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 مقدمه 

امروزه حسابداري صنعتي در بنگاههاي اقتصادي كشورهاي صنعتي پيشرفته توانسته است نقش كليدي و 

ارزشمند خود را ايفا و توانايي هاي خود را در جهت نيل به اهداف سازماني نمايان سازد . بها يابي كاالها و 

خدمات و كنترل بها و هزينه ها روز به روز اهميت بيشتري يافته و مشتري مداري و تمركز بر خواسته هاي وي 

 ، وجود سيستم حسابداري صنعتي را در سازمانها به صورت يك واقعيت غير قابل انكار در آورده است . 

در ايران نيز با قرار گرفتن در مرحله گذار از صنعتي شدن ، بها يابي و كنترل بها و هزينه ها اهميت بيشتري 

يافته و با حركت به سمت مديريت علمي ، بازار رقابتي و نيز روند فزاينده ي خصوصي سازي ، اهميت 

اطالعات در تصميم گيري ها و تصميم سازي هاي اقتصادي بيش از پيش نمايان شده و نمود ديگري پيدا كرده 

است و اين در حالي است كه بخش قابل توجهي از اين اطالعات ، توسط سيستم حسابداري صنعتي تهيه و 

 گزارش مي شود.

 فصل اول : سيستم حسابداري و جايگاه حسابداري صنعتي 

 سيستم اطالعات حسابداري 

امروزه سيستم حسابداري ، به عنوان يكي از مهمترين سيستم هاي ايجاد اطالعات كمي شناخته شده است و 

محصول نهائي آن يعني «اطالعات» روزبه روز اعتماد عمومي بيشتري را جلب مي كند.اهداف سيستم 

 حسابداري را مي توان به اختصار به شرح زير ذكر نمود:

تهيه ي اطالعات به منظور استفاده از آن در تعيين استراتژي كالن و برنامه ريزي بلند مدت . به   -1

 موضوعاتي  همچون توليد محصول جديد ، سرمايه گذاري در دارايي هاي بلند مدت 

تهيه اطالعات به منظور استفاده از آن در تصميمات مربوط به چگونگي تخصيص منابع . به موضوعاتي  -2

 نظير سودآوري محصول ، سودآوري مشتري ، روش هاي توزيع ، قيمت گذاري اشاره دارد .
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تهيه ي اطالعات به منظور استفاده از آن در برنامه ريزي و كنترل . به موضوعاتي همچون درآمد ها ،  -3

 هزينه ها ، دارايي ها و بدهيها ي قسمت هاي مختلف شركت را در بر مي گيرد.

تهيه ي اطالعات به منظور استفاده از آن در اندازه گيري عملكرد و ارزيابي كاركنان . به موضوعاتي  -۴

 .نظير مقايسه نتايج واقعي با نتايج پيش بيني شده (بودجه) اشاره دارد

 

 حسابداري مالي و حسابداري مديريت 

مخاطبين و استفاده كنندگان از اطالعات حسابداري متعدد و متنوعند و هركدام داراي عاليق و انگيز ه هاي 

خاصي هستندكه به تبع آن نيازهاي اطالعاتي آنها نيز متفاوت است. بهمين دليل حسابداري به دو شاخه تقسيم 

 شده است كه يكي حسابداري مالي و ديگري حسابداري مديريت مي باشد.

هدف اصلي آن تامين نيازهاي اطالعاتي استفاده كنندگان  كه آن بخش از حسابداري استحسابداري مالي 

برون سازماني (خارجي) است . منظور از استفاده كنندگان خارجي سهامداران ، سرمايه گذاران ، اعتبار دهنگان 

 و امثال آنها مي باشد.

 آن بخش از حسابداري است كه هدف اصلي آن تامين نيازهاي اطالعاتي استفاده كنندگان حسابداري مديريت

درون سازماني (داخلي) است . منظور از استفاده كنندگان داخلي سطوح مختلف مديريت و كليه قسمت ها و 

 افرادي هستند كه در امر تصميم گيري داخل شركت دخالت دارند.

 حسابداري صنعتي 

بخشي از حسابداري است كه اطالعات مورد نياز حسابداري مالي و حسابداري مديريت را حسابداري صنعتي 

 تامين مي كند.

