :محاسبه

  800 × 5000=  4.000.000و  400 × 3000=  1.200.000و 2000 × 300=  600.000
  4.000.000 ÷ 5.800.000 × 100=  %69و  1.200.000 ÷ 5.800.000 × 100=  %21و  600.000 ÷ 5.800.000 × 100=  10%

  6.000.000 ×% 69=  4.410.000و  6.000.000 ×% 21=  1.260.000و  6.000.000 ×% 10=  600.000
   3.000.000+  4.410.000= 7.140.000و  1.260.000+  1.000.000= 2.260.000و  600.000+  500.000= 1.100.000

   7.140.000 ÷ 5000=  1428و  2.260.000 ÷ 3000=  753و  1.100.000 ÷ 2000=  550
   2000 – 1428=  527و  1500 – 753=  747و  1200 – 550=  650

  
  سود و زیان هر نوع محصول  بهای تمام شده هر واحد محصول محصولهزینه های مشترک هر یک از

نوع
  محصول

تعداد
  تولید

فروش در نقطه 
  تفکیک هر واحد

فروش در نقطه
هزینه های  درصد  تفکیک کل

  مشترک
هزینه های 

  انفرادی
بهای تمام 
  شده کل

بهای تمام شده 
  هر واحد

فروش نهایی 
  هر واحد

سود یا زیان 
  هر واحد

  527  2000  1428 7.140.000  3.000.000 4.140.000 %69 4.000.000  800  5000 الف
  747  1500  753 2.260.000  1.000.000 1.260.000 %21 1.200.000  400  3000 ب
  650  1200  550 1.100.000  500.000 600.000 %10 600.000  300  2000 ج

           %100 5.800.000    10000 جمع
  

  )فرضی  فروش( روش خالص بازیافتنی 
خالص دریافتنی از تفاوت فروش نهایی کل و هزینه های انفرادی بدست می آید که بایستی فروش نهایی کل را در هر       

محصول محاسبه کنیم و هزینه انفرادی کل را از آن کسر نماییم تا خالص بازیافتنی محاسبه شود و این ارقام مبنای تسهیم 
  .هزینه های مشترک خواهد بود
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  )4(مثال 
ریال است سایر اطالعات  5.000.000یک موسسه سه نوع محصول الف، ب و ج تولید می کند که هزینه های مشترک      

  :در یک دوره مالی به شرح زیر است
  هزینه انفرادی فروش نهایی هر واحد تعداد تولید  نوع محصول

  2.000.000  2000  3000  الف
  1.500.000  1500  2000  ب
  500.000 1200 1000  ج

  روش خالص بازیافتنی؟بهای تمام شده هر واحد از  مطلوب است تسهیم هزینه های مشترک     
  خالص بازیافتنی= فروش نهایی کل  –هزینه های انفرادی کل 

نوع
  محصول

تعداد
  تولید

  فروش
  نهایی واحد

 فروش
  نهایی کل

هزینه های
  کل انفرادی

خالص
  بازیافتنی

درصد
  تسهیم

 هایهزینه
  مشترک

  بهای
  کلتمام شده 

 بهای تمام شده
  هر واحد

سود یا زیان 
  هر واحد

  250  1750  5.250.000  3.250.000 %65 4.000.000 2.000.000 6.000.000  2000 3000 الف
  150  1350  2.700.000  1.200.000 %24 1.5000.000 1.500.000 3.000.000  1500 2000 ب
  150  1050  1.050.000  550.000 %11 700.000 500.000 1.200.000  1200 1000 ج

        5.000.000  6.200.000 4.000.000 10.200.000    جمع
  

  4.000.000 ÷ 6.200.000 × 100=  %65و  1.500.000 ÷ 6.200.000 × 100=  %24و  700.000 ÷ 6.200.000 × 100=  11%
   5.000000×% 65=  3.250.000و  5.000000×% 24=  1.200.000و  5.000000×% 11=  550.000

   2.000.000+  3.250.000= 5.350.000و  1.500.000+  1.200.000= 2.700.000و  500.000+  550.000= 1.050.000
   5.250.000 ÷ 3000=  1750و  2.700.000 ÷ 2000=  1350و  1.050.000 ÷ 1000=  1050

  روش نسبت سود خالص
به عبارتی دیگر از هر فروشی . الص همه محصوالت یکسان می باشدخنا در این روش فرض بر این است که نسبت سود      

بنابراین سود ناخالص کل موسسه را محاسبه می کنیم و نسبت سود ناخالص . یک درصد معینی سود ناخالص عاید می شود
  .را بدست می آوریم و این نسبت را به همه محصوالت تعمیم می دهیم

  
  )5(مثال 
ریال است سایر اطالعات  5.000.000محصول الف، ب و ج تولید می کند که هزینه های مشترک  یک موسسه سه نوع     

  :در یک دوره مالی به شرح زیر است
  هزینه انفرادی  فروش نهایی هر واحد  تعداد تولید  نوع محصول

  2.000.000 2000 3000  الف
  1.500.000  1500  2000  ب
  500.000  1200  1000  ج

  هیم هزینه های مشترک بهای تمام شده هر واحد از روش نسبت سود ناخالص؟مطلوب است تس     
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100 × 
سود نا خالص
  د ناخالصنسبت سو=  فروش کل

764/11 = %100 × 1.200.000
  نسبت سود ناخالص=  10.200.000

   

  
   

  
  
  

نوع
  محصول

تعداد 
  تولید

 فروش
  نهایی واحد

 فروش
  نهایی کل

هزینه های
  کل انفرادی

هایهزینه
  مشترک

  بهای
  کلتمام شده 

 بهای تمام شده
  هر واحد

سود یا زیان 
  هر واحد

  235  1765  5.294.160 3.294.160 2.000.000 6.000.000 2000  3000 الف
  176  1324  2.647.080  1.147.080 1.500.000 3.000.000 1500  2000 ب
  141  1059  1.058.832 558.832 500.000 1.200.000 1200  1000 ج
        5.000.000 4.000.000 10.200.000     عجم
  )5(مثال 
یک موسسه دو نوع محصول الف و ب تولید می کند که این محصوالت ابتدا در یک مرحله مشترک آماده شده سپس به      

  :مرحله مربوطه منتقل می گردد
  هزینه انفرادی  فروش نهایی هر واحد  تعداد تولید  نوع محصول

  10.000  50  1400  الف
  20.000 40 1500  ب

ریال باشد مطلوب است تسهیم هزینه های مشترک و سود و نوع محصول برای هر  67.500اگر هزینه های مشترک      
  واحد از روش های خالص بازیافتنی و نسبت سود ناخالص؟ 

نوع
  محصول

تعداد
  تولید

  فروش
  نهایی واحد

 فروش
  نهایی کل

هزینه های
  کل انفرادی

خالص
  بازیافتنی

درصد
  تسهیم

های هزینه
  مشترک

  بهای
  کلتمام شده 

 بهای تمام شده
  هر واحد

سود یا زیان 
  هر واحد

  14  36  50.500  40.500 %60 60.000 10.000 70.000  50 1400 الف
  9  31  47.000  27.000 %40 40.000 20.000 60.000  40 1500 ب

       67.500  100.000 30.000 130.000    جمع

  سود و زیان کل شرکت
  10.200.000    فروش کل

      :ف.ک.ت.ب
    4.000.000  انفرادی. ه
    5.000.000  مشترک. ه

  ) 9.000.000(   بهای تمام شده کل
  1.200.000  سود ناخالص

  هزینه های مشترک ب
 3.000.000    فروش ب

  3.000.0000×%647/11سود ناخالص
 ) 920.352(     انفرادی. ه

 2.647.080  )انفرادی و مشترک ( بهای تمام شده 
 ) 000500.1.(  هزینه های انفرادی
 1.147.080  ک بهزینه های مشتر

  هزینه های مشترک الف
 6.000.000    فروش الف

 6.000.0000 ×% 647/11سود ناخالص 
 ) 840.705(     انفرادی. ه

 5.294.160  )انفرادی و مشترک ( بهای تمام شده 
 ) 2.000.000(   هزینه های انفرادی

 3.294.160  هزینه های مشترک الف

  هزینه های مشترک ج
 1.200.000    فروش ج

 1.200.0000 ×% 647/11سود ناخالص 
 ) 168.141(     انفرادی. ه

 1.058.832  )انفرادی و مشترک ( بهای تمام شده 
 ) 000500.(   هزینه های انفرادی

 558.832  هزینه های مشترک ج
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  60.000 ÷ 100.000 × 100=  %60و  40.000 ÷ 100.000 × 100=  40%
   67.500×% 60=  40.500و  67.500×% 40=  27.000

  

100 × 
سود نا خالص
  نسبت سود ناخالص=  فروش کل

25 = %100 × 32.500
  نسبت سود ناخالص=  130.000

   
  
   

  
  
  

نوع 
  محصول

تعداد 
  تولید

 فروش
  نهایی واحد

 فروش
  نهایی کل

هزینه های
  کل ادیانفر

های هزینه
  مشترک

  بهای
  کلتمام شده 

 بهای تمام شده
  هر واحد

سود یا زیان 
  هر واحد

  5/12  5/37  52.500  42.500 10.000 70.000 50  1400  الف
  10  30  45.000  25.000 20.000 60.000 40  1500  ب

         130.000     جمع
  )میانگین ضریب دار ( تولید با ضریب روش 
ا توجه به هزینه های مشترکی که هر محصول به خود اختصاص می دهد یک ضریبی در نظر گرفته و آن بدر این روش       

ضریب را در تعداد اولید ضرب می کنیم تا ستون تولید با ضریب محاسبه شود که اعداد و ارقام آن بر مبنای تسهیم      
  .هزینه های مشترک قرار می دهیم

  )6(مثال 
ریال است سایر اطالعات  5.000.000حصول الف، ب و ج تولید می کند که هزینه های مشترک یک موسسه سه نوع م     

  :در یک دوره مالی به شرح زیر است
  هزینه انفرادی  فروش نهایی هر واحد  ضریب  تعداد تولید  نوع محصول

  2.000.000  2000  4  3000  الف
  1.500.000  1800  3  2000  ب
  500.000  1200  2  1000  ج

وب است تسهیم هزینه های مشترک هر یک از محصوال و بهای تمام شده هر واحد محصول و سود و زیان هر نوع مطل     
  محصول در هر واحد از روش تولید با ضریب؟

  12.000 ÷ 20.000 × 100=  %60و  6.000 ÷ 20.000 × 100=  %30و  2.000 ÷ 20.000 × 100=  10%
  5.000.000 ×% 60=  3.000.000و  5.000.000 ×% 30=  1.500.000و  5.000.000 ×% 10=  500.000

   500.000 ÷ 3.000= 1666و  3.000.000 ÷ 2.000= 1500و  1.000.000 ÷ 1.000= 1.000
  

  شرکتسود و زیان کل 
  130.000    فروش کل

      :ف.ک.ت.ب
    30.000  انفرادی. ه
    67.500  مشترک. ه

  ) 97.500(   بهای تمام شده کل
 32.500  سود ناخالص

 هزینه های مشترک ب
 60.000  فروش ب

  60.000 ×% 25سود ناخالص 
 ) 000.15(     انفرادی. ه

 45.000 )انفرادی و مشترک ( بهای تمام شده 
 ) 0.0002(   هزینه های انفرادی

 25.000  هزینه های مشترک ب

  ای مشترک الفهزینه ه
 70.000    فروش الف

 70.000 ×% 25سود ناخالص 
 )500.17(   انفرادی.ه

 52.500  )انفرادی و مشترک ( بهای تمام شده 
 ) 00010.(   هزینه های انفرادی

 42.500  هزینه های مشترک الف
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نوع
  محصول

تعداد 
 تولید با  ضریب  تولید

  ضریب
 درصد
  تسهیم

هزینه های
  مشترک

هزینه های
  کل انفرادی

بهای تمام 
  شده کل

بهای تمام شده 
  هر واحد

فروش نهایی 
  هر واحد

سود یا زیان 
  هر واحد

  334  2000  1666  5.000.000 2.00.000 3.000.000 %60 12000  4  3000 الف
  300  1800  1500  3.000.000 1.500.000 1.500.000 %30 6000  3  2000 ب
  200  1200  1000  1.000.000 500.000 500.000 %10 2000  2  1000 ج

          5.000.000       جمع
  

  الت فرعی و فرعیمحصو
  محصوالت اصلی      

محصوالتی هستند که موسسه هدفش از تولید آن محصول می باشد که در مقایسه با محصول فرعی ارزش آن بیشتر          
  .است
  محصوالت فرعی      

  .می باشد کمتری ارزشبا محصول اصلی ایجاد می شود و دارای  تولید همزمانمحصوالتی هستند که در یک فرآیند          
  :محصوالت فرعی با توجه به شرایط قابلیت عرضه آنها به بازار در نقطه تفکیک به دو گروه تقسیم می شوند    
  .محصوالت فرعی که بدون نیاز به انجام عملیات تولید اضافی به شکل اصلی شان به فروش می رسد: الف
  .ی به فروش می رسندمحصوالت فرعی که پس از انجام عملیات تولید اضاف: ب 
  

