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سیستم هزینه یابی مرحله ای

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

1ـ هزینه یابی مرحله ای را توضیح دهند.
٢ـ جریان های گردش محصول در یک سیستم هزینه یابی مرحله ای را توضیح دهند.

3ـ تفاوت هزینه یابی مرحله ای وهزینه یابی سفارشات را شرح دهند.
4ـ کاربرد هزینه یابی مرحله ای را درکارخانه های مختلف توضیح دهند.

5  ـ انواع سیستم های هزینه یابی مرحله ای راتوضیح دهند.
6  ـ معادل آحاد تکمیل شده را تعریف نمایند.

7ـ تفاوت محصوالت ساخته شده را بامحصوالت درجریان ساخت بیان نمایند.
8  ـ گزارش هزینه تولید ونحوه تخصیص هزینه ها را شرح دهند.

9ـ انواع ضایعات را نام ببرند.
10ـ تفاوت بین ضایعات را شرح دهند.

11ـ نحوه به حساب بردن بهای تمام شده ضایعات را توضیح دهند.
1٢ـ تفاوت ضایعات بدون ارزش و ضایعات دارای ارزش را شرح دهند.

13ـ نحوه به حساب بردن ارزش پیش بینی شده ضایعات وارزش واقعی آن را شرح دهند.
14ـ ثبت های حسابداری مربوط به عوامل هزینه را درسیستم هزینه یابی مرحله ای بنویسند.

15ـ گزارش معادل آحاد تکمیل شده را تنظیم نمایند.
16ـ توانایی تهیه گزارش هزینه تولید را داشته باشند.

7فصل
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7ـ سیستم هزینه یابی مرحله ای

درفصل قبل توضیح داده شدکه برای محاسبه بهای تمام شده محصوالت ساخته شده دوسیستم اصلی هزینه یابی 
وجوددارد که عبارتنداز :

1ـ سیستم هزینه یابی سفارشات
2ـ سیستم هزینه یابی مرحله ای  

به توضیح هزینه یابی  بنابراین دراین فصل  یابی سفارشات درفصل ششم موردمطالعه قرارگرفت،  سیستم هزینه 
مرحله ای می پردازیم.

است، در کارخانه هایی  معروف  یابی واحدی هم  یا هزینه  مراحل عمل  یابی  به هزینه  ه ای که  یابی مرحل هزینه 
کاربرد داردکه محصوالت مشابه به صورت انبوه تولید نمایندو محصوالت این کارخانه ها از مراحل تولیدی مختلف 
عبور نموده سپس به انبار کاالی ساخته شده منتقل گردد. دراین قبیل واحدهای تولیدی معموالً هر مرحله از تولید 
مکمل مرحله قبلی است. درواقع محصول از هرمرحله عبورمی کند تکمیل تر می شود و پس ازتکمیل به انبارکاالی 
ساخته شده منتقل می گردد. درکارخانه هایی که از سیستم هزینه یابی مرحله ای استفاده می کنند، محصوالت مشابه در 
یک سری عملیات تولیدی یکنواخت به صورت انبوه و پیوسته ساخته می شوند، حتی اگر کارخانه به تولید محصوالت 
مختلف هم اشتغال داشته باشد، تولید هرنوع محصول مشابه وانبوه خواهد بود ومحصوالت درمراحل تولیدی مختلف 

ساخته می شوند.
درهزینه یابی مرحله ای تأکید اصلی برروی دایره یامرکز هزینه می باشد زیرا درهردایره یا مرکز هزینه عملیات 
تولیدی مختلفی برای محصول انجام می شود، مانند دوایر تولیدی برش، پرس ومونتاژکه معموالً یک واحد محصول 

از این دوایر عبورمی کند وبه انبارکاالی ساخته شده منتقل می گردد.
درهزینه یابی مرحله ای برای هر دایره تولیدی حسابی جداگانه تحت عنوان حساب کاالی درجریان ساخت دایره 
دردفترکل افتتاح می گردد وکلیه عوامل هزینه مربوط به هردایره شامل )مواد اولیه، کارمستقیم وسربار ساخت( به حساب 
کاالی درجریان ساخت همان دایره، بدهکار می گردد. ضمناً می توان دردفترکل فقط یک حساب تحت عنوان حساب 
کنترل کاالی درجریان ساخت درنظرگرفته شود و در دفترمعین مراحل برای هردایره تولیدی حسابی جداگانه افتتاح 
نمود. بعضی از کارخانه هایی که از سیستم هزینه یابی مرحله ای استفاده می کنند عبارتند از: کارخانه های تولیدکننده 

بعضی لوازم خانگی مانند یخچال سازی، تولیدکنندگان لوازم صوتی وتصویری، تولیدکنندگان کفش و غیره.

جریان گردش محصول
هزینه یابی مرحله ای از لحاظ جریان گردش محصول به سه نوع تقسیم می شود:

1ـ گردش محصول به صورت متوالی
2ـ گردش محصول به صورت موازی
٣ـ گردش محصول به صورت انتخابی

١ـ هزینه یابی مرحله ای به صورت متوالی: در گردش متوالی محصول، عملیات مشابهی روی هریک از 
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اقالم تولید شده انجام می گیرد، گردش متوالی محصول می تواند به شرح زیر باشد: 

کاال در جریان ساخت ـ دایره مخلوط

مواد مستقیم           × × ×

××××دستمزد مستقیم      × × ×

سربار ساخت         × × ×

× × ×                              

کاال در جریان ساخت ـ دایره تصفیه

انتقالی از دایره مخلوط    ××××

××××دستمزد مستقیم  ××××

سربار ساخت  ××××

کاالی در جریان ساخت ـ دایره بسته بندی

انتقالی از دایره تصفیه ××××

××××مواد مستقیم  ××××

دستمزد مستقیم ××××

کاالی ساخته شده

انتقالی از دایره بسته بندی ××××

مخلوط  مرحله  یا  دایره  وارد  و سربار  مواد، دستمزد  هزینه های  ابتدا  مشاهده می کنید،  نمودار  در  همانطورکه 
انبار  به  می شود، پس از تکمیل وارد مرحله تصفیه شده، پس از آن وارد مرحله بسته بندی شده، پس از کامل شدن 

کاالی ساخته شده، ارسال می شود.
به طور  عملیات ساخت  برخی  موازی محصول  در گردش  موازی:  به صورت  مرحله ای  ٢ـ هزینه یابی 
ادغام  یکدیگر  با  شده  ساخته  کاالی  حساب  به  انتقال  و  تکمیل  جهت  نهایی  مرحله  در  سپس  شده،  انجام  همزمان 

می گردد. جریان گردش موازی محصول به شرح صفحه بعد می باشد:
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و  مستقل  به صورت  داخلی  وتزئینات  موتور  بدنه سازی،  دایره  سه  اتومبیل سازی،  شرکت  یک  در  مثال  برای 
همزمان، هریک بخش هایی از اتومبیل را تولید نموده و به دایره مونتاژ ارسال می کنند، دایره مونتاژ با دریافت قطعات 

اتومبیل از دوایر دیگر، محصول نهایی )اتومبیل( را تولید نموده و به انبار ارسال می کند.
3ـ گردش انتخابی محصول: در گردش انتخابی با توجه به محصول نهایی مورد انتظار، محصول از دوایر مختلفی 
عبور می کند. برای مثال در یک کارخانه تهیه مواد پروتئینی، ممکن است ارائه گوشت ماهی به بازار بدین ترتیب باشد که 
قسمتی از ماهی های صید شده به منظور بسته بندی، در جعبه های چوبی مستقیماً از دایره توزیع به دایره بسته بندی ارسال 
شود درحالی که قسمت دیگری از آنها ممکن است قبل از ارسال به دایره تکمیل به دایره ای که ماهی را دودی می کنند 
فرستاده شود و همچنین باقی مانده ماهی ها ممکن است ابتدا به دایره کنسروسازی و سپس به دایره بسته بندی ارسال شود.

کاال در جریان ساخت ـ دایره بدنه سازی

مواد مستقیم           × × ×

××××دستمزد مستقیم      × × ×

سربار ساخت         × × ×

× × ×                              

کاالی در جریان ساخت ـ دایره موتور

مواد مستقیم           × × ×

××××دستمزد مستقیم      × × ×

سربار ساخت         × × ×

کاالی در جریان ساخت ـ دایره تزئینات داخلی

مواد مستقیم           × × ×

××××دستمزد مستقیم      × × ×

سربار ساخت         × × ×

انتقالی به دایره مونتاژ

کاالی در جریان ساخت ـ دایره مونتاژ

××××

××××

××××
  دستمزد مستقیم        × × ×

  سربار ساخت     × × ×

×××

کاالی ساخته شده

انتقالی از دایره مونتاژ     ×××

انتقالی به 
دایره مونتاژ

انتقالی به دایره مونتاژ
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ن
ت ـ دایره توزی

ی در جریان ساخ
کاال

مواد مستقیم           × × ×
×××

دستمزد مستقیم      × × ×
×××

ت         × × ×
سربار ساخ

ی کردن
ت ـ دایره دود

ی در جریان ساخ
کاال

مواد مستقیم           × × ×
×××

دستمزد مستقیم      × × ×

ت         × × ×
سربار ساخ

ی کردن
تـ  دایره بسته بند

ی در جریان ساخ
کاال

مواد مستقیم           × × ×

دستمزد مستقیم      × × ×
×××

ت         × × ×
سربار ساخ

ی
ت ـ دایره کنسروساز

ی در جریان ساخ
کاال

مواد مستقیم           × × ×
×××

دستمزد مستقیم      × × ×

ت         × ×
سربار ساخ

ی ساخته شده
کاال

    انتقال از بسته بندی           ×××
×××

انتقال ازکنسرو سازی                                    ××× 

×××

انتقال به دایره بسته بندی

انتقال به کنسروسازیانتقال به دایره دودی کردن
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نکته: باید به این موضوع توجه داشت که نوع جریان گردش محصول، تفاوت چندانی در به کارگیری سیستم 
هزینه یابی مرحله ای برای تعیین بهای تمام شده کاالی ساخته شده نخواهد داشت. به عبارت دیگر در سیستم هزینه یابی 
بهای  تعیین  برای  مشابهی  فرایند  انتخابی(  یا  موازی  )متوالی،  نوع جریان گردش محصول  از  نظر  مرحله ای، صرف 

تمام شده کاالی ساخته شده طی خواهد شد.

مقایسه هزینه یابی سفارش کار و هزینه یابی مرحله ای
در طی  را  مرحله ای  هزینه یابی  و  هنگام سفارش  هزینه یابی سفارش کار  بین  اختالف  نیز،  بعد  نمودار صفحه 

مراحل مختلف نشان می دهد.

هزینه یابی مرحله ایهزینه یابی سفارشاتعنوان

برای موجودی انبارطبق سفارش مشتریانتولید محصول

برای هر دایره یا مرحلهبرای هر سفارشگزارش تولید

برای هر دایره یا مرحلهبرای هر سفارشجمع آوری هزینه

در پایان دوره مالیهنگام تکمیل سفارشمحاسبه جمع هزینه ها

            جمع کل هزینه هر مرحله
 ×  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

     تعداد محصول تولید شده هر مرحله 
       

 قیمت تمام شده هر سفارش
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

قیمت تمام شده هر واحد محصول  =      تعداد محصول تولید شده  

١ـ7ـ تهیه گزارش معادل آحاد و گزارش هزینه تولید
گزارش هزینه تولید هر دایره رامی توان درپایان هرماه تهیه نمود وبرای تهیه گزارش هزینه تولید هردایره تولیدی 

باید مراحل زیرموردتوجه قرارگیرد.
1ـ تهیه گزارش معادل آحادتکمیل شده

2ـ تهیه گزارش هزینه تولید.

٢ـ7ـ تهیه گزارش معادل آحاد تکمیل شده 
باید درمورد معادل آحاد تکمیل شده توضیح داده شود زیرا درسیستم هزینه یابی مرحله ای معادل آحاد  ابتدا 

تکمیل شده اساس ومبنای این سیستم است.
درا کثر واحدهای تولیدی درپایان دوره مالی و یا در پایان هرماه قسمتی از کاالیی که درطول دوره اقدام به تولید 
آنها شده تکمیل نمی شوند وتحت عنوان موجودی کاالی درجریان ساخت پایان دوره یاموجودی کاالی درجریان 
ساخت پایان ماه می باشد. به همین جهت بخشی از هزینه هایی که درخط تولید به مصرف رسیده درموجودی کاالی 

درجریان ساخت پایان دوره به مصرف رسیده است و بخشی هم برای محصوالت تکمیل شده مصرف شده است.
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موجودی کاالی درجریان ساخت پایان دوره عبارت از محصوالتی است که تاپایان دوره هنوز تکمیل نشده و 
باید در دوره مالی بعد با انجام هزینه هایی تکمیل گردد. به عبارت دیگر، عنوان موجودی کاالی درجریان ساخت به 
محصوالتی داده  می شود که ازنظرمواد اولیه و هزینه های تبدیل، یا یکی از آنها صددرصد تکمیل نشده باشد. دراین 
صورت معادل آحاد تکمیل شده به این معناست که اگر تولید تمام محصوالت تکمیل می شد، واحد تولیدی موفق به 
ساخت چند واحد محصول بود. از آنجا که ممکن است درصد تکمیل موجودی کاالی درجریان ساخت از نظر تمام 
عوامل هزینه ) مواد اولیه، دستمزد مستقیم   و سربار ساخت( یکسان نباشد، باید برای هریک از عوامل هزینه معادل آحاد 

جداگانه محاسبه گردد.
به طورمثال، اگریک محصول به لحاظ مواد اولیه صددرصد تکمیل ولی از نظر هزینه های تبدیل 60% تکمیل شده 
باشد، باید مواد اولیه و هزینه های تبدیل معادل آحاد تکمیل شده به صورت جداگانه محاسبه شود. شکل شماره )1ـ7( 

سیستم هزینه یابی مرحله ای را نشان می دهد.

مواد مستقیم ، 
کارمستقیم

سربارمستقیم

کاالی 
ساخته شده

قیمت تمام 
شده کاالی
فروش رفته

مرحله سوم مرحله دوم مرحله اول

سیستم هزینه یابی مرحله ای

تکمیل شده

مرحله اول

تکمیل شده

 مرحله دوم

کاالی تکمیل شده

فروش

شکل شماره )١ـ7(
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همانطورکه اشاره شد، هزینه های انجام شده درطول دوره مالی درهردایره از تولید که شامل مواد اولیه، کار 
درجریان  کاالی  وموجودی  دوره  تکمیل شده طی  محصوالت  به مصرف  است،  وسربارساخت  مستقیم  دستمزد  یا 
ساخت پایان دوره می رسد. به همین دلیل باید قبل از محاسبه معادل آحاد تکمیل شده، درجه تکمیل موجودی کاالی 

درجریان ساخت پایان دوره ازنظرمواد اولیه و هزینه های تبدیل مشخص گردد.
درصورتی که امکان محاسبه درجه تکمیل موجودی کاالی درجریان ساخت پایان دوره وجودداشته باشد، آن 
رامحاسبه می نمایند، درغیراین صورت بایددرجه تکمیل موجودی کاالی درجریان ساخت پایان دوره را برآورد نمود. 
باتوجه به مطالب فوق، برای محاسبه قیمت تمام شده یک واحد محصول، محصوالت تکمیل نشده پایان دوره 
نیز باید درمحاسبات منظور گردد. براین اساس باید واحدهای درجریان ساخت پایان دوره را ) به لحاظ محاسبه ( به 

واحدهای تکمیل شده تبدیل نمود.
درصورتی که کاالی در جریان ساخت ابتدای دوره وجود نداشته باشد معادل آحاد تکمیل شده ازرابطه زیر به 

دست می آید.

)درصدتکمیل×موجودی کاالی درجریان ساخت پایان دوره( + واحدهای تکمیل شده = معادل آحاد تکمیل شده

مقدماتی  مرحله ای  هزینه یابی  شامل  که  گیرد  می  قرار  مطالعه  مورد  دوصورت  به  مرحله ای  هزینه یابی  سیستم 
وهزینه یابی مرحله ای پیش رفته است.

الف( هزینه یابی مرحله ای مقدماتی: درواحدهای تولیدی که موجودی کاالی درجریان ساخت اول دوره 
نداشته باشندکاربرددارد. دراین کتاب فقط هزینه یابی مرحله ای مقدماتی موردمطالعه قرارمی گیرد.