در گزارشاتي كه حسابداري صنعتي به حسابداري مالي ارائه مي دهد بايد الزامات و استانداردهاي حسابداري 

مالي رعايت شوددر حاليكه در گزارشاتيكه به حسابداري مديريت داده مي شود الزامات و استانداردهاي خاصي 

رعايت نمي شود. البته ناگفته نماند كه حسابداري صنعتي نيز برخي از داده ها و اطالعات خود را از حسابداري 
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ارتباط حسابداري صنعتي و ساير اجزاي سيستم ) 1-1 (مالي و حسابداري مديريت دريافت مي كند . در شكل

 حسابداري نشان داده شده است.

                      

    

 

 

 

 

در شركت هايي كه در نمودار سازماني خود بخش حسابداري مديريت را ندارند ، حسابداري صنعتي يا سطوح 

 ديگري از مديريت و كاركنان وظيفه اي آن را انجام مي دهند .

 وظايف حسابداري مديريت  

وظايف حسابداري مديريت كه همگي در راستاي كمك به مديريت در جهت اخذ تصميمات بهتر براي نيل به 

 اهداف سازماني است به شرح ذيل قابل طبقه بندي است :

، يعني داده ها جمع آوري و مورد پردازش قرار جمع آوري و گزارش هاي داده ها و اطالعات  -1

گرفته و به اطالعات تبديل مي شود و به گونه اي مقتضي به سطوح مختلف مديريت گزارش مي شود 

 مانند جمع آوري مدارك خريد مواد و ارائه گزارش خريد به تفكيك نوع ، مبلغ و زمان 

يعني فرصت ها ، موقعيت ها و مسائلي را كه مديريت بايد به آنها توجه جلب توجه (جهت دهي ) ،  -2

 كند ، روشن و برجسته نماتيد. مانند تذكر افزايش برگشت از فروش و محصوالت شركت و...

حسابداری  حسابداری مالی 
 مديريت

حسابداری 
 صنعتی
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براي حل يك موضوع ، راه حل هاي مختلف بررسي و مورد مقايسه قرار گرفته و به حل مسئله ،  -3

منظور كمك به مديريت در جهت نيل به اهداف شركت ، نتابج هر راه حل در اختيار مديريت قرار 

 گيرد تا نسبت به انتخاب راه حل تصميم گيري شود. مانند راه حل خريد تجهيزات و...

امروزه در بسياري از واحد هاي اقتصادي پيشرفته ، وظيفه ي اول به حسابداري صنعتي سپرده مي شود 

تا حسابداري مديريت بتواند وظايف دوم و سوم فوق را به گونه اي مطلوب و با فراغ بال انجام دهد ، 

 چراكه  دو وظيفه  اخير براي شركت ها بسيار استراتژيك و حياتي مي باشد.

وظايف مذكور وظايف خطيري است و از عهده ي هر شخص يا بخشي بر نمي ايد . نظر به حساسيت 

وظايف حسابداري مديريت ، يكسري اصول اخالقي براي آن مطرح شده است كه حسابداران مديريت 

را در مقابل شركت ، حرفه ، مردم و حتي خودشان مسئول مي داند . اين اصول توسط انجمن 

 حسابداران خبره و انجمن حسابداران مديريت تدوين و ابالغ شده است . اين اصول عبارتند از : 

 افزايش دانش علمي ، رعايت قوانين و استانداردها ، ارائه گزارشات شفاف و قابل اتكاصالحيت :  )1

 محرمانه تلقي كردن اطالعات شركتها مگر اينكه قانون آنها را مجاب نمايد و آگاه نمودن رازداري : )2

 كاركنان زير دست نسبت به رعايت آن و عدم سو استفاده از اين اطالعات محرمانه 

: از انجام اموري كه موجب خدشه دار شدن وظايف آنها مي گردد خودداري نمايند ، درستكاري  )3

از پذيرش هر گونه هديه يا پيشنهاد كه بطور ظاهري يا باطني موجب تاثير منفي روي انجام 