  روش های هزینه یابی محصوالت فرعی
  :برای هزینه یابی محصوالت فرعی آنها را به دسته تقسیم می نماییم    

  :دسته اول
در این حالت هیچ گونه هزینه مشترکی به محصوالت فرعی منظور ننموده و درآمد حاصل از فروش محصوالت فرعی       

  :در گزارش های مالی منعکس می شود تحت یکی از چهار شیوه زیر
 تحت عنوان سایر درآمدها -1

 )متفرقه ( تحت عنوان فروش فرعی  -2

 تحت عنوان کاهش دهنده قیمت تمام شده کاالی فروش رفته -3

 تحت عنوان کاهش دهنده هزینه های تولید -4

  
  )7(مثال 

  :اطالعات زیر مربوط به یک موسسه تولیدی در یک دوره مالی می باشد  
واحد، قیمت فروش محصول اصلی  8000واحد، تعداد فروش محصول اصلی  10000د تولید محصول اصلی تعدا   

ریال،        5.000.000ریال، هزینه های اداری و فروش محصول اصلی  500.000ریال، فروش محصول فرعی جمعاً  6000
ریال         8.000.000سربار ساخت  ریال و 12.000.000ریال، دستمزد  20.000.000مواد : های تولید شاملهزینه

  شیوه گفته شده؟ 4صورت سود و زیان موسسه فوق با توجه به : مطلوب است. می باشد

  :دسته اول
 اصلی هزینه های مشترک

 فرعی

6.000.000

6.000.000

لوارا
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  :شیوه اول
    صورت سود و زیان

 8000 × 6000=  48.000.000  48.000.000    فروش محصول اصلی 
  ثبت دفتر روزنامه      :ف.ک.ت.ب

  500.000صندوق        :هزینه های تولید
  500.000سایر درآمد ها                          20.000.000  مواد

  بابت فروش محصول فرعی    12.000.000  دستمزد
      8.000.000  سربار ساخت

      40.000.000  :جمع هزینه های تولید
        :کسر می شود:-

 40.000.000 ÷ 10000=  4000قیمت یک واحد     ) 8.000.000(   موجودی پایان دوره 
 10000 - 8000=  2000  )32.000.000(   ف. ک . ت .ق

 4000 × 2000=  8.000.000  16.000.000    سود ناخالص
 ارزش پایان موجودی پایان دوره  ) 5.000.000(     هزینه های اداری و فروش

    11.000.000    سود عملیاتی
        :اضافه می شود+ : 

    500.000    سایر درآمد ها
   0011.500.0   سود خالص

  
  :شیوه دوم

    صورت سود و زیان
 8000 × 6000=  48.000.000 48.000.000   فروش محصول اصلی 
    500.000    فروش محصول فرعی

    48.500.000    فروش کل
  ثبت دفتر روزنامه    :ف.ک.ت.ب

  500.000صندوق                  :هزینه های تولید
  500.000فروش                                     20.000.000  مواد

  بابت فروش محصول فرعی    12.000.000  دستمزد
      8.000.000  سربار ساخت

      40.000.000  :جمع هزینه های تولید
      :کسر می شود:-

 40.000.000 ÷ 10000=  4000قیمت یک واحد     ) 8.000.000(   موجودی پایان دوره 
 10000 - 8000=  2000  ) 32.000.000(     ف. ک . ت . ق 

 4000 × 2000=  8.000.000  16.500.000    سود ناخالص
 ارزش پایان موجودی پایان دوره  )5.000.000(  هزینه های اداری و فروش

    11.500.000    سود خالص
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  :شیوه سوم
    صورت سود و زیان

 8000 × 6000=  48.000.000  48.000.000    فروش محصول اصلی 
  مهثبت دفتر روزنا      :ف.ک.ت.ب

  500.000صندوق                :هزینه های تولید
  500.000ف    . ک . ت . ب                     20.000.000  مواد

  بابت فروش محصول فرعی    12.000.000  دستمزد
      8.000.000  سربار ساخت

      40.000.000  :جمع هزینه های تولید
        :کسر می شود:-

 40.000.000 ÷ 10000=  4000قیمت یک واحد     ) 8.000.000(   موجودی پایان دوره 
 10000 - 8000=  2000  32.000.000  ف. ک . ت .ق

 4000 × 2000=  8.000.000      :کسر می شود
 ارزش پایان موجودی پایان دوره    ) 500.000(   بابت فروش محصول فرعی

    31.500.000    )تعدیل شده ( ف . ک . ت . ب 
    16.500.000    سود ناخالص

    ) 5.000.000(     هزینه های اداری و فروش
   11.500.000   )خالص ( سود عملیاتی 

  :چهارمشیوه 
    صورت سود و زیان

 8000 × 6000=  48.000.000 48.000.000   فروش محصول اصلی 
  ثبت دفتر روزنامه      :ف.ک.ت.ب

  500.000صندوق                    :هزینه های تولید
  500.000محصول در جریان ساخت                         20.000.000  مواد

  بابت فروش محصول فرعی    12.000.000  دستمزد
      8.000.000  سربار ساخت

    40.000.000  :جمع هزینه های تولید
        :کسر می شود:-

      ) 500.000(   فروش فرعی
    39.500.000 )هزینه های تولید تعدیل شده ( س .ک.ت.ب
        :شودکسر می :-

  39.500.000 × 10000=  3950قیمت یک واحد     ) 000950.7.(   موجودی پایان دوره 
  10000 - 8000=  2000  ) 000600.31.(     ف. ک . ت . ق 

  3.950 × 2000=  7.950.000  16.400.000    سود ناخالص
  ارزش پایان موجودی پایان دوره  ) 5.000.000(     هزینه های اداری و فروش

    11.400.000    ملیاتیسود ع
در این .) هزینه ها و درآمدها در همان دوره محاسبه می شود( منطقی ترین شیوه این حالت می باشد و اصل تطابق   

  .حالت رعایت شده است
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  :دسته دوم
     در این حالت قسمتی از هزینه های مشترک به حساب محصوالت فرعی منظور می شود و دارای یک روش       
  .خواهد بود) هزینه یابی معکوس ( نه یابی به نام ارزش بازار هزی
  
 
 
 
 
 
  

  )8(مثال 
یک موسسه یک نوع محصول اصلی و یک نوع محصول فرعی در یک فرآیند همزمان تولید می کند که هزینه های مشترک   

  :ر استسایر اطالعات مربوط به یک دوره مالی به شرح زی. ریال می باشد 6.000.000این محصوالت 
  محصول فرعی  محصول اصلی  شرح
  300.000  10.000.000  فروش

 100.000 2.000.000  هزینه های انفرادی
  30.000  600.000  هزینه های اداری و فروش

  فروش% 15  ----   سود مورد انتظار
ثالثاً محاسبه . لیثانیاً محاسبه هزینه های مشترک محصول اص. اوالً محاسبه هزینه های مشترک محصول فرعی: مطلوب است

  رابعاً تنظیم صورت سود و زیان ترکیبی؟. بهای تمام شده هر یک از محصوالت
      هزینه های مشترک محصول فرعی

  های کل مشترکهزینه  6.000.000    300.000    فروش
  6.000.000 – 125.000=  5.875.000        :سود ناخالص

  های مشترک محصول اصلیهزینه  5.875.000      45.000  ) 300.000 ×% 15( سود مورد انتظار 
  بهای تمام شده هر یک از محصوالت      30.000  هزینه های اداری و فروش

  فرعی  اصلی  شرح    75.000    سود نا خالص
  125.000  5.785.000  مشترک. ه    225.000  )انفرادی . مشترک و ه. ه ( بهای تمام شده 

  100.000  2.000.000  دیانفرا.ه  )100.000(   هزینه های انفرادی
  225.000  7.875.000  بهای تمام شده    125.000    های مشترکهزینه

        سود و زیان ترکیبی
        جمع  فرعی  اصلی  شرح

        10300.000  300.000  10.000.000  فروش
      )8.100.000( )225.000( )7.875.000(   بهای تمام شده
        2.200.000  75.000  2.125.000  سود ناخالص

        ) 630.000(   ) 30.000(   ) 600.000(   اداری و فروش. ه
        1.570.000  45.000  1.525.000  سود خالص

  :دومدسته الوار
 اصلی هزینه های مشترک

 فرعی

6.000.000

5.600.000

400.000

نئوپان
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  )9(مثال 
یک موسسه یک نوع محصول اصلی و دو نوع محصول فرعی در یک فرآیند همزمان تولید می کند که هزینه های مشترک   

  :ات مربوط به یک دوره مالی به شرح زیر استسایر اطالع. ریال می باشد 75.000این محصوالت 
    محصول فرعی ب  محصول فرعی الف محصول اصلی  شرح
    7.000  12.000  150.000  فروش

    1.800  2.200  23.000  هزینه های انفرادی
    1.100 1.500 12.000  هزینه های اداری و فروش

    ----   فروش% 12  فروش% 15  سود مورد انتظار
ثالثاً محاسبه . ثانیاً محاسبه هزینه های مشترک محصول اصلی. حاسبه هزینه های مشترک محصول فرعیاوالً م: مطلوب است

  رابعاً تنظیم صورت سود و زیان ترکیبی؟. بهای تمام شده هر یک از محصوالت
  هزینه های مشترک محصول فرعی ب  هزینه های مشترک محصول فرعی الف

  7.000    فروش  12.000  فروش
      :سود ناخالص        :لصسود ناخا

    840  ) 7.000 ×% 12( سود مورد انتظار       1.800  ) 12.000 ×% 15( سود مورد انتظار 
    1.100  هزینه های اداری و فروش   1.500  هزینه های اداری و فروش

  940.1    سود نا خالص    300.3    سود نا خالص
  5.060  )انفرادی . مشترک و ه. ه ( تمام شده بهای     8.700  )انفرادی . مشترک و ه. ه ( بهای تمام شده 

  ) 800.1(     هزینه های انفرادی    ) 002.2(     هزینه های انفرادی
  260.3    های مشترکهزینه    500.6    های مشترکهزینه

  های کل مشترکهزینه 75.000 
  75.000 –)  3.260+  6.500( =  65.240  سود و زیان ترکیبی

  های مشترک محصول اصلیهزینه  65.240    جمع  ب فرعی  فرعی الف  اصلی  شرح
  بهای تمام شده هر یک از محصوالت    169.000  7.000  12.000  150.000  فروش

  فرعی ب  فرعی الف  اصلی  شرح    ) 102.000(   ) 5.060(   ) 7.800(   ) 88.240(   بهای تمام شده
  3.260  6.500  65.240  مشترک. ه    67.000  1.940  3.300  61.760  سود ناخالص

  1.800  2.200  23.000  انفرادی. ه     ) 006.14(   ) 1.100(   ) 1.500(   ) 00012.(   اداری و فروش. ه
  5.060  8.700  88.240  بهای تمام شده    52.400  840  1.800  49.760  سود خالص
  )10(مثال 

ده قرار دارد و در پایان که دایره شرکت تولیدی آلفا مواد اولیه خاص را در عملیات تولیدی دایره مشتری خود مورد استفا  
دیگر مستقیماً به % 40آن جهت تکمیل به دایره گلرنگ ارسال و محصول اصلی گلرنگ را تولید می نماید و % 40مشترک 

مابقی که رسوبات دایره مشترک می باشد به عنوان محصول فرعی از % 20عنوان محصول اصلی گلگون به فروش می رساند و 
روش حسابداری محصول فرعی در این شرکت روش هزینه یابی معکوس می باشد و . ریال فروخته می شود 50قرار هر واحد 

اطالعات زیر در رابطه با فعالیت ماه گذشته در . بت به فروش را دارد سسود ن% 10مدیریت از فروش محصول فرعی انتظار 
ریال و در  2.200.000هزینه دایره تولیدی گلرنگ  ریال، 4.680.000هزینه دایره مشترک تولیدی جمعاً  :دست می باشد

    ریال 875واحد محصول گلرنگ تولید شده و قیمت بازار محصول اصلی گلرنگ از قرار هر واحد  8.000طی ماه گذشته 
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تعیین میزان محصول اصلی : مطلوب است الف. ریال است  300قیمت فروش محصول اصلی گلگون در نقطه تفکیک . است 
تسهیم هزینه های مشترک بین محصوالت اصلی با استفاده از : ب. و محصول فرعی تولید شده در طی ماه گذشتهگلگون 

  روش خالص بازیافتنی؟
   

  
  
  
  
  
  

8000     →  40%  
4000 = x  → 40%  

  هزینه مشترک محصول فرعی                         
  200.000                          4000 × 50فروش محصول فرعی   

  :کسر می شود سود ناخالص
  20.000          200.000 ×% 10 سود خالص

  صفرهزینه اداری فروش                        
   ) 20.000( سود ناخالص                                                    

  180.000)               هزینه مشترک و انفرادی ( بهای تمام شده 
  صفره انفرادی                                                      هزین