ب( هزینه یابی مرحله ای پیشرفته: درکارخانه هایی کاربرد دارد که درتمام مراحل تولید و یا در یکی از 
مراحل تولید موجودی کاالی درجریان ساخت اول دوره وجودداشته باشد، که دراین صورت برای محاسبه بهای 
ارزیابی  از یک روش  باید  پایان دوره حتماً  تمام شده محصوالت ساخته شده وموجودی کاالی درجریان ساخت 
مانند )اولین صادره از اولین وارده و روش میانگین( استفاده شود. این موضوع در سطوح باالتر تحصیلی مورد مطالعه 

قرارمی گیرد.
اکنون با ارائه یک مثال ساده به توضیح معادل آحاد تکمیل شده می پردازیم :

مثال   : دریک دایره تولیدی که موجودی کاالی درجریان ساخت اول دوره آن صفراست، عملیات تولیدی 
1500 واحدمحصول آغاز می شود. اگر تاپایان دوره مالی کلیه 1500 واحد محصول تکمیل شده باشد، معادل آحاد 

تکمیل شده همان 1500 واحد خواهد بود.
حال اگر تاپایان دوره تعداد 1200 واحد محصول تکمیل شده باشد تعداد ٣00 واحد درجریان ساخت پایان 
دوره )1200ـ1500( خواهد بود. این تعداد محصول به لحاظ مواد دستمزد وسربار٣0% تکمیل شده است. معادل آحاد 

تکمیل شده به صورت زیر محاسبه می شود.
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 محاسبه معادل آحاد تکمیل شده
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هزینه های تبدیل مواد اولیه   جدول مقداری تولید       

                                            ـــــــــــــــــــــــــــــ                       ـــــــــــــــ                 ـــــــــــــــــــــــــــ
موجودی کاالی درجریان ساخــــت اول دوره    ـ0ـ

واحدهایی که طی دوره اقدام به تولید شده                    1500  
1500                             

1200   1200    1200 واحدهای تکمیل شده وانتقال یافته  
90= ٣00× % ٣0        ٣00× % ٣0  =  90   ٣00 موجودی درجریان ساخت پایان دوره  

1500                                                                 
1290   1290 معادل آحاد تکمیل شده      

درجدول مقدار تولید، رابطه زیر همواره برقرار است:

االی  ک موجودی 
درجریان ساخت 

پایان دوره

 واحدهای 
 تکمیل شده 

طی دوره

واحدهایــی کــه 
طــی دوره اقدام 
به تولیدآنها شده

موجــودی کاالی 
ســاخت  درجریان 

اول دوره
++ =

3ـ7ـ ثبت های حسابداری در هزینه یابی مرحله ای 
دایره،  همان  حساب  به  تولیدی  دوایر  از  هریک  برای  شده  مصرف  نه های  هزی مرحله ای  هزینه یابی  درسیستم 
بدهکار می شوند. زیرا برای هریک از دوایر یا هریک ازمراحل تولید حسابی تحت سرفصل، حساب کاالی درجریان 

ساخت دردفتر کل افتتاح می شود.
١ـ3ـ7ـ ثبت مواد مستقیم صادره به تولید: درسیستم هزینه یابی مرحله ای، درحواله های انبار مشخص 
می شود که مواد صادره مربوط به کدام مرحله یا کدام دایره تولید است. ثبت حسابداری مواد صادره به تولید به 

صورت زیر است:
××× کاالی درجریان ساخت ـ مرحله اول   

×× کاالی درجریان ساخت ـ مرحله دوم   
×××× کنترل موجودی مواد        

ثبت صدورمواد مستقیم به تولید

٢ـ3ـ7ـ ثبت دستمزد مستقیم: درسیستم هزینه یابی مرحله ای به دلیل اینکه معموالً تولید محصول به صورت 
انبوه ویکنواخت است نیاز به استفاده از کارت اوقات کار مشابه سیستم هزینه یابی سفارش کارنخواهد بود. البته، در 
کارت ساعت کار هر کارگر در هردایره تولیدی، ساعت کارمفید کارگر به صورت روزانه درج می گردد. دراین 
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سیستم هزینه دستمزد مستقیم هر دایره به حساب کاالی درجریان ساخت همان دایره، بدهکار وبه حساب کنترل هزینه 
حقوق و دستمزد، بستانکارمی گردد. ثبت دستمزد مستقیم به صورت زیر می باشد.

××× کاالی درجریان ساخت ـ مرحله اول   
کاالی درجریان ساخت ـ مرحله دوم               ×××

×××× کنترل هزینه حقوق ودستمزد       
ثبت دستمزد مستقیم مراحل تولید

همانطورکه درفصل ششم )سیستم هزینه یابی سفارشات( توضیح داده شد،   : 3ـ3ـ7ـ ثبت سربار ساخت 
درسیستم هزینه یابی مرحله ای نیز می توان از روش های هزینه یابی واقعی، هزینه یابی نرمال وهزینه یابی استاندارد، جهت 

ثبت هزینه های تولید )مواد اولیه، دستمزد مستقیم وسربار ساخت( استفاده نمود.
درسیستم هزینه یابی مرحله اي نرمال برای محاسبه سربار ساخت هرمرحله از تولید باید از نرخ از پیش تعیین شده 

)نرخ جذب( سربار استفاده شود.
به حساب کاالی درجریان ساخت همان مرحله،  تولید  از  ار ساخت جذب شده هرمرحله  دراین صورت سرب
بدهکار شده، درمقابل حساب کنترل سربار ساخت همان مرحله، بستانکار می گردد. به طور مثال، اگر مبنای محاسبه 
ساعت  ضرب  حاصل  از  ولید  ت از  هرمرحله  شده  جذب  سربارساخت  باشد،  مستقیم  کار  ساعت  سربار  جذب  نرخ 

کارمستقیم واقعی همان مرحله درنرخ جذب سربار همان مرحله محاسبه خواهد شد.
××× کاالی درجریان ساخت ـ مرحله اول   
کاالی درجریان ساخت ـ مرحله دوم               ×××

کنترل سربارساخت مرحله اول                 ×××   
کنترل سربارساخت مرحله دوم                  ×××   

ثبت سربار ساخت جذب شده مراحل اول ودوم تولید

درپایان دوره مالی پس از مشخص شدن کلیه هزینه های واقعی سربار باید عملیات تسهیم اولیه و ثانویه جهت 
تسهیم هزینه های واقعی سربار انجام شود. نتایج به دست آمده از تسهیم ثانویه عبارت از، سهم هرمرحله از هزینه های 

سربار واقعی خواهد بود که به صورت زیر ثبت خواهد شد.
کنترل سربار مرحله اول        ×××
کنترل سربارمرحله دوم        ×××

حساب های مختلف                  ××××   
ثبت هزینه های واقعی سربار به حساب مراحل

با درنظرگرفتن دوثبت اخیر، حساب کنترل سربار هریک از دوایر تولیدی ممکن است دارای مانده، بدهکار 
یا مانده بستانکارباشد، مانده این حساب، کسر یا اضافه جذب سربارهریک از دوایرخواهد بود. با انتقال مانده حساب 
کنترل سربار ساخت دوایر تولیدی به حساب کسریا اضافه جذب سربار و بستن این حساب با حساب بهای تمام شده 
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کاالی فروش رفته، مانده این حساب به مانده واقعی تبدیل می گردد.
4ـ3ـ7ـ ثبت قیمت تمام شده واحدهای تکمیل شده یک مرحله : محصوالت مرحله اول پس از 
تکمیل به مرحله دوم منتقل می گرددوپس از تکمیل درمرحله دوم به مراحل بعدی ونهایتاً به انبار کاالی ساخته شده 

انتقال می یابد. ثبت مربوط به انتقال محصول ازمرحله اول به مرحله دوم به صورت زیر است :
کاالی درجریان ساخت مرحله دوم       ××××

×××× کاالی درجریان ساخت مرحله اول      
ثبت بهای تمام شده محصوالت انتقال یافته از مرحله اول به مرحله دوم    

اگر محصوالت درمرحله دوم تکمیل شوند، به انبار کاالی ساخته شده منتقل می گردند. ثبت حسابداری آن به 
قرارزیر است:

موجودی کاالی ساخته شده       ×××××  
موجودی کاالی درجریان ساخت مرحله دوم                ×××××   

ثبت بهای تمام شده کاالی ساخته شده درمرحله دوم

5  ـ3ـ7ـ ثبت حسابداری کاالهای فروش رفته : کاالهای ساخته شده درطول دوره مالی به تدریج به 
فروش می رسند. به ازاء بهای تمام شده کاالی فروش رفته حساب قیمت تمام شده کاالی فروش رفته، بدهکار وحساب 

موجودی کاالی ساخته شده، بستانکارمی گردد.
قیمت تمام شده کاالی فروش رفته                    ×××

                  موجودی کاالی ساخته شده                                           ×××
ثبت بهای تمام شده کاالی فروش رفته   

درپایان دوره مالی حساب قیمت تمام شده کاالی فروش رفته با حساب سودوزیان بسته می شود.

4ـ7ـ گزارش هزینه تولید
پس از تهیه وتنظیم گزارش معادل آحاد تکمیل شده، باید گزارش هزینه تولید تهیه گردد. البته گزارش هزینه 

تولید باتوجه به گزارش معادل آحاد تکمیل شده تهیه خواهد شد.
درسیستم هزینه یابی مرحله ای گزارش هزینه تولید را می توان درپایان هرماه نیز تهیه نمود. ولی حتماً این گزارش 

را درپایان دوره مالی باید تهیه نمود.
گزارش هزینه تولید از دوبخش تشکیل شده است، شامل، بخش هزینه های قابل تخصیص و بخش تخصیص 

هزینه ها. این گزارش را می توان برای هرمرحله به صورت جداگانه ویا برای تمام مراحل دریک گزارش تهیه نمود.
گزارش هزینه تولید شامل جمع هزینه های تولید می باشد وبرای هریک از عوامل هزینه ) مواد اولیه، دستمزد 

مستقیم وسربارساخت ( هم قسمت هایی درنظرگرفته می شود.
١ـ4ـ7ـ هزینه های قابل تخصیص : دراین قسمت ابتدا، جمع هزینه های مصرف شده درخط تولید مربوط 
به هر مرحله درج می گردد ودرقسمت مربوط به مواد، دستمزد وسربار نیز هزینه های انجام شده درطول دوره مالی درج 
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می گردد. سپس با استفاده از گزارش معادل آحاد تکمیل شده نتایج این گزارش به گزارش هزینه تولید منتقل می گردد.
محاسبه بهای تمام شده یک واحد محصول : پس از انتقال معادل آحاد تکمیل شده، از تقسیم هرهزینه، 
برمعادل آحاد تکمیل شده نظیرخود، شامل مواد اولیه، کار یا دستمزد مستقیم وسربارساخت،نرخ هرهزینه برای یک 
واحد محصول ساخته شده به دست می آید. جمع نرخ های بدست آمده بهای تمام شده یک واحد محصول خواهد بود.

٢ـ4ـ7ـ تخصیص هزینه ها: دراین بخش از گزارش هزینه تولید، بهای تمام شده محصوالت تکمیل شده 
وانتقال یافته به مرحله بعد یا به انبار کاالی ساخته شده ونیز بهای تمام شده موجودی کاالی درجریان ساخت پایان 

دوره با استفاده از گزارش معادل آحاد تکمیل شده محاسبه خواهد شد.
اگر واحد تولیدی یا یک مرحله از تولید دارای ضایعات باشد، دربخش تخصیص هزینه ها باید بهای تمام شده 

ضایعات ونحوه تسهیم آن به محصوالت نیز محاسبه گردد.
در مورد ضایعات درهمین فصل توضیح داده خواهدشد. درجدول )1ـ7( گزارش هزینه تولید به عنوان نمونه 

ارائه می گردد، این گزارش مربوط به اولین مرحله تولید می باشد.
از مراحل تولیدموجودی کاالی درجریان ساخت اول دوره  یابی مرحله ای مقدماتی، هیچ یک  اً درهزینه  ضمن

نخواهند داشت.

جدول ١ـ7
گزارش هزینه تولید مرحله اول

جمع
 هزینه های تولید
ـــــــــــــــــــــ

مواد اولیه

ــــــــــــــــــــــ

هزینه های تبدیل

ـــــــــــــــــــــــ

بهای تمام شده 
یک واحد

ـــــــــــــــــــ
هزینه هاي قابل تخصیص :

ـ0ـ       ـ             ـ هزینه موجودی کاالی درجریان   
ساخت اول دوره   

هزینه های انجام شده طی دوره          ****    ***            **
جمع هزینه های تولید           ****    ***            **
معادل آحاد تکمیل شده        **             *

بهای تمام شده یک واحد        **             *               **
تخصیص هزینه ها:

بهای تمام شده محصوالت تکمیل شده    ***                                             **×**
بهای تمام شده موجودی کاالی درجریان ساخت پایان دوره :

مواد اولیه                     ***               ***  
هزینه های تبدیل                       **                            **

***                      
جمع هزینه های تخصیص یافته              ****
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هزینه های  جمع  با  تخصیص  قابل  هزینه های  جمع  همواره  تولید،  هزینه  درگزارش  که  است  توضیح  به  الزم 
تخصیص یافته برابرخواهد بود.

اکنون باارائه یک مثال به توضیح گزارش معادل آحاد تکمیل شده وگزارش هزینه تولید می پردازیم:
تمام شده محصوالت خود  بهای  برای محاسبه  یابی مرحله ای  ازسیستم هزینه  تولیدی مهرکام  شرکت  مثال   : 
استفاده می نماید. این شرکت دارای دومرحله تولیدی )1و2( می باشد. به طوری که محصوالت ساخته شده مرحله )1( 

به مرحله )2( انتقال یافته وپس از تکمیل دراین مرحله به انبارکاالی ساخته شده منتقل می گردد. 
اطالعات مربوط به تولید دریک دوره مالی به قرارزیراست:

مواد انتقال یافته به مرحله یک تعداد 6000 واحد جمعاً به مبلغ 1,200,000 ریال می باشد.
طی دوره مالی تعداد 5000 واحد محصول درمرحله )1( تکمیل شده و به مرحله )2( انتقال یافته است.

موجودی کاالی درجریان ساخت پایان دوره مرحله )1( تعداد1000 واحد می باشد که ازنظرمواد اولیه 100% و 
ازنظرهزینه های تبدیل 40% تکمیل می باشد.

به مبلغ 4٣2,000 ریال می باشدکه  هزینه های تبدیل درمرحله )1( شامل، دستمزد مستقیم وسربارساخت جمعاً 
60% آن دستمزد مستقیم و 40% آن سربارساخت است.

ازتعداد 5,000 واحد محصول انتقال یافته به مرحله )2( تعداد 4500 واحد محصول ساخته شده و به انبار کاالی 
ساخته شده منتقل شده است.

موجودی کاالی درجریان ساخت پایان دوره مرحله )2( ازنظر مواد انتقالی از مرحله )1( صددرصد، ازنظر مواد 
اولیه مرحله دو70% وازنظرهزینه های تبدیل مرحله )2( 50% تکمیل می باشد.

هزینه های انجام شده درمرحله )2( شامل مواد اولیه مبلغ 776,000 ریال وهزینه های تبدیل مبلغ 285,000 ریال 
می باشد. که 70%آن دستمزد مستقیم و ٣0% ازآن سربار می باشد.

درمراحل )1و2( موجودی کاالی درجریان ساخت اول دوره وجود ندارد.
درمراحل )1و2( هیچگونه ضایعات وجود ندارد.

مطلوبست :
1(تهیه جدول مقداری تولید و معادل آحاد تکمیل شده مرحله )1(

2(تهیه جدول هزینه های عوامل تولید وتخصیص هزینه های مرحله )1( ومحاسبه بهای تمام شده کاالی ساخته 
شده وبهای تمام شده موجودی کاالی درجریان ساخت پایان دوره این مرحله.