وظايفشان مي گردد ، اجتناب ورزند . از انجام فعاليت هائيكه موجب گمراهي شركت از اهداف 

قانوني و مشروع خود مي شود پرهيز نمايند . اطالعات و قضاوت حرفه اي خود را بدون توجه به 

 خوشايندي يا ناخوشايندي ديگران گزارش نمايند.
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 اطالعات را به طور منصفانه و بي طرفانه گزارش نمايند ، تمامي اطالعات را كه انتظار بي طرفي : )4

مي رود بر درك و فهم گزارشات ، پيشنهادات و تفسيرهاي ارائه شده ، تاثير داشته باشد ، به طور 

 كامل افشا و گزارش نمايند.

 نقش و جايگاه حسابداري صنعتي 

وظايف و اهدافي كه براي سيستم حسابداري ذكر شد بين حسابداري مالي و حسابداري مديريت 

 ؟ و جايگاه آن كجاست ؟ چه نقشي دارد ؟تقسيم شد . اما وظيفه حسابداري صنعتي چيست 

حسابداري صنعتي شاخه اي از علم و فن حسابداري است كه وظيف آن جمع آوري داده ها و 

تهيه اطالعات و گزارش آنها به حسابداري مالي و حسابداري مديريت مي باشد . در واقع 

حسابداري صنعتي يك واحد پشتيباني است كه به واحد حسابداري مالي و مديريت خدمت مي 

 كند.

حسابداري صنعتي يا حسابداري بهاي تمام شده يك ابزار بسيار مهم در اختيار مديريت مي باشد 

تا مديران را در برنامه ريزي ، كنترل و نظارت و بررسي نتايج فعاليت ها ياري نمايد. مديريت با 

استفاده از حسابداري صنعتي ، بهاي تمام شده توليدات را محاسبه و كنترل خود را بر روي هزينه 

هاي مواد ، دستمزد و ساير هزينه هاي توليد اعمال مي كند .مديران اگر گزارشات دقيق و صحيحي 

از عوامل هزينه نداشته باشند در تصميم گيري خود در جهت افزايش توليد يا ساير تصميم گيريها 

 با مشكل مواجه خواهند شد.

به عنوان مثال فرض كنيد در صورتي كه هدف تغيير نوع محصول توليد شده يا افزايش توليد باشد 

بايد اطالعات دقيقي از هزينه توليد وجود داشته باشد تا بتوان تصميم گرفت كه اگر ماشين آالت 

جديد خريداري شوند مقرون به صرفه است و يا ماشين آالت تعويض شوند و يا ماشين آالت 

اجاره گرفته شوند و يا بهتر است حقوق پرسنل افزايش داد شده و يا تعداد پرسنل اضافه گرددو 

بسياري از اين تصميمات مديريت در موارد مشابه فوق الذكر مشروط بر اطالعات حساداري 

 صنعتي مي باشد.
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در ارائه ي خدمت و تهيه ي اطالعات ، واحد حسابداري صنعتي موظف است با توجه به نوع 

مخاطب خود ، شكل و محتواي گزارشات خود را انتخاب كند ، محتواي گزارش بهاي ساخت 

كاالي توليد شده براي واحد حسابداري مالي متفاوت از محتواي گزارش بهاي ساخت كاالي 

 مذكور براي حسابداري مديريت مي باشد چون هدف آنها از اين گزارش متفاوت است.

گاهي تصور مي شود كاربرد حسابداري صنعتي محدود به كارخانجات و صنايع توليدي مي باشد 

هر چند شايد مشهورترين كاربرد آن در اين جهت باشد ولي ساير موسسات نيز از حسابداري 

بهاي تمام شده بهره برده و از روش هاي حسابداري صنعتي در بانكها ، شركت هاي بيمه ، شركت 

هاي حمل و نقل ، شركت هاي هواپيمائي و دانشگاهها و بيمارستانها در جهت كارائي بيشتر 

 استفاده مي گردد.

