
آشنایی مقدماتی با مفاهیم حسابداری صنعتی

هدف های رفتاری : 
درپایان این فصل از هنرجویان انتظار می رود :

١ـ مفهوم حسابداری صنعتی )بهای تمام شده( را بیان نمایند.
٢ـ اهمیت وکاربرد حسابداری صنعتی را شرح دهند.

٣ـ اصطالحات متداول در حسابداری صنعتی را شرح دهند.
٤ـ جایگاه حسابداری صنعتی در واحدهای تولیدی را توضیح دهند.

٥ ـ کاربرد حسابداری صنعتی در مؤسسات غیر تولیدی را توضیح دهند.
٦ ـ وظایف حسابداری صنعتی را شرح دهند.

٧ـ عوامل تشکیل دهنده بهای تمام شده را نام ببرند.
٨  ـ حساب کنترل کاالي درجریان ساخت وعواملی که به این حساب بدهکار یا بستانکار می شوند را شرح دهند.

٩ـ نمودار گردش هزینه ها را ترسیم نمایند.
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1ـ شناخت حسابداری صنعتی

1ـ1ـ آشنایی مقدماتی با مفاهیم حسابداری صنعتی
درجهان امروز با گسترش و تنوع  فعالیت های تولیدی وخدماتی، همچنین پیچیدگی روز افزون در زمینه تجارت 
وصنعت، لزوم تفکیک رشته ها و شاخه های تخصصی حسابداری احساس می شود. اهم رشته های تخصصی حسابداری 

به این قراراست.
 1ـ حســابداری مالی  2ـ  حســابداری بهای تمام شــده یا صنعتی  3ـ حســابداری مدیریت  4ـ حسابداری دولتی  
5ـ  حسابرســی 6ـ حسابداری مالیاتی .دراین قســمت به طور خالصه درمورد بعضي از این رشته هاي تخصصي توضیح 

داده مي شود.

* حسابداری مالی :
این رشــته از حســابداری، روش ثبت رویدادهای مالی واحد تجاری و نحوه تهیــه صورت های مالی و گزارش 
اطالعات به گروه های ذینفع شامل )سرمایه گذاران فعلی و آتی، اعتبار دهندگان، مراجع قانونی، نهادهای دولتی و ...( 

مرتبط با واحدهای تجاری را دربر می گیرد.

* حسابداری مدیریت
مدیران واحدهای تجاری با استفاده  از اطالعات جمع آوری شده رشته حسابداری مدیریت، امکان برنامه ریزی، 
هدایــت و کنتــرل عملیات واحد تجاری تحــت نظارت خود را خواهند یافت. فعالیت های این رشــته از حســابداری 

به صورت کلی در حوزه زیر مطرح می شود:
1ـ حســابداری عمومی : شــامل ثبت رویدادها، جمع آوری داده ها، تهیه گزارش جهت استفاده کنندگان 

سطوح مختلف مدیریت می باشد.
٢ـ حسابرســی داخلی : حسابرسی یکی از ارکان اساسی کنترل به شــمار می آید. وظیفه حسابرسی داخلی، 
ارزیابی کارایی و کنترل هریک از بخش های مختلف واحد تجاری نســبت به انجام وظایف معمول، گزارش یافته ها و 

ارائه پیشنهادهای اصالحی به مدیران ارشد می باشد.
3ـ بودجه بندی : اطالعات الزم پیرامون عملیات آتی واحد تجاری و زمان اجرای آن را مشخص می نماید 
و در این راستا الزم است، ابتدا برنامه ریزی عملیات با استفاده از اعداد و ارقام بیان شود. اجرای برنامه ها مستلزم صرف 

منابع مالی می باشد تا وجوه محدود واحد تجاری به بهترین نحو به مصرف برسد.

* حسابداری بهای تمام شده
عنوان کتاب حاضر حســابداری صنعتی یا حسابداری بهای تمام شــده است. لذا از این پس به تشریح و توضیح 

عنوان مورد بحث می پردازیم.
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٢ـ1ـ تعریف حسابداری صنعتی 
برای حســابداری صنعتی )حسابداری بهای تمام شده( تعاریف بسیاری ارائه گردیده است که دو تعریف زیر از 

آن جمله می باشد.
حسابداری صنعتی شاخه ای از سیستم اطالعاتی حســابداری است که اطالعات مربوط به هزینه های ساخت 

محصول برای استفاده در حسابداری مدیریت و حسابداری مالی را جمع آوری، پردازش و ارائه می نماید.
حسابداری صنعتی به شاخه ای از حسابداری اطالق می شود که اطالعات مربوط به عوامل هزینه را جمع آوری 
می کند، بهای تمام شــده محصوالت و خدمات را محاســبه می نماید، و همچنین از طریق تحلیل و بررســی هزینه های 
تولید اطالعات سودمندی برای تصمیم گیری مدیریت فراهم می آورد و روش های تقلیل بهای تمام شده تولید از طریق 

تجزیه و تحلیل گزارش ها و بررسی شیوه های تولید را عهده دار می باشد.

3ـ1ـ اهمیت حسابداری بهای تمام شده 
حســابداری بهای تمام شده با بکارگیری سیســتم ها، روش ها و شیوه های متداول و مخصوص به خود،مدیریت 
را جهــت برنامه ریزی، کنتــرل و ارزیابی نتایج عملیات مجهز نموده و نقش بــازوی مدیریت دربرنامه ریزی و کنترل 

فعالیت ها را ایفا می نماید.
این شاخه از حسابداری، مدیریت را در برآورد و جمع آوری اطالعات مربوط به عوامل هزینه شامل ) هزینه مواد 
اولیه، هزینه حقوق و دســتمزد و ســایر هزینه های تولیدی( یاری می نماید. این عمل به مدیران امکان می دهد تا جهت 
افزایش تولید با توسعه تأسیسات و تغییر ماشین آالت ازطرق مختلف مانند خرید، تعویض، ساخت و یا اجاره تأسیسات 
و ماشــین آالت جدیــد تصمیم گیری نمایند. همچنین بــرآورد و جمع آوری اطالعات می توانــد مدیران را درجهت 

کاهش تولید )درشرایط نامناسب( یاری نماید.
به طور مثال، اگر مدیران یک واحد تولیدی تصمیم داشــته باشــند تولید را افزایش دهند می توانند ماشین آالت 

مورد نیاز خود را به یکی از طرق زیر تهیه نمایند:
     1ـ خرید ماشین آالت جدید

     2ـ اجاره ماشین آالت موردنیاز
     3ـ تعویض ماشین آالت موجود با ماشین آالت جدید

حسابداری بهاي تمام شده می تواند با برآورد هزینه های الزم برای استفاده هر یک از شیوه های فوق، بهای تمام شده 
محصول ساخته شده در هر شیوه را نیز برآورد نماید. در این صورت مدیریت با درنظرگرفتن امکانات و محدودیت های 
واحد تجاری و با توجه به برآوردهای انجام شــده در حســابداری صنعتی  می تواند بهترین و باصرفه ترین راه ممکن را 
انتخاب و به مرحله اجرا در آورد. همچنین مدیران با اســتفاده از اطالعات ارائه شــده بوسیله حسابداری صنعتی، دوایر و 

مراکزی را که کارایی کمتری دارند و یا وظایف خود را به درستی انجام نداده اند، شناسایی می نمایند.
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4ـ1ـکاربرد حسابداری بهای تمام شده
به طور خالصه وظایف حسابدار صنعتی عبارت است از :

1ـ ایجاد روش ها وشیوه های اعمال کنترل درجهت کاهش معقول هزینه ها.
2ـ کمک به مدیران در جهت اجرای برنامه ها.

3ـ ارزیابی موجودی کاال )موجودی مواد، موجودی کاالی درجریان ساخت و موجودی کاالی ساخته شده( به 
منظور هزینه یابی و قیمت گذاری آنها و نیز ارائه روش های کنترل مقداری موجودی ها.

4ـ راهنمایی مدیریت درجهت تصمیم گیری های نهایی به منظور انتخاب بهترین راه حل از راه حل های موجود.
٥ـ پیش بینی و برآورد هزینه های تولید برای یک دوره معین )  ازطریق تنظیم بودجه(

6ـ جمع آوری ، تفکیک   ، ثبت و تسهیم هزینه ها.
اســتفاده ازحســابداری صنعتی و نتایج حاصل از آن تنها به مؤسســات تولیدی محدود نمی شود، بلکه مؤسسات 
غیرتولیدی شامل اکثر مؤسسات خدماتی )بیمارستان ها، مؤسسات آموزشی، شرکت های بیمه، شرکت های حمل ونقل 
بار ومســافر، عمده فروشان و ادارات دولتی( نیز می توانند ازحســابداری صنعتی و نتایج حاصل از آن، جهت محاسبه 

بهای تمام شده خدماتی که ارائه می دهند و نیز جهت افزایش کارایی فعالیت های خود، استفاده نمایند.
به عنوان مثال، در یک بیمارســتان امکان محاســبه بهای تمام شــده یک تخت بیمارستانی درمدت یک روز بدون 
درنظرگرفتن ســایر خدمات ارائه شــده به بیمار وجود دارد که آن را اصطالحاً ) تخت روز( می نامند. همچنین در یک 
واحد آموزشــی مانند هنرستان ها ودانشکده ها با استفاده از روش ها و شیوه های موجود درحسابداری صنعتی می توان 
هزینه آموزشــی یک دانش آموز یا یک دانشــجو در یک ترم تحصیلی و یا حتی برای گذراندن یک واحد درســی و یا 
هزینه یک ســاعت درسی در یک کالس را محاسبه نموده همچنین شــرکت های حمل ونقل بار و  مسافر با استفاده از 
حســابداری صنعتی می توانند هزینه حمل ونقل یک تن بار و یا جابه جایی یک مســافر درطول یک کیلومتر را محاسبه 

نمایند. که اصطالحاً به آن تن کیلومتر و یا مسافر کیلومتر گفته می شود.
با توجه به مثال های ارائه شــده به کاربرد حســابداری صنعتی درمؤسسات غیرتولیدی پی می بریم ولی مهمترین 
کاربرد حســابداری صنعتی محاسبه بهای تمام شــده محصوالت ساخته شده درواحدهای تولیدی است. به همین جهت 

مباحث ارائه شده دراین کتاب عمدتاً به این موضوع اختصاص دارد.

5ـ1ـ اصطالحات متداول درحسابداری بهای تمام شده 
علوم وفنون هر یک  دارای اصطالحات خاص خود می باشند که  با بکارگیری این اصطالحات، درک مطالب مربوط 
به آن علوم و فنون ســاده ترخواهد شد. برهمین اساس حسابداری بهای تمام شده نیز دارای اصطالحاتی است که هرکدام 
نشانگر مفهوم خاصی می باشند.  دراین قسمت به توضیح بعضی از آنها می پردازیم تا فراگیری مطالب بعدی برای هنرجویان 

آسانتر شود.
ـ  5  ـ١ـ عوامل بهای تمام شده   ١

هزینه های مســتقیم هزینه هایی اســت که به آســانی آنها را به محصول معین ارتباط داد و هزینه های غیر مستقیم از 
هزینه هایی تشکیل شده ارتباط مستقیم با محصول تولید شده دارد.
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عوامل بهای تمام شده که به آن عوامل، هزینه نیز گفته می شود، عبارت از هزینه هایی است که به صورت مستقیم و 
غیرمستقیم درساخت محصول به مصرف می رسند. این عوامل معموالً سه قسمت شامل مواد اولیه مستقیم، دستمزد مستقیم 

و سربار تولید تشکیل می شوند.
ـ مواد اولیه مستقیم 

 هر نوع مواد اولیه ای که یک جزء قابل شناســایی محصول را تشــکیل می دهد مواد مستقیم نامیده می شود مانند 
چوب در ساخت میز 

ـ دستمزد مستقیم 
حقوق و دســتمزد کارگرانی که به صورت مســتقیم در تولید محصول نقش دارند مانند هزینه دستمزد کارگران 

برش چوب در تولید میز 
ـ سایر هزینه های غیرمستقیم تولید 

هزینه های غیرمســتقیم تولید که معموالً به آن، سربارساخت و یا سربار تولید نیز می گویند، همه هزینه های تولید 
است که غیر از مواد مستقیم و دستمزد غیرمستقیم را دربر می گیرد.

بعضی از این هزینه ها عبارتند از: مواد غیرمســتقیم )میخ در تولیدمیز( دستمزد غیرمستقیم هزینه دستمزد کارگران 
در تولید میز )هزینه اجاره کارخانه( هزینه استهالک ساختمان، ماشین آالت و تأسیسات، هزینه بیمه شامل )بیمه کارخانه، 
بیمه های اجتماعی کارگران، بیمه بیکاری(، هزینه ســوخت و روشنایی کارخانه، هزینه تعمیر ماشین آالت و تأسیسات 

کارخانه و هزینه نگهداری ماشین آالت و ساختمان و تأسیسات کارخانه. 
ـ   5  ـ1ـ بهایابی و هزینه یابی  ٢

محاســبه بهای تمام شــده کاالی ســاخته شده ومحاســبه بهای تمام شــده موجودی کاالی درجریان ساخت را 
اصطالحاً بهایابی )هزینه یابی( گویند.