٣(ثبت کلیه عملیات مربوط به مراحل )1و2( دردفتر روزنامه
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حل مثال   :

گزارش هزینه تولید مرحله )١(

ـــــــــــــــــــــــــــ                          ــــــــــــ          ـــــــــــــــــــــــــــ       جدول مقدار تولید            مواد اولیه  هزینه های تبدیل
                                                         

الف( جدول مقداری تولید و معادل آحاد تکمیل شده
ـ تعداد موجودی درجریان ساخت اول دوره 

تعداد محصوالت اقدام به تولید طی دوره                      6,000                                                                                                                                            
6,000                                                                                             

تعداد محصوالت تکمیل شده انتقال یافته به مرحله )2(    5,000    5,000             5,000
تعداد موجودی کاالی درجریان ساخت پایان دوره         1,000      1,000  ,%40 × 1/000 =400

6,000                                                                                    
معادل آحاد تکمیل شده         6,000                       5,400 

    
جمع

 هزینه های تولید
ـــــــــــــــــــــ

مواد اولیه

ــــــــــــــــــــــ

هزینه های تبدیل

ـــــــــــــــــــــــ

بهای تمام شده 
یک واحد

ـــــــــــــــــــ
ب( هزینه های عوامل تولید
ـ0ــ0ــ0ــ0ـهزینه های موجودی اول دوره

4٣2,000 ریال1,200,000ریال1,6٣2,000هزینه های دوره مالی جاری

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     1,6٣2,000
5,400 واحد6,000 واحدمعادل آحاد تکمیل شده

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  280  ریالــــــــــــــــــــــــــــــــــــ80 ریال200 ریالبهای تمام شده یک واحد محصول
ج( نحوه تخصیص هزینه ها

=280×1,400,0005/000بهای تمام شده کاالی ساخته شده

بهای تمام شده موجودی پایان دوره 
= 200×100%×200,0001,000مواد اولیه

=80 × 40% × ٣2,0001,000هزینه های تبدیل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     2٣2,000

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     1,6٣2,000جمع هزینه های تخصیص یافته
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گزارش هزینه تولید مرحله )٢(

  واحد
ـــــــــــــــــــــ

مواد انتقالي 
ـــــــــــــــــ

مواد اولیه 
ـــــــــــــــــــــــ

هزینه هاي تبدیل  
ـــــــــــــــــــ

الف( جدول مقــداری تولید و معادل 
آحاد تکمیل شده

تعــداد موجودی کاالی درجریان ســاخت 
اول دوره

ـ0ــ0ــ0ــ0ـ

5,000تعداد محصوالت انتقال یافته از مرحله )1(

5,000

تعداد محصوالت تکمیل شده وانتقال یافته 
به انبار

4,500     4,5004/500      4,500      

تعــداد موجودی کاالی درجریان ســاخت 
پایان دوره

500500٣50 =500 ×%70250 =  500 × %50

5,000

5,0004,8504,750معادل آحاد تکمیل شده

جمع هزینه های 
تولید)واحد(

ـــــــــــــــــــــ

مواد انتقالي 

ـــــــــــــــــ

مواد اولیه 

ـــــــــــــــــــــــ

هزینه هاي 
تبدیل  
ـــــــــ

بهای تمام شد 
یک واحد

ــــــــــــــــ
   
  

  ب( جدول هزینه های عوامل تولید
  هزینه های موجودی اول دوره

ـ0ـ

2,461,0001,400,000776,000285,000   هزینه های دوره مالی جاری
2,461,000

50004,8504,750 واحد  معادل آحاد تکمیل شده
        ــــــــــــــــــ     ــــــــــــــــــ500ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ60         ــــــــــــــــــ      ــــــــــــــــــ160 ریال      ــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــ280 ریال   بهای تمام شده یک واحد

  نحوه تخصیص هزینه ها
  بهای تمام شده محصوالت تکمیل 

  شده
=     ــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــ2,250,000

4,500×500
   بهای تمام شده موجودی پایان دوره

= 280 × 140,000500  مواد انتقالی
= 160×٣50            56,000   مواد اولیه

= 60× 15,000250  هزینه های تبدیل
      ــــــــــــــــــ      ــــــــــــــــــ211,000

   ــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــ2,461,000جمع هزینه های تخصیص یافته
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ثبت های حسابداری مربوط به شرکت تولیدی مهرکام:
1ـ کاالی درجریان ساخت مرحله )1(               1,200,000

کنترل موجودی مواد              1,200,000
ثبت صدور 6,000 واحد مواد به مرحله )1(

4٣2,000 2ـ کاالی درجریان ساخت مرحله )1(    
کنترل هزینه حقوق ودستمزد                                               259,200
کنترل سربارمرحله )1(                                            172,800

ثبت دستمزد مستقیم وسربار ساخت مرحله )1(

1,400,000 ٣ـ کاالی درجریان ساخت مرحله )2(   
کاالی درجریان ساخت مرحله )1(                                      1,400,000  

ثبت بهای تمام شده تعداد 5000 واحد محصول انتقال یافته از مرحله )1( به مرحله )2(
776,000 4ـ کاالی درجریان ساخت مرحله )2(   

کنترل موجودی مواد                           776,000  
ثبت صدور مواد به مرحله )2(

285,000 5ـ کاالی درجریان ساخت مرحله )2(   
کنترل هزینه حقوق ودستمزد                                                     199,500
کنترل سربار ساخت مرحله )2(                                                              85,500

 ثبت دستمزد مستقیم و سربارساخت مرحله )2( 

2,250,000  6ـ موجودی کاالی ساخته شده    
کاالی درجریان ساخت مرحله )2(                          2,250,000

ثبت بهای تمام شده تعداد 4,500 واحد کاالی ساخته شده 

5ـ7ـ ضایعات
دراکثر واحدهای تولیدی قسمتی ازمواد اولیه، کاالی درجریان ساخت ویاکاالی ساخته شده به دالیل مختلف 
از بین می روند و ضایع می شوند. به طوری که نمی توان آنها را به عنوان محصولی سالم درچرخه تولید محسوب نمود، 
قرارمی گیرد. شامل ضایعات عادی  ه دو صورت مورد مطالعه  ب تولید کنار گذاشته می شوند. ضایعات  واز عملیات 

وضایعات غیرعادی
ـ  7ـ ضایعات عادی : به ضایعاتی گفته می شود که درجریان طبیعی تولید به وجود می آیند ودرواقع  ـ  5   ١
غیرقابل کنترل است، به عبارت دیگر ضایعات عادی الزمه تولید بسیاری ازمحصوالت می باشد و بدون ایجاد ضایعات 
تولید نیز انجام نخواهد شد. به عنوان مثال در تولید لوازم فلزی یا لوازم چوبی قسمتی ازفلز یاچوب به دلیل برش از 
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بین می رود که به عنوان ضایعات عادی تولید محسوب می شود. همچنین درصنایعی که براثر تبخیر قسمتی ازمواد اولیه 
درجریان تولید ازبین می رود، مواد تبخیر شده همان ضایعات عادی است، به بیان دیگر ضایعات عادی ضایعاتی است 

که حتی قبل از تولید امکان محاسبه و برآورد آن وجود دارد.
بهای تمام شده ضایعات عادی به حساب محصوالت ساخته شده ومحصوالت درجریان ساخت منظورمی شود.

٢ـ5ـ7ـ ضایعات غیرعادی: ضایعاتی است که به دالیل مختلف ازجمله عدم مهارت کارگران، فرسودگی 
را  غیرعادی  مقدار ضایعات  یا  تعداد  به وجود می آیند.  برق  قطع جریان  یا  و  نامرغوب  ازمواد  استفاده  ماشین آالت، 
نمی توان از ابتدای دوره مالی وحتی درجریان تولید محصول پیش بینی نمود. البته ضایعات غیرعادی تاحدود زیادی 
قبیل ضایعات  این  از  زیان حاصل  تولیدی  واحد  برای  غیرعادی  تمام شده ضایعات  بهای  است.درواقع  کنترل  قابل 

محسوب می شود.

6ـ7ـ واحدهای معیوب و ناقص
عبارت است از: واحدهایی که مانند، ضایعات با استانداردهای تولیدمنطبق نیستند ولی مانند ضایعات از چرخه 
تولید خارج نمی شوند بلکه می توان این قبیل واحدهارا با انجام عملیات اضافی تولید و رساندن به حداقل استاندارد 
تولید قابل فروش نمود. واحدهای معیوب وناقص هم مانند ضایعات، به واحدهای معیوب عادی و واحدهای معیوب 

غیرعادی تقسیم می شوند.

7ـ7ـ محاسبه بهای تمام شده ضایعات
همانطور که قباًل اشاره شد قسمتی از هزینه های انجام شده درخط تولید به مصرف ضایعات تولید می رسند. به 
عبارت دیگر هزینه های تولید شامل )مواد اولیه، دستمزد مستقیم و سربار ساخت ( درهرمرحله از تولید به سه قسمت 

تقسیم می شود. 
تمام شده  بهای  به مصرف  قسمتی   )2 می رسد  ساخته شده  تمام شده کاالی  بهای  به مصرف  آن  ز  ا بخشی   )1
موجودی کاالی درجریان ساخت پایان دوره رسیده ٣( وقسمتی هم صرف ضایعات می شود. به بیان دیگر بهای تمام 
شده ضایعات شامل مواد اولیه، کارمستقیم وسربارساخت می باشد،که باید درگزارش هزینه تولید منظور و محاسبه گردد.

برای محاسبه بهای تمام شده محصوالت ساخته شده ونیز بهای تمام شده موجودی کاالی درجریان ساخت پایان 
دوره ابتداگزارش معادل آحاد تکمیل شده تنظیم می شود و محاسبه بهای تمام شده براساس گزارش معادل آحاد تکمیل 
شده انجام می شود. بهای تمام شده ضایعات اعم از عادی وغیرعادی نیز باید با استفاده از گزارش معادل آحاد تکمیل 
شده انجام پذیرد. چنانچه  ضایعات وجود داشته باشد، معادل آحاد تکمیل شده آن مرحله از رابطه زیر محاسبه می شود.

)با فرض عدم وجود کاالی در جریان ساخت ابتدای دوره(:

معادل آحاد تکمیل شده
تعداد محصوالت تکمیل 

=شده طی دوره +

++

موجودی کاالی در جریان 
ساخت پایان دوره

×[ [
درصد تکمیل

تعداد ضایعات 
عادي 

×[ [
درصد تکمیل

در نقطه بازرسي

تعداد ضایعات 
غیر عادي 

×[ [
درصد تکمیل 
در نقطه بازرسي
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١ـ7ـ7ـ نقطه بازرسی: درمراحل مختلف تولیدی که دارای ضایعات عادی بوده و یا احتمال ایجاد ضایعات 
غیرعادی وجوددارد، ازطرف مهندسی تولید، نقطه یا نقاطی که احتمال به وجود آمدن ضایعات درآنجا بیشتراست به 
عنوان نقطه بازرسی انتخاب می شود. دراین صورت فرض براین است که تمام ضایعات مرحله درآن نقطه یا نقاط به 
وجود می آید، البته باید توجه داشت که درتمام نقاط هرمرحله از تولید ضایعات به وجودمی آید، ولی امکان محاسبه 
بهای تمام شده ضایعات درتمام این نقاط وجود ندارد. به همین دلیل نقطه یا نقاط بازرسی درهرمرحله از تولید انتخاب 

شده وفرض می شود تمام ضایعات در آن نقطه یا نقاط به وجود آمده است.
در واقع نقطه بازرسی به منظور مشخص نمودن این موضوع که محصوالت درجریان ساخت درکدام نقطه از 
مرحله ضایع شده وازبین رفته اند انتخاب می گردد. زیرا نقطه ای که محصول در آنجا ضایع شده به لحاظ مواد اولیه، 

کارمستقیم و سربارساخت، برای محاسبه بهای تمام شده ضایعات مالک محاسبه خواهد بود.
جدول )2ـ7( گزارش معادل آحاد تکمیل شده مرحله ای از تولید است که دارای ضایعات عادی و ضایعات 

غیرعادی می باشد.
جدول ٢ـ7ـ  گزارش معادل آحاد تکمیل شده

                                                                                  جدول مقداری تولید      مواد اولیه      هزینه های تبدیل
تعدادموجودی کاالی درجریان ساخت اول دوره    ـ0ـ

تعداد محصوالت اقدام به تولید      ××××
××××                      

×××        ××× تعداد محصوالت تکمیل شده وانتقال یافته       ×××           
تعداد ضایعات عادی       ××           ××        ×
تعداد ضایعات غیرعادی        ××          ××              ×
تعداد موجودی کاالی درجریان ساخت پایان دوره      ××          ××                     ×

××××                          
معادل آحاد تکمیل شده                                                    ××××          ×××

        

دو  و  یک  تولیدی  دومرحله  دارای  که  زرین  تولیدی  درشرکت  محصول  تولید  به  مربوط  اطالعات  مثال   : 
می باشد طی دوره مالی جاری به قرارزیراست:

تعداد مواد وارده به مرحله یک ٣0,000 واحد می باشد.
تعداد محصوالت ساخته شده درمرحله یک 17,000 واحد می باشد که به مرحله دو منتقل شده است.

موجودی کاالی درجریان ساخت پایان دوره درمرحله یک 9,000 واحد است که ازنظرمواد 100% تکمیل و از 
نظر هزینه های تبدیل 70% تکمیل می باشد.

تعداد ضایعات عادی درمرحله یک ٣,000 واحد وتعداد ضایعات غیرعادی مرحله یک 1,000 واحد است.
مواد اولیه درآغاز مرحله یک ودوبه محصول اضافه می شود ولی هزینه های تبدیل شامل کار مستقیم و سربار 

ساخت به صورت یکنواخت درسرتاسرمرحله به محصول اضافه می گردد.
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نقطه بازرسی درمرحله یک در 50% عملیات مرحله یک انتخاب شده است به عبارت دیگر ضایعات در نقطه ای 
که از نظر هزینه های تبدیل 50% تکمیل می باشد شناسایی شده اند.

از محصوالت انتقال یافته به مرحله دو تعداد 12,000 واحد تکمیل شده وبه انبارکاالی ساخته شده منتقل گردیده است.
تعداد موجودی کاالی درجریان ساخت پایان دوره مرحله دو 2,000 واحد می باشد که ازنظر مواد اولیه %100 

وازنظرهزینه های تبدیل 50% تکمیل می باشد.
بازرسی درمرحله دو در 60% عملیات تولیدی مرحله تعیین شده است.

تعداد ضایعات عادی مرحله دو2,000 واحد وتعداد ضایعات غیرعادی مرحله دو 1,000 واحد می باشد.
گزارش معادل آحاد تکمیل شده مراحل یک و دو به صورت زیراست.

گزارش معادل آحاد تکمیل شده مرحله یک
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مواد اولیه        هزینه های تبدیل               جدول مقداری تولید 
موجودی کاالی درجریان ساخت اول دوره      ـ0ـ  

٣0,000 تعداد محصوالت اقدام به تولید طی دوره 
٣0,000       

17,000                       17,000   17,000 تعداد محصوالت تکمیل شده وانتقال یافته 
6٣00 =9,000×%70                 9 ,000   9,000 تعداد موجودی پایان دوره   

1500 = ٣,000 ×%50                 ٣,000   ٣/000 تعداد ضایعات عادی   
 500= 1000 × %50                 1,000   1,000 تعداد ضایعات غیرعادی    

25,٣00                      ٣0,000   ٣0,000 معادل آحاد تکمیل شده   

گزارش معادل آحاد تکمیل شده مرحله دو
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جدول مقداري 
تولید

ـــــــــــــــــــــ

مواد انتقالي 

ــــــــــــــــــــــ

مواد اولیه

ـــــــــــــــــــــــ

هزینه هاي تبدیل
ـــــــــــــــــــ

ـ0ـتعداد موجودی اول دوره 
تعــداد محصــوالت انتقــال یافتــه 

ازمرحله یک
17,000

17,000 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     
12,00012,00012,00012/000تعداد محصوالت ساخته شده

50%×2000=2,0002,0002,0001000تعداد موجودی پایان دوره
60%×2000=1200         2000                      2,0002,000تعداد ضایعات عادی

60%×1000=600         1,000                      1,0001,000تعداد ضایعات غیر عادی
17,000 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     

17,000معادل آحاد تکمیل شده      ــــــــــــــــــ     ــــــــــــــــــ14,800     ــــــــــــــــــ     ــــــــــــــــــ17,000ــــــــــــــــــ     ــــــــــــــــــ     
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باتوجه به گزارش های معادل آحاد تکمیل شده مراحل یک و دومشخص می شود که ضایعات اعم از عادی و 
غیرعادی باید درمحاسبه معادل آحاد تکمیل شده منظورگردد.زیراهمانطورکه درقسمت های قبلی هم اشاره شد قسمتی 

از هزینه های انجام شده درهرمرحله از تولید به بهای تمام شده ضایعات اختصاص می یابد.
با استفاده از گزارش معادل آحاد تکمیل شده می توان بهای تمام شده ضایعات رامحاسبه نمود. البته نقطه بازرسی 

آخرین نقطه ای است که کاالی درجریان ساخت هرمرحله درآن نقطه ضایع شده وازبین رفته است.
٢ـ7ـ7ـ بهای تمام شده ضایعات عادی : بهای تمام شده ضایعات عادی شامل مواد اولیه، کارمستقیم 
وسربار ساخت می باشد. که باید درگزارش هزینه تولید محاسبه شده سپس به بهای تمام شده محصوالت ساخته شده 

اضافه گردیده و یا بین  محصوالت سالم سرشکن شود.

 
بهای تمام شده ضایعات 

عادی   =  
معادل آحاد

تکمیل شده ضایعات 
عادی از نظر مواد

  ×  
مستقیم  مواد  هزینه 

هر  واحد کاال   +  
معادل آحاد

ضایعات عادی 
از نظر تبدیل

  ×  
هزینه تبدیل هر 

واحد کاال

در خصوص محاسبه معادل آحاد تکمیل شده ضایعات عادی باید به نکات زیر توجه کرد:
الف( اگر مواد اولیه در آغاز مرحله به محصول اضافه شود، ضایعات اعم از عادی و غیرعادی ازنظر مواد اولیه 

100% تکمیل می باشد.
ب( چون هزینه های تبدیل شامل کار مستقیم وسربار ساخت معموالً به صورت یکنواخت درسرتاسرخط تولید 
به محصول اضافه می شود. ضایعات اعم از عادی وغیرعادی از نظرهزینه های تبدیل دارای درصد تکمیلی است که 

نقطه بازرسی درآنجا قراردارد. زیرا ضایعات درنقطه بازرسی شناسایی شده اند.