اگر يك زمان انتظار از حسابداري صنعتي به تعيين بهاي ساخت محصول محدود مي شد اكنون 

انتظارات بسيار فراتر از آن است و اين كار يكي از ابتدائي ترين و شايد كم اهميت ترين وظايف 

حسابداري صنعتي به شمار مي رود .شرايط فعلي ، شرايط رقابتي است و اگر زماني عرضه كننده 

 قيمت فروش را تعيين مي كرد ، اكنون بازار تعيين كننده است .

  p بدست مي آيد كه در آن  P=C+iدر بازارهاي غير رقابتي قيمت فروش محصول از رابطه ي 

  سود مورد نظر هر واحد محصول مي باشد. i بهاي ساخت محصول و cقيمت فروش محصول 

 P-i=Cاما در شرايط بازار رقابتي قيمت گذاري به شرح زير محاسبه مي گردد: 

امروزه با توجه به رقابتي شدن فعاليت هاي اقتصادي ، جريان قيمت گذاري محصوالت و خدمات 

نسبت به گذشته تغيير اساسي يافته و معكوس شده است . قيمت محصول و خدمات در بازار 

تعيين مي شود و شركت ها بايد مقداري از بهاي فروش را بعنوان سود در نظر بگيرد و پس از 

كسر سود آنچه از قيمت فروش باقي مي ماند بهاي ساخت هدف يا بهاي ساخت مورد نظر مي 

 باشد .

شركت ها بايد فعاليت ها و فرايند هاي خود را به گونه اي طراحي و اجرا نمايند كه بهاي هدف 

 (مورد نظر) حاصل شود .
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يعني اگر در گذشته از حسابداري صنعتي خواسته مي شد كه بهاي محصول ساخته شده را محاسبه 

كند ، امروزه عالوه بر اين ، از آن خواسته مي شود كه براي رسيدن به چنين بهايي براي محصول 

 ؟ارائه ي طريق نمايد و پاسخ دهد چه بايد كرد و چگونه بايد عمل نمود
 

 « پرسش هاي فصل اول »

- اهداف سيستم حسابداري را بيان كنيد و توضيح دهيد كه هركدام از اين اهداف با چه اطالعاتي 1

 قابل حصول است؟

- كداميك از اهداف سيستم حسابداري توسط حسابداري مالي و كداميك توسط حسابداري 2

 مديريت تامين مي شود؟

- وظايف اصلي حسابداري مديريت و هم چنين اصول اخالقي حسابداران مديريت را تشريح 3

 نمائيد ؟

- فرايند قيمت گذاري در بازارهاي رقابتي و غير رقابتي را با هم مقايسه نماييد و نقش 4           

 حسابداري صنعتي را در هركدام تبيين كنيد؟

 

 

 فصل دوم : مفاهيم حسابداري صنعتي

مواد مصرف شده ، هزينه است ؟ يا بها ؟ اگر بها است چرا معموال عبارت هزينه ي مواد مصرف شده 

به كار مي رود ؟ اگر هزينه است آيا با هزينه ي توزيع تفاوتي دارد يا خير؟ بنابراين الزم است در 

ادبيات حسابداري صنعتي يك هماهنگي و توافق كلي در مورد بكارگيري اين اصطالحات به وجود 

 آيد.
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 * هزينه در مقابل بها 

 ، مبالغي است كه بابت استفاده از خدمات خاصي به منظور اهدافي معين صرف مي شود. اين هزينه

مبالغ صرف شده ، منافعي را براي شركت ايجاد كرده اند. هدف داربودن ، كنترل پذيري ، ارادي بودن ، 

و داشتن منافع گذشته و قرار گرفتن آنها در مقابل درآمد همان دوره اي كه در آن تحقق يافته اند ، از 

ويژگي هاي بارز هزينه ها مي باشد.مانند هزينه ملزومات ، هزينه استهالك ، بهاي ساخت كاالي فروش 

 رفته و...