ـ   5  ـ1ـ تولید 3
عبارت از، تغییر شــکل و یا تغییر ماهیت مواد، طی مراحل مختلف به کاالی ساخته شده است به طوری که پس 
از این تغییر، مواد خام دیگر شکل و ماهیت قبلی را نداشته باشد  . به عنوان مثال، درکارخانه های ذوب آهن سنگ آهن 

را  به آهن ورق، تیر آهن و ... تبدیل می نمایند.
ـ  5    ـ1ـ کاالی ساخته شده  4

به محصوالتی گفته می شود که فرآیند تولید را طی نموده و اصطالحاً تکمیل شده و برای فروش آماده باشند.
ـ  5  ـ1ـ کاالی درجریان ساخت 5

 به محصوالت یا موجودی هایی اطالق می شود، که ساخت آن هنوز به پایان نرسیده وتکمیل نشده باشند.
به عنوان مثال :  دریک پاالیشــگاه، نفت خام که به عنوان مواد اولیه می باشد دریک فرآیند تولید به محصوالت 
و فرآورده هایی مانند بنزین هواپیما، بنزین ســوپر، بنزین معمولی، نفت ســفید، نفت گاز، نفت کوره، قیر و ... تبدیل 

می شود.
باتوجه به تخصصی شــدن موضوع هزینه یابــی و افزایش حجم فعالیت ها درمؤسســات تولیدی، همچنین لزوم 
تفکیک هزینه ها ومحاسبه بهای تمام شده محصوالت ساخته شده، به منظور دستیابی به اهداف مورد انتظار، ایجاد دایره 
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حسابداری صنعتی به موازات دایره حسابداری مالی ضروری به نظر می رسد.
دایره حسابداری مالی وضعیت مالی مؤسسه را با ارائه گزارش های مالی )صورت سود وزیان، ترازنامه وصورت 
گردش وجوه نقد( منعکس می نماید. این گزارش ها عموماً برون سازمانی بوده و نشان دهنده این است که فعالیت های 
مؤسسه درطول دوره مالی چه نتایج کلی دربرداشته است. ولی دایره حسابداری بهای تمام شده به جزییات فعالیت های 
دوایر تولیدی، مراکز هزینه و قســمت های مختلف می پردازد و نتایج به دســت آمــده را در قالب گزارش هایی مانند 
گزارش مصرف مواد، گزارش ســاعت کار انجام شــده، اوقات تلف شــده، ضایعات تولید، همچنین قیمت تمام شده 
محصوالت ساخته شده و درجریان ساخت و... در اختیار مدیران قرار می دهد که معموالً گزارش های درون سازمانی 

محسوب می شوند.

٦ـ1ـ حساب کاالی درجریان ساخت 
با توجه به مطالب یاد شــده درمورد عوامل بهای تمام شده درمؤسســات تولیدي حسابی تحت سرفصل حساب 
کاالی در جریان ســاخت و یاحســاب کنترل کاالی درجریان ساخت که درواقع حساب تولید محصول است، استفاده 
می شــود. و هزینه هایی را که بهای تمام شــده محصول را تشکیل می دهند )شامل مواد اولیه مستقیم، دستمزد مستقیم و 
هزینه های غیرمستقیم تولید( به بدهکار حساب کنترل کاالی درجریان ساخت منظور می شوند.به عبارت دیگر، حساب 
کنترل کاالی درجریان ســاخت به ازاء هریک از عوامل بهای تمام شــده که درساخت محصول به مصرف رسیده اند، 
بدهکارمی گردد وپس از ســاخت محصول درواحد تولیدی و انتقال آن به مراحل بعدی تولید و یا انتقال به انبار، بهای 
تمام شــده محصول محاسبه و از حساب کنترل کاالی درجریان ساخت خارج می شود. به عبارت دیگر حساب کنترل 

کاالی درجریان ساخت معادل بهای تمام شده کاالی ساخته شده، بستانکار می گردد.

کاالی درجریان ساخت
مواد اولیه مستقیم
 دستمزد مستقیم

 سربار ساخت

 ××
××
××

بهای تمام شده کاالی ساخته شده
 

کاالی درجریان ساخت پایان دوره

 ×××

××
××××××××

مثال  : یک کارخانه به تولید ســه نــوع محصول به نام محصول الف، ب و ج اشــتغال دارد هزینه های اولیه این 
محصوالت شــامل مواد اولیه مبلغ 6,000,000 ریال، دســتمزد مســتقیم مبلغ 2,500,000 ریال و هزینه های غیرمستقیم 

تولید ) سربار ساخت( مبلغ 1,500,000 ریال می باشد.
40%  از مواد اولیه، 30% از دســتمزد مســتقیم و 30%  از هزینه های غیرمستقیم برای تولید محصول الف به مصرف 

رسیده است.
35% ازمواد اولیه، 25% از دستمزد مستقیم و 25% از هزینه های غیرمستقیم برای تولید محصول ب مصرف شده است.

بقیه مواد اولیه ، دســتمزد و سایر هزینه های غیرمستقیم جهت تولید محصول ج مصرف شده است در پایان دوره 
مالــی معــادل 80%  از  هزینه های تولید محصــول الف و معادل 70% از هزینه های تولید محصــول ب ومعادل 100%  از 
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هزینه های تولید محصول ج به کاالی ساخته شده تبدیل گردیده است.
حساب دفتر کل و حساب های دفتر معین به صورت زیر تنظیم می شود.

کنترل کاالی درجریان ساخت
مواد اولیه مستقیم                       6,000,000  
دستمزد مستقیم                         2,500,000
سربار ساخت                               1,500,000

بهای تمام شده کاالی ساخته شده               8,350,000

کاالی درجریان ساخت پایان دوره               1,650,000
10,000,000                                                      
مانده                                        1,650,000                                

10,000,000

     دفترمعین                                     کاالی درجریان ساخت محصول الف
مواد اولیه
دستمزد

سربار                                                         

مانده

2,400,000
750,000                    
450,000                 

  3,600,000                    
720,000                   

بهای تمام شده کاالی   
ساخته شده

موجودی کاالی درجریان ساخت                                                                                           

2,880,000

    720,000     
  3,600,000               

                                                                                                           

مواد اولیه 2,400,000 = 40% × 6,000,000
دستمزد    750,000 = 30% × 2,500,000

  کاالی درجریان ساخت محصول ب
مواد اولیه
دستمزد

سربار

مانده 

2,100,000                    
625,000                  

  375,000                
3,100,000                

930,000                

بهای تمام شده کاالی ساخته شده

موجودی کاالی درجریان ساخت 

2,170,000    

930,000  
3,100,000   

کاالی درجریان ساخت محصول ج
مواد اولیه
دستمزد

سربار

1,500,000                    
1,125,000                  

675,000            
3,300,000               

3,300,000بهای تمام شده کاالی ساخته شده

3,300,000
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           جمعمحصول جمحصول بمحصول الفمحاسبات

مواد اولیه مستقیم
دستمزد  مستقیم

سربار

2,400,000
750,000
450,000

2,100,000
625,000
375,000

1,500,000
1,125,000

675,000

6,000,000
2,500,000

  1,500,000
10,000,000

جمع هزینه های تولید هر محصول
درصد

بهای تمام شده محصوالت ساخته شده
موجودی کاالی درجریان ساخت پایان دوره

3,600,000
          %80

2,880,000
720,000

3,100,000
           %70
2,170,000
   930,000

3,300,000
         %100
3,300,000
              0

8,350,000
1,650,000

باید توجه داشــت که مانده حساب کنترل کاالی درجریان ســاخت، بهای تمام شده موجودی کاالی درجریان 
ســاخت پایان دوره را نشــان می دهد. به عبارت دیگر محصوالتی که طی دوره مالی فرآیند تولید را به طور کامل طی 
نکرده باشــند . به عنوان موجودی کاالی در جریان ســاخت پایان دوره درحساب کنترل کاالی درجریان ساخت باقی 
می مانند. این محصوالت در دوره مالی بعد تکمیل شده به مراحل بعدی یا به انبارکاالي ساخته شده منتقل می گردند.

چنانچه دریک کارخانه چند نوع محصول ســاخته شــود و یا اگر محصوالت یک کارخانه درچند دایره تولید 
شــوند، دردفتر کل یک حساب تحت سرفصل حساب کنترل کاالی درجریان ساخت درنظرگرفته می شود. و دردفتر 
معین برای هرمحصول یا برای هردایره حسابی جداگانه تحت سرفصل های حساب کاالی درجریان ساخت محصول و 

یا حساب کاالی درجریان ساخت دایره درنظرگرفته می شود.
گردش هزینه ها از زمان تبدیل وجه نقد به سایر عوامل تا تبدیل کاالی فروش رفته به وجه نقد در نمودار زیر تشریح می گردد.

نمودار 1-1- گردش هزینه های تولید

وجوه نقد یا حساب های پرداختنی

سربار ساخت

خط تولید کاالی در جریان ساخت

انبار کاال بهای تمام شدۀ 
کاالی ساخته شده

فروشگاه بهای تمام شدۀ 
کاالی فروش رفته

دستمزد دستمزد غیر مستقیم

دستمزد غیر مستقیم

دستمزد مستقیم مواد مستقیم

اولیــه  مــواد 
خریداری شده

مواد غیر مستقیم
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چندنکته ضروری :
1ـ بخشــی از وجوه نقد یا حســاب های پرداختنی که مربوط به دستمزد مستقیم است به حساب کنترل کاالی در 

جریان ساخت انتقال می یابد و همچنین دستمزد غیرمستقیم به حساب سربار ساخت منتقل می شود.
2ـ مواد اولیه به صورت نقد یا نســیه خریداری می شــود که در این زمان مواد اولیه که جزء اقالم دارایی است به 

حساب موجودی مواد، بدهکار می گردد و تا زمان مصرف در تولید باقی می ماند.
3ـ مواد موجود در انبار به تدریج به مصرف می رســد که بخش مستقیم آن به حساب کاالی درجریان ساخت و 

بخش غیرمستقیم آن به حساب سربار ساخت بدهکار می شود.
4ـ پس از این که کاال تکمیل شد، بهای تمام شده کاالی ساخته شده از حساب کنترل کاالی در جریان ساخت 

به حساب موجودی کاالی ساخته شده منتقل می گردد.
الزم به توضیح است که حساب کنترل کاالی درجریان ساخت و حساب موجودی کاالی ساخته شده هر دو از 

اقالم دارایی هاست و دراین گروه طبقه بندی می شود.
5ـ هنگام فروش کاالي  ســاخته شده، بهای تمام شده کاالی ساخته شده ازحساب موجودی کاالی ساخته شده 
به حســاب قیمت تمام شــده کاالی فروش رفته منتقل می گردد و در فاصلۀ پایان دوره به خالصه حســاب سود وزیان 
انتقال می یابد. درنتیجه حساب موجودی کاالی ساخته شده که یک قلم دارایی است، به حساب بهای تمام شده کاالی 

فروش رفته که یکی از اقالم هزینه است منتقل می شود. 
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آزمون پایانی فصل 1

الف( پرسش ها
1ـ سه رشته تخصصی حسابداری را نام ببرید.

2ـ حسابداری مالی به کدام بخش از حسابداری می پردازد؟
3ـ استفاده کنندگان از حسابداری مالی چه گروه هایی هستند؟ سه گروه را نام ببرید.

4ـ مدیــران واحدهای تجاری درکدام بخــش از فعالیت های واحد تحت نظارت خود از امکانات حســابداری 
مدیریت استفاده می نمایند؟

5ـ به طورکلی »حسابداری مدیریت« درکدام حوزه ها فعالیت دارد؟ دومورد را نام ببرید.
6ـ حسابداری صنعتی را تعریف کنید.

7ـ اهمیت حسابداری بهای تمام شده را با ذکر یک مثال به طور خالصه توضیح دهید.
8ـ سه وظیفه از وظایف حسابداری صنعتی را نام ببرید.

٩ـ از حسابداری صنعتی در کدام بخش ها، )به جز بخش صنعت( استفاده می شود؟ سه مورد را نام ببرید.
10ـ منظور از هزینه یابی چیست؟

11ـ تولید را تعریف کنید.
12ـ کاالی درجریان ساخت به کدام محصول گفته می شود؟

13ـ جایگاه حسابداری بهای تمام شده را شرح دهید.
14ـ عوامل بهای تمام شده را نام ببرید.