به محصوالت ساخته شده  باید  بهای تمام شده ضایعات عادی  اشاره شد  همانطور که درقسمت )2ـ7ـ7( 
اضافه گردد و یا بین محصوالت سالم سرشکن شود. این موضوع به شرایط زیر بستگی دارد.

اگر موجودی کاالی درجریان ساخت پایان دوره ازنقطه بازرسی عبورنکرده باشد، یعنی درصد تکمیل آن 
کمتر از نقطه بازرسی باشد، هیچ سهمی از بهای تمام شده ضایعات عادی به موجودی کاالی درجریان ساخت 

پایان دوره داده نخواهد شد.
اگر درصدتکمیل موجودی کاالی درجریان ساخت پایان دوره بانقطه بازرسی برابر باشد به این معناست 
که موجودی در جریان ساخت پایان دوره از نقطه بازرسی عبور نکرده دراین صورت هم هیچ سهمی از بهای 
تمام شده ضایعات عادی به موجودی در جریان ساخت پایان دوره تعلق نمی گیرد. درمثال شرکت تولیدی 
اولیه 100% تکمیل است ولی  ازنظرمواد  پایان دوره در مرحله دو  زرین، موجودی کاالی درجریان ساخت 
ازنظرهزینه های تبدیل 50% تکمیل می باشد. نقطه بازرسی دراین مرحله نیز در 60% عملیات تولیدی قراردارد. 
پس از بهای تمام شده ضایعات عادی سهمی نخواهد داشت. و بهای تمام شده ضایعات عادی مرحله دو تماماً 

به محصوالت تکمیل شده اضافه می گردد.

تبصره :



215

اگر درصد تکمیل موجودی کاالی درجریان ساخت پایان دوره بیشتر ازنقطه بازرسی باشد. به این معناست 
که موجودی کاالی درجریان ساخت پایان دوره ازنقطه بازرسی عبور کرده است. دراین صورت از بهای تمام 
شده ضایعات عادی سهمی به موجودی کاالی در جریان ساخت پایان دوره تعلق خواهد گرفت. به عبارت دیگر 
بهای تمام شده ضایعات عادی بین محصوالت سالم سرشکن می گردد. که به نسبت تعداد محصوالت سالم 
خواهد بود. تعداد محصوالت سالم عبارت است از: جمع تعداد محصوالت تکمیل شده و تعداد موجودی در 

جریان ساخت پایان دوره 

تعداد موجودی درجریان ساخت پایان دوره + تعداد محصوالت تکمیل شده = تعداد محصوالت سالم

درمثال شرکت تولیدی زرین درمرحله یک موجودی کاالی درجریان ساخت پایان دوره ازنظر هزینه های 
تبدیل 70% تکمیل می باشد ولی بازرسی در 50% عملیات تولیدی این مرحله قرار دارد. به این ترتیب مشخص 
است که موجودی پایان دوره ازنقطه بازرسی عبورکرده است. دراین صورت سهمی از بهای تمام شده ضایعات 
عادی به موجودی کاالی درجریان ساخت پایان دوره تعلق خواهد گرفت. به عبارت دیگر بهای تمام شده 
آنها  تعداد  نسبت  به  دوره  پایان  ساخت  جریان  در  موجودی  و  شده  تکمیل  صوالت  مح بین  عادی  ضایعات 

سرشکن می گردد.

سهم محصوالت تکمیل شده از 
بهای تمام شده ضایعات عادی

                                                                      تعداد محصوالت تکمیل شده 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ =        بهای تمام شده ضایعات عادی  ×ـ 

                                                      تعداد محصوالت تکمیل شده +  تعداد کاالی در جریان ساخت پایان دوره

ســهم موجودی کاالی در 
جریان ساخت پایان دوره

                                                                      تعداد کاالی در جریان ساخت پایان دوره 
   بهای تمام شده ضایعات عادی  × ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ =    

                                                      تعداد کاالی در جریان ساخت پایان دوره+ تعداد کاالی تکمیل شده

دارای  یا  ارزش  بدون  است  ممکن  ازتولید  هرمرحله  وغیرعادی  عادی  ضایعات   : ارزش ضایعات  3ـ7ـ7ـ 
ارزش باشد. 

 الف( ضایعات بدون ارزش: اگر دریک مرحله از تولید ضایعات تولید شده فاقد ارزش باشد بهای تمام شده
ضایعات عادی تماماً به محصوالت تکمیل شده اضافه می گردد و یا بین محصوالت سالم سرشکن می شود.

 ب( ضایعات دارای ارزش فروش: دربسیاری از مراحل تولید ضایعات به وجود آمده دارای ارزش فروش
 می باشد مانند ضایعات تولید لوازم فلزی که قابل فروش است، دراین صورت ارزش فروش ضایعات عادی موجب
 کاهش بهای تمام شده ضایعات عادی می گردد درنتیجه بهای تمام شده محصوالت تکمیل شده یا محصوالت سالم

معادل ارزش فروش ضایعات عادی کاهش خواهد یافت.
اگر بهای تمام شده ضایعات عادی بین محصوالت سالم سرشکن شود، ارزش فروش این ضایعات نیز باید به 

نسبت مقدار بین محصوالت سالم سرشکن گردد.
ج( ضایعات قابل بازیافت: دربعضی از صنایع ضایعات به وجود آمده یک مرحله ازتولید ممکن است درهمان 
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مرحله یا درمراحل دیگر تولید به عنوان مواد اولیه مجدداً به مصرف برسد، دراین صورت ارزش ضایعات قابل بازیافت 
معادل موادی است که ضایعات جایگزین آن می گردد.

4ـ7ـ7ـ محاسبه بهای تمام شده ضایعات غیرعادی : همانطور که قباًل هم اشاره شد، ضایعات غیرعادی 
ضایعاتی است که انتظارنمی رود به وجود آید ولی عماًل درمراحل مختلف تولید به دالیل مختلف از جمله عدم مهارت 

کارگران، قطع جریان برق و غیره تولید می شود.
بهای تمام شده ضایعات غیرعادی نیزمانند،ضایعات عادی شامل مواد اولیه، کارمستقیم وسربار ساخت می باشد. و 

محاسبه آن دقیقاً مشابه محاسبه بهای تمام شده ضایعات عادی است.

بهای تمام شده  
ضایعات غیرعادی

  =  
معادل آحاد

تکمیل شده ضایعات 
غیرعادی از نظر مواد

  ×  
بهای تمام شده یک 

واحد محصول از نظر 
مواد

 +  
معادل آحاد

تکمیل شده ضایعات 
غیرعادی از نظر تبدیل

  ×  
بهای تمام شده یک 

واحد محصول از نظر 
تبدیل  

به  را  آن  توان  نمی  نیست  بینی  پیش  قابل  مالی  دوره  ابتدای  از  غیرعادی  ضایعات  مقدار  یا  تعداد  که  ازآنجا 
محصوالت تکمیل شده یا به محصوالت سالم اضافه نمود. بلکه بهای تمام شده ضایعات غیرعادی برای واحد تولیدی 

عبارت از زیان ناشی از این ضایعات محسوب می شود ودرحسابی به همین عنوان منظور می گردد.

8ـ7ـ ثبت های حسابداری مربوط به ضایعات 
ثبت فروش ضایعات : اگر ضایعات یک مرحله از تولید دارای ارزش فروش باشد، درقسمت هزینه های قابل 
تخصیص گزارش هزینه تولید جمع ارزش فروش کلیه ضایعات شامل ارزش فروش ضایعات عادی وارزش فروش 
موجودی کاالی درجریان  تمام شده  )قیمت  مرحله شامل  درآن  انجام شده  هزینه های  از جمع  عادی  غیر  ضایعات 
ساخت اول دوره به عالوه هزینه های انجام شده طی دوره ( کسرمی گردد. ودرقسمت نحوه تخصیص گزارش هزینه 
تمام شده  قیمت  و  عادی  تمام شده ضایعات  قیمت  از  ترتیب  به  عادی وغیرعادی  فروش ضایعات  ارزش  نیز  تولید 

ضایعات غیرعادی کسر می گردد.
نحوه ثبت ارزش فروش و بهای تمام شده ضایعات : به ازای ارزش فروش پیش بینی شده ضایعات 
فروش ضایعات  ارزش  معادل  مرحله  بدهکار و حساب کاالی درجریان ساخت  عادی حساب موجودی ضایعات، 

عادی، بستانکارمی گردد.
به ازاء بهای تمام شده ضایعات غیرعادی حساب زیان ضایعات غیرعادی، بدهکار وحساب کاالی درجریان 

ساخت مرحله، بستانکارمی شود.
به ازای ارزش فروش ضایعات غیرعادی، حساب موجودی ضایعات، بدهکار وحساب زیان ضایعات غیرعادی 

بستانکارمی شود. زیرا ارزش فروش ضایعات غیرعادی قسمتی از زیان ناشی از این قبیل ضایعات را جبران می کند.
ثبت های نمونه به صورت صفحه بعد است:
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1ـ موجودی ضایعات                 ××
کاالی درجریان ساخت ـ مرحله                   ××   

ثبت ارزش فروش پیش بینی شده ضایعات عادی مرحله

2ـ زیان ضایعات غیرعادی               ×××
کاالی درجریان ساخت مرحله                  ×××   

ثبت بهای تمام شده ضایعات غیرعادی
٣ـ موجودی ضایعات                  ×

زیان ضایعات غیرعادی                            ×   
ثبت ارزش پیش بینی شده فروش ضایعات غیرعادی

حال چنانچه ضایعات عادی وغیرعادی عماًل به فروش برسد، معادل قیمت واقعی فروش ضایعات حساب بانک 
یا حساب های دریافتنی، بدهکارودرمقابل حساب موجودی ضایعات بستانکار می گردد.

4ـ بانک                   ×××
موجودی ضایعات                                    ×××   

ثبت قیمت فروش واقعی ضایعات عادی وغیرعادی

برسد،  به فروش  آنها  بینی شده  پیش  ارزش فروش  از  بیشتر  یا  مبلغی کمتر  به  اگر ضایعات عادی وغیرعادی 
اختالف به عنوان زیان یا سود حاصل از فروش ضایعات به حسابی به همین عنوان، بدهکار یا بستانکار می گردد. 

5ـ بانک                               ××××
موجودی ضایعات                       ×××   

سود حاصل از فروش ضایعات          ×   
ثبت فروش ضایعات عادی و غیرعادی یا سود

6ـ بانک                                                                             ×××
     زیان حاصل از فروش      ×

موجودی ضایعات           ×××   
ثبت فروش ضایعات عادی و غیرعادی یا زیان  

مثال   : با توجه به اطالعات مربوط به شرکت تولیدی زرین، سایراطالعات به قرارزیراست.
1ـ هزینه های انجام شده طی دوره مالی جاری به قرارزیراست.

مرحله دو مرحله یک          
5,400,000 ریال          2,040,000 ریال مواد اولیه     
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1,265,000 ریال          592,000     ریال کارمستقیم     
759,000   ریال          444,000     ریال سربارساخت    

2ـ ارزش فروش ضایعات عادی وغیرعادی           120       ریال     150      ریال 
٣ـ ضایعات مرحله یک ودوبه ترتیب از قرارهرواحد 160 ریال و 1٣0 ریال نقداً به فروش رسید.

4ـ درمراحل یک و دو موجودی کاالی درجریان ساخت اول دوره وجود ندارد.
مطلوبست :

1ـ تنظیم گزارش هزینه تولید مراحل یک ودو
2ـ ثبت کلیه دادوستدهای مربوط به مراحل یک و دو و انتقال اقالم ثبت شده به دفتر کل
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گزارش هزینه تولید مرحله یک
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جمع هزینه هاي 
تولید

ـــــــــــــــــــــ

مواد اولیه 

ــــــــــــــــــــــ

هزینه هاي تبدیل 

ـــــــــــــــــــــــ

بهاي تمام شده 
یک واحد

ـــــــــــــــــــ
   هزینه های قابل تخصیص :

ـ0ـ   هزینه های موجودی اول دوره

   هزینه های دوره مالی جاری
2,024,000 ریال5,400,000 ریال7,424,000   هزینه هاي دوره مالي جاري

   کسر می شود:
   ارزش فروش ضایعات     120× 4000= )480,000(

6,944,000   جمع هزینه های قابل تخصیص
25,٣00 واحد٣0,000 واحد   معادل آحاد تکمیل شده

260 ریال  80 ریال180 ریال   بهای تمام شده یک واحد
   نحوه تخصیص هزینه ها

= 180× 1000+80× 220,000500   بهای تمام شده ضایعات غیر عادی
   کسر می شود فروش ضایعات غیر        

عادی
)1000×120(= )120,000(     

ــــــــــــــــــ     ــــــــــــــــــ     100,000   بهای تمام شده ضایعات غیرعادی
= 260 × 4,420,00017,000   بهای تمام شده محصوالت ساخته شده

4٣1,5٣8   سهم ضایعات عادی
)2٣5,٣84(   سهم فروش ضایعات عادی

ــــــــــــــــــ     ــــــــــــــــــ     4,616,154
   بهای تمام شده موجودی پایان دوره :

= 180 × 1,620,0009,000   مواد اولیه
=80× 6,٣00     504,000   هزینه های تبدیل

     228,462   سهم ضایعات عادی
     )124,616(        سهم فروش ضایعات عادی

     2,227,846     
6,944,000   جمع هزینه های تخصیص یافته
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اینک به توضیح و محاسبه بعضی از اقالم مندرج درگزارش هزینه تولید می پردازیم:
گزارش هزینه تولید مرحله یک باتوجه به گزارش معادل آحاد تکمیل شده این مرحله و سایر اطالعات مربوط 

به هزینه های انجام شده طی دوره تهیه گردیده است.
بهای تمام شده ضایعات عادی و ضایعات غیرعادی بادرنظرگرفتن نقطه بازرسی مرحله یک محاسبه شده است، 
نقطه بازرسی در 50% عملیات تولیدی مرحله 5 تعیین شده است، همچنین مواد اولیه در آغاز مرحله به محصول اضافه شده. 
پس ضایعات عادی ازنظرمواد اولیه صددرصد تکمیل می باشد. هزینه های تبدیل به صورت یکنواخت درسرتاسر مرحله 
به محصول اضافه می شود. پس ضایعات این مرحله ازنظر هزینه های تبدیل دارای همان درصد نقطه بازرسی یعنی %50 

تکمیل می باشد. زیرا فرض براین است که تمام ضایعات اعم از عادی و غیرعادی درنقطه بازرسی به وجود آمده است.
محاسبه بهای تمام شده ضایعات عادی به صورت زیراست 

٣000 × %100 × 180 = 540,000 مواد اولیه     
٣000 × %50 ×80 = 120,000 هزینه های تبدیل   

660,000 بهای تمام شده ضایعات عادی 
درمرحله یک موجودی کاالی درجریان ساخت پایان دوره ازنظرمواد اولیه صددرصد تکمیل می باشد، ولی از 
نظر هزینه های تبدیل 70% تکمیل است. دراین مرحله درصد تکمیل موجودی پایان دوره ازنقطه بازرسی بیشتراست. 
به عبارت دیگر موجودی کاالی درجریان ساخت پایان دوره از نقطه بازرسی عبورکرده است. پس بهای تمام شده 
ضایعات عادی باید به نسبت تعداد محصوالت ساخته شده و تعداد موجودی پایان دوره بین آنها سرشکن گردد. یعنی 

بین محصوالت سالم.
تعداد محصوالت سالم                                                                             26,000= 9,000 + 17,000

, , ,
,

× =
17 000 660 000 4٣1 5٣8
26 000

 سهم محصوالت ساخته شده  
 , , ,

,
× =

9 000 660 000 228 462
26 000

  سهم موجودی پایان دوره                                                        

5ـ درمرحله یک ضایعات عادی از قرار هر واحد 120 ریال قابل فروش است.
٣,000  × 120 =  ٣60,000 ریال   وبهای فروش آن عبارت است از:  

همانطور که بهای تمام شده ضایعات عادی به نسبت تعداد بین محصوالت سالم سرشکن می گردد. ارزش فروش 
,ضایعات عادی هم به همان صورت سرشکن می شود. , ,

,
× =

17 000 ٣60 000 2٣5 ٣84
26 000 ریال  سهم محصوالت ساخته شده       

, , ,
,

× =
9 000 ٣60 000 124 616

26 000
سهم موجودی پایان دوره        ریال 

درمرحله یک تعداد 1000 واحد ضایعات غیرعادی وجوددارد که بهای تمام شده آن عبارت است از 
1,000 ×180 = 180,000 مواد اولیه         

هزینه های تبدیل              40,000 = 80× %50 × 1000       
بهای تمام شده              220,000                                                                                                           ــــــــــــــــ                                                                                                                         ــــــــــــــــ      

ضمناً بهای تمام شده ضایعات غیرعادی، برای واحد تولیدی،زیان ناشی از این قبیل ضایعات محسوب می شود.
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ارزش فروش ضایعات غیرعادی هرمرحله، قسمتی اززیان این قبیل ضایعات را جبران می کند.
1000 ×120 =120,000 ارزش فروش ضایعات غیرعادی 
220,000 – 120,000 =100,000 زیان ناشی از ضایعات غیرعادی 

درپایان گزارش هزینه تولید جمع هزینه های قابل تخصیص با جمع هزینه های تخصیص یافته برابر است: 
ریال    6,944,000=2,227,846+ 4,616,154+ 100,000

گزارش هزینه تولید مرحله دو به صورت زیر تنظیم می شود.