 ، منافع صرف شده بابت تحصيل يك منبع ديگراست كه اين منبع جديد داراي منافع منظور از بها

متصور آتي است . موادي كه براي ساخت يك محصول بكار مي رود ويا دستمزد ي كه به كاركنان 

واحد توليد پرداخت مي گردد ، هزينه نيست بلكه «بها» است ، زيرا مصرف اين مواد بخشي از محصول 

ساخته شده را تشكيل مي دهد كه اين محصول داراي منافع متصور آتي است و همچنين بجاي استفاده 

از هزينه دستمزد از واژه بهاي دستمزد استفاده شود تا سردر گمي ايجاد نشود. «بها» نيز همانند هزينه ، 

هدفدار ، قابل كنترل ، و ارادي است اما برخالف هزينه ، داراي منافع آتي است و بعنوان دارائي در 

ترازنامه منعكس مي شود، اما در صورت فروش يا مصرف يا مستهلك شدن به هزينه تبديل مي گردد. 

براي مثال ارزش موجودي كاال از نوع بهاست ولي در صورت فروش به هزينه تبديل مي شود(بهاي 

تمام شده كاالي فروش رفته ) يا پيش پرداخت بيمه نيز از نوع بها مي باشد ولي با انقضاي آن به هزينه 

 تبديل مي گرددو همين طور در مورد ماشين االت و استهالك آنها .

از دست رفتن منابع بدون كسب منفعت گذشته يا آتي است . زيان غير ارادي ، ناخوشايند ، غير زيان ، 

قابل كنترل و بدون هدف است.زيان در زمان وقوع به عنوان كاهنده ي سود ، در صورت سود وزيان 

 منعكس مي گردد، مانند زيان ناشي از سيل يا سرقت .

  بها يابي و موضوع تعيين بها  *

فرايند تعيين بهاي هر چيز را اصطالحا بهايابي مي نامند . بعبارت ديگر بهايابي مجموعه ي برنامه ها، 

فعاليت ها و اقداماتي است كه در جهت تعيين بهاي ساخت يا ايجاد يك چيز صورت مي گيرد. معمول 
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ترين موضوع تعيين بها مه به ذهن خطور مي كند ، محصول است اما موضوع تعيين بها مي تواند 

 موضوعات ديگري مانند ذيل هم باشد:

 

موضوع تعيين 

 بها

 مثال

 انجام يك دوره آموزش حسابداري صنعتي خدمت

 احداث خط لوله زير زميني توسط يك شركت نفتي طرح

 بهاي خدمات انجام شده براي مشتري خاص مشتري

 تحويل محصول به مشتريان در محل هر يك از آنها فعاليت

 بخش تضمين كيفيت در يك شركت توليد خودرو بخش يا قسمت

 اجراي يك تور سياحتي براي كاركنان نمونه ي شركت برنامه

 

با توجه به تنوع موضوعات تعيين بها به شرح فوق ، تبيين و تفهيم اينكه حسابداري صنعتي در شركت 

 ها و موسسات غير توليدي نيز مي تواند كاربرد داشته باشد ، تسهيل مي گردد.

 مراحل سيستم تعيين بها *

 هر سيستم تعيين بها بطور معمول در دو مرحله پيش بيني و اجرا مي شود:

 الف) انباشت بها

انباشت بها ، در واقع بهاي هر چيز كه براساس ماهيت طبيعي و يا ساير مباني ، طبقه بندي مي گردد كه 

 به آن مخزن بها يا مركز هزينه هم گفته مي شود.مراكز هزينه معموال به سه دسته تقسيم مي شوند:



 11 

مراكز توليدي:ايستگاههاي كاري هستند كه محصوالت توليدي يك بنگاه، در گذار  - مراكز توليدي :1

 .از اين مراكز قابل عرضه ميشود

مراكز خدمات رسان و پشتيبان بوده كه در تسهيل امور به دو مركز فوق-علي  - مراكز خدماتي :2

 .الخصوص مراكز توليدي- ايفاي نقش ميكنند

 مراكز تشكيالتي يك بنگاه محسوب ميشوند كه به امور ستادي و مديريتي مراكز اداري و تشكيالتي : -4

 .سازمان مبادرت دارند

 ب) تخصيص بها

بعد از اينكه بهاي ساخت در مخازن يا مراكز هزينه جمع آوري گرديد ، بايد مبناي مناسبي براي هريك 

از آنها تعيين شود تا براساس آن مبنا، تخصيص بها صورت گيرد در اصطالح عمومي به آن تسهيم 

 هزينه هم گفته مي شود.