  180.000هزینه مشترک فرعی                                             
 4.680.000 – 180.000 = 4.500.000هزینه مشترک محصول اصلی  

  

4.800.000
7.200.000  100 %66/6 2

3 و          2.400.000
7.200.000  100 %33/3 1

3 

                                  
2
3 3.000.000 

4.500.000   

                                 
1
3 1.500.000 

تعداد   محصوالت
  تولید

فروش نهایی هر 
  واحد

  فروش
  نهایی کل

هزینه 
درصد   خالص بازیافتنی  انفرادی

  هزینه مشترک  تسهیم

  3.000.000  %6/66  4.800.000  2.200.000  7.000.000  875  8000  گلرنگ
  1.500.000  %3/33  2.400.000  صفر  2.400.000  300  8000  گلگون
          7.200.000      

 مرحله مشترک
4.680.000

هزینه مشترک 3.000.000  
هزینه انفرادی 2.200.000  

 هزینه مشترک
1.500.000

 هزینه مشترک
180.000

 فروش هر واحد
ریال 875  

 فروش هر واحد
ریال300  

هر واحد فروش  
ریال 50  

 گلرنگ

واحد8000گلگون واحد8000واحد4000
40%

40%

محصول فرعی20%  
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  بودجه
های است در قالب اطالعات مالی و مقداری ارائه         های مدیریت و یا بودجه برنامهعبارت است از بیان کمی هدف       

  .می توان بودجه را پیش بینی درآمد و برآورد هزینه های یک دوره معین تالیف کرد و. گرددمی
  :انواع بودجه

 بودجه عملیاتی  -1

  ...بودجه فروش، بودجه مقداری تولید، بودجه خرید مواد، بودجه دستمزد، بودجه سربار و : شامل
  

 بودجه مالی -2

  .بودجه ترازنامه پیش بینی شده  ودجه صورت سود و زیان پیش بینی شده، بودجه نقدی،ب: شامل
 بودجه سرمایه ای -3

  شامل بودجه سرمایه ای و بودجه تحقیق و توسعه: شامل
  بودجه فروش

بودجه فروش معموالً ماهانه و برای هر محصول جداگانه تهیه می شود و باید بر حسب نوع مشترک و مناطق فرش تهیه      
  :نظر باشد در بودجه فروش عوامل زیر باید مورد .می شود

  
بودجه فروش سنوات قبل، رشد اقتصادی هر منطقه، رشد جمعیت هر منطقه، سرمایه گذاری های بلند مدت بخش      

  ...دولتی و خصوصی و 
  بودجه فروش

  تیر خرداد اردیبهشت فروردین مناطق
  6700 2400 2300 2000 شمال
  5700 1700 1900 2100 جنوب
  6350  2050  2100  2200  شرق
  7250 2300 2550 2400 بغر

  26000 845 8850 8700  بودجه مقداری فروش
 × × ×  ×  

  1000 1000 1000 1000  قیمت فروش هر واحد
  26.000.000  8.450.000 8.850.000 8.700.000  بودجه ریالی فروش

  
  بودجه مقداری فروش

کاالی ساخته شده در انبار در پایان هر ماه  برای تنظیم بودجه تولید باید سیاست مدیریت از نظر نگهداری موجودی     
  .تعیین و به دفتر بودجه ابالغ شده باشد تا مسئول بودجه سیاست مدیریت را در تنظیم بودجه تولید اعمال نماید
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  بودجه تولید
  4000  بودجه مقداری فروش

  500 موجودی کاالی پایان دوره: اضافه می شود
  4500  تعداد کاالی مورد نیاز

  ) 300( دورهاولموجودی کاالی: می شودکسر
  4200  بودجه مقداری تولید

  )11(مثال 
واحد می باشد با فرض این  16.000، 15.800، 15.300، 14.800به ترتیب  89بودجه مقداری فروش در چهار ماهه اول   

االی ساخته شده در انبار داشته فروش ماه بعد را بصورت موجودی ک%  20که مدیریت مایل است در پایان هر ماه معادل 
  بودجه مقداری تولید در سه ماهه بهار را تنظیم نمایید؟: باشد، مطلوب است
  بودجه تولید

  سه ماهه بهار  خرداد  اردیبهشت فروردین  شرح
  45.900  15.800  15.300  14.800  بودجه مقداری فروش

  3.200  03.20  3.160  3.060  موجودی کاالی پایان دوره: اضافه می شود
  49.100  19.000  18.460  17.860  کاالی مورد نیاز
  ) 2.960(   ) 3.160(   ) 3.060(   ) 2.960(   موجودی کاالی اول دوره: کسر می شود

  46.140  15.800  15.400 14.900  بودجه مقداری تولید
  ) تیر ماه (  16.000 ×% 20 = 3.200و  موجودی آخر دوره  15.800 ×% 20 = 3.160و  15.300 ×% 20 = 3.060
  موجودی اول ماه  14.800 ×% 20 = 2.960

  بودجه مواد مصرفی
  .اگر بودجه مقداری تولید را در میزان مصرفی مواد برای هر واحد ضرب کنیم بودجه مصرفی مواد بدست می آید    

  )12(مثال 
  یاز باشد بودجه مصرفی مواد را بنویسید؟کیلو مواد مورد ن 3مسئله قبل با توجه به اینکه برای هر واحد تولید محصول   

  بودجه مصرفی مواد 
  سه ماهه بهار  خرداد اردیبهشت فروردین  شرح

  46.140  15.800  15.400 14.900 بودجه مقداری تولید
  3  3  3  3  مواد مورد نیاز برای هر واحد

  138.420  47.520  46.200 44.700  بودجه مواد مصرفی
  بودجه خرید مواد

نظیم بودجه مواد باید سیاست مدیریت در مورد نگهداری مواد پایان دوره معیین باشد و به دفتر بودجه ابالغ شده برای ت    
باشد تا مسئول بودجه بتواند سیاست مدیریت را در تنظیم بودجه اعمال نماید که موجودی مواد در پایان هر ماه بر اساس 

  .درصدی از مواد مصرفی ماه بعد منظور می شود
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  اعداد فرضی  بودجه خرید مواد 
  30.000  مصرفی موادبودجه 

  5.000  موجودی کاالی پایان دوره: اضافه می شود
 35.000 مورد نیازمواد

  ) 3.000(   موجودی کاالی اول دوره: کسر می شود
  32.000  خرید موادبودجه مقداری 

  1.000  قیمت هر کیلو مواد
  32.000.000  بودجه ریالی خرید مواد

  )13(مثال 
       واحد  18.000واحد و  15.000 ،واحد 14.000 واحد، 12.000ماهه اول سال به ترتیب  4بودجه مقداری فروش در   

موجودی کاال در پایان هر ماه . ریال الزم است 100کیلو مواد الف از قرار هر کیلو  4برای تولید هر واحد کاال . می باشد
مواد مصرفی ماه بعد در نظر % 20ظر گرفته شده است و موجودی الف در پایان هر ماه معادل فروش ماه بعد در ن% 10معادل 

تنظیم بودجه : ؟ ج)سه ماهه ( تنظیم بودجه مصرفی : تنظیم بودجه مقداری تولید؟ ب: الف: مطلوب است. گرفته شده است
  دو ماهه فروردین و اردیبهشت؟) مقداری و ریالی ( خرید مواد 

  ی تولیدبودجه مقدار
  سه ماهه  خرداد  اردیبهشت  فروردین  شرح

  41.000  15.000  14.000  12.000  بودجه فروش
  1.800  1.800  1.500  1.400  % )10(موجودی کاالی پایان دوره : اضافه می شود
  42.800  16.800  15.500 13.400  کاالی مورد نیاز
  ) 1.200(   ) 1.500(   ) 4001.(   ) 1.200(   % )20(موجودی کاالی اول دوره : کسر می شود

  41.600  15.300  14.100  12.200  بودجه مقداری تولید
 بودجه مصرفی مواد

  خرداد  اردیبهشت فروردین  شرح
  15.300  14.100 12.200  بودجه مقداری تولید

  4  4  4  مواد مورد نیاز برای هر واحد
  61.200  56.400  44.800  بودجه مواد مصرفی

  بودجه خرید مواد
  دوماهه  اردیبهشت  فروردین  شرح

  105.200  56.400  44.800  بودجه مصرفی مواد
  12.240  12.240  11.280  % )20(موجودی کاالی پایان دوره : اضافه می شود
  117.440  68.640 60.080  مواد مورد نیاز
  ) 9.760(   ) 11.280(   ) 9.760(   % )20(موجودی کاالی اول دوره : کسر می شود

  107.680  57.360  50.320  داری خریدبودجه مق
    100  100 100  قیمت هر کیلو مواد

    10.768.000  5.736.000  5.032.000  بودجه ریالی خرید مواد
  56400 ×% 20 = 11280و    61200 ×% 20 = 12240و    48800 ×% 20=  9760
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  )14(مثال 
واحد کاال می باشد و موجودی کاال در پایان  50.000حد و وا 40.000بودجه فروش در سه ماهه بهار و تابستان به ترتیب     

  .واحد می باشد 8000واحد است و موجودی کاالی اول بهار  15.000و  10.000بهار و تابستان به ترتیب 
ز مواد ب کیلو ا 3کیلو از مواد الف و  5برای تولید این کاال از مواد الف و ب استفاده می شود که برای تولید هر واحد کاال     

  .واحد است 300.000واحد و برای مواد ب  30.000موجودی اول دوره بهار برای مواد الف . مورد استفاده قرار می گیرد
از این ویژگی های دو مواد این است که مواد الف در بازار فراوان وجود دارد و هر میزان و هر زمانی که بخواهیم از آن               

نماییم و از مواد ب در انبار به میزان کافی وجود دارد و در هیچ یک از دوره ها نیاز به خرید آن         می توانیم خریداری
بودجه خرید مواد : تنظیم بودجه مصرفی مواد الف و ب؟ ج: تنظیم بودجه مقداری تولید؟ ب: الف: مطلوب است. نمی باشد

  الف و ب به تفکیک؟
  بودجه مقداری تولید                                        

  تابستان  بهار  شرح
  50.000  40.000  بودجه فروش

  15.000 10.000 % )10(موجودی کاالی پایان دوره: اضافه می شود
  65.000 50.000  کاالی مورد نیاز
  ) 10.000(   ) 8.000(   % )20(موجودی کاالی اول دوره : کسر می شود

  0055.0  42.000  بودجه مقداری تولید

  بودجه خرید مواد ب   بودجه خرید مواد الف
  تابستان  بهار شرح  تابستان بهار شرح

  165.000  126.000  بودجه مصرفی مواد  275.000 210.000  بودجه مصرفی مواد
  9.000  174.000  وره موجودی کاالی پایان د: اضافه می شود    صفر  صفر موجودی کاالی پایان دوره : اضافه می شود
  174.000  300.000  مواد مورد نیاز    275.000  210.000  مواد مورد نیاز
  )174.000(   ) 30.000(   موجودی مواد اول دوره : کسر می شود    )صفر (   ) 30.000(   موجودی مواد اول دوره : کسر می شود

  صفر  صفر  بودجه مقداری خرید    275.000  180.000  بودجه مقداری خرید
  
     

 

  بودجه مصرفی مواد ب    بودجه مصرفی مواد الف
  تابستان  بهار  شرح    تابستان  بهار  شرح

  55.000  42.000  بودجه مقداری تولید    55.000  42.000  بودجه مقداری تولید
  3  3  مواد مورد نیاز برای هر واحد    5  5  مواد مورد نیاز برای هر واحد

  165.000  126.000  مواد مصرفیبودجه  275.000 210.000  بودجه مواد مصرفی
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  بودجه دستمزد
اگر بودجه مقداری تولید را در ساعات مورد نیاز برای ساخت یک واحد کاال ضرب کنیم، بودجه ساعتی دستمزد محاسبه      

  .می شود و اگر آن را در نرخ هر ساعت ضرب کنیم بودجه ریالی دستمزد محاسبه می شود
  اعداد فرضی بودجه دستمزد

 30.000 مقداری تولیدبودجه
  4  ساعات مورد نیاز برای یک واحد

  120.000  بودجه ساعتی دستمزد
  1.000  نرخ ساعتی دستمزد

  000120.000.  ریالی دستمزدبودجه 
    

  )15(مثال 
  :فروش های پیش بینی شده برای سه ماهه اول سال آتی برای شرکت دارویی خوزستان به شرح زیر است    

  قیمت فروش هر واحد  اد فروشتعد خرداد اردیبهشت فروردین  مناطق
  ریال 200  20000 %20 %30 %50  اصفهان
  ریال 200  30000 %15 %30 %55  شیراز
  ریال 200  10000 %25 %25 %50  یزد
  ریال 200  40000  %25  %25  %50  اهواز