گزارش هزینه تولید مرحله دو
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جمع هزینه هاي
 تولید

ـــــــــــــــــ

مواد انتقالي  

ــــــــــــــــ

مواد اولیه 

ــــــــــــــــ

هزینه هاي 
تبدیل 

ــــــــــــــــ

بهاي تمام شده 
یک وحد
ــــــــــــــ

هزینه های قابل تخصیص
ـ0ـ هزینه های موجودی اول دوره 

هزینه های دوره مالی جاری        7,692,154      4,616,154         2,040,000        1,0٣6,000
جمع هزینه ها      7,692,154

     کسرمی شود فروش ضایعات      )450,000( =150×000,٣ 
جمع هزینه هاي قابل تخصیص    7,242,154

معادل آحاد تکمیل شده      17,000         17,000        14,800
بهای تمام شده یک واحد      271/5٣8 ریال       120 ریال        70 ریال        461/5٣8 ریال

نحوه تخصیص هزینه ها:
بهای تمام شده ضایعات غیرعادی 5٣8/4٣٣ = 271/5٣8× 1,000 + 120 × 1,000 + 70 × 600

کسرمی شود فروش ضایعات   )150/000( = 150×1,000
28٣,5٣8              

بهای تمام شده محصوالت ساخته شده 5,5٣8,465                          = 4٣1/5٣8× 12,000
بهای تمام شده ضایعات عادی      867,076   =70×1,200 + 120 × 2,000 + 271,5٣8 × 2,000

کسر می شود فروش ضایعات 150×2,000=)٣00,000(
6,105,540             

بهای تمام شده موجودی در جریان ساخت پایان دوره :
مواد انتقالي              076,54٣            271,5٣8× 2,000
مواد اولیه                         240,000        120×2,000
هزینه های تبدیل             70,000      = 70× 1,000

85٣,076                           
جمع هزینه های تخصیص یافته     7,242,154
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اینک به توضیح و محاسبه بعضی از اقالم مندرج در گزارش هزینه تولید مرحله دو می پردازیم:
گزارش هزینه تولید مرحله دو باتوجه به گزارش معادل آحاد تکمیل شده این مرحله و سایر هزینه های انجام 

شده و اطالعات مربوط به آنها طی دوره تهیه گردیده است.
محاسبه گردیده  دو  مرحله  بازرسی  نقطه  بادرنظرگرفتن  غیرعادی  و ضایعات  عادی  تمام شده ضایعات  بهای 
است. درمرحله دو نقطه بازرسی در 60% عملیات تولیدی مرحله قراردارد. دراین مرحله مواد اولیه درآغاز مرحله به 
محصول اضافه می شود.پس ضایعات عادی ازنظرمواد انتقالی و مواد اولیه صددرصد تکمیل است. دراین مرحله نیز 
هزینه های تبدیل به طور یکنواخت درسرتاسر مرحله به محصول اضافه می شود. پس ضایعات عادی ازنظرهزینه های 
تبدیل دارای همان درصد نقطه بازرسی یعنی 60% تکمیل می باشد، زیرا فرض بر این است که تمام ضایعات اعم از 

عادی و غیرعادی درنقطه بازرسی به وجود آمده است.
بهای تمام شده ضایعات عادی به صورت زیر محاسبه می شود:

2,000 × 271,5٣8 = 54٣,076 مواد انتقالی  
2,000 × 120 = 240,000 مواد اولیه  
1/200 ×  70 = 84,000 هزینه های تبدیل 

867,076                                                                           
4ـ در مرحله دو موجودی کاالی درجریان ساخت پایان دوره ازنظرمواد انتقالی ومواد اولیه صددرصد تکمیل 
است. ولی ازنظر هزینه های تبدیل 50% تکمیل می باشد، پس در مرحله دو درصد تکمیل موجودی پایان دوره ازنقطه 
بازرسی کمتراست. به عبارت دیگر موجودی کاالی درجریان ساخت پایان دوره ازنقطه بازرسی عبورنکرده است. 
سپس بهای تمام شده ضایعات عادی فقط به محصوالت تکمیل شده اضافه می شود. درواقع هیچ سهمی از بهای تمام 

شده ضایعات عادی به موجودی کاالی درجریان ساخت پایان دوره داده نخواهد شد.
5  ـ درمرحله دوضایعات عادی از قرارهرواحد 150 ریال قابل فروش است که بهای فروش آن عبارت است از:

2,000 × 150 = ٣00,000 ریال ارزش فروش ضایعات عادی  
فروش  ارزش  گردیده  اضافه  شده  تکمیل  محصوالت  به  عادی  ضایعات  شده  تمام  بهای  که  همانطور  سپس 

ضایعات عادی از آن کسر می گردد.
6  ـ درمرحله دو تعداد 1,000 واحد ضایعات غیرعادی وجوددارد وبهای تمام شده آن به صورت زیرمحاسبه می شود:
1,000 × 271,5٣8 = 271,5٣8 مواد انتقالی     
1,000  × 120  = 120,000 مواد اولیه     
هزینه های تبدیل               42,000=            70 × 600  

بهای تمام شده ضایعات                                                                 5٣8,4٣٣  
ضمناً بهای تمام شده ضایعات غیرعادی، برای واحد تولیدی زیان ناشی از این قبیل ضایعات محسوب می شود.

7ـ ارزش فروش ضایعات غیرعادی مرحله دو نیز بخشی از زیان را جبران می کند.
1,000 × 150 =150,000 ارزش فروش ضایعات غیرعادی  
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زیان ضایعات غیرعادی               28٣,540 = 150,000 ـ 540,4٣٣

8  ـ درپایان گزارش هزینه تولید جمع هزینه های قابل تخصیص با جمع هزینه های تخصیص یافته برابر است.
28٣,540 + 6,105,560 +85٣,054 = 7,242,154                                                           ریال  

ثبت های حسابداری مربوط به مراحل یک و دو به صورت زیر است.
1ـ کنترل کاالی درجریان ساخت مرحله یک               5,400,000

      کنترل موجودی مواد                      5,400,000
ثبت مواد صادره به مرحله یک تولید

2ـ کاالی درجریان ساخت ـ مرحله یک               1,265,000
کنترل هزینه، حقوق و دستمزد                      1,265,000                                   

ثبت دستمزد مستقیم مرحله یک

٣ـ کاالی درجریان ساخت مرحله یک               759,000
                                          کنترل سربار مرحله یک                           759,000

ثبت سربار ساخت مرحله یک

4ـ کاالی درجریان ساخت ـ مرحله دو               4,616,154
کاالی درجریان ساخت مرحله یک                     4,616,154                                   

ثبت بهای تمام شده تعداد 7,000 واحد محصول مرحله یک به مرحله دو

5ـ زیان ضایعات غیرعادی                 220,000
                                          کاالی درجریان ساخت ـ مرحله یک               220,000

ثبت بهای تمام شده ضایعات غیر عادی

6ـ موجودی ضایعات                  120,000
                                           زیان ضایعات غیرعادی                           120,000

ثبت ارزش فروش پیش بینی شده ضایعات غیرعادی مرحله یک

7ـ بانک                  160,000
                                              موجودی ضایعات                                      120,000

سود و زیان فروش ضایعات                                                    40,000  
ثبت فروش ضایعات غیر عادی مرحله یک به طور نقد
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8  ـ موجودی ضایعات                  ٣60,000
                         کاالی درجریان ساخت مرحله یک                                        ٣60,000

ثبت ارزش فروش پیش بینی شده ضایعات عادی مرحله یک

480,000 9ـ بانک      
موجودی ضایعات                                         ٣60,000  

سود و زیان فروش ضایعات                                                    120,000   
ثبت فروش ضایعات عادی مرحله یک به صورت نقد

تذکر  : ضایعات عادی وغیرعادی مرحله یک از قرارهرواحد 160 ریال به فروش رسیده است ولی پیش بینی 
فروش هر واحد 120 ریال بوده است. پس از فروش هر واحد ضایعات عادی و غیر عادی مرحله یک 40 ریال سود 

بدست آمده است )40= 120ـ 160(.
1,000 × 160 = 160,000 ریال بهای فروش ضایعات غیرعادی   
٣,000 × 160 = 480,000 ریال بهای فروش ضایعات عادی مرحله یک 

10ـ کنترل کاالی درجریان ساخت مرحله دو               2,040,000
2,040,000 کنترل موجودی مواد       

ثبت صدور مواد اولیه به مرحله دو

11ـ کاالی درجریان ساخت مرحله دو               592,000
592,000 کنترل هزینه حقوق و دستمزد      

ثبت دستمزد مستقیم مرحله دو
12ـ کاالی درجریان ساخت مرحله دو            444,000

444,000 کنترل سربار ساخت       
ثبت سربار ساخت مرحله دو

1٣ـ موجودی کاالی ساخته شده             6,105,560
6,105,560 کاالی درجریان ساخت مرحله دو      

ثبت بهای تمام شده تعداد 12,000 واحد محصول ساخته شده مرحله دو

14ـ زیان ضایعات غیرعادی                          540,4٣٣
کاالی درجریان ساخت ـ مرحله دو                        540,4٣٣   
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ثبت بهای تمام شده ضایعات غیرعادی مرحله دو

15ـ موجودی ضایعات              150,000
زیان ضایعات غیرعادی                        150,000   

ثبت ارزش فروش پیش بینی شده ضایعات غیرعادی مرحله دو

16ـ بانک               1٣0,000
      سودو زیان فروش ضایعات                                      20,000

               موجودی ضایعات                        150,000
ثبت بهای فروش ضایعات غیرعادی مرحله دو به طور نقد

17ـ موجودی ضایعات                           ٣00,000
کاالی درجریان ساخت مرحله دو          ٣00,000   

ثبت ارزش فروش پیش بینی شده ضایعات عادی مرحله دو

18ـ بانک               260,000
سودوزیان فروش ضایعات                       40,000

               موجودی ضایعات                                    ٣00,000
ثبت فروش ضایعات عادی مرحله دو به صورت نقد

ولی  است.  رسیده  فروش  به  نقداً  ریال   1٣0 واحد  هر  قرار  از  دو  مرحله  وغیرعادی  عادی  ضایعات   تذکر  : 
پیش بینی فروش هرواحد ازآن مبلغ 150 ریال بوده است. پس از فروش هر واحد ضایعات عادی وغیرعادی مرحله دو 

20 ریال زیان به دست آمده.
20= )1٣0 ـ 150( ریال زیان حاصل از فروش یک واحد ضایعات

1,000 ×1٣0=1٣0,000 ریال بهای فروش ضایعات غیرعادی مرحله دو  
2,000 × 1٣0 =260,000 ریال بهای فروش ضایعات عادی مرحله دو  

اینک ادامه مثال مربوط به شرکت تولیدی زرین به قرارزیراست.
اگر کاالهای ساخته شده ازقرارهرواحد 550 ریال به صورت نسیه به فروش برسد ثبت های مربوط به قیمت تمام 

شده کاالی فروش رفته و فروش کاال به صورت زیر خواهد بود :
تعدادی کاالهای ساخته شده مرحله دو 12,000 واحد می باشد که تعداد 9,000 واحد آن فروخته شده است. 

بهای تمام شده تعداد 9,000 واحد به صورت زیر می باشد. 
4,579,170  9,000= _______ × 6,105,560

12,000
       ریال 
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19ـ قیمت تمام شده کاالی فروش رفته                      4,579,170
موجودی کاالی ساخته شده                            4,579,170   

ثبت قیمت تمام شده تعداد 9/000 واحد کاالی فروش رفته
                                           9,000× 550=4,950,000 بهاي فروش 9000 واحد محصوالت فروش رفته        

20ـ حساب های دریافتنی                        4,950,000
فروش                                         4,950,000   

ثبت بهای فروش 9،000 واحد کاال به طور نسیه

انتقال ثبت ها از دفتر روزنامه به دفترکل به صورت زیراست:

حساب کاالی درجریان ساخت مرحله یک

بستانکارشرحبدهکارشرح

مواد اولیه )1(
کارمستقیم )2(

سربار ساخت )٣(

مانده نقل از باال

5,400,000
1,265,000
759,000

7,424,000
2,227,846

بهای تمام شده 17000 واحد کاالی 
ساخته شده نقل به مرحله )2( 

)5( نقل به زیان ضایعات
)6( از حســاب موجــودی ضایعات 

مانده نقل به زیر

4,616,154

220,000
٣60,000

2,227,846
7,424,000

حساب کاالی درجریان ساخت مرحله دو

بستانکارشرحبدهکارشرح

)4( نقل از مرحله یک
)10( به حساب موجودی مواد

)11( به حساب هزینه حقوق ودستمزد
)12( به حساب کنترل سربار ساخت

مانده نقل از باال

4,616,154
2,040,000
592,000
444,000

7,692,154
85٣,054

)1٣( از حساب موجودی کاالی در جریان ساخت 
)14( از حساب زیان ضایعات غیرعادی

)17( از حساب موجودی ضایعات
مانده نقل به زیر

6,105,560
4٣٣,540
٣00,000
85٣,054

7,692,154
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حساب زیان ضایعات غیرعادی  
بستانکارشرحبدهکارشرح

)5( نقل از کاالی درجریان ساخت مرحله یک
)14( به حساب کاالی درجریان مرحله دو

مانده نقل از باال

220,000
4٣٣,540

65٣,540

٣8٣,540

)6( نقل از موجودی ضایعات
)15( از حساب موجودی ضایعات

مانده نقل به زیر

120,000
150,000
٣8٣,540

65٣,540

حساب موجودی ضایعات

بستانکارشرحبدهکارشرح

)6( نقل به زیان ضایعات
)8( به حساب کاالی درجریان ساخت مرحله یک

)15( به حساب زیان ضایعات غیرعادی
)17( به حساب کاالی درجریان ساخت مرحله دو

120,000
٣60,000
150,000
٣00,000

)7( نقل از حساب بانک
)9( نقل از حساب بانک

)15( از حساب بانک
)18( از حساب بانک

120,000
٣60,000
150,000
٣00,000

حساب سودوزیان فروش ضایعات 

بستانکارشرحبدهکارشرح
)16( به حساب بانک
)18( به حساب بانک

مانده نقل به زیر

20,000
40,000

100,000

)7( نقل از حساب بانک
)9( نقل از حساب بانک

مانده نقل از باال

40,000
120,000

100,000

حساب موجودی کاالی ساخته شده

بستانکارشرحبدهکارشرح

)1٣( بــه حســاب کاالی درجریان ســاخت 
مرحله دو

مانده نقل از باال

6,105,560

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ6,105,560

1,526,٣90

)19( ازحســاب قیمــت تمــام 
شده کاالی فروش رفته

مانده نقل به زیر

4,579,170

1,526,٣90

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ6,105,560
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دو  و  یک  مراحل  ساخت  درجریان  کاالی  حساب های  دوره  پایان  مانده  دفترکل،  حساب های  به  باتوجه  1ـ 
نشان دهنده موجودی کاالی درجریان ساخت پایان دوره این مراحل است که دقیقاً با محاسبات انجام شده در گزارش 

هزینه تولید این دومرحله برابراست.
برای  قبیل ضایعات  این  برای مراحل تولیدی یک  و دو نشان دهنده زیان  2ـ حساب زیان ضایعات غیرعادی 

هردومرحله است.
٣ـ اگر کلیه ضایعات دومرحله اعم از عادی و غیرعادی درطول دوره مالی به فروش رسیده باشد، مانده حساب 

موجودی ضایعات در پایان دوره صفر خواهد شد.
4ـ مانده حساب سودوزیان حاصل از فروش ضایعات نشان دهنده سودیازیان نهایی حاصل از فروش ضایعات 

عادی و غیرعادی مراحل مختلف تولیدی است.
اکنون با ارائه یک مثال و پاسخ آن به توضیح بیشتر می پردازیم:

مثال   : شرکت تولیدی گل برگ ازسیستم هزینه یابی مرحله ای جهت محاسبه بهای تمام شده محصول استفاده 
می نماید. دراین شرکت دومرحله یک و دو وجوددارد و محصوالت ساخته شده مرحله یک برای تکمیل به مرحله 
دو انتقال می یابد و پس از تکمیل دراین مرحله به انبار کاالی ساخته شده منتقل می گردد. اطالعات مربوط به تولید 

دریک دوره مالی به قرارزیر است.
1ـ مواد اولیه درآغاز مرحله یک و دو به محصول اضافه می شود، ولی هزینه های تبدیل بصورت یکنواخت در 

سرتاسر خط تولید اضافه می گردد.