 * محرك بها 

بها(هزينه) يك پارامتر قابل اندازه گيري است كه با تغيير آن ، كل بهاي آن مركز تغيير مي كند محرك 

به زبان ساده تر محرك  نشان دهنده ميزان استفاده هدف هزينه از فعاليت ها است. .همچنين محرك هزينه 

هزينه پارامتري است كه براساس آن هزينه هاي يك مركز هزينه را بتوان به مراكز ديگر تخصيص داد اين 

پارامترها بايد براساس مبناي مناسبي انتخاب گردد . بعنوان مثال مي توان هزينه هاي مركز هزينه انبار را 

براساس محرك تعداد حواله هاي صادره به مراكز توليدي تسهيم نمود يا هزينه هاي مركز رستوران را براساس 

 محرك تعداد نفرات به مرا كز توليدي  تسهيم نمود.
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 * مديريت بها

منظور از مديريت بها ، مجموعه افداماتي است كه مديريت انجام مي دهد تا توام با جلب رضايت 

مشتريان ، بطور مداوم بهاي محصول كنترل و كاهش يابد . رقابتي شدن بازار فروش ، موجب شده 

است كه مشتري در اولويت نخست قرار گيرد و رضايت مشتري منوط به كاهش قيمت ، افزايش 

كيفيت ، نوآوري و تحويل به موقع است كه اين عمل با حذف و يا محدود كردن فعاليت هاي فاقد 

 ارزش افزوده قابل دسترسي است .

 * مباني طبقه بندي بها

- ارتباط 3- رفتار بها 2- قابليت رهگيري بها (روش تخصيص بها )1مباني طبقه بندي بها عبارتند از : 

 - قابليت استفاده بها در تصميم گيري 6- ارتباط بها با حوزه عملكرد5- قابليت كنترل بها 4با محصول 

 برخي از موارد فوق مي تواند براي طبقه بندي هزينه ها مورد استفاده قرار گيرد.

 - طبقه بندي بها (هزينه ها) بر مبناي قابليت رهگيري1

براين اساس بها را مي توان به بهاي (هزينه) مستقيم و غير مستقيم تقسيم نمود ، كه تخصيص بهاي 

 مستقيم از طريق رهگيري و غير مستقيم از طريق تسهيم صورت مي گيرد.

هزينه هاي مستقيم ، هزينه هاي هستند كه بطور مستقيم در توليد يك محصول دخالت دارند و مي توان 

آنها را در محصول نهاوي رويت كرد مانند هزينه هاي مواد ، دستمزد ، سربار مستقيم . همچنين براي 

 مستقيم بودن يك هزينه مي توان سه فاكتور زير رت در نظر گرفت :

 نقش اصلي و اساسي در ساخت محصول داشته باشد 

  از نظر مبلغ با اهميت باشد 



 13 

 قابل تشخيص به يك محصول باشد 

هزينه هاي غير مستقيم ، هزينه هاي هستند كه بطور مستقيم در توليد محصول دخالت نداشته ولي 

باعث بهبود كار و توليد مي گرددو رهگيري آن با موضوع توليد از لحاظ اقتصادي عملي و مقرون به 

 صرفه نباشد.

فرض شود در يك شركت توليدي كه فعاليت اصلي آن ساخت صندلي هاي چوبي است ، بهاي چوب 

بكار رفته درساخت صندلي به عنوان مواد مستقيم مصرف شده و ميخ مصرف شده بعنوان مواد غير 

 مستقيم و بهاي برق مصرفي بعنوان سربار ساخت تلقي مي گردد. به شكل زير توجه نمائيد :

 
 

   

                                                                                                                         

  

 چوب

برق مصرفی 
ف  

 بهای مستقيم

  غيرمستقيمبهای

 موضوع تعيين بها صندلی
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اصوال هيچ عاملي از بين عوامل بهاي ساخت ذاتا مستقيم يا غير مستقيم نيست و اساسا مستقيم يا غير مستقيم 

بودن بها، به موضوع انتخاب شده جهت تعيين بها بستگي دارد. در مثال اخير بهاي برق مصرفي كه بعنوان هزينه 

غير مستقيم در نظر گرفته شد ، در صورتيكه برق مصرفي واحد توليد صندلي داراي كنتور جداگانه اي باشد 

 بعنوان هزينه مستقيم آن بخش در نظر گرفته مي شود.