جدول تولید به شرح واحد باشد و  10000که میزان موجودی در ابتدا و پایان دوره سه ماهه برابر با  شرکت انتظار دارد    
پیش بینی فروش بر حسب تعداد  -الف : مطلوب است. می باشد% 15و خرداد % 30 و اردیبهشت% 55فروردین : زیر می باشد

موجودی ابتدای دوره . ( تنظیم جدول موجودی پایان ماه بر حسب تعداد –ب . و مبلغ برای هر یک از ماه های دوره سه ماهه
  ).واحد می باشد  10000

  ودجه مقداری فروشب
  سه ماهه  خرداد  اردیبهشت فروردین مناطق
  20000  % )20( 4.000  % )30(6.000 % )50(10.000  اصفهان
  30000  % )15(  4.500  % )30(  9.000  % )55(  16.500  شیراز
  10000  % )25( 2.500  % )25(2.500 % )50(5.000 یزد

  40000  % )25( 10.000  ) %25(10.000 % )50(20.000 اهواز
  100.000  21.000 27.500 51.5000 جمع بودجه مقداری فروش

 × × × ×  
  ریال 200  ریال 200 ریال200 ریال200  قیمت فروش فروش
 20.000.000  4.200.000  5.500.000 10.300.000  بودجه ریالی فروش
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  :طریقه محاسبه جهت بدست آوردن موجودی پایان دوره
  تعداد موجودی اول دوره+ تعداد تولید طی دوره  =مقدار فروش + داد موجودی پایان دوره تع

10.000       +100.000     =    x          +10.000  
   x = 100.000مقدار تولید سه ماهه  

فروردین % 55                                    =  55.000  
دیبهشت ار% 30                =  100.000  =  30.000  

خرداد    % 15                                   =  15.000  
  
  

  جدول موجودی پایان دوره
  سه ماهه  خرداد اردیبهشت فروردین شرح

  10.000  16.000  13.500  10.000  موجودی اول دوره
  100.000  15.000  30.000  55.000  تولید طی دوره

  110.000  31.000  43.500  65.000  آماده برای فروش
  ) 100.000(   ) 21.000(   ) 27.500(   ) 51.500(  )بودجه مقداری ( فروش رفته 

  10.000  10.000 16.000 13.500  موجودی پایان دوره
  

  )16(مثال 
ی هادایره تحقیقات و بازاریابی شرکت فروش. شرکت تولیدی پارس سازنده دو نوع ماشین تحریر دستی و برقی می باشد    

  :سال آتی را به شرح زیر برآورد نموده است
 اردیبهشت فروردین شرح

  واحد75.000 واحد25.000  برآورد فروش صنعت 
  %10  %20  سهم شرکت پارس

  ریال45.000 ریال180.000  قیمت فروش هر واحد
  :کارکنان فروش هر یک از مناطق برآوردهایی را به شرح زیر ارائه نموده اند

 اردیبهشت نفروردی مناطق
  1800 1200 شمال
  4200 3000 غرب

  2000 1800 جنوب
  8.000  6.000  جمع
به منظور تهیه برآورد قابل قبول سرپرست دایره بودجه برآوردهای انجام شده توسط دایره تحقیقات و بازاریابی و       

برآوردی که بدین ترتیب محاسبه می شود با  .کارکنان فروش را با یک دیگر ادغام نموده و میانگین آن را محاسبه می نماید

  نمونه محاسبه موجودی پایان دوره
  20.000موجودی اول دوره           

  100.000تولید طی دوره             
  120.000آماده برای فروش          
   ) 9.000( فروش رفته                 

 30.000موجودی پایان دوره         
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: مطلوب است. های موجود و برآورد کارکنان فروش بین مناطق سرشکن و به آنها اختصاص داده می شودتوجه به نسبت
  تنظیم بودجه فروش بر حسب مناطق و هر محصول؟

55.000 = 2 ÷ 11.000 = 6.000  +5.000 = 20 %× 25.000  
77.500 = 2 ÷ 15.500 = 8.000  +7.500 = 10 %× 75.000  

                                  
1200
6000 =  1.100                       1800

8000 =  1.744  

55.000  =                  3000
6000 =  2.750  77.500  =                  4200

8000 =  4.0690  

                                 
1800
6000 =  1.650                                          

2000
8000 =  1.937  

  
  بودجه مقداری فروش

  ماشین تحریر دستی  ماشین تحریر برقی  مناطق
  1.744 1.100 شمال
  4.069 2.750 غرب

  1.937 1.650 جنوب
  7.750 5.500 جمع بودجه مقداری فروش

  × ×  
  ریال 45.000  ریال 180.000  قیمت فروش فروش
 0.00075.348 00.0000.990  بودجه ریالی فروش

  
  )17(مثال 

     کت ایران تولید کننده یک نوع کاالست که فروش های دومین و سومین دوره سه ماهه سال آتی به ترتیبشر      
طبق تصمیمات شرکت در نظر است سطوح موجودی پایان دومین دوره . واحد برآورد گردیده است 80.000و  واحد 23.000

  .ه استواحد کاالی ساخته شد 8.000سه ماهه و سومین دوره سه ماهه شامل 
واحد مواد اولیه ب مصرف می شود و هر واحد محصول تولید شده  5واحد مواد اولیه الف و  2در تولید هر واحد محصول      

  .پس از بسته بندی و قراردادن در جعبه به بازار ارائه می شود
      واحد و مواد 15.000الف  واحد و مواد 125.000جعبه : موجودی مواد در ابتدای دومین سه ماهه به شرح زیر است     
  .واحد 45.000ب 

برای قرار دادن محصوالت در داخل جعبه ها هیچ گونه نیازی به خرید جعبه در طی دومین و سومین دوره سه ماهه        
  لحظه خرید مواد الف دارای هیچ گونه محدودیتی نبوده و در هر . زیرا جعبه به میزان کافی در اختیار می باشد. نمی باشد

واحد خریداری  10.000واحد یا مضربی از  10.000مواد ب باید به مقدار . می توان هر مقدار دلخواه از آن خریداری نمود
در نظر است که موجودی مواد ب در پایان هر یک از دومین دوره سه ماهه و سومین دوره سه ماهه حداق برابر با . شود

        تنظیم بودجه مقداری تولید؟ –الف : مطلوب است. استاندارد مقدار خرید باشد واحد یا هر مقدار نزدیک تر به 30.000
  ؟)خرید جعبه، مواد الف و مواد ب ( تنظیم بودجه خرید  –تنظیم بودجه مصرفی جعبه، مواد الف و مواد ب ج  –ب 
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  بودجه مقداری تولید
  سومین دوره سه ماهه  دومین دوره سه ماهه  شرح

  80.000  23.000  بودجه فروش
  0005.  00025.  موجودی کاالی پایان دوره : اضافه می شود
  85.000  48.000  کاالی مورد نیاز
  ) 00025.(   ) 8.000(   موجودی کاالی اول دوره : کسر می شود

  00060. 00004.  بودجه مقداری تولید
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  جعبهبودجه خرید 
  سومین دوره سه ماهه  دومین دوره سه ماهه  شرح

  60.000  40.000  صرفی موادبودجه م
  25.000  85.000 موجودی کاالی پایان دوره : اضافه می شود
  85.000 125.000  مواد مورد نیاز
  ) 85.000(  )000125.( موجودی مواد اول دوره: کسر می شود

  صفر  صفر  بودجه مقداری خرید
  

  جعبهبودجه مصرفی 
  سومین دوره سه ماهه  دومین دوره سه ماهه  شرح

  60.000  40.000  مقداری تولیدبودجه 
  1 1  مواد مورد نیاز برای هر واحد

  00060. 00040.  بودجه مواد مصرفی

  مواد الفبودجه مصرفی 
  سومین دوره سه ماهه  دومین دوره سه ماهه  شرح

  60.000  40.000  بودجه مقداری تولید
  2 2  مواد مورد نیاز برای هر واحد

  000120. 00080.  بودجه مواد مصرفی

  مواد ببودجه مصرفی 
  سومین دوره سه ماهه  دومین دوره سه ماهه  شرح

  60.000  40.000  بودجه مقداری تولید
  5  5  مواد مورد نیاز برای هر واحد

  000300.  000200.  بودجه مواد مصرفی
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  مواد الفبودجه خرید 
  ماههسومین دوره سه     دومین دوره سه ماهه  شرح

  120.000    80.000  بودجه مصرفی مواد
  صفر    صفر موجودی کاالی پایان دوره : اضافه می شود
  120.000    80.000  مواد مورد نیاز
  ) 45.000(     ) 00015.(   موجودی مواد اول دوره : کسر می شود

  75.000   65.000  بودجه مقداری خرید
  مواد ببودجه خرید 

  اصالح شده  سومین دوره سه ماهه  اصالح شده دومین دوره سه ماهه شرح
  300.000  300.000  200.000 200.000  بودجه مصرفی مواد

  35.000  30.000  35.000  30.000 موجودی کاالی پایان دوره : اضافه می شود
  335.000  330.000  235.000  230.000  مواد مورد نیاز
  ) 35.000(   ) 30.000(   ) 00054.(   ) 00045.(   موجودی مواد اول دوره : کسر می شود

  300.000  300.000  190.000  185.000  بودجه مقداری خرید
  

  یابی استانداردهزینه
ای هستند که به تولید یک واحد یا تعداد محصول طی یک دوره های از پیش تعیین شده، هزینههای استانداردهزینه     

برای تولید یک واحد محصول . های مورد انتظار مدیریت استدارد، هزینهیابی استانهزینه. شودمشخص در آینده مربوط می
  .تواند مورد استفاده قرار گیردیابی استاندارد میای و سفارش کار، هزینهیابی مرحلهدر هر دو سیستم هزینه

  یابی استاندارداستفاده هزینه) موارد ( اهداف 
 هاکنترل هزینه -1

مدیریت در تولید محصوالت با کمترین هزینه که مطابق با کیفیت از پیش تعیین ها کمک به هدف از کنترل هزینه
   های استاندارد را با ای هزینهدهد تا به ضرورت دورهای استاندارد این امکان را به مدیریت میهزینه. شده باشد

  .های واقعی برای اندازه گیری نتایج عملیات و اصالح عدم کارایی مقایسه نمایدهزینه
 ایبرنامه ریزی بودجه -2

های از پیش تعیین شده برای برای این که هر دو نشانگر هزینه. یابی استاندارد و بودجه تقریباً شبیه هم هستندهزینه
  .آیدهای استاندارد در سطح فعالیت به دست میقع بودجه از حاصلضرب هزینهادر و. باشددوره زمانی معین می

 ثبت عملیات -3

زمانی که     : بطور مثال. یابی استاندارد کاهش یابدگیری هزینهیات ممکن است در اثر بکارثبت جزئیات عمل
تواند فقط به صورت مقداری یا شود کارت حسابداری انبار میهای استاندارد نگهداری میها به هزینهموجودی

  .تعدادی عمل گردد
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  تعیین استانداردها
یابی استاندارد مربوط به تعیین استانداردهای مواد مستقیم، دستمزد مستقیم و سربار قسمت اصلی هر سیستم هزینه    

  :مشابه مثال زیر. باشدساخت می
  :باشدهای استاندارد به قرار زیر میبرای تولید یک واحد محصول هزینه

 هزینه استاندارد یک واحد محصول
  ریال 15 ریال5کیلو مواد از قرار هر کیلو3  مواد مستقیم الف
  ریال 20 ریال4کیلو مواد از قرار هر کیلو5  مواد مستقیم ب
  ریال 60 ریال10ساعت از قرار هر ساعت3  دستمزد مستقیم

  ریال 30 ریال5ساعت از قرار هر ساعت6  سربار ساخت
  ریال 125 هزینه استاندارد یک واحد محصول

  )نرخ و مقدار ( تعیین استانداردهای مواد 
هزینه حمل و سایر : که شامل. گردداصوالً نرخ استاندارد مواد مستقیم توسط تدارکات یا حسابداری صنعتی تهیه می    

  .شودهایی که شرکت باید برای تهیه مواد اولیه و رسیدن آن به موقعیت قابل استفاده پرداخت نماید میهزینه
شده توسط دایره مهندسی صنایع یا طراحی که نمونه تولید محصول  مقدار استاندارد مواد مستقیم بر اساس اطالعات تهیه    

  .باشدمی ،نمایدرا مشخص می
  )نرخ و ساعت ( تعیین استاندارد دستمزد مستقیم 

ساعات استاندارد . آیدهای دستمزد بر کل ساعت همان مرکز بدست مینرخ استاندارد دستمزد مستقیم از کل هزینه    
شود و در تعیین ساعت کار استاندارد برای یک واحد محصول وضعیت و نوع ن سنجی استفاده میدستمزد مستقیم از زما

  .باید در نظر گرفته شود.... آالت، شرایط انجام کار، موجود بودن مواد و ماشین
  تعیین نرخ استاندارد سربار ساخت 