15ـ چهارنمونه از هزینه های غیر مستقیم تولید را نام ببرید.
16ـ حساب کنترل کاالی درجریان ساخت به ازای کدام  یک از عوامل بهای تمام شده، بدهکار می شود؟

17ـ حساب کنترل کاالی درجریان ساخت به ازای کدام عوامل، بستانکار می شود؟
18ـ مانده حساب کنترل کاالی درجریان ساخت درپایان دوره، نشان دهنده چیست؟

1٩ـ اگر یک کارخانه چند نوع محصول تولید کند، در دفترکل و دفترمعین چه حساب هایی باید افتتاح گردد؟
20ـ مواد اولیه جزء کدام گروه از حساب ها است و پس از خرید به کدام حساب، بدهکار می شود؟

21ـ بهای تمام شــده کاالی ســاخته شــده که پس از تکمیل کاال محاســبه می شود، از حســاب کنترل کاالی 
درجریان ساخت به کدام حساب منتقل می گردد؟

22ـ بهای تمام شده کاالی فروش رفته درپایان دوره به کدام حساب منتقل می گردد؟
23ـ بهای تمام شده کاالی فروش نرفته درپایان دوره به چه صورت گزارش می شود؟

ب( پرسش های چهارگزینه ای
1ـ اگر دریک کارخانه چند نوع محصول ساخته شود، با حساب کاالی درجریان ساخت در دفتر کل و دفتر 

معین به چه صورت عمل می شود؟
الف( در دفتر معین برای تمام محصوالت فقط یک حســاب و در دفتر کل برای هر یک از محصوالت حســابی 

جداگانه افتتاح می گردد.
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آزمون پایانی فصل 1

ب(  در دفتر معین برای هرمحصول یک حساب و دردفتر کل برای تمام محصوالت یک حساب افتتاح می گردد.
ج( در دفتــر معین برای تمام محصوالت یک حســاب و در دفتر کل نیز برای تمام محصوالت یک حســاب 

افتتاح می شود.
د( در دفتــر معین برای هریک از محصوالت یک حســاب و دردفتر کل نیز برای هرمحصول حســابی جداگانه 

افتتاح می گردد.
٢ـ مهم ترین وظیفه حسابداری صنعتی کدامیک از این موارد است؟

الف( محاسبه هزینه جابه جایی یک مسافر در یک مؤسسه مسافربری
ب( محاسبه هزینه خرید مواد اولیه همراه باتمام هزینه های مرتبط با خرید مواد

ج( محاسبه بهای تمام شده کاالهای ساخته شده دریک واحد تولیدی
د( محاسبه شهریه یک دانش آموز درطول یک دوره مالی در یک واحد آموزشی

3ـ کدام یک از عبارت های زیر صحیح است؟
الف( مانده حساب کنترل کاالی درجریان ساخت در پایان دوره، بهای تمام شده کاالی ساخته شده طی دوره 

را نشان می دهد.
ب( حساب کنترل کاالی درجریان ساخت به ازای مواد اولیه مستقیم بدهکار می شود.

ج( حساب کنترل کاالی درجریان ساخت به ازای سربارساخت بستانکارمی شود.
د( حساب موجودی کاالی ساخته شده به ازای بهای تمام شده تولید بستانکارمی شود.

4ـ پس از ساخت و تکمیل کاال، بهای تمام شده کاالی ساخته شده به کدام حساب انتقال می یابد؟
الف( کنترل کاالی درجریان ساخت

ب( بهای تمام شده کاالی فروش رفته
ج( صندوق، بانک یا حسابهای پرداختنی

د( موجودی کاالی ساخته شده 
5  ـ دریک واحد تولیدی، مواد اولیه، دســتمزد مســتقیم و ســربار ســاخت بــه ترتیب مبلــغ 3,260,000 ریال، 
 2,820,000 ریــال و 1,410,000 ریال اســت. موجودی کاالی درجریان ســاخت پایــان دوره مبلغ 630,000 ریال 

می باشد . بهای تمام شده کاالی ساخته شده طی دوره کدام است؟
ب( 2,630,000 ریال الف( 7,4٩0,000 ریال   
ج(  3,230,000 ریال     د( 6,860,000 ریال

6  ـ حســاب کنترل کاالی درجریان ساخت و حساب موجودی کاالی ســاخته شده به ترتیب در کدام گروه 
طبقه بندی می شوند؟

د(دارایی . هزینه ج( هزینه . هزینه   ب( دارایی . دارایی   الف( هزینه . دارایی  
7ـ در یک کارخانه دو نوع محصول الف وب تولید می شــود. هزینه های انجام شــده شــامل مواد اولیه، دستمزد 
و ســربار به ترتیب مبلغ 3,600,000 ریال، 2,400,000 ریال و 1,200,000 ریال اســت. 40% مواد اولیه،35% دستمزد 
و 35% ســربار ســاخت برای تولید محصول الف به مصرف رسیده اســت. درپایان دوره موجودی کاالی درجریان 
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ساخت محصول ب مبلغ 700,000 ریال می باشد. بهای تمام شده کاالی ساخته شده محصول ب کدام است؟
الف( 2,700,000 ریال                                      ب( 2,000,000 ریال 
ج(    3,800,000 ریال                                       د( 4,500,000 ریال 

 ٨ـ  باتوجه به اطالعات ارائه شــده درتســت شــماره )7( ، مواد مستقیم، دستمزد مســتقیم و سربار به ترتیب در 
حساب دفتر معین کاالی الف، به چه مبالغی بدهکار می شوند؟

الف( 3,600,000 ریال، 2,400,000 ریال و 1,200,000 ریال
ب( 1,440,000 ریال، 840,000 ریال  و 420,000 ریال

ج( 2,160,000 ریال، 1,560,000 ریال و 780,000 ریال
د( 2,٩00,000 ریال، 1,700,000 ریال و 500,000 ریال

٩ـ تسهیم هزینه ها به مراکز مختلف، جزء وظایف کدام یک از رشته های حسابداری است؟
الف( حسابداری مالی                ب( حسابداری دولتی  

د( حسابداری مالیاتی ج( حسابداری بهای تمام شده  

آزمون پایانی فصل 1
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طبقه بندي عوامل هزینه )عوامل بهاي تمام شده(   

هدف های رفتاری : 
درپایان این فصل از هنرجویان انتظار می رود :

1ـ ضرورت طبقه بندی هزینه ها را توضیح دهند.
2ـ طبقه بندی طبیعی هزینه ها را شرح داده ونمودار آن را ترسیم نمایند.

3ـ طبقه بندی هزینه ها و ارتباط آنها با محصول را شرح دهند.
4ـ هزینه های مستقیم و هزینه های غیر مستقیم، همچنین بهای اولیه و هزینه تبدیل را توضیح دهند.

5  ـ تفاوت بین هزینه های مستقیم و هزینه های غیرمستقیم را بیان نمایند.

6  ـ نمودار هزینه ها در ارتباط با تغییر تعداد یا مقدار تولید را توضیح دهند.
7ـ طبقه بندی هزینه ها در ارتباط با تغییر تعداد یا مقدار تولید را توضیح دهند.

8  ـ هزینه های ثابت، متغیر و نیمه متغیر را توضیح داده و تفاوت آنها را شرح دهند.
9ـ گزارش های متداول درون سازمانی و برون سازمانی را شرح داده و آنها را تهیه نمایند. 

10ـ  موارد استفاده از گزارشات درون سازمانی و برون سازمانی و همچنین استفاده کنندگان از این گزارشات را نام ببرند.
11ـ تفاوت گزارش های درون سازمانی و برون سازمانی را شرح دهند.

12ـ اهداف مهم تهیه گزارش های درون سازمانی و برون سازمانی را تهیه نمایند.

2فصل



حسابداری صنعتی
14

2ـ طبقه بندی عوامل هزینه ) عوامل بهای تمام شده (

1ـ٢ـ لزوم طبقه بندی هزینه ها
درطول دوره مالی هزینه های مختلفی درمؤسســات تولیدی به مصرف می رسند، که باید به صورت هاي مختلف 
طبقه بندی شوند. چنانچه هزینه ها طبقه بندی نشوند، به علت تنوع اقالم هزینه های مصرفی، واحد تولیدی را در بررسی 
علل ایجاد هزینه، تصمیم گیری درمورد ضرورت انجام هزینه و نیز طریقه هاي صرفه جویی درمصرف آنها، با مشــکل 

مواجه خواهد نمود.
در واحدهــای تولیــدی هزینه ها به طریقه هاي مختلف طبقه بندی می شــوند. دراین صورت می توان هر هزینه را 
براساس اهداف از پیش تعیین شده درطبقه مربوط به آن هزینه مورد مطالعه و تجزیه و تحلیل قرارداد. به عبارت دیگر 
طبقه بندی هزینه ها با درنظرگرفتن اطالعات جمع آوری شــده مربوط به هر طبقه از هزینه، به مدیران امکان می دهد تا 

ماهیت هزینه را شناسایی نموده ونسبت به میزان مصرف آن هزینه تصمیم گیری نمایند.
حال لزوم طبقه بندی هزینه ها و برخی از انواع طبقه بندی هزینه ها توضیح داده می شود.

٢ـ٢ـ طبقه بندی طبیعی هزینه
یکی از متداول ترین ر اه  طبقه بندی هزینه ها این است که آنها را به صورت طبیعی طبقه بندی نماییم با به کارگیری 

این روش هزینه ها به دو دسته تقسیم می شوند، که شامل هزینه های ساخت و هزینه های تجاری می باشند.
دسته اول هزینه های ساخت  

شامل هزینه هایی است که درکارخانه جهت تولید محصول مصرف می شوند از قبیل مواد اولیه مصرفی، دستمزد 
کارگران و هزینه های غیر مستقیم ) سربار ساخت ( .

دسته دوم هزینه های تجاری  
 این هزینه ها درقسمت های دیگر به جز درقسمت تولید )کارخانه( به مصرف می رسند، که به طور کلي عبارتنداز: 
هزینه های اداری وعمومی ) اداری و تشــکیالتی( و هزینه های توزیع و فروش، به مجموع هزینه های تجاری، هزینه های 

عملیاتی نیز می گویند.
این نوع طبقه بندی به اشخاصی که بودجه را تنظیم می نمایند، امکان می دهد تا بادرنظرگرفتن برنامه های از پیش 

طراحی شده بودجه موردنیاز هر قسمت را به طور جداگانه تنظیم نماید.
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سربار ساختههزینه ها

هزینه های 
اداری و 
تشکیالتی

هزینه های 
توزیع و 

فروش

هزینه های 
تجاری

مواد اولیه

حقوق و
دستمزد

هزینه های 
ساخت

3ـ٢ـ طبقه بندی هزینه ها براساس ارتباط آنها باتولید محصول :
قبل از توضیح طبقه بندی فوق، الزم اســت بعضی از اصطالحات متداول درحســابداری بهای تمام شده تشریح 

گردد.
الف( بهای اولیه : به کلیه هزینه های مســتقیمی که درتولید محصول به مصرف می رســند اصطالحاً بهاي اولیه 
گفته مي شود. بهاي اولیه شامل مجموع مواد اولیه مستقیم، دستمزدمستقیم وسایر هزینه هاي مستقیم است و از رابطه زیر 

بدست مي آید.
کار یا دستمزد مستقیم + مواد اولیه مستقیم = بهای اولیه

ب( هزینه های تبدیل: به کلیه هزینه هایی که درجهت تغییر شکل مواد اولیه وتبدیل آن به کاالی ساخته شده 
به مصرف می رسند، اصطالحاً هزینه های تبدیل گفته می شود.

این هزینه ها عبارتنداز : دستمزد کارگران بخش تولید )دستمزد مستقیم( و هزینه های غیرمستقیم تولید )هزینه های 
سربارساخت( که در کارخانه مصرف می شوند.

 )هزینه های غیرمستقیم تولید( سربارساخت + دستمزد مستقیم = هزینه های تبدیل 

در این طبقه بندی کلیه هزینه هایي که درتولید محصول مصرف می شــوند. در دو گروه شامل هزینه های مستقیم 
و هزینه های غیرمستقیم طبقه بندی می شوند.

نمودار 1-2- طبقه بندی هزینه ها
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هزینه های مســتقیم :  به هزینه هایی گفته می شود که با تولید محصول ارتباط مستقیم داشته و بتوان آنها را به 
آسانی به محصولی معین، مرحله ای از تولید  و یا با سفارشی خاص ارتباط داد. این هزینه ها شامل، مواد اولیه مستقیم، 

کار یا دستمزد مستقیم است.
هزینه های غیرمســتقیم تولید : به هزینه هایی گفته می شــود، که درکارخانه به مصرف می رســند ولی به 
صورت مستقیم در تولید محصول مصرف نمی شوند. همچنین بعضی از هزینه های مستقیم تولید که به علت ناچیز بودن 

مبلغ آنها را در گروه هزینه های غیرمستقیم طبقه بندی می نمایند.
دراین بخش به طور خالصه با هریک از این عوامل هزینه آشنا می شوید.

1ـ3ـ٢ـ هزینه های مستقیم عبارتند از : مواد مستقیم، کار یا دستمزد مستقیم. 

الف( مواد مســتقیم : به طور کلی، اگر موادی مستقیماً در تولید محصول به مصرف برسد آن را مواد مستقیم 
گویند. زیرا این مواد را می توان به آسانی به آن محصول یا به آن سفارش ارتباط داد.

مواد مســتقیم درواقع چارچوب اصلی محصول ســاخته شــده را تشــکیل می دهد به عنوان مثــال، درکارخانه 
پارچه بافی مواد مســتقیم مصرف شده در  تولید محصول نخ می باشد و درصنعت ساخت و ساز، مواد مستقیمی که در 

ساختمان سازی مصرف می شود عبارت از آهن، سیمان، آجر، گچ  و... می باشد.