 - طبقه بندي بها بر مبناي رفتار 2

درلغت ، رفتار به معني عكس العمل نسبت به محرك هاست و رفتار بها يعني عكس العمل مبلغ كل بها نسبت 

 به تغييرات محرك آن. براين اساس مي توات عوامل بهاي ساخت را به انواع ذيل طبقه بندي نمود:

 الف) بهاي متغير  ب) بهاي ثابت  ج) بهاي مختلط  د) بهاي نيمه متغير ه) بهاي نيمه ثابت 

  بهاي متغير–الف 

بهاي آن دسته از اقالمي است كه در اثر تغيير محرك بها (مثالحجم توليد) در يك دامنه ي مربوط ، مبلغ كلي 

 آن بصورت خطي تغيير مي كند.بهاي مواد مستقيم مصرف شده ، نمونه بارزي از بهاي متغير است .

 ريال باشد در حجم هاي مختلف محرك 10،000اگر بهاي مواد مستقيم مصرفي براي هر واحد محصول مثال: 

 بها، كل بهاي مواد مستقيم مصرف شده به صورت زير خواهد بود:

بهاي مواد مستقيم مصرف شده هر  كل بهاي مواد مستقيم مصرف شده

 واحد

محرك بها (حجم 

 توليد)

10،000،000 10000 1000 

20،000،000 10000 2000 

30،000،000 10000 3000 

40،000،000 10000 4000 
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 بنابراين بهاي مواد مستقيم مصرف شده ي كل و هر واحد به شرح نمودار ذيل خواهد بود :

  ميليون لایر  

 لایر  

 20  

 10 10000  

 محرک بها 2000 1000 محرک بها   

1000                       2000   

 «نموداربهای متغيرهرواحد» « نمودار بهای متغير کل»                   

 

 ب- بهای ثابت 

بهاي آن دسته از اقالمي است كه در اثر تغيير محرك بها (مثالحجم توليد) در يك دامنه ي مربوط ، مبلغ كلي 

آنها تغيير نمي كند اما نرخ آن براي هر واحد از محرك بها ،تغيير مي كند.براي مثال اجاره بهاي ساختمان 

كارخانه ،نمونه ي بارزي از بهاي ثابت است ، كل اجاره بها در يك دوره مبلغي ثابت است ولي سهم هر واحد 

 محصول ساخته شده از اجاره بها ، در اثر تغيير حجم توليد، تغيير مي كند.به مثال ذيل توجه نمائيد:

 يال باشد در سطوح مختلف حجم توليد، اجاره بهاي 12،000،000اگر اجاره بهاي ساختمان كارخانه اي ماهيانه 

 كل و اجاره بهاي هر واحد به شرح ذيل خواهد بود:
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محرك بها (حجم 

 توليد)

 سهم هر واحد محصول از اجاره بها اجاره بهاي ماهيانه(ريال)

1000 12،000،000 12000 

2000 12،000،000 6000 

3000 12،000،000 4000 

4000 12،000،000 3000 

 

 نمودار اجاره بهاي كل و هر واحد به شرح ذيل خواهد بود:

 ميليون لایر  هزارلایر 

    12000   

 6000  

12000000 

 محرک بها  محرک بها 

 1000 2000 1000 2000  

                   «     «نمودار بهای ثابت هر واحد»   « نموداربهای ثابت کل 

 

اگر بهاي ثابت و متغير با هم مقايسه شود مي توان از دو منظر آن را مورد توجه قرارداد . يكي از بعد كل و نرخ 

آنها و ديگري از بعد زمان مشخص شدن آنها . بهاي متغير در كل ، متغير بوده و خطي است در حاليكه بهاي 

ثابت در كل ثابت و خطي است . بهاي متغير هر واحد ، ثابت و خطي است در حاليكه بهاي ثابت هر واحد، 

متغير و غير خطي است. بهاي ثابت كل اول دوره تعيين مي شود اما نرخ واقعي آن براي هر واحد در پايان دوره 