که بودجه قابل . باشدسربار کارخانه می انعطافبودجه قابل معموالً تعیین نرخ استاندارد سربار کارخانه در ارتباط با تهیه       
  .شودانعطاف برای سطوح مختلف فعالیت تهیه می

       y = a + bx ↔کل سربار ساخت برآورد شده = سربار ثابت بودجه شده ) + نرخ سربار متغیر  ×سطح فعالیت ( 
نرخ استاندارد سربار . فعالیت برای دوره مالی بعد معلوم شودنرخ استاندارد سربار ثابت کارخانه باید سطح  برای تعیین    

   :گرددبه صورت زیر محاسبه می) سربار ساخت ( ثابت کارخانه 

 = نرخ استاندارد سربار ثابت کارخانه 
  سطح ظرفیت عادی ساعت بودجه شده سربار ثابت بودجه شده

  انحراف مواد
  .گرددهای زیر  محاسبه میو با فرمول. گویندر یا کمتر باشد آن را انحراف مواد میاگر نرخ مواد از نرخ استاندارد بیشت   

  انحراف نرخ مواد در زمان خرید=  مقدار خرید واقعی مواد   ) نرخ واقعی مواد   -نرخ استاندارد مواد  ( 
  مصرفمواد در زمان  نرخانحراف =  مقدار مصرف واقعی مواد   ) نرخ واقعی مواد   -نرخ استاندارد مواد  ( 

  مصرف موادانحراف =  مقدار خرید واقعی مواد   ) مصرف واقعی مواد   -مصرف استاندارد در سطح تولید واقعی  ( 
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  )18(مثال 
اطالعات واقعی به شرح زیر    . ریال 400کیلو مواد از قرار هر کیلو  5هزینه استاندارد یک واحد محصول عبارت است از    

کیلو گرم که  5.200مواد مصرف شده ریال  420لو گرم از قرار هر کیلو کی 5.500خریداری شده  مواد :باشدمی
  محاسبه انحراف مواد؟: مطلوب است. واحد محصول تولید گردیده است 1100

  انحراف نرخ مواد در زمان خرید=  مقدار خرید واقعی مواد   ) نرخ واقعی مواد   -نرخ استاندارد مواد  ( 
  انحراف نرخ مواد در زمان خرید=  5.500)  420 – 400= (  110.000 ↔ف نا مساعد انحرا   

  انحراف نرخ مواد در زمان مصرف=  مقدار مصرف واقعی مواد   ) نرخ واقعی مواد   -نرخ استاندارد مواد  ( 
  انحراف نرخ مواد در زمان مصرف=  5.200)  420 – 400= (  104.000 ↔انحراف نا مساعد    

  انحراف مصرف مواد=  مقدار خرید واقعی مواد   ) مصرف واقعی مواد   -مصرف استاندارد در سطح تولید واقعی  ( 
  انحراف مصرف مواد =  400 ) 5.200-)  4 × 1100( (=   -120.000- ↔انحراف مساعد    

  انحراف دستمزد
   های زیر  محاسبه و با فرمول. گوینداف دستمزد میاگر نرخ دستمزد از نرخ استاندارد بیشتر یا کمتر باشد آن را انحر   
  .گرددمی

  دستمزدانحراف نرخ =  ساعت دستمزد واقعی ) نرخ واقعی دستمزد   -  دستمزدنرخ استاندارد ( 
  کارایی دستمزدانحراف =    نرخ استاندارد دستمزد) واقعی ساعت دستمزد  -ساعات استاندارد در سطح تولید واقعی   (

  
  )19(مثال 

ساعت از  6ریال و دستمزد مساقیم  320کیلو مواد از قرار هر کیلو  3استاندارد تولید یک واحد محصول عبارت است از     
کیلو گرم از قرار هر کیلو  3.500مواد مستقیم خریداری شده : اطالعات واقعی به شرح زیر است. ریال 260قرار هر ساعت 

ریال که طی  250ساعت از قرار ساعتی  6500دستمزد مستقیم . کیلو گرم 3.200ریال و مواد مستقیم مصرف شده  350
  محاسبه انحراف مواد و انحراف دستمزد؟: مطلوب است. واحد محصول تولید شده است 1.160دوره 

  انحراف نرخ مواد در زمان خرید=  3.500)  350 – 320= (  105.000 ↔انحراف نا مساعد    
  انحراف نرخ مواد در زمان مصرف=  3.200)  350 – 320= (  96.000 ↔انحراف نا مساعد    

  انحراف مصرف مواد=  320 ) 3.200-)  3 × 1160( (=   -89.600- ↔انحراف مساعد    
  انحراف نرخ دستمزد=  6.500)  250 – 260= (   - 65.000 ↔انحراف مساعد    

  انحراف کارایی=  260 ) 6.500-)  6 × 1160( (=   -119.600- ↔انحراف مساعد 
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  انحراف سربار
زیر را ابتدا محاسبه کنیم و یا داشته باشیم تا بتوانیم انحرافات سربار را محاسبه  عمل 4برای محاسبه انحراف سربار باید    

  :نماییم

  سربار مجاز بر اساس  1سربار واقعی
  2  ساعات کارکرد واقعی 

  سربار مجاز بر اساس 
  3  در سطح تولید واقعی ت استانداردساعا

 ×××                       سربار ثابت بودجه شده       ×××                     سربار ثابت بودجه شده       ×××سربار ثابت واقعی 

  ساعات استاندارد در سطح تولید  ×××نرخ سربار متغیر     ×ساعات کارکرد واقعی   ×××واقعی  متغیرسربار 
  ×××نرخ سربار متغیر     ×واقعی                      

                  ××××                                           ××××                                              ×××× 
 4سربار جذب شده

  یا 

  4سربار جذب شده
  ساعات استاندارد در سطح تولید

 ×××نرخ کل سربار              ×واقعی               
  ساعات استاندارد در سطح تولید

 ×××نرخ سربار ثابت       ×واقعی                      
  ساعات استاندارد در سطح تولید  ××××                                          

  ×××نرخ سربار متغیر       ×واقعی                   
                                             ××××  

  در حالت یک انحرافی انحراف کلی سربار  =  1 – 4                                      
  در حالت دو انحرافی                                                                                     انحراف قابل کنترل سربار  =  1 – 3                             

  سربار   ) ظرفیت ( انحراف حجم =  3 – 4                      
  در حالت سه انحرافی  انحراف کارایی سربار  =  2 – 3                                         انحراف هزینه سربار  =  1 – 2                                    

  سربار   ) ظرفیت ( انحراف حجم =  3 – 4                      
  )20(مثال 

استانداردهای زیر را برای تولید یک واحد محصول برای . نمایدیابی استاندارد استفاده میشرکت غدیر که از سیستم هزینه    
  :ارائه نموده است 88سال 

 هزینه استاندارد یک واحد محصول
  ریال 750 ریال250 قرار هر کیلوکیلو از3  مواد مستقیم

  ریال 3.750 ریال750 ساعت از قرار هر ساعت5  دستمزد مستقیم
  ریال 1.500 ریال300 از قرار هر ساعت  سربار متغیر ساخت
  ریال 2.000 ریال400 از قرار هر ساعت  سربار ثابت ساخت

  ریال 8.000  هزینه استاندارد یک واحد محصول
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باشد و سربار ساخت بودجه شده شرکت بر اساس ساعت کار مستقیم می 40000ورد انتظار در هر دوره م ظرفیت عادی    
  :باشدهای واقعی به شرح زیر میاطالعات و هزینه. ظرفیت موردانتظار بوده است

  ریال 260کیلوگرم از قرار هر کیلوگرم   25000:  مواد خریداری شده
  کیلوگرم 23100:  مواد مصرف شده

  ریال 730ساعت از قرار هر ساعت   40100: مزد مستقیمدست
  ریال 30.000.000سربار واقعی کارخانه جمعاً 

   بار؟رانحرافات مواد، دستمزد و س: مطلوب است. واحد 7800) محصول تکمیل شده ( تولید واقعی 

16.000.000  =40000  =400     →      
سربار ثابت بودجه شده
  نرخ سربار ثابت       =   سطح ظرفیت عادی

  انحراف نرخ مواد در زمان خرید=  مقدار خرید واقعی مواد   ) نرخ واقعی مواد   -نرخ استاندارد مواد  ( 
  انحراف نرخ مواد در زمان خرید=  25000)  260 – 250= (  250.000 ↔انحراف نامساعد    

  انحراف نرخ مواد در زمان مصرف=  واقعی مواد    مقدار مصرف) نرخ واقعی مواد   -نرخ استاندارد مواد  ( 
  انحراف نرخ مواد در زمان مصرف=  23100)  260 – 250= (  231.000 ↔انحراف نامساعد    

  انحراف مصرف مواد=  مقدار خرید واقعی مواد   ) مصرف واقعی مواد   -مصرف استاندارد در سطح تولید واقعی  ( 
  انحراف مصرف مواد =  250 ) 23100-)  3 × 7800( (=   -75.000- ↔انحراف مساعد    

  دستمزدانحراف نرخ =  ساعت دستمزد واقعی ) نرخ واقعی دستمزد   -نرخ استاندارد دستمزد  ( 
  انحراف نرخ دستمزد=  40100)  730 – 750= (   -  802.000 ↔انحراف مساعد    

  کارایی دستمزدانحراف =  نرخ استاندارد دستمزد  ) مزد واقعیساعت دست  -ساعات استاندارد در سطح تولید واقعی  (  
  انحراف کارایی دستمزد=  750 ) 40100- )  5 × 7800( (=   825.000-  ↔مساعد ناانحراف 

4  3 2  1  
 )300+400 = (700 16.00.000 16.00.000 30.000.000 )7800×5(700 ← 27.300.000 )7800×5(300←11.700.000 40100×300← 12.030.000 

27.300.000   27.700.000 28.030.000   30.000.000 
  

  در حالت یک انحرافی انحراف کل سربار  ) 1-4( → 30.000.000 – 27.300.000=  2.700.000نا مساعد               
  در حالت دو انحرافی                                                                                                                                        انحراف قابل کنترل سربار      ) 1-3( → 30.000.000 – 27.700.000=  2.300.000نا مساعد     

  سربار  ) ظرفیت ( انحراف حجم ) 3-4( → 27.700.000 – 27.300.000=  400.000نا مساعد 
  

  انحراف هزینه سربار  ) 1-2( → 30.000.000 – 28.030.000=  1.970.000د نا مساع            
  در حالت سه انحرافی انحراف کارایی سربار  ) 2-3( → 28.030.000 – 27.700.000=  330.000نا مساعد               

  سربار  ) ظرفیت ( انحراف حجم ) 3- 4( → 27.700.000 – 27.300.000=  400.000نا مساعد   
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  )21(مثال 
  :های استاندارد یک واحد محصول به شرح زیر استکند و هزینهیابی استاندارد استفاده میشرکتی از سیستم هزینه

  هزینه استاندارد یک واحد محصول
  ریال 100  ریال 50  کیلو از قرار هر کیلو 2  مواد مستقیم

  ریال 240  ریال 80  ساعت از قرار هر ساعت 3  دستمزد مستقیم
  * 11ر ساخت متغیر سربا

213=  71) ثابت و متغیر ( نرخ کل سربار
  60سربار ساخت متغیر   ریال 213  3

  ریال 553 هزینه استاندارد یک واحد محصول
  :اطالعات واقعی به شرح زیر است    

  ریال 49کیلوگرم از قرار هر کیلوگرم   4500:  مواد خریداری شده
  کیلوگرم 4200:  مواد مصرف شده
497.250=  5850ساعت واقعی دستمزد ( ریال بوده است   85ریال که از قرار ساعتی  497.250: دستمزد مستقیم

85 (  
  ریال 61.950ریال و سربار متغیر واقعی 363.000سربار ثابت واقعی جمعاً 

رای دره مالی به شرح زیر      ب) ساخت ( موجودی اول دوره و پایان دوره وجود ندارد و بودجه قابل انعطاف سربار کارخانه 
  )سربار ثابت بودجه شده می باشد  360.000نرخ سربار متغیر و  *x11  +360.000  =y   )11: باشدمی

مطلوب . ریال به فروش رسید 1000واحد آن از قرار هر واحد  1650واحد بوده که  1800محصول تولید شده در طی سال 
   ر؟انحرافات مواد، دستمزد و سربا: است

  انحراف نرخ مواد در زمان خرید=  4500)  49 – 50= (  - 4500 ↔انحراف مساعد    
  انحراف نرخ مواد در زمان مصرف=  4200)  49 – 50= (  - 4200 ↔انحراف مساعد    
  انحراف مصرف مواد =  50 ) 4200- )  2 × 1800( (=   30.000- ↔مساعد ناانحراف    

  انحراف نرخ دستمزد=  5850)  85 – 80= (   292.500 ↔مساعد ناانحراف    
  انحراف کارایی دستمزد=  80 ) 5850-)  3 × 1800( (=   36.000-  ↔مساعد ناانحراف 

4  3 2 1  
)1800× 3 (71 ← 383.400 360.000 360.000 363.000  

)1800× 3 (11 ← 59.400 5850×11 ← 64.350 61.950  
383.400  419.400  424.350   424.950  