2ـ اطالعات آماری مراحل یک و دو به قرارزیراست:
مرحله دو مرحله یک          

؟ ٣0,000 واحد    مواد وارده به مرحله    
15,000 واحد 20,000 واحد    محصوالت ساخته شده   

٣,000واحد %60  8,000 واحد %40    موجودی کاالی درجریان ساخت پایان دوره 
تکمیل 1,000 واحد تکمیل 1,1500 واحد   تعداد ضایعات عادی   

1,000 واحد 500 واحد     تعدادضایعات غیرعادی   
٣ـ نقطه بازرسی مرحله یک در 60% عملیات تولیدی این مرحله، ونقطه بازرسی مرحله دو در %50 

4ـ درمراحل یک و دو موجودی کاالی درجریان ساخت اول دوره وجود ندارد.
5ـ اطالعات مربوط به هزینه های تولیدی مراحل یک و دو به قرار زیر است:

مرحله دو مرحله یک          
هزینه های دوره مالی جاری :

2,840,000    4,500,000 مواد اولیه      
1,424,000 دستمزد مستقیم                2,440,000   
1,424,000    1,220,000 سربار ساخت    

180 ریال 6ـ ارزش پیش بینی شده ضایعات      ـ0ـ    
240 ریال 7ـ بهای فروش ضایعات                   ـ0ـ     
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مطلوبست:
1ـ تهیه گزارش معادل آحاد تکمیل شده مرحله یک

2ـ تهیه گزارش معادل آحاد تکمیل شده مرحله دو
٣ـ تهیه گزارش هزینه تولید مرحله یک و محاسبه بهای تمام شده محصوالت ساخته شده این مرحله که به مرحله 

دو انتقال یافته است. همچنین محاسبه بهای تمام شده موجودی کاالی درجریان ساخت پایان دوره این مرحله
4ـ تهیه گزارش هزینه تولید مرحله دو ومحاسبه بهای تمام شده محصوالت ساخته شده این مرحله که به انبار کاالی 

ساخته شده منتقل گردیده است ونیز محاسبه بهای تمام شده موجودی کاالی درجریان ساخت پایان دوره مرحله دو
5 ـ ثبت کلیه اطالعات ومعامالت مربوط به مراحل یک و دو دردفترروزنامه 

پاسخ مثال شرکت تولیدی گل برگ

گزارش معادل آحاد تکمیل شده مرحله یک
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هزینه های تبدیل مواد اولیه                             جدول مقداري  
ـ0ـ موجودی کاالی درجریان ساخت اول دوره  

٣0,000 تعداد محصوالت اقدام به تولید   
٣0,000               

تعداد محصوالت ساخته  شده و انتقال یافته          20,000     20,000              20,000
تعداد ضایعات عادی           1,500    1500             %60× 1500=900
تعداد ضایعات غیرعادی            500     500             %60× 500= ٣00
تعداد موجودی درجریان ساخت پایان دوره         8,000               000, 8         %40× 8000= ٣200 

٣0,000                  

معادل آحاد تکمیل شده                  ٣0,000                             24,400

گزارش معادل آحاد تکمیل شده مرحله دو
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جدول
 مقدار تولید

ـــــــــــــــــــــ

مواد انتقالي 

ـــــــــــــ

مواد اولیه

ـــــــــــــــــــــــ

هزینه هاي 
تبدیل تولید

ـــــــــــــــــــ
ـ0ـ تعداد موجودی اول دوره   

تعداد انتقال یافته ازمرحله یک          20,000
20,000             

15,000 تعداد محصوالت تکمیل شده و انتقال یافته      15,000    15,000     15,000  
تعداد ضایعات عادی          1,000    1,000                  1,000       %50 × 1,000 = 500
تعداد ضایعات غیرعادی         1,000    1,000                1,000         %50 × 1,000= 500
تعداد موجودی پایان دوره         000,٣    000,٣                 000,٣    %60 × 000,٣ = 1/800

20,000          
17,800    20,000               20,000 معادل آحاد تکمیل شده    
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اکنون با استفاده از گزارش معادل آحاد تکمیل شده مراحل یک و دو، همچنین با استفاده از سایر اطالعات 
گزارش هزینه تولید مراحل یک و دو تهیه می شود.

گزارش هزینه تولید مرحله یک
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جمع
 هزینه هاي تولید
ـــــــــــــــــ

مواد اولیه

ــــــــــــــــ

هزینه هاي تبدیل 

ــــــــــــــــــ

بهاي تمام شده 
یک واحد

ــــــــــــــــ
هزینه های قابل تخصیص        

ـ0ـ هزینه های موجودی اول دوره  
٣,660,000  4,500,000  8,160,000 هزینه های دوره مالی جاری  

8,160,000      
٣0,000 واحد     24,400 واحد     معادل آحاد تکمیل شده    

150 ریال    150 ریال   ٣00 ریال بهای تمام شده یک واحد    
نحوه تخصیص هزینه ها:

٣00 × 150 + 500 ×150=  120,000 بهای تمام شده ضایعات غیرعادی 
بهای تمام شده محصوالت ساخته شده و

20/000 × ٣00 =    6,000,000 انتقال یافته به مرحله دو   
900 ×150 +1500 ×150 =                           ٣60,000 بهای تمام شده ضایعات عادی  

6,٣60,000                 
بهای تمام شده موجودی پایان دوره:

8,000 ×150 =  1,200,000 مواد اولیه    
٣,200 × 150 =  480,000 هزینه های تبدیل   

1,680,000      
8,160,000 جمع هزینه های تخصیص یافته 

تذکر  : درمرحله یک درصد تکمیل موجودی پایان دوره 40% می باشد، ولی نقطه بازرسی در 60% عملیات 
تولیدی مرحله قراردارد. به این ترتیب بهای تمام شده ضایعات عادی فقط به محصوالت تکمیل شده اضافه می گردد.

ازطرف دیگر چون ارزش فروش ضایعات درمرحله یک صفراست وضایعات مرحله یک بدون ارزش می باشد 
بهای تمام شده ضایعات غیرعادی مرحله یک تماماً به عنوان زیان ناشی از این قبیل ضایعات محسوب می شود.
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گزارش هزینه تولید مرحله دو
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جمع
 هزینه های اولیه
ـــــــــــــــــــــ

مواد انتقالي  

ـــــــــــــــــ

مواد اولیه 

ـــــــــــــــ

هزینه هاي 
تبدیل 

ـــــــــــــــــــ

بهاي تمام شده 
یک وحد

ـــــــــــــــــــ
هزینه های قابل تخصیص 

درجریان  موجــودی  هزینه های 
ساخت اول دوره

ـــ

6,٣60,0002,840,0002,848,000      12,048,000هزینه های دوره مالی جاری

کسرمی شود:  فروش ضایعات                    180×2000= )٣60,000(                          

11,688,000          
17,800 واحد20,000 واحد20,000واحدمعادل آحاد تکمیل شده

620 ریال160 ریال142 ریال٣18 ریالبهای تمام شده یک واحد
نحوه تخصیص هزینه ها:

بهای تمام شده ضایعات غیر 
عادی

540/000           500 × 160  + 1000 × 142 +1000 ×٣18=

کسر می شود ارزش فروش 
ضایعات غیرعادی

1000 × 180= )180,000(

٣60,000
تمام شده محصوالت  بهای 

ساخته شده و انتقال یافته
9,٣00,00015/000 × 620 =

450,000سهم ضایعات عادی
)150,000(سهم فروش ضایعات عادی

9,600,000
بهای تمام شده موجودی درجریان ساخت پایان دوره:

954,000     = ٣18× ٣,000مواد انتقالی
= 142 × 426,000٣,000مواد اولیه

= 160 × 288,0001800هزینه های تبدیل
90,000سهم ضایعات عادی

)٣0,000(سهم فروش ضایعات عادی
1,728,000

11,688,000جمع هزینه های تخصیص یافته
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تذکر  : در مرحله دو درصد تکمیل موجودی درجریان ساخت پایان دوره ازنظرهزینه های تبدیل 60%  می باشد. 
ولی نقطه بازرسی در 50% عملیات تولیدی این مرحله قراردارد، پس موجودی کاالی درجریان ساخت ازنقطه بازرسی 
عبورکرده است. به این ترتیب بهای تمام شده ضایعات عادی به نسبت تعداد محصوالت تکمیل شده و موجودی پایان 

دوره )تعداد محصوالت سالم ( بین آنها سرشکن می گردد.

15,000 +٣,000 = 18,000 تعداد محصوالت سالم     
محاسبه بهای تمام شده ضایعات عادی

1000 ×٣18 =٣18,000 مواد انتقالی        
1000 × 142 = 142,000 مواد اولیه         

هزینه های تبدیل                  80,000= 160× 500  
540,000 بهای تمام شده ضایعات عادی    

15,000 :18,000 ×540,000 = 450,000 ریال سهم محصوالت ساخته شده    
٣,000 :18,000 ×540,000 = 90,000 ریال سهم موجودی پایان دوره    

ضمناً چون در مثال فوق تعداد ضایعات غیر عادي مرحلۀ دو با تعداد ضایعات عادي این مرحله برابر است 
)1000واحد ( محاسبه بهاي تمام شده ضایعات غیرعادي، مشابه ضایعات عادي خواهد بود. 

بین محصوالت سالم سرشکن گردید  تمام شده ضایعات عادي مرحلۀ دو  بهاي  از طرف دیگر همانطور که 
ارزش فروش پیش بیني شده  این ضایعات هم به نسبت تعداد بین محصوالت سالم سرشکن مي گردد. 

       ارزش فروش ضایعات عادي مرحله دو            ریال 180,000 = 180 × 1000          

  15,000______ × 180,000 = 150,00018,000
 سهم محصوالت تکمیل شده                          ریال 

20,00018,000 = 180,000 × ______2,000  سهم موجودي پایان دوره                              ریال         

با توجه به گزارش هزینه تولید مراحل یک و دو معلوم می شود، جمع هزینه های تخصیص یافته همواره با جمع 
هزینه های قابل تخصیص برابر خواهد بود.

120,000+6,٣60,000+1,680,000=8,160,000 مرحله یک    
٣60,000+9,600,000 +1,728,000 =11,688,000 مرحله دو   

ثبت های حسابداری مراحل یک و دو به قرارزیر است.
1ـ کاالی درجریان ساخت مرحله یک              4,500,000
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کنترل موجودی مواد                       4,500,000   
ثبت صدور مواد مستقیم به مرحله یک

2,440,000 2ـ کاالی درجریان ساخت مرحله یک  
کنترل هزینه حقوق ودستمزد                        2,440,000   

ثبت دستمزد مستقیم مرحله یک

٣ـ کاالی درجریان ساخت مرحله یک              1,220,000
کنترل سربار ساخت                                   1,220,000   

ثبت سربارساخت مرحله یک

4ـ زیان ضایعات غیرعادی               120,000
کاالی درجریان ساخت مرحله یک                                              120,000   

ثبت زیان ضایعات غیرعادی مرحله یک

5  ـ کاالی درجریان ساخت مرحله دو              ٣60,000,6
کاالی درجریان ساخت مرحله یک                                       ٣60,000,6   

ثبت بهای تمام شده مقدار 15/000 واحد کاالی ساخته شده مرحله یک

6  ـ کاالی درجریان ساخت مرحله دو              2,840,000
کنترل موجودی مواد                                    2,840,000   

ثبت صدور مواد اولیه به مرحله دو

7ـ کاالی درجریان ساخت مرحله دو              1,424,000
کنترل هزینه حقوق ودستمزد                                   1,424,000   

ثبت دستمزد مستقیم مرحله دو

8  ـ کاالی درجریان ساخت مرحله دو              1,424,000
کنترل سربارساخت                                    1,424,000   

ثبت سربارساخت مرحله دو

540,000 9ـ زیان ضایعات غیرعادی    
540,000 کاالی درجریان ساخت مرحله دو       

ثبت زیان حاصل از ضایعات غیر عادی مرحله دو
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10ـ موجودی ضایعات                              180,000
زیان ضایعات غیرعادی                                              180,000   

ثبت ارزش فروش پیش بینی شده ضایعات غیرعادی

11ـ بانک                               240,000
موجودی ضایعات          180,000   

سود و زیان فروش ضایعات                     60,000   
ثبت بهای فروش ضایعات غیرعادی مرحله دو به صورت نقد

12ـ موجودی ضایعات                             180,000
کاالی درجریان ساخت مرحله دو                    180,000   

ثبت ارزش فروش پیش بینی شده ضایعات عادی مرحله دو

1٣ـ بانک                              240,000
موجودی ضایعات          180,000   

سودوزیان فروش ضایعات                      60,000   
ثبت فروش ضایعات عادی مرحله دو به صورت نقد

14ـ موجودی کاالی ساخته شده                9,600,000
کاالی درجریان ساخت مرحله دو                   9,600,000   

 ثبت قیمت تمام شده تعداد 15/000 واحد کاالی ساخته شده مرحله دو
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الف( پرسش ها
1ـ سیستم هزینه یابی مرحله ای درکدام کارخانه ها کاربرد دارد دو مورد را نام ببرید.

2ـ در سیستم هزینه یابی مرحله ای تأکید اصلی برکدام عامل است؟
٣ـ نحوه افتتاح حساب درسیستم هزینه یابی مرحله ای دردفتر کل ویادردفترمعین چگونه است؟

4ـ برای تهیه گزارش هزینه تولید چه اقداماتی باید انجام شود؟
5ـ معادل آحاد تکمیل شده را با ارائه یک مثال تعریف کنید.

6ـ هزینه های انجام شده درهرمرحله از تولید به چه صورت به مصرف می رسند؟
7ـ موجودی کاالی درجریان ساخت پایان دوره را باذکریک مثال توضیح دهید.

8ـ درچه شرایطی باید برای هریک از عوامل تولید، معادل آحاد جداگانه محاسبه شود؟
9ـ قبل از تهیه گزارش معادل آحاد تکمیل شده باید چه اقدامی درمورد موجودی کاالی درجریان ساخت پایان 

دوره به عمل آید؟
10ـ رابطه مربوط به محاسبه معادل آحاد تکمیل شده در صورتی که موجودی کاالی درجریان ساخت اول 

دوره صفر باشدرا بنویسید.
11ـ سیستم هزینه یابی مرحله ای به چند صورت مورد مطالعه قرارمی گیرد؟ نام ببرید وتفاوت آنها را نیز بنویسید.

12ـ درسیستم هزینه یابی مرحله ای هزینه های مصرف شده برای هرمرحله از تولید، به چه حسابی منظور می شود؟ 
توضیح دهید.

1٣ـ ثبت حسابداری صدور مواد اولیه به تولید را با ارائه یک مثال بنویسید.
14ـ ثبت حسابداری مربوط به دستمزد مستقیم را درسیستم هزینه یابی مرحله ای با ذکر یک مثال بنویسید.

15ـ ثبت حسابداری مربوط به سربار ساخت درسیستم هزینه یابی مرحله ای را با ارائه یک مثال بنویسید.
سربار  هزینه  به خصوص  تولید،  هزینه های  ثبت  جهت  روش هایی  چه  از  مرحله ای  یابی  هزینه  درسیستم  16ـ 

می توان استفاده نمود؟
17ـ گزارش هزینه تولید ازچندقسمت تشکیل می شود؟ آنها را نام ببرید.

18ـ ثبت مربوط به قیمت تمام شده کاالی ساخته شده را بنویسید.
19ـ درگزارش هزینه تولیدبهای تمام شده یک واحد محصول چگونه محاسبه می شود؟ توضیح دهید.

20ـ ضایعات را تعریف کنید وانواع آن رابنویسید.
21ـ ضایعات عادی به کدام علت به وجود می آید؟ دو مثال ارائه دهید.

22ـ بهای تمام شده ضایعات عادی به کدام عامل تولید اضافه می شود؟ نام ببرید.
2٣ـ ضایعات غیرعادی را تعریف کنید و دو دلیل از دالیل ایجاد ضایعات غیرعادی را نام ببرید.

24ـ بهای تمام شده ضایعات غیرعادی به کدام حساب منظورمی شود؟
25ـ واحدهای معیوب وناقص را تعریف کنید وتفاوت آنهارا با واحدهای ضایع شده بنویسید.

26ـ هزینه هایی که دریک مرحله از تولید به مصرف می رسند به چند قسمت تقسیم می شوند؟ آنها را نام ببرید.
27ـ بهای تمام شده ضایعات عادی و غیرعادی از چه عواملی تشکیل می شود؟
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28ـ نقطه بازرسی را شرح دهید و منظور از انتخاب نقطه بازرسی در مراحل مختلف را تولید بیان نمایید.
29ـ درچه شرایطی بهای تمام شده ضایعات عادی به محصوالت ساخته شده اضافه می شود؟ شرح دهید.
٣0ـ درچه شرایطی بهای تمام شده ضایعات عادی بین محصوالت سالم سرشکن می شود؟ توضیح دهید.