ب( کار یا دستمزد مســتقیم :  در هرواحد تولیدی لزوماً از تعدادی کارگر به عنوان نیروی انسانی استفاده 
می شــود. این کارگران با توجه به درجه مهارت و کارایی در گروه های مختلف طبقه بندی می شوند، به کارگرانی که 
درخط تولید به طور مســتقیم به ساخت محصول اشتغال دارند کارگران مستقیم تولید گفته می شود و حقوق و دستمزد 
آنان دســتمزد مســتقیم تولید می باشد. در  واقع دستمزد مســتقیم دومین عامل مهم بهای تمام شده محصول می باشد. به 
عنوان مثال، در صنعت ساختمان ســازی کارگران مســتقیم خــط تولید عبارتنداز : بنا و کارگران ســاده ای که مصالح 
ســاختمانی را جهت ساخت آماده  می نمایند. البته در این صنعت افراد دیگری هم مشغول به کار می باشند ولی آنها به 

عنوان کارگر مستقیم خط تولید محسوب نمی شوند.

ج( سایرهزینه های مستقیم :  در بعضی ازصنایع ممکن است به جز مواد و دستمزد که مستقیماً درتولید محصول 
مصرف می شوند، عوامل دیگری هم به صورت مستقیم نقش داشته باشند که البته قابل مالحظه هم نباشند. به این عوامل سایر 
هزینه های مستقیم گفته می شود. به عنوان مثال، اگر برای حفاری یک چاه نفت یا یک تونل از ماشین حفاری استفاده شود، کلیه 
هزینه های مربوط به آن ماشین در زمانی که مشغول حفاری در همان صنعت است، جزء هزینه های مستقیم آن محصول )چاه 

نفت یا تونل( محسوب می شود. به این قبیل هزینه ها، سایر هزینه های مستقیم گفته می شود.

٢ـ3ـ٢ـ هزینه های غیرمستقیم تولید )سربار ساخت( : سربار ساخت به هزینه هایی گفته می شود، که به 
صورت مستقیم با تولید محصول ارتباط ندارند و نمی توان آنها را به آسانی به یک محصول معین، یک مرحله از تولید 
و یا یک سفارش خاص ارتباط داد. درواقع واحدهای تولیدی برای ساخت محصول، ناگزیر از انجام این قبیل هزینه ها 
می باشند در غیراین صورت تولید محصول متوقف خواهد شد. البته باید توجه داشت که این هزینه ها نیز درکارخانه به 
مصرف می رسند ولی به علت ناچیز بودن مبلغ آنها، رابطه مستقیمی بین این هزینه ها و تولید محصول ایجاد نمی شود. 
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اصطالحات دیگری که برای سربار ساخت به کار می رود عبارتنداز: هزینه های غیرمستقیم کارخانه، هزینه های غیر 
مستقیم تولید، سربار کارخانه و ...   بعضی از اقالم سربار ساخت عبارتنداز: مواد غیرمستقیم، کار یا دستمزد غیرمستقیم، 
هزینه بیمه های اجتماعی کارگران هزینه استهالک دارایي های ثابت کارخانه یا هزینه اجاره این قبیل دارایی ها وبسیاری 

از هزینه های دیگری را که می توان از آنها نام برد.
نمودار طبقه بندی هزینه ها  براساس ارتباط آنها با محصول به صورت زیر ارائه شده است.

هزینه های 

مستقیم تولید

هزینه های 
غیرمستقیم تولید

هزینه های ساخت

دستمزد مستقیم

مواد غیر مستقیم

دستمزد
 غیر مستقیم

سایرهزینه های
غیرمستقیم

مواد مستقیم

نمودار ٢-٢- طبقه بندی هزینه ها براساس ارتباط با محصول

4ـ٢ـ طبقه بندی هزینه ها باتوجه به تغییر حجم تولید
در ایــن روش طبقه بنــدی هزینه ها، هدف اصلی، بررســی تأثیر افزایش یا کاهش حجم تولیــد برمبلغ هر هزینه 
می باشــد و درنتیجه این تغییر، بهای تمام شــده محصوالت تولید شــده تغییر خواهد کرد. مدیران مؤسســات تولیدی 
درابتدای هر دوره مالی و یا در زمان های مناســب با درنظرگرفتن شــرایط اقتصــادی و عوامل دیگری مانند نحوه تهیه 
مــواد اولیه، وضعیت نقدینگی و همچنین با توجه به ظرفیت تولیدی کارخانه اقدام به برنامه ریزی می نمایند. ولی چون 
شرایط اقتصادی در بازار همیشه ثابت نیست، میزان تولید و حجم فعالیت کارخانه در ادوار مختلف نیز ثابت نمی ماند 

و براساس شرایط و اوضاع و احوال بازار تغییر می کند.
افزایش یا کاهش میزان تولید موجب افزایش یا کاهش مبلغ بعضی از هزینه ها خواهد شــد ولی بر مبلغ بســیاری 

از هزینه ها هم اثری نخواهد داشت.
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یکی از مزایای طبقه بندی هزینه ها براساس تغییر حجم تولید این است که مدیران با بررسی و تجزیه وتحلیل تأثیر 
مقدار افزایش یا کاهش میزان تولید بربهای تمام شــده محصول، امکان اخذ تصمیمات الزم، مناســب و به موقع برای 

انتخاب بهترین سطح تولید را خواهند یافت.
دراین روش هزینه ها به ســه دسته تقسیم وطبقه بندی می شوند که عبارتنداز : هزینه های ثابت، هزینه های متغیر و 
هزینه های نیمه متغیر . این نوع طبقه بندی به این علت است که مبلغ بعضی از هزینه ها به زمان بستگی دارد )مانند هزینه 
استهالک و هزینه اجاره( ولی مبلغ برخی از هزینه ها تنها با تغییر حجم ومیزان تولید تغییر می کند و به زمان ارتباط ندارد 
)مانند هزینه مواد مصرفی و هزینه دستمزد مستقیم(، اینک به توضیح هریک از هزینه ها درطبقه بندی فوق می پردازیم.

1ـ4ـ٢ـ هزینه های ثابت: هزینه های ثابت به هزینه هایی گفته می شود که باتغییر حجم تولید در دامنه مربوط 
فعالیت مبلغ آنها تغییر نمی کند و ثابت می ماند.  دامنه مربوط فعالیت عبارت است از: فاصله میان سطح معینی از میزان 

حداقل وحداکثر تولید که در آن سطح نیاز به هزینه های اضافی و کاهش هزینه های ثابت وجود نداشته باشد.
به عبارت دیگر می توان گفت که بســیاری از هزینه های ثابت با تولید محصول، رابطه مســتقیم ندارند،  مانند 
هزینه اجاره، ســاختمان وکارخانــه، زیرا این هزینه با تغییر میزان تولید تا حداکثر ظرفیت فعلی طراحی شــده تغییر 
نمی کند و یا عوارض نوسازی ساختمان کارخانه، همچنین حقوق مدیران وسرپرستان تولید نیز جزء هزینه های ثابت 

طبقه بندی می شوند.

در این قسمت نمودار هزینه هاي ثابت و متغیر ارائه مي گردد.
٢ـ4ـ٢ـ هزینه های متغیر:  هزینه های متغیر به هزینه هایی گفته می شود که با تغییر حجم تولید و همسو با تغییر 
حجم تولید تغییر می کنند، یعنی با افزایش میزان تولید افزایش یافته و باکاهش میزان تولید کاهش می یابند. مبلغ بعضی 
از این قبیل هزینه ها صرف نظر از اینکه با سفارشات، محصوالت و یا مراحل  مختلف تولید رابطه مستقیم یا غیرمستقیم 
داشته باشند تقریباً به تناسب تغییر حجم تولید تغییر می کنند. براین اساس به تمام  هزینه هایی که دارای این ویژگی 
به مصــرف  ید محصول  تول در  اولیه و دستمزد مستقیم که مستقیماً  مانند مواد  متغیر گفته می شود  باشند، هزینه های 
ونقل کارخانه،  هزینه حمل  غیرمستقیم،  مواد  )سربار ساخت( شامل  غیرمستقیم  هزینه های  از  بسیاری  یا  و  می رسند 
هزینه برق، گاز و سوخت کارخانه، هزینه دستمزد اوقات تلف شده کارگران )به علت نرسیدن به موقع مواد به تولید، 
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قطع جریان برق، خرابی ماشین آالت و ... ( و هزینه های رفاهی کارگران شامل )هزینه سالن غذاخوری، سالن های 
ورزشی، وسایل بهداشتی و ...(. با توجه به مثال های ارائه شده مشخص است که تمام این هزینه ها با تغییر میزان تولید 

تغییر می کنند .
مثال  : برای ساختن یک واحد محصول مقدار 5 کیلو ماده الف و 3 کیلو ماده ب به ترتیب با نرخ های 150 ریال 
و 250 ریال مصرف می شــود. زمان ساخت یک واحد محصول 4 ســاعت ونرخ ساعتی دستمزد 300 ریال می باشد و 
باتوجه به این اطالعات مواد مصرفی برای ساخت یک واحد محصول و نیز دستمزد مستقیم آن به صورت زیرمحاسبه 

می شود. این دومبلغ برای ساخت یک واحد محصول ثابت است.
ماده الف         750     =  150× 5

ماده ب          750    =  250 × 3  
ریال بهای مواد مستقیم یک واحد                             1500 

ریال دستمزد مستقیم ساخت یک واحد          1200= 300×4
با فرض اینکه درچهارماهه اول سال جاری به ترتیب 200 واحد، 350 واحد، 150 واحد و 180 واحد از این محصول 

تولید شده باشد، بهای مواد مستقیم مصرفی ومبلغ دستمزد مستقیم مربوط به هرماه به صورت زیر محاسبه می شود.

ماه
دستمزد مستقیممواد مستقیم

تعدادنرخمبلغتعدادنرخمبلغ 

×200 واحد=1200 ریال240,000ریال×200 واحد=1500 ریال300,000 ریالفروردین
×350 واحد=1200 ریال420,000 ریال×350 واحد=1500 ریال525,000 ریالاردیبهشت 

×150 واحد=1200 ریال180,000 ریال×150 واحد=1500 ریال225,000 ریالخرداد
×180 واحد=1200 ریال216,000 ریال×180واحد=1500 ریال270,000 ریالتیر

درمثال فوق مشــاهده می شــود، مواد اولیه و دســتمزد مستقیم برای ســاخت یک واحد محصول ثابت است . به 
عبارت دیگر یک واحد محصول به  مبلغ 1500 ریال مواد اولیه و مبلغ 1200 ریال دستمزد مستقیم نیاز دارد که درطول 
چهار ماه مورد بحث ثابت می باشــد. ولی مبلغ کل مواد و دســتمزد مســتقیم درخرداد ماه کمتر از سه ماه دیگر است . 
علت کاهش آن کاهش میزان تولید خرداد ماه نسبت به سه ماه دیگر سال است. از سوی دیگر مبلغ کل مواد و دستمزد 
مستقیم مصرف شده در اردیبهشت ماه بیش از سه ماه دیگر سال است که علت این افزایش را می توان به دلیل افزایش 
تعداد تولید ماه مورد نظر با ســه ماه دیگر دانســت باتوجه به مثال ارائه شــده می توان چنین نتیجه گرفت که مواد اولیه 
و دســتمزد مستقیم در گروه هزینه های متغیر طبقه بندی می شــوند . زیرا این دوعامل که درواقع عوامل اصلی تولید نیز 
محســوب می شــوند با تغییر حجم تولید ودرهمان جهت تغییر می نمایند. به این معنا که با افزایش میزان تولید افزایش 

یافته وباکاهش میزان تولید کاهش می یابند.
3ـ4ـ٢ـ هزینه های نیمه متغیر: هزینه های نیمه متغیر به هزینه هایی گفته می شود که بخشی از آن ثابت و بخشي 

متغیر باشد و یا هزینه هایی که تا سطح معینی از تولید ثابت بوده وخارج از آن سطح متغیر شوند و برعکس.
باید دانست که تمام هزینه های نیمه متغیر لزوماً با تغییر حجم فعالیت هماهنگ نیستند. به این معنا که مبلغ بعضی 
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از هزینه هــای نیمه متغیر درفاصلــۀ معینی از تولید تقریباً ثابت می ماند. ولی خارج از آن حد، درجهت تولید و همســو 
باتغییر میزان تولید تغییر می نماید. 

بطور مثال : اگر درصنعت تولید و پرورش گل به فرض، برای گلخانه ای با 300 مترمســاحت نیاز به یک نفر به 
عنوان سرپرست باشد، با افزایش میزان تولید و درنتیجه افزایش مساحت گلخانه به 600 مترمربع، نیاز به دونفرسرپرست 

خواهد بود.
براین اســاس حقوق ودستمزد سرپرست سالن ازیک مترمربع تا 300 مترمربع ثابت است، ولی با افزایش تولید و 
افزایش مســاحت گلخانه حقوق ودستمزد سرپرستان متغیر خواهد شد. باتوجه به توضیحات فوق می توان گفت هزینه 

حقوق سرپرستان یک هزینه نیمه متغیر است. 