  در حالت یک انحرافی انحراف کل سربار  ) 1-4( → 424.950 – 383.400=  41.500نامساعد                           
  در حالت دو انحرافی                                                                                                                                        انحراف قابل کنترل سربار      ) 1-3( → 424.950 – 419.400=  5.550نامساعد                     

  سربار  ) ظرفیت ( انحراف حجم ) 3-4( → 419.400 – 383.400=  36.000نامساعد             
  نحراف هزینه سربار  ا) 1-2( → 424.950 – 424.350=  600نامساعد                                
  در حالت سه انحرافی انحراف کارایی سربار  ) 2-3( →424.350 – 419.400=  4.950نامساعد                              
  سربار  ) ظرفیت ( انحراف حجم ) 3-4( → 419.400 – 383.400=  36.000نامساعد              
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  یابی استانداردثبت حسابداری هزینه
  . شودگیرد که فقط روش یگانه آن مطرح میروش یگانه، ناقص، و مختلط صورت می 3یابی استاندارد به بت حسابداری در هزینهث    
به قیمت استاندارد در کاالی در جریان ساخت بدهکار یا ) مواد، دستمزد، سربار ( های تولید در روش یگانه کلیه هزینه     

  :ه شرح زیر استهای آن بگردد که ثبتمنعکس می
  .گرددمی بدهکارباشد  نامساعدشود و اگر انحرافات می بستانکارباشد  مساعدانحرافات اگر : نکته*  

  :ثبت خرید مواد
  )مقدار خرید واقعی  ×نرخ استاندارد (   کنترل مواد     
  ) مقدار خرید واقعی  ×نرخ واقعی (   های پرداختنی   حساب/ بانک                  
  اختالف این دو در حساب انحراف نرخ مواد                   

  :در حل مسئله قبلی
  )مقدار خرید واقعی  ×نرخ استاندارد  ← 4500 × 50(     225.000کنترل مواد       

   ) مقدار خرید واقعی  ×نرخ واقعی  ← 4500 × 49(        220.500بستانکاران     / بانک                  
       4500        انحراف نرخ مواد                   

  :ثبت مصرف مواد
  )مصرف استاندارد در سطح تولید واقعی  ×نرخ استاندارد مواد (   کنترل کاالی در جریان ساخت     

  ) مصرف واقعی مواد  ×نرخ استاندارد (   کنترل مواد                                       
  :له قبلیدر حل مسئ

  )  2 × 1800 × 50(     180.000کنترل کاالی در جریان ساخت     
    30.000انحراف مصرف مواد                   

  )   4200 × 50(        220.500کنترل مواد                                           
دهند به این صورت که ثبت خرید مواد را به نرخ م میثبت خرید مواد و مصرف مواد به طریقی دیگر نیز انجا: نکته*     

نمایند و انحراف نرخ مواد در زمان مصرف و انحراف کنند و ثبت مصرف مواد را در قیمت استاندارد ثبت میواقعی ثبت می
  . )شودانحراف مواد یا انحراف مصرف در بهای تمام شده حساب و آورده می(  .گرددمصرف مواد در این ثبت منظور می

  :به روش دیگر
  :ثبت خرید مواد

  )مقدار خرید واقعی  ×نرخ واقعی   ←  4500 × 49(         220.500کنترل مواد  
  )  مقدار خرید واقعی ×نرخ واقعی  ←  4500 × 49(      220.500های پرداختنی      حساب/ بانک                  

  :ثبت مصرف مواد
  ) مصرف استاندارد در سطح تولید واقعی ×نرخ استاندارد   ←   2 × 1800 × 5(       180.000   کنترل کاالی در جریان ساخت 

   30.000                  انحراف مصرف مواد
  ) واقعی مصرف ×نرخ واقعی   -  4200 × 49(       205.800کنترل مواد                                               

   4200انحراف نرخ مواد                                             
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  :ثبت دستمزد هنگام تنظیم لیست
  )  5850 × 85 ←ساعات واقعی   ×نرخ واقعی (       497.250کنترل دستمزد         

  497.250دستمزد پرداختنی                                    
  :ثبت پرداخت دستمزد

  497.250        دستمزد پرداختنی
   497.250بانک                                         

  :ثبت تخصیص دستمزد
  ) استاندارد در سطح تولید واقعی ساعات ×نرخ استاندارد   ←   3 × 1800 × 80(      432.000کنترل کاالی در جریان ساخت    

   29.250                 نرخ دستمزدانحراف 
  36.000زد              انحراف کارایی دستم

  ) واقعی ساعات ×نرخ واقعی   ←  5850 × 85(       250.497         دستمزدکنترل                                       
  :ثبت سربار واقعی

  ) 1عامل (                    424.950کنترل سربار        
  24.9504بانک                                         

  :ثبت سربار جذب شده
  ) 4عامل (                    383.400کنترل کاالی در جریان ساخت        

  400.383سربار ساخت جذب شده                                               
  :ثبت بستن سربارها

  ) 4عامل (                    383.400سربار ساخت جذب شده        
  )             شود چون نامساعد در مسئله بود با بدهکار بسته می(         600هزینه سربار                    انحراف

      4.950انحراف کارایی سربار               
      36.000انحراف حجم سربار                

  ) 1عامل (       950.424کنترل سربار                                                
  :ثبت کاالی تولید شده طی دوره

  )تعداد تولید واقعی  × هزینه استاندارد یک واحد محصول  ←  1800 × 553(         995.400کنترل کاالی ساخته شده    
   995.400                کنترل کاالی در جریان ساخت                     

  ):شود به دو روش زده می( ثبت فروش 
  :به قیمت استاندارد

  )تعداد فروش  × هزینه استاندارد یک واحد محصول ← 1650 × 553(       912.450بهای تمام شده کاالی فروش رفته 
  912.450کنترل کاالی ساخته شده                                    

  :اربه قیمت باز
  )تعداد فروش  × قیمت فروش ← 1650 × 1000(          1.650.000بانک            

  1.650.000فروش                               
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  بستن انحرافات
  :گرددبستن انحرافات به دو حالت مطرح می        
 .اگر انحرافات از نظر موسسه کم اهمیت باشد باید همه آنها را با بهای تمام شده کاالی فروش رفته بسته شود -1

وسسه با اهمیت باشد باید آنها را به کنترل مواد و کاالی در جریان ساخت و کاالی ساخته اگر انحرافات از نظر م -2
یعنی ابتدا تسهیم انحرافات را انجام داده و سپس به . کنیمو بهای تمام شده کاالی فروش رفته سرشکن می شده

 .نماییمهای فوق منظور میحساب

  :شودافات موسسه کم اهمیت باشد به صورت زیر بسته میبا توجه به اینکه در مسئله قبل انحر: حالت اول
  132.300بهای تمام شده کاالی فروش رفته   

  4.500انحراف نرخ مواد                           
  30.000انحراف مصرف مواد                                     
  29.250انحراف نرخ دستمزد                                    
  36.000انحراف کارایی دستمزد                                
  600انحراف هزینه سربار                                        
  4.950انحراف کارایی سربار                                    
  36.000انحراف حجم                                            

  ف . ک . ت . ب     زیانصورت سود و 
   912.450    1.650.000  فروش

   132.300  )1.044.750( بهای تمام شده
   1.044.750  605.250 سود ناخالص

  )22(مثال 
  :باشدهای استاندارد یک واحد محصول به قرار زیر میباشد و هزینهیابی استاندارد میهزینهشرکتی دارای سیستم      

   30              ریال           10از قرار هر ساعت    ساعت  4مواد مستقیم  
   48     ریال               12ساعت   از قرار هر ساعت   4دستمزد مستقیم  

   40ت                                                                       سربار ساخ
         118                           هزینه استاندارد یک واحد محصول                 

مبنای جذب سربار کارخانه ساعات کار . باشدمی y = a + 6xبودجه قابل انعطاف کارخانه از جهت سربار طبق فرمول       
  :باشداطالعات واقعی به شرح زیر می. باشدساعت می 1000باشد و بودجه ساعات تولید مستقیم می

  ریال 11کیلو از قرار هر کیلو    1000ده مواد مستقیم خریداری ش
  کیلو 750مواد مصرف شده     

10450=  11نرخ واقعی دستمزد  ( ریال      10450ساعت جمعاً  950دستمزد مستقیم واقعی   
950  (  

 3سربار در انحرافات مواد، دستمزد، : مطلوب است. باشدواحد می 240تولید واقعی . ریال است 9430سربار ساخت واقعی   
  حالت انحرافی و ثبت در دفتر روزنامه؟
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سربار ثابت بودجه شده=    x  1000    =4=  400) باشد نرخ سربار متغیر می y = a + 6x  )6  طبق فرمول
نرخ سربار ثابت =     سطح ظرفیت ساعات

40=  10نرخ کلی سربار 
  بتثا 4+ متغیر  6=  10)  نرخ سربار ثابت 4(    4

  انحراف مواد در زمان خرید=  1000)   11  - 10= ( 1000انحراف نامساعد 
  انحراف نرخ مواد در زمان مصرف=  1000)   11  - 10= (  750انحراف نامساعد 

  مصرف موادانحراف =  ])  750 –)  240  × 3([ =  300انحراف نامساعد 
  زدانحراف دستم=  950)   11  - 12= (  -950انحراف مساعد 
  انحراف کارایی دستمزد=  ])  950 –)  240  × 4([ =  -120انحراف مساعد 

4  3 2 1  
   سربار ثابت واقعی 4.000 4.000 9.600 ← 10) 4 ×240(

   واقعی متغیرسربار  5.700 ← 6×950 5.760←6)4×240(
9.600 9.760 9.700  9.430  

  در حالت یک انحرافی انحراف کل سربار  ) 1-4( → 9.430 – 9.600=  170د نامساع                                         
  در حالت دو انحرافی                                                                                                                                        انحراف قابل کنترل سربار      ) 1-3( → 9.430 – 9.760=  330نامساعد                                

  سربار  ) ظرفیت ( انحراف حجم ) 3-4( → 9.760 – 9.600=  160نامساعد                          
  انحراف هزینه سربار  ) 1-2( → 9.430 – 9.700=  -270مساعد                                        

  در حالت سه انحرافی انحراف کارایی سربار  ) 2-3( →9.700 – 9.760=  -60مساعد                                          
  سربار  ) ظرفیت ( انحراف حجم ) 3-4( → 9.760 – 9.600=  160نامساعد                          

  
  :ثبت دفتر روزنامه

  )مقدار خرید واقعی  ×نرخ واقعی  ←  1000 × 10(         10.000کنترل مواد     
  1000انحراف مواد     

  )  مقدار خرید واقعی ×نرخ واقعی  ←  1000 × 11(      11.000بانک                         
   ]اقعیمصرف استاندارد در سطح تولید و ×نرخ استاندارد   ←   10 ×)  240 × 3(  [       7.200کنترل کاالی در جریان ساخت    
   300انحراف مصرف مواد                   

  )مصرف واقعی مواد  ×نرخ استاندارد   -  750 × 10(       7.500کنترل مواد                                               
  )  950 × 11 ←ساعات واقعی   ×نرخ واقعی (       10.450کنترل دستمزد         

  10.450دستمزد پرداختنی                                    
  ثبت دستمزد هنگام تنظیم لیست                     

  10.450دستمزد پرداختنی        
   10.450بانک                                         
  دستمزد             پرداخت ثبت                      
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  ) استاندارد در سطح تولید واقعی ساعات ×نرخ استاندارد   ←   4 × 240 × 12(       11.520کنترل کاالی در جریان ساخت    
   950انحراف نرخ دستمزد                                                
  120انحراف کارایی دستمزد                                             

  ) ساعات واقعی ×نرخ واقعی   ←  950 × 11(       10.450کنترل دستمزد                                                    
  ثبت تخصیص دستمزد                                  

  :ثبت سربار واقعی
  ) 1عامل (                    9.430کنترل سربار        

  430.9بانک                                         
  :بت سربار جذب شدهث

  ) 4عامل (                    9.600کنترل کاالی در جریان ساخت        
  600.9سربار ساخت جذب شده                                               

  :ثبت بستن سربارها
  ) 4عامل (                    9.600      سربار ساخت جذب شده     

  )             چون نامساعد در مسئله بود با بدهکار بسته می شود (         160                  سربار  حجمانحراف 
      270سربار                هزینهانحراف                               
      60           سربار    کاراییانحراف                                

  ) 1عامل (       430.9       کنترل سربار                                            
  :ثبت کاالی تولید شده طی دوره

  )تعداد تولید واقعی  × هزینه استاندارد یک واحد محصول (        28.320کنترل کاالی ساخته شده    
   28.320کنترل کاالی در جریان ساخت                                     

  ):شود به دو روش زده می( بت فروش ث
  :به قیمت استاندارد

  )تعداد فروش  × هزینه استاندارد یک واحد محصول ← 1650 × 553(       912.450بهای تمام شده کاالی فروش رفته 
  912.450کنترل کاالی ساخته شده                                    