٣1ـ محصوالت سالم را تعریف کنید و رابطه آن رابنویسید.
٣2ـ فرمول معادل آحاد تکمیل شده درصورتی که واحد تولیدی دارای ضایعات باشند را بنویسید.

٣٣ـ ضایعات از لحاظ ارزش، به چند دسته تقسیم می شوند؟ نام ببرید.
٣4ـ ارزش ضایعات قابل فروش چه سهمی دربهای تمام شده محصول خواهد داشت؟ توضیح دهید.

٣5ـ ارزش ضایعات قابل بازیافت چگونه محاسبه می شود؟ توضیح دهید.
٣6ـ ارزش فروش ضایعات غیرعادی به چه حسابی منظور می شود؟

٣7ـ ارزش فروش ضایعات عادی وضایعات غیرعادی به کدام حساب ها منظور می شود؟
٣8ـ اگرموجودی کاالی درجریان ساخت پایان دوره ازنظردرصد تکمیل دقیقاً درنقطه بازرسی باشد چه سهمی 

از بهای تمام شده ضایعات عادی به این موجودی تعلق می گیرد؟ توضیح دهید.
٣9ـ درگزارش هزینه تولید درقسمت هزینه های قابل تخصیص با ارزش فروش ضایعات عادی و غیرعادی به 

چه صورت عمل می شود. توضیح دهید.
40ـ درگزارش هزینه تولید جمع هزینه های قابل تخصیص با جمع کدام عوامل برابر خواهد بود؟ توضیح دهید.

ب( پرسش های چهارگزینه ای
1ـ اطالعات مربوط به تولید محصول دریک مرحله از تولید عبارت است از:

تعداد محصوالت تکمیل شده طی دوره مالی 1,000 واحد
تعداد موجودی کاالی درجریان ساخت پایان دوره 100 واحد، که ازلحاظ مواد اولیه 100% واز لحاظ هزینه های 

تبدیل 40% تکمیل می باشد.
چنانچه هزینه مواد مصرفی طی دوره مبلغ 220,000 ریال وهزینه های تبدیل مبلغ 104,000 ریال باشد، قیمت 

تمام شده موجودی کاالی درجریان ساخت پایان دوره چند ریال است؟
ب( 4,000 ریال الف(20,000 ریال   

ج( 16,000    د( 24,000 ریال
2ـ درگزارش هزینه تولید بهای فروش ضایعات عادی :

الف( به بهای تمام شده محصوالت ساخته شده طی دوره اضافه می شود.
ب( به بهای تمام شده موجودی کاالی درجریان ساخت پایان دوره اضافه می گردد.

ج( ازجمع هزینه های قابل تخصیص کسر می شود.
د( به جمع هزینه های قابل تخصیص اضافه می گردد.

٣ـ دریک واحد تولیدی مواد مصرفی دریک مرحله از تولید مبلغ 2,500,000 ریال می باشد. اگر طی دوره مالی 
تعداد 2,000 واحد محصول تکمیل شده وتعداد 500 واحد محصول درجریان ساخت باشد که ازنظر مواد اولیه 
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100% تکمیل وازنظرهزینه های تبدیل 40% تکمیل باشد. قیمت تمام شده موجودی کاالی درجریان ساخت پایان 
دوره ازنظرمواد مصرفی چندریال است؟

ب( 1,000,000 ریال الف( 200,000 ریال  
د( 1,500,000 ریال ج( 500,000 ریال   

4ـ دریک واحد تولیدی بهای تمام شده کاالی فروش رفته مبلغ 12,500,000 ریال می باشد. وبهای تمام شده 
کاالی ساخته شده طی دوره مبلغ 14,200,000 ریال و بهای تمام شده موجودی کاالی ساخته شده درپایان دوره 

مبلغ ٣,400,000 ریال است. بهای تمام شده کاالی آماده برای فروش چند ریال است؟
ب( 9,100,000 ریال الف(12,500,000 ریال   
د( 17,600,000 ریال ج( 15,900,000 ریال   

5ـ درآمد حاصل از فروش ضایعات عادی انتهای یک مرحله از تولید به چه صورت طبقه بندی می شود؟
ب( کاهش هزینه های غیرعملیاتی الف( درآمد غیرعملیاتی    

د( کاهش هزینه های مرحله ج( کاهش بهای کاالی ساخته شده انتقالی  
تکمیل   %60 در  محصول  وبازرسی  تکمیل   %40 مالی  دوره  پایان  ساخت  درجریان  کاالی  موجودی  اگر  6ـ 

عملیات تولیدی مرحله صورت گیرد، قیمت تمام شده ضایعات عادی چگونه تقسیم می شود؟
الف( به موجودی کاالی درجریان ساخت پایان دوره اضافه می گردد.

ب( به صورت مساوی بین محصوالت ساخته شده وموجودی درجریان ساخت پایان دوره سرشکن می گردد.
ج( به بهای تمام شده محصوالت ساخته شده اضافه می گردد.

د( به تناسب بین محصوالت ساخته شده وموجودی پایان دوره سرشکن می گردد.
7ـ قیمت تمام شده ضایعات عادی به قیمت تمام شده کاالی ساخته شده اضافه می شود، اگر 
ب( در ابتدای عملیات ساخت شناسایی شود. الف( درانتهای عملیات ساخت شناسایی شود. 

د( قابل فروش باشد. ج( غیرقابل فروش باشد.   
8  ـ چنانچه بازرسی درپایان مرحله تولیدی صورت گیرد، واحدهای ضایع شده

الف( ازنظرمواد اولیه صددرصد وازنظرهزینه های تبدیل صفر درصد تکمیل است.
ب( ازنظرمواد اولیه وهزینه های تبدیل صددرصد تکمیل است.

ج( ازنظرمواد اولیه و هزینه های تبدیل 50% تکمیل است.
د( ازنظرمواد اولیه و هزینه های تبدیل صفردرصد تکمیل است.

9ـ بهای فروش ضایعات عادی قابل فروش به کدام حساب بستانکارمی شود؟
ب( حساب کاالی درجریان ساخت الف( خالصه حساب سودوزیان  

د( حساب موجودی ضایعات ج( حساب فروش ضایعات عادی  
10ـ درآخرین مرحله ساخت کاال، قیمت تمام شده کاالی ساخته شده مبلغ 250,000 ریال قیمت تمام شده 
ضایعات عادی 20,000 ریال وقیمت فروش ضایعات عادی 5,000 ریال می باشد. حساب موجودی کاالی ساخته 
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شده چند ریال بدهکارمی شود؟
ب( 265,000 ریال الف( 250,000ریال    

د( 275,000 ریال ج( 270,000 ریال                 
11ـ برای محاسبه قیمت تمام شده کدام یک از کاالهای زیرسیستم هزینه یابی مرحله ای مناسب است؟

ب( کشتی سازی الف( اتومبیل سازی    
د( ماشین آالت تراش مخصوص ج( تولید سیمان    

12ـ با بهای تمام شده ضایعات غیرعادی درمراحل مختلف تولید به چه صورت عمل می شود؟
ب( از جمع هزینه های مرحله کسرمی شود. الف( به حساب سودوزیان انتقال می یابد.  

د( به محصوالت سالم سرشکن می گردد. ج( به حساب زیان ضایعات غیرعادی منظورمی شود. 
1٣ـ درسیستم هزینه یابی مرحله ای سربار ساخت جذب شده دربدهکارکدام حساب منظورمی شود؟

ب( حساب موجودی کاالی ساخته شده الف( حساب کنترل سربارساخت  
د( حساب قیمت تمام شده کاالی فروش رفته ج( حساب کاالی درجریان ساخت  

14ـ درشرکت تولیدی بهره ور، مواد درآغاز مرحله به محصول اضافه می شود. طی دوره مالی تعداد 12,000 
واحد محصول تکمیل شده وتعداد 6,000 واحد موجودی کاالی درجریان ساخت پایان دوره می باشد، که %50 
تکمیل است. هزینه های دوره مالی جاری شامل مواد اولیه مبلغ 4,680,000 ریال، هزینه های  تبدیل 2,400,000 

ریال مي باشد بهای تمام شده یک واحد محصول چند ریال است؟
د( 420 ریال ب( 445,٣ ریال                  ج( ٣9٣,٣ ریال  الف( 472 ریال  

15ـ شرکت خودروساز ازسیستم هزینه یابی مرحله ای استفاده می نماید. مواد درآغاز مرحله به محصول اضافه 
می شود. اطالعات آماري تولید به قرارزیراست:

75,000 واحد 1ـ تعداد محصوالت اقدام به تولید    
49,500 واحد 2ـ محصوالت تکمیل شده وانتقال یافته به انبار   

٣,000 واحد ٣ـ تعداد ضایعات غیرعادی                 
22,500 واحد 4ـ تعداد موجودی درجریان ساخت پایان دوره 60% تکمیل 

مواد اولیه درآغاز مرحله به محصول اضافه می شود.
ضایعات درپایان مرحله ایجاد شده است.

معادل آحاد تکمیل شده از نظرهزینه های تبدیل کدام است؟
د( 65,000 واحد ج( 61,500 واحد   ب( 66,000 واحد  الف( 54,000 واحد  

ج( مسائل 
1ـ7ـ شرکت تولیدی مرغوبکار برای محاسبه بهای تمام شده محصول از سیستم هزینه یابی مرحله ای استفاده 
می نماید. محصوالت این شرکت دریک مرحله ساخته می شود وپس از تکمیل به انبار کاالی ساخته شده منتقل 

می گردد. اطالعات مربوط به تولید طی یک دوره مالی به قرار زیر است:
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1ـ مواد درآغازمرحله به محصول اضافه می شود ولی هزینه های تبدیل درسرتاسر خط تولید به صورت یکنواخت 
اضافه می گردد.

2ـ برای ساختن یک واحد محصول یک واحد مواد الزم است.
٣ـ مواد وارده به مرحله تعداد ٣5,000 واحد می باشد.

4ـ موجودی کاالی درجریان ساخت پایان دوره تعداد 5,000 واحد است که 70% تکمیل می باشد.
5ـ تعداد محصوالت ساخته شده طی دوره 25,000 واحد است که به انبار کاالی ساخته شده منتقل گردید.

6ـ تعدادضایعات عادی این مرحله 4,000 واحد وتعداد ضایعات غیرعادی 1,000 واحد می باشد.
7ـ ضایعات این مرحله از قرارهرواحد 150 ریال دارای ارزش فروش می باشد.

8ـ دراین مرحله از تولید بازرسی در50% عملیات تولیدی مرحله قرار دارد.
9ـ هزینه های انجام شده طی دوره مالی به قرار زیر است:

هزینه های تبدیل 4,650,000ریال مواد اولیه6,٣00,000 ریال 
10ـ ضایعات مرحله اعم از عادی وغیرعادی ازقرارهرواحد 175 ریال نقداً به فروش رسید.

مطلوبست :
1ـ تهیه گزارش معادل آحاد تکمیل شده مرحله

2ـ تهیه گزارش هزینه تولید مرحله
2ـ7ـ شرکت سهامی پاک سان ازسیستم هزینه یابی مرحله ای جهت محاسبه بهای تمام شده محصول استفاده 
می نماید. خط تولید این شرکت از دومرحله یک ودوتشکیل شده ومحصوالت ساخته شده مرحله یک پس از 

تکمیل به مرحله دو وسپس به انبارکاالی ساخته شده منتقل می گردد.
اطالعات مربوط به آمار تولید مراحل یک و دو دریک دوره مالی به قرار زیر است:

1ـ مواد انتقال یافته به مرحله یک 40,000  واحد ومحصوالت ساخته شده این مرحله تعداد ٣0,000 واحد است 
که به مرحله دو منتقل گردیده است.

2ـ تعداد موجودی کاالی درجریان ساخت پایان دوره مرحله یک 4,000  واحد 40% تکمیل می باشد.
٣ـ تعداد ضایعات عادی مرحله یک ٣,000 واحد و تعداد ضایعات غیرعادی این مرحله هم ٣,000  واحد   می باشد.

4ـ بازرسی در50% عملیات تولیدی مرحله یک قراردارد.
5ـ تعداد موجودی کاالی درجریان ساخت پایان دوره مرحله دو 4,000  واحد 70% تکمیل می باشد.

6ـ تعداد ضایعات عادی وغیرعادی مرحله دو به ترتیب 1000 واحد و 1000 واحد است.
7ـ تعدادمحصوالت ساخته شده مرحله دو24000 واحد است که به انبارکاالی ساخته شده منتقل گردیده است.

8  ـ بازرسی درمرحله دو در 50% عملیات تولیدی قراردارد.
مطلوبست :

1ـ تهیه گزارش معادل آحاد تکمیل شده مرحله یک
2ـ تهیه گزارش معادل آحاد تکمیل شده مرحله دو

٣ـ7ـ شرکت تولیدی برکت که ازسیستم هزینه یابی مرحله ای استفاده می نماید محصوالت خودرادر یک مرحله 
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تولید می کند. اطالعات مربوط به تولید دریک دوره مالی به شرح زیراست:
1ـ برای ساختن یک واحد محصول یک واحد مواد الزم است.

2ـ مواد اولیه درآغاز مرحله به محصول اضافه می شود ولی دستمزد و سربار به صورت یکنواخت درسرتاسر خط 
تولید اضافه می گردد.

٣ـ مواد اولیه وارده به مرحله تعداد 18,000  واحد جمعاً به مبلغ 2,160,000 ریال می باشد.
4ـ محصوالت تکمیل شده طی دوره تعداد 15,000  واحد است.

5ـ موجودی کاالی درجریان ساخت پایان دوره تعداد ٣,000  واحد می باشد که ازنظرمواد اولیه 100% تکمیل 
ولی ازنظرمواد مستقیم، دستمزد مستقیم وسربارساخت 60% تکمیل می باشد.

6ـ دراین مرحله موجودی کاالی درجریان ساخت اول دوره وضایعات وجود ندارد.
7ـ هزینه های انجام شده دردوره مالی جاری به قرار زیر است:

سربارساخت 672,000 ریال کارمستقیم 1,176,000 ریال   مواد مستقیم 840,000   
مطلوبست :

1ـ تهیه گزارش معادل آحاد تکمیل شده مرحله
2ـ تهیه گزارش هزینه تولید مرحله ومحاسبه بهای تمام شده کاالی ساخته شده و بهای تمام شده موجودی 

کاالی درجریان ساخت پایان دوره.
4ـ7ـ محصوالت شرکت تولیدی کیوان برای تکمیل فقط ازیک مرحله می گذرد سپس به انبار کاالی ساخته  شده 

منتقل می گردد. اطالعات مربوط به تولید دراین مرحله به قرار زیر است:
1ـ مواد درآغاز مرحله به محصول اضافه می شودولی هزینه های تبدیل شامل دستمزد مستقیم وسربار ساخت به 

صورت یکنواخت به محصول اضافه می گردد.
2ـ مواد انتقال یافته به مرحله تعداد 28,000 واحد جمعاً به مبلغ 4,200,000 ریال می باشد.

٣ـ سایر هزینه های انجام شده طی دوره شامل دستمزد مستقیم 1,926,000 ریال وسربارساخت مبلغ 1,284,000 
ریال می باشد.

4ـ طی دوره تعداد 15,000 واحد محصول تکمیل شده و به انبار منتقل گردیده است.
5ـ موجودی کاالی درجریان ساخت پایان دوره تعداد 7,000 واحد است که ازنظرمواد 100% وازنظر دستمزد 

مستقیم وسربار ساخت 40% تکمیلی است.
6ـ تعداد ضایعات عادی 4,500 واحد وتعداد ضایعات غیرعادی 1,500 واحد می باشدکه تماماً غیرقابل فروش می باشد.

7ـ دراین مرحله ازتولید بازرسی در 60% عملیات مرحله قرار دارد.
مطلوبست :

1ـ تهیه گزارش معادل آحاد تکمیل شده مرحله
2ـ تهیه گزارش هزینه تولید مرحله یک برای دوره مالی جاری

5ـ7ـ شرکت تولیدی پیش تاز جهت محاسبه بهای تمام شده محصول از سیستم هزینه یابی مرحله ای استفاده می کند.
اطالعات مربوط به تولید محصول دریکی از مراحل به قرار زیر است:
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1ـ مواد انتقالی به مرحله تعداد50,000 واحد از قرار هر واحد ٣00 ریال
2ـ محصوالت تکمیل شده طی دوره تعداد٣7,000 واحد است.

تکمیل  ازنظرمواد %100  بوده که  واحد  مالی 9,000  پایان دوره  تعداد موجودی کاالی درجریان ساخت  ٣ـ 
وازنظردستمزد وسربار70% تکمیل می باشد.