5  ـ٢ـ تهیه وتنظیم گزارش درمؤسسات تولیدی
یکی از اهداف مهم حســابداری تهیه گزارشــات مختلف درپایان دوره مالی به منظور ارزیابی عملکرد مدیران 

درجهت دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده می باشد.
درتمام مؤسســات تجاری اعم از خدماتی، بازرگانی وتولیدی معموالً درپایان دوره مالی و یا درپایان هرماه و یا 

بنا به خواست مدیران در هر زمان، گزارش های متعددی تهیه می گردد.
در مؤسسات خدماتی گزارش سود و زیان وترازنامه تهیه می شود.

در مؤسسات بازرگانی، گزارش بهای تمام شده کاالی فروش رفته، گزارش سود و زیان و ترازنامه تهیه می شود.
در مؤسســات تولیدی ابتدا گزارش مصرف مواد و پس از آن گزارش بهای تمام شــده کاالی ســاخته شده که 
درواقع همان گزارش تولید است تهیه می شود و نتیجه آن به گزارش بهای تمام شده کاالی فروش رفته انتقال می یابد. 

سپس گزارش های سود وزیان و ترازنامه تهیه می شود.
گزارش ها باید براساس اصول پذیرفته شده حسابداری تهیه شوند تا استفاده از آنها برای افراد مختلف امکان پذیر باشد.

گزارش ها را می توان به دو دسته تقسیم نمود که شامل، گزارش های درون سازمانی وگزارش های برون سازمانی، 
که تمامی آنها با درنظرگرفتن اهداف گوناگون و با توجه به خواســت استفاده کنندگان از آنها تهیه می شوند. بعضی از 

اهداف مهم تهیه گزارش ها عبارتنداز:
الف( تجزیه وتحلیل عملکرد دوره ای که گزارش برای آن دوره تهیه شــده است، این تجزیه وتحلیل به منظور 

دستیابی به نقاط قوت و نقاط ضعف آن دوره صورت می گیرد.
ب( تنظیم برنامه های آینده با به کارگیری تجربیات ســال های قبل وتجربیات به دست آمده در دوره مالی مورد 
گزارش )دوره مالی جاری( درجهت بهبود کمی وکیفی تولید ونیز به منظور رســیدن به اهداف از پیش تعیین شده که 

معموالً کسب سود بیشترمی باشد.
 همانطور که قباًل به آن اشاره شد، گزارش ها در دو گروه  درون سازمانی و برون سازمانی طبقه بندی می شوند. 
زیرا گزارش های تهیه شــده مورد اســتفاده افراد داخل یــا خارج واحد تولیدی که با اهــداف گوناگون گزارش ها را 
بررســی وتجزیه وتحلیل می نمایند قرار می گیرند. هرکدام از گزارش های درون ســازمانی و برون سازمانی اطالعات 

مشخصی را به مطالعه کنندگان ارائه می نمایند.
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ـ  5  ـ٢ـ گزارش های درون سازمانی: این گزارش ها جهت استفاده مدیران سطوح مختلف در داخل واحد  1
تولیدی ویا بنا به درخواست آنها به وسیله حسابداری بهای تمام شده معموالً در پایان هرماه و نهایتاً در پایان دوره مالی 

تهیه می گردد.
بعضی از گزارش های درون ســازمانی عبارتنداز: گزارش مصرف مواد، گــزارش موجودی مواد اولیه در انبار، 
گزارش ســاعت کارمستقیم انجام شده، گزارش اوقات تلف شــده، گزارش مربوط به انبارگردانی، گزارش ضایعات 
مواد اولیه وضایعات محصوالت درجریان ساخت، گزارش بهای تمام شده کاالی ساخته شده، گزارش مربوط به خرید 

مواد اولیه و... دراین قسمت بعضی از گزارش های درون سازمانی توضیح داده می شود.

ـ 5  ـ٢ـ گزارش مصرف مواد: مواد اولیه معموالً بخش عمده ای از بهای تمام شده محصول را تشکیل  1ـ1
می باشد، که  و سربارساخت(  مستقیم  مستقیم، دستمزد  )مواد  عامل  تمام شده هرمحصول شامل: سه  بهای  می دهد. 
مؤثرترین و مهمترین عامل آن، مواد مستقیم است که درساخت محصول به مصرف می رسد. برهمین اساس گزارش 
مقدار و مبلغ مواد مصرفی و همچنین گزارش مربوط به مقدار و مبلغ موجودی مواد پایان دوره همواره مورد توجه 

مدیران سطوح مختلف یک واحد تولیدی قراردارد.
گــزارش مصرف مواد را می تــوان درپایان هرماه ویا در پایان دوره مالی تهیه نمود، ولی این گزارش در هرزمان 
بنا به خواســت مدیران قابل تنظیم می باشد. این گزارش نشان دهنده مقدار و مبلغ مواد مصرف شده درطول دوره مالی 

و یا درمدتی معین می باشد.
گزارش مصرف مواد، درواقع از دوبخش تشکیل می شود. بخش اول شامل گزارش مقدار مصرف است و بخش 

دوم شامل مبلغ ریالی موادی است که در ساخت محصول به مصرف رسیده است.
گزارش مقدار مواد مصرف شــده توســط دوایر تولیدی مصرف کننده مواد اولیه با مراجعه به اســناد ومدارک 
مربــوط به صدور مواد به تولید و یا مدارک مربوط به دریافت مواد اولیه از ســوی دوایــر تولیدی دریافت کننده تهیه 
می شــود. ولی در دایره حســابداری بهای تمام شــده گزارش های ماهانه مصرف مواد، با استفاده از حواله های انبار که 

نشان دهنده مواد صادره به تولید است تهیه می گردد.
در دایره حســابداری مالی معموالً گزارش های ساالنه تهیه می شود. دراین دایره گزارش مصرف مواد با استفاده 
از اسناد ومدارک مربوط به خرید، صدور، هزینه های مربوط به خرید، مواد برگشتی به فروشنده، مواد برگشتی به انبار 

و با توجه به موجودی اول و پایان دوره تهیه می گردد.
بــرای ارزیابــی و قیمت گذاری موجودی مــواد پایان دوره باید ابتــدا موجودی مواد انبار بــه صورت فیزیکی 
)موجودی برداری عینی یا انبار گردانی( شمارش  شود. البته موجودی انبارباید باکارتهای انبار مطابقت داده شود، سپس 
با اســتفاده از کارت حســاب انبار ونیز با به کارگیری یکی از روشــهای متداول ارزیابی بهای تمام شده موجودی مواد 

پایان دوره محاسبه گردد . مقدار یا تعداد مواد مصرف شده طی دوره مالی از رابطه زیر محاسبه می شود:
     

مقــدار موجودی مــواد در پایان دوره - مقدار خرید مواد طی دوره + مقــدار موجودی مواد در اول دوره = 
مقدارمواد مصرف شده
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مبلغ مواد مصرفی طی دوره به صورت زیر محاسبه می گردد:

مبلغ موجودی مواد پایان دوره - بهای تمام شــده مواد خریداری شده + مبلغ موجودی مواد در اول دوره = بهای تمام شده 

مواد مصرفی

) تخفیفات نقدی خرید + برگشــت از خرید وتخفیفات( - هزینه حمل مواد خریداري شده  + خرید مواد طی دوره  = بهای تمام 

شده موادخریداري شده

باید توجه داشــت که مقدار مواد صادره از انبار که به منظور مصرف درتولید می باشــد، نیاز به ارزیابی ندارد. به 
عبــارت دیگر مواد موجود درانبــار ویامواد صادره به تولید به لحاظ فیزیکی هرگز ارزیابی نمی شــود، بلکه مواد فقط 

ازنظرریالی ارزیابی می شود. این عمل به علت تغییر نرخ مواد در طول دوره مالی صورت می گیرد.
بــا تهیه گزارش مصرف مواد به صورت ماهانه، مدیران می توانند مصرف هرماه را با ماه های قبل مقایســه نموده 
دالیل افزایش یا کاهش مصرف مواد را نســبت به ماه های قبل مورد بررســی قراردهند تا نســبت به تهیه به موقع مواد 

موردنیاز تصمیم گیری نمایند. گزارش مصرف مواد در صفحه بعد ارائه شده است.             

 شرکت تولیدی آلفا
13XX گزارش مصرف مواد برای سال

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
××× موجودی مواد اول دوره       

خرید مواد طی دوره       ××
کسر می شود:

×× برگشت ازخرید وتخفیفات  
×× تخفیفات نقدی خرید  

)×××(                                                           
خرید خالص                                           ××××

 ×× اضافه می شود: هزینه حمل مواد خریداری شده  
    ××××          

××××× مواد آماده مصرف       
)×××( کسرمی شود: موجودی پایان دوره       
×××× بهای تمام شده مواد مصرفی طی دوره     

با ارائه یک مثال گزارش مصرف مواد به صورت زیر تهیه می گردد.
مثال  : شرکت تولیدی پایدار برای ساخت محصوالت خود از چند نوع مواد اولیه استفاده می نماید و اطالعات 

مربوط به یکی از این مواد یعنی ماده الف در طول یک دوره مالی به این صورت اعالم شده است.
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1ـ موجودی مواد اول دوره مبلغ 5,600,000 ریال می باشد.
2ـ طی دوره جمعاً مبلغ 12,700,000 ریال از این مواد خریداری شده است.

3ـ هزینه حمل مواد خریداری شده تا محل شرکت مبلغ 800,000 ریال می باشد.
4ـ طی دوره به علل مختلف مبلغ ٩00,000 ریال از مواد خریداری شده به فروشنده برگشت داده شده است.

5 ـ مبلغ 500,000 ریال به عنوان تخفیفات نقدی خرید، از فروشنده دریافت گردیده است.
6  ـ موجودی مواد پایان دوره مبلغ 3,800,000 ریال ارزیابی شده است.

مطلوبست تهیه وتنظیم گزارش مصرف مواد برای دوره مالی مورد نظر     

شرکت تولیدی پایدار
 گزارش مصرف مواد برای دوره مالی 13XX ماده الف

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
موجودی مواد اول دوره           5,600,000

12,700,000 خرید مواد طی دوره   
کسر می شود :

٩00,000 برگشت ازخرید وتخفیفات 
500,000 تخفیفات نقدی خرید 

)1,400,000(                                   
11,300,000 خرید خالص    

800,000 اضافه می شود هزینه حمل خرید  
12,100,000 بهای تمام شده مواد خریداری شده     
17,700,000 بهای تمام شده مواد حاضر به مصرف     

3,800,000 کسرمی شود : موجودی مواد پایان دوره    
بهای تمام شده مواد مصرف شده طی دوره                ٩00,000,13

اگر برای ســاخت محصول از مواد اولیه مختلف اســتفاده شــود، باید براي  هر ماده اولیه یک گزارش مصرف 
تهیه گردد، تا مدیران اطالعات الزم را برای مصرف هر ماده اولیه دراختیارداشــته باشــند و به موقع نسبت به خرید آن 

تصمیم گیری نمایند. البته درصورت امکان گزارش مصرف تمام مواد مصرفی باید در یک گزارش ارائه گردد.

ـ 5  ـ٢ـ گزارش بهای تمام شده کاالی ساخته شده بهای تولید ٢ـ1
این گزارش نیز مانند گزارش مصرف مواد یک گزارش درون سازمانی است و به وسیله دایره حسابداری بهای تمام 

شده تهیه می گردد. از این گزارش می توان به عنوان گزارش هزینه تولید یا گزارش ساخت هم نام برد.
گزارش بهای تمام شــده کاالی ســاخته شده، درپایان دوره مالی تهیه می شــود. ولی معموالً واحدهای تولیدی 
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درپایان هرماه این گزارش را تهیه می نمایند، تا امکان مقایســه بهای تمام شــده کاالی ســاخته شــده در پایان هرماه با 
ماه های قبل وجودداشــته باشد. نتیجه این گزارش، محاسبه بهای تمام شده کاالی ساخته شده طی دوره ومحاسبه بهای 

تمام شده موجودی کاالی در جریان ساخت پایان دوره می باشد.
با تهیه گزارش درپایان هرماه، مدیران می توانند علل افزایش یا کاهش بهای تمام شده محصوالت ساخته شده، نسبت 

به ماه های قبل را بررسی نموده و با درنظرگرفتن وضع فروش محصول نسبت به تغییر حجم تولید تصمیم گیری نمایند.
اطالعات مربوط به عوامل هزینه )شــامل: مواد مستقیم، دستمزد مستقیم وسربار ساخت( توسط دایره حسابداری 
صنعتی از دیگر دوایر، مانند دایره حســابداری مواد و دایره حســابداری حقوق ودســتمزد جمع آوری شــده و پس از 
تلخیص در قالب گزارش بهای تمام شده کاالی ساخته شده به مدیران ارائه می گردد. این گزارش شامل محاسبه بهای 

تمام شده کاالی ساخته شده طی دوره و بهای تمام شده موجودی کاالی درجریان ساخت پایان دوره می باشد.
گزارش بهای تولید را می توان به فرم های مختلف تهیه نمود، زیرا محاسبه بهای تمام شده محصول ساخته شده 
با استفاده از سیستم های مختلف هزینه یابی1 صورت می گیرد. براین اساس تهیه گزارش بهای تولید با سیستم هزینه یابی 

بکار گرفته شده در واحد تولیدی ارتباط مستقیمی خواهد داشت.
گزارش هزینه تولید دارای قسمت هایی به شرح زیر است:

الف( محاسبه بهای اولیه : عبارت است از جمع هزینه های مستقیم تولید، شامل مواد  مستقیم و دستمزد مستقیم.
اطالعات مربوط به مواد مستقیم مصرف شده از کارت های حساب مواد که در دایره حسابداری مواد نگهداری 
و تکمیل می شــود، استخراج می گردد. همچنین اطالعات مربوط به دستمزد مستقیم تولید از گزارش های تهیه شده به 
وســیلۀ دایره حقوق و دســتمزد به دست می آید. جمع این دو عامل )مواد مســتقیم مصرفی به عالوه حقوق و دستمزد 

مستقیم( بهای اولیه محصول را تشکیل می دهد.
ب( جمع هزینه های تولید طی دوره : جمع بهای اولیه و ســربار ســاخت )هزینه های غیر مستقیم کارخانه(، 

جمع هزینه های تولید طی دوره را تشکیل می دهد.
سربار ساخت یا با مراجعه به اسناد ومدارک مربوط به هزینه های واقعی انجام شده و یا با استفاده از نرخ از پیش 

تعیین شده )نرخ جذب سربار( محاسبه می شود.
1ـ دربعضی از واحدهای تولیدی هزینه های ســربار بالفاصله پس از وقوع به حســاب کاالی درجریان ســاخت 
منظور می شــود. درواقع می توان گفت این قبیل مؤسســات، کلیه هزینه های مربوط به تولید را که شــامل مواد اولیه، 
دســتمزد مســتقیم و سربار ساخت است به صورت واقعی به حســاب کاالی درجریان ساخت منظور می نمایند. دراین 
صــورت اطالعات مربــوط به هزینه های واقعی ســربار که طی دوره به مصرف رســیده با مراجعه به اســناد ومدارک 

حسابداری استخراج گردیده درگزارش ارائه خواهد شد. 
2ـ اســتفاده از نرخ جذب سربار : به علت نامشــخص بودن مبلغ واقعی بسیاری از هزینه های  سربار ساخت تا پایان 
دوره، اکثــر واحدهــای تولیدی در ابتدای دوره مالی، هزینه های ســربار را برآورد )پیش بینی( می نمایند وبا اســتفاده از 
روش های متداول یک نرخ تحت عنوان نرخ جذب ســربار محاســبه می کنند. این نرخ تا پایان دوره مالی جهت محاسبه 
سربار ساخت محصوالت تولید شده طی دوره مورد استفاده قرار می گیرد. دراین صورت اطالعات مربوط به هزینه های 

1ـ در فصل 6 با سیستم های هزینه یابی مختلف آشنا خواهید شد.
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سربار ساخت درگزارش بهای تمام شده کاالی فروش رفته براساس سربار ساخت جذب شده که با استفاده از نرخ جذب 
سربار محاسبه شده ارائه می گردد.

جمع هزینه های ساخت طی دوره از رابطه زیر محاسبه می گردد.

سربار ساخت + بهای اولیه = جمع هزینه های ساخت طی دوره

ج( محاسبه بهای تمام شده کاالی درجریان ســاخت طی دوره: از جمع هزینه های ساخت  طی دوره و 
بهای تمام شده موجودی کاالی درجریان ساخت اول دوره به دست می آید: 

جمع هزینه های ساخت طي دوره+ بهای تمام شده موجودی کاالی درجریان ساخت اول دوره = بهای تمام شده کاالی درجریان ساخته طی دوره

د( بهای تمام شده کاالی ساخته شده طی دوره : نتیجۀ نهایی گزارش هزینه تولید، محاسبه بهای تمام شده 
کاالی ســاخته شــده طی دوره می باشــد. به این منظور باید ابتدا آمار واطالعات مربوط به موجودی کاالی درجریان 
ساخت پایان دوره به وسیله دایره تولید و به صورت موجودی برداری عینی مشخص گردد، سپس با به کارگیری یکی 
از روشهای متداول ارزیابی )مانند روش اولین صادره از اولین وارده یا روش میانگین(، بهای تمام شده موجودی کاالی 

درجریان ساخت پایان دوره به وسیله دایره حسابداری بهای تمام شده محاسبه گردد.
برای محاسبه بهای تمام شده کاالی ساخته شده طی دوره باید نتیجه ارزیابی مربوط به موجودی کاالی درجریان 

ساخت پایان دوره، از بهای تمام شده کاالی در جریان ساخت طی دوره کسر گردد.

بهای تمام شده موجودی کاالی درجریان ساخت پایان دوره - بهای تمام شده کاالی درجریان ساخت طی دوره= بهای تمام شده کاالی ساخته شده طی دوره

تولیــد محصــول دربعضی ازصنایع به نحوی اســت که درپایان دوره مالی، موجودی کاالی در جریان ســاخت 
وجود ندارد. دراین صورت درفرمول های باال به جای آن عدد ) صفر ( قرارمی گیرد . اکنون با ارائه یک مثال به توضیح 

بیشتر می پردازیم.
مثال  : بخش دیگری از اطالعات مربوط به شرکت تولیدی پایدار به صورت زیر ارائه می شود:

1ـ دستمزد مستقیم مبلغ 3,٩00,000 ریال
2ـ هزینه های غیرمستقیم )سربار ساخت( عبارتنداز :

دستمزد غیر مستقیم 420,000 ریال، مواد غیر مستقیم 510,000 ریال، هزینه بیمه های اجتماعی کارگران 864,000 
ریال، هزینه بیمه بیکاری 000 ,130ریال، هزینه اســتهالک ساختمان، ماشین آالت و تجهیزات کارخانه 000 ,850 ریال، 
هزینه ســوخت و روشــنایی 250,000 ریال، هزینه بیمه ماشــین آالت 000 ,480 ریال، هزینه بیمــه حوادث کارگران 

160,000 ریال.
3ـ بهای تمام شده موجودی کاالی درجریان ساخت اول دوره مبلغ 1,750,000 ریال می باشد.

4ـ موجودی کاالی درجریان ساخت پایان دوره مبلغ 2,500,000ریال ارزیابی شده است.
باتوجــه به اطالعات ارائه شــده و با درنظرگرفتن مبلغ مواد مصرفی که درقســمت قبل محاســبه گردیده، بهای 
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تمام شده کاالی ساخته شده )گزارش هزینه تولید( را در زیر مالحظه مي فرمایید. 

شرکت تولیدی پایدار
گزارش بهای تمام شده کاالی ساخته شده

13XX   برای سال مالی منتهی به 29 اسفند
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

موجودی کاالی درجریان ساخت اول دوره                                      1,750,000
13,٩00,000 مواد مصرف شده طی دوره1     

3,٩00,000 دستمزد مستقیم      
17,800,000 بهای اولیه        

هزینه های غیرمستقیم ) سربارساخت (:
510,000 مواد غیرمستقیم               
420,000 دستمزد غیرمستقیم    
864,000 هزینه بیمه های اجتماعی               
130,000 هزینه بیمه بیکاری    
850,000 هزینه استهالک ساختمان و ماشین آالت 
250,000 هزینه سوخت و روشنایی                
480,000 هزینه بیمه ماشین آالت   

   160,000 هزینه بیمه حوادث    
جمع هزینه های سربار ساخت                                                         3,664,000

جمع هزینه هاي ساخت طي دوره                                      21,464,000
بهاي تمام شده کاالي در جریان ساخت طي دوره                                                                        23,214,000

کسر مي شود: 
موجودی کاالی جریان ساخت پایان دوره                                                                           2,500,000                                                                        
بهای تمام شده کاالی ساخته شده طی دوره                                                                         20,714,000                                              

نتیجه بدست آمده از گزارش بهای تمام شده کاالی ساخته شده، به گزارش بهاي تمام شده کاالی فروش رفته 
که یک گزارش برون سازمانی است انتقال می یابد.

ـ  5 ـ٢ـ گزارش های برون سازمانی : گزارش های بـــرون سازمانی، شامل گزارش هایی است که جهت  ٢
ارائه به اشخاص خارج از سازمان اعم از اشخاص حقیقی و یا اشخاص حقوقی تهیه می گردد. اهم اشخاصی که از این 
گزارش ها استفاده می کنند، عبارتنداز: صاحبان سرمایه )سهامداران(، مؤسسات اعتبار دهنده از قبیل بانک ها، دولت 
)وزارت اقتصاد ودارایی( بورس اوراق بهادار )درصورتی که واحد تولیدی در بورس پذیرفته شده باشد( و حسابرسان 

1ـ مواد مصرف شده طی دوره از گزارش مصرف مواد در صفحۀ 25 استخراج شده است.
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خارج از مؤسسه تولیدی که معموالً به نمایندگی از طرف صاحبان سرمایه گزارش ها را بررسی می نمایند.
گزارش های برون ســازمانی معموالً درپایان دوره مالی، به وســیله دایره حسابداری تهیه می شوند و باید براساس 

اصول پذیرفته شده حسابداری و مطابق با استانداردهای حسابداری تهیه شوند.
گزارش های برون ســازمانی باید به صورت مقایسه ای و تطبیقی تهیه شود تا برای استفاده کنندگان از آنها امکان 
بررســی وتجزیه و تحلیل بیشــتری وجود داشته باشــد. به عنوان مثال هریک از این گزارش ها برای دوسال متوالی تهیه 

شود تا بتوان نسبت به عملکرد دوره مالی مورد نظر، بررسی و تحقیق نمود.
بعضی از گزارش های برون سازمانی عبارتنداز: گزارش بهای تمام شده کاالی فروش رفته، گزارش سود  و  زیان، 

گزارش تقسیم سود، ترازنامه و صورت گردش وجوه نقد )صورت جریان های نقدی(.
هم  و  بازرگانی  درمؤسسات  هم  گزارش،  این  رفته:  فروش  کاالی  شده  تمام  بهای  زارش  گ ـ  5  ـ٢ـ  1ـ٢
درمؤسسات تولیدی در پایان دوره مالی تهیه می گردد. و تنها تفاوت تهیه گزارش دراین دو نوع مؤسسه عبارت است 
از این که درمؤسسات بازرگانی کاالی خریداری شده بدون تغییر شکل برای فروش ارائه می شود ولی درمؤسسات 
کاال  بازرگانی،  درمؤسسات  دیگر  عبارت  به  می گردد.  تولید  اولیه  مواد  تغییر شکل  با  شده  ساخته  کاالی  تولیدی، 
خریداری می شود ولی در مؤسسات تولیدی کاال ساخته می شود، به همین دلیل درگزارش بهای تمام شده کاالی 
فروش  رفته مؤسسات بازرگانی، بهای تمام شده کاالی خریداری شده و درمؤسسات تولیدی، بهای تمام شده کاالی 

ساخته شده طی دوره، مالک محاسبه بهای تمام شده کاالی فروش رفته قرار می گیرد.
این گزارش درپایان دوره مالی، دردایره حسابداری با استفاده از اطالعات جمع آوری شده ازقسمت های مختلف 
تهیه می گردد و نتیجه نهایی آن محاســبه بهای تمام شــده کاالی فروش رفته طی دوره می باشد که به گزارش سود و 

زیان منتقل می گردد.
در این گزارش، خالصه اطالعات مربوط به هزینه های تولید و نیز بهای تمام شــده موجودی های جنســی پایان 
دوره که تماماً از اقالم عمده دارایی های هر مؤسســه تولیدی اســت درج می گردد. و استفاده کنندگان از این گزارش 

می توانند به آسانی به این اطالعات دسترسی پیداکنند.
بخشهای مختلف گزارش بهای تمام شده کاالی فروش رفته، عبارتنداز:

الف( موجودی کاالی ساخته شده اول دوره
ب( کاالی ساخته شده طی دوره

ج( موجودی کاالی ساخته شده پایان دوره

درتنظیم گزارش بهای تمام شــده کاالی فروش رفته، باید ابتدا، بهای تمام شــده کاالی آماده برای فروش که 
حاصل جمع بهای تمام شــده موجودی کاالی ســاخته شده اول دوره و بهای تمام شــده کاالی ساخته شده طی دوره 

است محاسبه گردد.

بهای تمام شده کاالی ساخته شده طی دوره+ بهای تمام شده موجودی کاالی ساخته شده اول دوره = بهای تمام شده کاالی 

آماده برای فروش

ســپس باید بهای تمام شده موجودی کاالی ســاخته شده پایان دوره محاسبه شــود. به این منظور ابتدا از طریق 
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انبارگردانی وشــمارش عینی موجودی انبار، آمار موجودی کاالی ســاخته شده پایان دوره به دست می آید، سپس در 
دایره حســابداری با اســتفاده از یک روش متداول ارزیابی، موجودی کاالی ســاخته شــده پایان دوره، قیمت گذاری 

می شود. مبلغ به دست آمده بهای تمام شده موجودی کاالی ساخته شده پایان دوره می باشد.
بهــای تمام شــده کاالی فروش رفتــه از اختالف بهای تمام شــده کاالی آماده برای فروش و بهای تمام شــده 

موجودی کاالی پایان دوره بدست می آید.