  60بهای تمام شده کاالی فروش رفته    
  120انحراف کارایی دستمزد               
  950انحراف نرخ دستمزد                   
  270انحراف هزینه سربار                   
  60انحراف کارایی سربار                   

  1000انحراف نرخ مواد                                                 
  300انحراف مصرف مواد                                              

  160انحراف حجم                                                      
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  )23(مثال 
  :دایره حسابداری شرکت تولیدی شیشه گران بودجه قابل انعطاف ماهانه سربار کارخانه را به شرح زیر ارائه نموده است    

 )سربار ساخت(جه شده کارخانهسربار بود  ساعات کار مستقیم
 ریال2.160  ساعت 10.400
 ریال2.040.000  ساعت 9.600
 ریال1.920.000  ساعت 8.800

 ریال1.800.000  )ظرفیت عادی ( ساعت 8.000
 ریال1.680.000  ساعت 7.200

ظرفیت عادی فعالیت داشته % 125شرکت در سطح . گردید  2.120.000نه سربار واقعی کارخانه در مهرماه بالغ بر یهز    
 3تا  1های مطلوب است محاسبه انحرافات در حالت. باشدساعت می 10200ساعات استاندارد برای تولید واقعی . است

  ؟انحرافی
  ) y = a + bx( کل سربار = سربار ثابت بودجه شده ) + سربار متغیر  ×ساعات کارکرد ( 

2.160.000  =b10400  +a      2.160.000  =b10400  +a        )10400  (a + b  =2.160.000  
2.160.000  =b10400  +a -       .000680.1  =b0720  +a  -      )7200  (b+ a   =1.680.000  

   150  =480.000
32000  =b →  480.000  =b3200           )150  = نرخ سربار متغیر(  

                   سربار واقعی                     اقعیسربار مجاز بر اساس ساعات کارکرد و
  سربار ثابت بودجه شده          ؟                             سربار ثابت واقعی      ؟  ؟

  ؟  ؟    نرخ سربار متغیر                   سربار متغیر واقعی  ×ساعات کارکرد واقعی 
  2.120.000                                                ؟          ×    10.000           

  :اما از این معادله استفاده نماییم بهتر است. را در معادله بگذاریم تا بدست آید bبیاد  aبرای بدست آوردن 
  ) y = a + bxدر سطح ظرفیت عادی a  →  )8000  (150  + a  =1.800.000  )=  600.000سربار ثابت بودجه شده  

  :راه حل دیگر

150  =480.000
3200  =2.160.000 1.680.000

10400  →نرخ سربار متغیر =  7200
اختالف سربار
  نرخ سربار متغیر =   اختالف ساعات

75  =600.000
8000  =

سربار ثابت بودجه شده
  نرخ سربار ثابت=   سطح ظرفیت عادی

4  3 2 1  
10200× 75 ←765.000 

10200× 150 ← 1.530.000 
   سربار ثابت واقعی 600.000 600.000

   واقعی متغیرسربار  1.500.000 ← 150×10.000  1.530.000 ←)  150 ×10200(
2.195.000  2.130.000  2.100.000  2.120.000  

  یک انحرافیدر حالت  انحراف کل سربار  ) 1-4( → 2.120.000 – 2.295.000=  -175.000مساعد                      
  در حالت دو انحرافی                                                                                                                                        انحراف قابل کنترل سربار      ) 1-3( → 2.120.000 – 2.130.000=  - 10.000مساعد               

  سربار  ) ظرفیت ( انحراف حجم ) 3-4( → 2.130.000 – 2.295.000=  -165.000مساعد      
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  انحراف هزینه سربار  ) 1-2( → 2.120.000 – 2.100.000=  20.000نامساعد                       
  در حالت سه انحرافی ار  انحراف کارایی سرب) 2-3( →2.100.000 – 2.130.000=  -30.000مساعد                       

  سربار  ) ظرفیت ( انحراف حجم ) 3- 4( → 2.130.000 – 2.295.000=  -165.000مساعد        
  )24(مثال 

های بودجه شرکت تولیدی برق کار بودجه قابل انعطاف سربار کارخانه را به شرح زیر ارائه نموده است و شرکت اینگونه هزینه
  :کندعادی جذب میشده را از طریق نرخ ظرفیت 

  %110ظرفیت     )عادی% (100ظرفیت     %90ظرفیت     شرح
  ساعت 430.000    ساعت 400.000    ساعت 360.000    ساعات دستمزد مستقسم

  23.400.000    23.400.000  23.400.000   هزینه های ثابت
  13.860.000    12.600.000  11.340.000   هزینه های متغیر
  37.260.000    36.000.000  34.740.000   جمع سربار کارخانه

  :باشدمی 29/12/88های شرکت برای سال مالی منتهی به مربوط به فعالیتاطالعات زیر 
  ریال 54.464.000دستمزد واقعی    

  ساعت  368.000ساعات واقعی کار انجام شده     
  ریال 54.000.000)    در سطح تولید واقعی ( هزینه استاندارد دستمزد 

  ریال 150تاندارد دستمزد برای یک ساعت    نرخ اس
  ریال  32.500.000سربار واقعی کارخانه  

  انحرافات سربار در سه حالت انحرافی؟ –ب ) انحراف نرخ دستمزد، کارایی دستمزد ( انحرافات دستمزد  –الف : مطلوب است

5/58  =23.400.000
سربار ثابت بودجه شده(نرخ سربار ثابت =  400.000

ادیع 12.600.000=  5/31)         ساعات ظرفیت 
سربار متغیر سطح ظرفیت عادی(نرخ سربار متغیر =  400.000

  ) ساعات ظرفیت عادی

54.464.000=  148نرخ واقعی دستمزد 
کل دستمزد(  368.000

   5/58+  5/31=  90اخت نرخ کلی سربار س                  )  کل ساعات دستمزد

5.400.000=  360.000ت استاندارد در سطح تولید واقعی ساعا
دستمزد استاندارد(   150

  ) نرخ استاندارد دستمزد
  انحراف دستمزد=  368.000)   148  - 150= (  -736.000انحراف مساعد

  انحراف کارایی دستمزد=   150 –)   368.000 – 360.000( =  12.000.000انحراف نامساعد 
4  3 2  1  

   سربار ثابت واقعی 23.400.000 23.400.00 90 ×360.000
   واقعی متغیرسربار   11.592.000 ← 5/31×368.0000 11.340.000← 5/31×360.0000

32.400.000  34.740.00 34.992.000  32.500.000 
  در حالت یک انحرافی انحراف کل سربار  ) 1-4(  → 32.500.0000 – 32.400.000=  100.000نامساعد               

  رافیدو انح در حالت                                                                                                                                         انحراف قابل کنترل سربار      ) 1-3( → 32.500.0000 – 34.740.000=  -2.240.000مساعد    
  سربار  ) ظرفیت(انحراف حجم ) 3- 4( → 34.740.0000 – 32.400.000=  2.340.000نامساعد 
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  انحراف هزینه سربار  ) 1-2( → 32.500.000 – 34.992.00=  -2.492.000مساعد                
  در حالت سه انحرافی   انحراف کارایی سربار) 2-3( →34.992.000 – 34.740.000=  252.000نامساعد                 

  سربار  ) ظرفیت ( انحراف حجم ) 3-4( → 34.740.000 – 32.400.000=  2.340.000نامساعد 
  انحراف ترکیب مواد و بازده مواد

توانیم به انحراف ترکیب اگر در موسسه برای ساخت محصول بیش از یک نوع مواد مصرف شود انحراف مصرف مواد را می     
  .نماییمه تجزیه میو انحراف بازد

  انحراف نرخ مواد                   
  انحراف مواد                                   انحراف ترکیب مواد

  انحراف مصرف مواد                   
  انحراف بازده مواد                                                 

  )25(مثال 
  :باشدواحد محصول از نظر مواد به شرح زیر میهای استاندارد یک هزینه

  ریال 20ریال       5کیلو از قرار هر کیلو   4:   مواد الف
  ریال 42ریال       7کیلو از قرار هر کیلو   6:     مواد ب

  ریال 62کیلو                                    10:    جمع  
  :واقعی به شرح زیر گزارش شده است واحد محصول ارقام 70در یک هفته برای تولید 

  ریال 1740ریال       6کیلو از قرار هر کیلو   290:   مواد الف
  ریال 3600ریال       9کیلو از قرار هر کیلو   400:     مواد ب

  ریال 5340کیلو                                    690:      جمع  
  تجزیه انحراف مصرف مواد با انحراف ترکیب و بازده؟ –اد انحرافات نرخ مواد و مصرف مو: مطلوب است

  انحراف نرخ مواد الف=  290)  6 – 5= (  290نامساعد 
  انحراف مصرف مواد ب=  400)  9 – 7= (  800نامساعد 

  1090نامساعد                                 
  انحراف مصرف مواد الف=  5)   290 –)  4 × 70= (  50نامساعد 

  انحراف مصرف مواد ب=  7)  400 –)  6 × 70= (  -140ساعد م
  – 90مساعد            

  انحراف ترکیب مواد= نرخ استاندارد مواد ) مصرف واقعی مواد  –مصرف کل مواد  ×نسبت استاندارد ( 
 )4/0  =4

  انحراف ترکیب مواد الف=  5)  290 – 690 × 4/0= (  70)      10
 )6/0  =6

  انحراف ترکیب مواد ب=  7)  400 – 690 × 6/0= (  -  98    )  10
  – 28مساعد        

  انحراف بازده مواد= نرخ استاندارد مواد برای یک واحد ) بازده استاندارد   -بازده تولید  ( 
 )69  =x  → x10  =690  (62  -  ) =70 – 69  (62  =انحراف بازده مواد  
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  )کامل ( هزینه یابی جذبی 
شود یعنی های متغیر و ثابت به حساب بهای تمام شده کاالی ساخته شده منظور مییابی جذبی کلیه هزینهدر هزینه     

  .گرددقیمت تمام شده یک واحد محصول از مواد مستقیم و دستمزد مستقیم و سربار مستقیم و سربار ثابت تشکیل می
  )متغیر ( هزینه یابی مستقیم 

های متغیر ساخت، مواد و دستمزد و سربار متغیر جزء قیمت تمام شده به فقط هزینه) مستقیم ( در هزینه یابی متغیر   
  .گرددهای دوره محسوب میهای عملیاتی و یا جزء هزینهآید و هزینه های ثابت جزء هزینهحساب می

  )26(مثال     
  :باشدکت به شرح زیر میکند و اطالعات زیر مربوط به این شرشرکتی یک نوع محصول تولید می     
،      )مواد، دستمزد و سربار متغیر ( ریال  10های متغیر تولیدی برای هر واحد ریال، هزینه 80قیمت فروش هر واحد      

برای ظرفیت ( ریال  2.000.000های ثابت تولیدی سالیانه ریال، هزینه 5های متغیر اداری و فروش برای هر واحد هزینه
  .باشدصفر می 81ریال، موجودی اول سال  500.000های ثابت اداری و فروش سالیانه ، هزینه)لید واحد تو 5000

  :های زیرتنظیم صورت حساب سود و زیان از روش هزینه یابی جذبی و هزینه یابی مستقیم با فرض: مطلوب است
 )ود در ضمن اول سال موجودی صفر ب( واحد  50000واحد و فروش  50000تولید  81سال  -1

 واحد 45000واحد و فروش  50000تولید  82سال  -2

 واحد 50000واحد و فروش  45000تولید  83سال  -3
  81صورت سود و زیان از روش مستقیم سال     81صورت سود و زیان از روش جذبی سال 

  4.000.000  ) 50000 × 80(                   فروش  4.000.000 ) 50000 × 80(                   فروش
      :ف.ک.متغیر.ب     :ف.ک.ت.ب

      :اضافه می شود        :اضافه می شود
  ) 50000 × 10(   500.000  هزینه های متغیر تولید    ) 50000 × 10(   500.000  هزینه های متغیر تولید

    500.000 )متغیر ( کاالی ساخته شده . ت.ب     2.000.000  هزینه های ثابت تولید
      :کسر می شود     2.500.000  کاالی ساخته شده. ت. ب

    صفر  موجودی پایان دوره     :کسر می شود
  )500.000(    ف.ک.بهای متغیر   صفر  موجودی پایان دوره

  3.500.000    حاشیه فروش ناخالص   )2.500.000(    
  )250.000(    هزینه متغیر اداری و فروش    1.500.000    سود ناخالص

  3.250.000    حاشیه فروش خالص        :هزینه های عملیاتی
      :کسر می شود   ) 50000 × 5(   250.000  هزینه متغیر اداری و فروش
      :هزینه های ثابت      500.000  هزینه ثابت اداری و فروش
   2.000.000  هزینه های ثابت تولید  )750.000(   جمع هزینه های عملیاتی

    500.000  هزینه ثابت اداری و فروش  750.000   سود خالص
  )2500.000(    هزینه های ثابت جمع        
  750.000    سود خالص        
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اگر در ابتدای دوره و پایان دوره موجودی کاال نداشته باشیم و صفر باشد و یا این که موجودی کاالی اول دوره با : نکته*
  .موجودی کاالی آخر دوره برابر باشد سود خالص در هر دو روش جذبی و مستقیم یکسان خواهد بود