4ـ تعداد ضایعات عادی ٣,000 واحد وتعدادضایعات غیرعادی 1,000 واحد است.
5ـ ضایعات مرحله بدون ارزش می باشد.

6ـ بازرسی در50% عملیات تولیدی مرحله صورت می گیرد.
7ـ موجودی کاالی درجریان ساخت اول دوره صفراست.

8ـ سایرهزینه های انجام شده طی دوره مالی عبارت است از:
سربارساخت ٣,171,000 ریال کارمستقیم 5,4٣6,000 ریال  مواد اولیه 4,000,000 ریال 

مطلوبست :
1ـ تهیه گزارش معادل آحاد تکمیل شده مرحله

2ـ تهیه گزارش هزینه تولید مرحله ومحاسبه بهای تمام شده محصوالت ساخته شده وموجودی کاالی درجریان 
ساخت پایان دوره

6ـ7ـ شرکت سهامی موفق بهای تمام شده محصوالت رابراساس سیستم هزینه یابی مرحله ای محاسبه می نماید. 
اطالعات مربوط به تولید دریک مرحله از تولید به قرارزیراست.

به صورت  تولید  تبدیل درسرتاسر خط  اضافه می شود. وهزینه های  به محصول  اولیه درآغاز مرحله  مواد  1ـ 
یکنواخت به محصول اضافه می شود.

2ـ مواد انتقالی به مرحله تعداد ٣0,000 واحد است که تعداد 20,000 واحد آن طی دوره مالی تکمیل گردیده است.
٣ـ تعداد موجودی کاالی درجریان ساخت پایان دوره 5,000 واحد 60% تکمیل است.
4ـ تعداد ضایعات عادی 4,000 واحد وتعدادضایعات غیرعادی 1,000 واحد می باشد.

5ـ بازرسی دراین مرحله در٣0% عملیات تولید انجام می شود.
6ـ دراین مرحله ازتولید موجودی کاالی درجریان ساخت اول دوره صفر است.

7ـ هزینه های انجام شده طی دوره مالی عبارتند از:
4,500,000 ریال مواد مستقیم   6,000,000 ریال    مواداولیه  

612,500 ریال سربارساخت   کارمستقیم 1,8٣7,500 ریال  
8 ـ ضایعات این مرحله از قرارهرواحد 120 ریال قابل فروش می باشد.

9ـ ضایعات مرحله ازقرارهرواحد 100 ریال به صورت نقد به فروش رسیده است.
مطلوبست :

1ـ تنظیم گزارش معادل آحاد تکمیل شده مرحله
2ـ تنظیم گزارش هزینه تولید مرحله ومحاسبه بهای تمام شده محصوالت ساخته شده و موجودی کاالی در 

جریان ساخت پایان دوره
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٣ـ ثبت کلیه عملیات مربوط به مرحله دردفتر روزنامه
)T( 4ـ انتقال اقالم ثبت شده به دفتر کل به فرم

7ـ7ـ شرکت تولید لوازم خانگی محصوالت را دریک مرحله تولید می نماید. اطالعات مربوط به تولید طی یک 
دوره مالی به قرارزیراست.

1ـ تعداد مواد وارده به مرحله 27,000 واحد می باشد. که تعداد 20,000 واحد محصول دراین مرحله تکمیل 
گردیده است.

2ـ تعداد موجودی کاالی درجریان ساخت پایان دوره 5,000 واحد می باشد که 80% تکمیل است.
٣ـ تعداد ضایعات عادی 1,500 واحد و تعداد ضایعات غیرعادی 500 واحد است.

4ـ بازرسی در60% عملیات تولید قراردارد.
5ـ ضایعات این مرحله از قرارهرواحد 2٣0 ریال قابل فروش می باشد.

6ـ هزینه های انجام شده طی دوره مالی به قرارزیراست.
٣,240,000 ریال مواد اولیه   مواد انتقالی  4,590,000 ریال 
2,٣94,000 ریال سربارساخت    کارمستقیم 2,898,000 ریال  

مطلوبست :
1ـ تنظیم گزارش معادل آحاد تکمیل شده

2ـ تهیه گزارش هزینه تولید
٣ـ ثبت کلیه عملیات مربوط به مرحله در دفتر روزنامه

8  ـ 7ـ کارخانه گل بافت به تولید یک نوع محصول در دومرحله الف و ب اشتغال دارد. اطالعات مربوط به 
تولید در دوره مالی جاری به قرارزیراست.

تولید  تبدیل درسرتاسرخط  به محصول اضافه می شود وهزینه های  1ـ مواد درآغاز مراحل تولیدی الف وب 
مراحل بطور یکنواخت اضافه می گردد.

2ـ مواد اولیه وارده به مرحله الف 20,000 واحد می باشدکه بهای تمام شده آن مبلغ ٣,000,000 ریال است.
2ـ اطالعات آماری تولید:

مرحله ب مرحله الف          
موجودی کاالی درجریان ساخت اول دوره      ـ0ـ

20,000 واحد        ؟ تعداد محصوالت اقدام به تولید   
10,000 واحد 15,000 واحد   تعداد محصوالت ساخته شده وانتقال یافته  

٣,000 واحد 50% تکمیل ٣,000واحد ٣0% تکمیل  تعدادی موجودی کاالی درجریان ساخت پایان دوره 
1,000 واحد 1,000 واحد  تعداد ضایعات عادی     
1,000 واحد 1,000 واحد  تعداد ضایعات غیرعادی     

نقطه بازرسی                   در40% عملیات تولید    در70% عملیات تولید
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٣ـ هزینه های انجام شده طی دوره مالی جاری عبارت است از
مرحله ب مرحله الف          

1,267,500 ریال 600,000 ریال   مواد مستقیم     
1,٣10,000 ریال 1,٣٣6,000 ریال   دستمزد مستقیم     

655,000 ریال 668,000 ریال   سربارساخت     
4ـ ضایعات مراحل الف  و ب به ترتیب از قرارهرواحد 175 ریال و 225 ریال دارای ارزش فروش می باشد.

5ـ ضایعات مراحل الف و ب به ترتیب از قرارهرواحد 160 ریال و 250 ریال نقداً به فروش رسیده است.
مطلوبست : 

تنظیم گزارش معادل آحاد تکمیل شده مرحله الف
تنظیم گزارش تولید مرحله الف

تنظیم گزارش معادل آحاد تکملیل شده مرحله ب
تنظیم گزارش هزینه تولید مرحله ب

ثبت کلیه عملیات مربوط به مراحل الف و ب در دفتر روزنامه و انتقال اقالم به حساب های مربوط در دفترکل
درصورتی که تعداد 8,000 واحد ازمحصوالت ساخته شده درمرحله دو از قرار هر واحد 940 ریال به طور نسیه 

به فروش رسیده باشدثبت های مربوط را انجام دهید.
9ـ7ـ اطالعات مربوط به تولید یک نوع محصول درشرکت سهامی شب رنگ در دوره مالی جاری به قرارزیراست 
باتوجه به اینکه خط تولید این شرکت از دومرحله متوالی یک و دوتشکیل گردیده و کاالی ساخته شده مرحله 
یک به مرحله دو انتقال می یابد وپس از تکمیل به انبار کاالی ساخته شده منتقل می گردد اطالعات مربوط به تولید 

در دوره مالی جاری به قرارزیراست:
1ـ مواد اولیه درآغاز مراحل یک و دو به محصول اضافه می شود ولی هزینه های تبدیل درسرتاسرخط تولید 

مراحل به محصول اضافه می گردد.
2ـ مواد وارده به مرحله یک تعداد ٣8,000 واحد ازقرارهرواحد 200 ریال می باشد.

٣ـ تعداد محصوالت ساخته شده مرحله یک ٣0,000 واحد بوده که به مرحله دو منتقل شده است.
4ـ تعداد موجودی کاالی درجریان ساخت پایان دوره مرحله یک 6,000 واحد 80% تکمیل می باشد.

5  ـ تعداد ضایعات عادی مرحله یک 1,500 واحد وتعداد ضایعات غیرعادی این مرحله 500 واحد است.
6  ـ بازرسی درمرحله یک در40% عملیات تولیدی این مرحله قراردارد.

7ـ اطالعات مربوط به هزینه های یک واحد محصول درمرحله یک به قرارزیراست:
هزینه های یک واحد   

مواد اولیه               200ریال
مواد مستقیم              100 ریال
دستمزد مستقیم              60   ریال
سربارساخت              40   ریال

سهم ضایعات عادی              ؟
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8 ـ تعداد محصوالت تکمیل شده مرحله دو 25,000 واحد وتعداد موجودی کاالی درجریان ساخت پایان دوره 
مرحله دو ٣,000 واحد 70% تکمیل می باشد.

9ـ تعداد ضایعات عادی مرحله دو 1,000 واحد وتعدادضایعات غیرعادی این مرحله نیز 1,000 واحد می باشد.
10ـ بازرسی درمرحله دو در 60% عملیات تولید این مرحله قراردارد.

11ـ هزینه های یک واحد محصول و اطالعات مربوط به آن به قرارزیراست:
هزینه های یک واحد      

؟ریال مواد انتقالی از مرحله یک   
150 ریال مواد مستقیم    

80 ریال دستمزد مستقیم    
70 ریال سربارساخت    

؟ سهم ضایعات عادی    
12ـ پیش بینی فروش یک واحد ضایعات عادی و غیرعادی مراحل یک و دو به ترتیب 200 ریال و 420 

ریال می باشد.
مطلوبست :

1ـ محاسبه هزینه های انجام شده طی دوره مالی درمرحله یک شامل، هزینه مواد اولیه، مواد مستقیم دستمزد 
مستقیم وسربار ساخت بامحاسبه معادل آحاد تکمیل شده مربوط به هرهزینه.

2ـ تنظیم گزارش تولید مرحله یک
٣ـ محاسبه بهای تمام شده ضایعات عادی مرحله یک ونیز محاسبه تأثیر ضایعات عادی بربهای تمام شده یک 

واحد کاالی ساخته شده مرحله یک
4ـ محاسبه هزینه های انجام شده درمرحله دو طی دوره مالی جاری، شامل مواد انتقال یافته از مرحله یک، مواد 

مستقیم، دستمزد مستقیم و سربار با ساخت، یامحاسبه معادل آحاد تکمیل شده مربوط به هرهزینه 
5 ـ محاسبه بهای تمام شده ضایعات عادی مرحله دو ونیز محاسبه تأثیر ضایعات عادی بربهای تمام شده یک 

واحد محصول ساخته شده مرحله دو که به انبارکاالی ساخته شده منتقل گردیده است.
6 ـ تنظیم گزارش هزینه تولید مرحله دو

7ـ ثبت کلیه عملیات مربوط به مراحل یک و دو دردفتر روزنامه و انتقال آن به دفتر کل 
8 ـ اگر طی دوره مالی جاری تعداد 18,000 واحد محصول باسودی معادل ٣0% نسبت به بهای تمام شده به 

فروش رسیده باشد بهای فروش یک واحد وبهای فروش کل را محاسبه نمایند.
9ـ درصورتی که فروش کاال نقداً انجام شده باشد، ثبت روزنامه آن را بنویسید.

10ـ7ـ اطالعات مربوط به تولید محصول درشرکت تولیدی سرشار که دارای دومرحله متوالی تولید است در 
دوره مالی جاری به قرارزیراست:

صورت  به  تولید  مراحل  درسرتاسر  تبدیل  وهزینه های  شود  می  اضافه  محصول  به  مرحله  آغاز  در  مواد  ـ   1
یکنواخت اضافه می گردد.
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2 ـ برای تولید هریک واحد محصول فقط یک واحد مواد به مصرف میرسد.
٣ ـ مواد اولیه وارده به مرحله یک 65,000واحد می باشد.

4 ـ تعداد محصوالت ساخته شده مرحله یک 50,000 واحد و تعداد موجودی کاالی درجریان ساخت پایان 
دوره 10,000 واحد می باشدکه 70% تکمیلی است.

5 ـ تعداد ضایعات عادی مرحله یک 4,000 واحد وتعداد ضایعات غیرعادی 1,000 واحد است.
6 ـ بازرسی در٣0% عملیات تولیدی مرحله یک قراردارد.

7 ـ محصوالت انتقال به مرحله دو تعداد 50,000 واحد
8 ـ تعداد محصوالت ساخته شده مرحله دو 40,000 واحد وتعداد موجودی کاالی درجریان ساخت مرحله دو 

در پایان دوره 5,000 واحد 90% تکمیل است.
9 ـ تعداد ضایعات عادی مرحله دو4,000 واحد وتعداد ضایعات غیرعادی این مرحله 1,000 واحد می باشد.

10ـ بازرسی درمرحله دو در 40% عملیات تولیدی این مرحله قراردارد.
11 ـ هزینه های انجام شده برای یک واحد محصول درمراحل یک و دو به قرار زیر است:

         یک واحد درمرحله یک     یک واحد درمرحله دو
                                                                          ــــــــــــــــــــــــــــــــ                  ــــــــــــــــــــــــــــــ

؟ 60 ریال     مواد اولیه      
20 ریال 20 ریال     مواد مستقیم     
20 ریال 80 ریال     دستمزد مستقیم     
10 ریال 40 ریال     سربارساخت      

سهم ضایعات عادی        ؟         ؟
بهای تمام شده یک واحد        ؟         ؟

 
12ـ پیش بینی فروش یک واحد ضایعات مرحله یک و مرحله دو به ترتیب 60 ریال و 1٣5 ریال می باشد.

1٣ـ ضایعات مرحله یک از قرار هر واحد 90 ریال و ضایعات مرحله دو از قرار هر واحد 160 ریال نقداً به 
فروش رسید.

مطلوبست :
اولیه مواد  انجام شده طی دوره مالی جاری در مراحل تولیدی یک و دو شامل مواد  1ـ محاسبه هزینه های 
از  برای هریک  به هرهزینه  مربوط  تکمیل شده  معادل آحاد  بامحاسبه  مستقیم وسربارساخت،  مستقیم، دستمزد 

مراحل به صورت جداگانه
2ـ تنظیم گزارش تولید برای مراحل یک و دو به صورت جداگانه

٣ـ محاسبه بهای تمام شده کاالی ساخته شده، موجودی کاالی درجریان ساخت پایان دوره ضایعات عادی 
وضایعات غیرعادی هرمرحله به طورجداگانه
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4ـ ثبت کلیه عملیات مربوط به دوایر تولیدی یک و دو دردفتر روزنامه وانتقال اقالم ثبت شده به حساب های 
مربوط در دفترکل

5ـ طی دوره مالی جاری تعداد ٣0,000 واحد از کاالی ساخته شده مرحله دو با سودی معادل 25% عالوه بربهای 
تمام شده نقداً به فروش رسیده است. ثبت مربوط را انجام دهید.

6ـ تنظیم گزارش بهای تمام شده کاالی فروش رفته و گزارش سود وزیان باتوجه به اینکه هزینه های اداری و 
عمومی مبلغ 450,000 ریال و هزینه های توزیع و فروش مبلغ 650,000 ریال می باشد.

11ـ7ـ  خط تولید شرکت سهامی امین از دو مرحله متوالی )1و2( تشکیل شده است. محصوالت تکمیل شده 
مرحله یک به مرحله دو منتقل شده و پس از تکمیل به انبار کاالی ساخته شده منتقل می گردد.

اطالعات مربوط به تولید محصول در دوره مالی جاری به قرارزیراست:
مواد ارسالی به مرحله یک 7,600 واحد جمعاً به مبلغ ٣,800,000 ریال می باشد.

هزینه های انجام شده درمراحل یک و دو عبارت است از :
مرحله دو شرح عوامل هزینه              مرحله یک  
476,000   5٣2,000 مواد اولیه     
524,800   5٣4,000 دستمزدمستقیم     
295,200   ٣56,000 سربارساخت     

تعداد محصوالت تکمیل شده مرحله یک 6,800 واحد و تعداد محصوالت تکمیل شده مرحله دو 6,200 
واحد می باشد.

موجودی کاالی درجریان ساخت پایان دوره مراحل یک و دو به لحاظ درجه تکمیل به قرارزیراست.
سربارساخت دستمزد مستقیم   مواد اولیه  مواد انتقالی  مراحل  

مرحله یک                                 %100        %40      %40
مرحله دو                 %100      %100        %60      %60
درمراحل یک و دو در ابتدای دوره مالی موجودی کاالی درجریان ساخت وجود ندارد.

درمراحل یک و دو افت و ضایعات وجود ندارد.
درهرمرحله از تولید برای ساختن یک واحد محصول یک واحد مواد الزم است.

مطلوبست :
1ـ تنظیم حساب کاالی درجریان ساخت مراحل یک و دو وحساب موجودی کاالی ساخته شده

2ـ محاسبه بهای تمام شده کاالی ساخته شده و بهای تمام شده موجودی کاالی درجریان ساخت پایان دوره 
هر مرحله به تفکیک عوامل هزینه

٣ـ ثبت بهای تمام شده محصوالت انتقال یافته هرمرحله
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