بهای تمام شده موجودی کاالی ساخته شده پایان دوره ـ بهای تمام شده کاالی آماده برای فروش 
= بهای تمام شده کاالی فروش رفته طی دوره

اینک با تکمیل اطالعات شرکت تولیدی پایدار، گزارش بهای تمام شده کاالی فروش رفته را تهیه می کنیم .
مثال  : سایر اطالعات مربوط به شرکت تولیدی پایدار به قرار زیر است:

موجودی کاالی ساخته شده اول دوره مبلغ 2,800,000 ریال می باشد.
موجودی کاالی ساخته شده پایان دوره مبلغ 1,٩50,000 ریال ارزیابی شده است.
گزارش بهای تمام شده کاالی فروش رفته شرکت به صورت زیر تنظیم می شود:

می توان از تهیه گزارش مصرف مواد و گزارش بهای تمام شــده کاالی ســاخته شــده صرف نظر کرده  و تمام 
اطالعات را در گزارش بهای تمام شده کاالی فروش رفته ارائه کرد.
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در این صورت گزارش بهای تمام شده و کاالی فروش رفته شرکت تولیدی پایدار به صورت زیر است:

شرکت تولیدی پایدار
گزارش بهای تمام شده کاالی فروش رفته

13XX  برای سال مالی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

5600,000 موجودي مواد در ابتدای دوره :     
خرید مواد در طی دوره

مواد اولیه خریداری شده در طی دوره                                  12,700,000
اضافه می شود : هزینه حمل مواد خریداری شده               800,000

٩00,000 کسر می شود: برگشت از خرید و تخفیفات  
      500,000 تخفیفات نقدی خرید     

)1400,000(          
                         12,100,000 بهای تمام شده مواد خریداری شده طی دوره            

17,700,000 بهای تمام شده مواد آماده برای مصرف                     
کسرمي شود: موجودي مواد در پایان دوره                                                       3,800,000    
   13,٩00,000   بهاي تمام شده مواد مصرف شده در طی دوره         

سربار ساخت:
510,000 مواد غیر مستقیم      
420,000 دستمزد غیرمستقیم      
هزینه بیمه های اجتماعی                 864,000
130,000 هزینه بیمه بیکاری      
850,000 هزینه استهالک ساختمان وماشین آالت   
250,000 هزینه سوخت و روشنایی                           
480,000 هزینه بیمه ماشین آالت     
160,000 هزینه بیمه حوادث      

جمع هزینه هاي سربار ساخت                                                                                   3,664,000
21,464,000 جمع هزینه های ساخت طی دوره       

اضافه می شود:
1,750,000 بهای تمام شده موجودی در جریان ساخت اول دوره     

بهای تمام شده کاالی درجریان ساخت طی دوره                 23,214,000
کسر می شود:

موجودی کاالی درجریان ساخت پایان دوره                  2,500,000
20,714,000 بهای تمام شده کاالی ساخته شده طی دوره      

اضافه می شود:
موجودی کاالی ساخته شده اول دوره                                 2,800,000

بهای تمام شده کاالی آماده برای فروش                   23,514,000
کسر می شود:

موجودی کاالی ساخته شده پایان دوره                   ٩50,000,1
بهای تمام شده کاالی فروش رفته                   21,564,000
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خالصه گزارش بهای تمام شده کاالی فروش رفته شرکت تولیدی پایدار نیز به صورت زیر تهیه می شود.

شرکت تولیدی پایدار
گزارش بهاي تمام شده کاالي فروش رفته 

13XX  براي سال مالي

    2,800,000  موجودي کاالي ساخته شده اول دوره                                                                   
اضافه مي شود:

20,714,000بهاي تمام شده کاالي ساخته شده طي دوره 
23,514,000بهاي تمام شده کاالي آماده براي فروش 

کسر مي شود: 
1,٩50,000موجودي کاالي ساخته شده پایان دوره

21,564,000بهاي تمام شده کاالي فروش رفته 

ـ  5  ـ٢ـ گزارش سود و زیان : ٢ـ٢
یکی دیگر از گزارش های برون سازمانی، گزارش سود وزیان است. بسیاری ازحسابداران آن را گزارش عملکرد 

و سودوزیان و یاصورت سود و زیان نیز می نامند.
گزارش سود و زیان باید درپایان هر دوره مالی تهیه گردد، ولی معموالً مدیران واحدهای تولیدی از حسابداران 
می خواهنــد کــه درپایان هر ماه نیز این گزارش را تهیه نمایند،که دراین صورت امکان مقایســه ســود و زیان هرماه یا 

ماه های قبل فراهم خواهد شد.
گزارش سود و زیان دارای قسمت هایی به شرح زیراست:

قسمت اول گزارش محاسبه فروش خالص می باشد، که عبارت است از، اختالف بین فروش و جمع برگشت از 
فروش و تحقیقات و تخفیفات نقدی فروش مي باشد.

)تخفیفات نقدی فروش+ برگشت از فروش و تخفیفات( - فروش= فروش خالص

قسمت دوم گزارش سودوزیان، محاسبه بهای تمام شده کاالی فروش رفته است که محاسبه آن در همین فصل 
توضیح داده شده است.

قسمت سوم گزارش محاسبه سود یا زیان ناویژه می باشد که از اختالف قسمت اول ودوم حاصل می شود.

بهای تمام شده کاالی فروش رفته - فروش خالص = سود )زیان( ناویژه

چنانچه مبلغ فروش خالص بیشــتراز بهای تمام شــده کاالی فروش رفته باشد، مؤسسه دارای سود ناویژه خواهد 
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بود و اگر مبلغ فروش خالص کمتر از بهای تمام شده کاالی فروش رفته باشد. مؤسسه داراي زیان ناویژه خواهد بود.
هزینه های عملیات عبارت است از جمع هزینه های اداری وتشکیالتی و هزینه های توزیع وفروش

هزینه های توزیع و فروش + هزینه های اداری وتشکیالتی = هزینه های عملیاتی

آخرین قسمت گزارش سود و زیان محاسبه سود و زیان ویژه است که از رابطۀ زیر به دست می آید.

هزینه های عملیاتی - سود )زیان( ناویژه = سود )زیان( ویژه

مثال  :
با ارائه اطالعات اضافی مربوط به شرکت تولیدی پایدار گزارش سود و زیان به صورت زیر تنظیم می شود.

1ــ فروش شرکت طی دوره مبلغ 27,480,000 ریال می باشد.
2ــ برگشت از فروش و تخفیفات840,000 ریال است.

3ــ تخفیفات نقدی فروش586,000 ریال می باشد.
4ــ جمع هزینه های اداری وتشکیالتی٩00,000 ریال است.
5ــ جمع هزینه های توزیع وفروش714,000 ریال می باشد.

گزارش سود و زیان به صورت زیر تنظیم می شود.

شرکت تولیدی پایدار
خالصه گزارش سودوزیان

13xx/1برای سال منتهي به ٢/٢٩
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  درآمد فروش                                                     27,480,000   
کسر می شود : برگشت از فروش و تخفیفات     840,000
                      تخفیفات نقدی فروش   586,000

فروش خالص              1,426,000  
260,54,000                           
)21,564,000(           

سود ناویژه             4,4٩0,000
هزینه های عملیاتی:

هزینه اداری و تشکیالتی                 ٩00,000
هزینه توزیع و فروش                714,000

 )1,614000(                                                                                        
سود ویژه دوره مالی              2,876,000
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الف( پرسش
1ـ  چرا باید هزینه ها طبقه بندی شوند؟

2ـ   درطبقه بندی طبیعی، هزینه ها به چند دسته تقسیم می شوند؟ نام ببرید.
3ـ بهای اولیه را تعریف نموده و محاسبه آن با استفاده از کدام رابطه انجام می شود؟
4ـ هزینه های تبدیل شامل کدام هزینه ها می باشد و از چه رابطه ای محاسبه می شود؟

5  ـ هزینه هایی که در تولید محصول به مصرف می رسند از چند گروه تشکیل می گردند؟
6  ـ هزینه های مستقیم را تعریف نموده دو نمونه را نام ببرید.

7ـ هزینه های غیرمستقیم را باذکر مثال، تعریف کنید.
8  ـ طبقه بندی هزینه ها براساس تغییر حجم تولید دارای چه کاربردهایی می باشد دونمونه را نام ببرید.

٩ـ با طبقه بندی هزینه ها براساس تغییر حجم تولید، هزینه ها به چند دسته تقسیم می شوند؟
10ـ هزینه های ثابت را تعریف کنید و دو مورد را نام ببرید.

11ـ  هزینه های ثابت درچند گروه طبقه بندی می شوند؟ نام ببرید.
12ـ  هزینه های متغیر را تعریف کنید و سه مثال بزنید.

13ـ  هزینه های نیمه متغیر را تعریف کنید و سه مورد را نام ببرید.
14ـ  درمؤسسات تولیدی درپایان دوره چه گزارش هایی تهیه می شود؟

15ـ  کدام گزارش درمؤسسات تولیدی تهیه می شود ولی درمؤسسات خدماتی وبازرگانی تهیه نمی شود؟
16ـ  تفاوت گزارش بهای تمام شده کاالی فروش رفته درمؤسسات تولیدی ومؤسسات بازرگانی چیست؟ آن را 

نام ببرید.
17ـ  دوگزارش درون سازمانی رانام ببرید.

18ـ  گزارش های برون سازمانی کدام گزارش ها می باشند؟
1٩ـ  اهداف مهم تهیه گزارش های برون سازمانی را بیان کنید.

20ـ  گزارش مصرف مواد ازچندقسمت تشکیل می شود؟
21ـ  مبلغ مواد مصرفی از چه رابطه ای محاسبه می شود؟

22ـ  گزارش بهای تمام شده کاالی ساخته شده چه زمانی تهیه می شود و ازچه قسمت هایی تشکیل شده است؟
23ـ  گزارش بهای تمام شده کاالی فروش رفته از چه قسمت هایی تشکیل می شود؟ نام ببرید.

24ـ  درگزارش بهای تمام شده کاالی ساخته شده، هزینه سربار ساخت به چه صورت محاسبه و منظور می شود؟
25ـ  رابطه مربوط به محاسبه بهای تمام شده کاالی فروش رفته را بنویسید.

ب( پرسش های چهارگزینه ای
1ـ هزینه های تبدیل برابراست با :

ب( مواد اولیه + دستمزد مستقیم الف( بهای اولیه + سربار ساخت    
ج( مواد اولیه + سربارساخت                 د( دستمزد مستقیم + سربارساخت

آزمون پایانی فصل 2
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2ـ بهای اولیه برابر است با:
ب( مواد اولیه + دستمزد مستقیم + سربارساخت الف( دستمزد مستقیم + سربار ساخت    

د( مواد اولیه + سربارساخت ج( مواد اولیه +دستمزد مستقیم     
3ـ کدام یک از موارد زیربهترین نمونه هزینه های متغیر است؟

د( هزینه نظافت کارگاه ب( هزینه مواد مصرفی   ج( هزینه های مالی  الف( حقوق مدیرعامل   
4ـ هزینه ثابت یک واحد محصول با افزایش وکاهش تعداد تولید چه تغییری خواهد داشت؟

ب( افزایش یافته وثابت می ماند الف( کاهش یافته وثابت می ماند     
ج( کاهش یافته و افزایش می یابد               د( افزایش یافته وکاهش می یابد  

5ـ بادرنظرگرفتن اطالعات ارائه شده بهای تمام شده کاالی آماده برای فروش چه مبلغی است؟
4,200,000  ریال بهای تمام شده کاالی ساخته شده  
5,800,000  ریال بهای تمام شده کاالی فروش رفته  

600,000  ریال بهای تمام شده موجودی کاالی پایان دوره  
د(3,600,000 ریال ج( 5,200,000 ریال  ب( 4,800,000 ریال  الف( 6,400,000 ریال   

6ـ بهای تمام شده مواد مصرفی طی دوره مالی مبلغ 10,800,000 ریال می باشد. اگر موجودی مواد اولیه در پایان دوره 
مبلغ 2,200,000 ریال بیشتر از موجودی مواد اول دوره باشد، طی دوره مالی چه مبلغ مواد اولیه خریداری شده است؟

د( 8,600,000  ریال ج( 13,000,000 ریال  ب( ٩,700,000 ریال  الف( 11,٩00,000 ریال   
7 ـ در ترازنامه مؤسسات تولیدی موجودی های جنسی پایان دوره کدام است؟

الف( مواد، کاالی درجریان ساخت و قیمت تمام شده کاالی فروش رفته  
ب( کاالی ساخته شده، کاالی درجریان ساخت، مواد اولیه  

ج( مواد اولیه، مواد غیرمستقیم، کاالی ساخته شده   
د( مواد، کاالی ساخته شده، قیمت تمام شده کاالی فروش رفته  

8  ـ دریک کارخانه مواد مصرفی مبلغ 1,150,000 ریال، دســتمزد مســتقیم، مبلغ 520,000 ریال، سربار ساخت، 
مبلغ 260,000 ریال موجودی کاالدرجریان ســاخت اول دوره، مبلــغ 460,000 ریال و موجودی کاالی درجریان 

ساخت پایان دوره مبلغ 840,000 ریال می باشد. بهای تمام شده کاالی ساخته شده طی دوره چه مبلغ می باشد؟
د( 1,550,000 ریال ج( 3,230,000 ریال  ب( 2,310,000 ریال  الف( 1,٩30,000 ریال   

٩ـ طی دوره مالی تعداد 4,200  واحد محصول به فروش رســیده اســت.اگر تعداد موجودی کاالی ساخته شده 
اول دوره 500 واحد وتعداد موجودی کاالی ساخته شده پایان دوره 300 واحد باشد. طی دوره چه تعداد محصول 

ساخته شده است؟
ب( 3400 واحد     ج( 4000 واحد              د( 5000 واحد الف( 4400 واحد      

10ـ اگــر تعداد تولید محصول کاهش یابد، چه اثری برهزینه هــای ثابت و هزینه های متغیر یک واحد محصول 
خواهد داشت؟

الف( هزینه های متغیر کاهش یافته و هزینه های ثابت تغییر نخواهد کرد.  