  
  82صورت سود و زیان از روش مستقیم سال    82سود و زیان از روش جذبی سال صورت 

  3.600.000  ) 45000 × 80(                   فروش  3.600.000 ) 45000 × 80(                   فروش
      :ف.ک.متغیر.ب       :ف.ک.ت.ب

      :اضافه می شود       :اضافه می شود
  ) 50000 × 10(   500.000  هزینه های متغیر تولید   ) 50000 × 10(   500.000  هزینه های متغیر تولید

    500.000  کاالی ساخته شده  متغیر .ب     2.000.000  هزینه های ثابت تولید
      :کسر می شود   2.500.000  کاالی ساخته شده.ت.ب

    ) 50.000( *  موجودی پایان دوره     :کسر می شود
  )000450.(    ف.ک.بهای متغیر     ) 250.000(*  موجودی پایان دوره

  3.150.000    حاشیه فروش ناخالص  )000250.2.(  بهای تمام شده کاالی فروش رفته
  )000225.(  ) 45000 × 5(   هزینه متغیر اداری و فروش  1.350.000   سود ناخالص

  2.925.000    حاشیه فروش خالص       :هزینه های عملیاتی
      :کسر می شود  ) 45000 × 5(   225.000  هزینه متغیر اداری و فروش
      :هزینه های ثابت     500.000  هزینه ثابت اداری و فروش
    2.000.000  هزینه های ثابت تولید   )000725.(    جمع هزینه های عملیاتی

    500.000  هزینه ثابت اداری و فروش  625.000   سود خالص
  )2500.000(    جمع هزینه های ثابت    

  425.000    سود خالص       
  
  2.500.000 ÷ 50.000=  50 → 50000 × 50=  250.000 ←ارزش موجودی پایان دوره *
  500.000 ÷ 50.000=  10 → 50000 × 10=  50.000 ←ارزش موجودی پایان دوره *
  
  : نکته*

  :رابطه زیر بین سود روش جذبی و مستقیم هموراه برقرار است
  سود روش جذبی –سود روش مستقیم = نرخ سربار ثابت ) پایان دوره  تعداد موجودی –تعداد موجودی اول دوره ( 

  

200.000  =200.000 → )0 – 5000  (40  =425.000 – 625.000 40  =2.000.000
50.000   =

سربار ثابت واقعی
   نرخ سربار ثابت=  تولید واقعی

 )0 – 5000  (40  =x – 625.000  
425.000  =x → 200.000 – 625.000 = x  → 200.000  =x – 625.000  
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  83صورت سود و زیان از روش مستقیم سال    83صورت سود و زیان از روش جذبی سال 
  4.000.000  ) 50000 × 80(                   فروش   4.000.000  ) 50000 × 80(                   فروش

      :ف.ک.متغیر.ب       :ف.ک.ت.ب
      :اضافه می شود     :اضافه می شود

  ) 45000 × 10(   450.000  هزینه های متغیر تولید    250.000  موجودی کاالی اول دوره

  ) 5000 × 10(   50.000  موجودی کاالی اول دوره   ) 45000 × 10(   450.000  هزینه های متغیر تولید
    500.000  کاالی ساخته شده  متغیر .ب     2.000.000  هزینه های ثابت تولید

      :کسر می شود     2.700.000  خته شدهکاالی سا. ت. ب
    صفر  موجودی پایان دوره       :کسر می شود

  )000500.(    ف.ک.بهای متغیر     صفر  موجودی پایان دوره
  3.500.000    حاشیه فروش ناخالص  )000700.2.(  بهای تمام شده کاالی فروش رفته

  )000250.(  ) 50000 × 5(   هزینه متغیر اداری و فروش  1.300.000   سود ناخالص
  3.250.000    حاشیه فروش خالص     :هزینه های عملیاتی

      :کسر می شود  ) 50000 × 5(  250.000  هزینه متغیر اداری و فروش
      :هزینه های ثابت     500.000  هزینه ثابت اداری و فروش
    2.000.000  هزینه های ثابت تولید   )000750.(    جمع هزینه های عملیاتی

    500.000  هزینه ثابت اداری و فروش   550.000    سود خالص
  )2500.000(    جمع هزینه های ثابت       
  750.000    سود خالص    
  )27(مثال  

 4500واحد، تولید واقعی  5000تولید بودجه شده . از دفاتر شرکت الف استخراج شده است X1اطالعات زیر در سال      
واحد، بهای تمام شده هر  500 ریال، موجودی کاالی ساخته شده اول دوره 500 واحد به نرخ هر واحد 4000واحد، فروش 

سربار ) ریال  100ریال، سربار ساخت  100ریال، دستمزد مستقیم  200مواد مستقیم : شامل( ریال  400وحد محصول 
غیر عمومی و اداری و های متریال، هزینه 60.000های ثابت عمومی و اداری و فروش ریال، هزینه 200.000بودجه شده 

  :مطلوب است. ریال مساعد گزارش شده است 10.000های متغیر ساخت ریال، انحراف هزینه 20فروش هر واحد 
  یابی جذبی و مستقیممحاسبه تمام شده هر واحد محصول از روش هزینه: فرض الف
  تنظیم صورت سود و زیان بر اساس روش جذبی و مستقیم: فرض ب 
  :فرض الف

  مام شده یک واحد محصول ساخته شدهبهای ت
  مستقیم  جذبی  شرح

  200  200  مواد مستقیم
  100  100  دستمزد مستقیم

  60  60  سربار متغیر ساخت
  ---   40  سربار ثابت ساخت

  400  360  
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200.000=  40سربار ثابت    → 100=   60سربار متغیر   + 40سربار ثابت
5000  =

سربار ثابت بودجه شده
جهبود شده   نرخ سربار ثابت=  تولید 

  انحراف ظرفیت= نرخ سربار ثابت ) اختالف تولید واقعی و بودجه شده (    ↔   40)  500= (  20.000نامساعد 
( شود درروش جذبی انحراف ظرفیت و انحراف هزینه متغیر به بهای تمام شده کاالی فروش رفته اضافه و یا کسر می: نکته*

در روش مستقیم فقط انحراف هزینه متغیر به بهای تمام ). گردد گردد و اگر نامساعد باشد اضافه میاگر مساعد باشد کسر می
و انحراف ظرفیت سربار در . ) گرددشود و اگر نامساعد باشد اضافه میاگر مساعد باشد کسر می( شود شده اضافه یا کسر می

  .رودروش مستقیم به کار نمی
  صورت سود و زیان از روش مستقیم   بیصورت سود و زیان از روش جذ

  2.000.000  ) 4000 × 500(                   فروش   2.000.000  ) 4000 × 500(                   فروش
      :ف.ک.متغیر.ب       :ف.ک.ت.ب

      :اضافه می شود       :اضافه می شود
  ) 4500 × 360(   1.620.000  تولیدهزینه های متغیر    ) 400 × 500(  200.000  موجودی کاالی اول دوره

  ) 500 × 360(   000180.  موجودی کاالی اول دوره   ) 4500 × 400(  1.800.000 )ساخته نشده طی دوره . ک( تولید واقعی
    1.800.000  کاالی ساخته شده  متغیر .ب     2.000.000  آماده برای فروش

      :کسر می شود       :کسر می شود
    ) 360.000(   موجودی پایان دوره     )400.000(  موجودی پایان دوره

    1.440.000  ف . بهای متغیر ک      )1.600.000(  بهای تمام شده کاالی فروش رفته
  )1.430.000(  )تعدیل شده(ف . ک . ت . بهای متغیر      ) 10.000(   )مساعد ( انحراف هزینه متغیر 

  570.000    الصحاشیه سود ناخ      20.000  )مساعد نا(  ظرفیتانحراف 
      :کسر می شود  )1.610.000(    )تعدیل شده(. ف. ک. ت. ب

  )00080.(  ) 4000 × 20(   هزینه متغیر اداری و فروش  390.000   سود ناخالص
  490.000    حاشیه فروش خالص   60.000  هزینه متغیر اداری و فروش
      :کسر می شود   ) 4000 × 20(   00080.  هزینه ثابت اداری و فروش
      :هزینه های ثابت   )000140.(    جمع هزینه های عملیاتی

    200.000  هزینه های ثابت تولید   250.000    سود خالص
    00060.  هزینه ثابت اداری و فروش       
  )0.00026(    جمع هزینه های ثابت    
  230.000    سود خالص    

  سود روش جذبی –سود روش مستقیم = سربار ثابت نرخ ) تعداد موجودی پایان دوره  –تعداد موجودی اول دوره ( 
  250.000 – 230.000=  40)  1000 – 500(     ↔     20.000=  20.000سود روش جذبی  

  )28(مثال 
آغاز نموده است و تولید کننده یک نوع محصول است که هر واحد آن را از قرار هر  x1شرکت الف عملیات خود را از فروردین ماه      

. واحد آن را به فروش رسانده است 8000واحد محصول تولید نوده و  10.000تعداد  x1در سال . ریال به فروش می رساند 70واحد 
  :هزینه های ساخت و اداری و فروش به شرح زیر می باشد
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  مستقیم  جذبی  شرح
  -  15  مواد مستقیم

  - 10  دستمزد مستقیم
  120.000  5  سربار ساخت

  80.000  5  هزینه اداری و فروش
محاسبه بهای تمام شده هر واحد بر اساس  - الف :مطلوب است. هیچگونه موجودی کاالی در جریان ساخت در پایان دوره وجود ندارد

 تنظیم صورت سود و زیان از روش جذبی و روش مستقیم -ب . یابی جذبی و مستقیمهای هزینهروش

 بهای تمام شده یک واحد محصول ساخته شده
  ستقیمم  جذبی  شرح

  15  15  مواد مستقیم
  10  10  دستمزد مستقیم

  5  5  سربار متغیر ساخت
  - 12  سربار ثابت ساخت

 42 30  

120.000=  12ثابت واحد   
  سربار ثابت ساخت=   10.000

  صورت سود و زیان از روش مستقیم     صورت سود و زیان از روش جذبی 
  560.000  ) 8000 × 70( فروش                      560.000  ) 8000 × 70( فروش                  

      :ف.ک.متغیر.ب        :ف.ک.ت.ب
      :اضافه می شود     :اضافه می شود

  ) 10000 × 30(  300.000  تولید طی دوره      صفر  موجودی کاالی اول دوره
    صفر  موجودی کاالی اول دوره    ) 10000 × 42(  420.000   طی دورهتولید 

    300.000  متغیر کاالی ساخته شده . ب      420.000  آماده برای فروش
      :کسر می شود        :کسر می شود

    ) 00060.(   موجودی پایان دوره    ) 2000 × 42(  ) 84.000(   موجودی پایان دوره
  240.000    ف . بهای متغیر ک  )336.000( بهای تمام شده کاالی فروش رفته

  320.000  صحاشیه سود ناخال    224.000    سود ناخالص
      :کسر می شود        :کسر می شود

  )40.000(  ) 8000 × 5(   هزینه متغیر اداری و فروش      80.000  هزینه متغیر اداری و فروش
  280.000    حاشیه فروش خالص  )7000×5( 40.000  هزینه ثابت اداری و فروش

      :کسر می شود    ) 120.000(   جمع هزینه های اداری و فروش
    80.000  هزینه های ثابت تولید    104.000  )سود عملیاتی ( ص سود خال

    120.000  هزینه ثابت اداری و فروش    
  )200.000(    جمع هزینه های ثابت        
  80.000    سود خالص        

  2پایان جزوه حسابداری صنعتی 
  استاد آقا محمدی

  منصور نوری دانشجوی حسابداری: تهیه کننده و ویراستار 



 

 مادسیج
 

 نینو یریادگیبه  یپنجره ا ،جیمادس

 

مفهوم  اشاره  نیا در باشد. یم رانیدهکده علم و دانش ا یبه معنا یو در مفهوم بوم ییدانا فتهیش یبه معنا madsageمخفف کلمه  جیمادس

 باشد. ی( مرانیاقوام ا نیاز اول یکیکشورمان( و ماد ) یبایز یاز روستاها یکی) جیبه دو کلمه س

در  ،هرچه راحت تر جامعه بزرگ علمی ایران یو دسترس یعلم شرفتیبا هدف بهبود پ( IRESNET) جیمادس یژوهشپ -شیشبکه آموز 

دانش آموخته رشته  یرضا محمود یارشد جناب آقا ینامه کارشناس انیاز طرح پا جیمادس هی.  هسته اولفضای مجازی ایجاد شده است

باشد، بر گرفته  یمهر البرز م یمعاون دانشگاه مجاز یدکتر عباد یاستاد گرانقدر جناب آقا  ییکه با راهنما تهراندانشگاه  یآموزش تیریمد

 . شده است

 

 

 

 
 

رانپژوهشی ای –شبکه آموزشی   
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