آزمون پایانی فصل 2
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ب( هزینه های متغیر ثابت می ماند وهزینه های ثابت کاهش می یابد.  
ج( هزینه های متغیر وهزینه های ثابت هردوافزایش می یابند.  

د( هزینه های متغیر ثابت بوده و هزینه های ثابت افزایش می یابد.  

ج( مسائل 
1ـ٢ـ دریــک کارخانه دونوع محصول آلفا و بتا تولید می شــود. مواد مصرفی تولید یک واحد محصول آلفا و 
محصول بتا به ترتیب ٩,600 ریال و 5,200 ریال می باشد . دستمزد مستقیم تولید یک واحد محصول آلفا و محصول 

بتا به ترتیب 6,100 ریال و 2,800 ریال است.
مطلوبست :

الــف( تنظیــم جدولی که درآن مواد مصرفی ودســتمزد مســتقیم تولید 400 واحد ، 600 واحــد و 700 واحد 
محصول آلفا نشان داده شود.

ب( تنظیم جدولی که درآن مواد مصرفی ودستمزد مستقیم تولید 200 واحد، 1000 واحد و 500 واحد محصول 
بتا نشان داده شود.

٢ـ٢ـ برای تولید 40 واحد محصول مبلغ 160,000 ریال مواد اولیه ومبلغ 60,000 ریال دســتمزد مســتقیم 
الزم است.

مطلوبست : محاسبه مواد مصرفی و دستمزد مستقیم تولید 125 واحد از این محصول. 
3ـ٢ـ طی دوره مالی مبلغ 1,750,000 ریال مواد اولیه خریداری شــده اســت. برگشت از خرید و تخفیفات مبلغ 
150/000 ریال، تخفیفات نقدی خرید 80,000 ریال، هزینه حمل مواد خریداری شده مبلغ 280,000 ریال می باشد.

موجودی مواد اول دوره مبلغ 1,250,000 ریال می باشد.
موجودی مواد پایان دوره مبلغ ٩70,000 ریال ارزیابی شده است.

مطلوبست : تنظیم گزارش مصرف مواد طی دوره
4ـ٢ـ اطالعات زیر از دفاتر حسابداری یک واحد تولیدی استخراج شده است.

موجودی مواد اول دوره مبلغ               ٩20,000    ریال
2,650,000  ریال خرید مواد طی دوره    
260,000     ریال هزینه حمل مواد خریداری شده  
برگشت از خرید وتخفیفات               125,000     ریال
75,000       ریال تخفیفات نقدی خرید   

ضمناً موجودی مواد پایان دوره مبلغ 1,150,000 ریال ارزیابی شده است.
13 xx  مطلوبست : تهیه گزارش مصرف مواد به تاریخ 2٩ اسفند سال

5ـ٢ـ اطالعات به دست آمده از دفاتر شرکت تولیدی غدیردرپایان دوره مالی به قرارزیراست:
1ـ موجودی های کاالی در اول دوره شامل :

موجودی مواد اولیه مبلغ 520,000 ریال، موجودی کاالی درجریان ساخت مبلغ 840,000 ریال 
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2ـ اطالعات مربوط به خرید مواد اولیه شامل :
خرید مواد 2,750,000 ریال، هزینه حمل مواد خریداری شــده 240,000 ریال، برگشــت از خرید و تخفیفات 

115,000 ریال، تخفیفات نقدی خرید 45,000 ریال 
3ـ اطالعات مربوط به حقوق ودستمزد:

دســتمزد مســتقیم 1,050,000 ریال، حقوق مدیر تولید 620,000 ریال، حقوق سرپرست سالن 285,000 ریال، 
حقوق سرکارگران 400,000 ریال .

4ـ سایر هزینه های غیر مستقیم:
موادغیرمستقیم ٩0,000 ریال، هزینه اســتهالک ساختمان کارخانه 205,000 ریال، هزینه بیمه حوادث 85,000 
ریــال، هزینه بیمه کارخانــه 200,000 ریال، هزینه بیمه های اجتماعی 471,000 ریــال، هزینه بیمه بیکاری 21,000 

ریال، هزینه سوخت وروشنایی 65,000 ریال و هزینه آب و برق 20,000 ریال 
5 ـ موجودی  کاالی پایان دوره شامل

موجودی مواد 1,210,000 ریال موجودی کاالی درجریان ساخت 1,٩00,000 ریال 
مطلوبست : تنظیم گزارش بهای تمام شده کاالی ساخته شده ) گزارش هزینه تولید( برای دوره مالی مورد نظر

6ـ٢ـ اطالعات به دست آمده از دفاتر شرکت تولیدی شادمهر در پایان دوره مالی به قرارزیراست:
الف( موجودی کاالی اول دوره شامل :

مواد اولیه 500,000 ریال، کاالی درجریان ساخت ٩50,000 ریال، کاالی ساخته شده 1,650,000 ریال.
ب( اطالعات مربوط به خرید مواد شامل :

خرید مواد اولیه 3,850,000 ریال، هزینه حمل مواد خریداری شده 280,000 ریال، برگشت ازخرید و تخفیفات 
130,000 ریال و تخفیفات نقدی خرید 120,000 ریال 

ج( اطالعات مربوط به دستمزد شامل :
دستمزد مستقیم 1,٩00,000 ریال، دستمزد غیرمستقیم 210,000 ریال

د( سایر هزینه های غیر مستقیم شامل :
مواد غیر مســتقیم 160,000 ریال، هزینه بیمه های اجتماعی 422,000 ریــال، هزینه بیمه بیکاری 64,000 ریال، 
هزینه اجاره ســاختمان 480,000 ریال، هزینه استهالک ماشین آالت 370,000 ریال، هزینه بیمه حوادث 140,000 

ریال و هزینه برق و آب 255,000 ریال 
هـ( موجودی کاالی پایان دوره شامل :

مواد اولیه 500,000 ریال، کاالی درجریان ساخت 860,000 ریال، کاالی ساخته شده 2,100,000 ریال، 
و طی دوره مالی تعداد 8,000 واحد محصول ساخته شده است.

مطلوبست :
1ـ تهیه گزارش بهای تمام شده محصوالت ساخته شده طی دوره ومحصوالت فروش رفته

2ـ محاسبه بهای تمام شده یک واحد محصول ساخته شده
7ـ٢ـ اطالعات به دســت آمده از دفاتر شــرکت تولیدی وحدت درپایان ســال xx )پایان دوره مالی( به 
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شرح زیراست:
الف( موجودی کاالی اول دوره :

مواد اولیه 611,000 ریال، کاالی درجریان ساخت 822,000 ریال، کاالی ساخته شده 2,133,000 ریال 
ب( اطالعات مربوط به خرید مواد

مواد خریداری شــده مبلغ 3,450,000 ریال بوده که20% مواد غیرمســتقیم می باشد. هزینه حمل خرید 310,000 
ریال که 10% این مبلغ برای حمل مواد غیر مستقیم هزینه شده است.

برگشــت ازخرید وتخفیفات )مربوط به مواد مســتقیم 201,000 ریال، تخفیفات نقــدی خرید )مربوط به مواد 
مستقیم( ٩6,000ریال 

ج( اطالعات مربوط به حقوق و دستمزد:
جمع حقوق ودستمزد مبلغ 1,480,000 ریال، بوده که 15% آن دستمزد غیرمستقیم است.

د( سایر هزینه های غیرمستقیم :
هزینه بیمه کارخانه 180,000 ریال، هزینه ســوخت و روشنایی 100,000 ریال، مواد غیرمستقیم 150,000 ریال، 
هزینه بیمه حوادث 50,000 ریال، هزینه تعمیر ماشین آالت 70,000 ریال و هزینه بیمه های اجتماعی 2٩6,000 ریال 

هـ( موجودی  کاالی پایان دوره :
مواد اولیه )مواد مســتقیم( 450,000 ریال،کاالی درجریان ساخت 720,000 ریال،کاالی ساخته شده ٩65,000 

ریال و تعداد محصوالت ساخته شده طی دوره 10,000 واحد می باشد.
مطلوبست :

1ـ تهیه وتنظیم گزارش بهای تمام شده کاالی فروش رفته
2ـ محاسبه بهای تمام شده یک واحد محصول ساخته شده طی دوره

٨   ـ٢ـ مانده بعضی از حســاب های شرکت تولیدی کارون درپایان سال xx 13 به صورت زیر از دفاتر شرکت 
استخراج شده است.

1ـ موجودی کاالی اول دوره شامل:
مواد اولیه 610,000 ریال،کاالی درجریان ساخت 810,000 ریال، کاالی ساخته شده 1,510,000 ریال

2ـ اطالعات مربوط به خرید مواد شامل :
مواد خریداری شده 4,100,000 ریال، هزینه حمل مواد 300,000 ریال، برگشت از خرید و تخفیفات 150,000 

ریال، تخفیفات نقدی خرید 160,000 ریال 
3ـ اطالعات مربوط به دستمزد شامل:

دستمزد پرداخت  شده طی دوره جمعاً به مبلغ 3,000,000 ریال بوده که 20% آن دستمزد غیر مستقیم می باشد.
4ـ اطالعات مربوط به سایر هزینه های غیرمستقیم شامل :

هزینــه بیمه های اجتماعی 600,000 ریال، هزینه بیمه بیــکاری ٩0,000 ریال، هزینه برق و آب 120,000 ریال، 
هزینه استهالک ساختمان کارخانه 220,000 ریال، هزینه استهالک ماشین آالت 240,000 ریال و مواد غیرمستقیم 

170,000 ریال 
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5 ـ موجودی کاالی پایان دوره شامل :
مواد اولیه 2,400,000 ریال، کاالی درجریان ساخت 1,٩00,000 ریال وکاالی ساخته شده 2,300,000 ریال

6 ـ اطالعات مربوط به فروش کاال طی دوره شامل :
فروش کاال طی دوره 12,840,000 ریال، برگشت از فروش وتخفیفات 115,000 ریال وتخفیفات نقدی فروش 

185,000 ریال 
7ـ طی دوره مالی تعداد 4,000 واحد محصول ساخته شده است.

مطلوبست :
1ـ تهیه وتنظیم گزارش بهای تمام شده کاالی ساخته شده برای دوره مالی مورد بحث.

2ـ محاسبه بهای تمام شده یک واحد محصول ساخته شده
3ـ تهیه وتنظیم گزارش ســود و زیان که ضمن آن بهای تمام شــده کاالی فروش رفته نیز محاســبه شده باشد. 

ومحاسبه سود یا زیان ناویژه.
٩ـ٢ـ بعضی از اطالعات مالی مربوط به شرکت تولیدی الوند به شرح زیر از دفاتر شرکت استخراج شده است.

ـ موجودی کاال: 
ـ خرید مواد طی دوره به مبلغ 3,180,000 ریال که 280,000 ریال آن مواد غیرمستقیم می باشد.

ـ برگشت از خرید وتخفیفات 55,000 ریال تخفیفات نقدی خرید 65,000 ریال 
ـ دستمزد پرداخت شده طی دوره مبلغ 2,880,000 ریال می باشد که 15% آن دستمزد غیر مستقیم می باشد.

ـ سایر هزینه های غیرمستقیم جمعاً مبلغ 742,000 ریال است.
ـ فروش کاال طی دوره مبلغ ٩,700,000 ریال، برگشــت از فــروش وتخفیفات مبلغ 125,000 ریال و تخفیفات 

نقدی فروش مبلغ 75,000 ریال می باشد. 
ـ هزینه هــای اداری وتشــکیالتی جمعاً مبلغ 410,000 ریال و هزینه های توزیــع و فروش جمعاً مبلغ 275,000 

ریال می باشد.
ـ طی دوره مالی تعداد 10,000 واحد محصول تولید شده است.

ـ طی دوره مالی تعداد 8,000  واحد کاال به فروش رسیده است.
مطلوبست :

1ـ تهیه گزارش مصرف مواد 
2ـ تهیه گزارش بهای تمام شده کاالی ساخته شده

3ـ محاسبه بهای تمام شده یک واحد کاالی ساخته شده
4ـ تهیه گزارش بهای تمام شده کاالی فروش رفته

5  ـ محاسبه بهای تمام شده یک واحد کاالی فروش رفته
6  ـ تهیه گزارش سود وزیان شرکت برای سال مالی مورد نظر

7ـ محاسبه سود یا زیان ویژه حاصل از فروش یک واحد محصول  