(پس از مشخص شدن حجم توليد ) مشخص خواهد شد در حاليكه بهاي متغير كل ، پايان دوره (پس از 

 مشخص شدن حجم توليد) تعيين مي شود اما نرخ آن براي هر واحد در ابتداي دوره مشخص مي گردد.
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 ج- بهاي مختلط 

بهاي آن دسته از اقالمي كه نتوان رفتار آنها را تنها با يكي از الگوهاي ثابت يا متغير تبيين كرد بهاي مختلط 

ناميده مي شود. بهاي اينگونه اقالم داراي دو بخش است . يك بخش آن بعنوان بهاي ثابت قابل تبيين است و 

بخش ديگر آن تابع حجم محرك بهاست و بعنوان بهاي متغير قابل تعريف است . برق ، تلفن و آب مصرفي ، 

 نمونه بارز بهاي مختلط مي باشند.

 * مفروضات رفتار بها 

 براي رفتار بها مفروضاتي در نظر گرفته مي شود كه دو فرض عمده ي  آن عبارت است از:

 - فرض دوره ي زماني 2- فرض دامنه ي مربوط 1

 اين است كه رفتار بهاي اقالم، در يك حدفاصل از حجم محرك بها ، طبق انتظار و دامنه ي مربوطمنظور از 

تعريف عمل مي كند و چنانچه دامنه ي تغييرات حجم محرك بها تغيير كند رفتار بها ممكن است به گونه ي 

ديگري باشد. لذا دامنه ي مربوط را به عنوان حد فاصل بين حداكثر و حداقل مقدار محرك بها تعريف نمود كه 

 در آن حد وفاصل ، رفتار بها از ثابت به متغير يا بلعكس تغيير نمايد.

 نيز به اين موضوع اشاره دارد كه نوع رفتار بها ، هميشگي نيست بلكه خاص يك دوره دوره زمانيفرض 

زماني مشخص است . چه بساممكن است در يك دوره زماني ديگر ، رفتار بها ي برخي اقالم دچار تغيير شود. 

 مثال اجاره بهاي يكسال ثابت است ولي اجاره بها در طي دو يا چند سال ممكن است ثابت نباشدو تغيير كند.

 - طبقه بندي بها(هزينه ) بر مبناي ارتباط با محصول3

 الف) هزينه محصول 

هزينه محصول شامل آن دسته از هزينه هائي است كه در توليد محصول نهائي نقش دارند كه اين نقش مي تواند 

مستقيم يا غير مستقيم باشد . (نقش مستقيم مانند بهاي مواد مستقيم مصرف شده در توليد و نقش غير مستقيم 

 مانند سربار ساخت)
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 ب) هزينه دوره 

هزينه دوره شامل هزينه آن دسته فعاليت ها و عوامل است كه در توليد محصول نهائي نقش با اهميتي ندارند 

هرچند انجام اين فعاليت ها و وجود آنها براي شركت ضروري است (مانند هزينه خدمات واحد توزيع 

 محصول يا واحد اداري و تشكيالتي )

 - طبقه بندي بها (هزينه ) بر مبناي قابليت كنترل4

 الف ) هزينه هاي قابل كنترل  ب) هزينه هاي غير قابل كنترل

بهاي قابل كنترل ، بهاي عواملي است كه تصميمات مديريت و اقدامات آن در كوتاه مدت روي آنها تاثير مي 

گذارد و آنها را دستخوش تغيير مي كند. در مقابل  بهاي عواملي كه تصميمات و اقدامات مديريت در كوتاه 

مدت روي آنها تاثي نمي گذارد (مانند هزينه اجاره كه در كوتاه مدت قابل كنترل نيست ولي در آينده  با 

تصميمات مديريت از جمله تغيير محل ، تغيير فضاي مورد استفاده و خريد ساختمان كه روي اجاره بها تاثي 

 مي گذارد)

 - طبقه بندي بها (هزينه) بر مبناي ارتباط با حوزه ي عملكرد5

 در شركت هاي توليدي بر مبناي ارتباط هزينه با حوزه عملكرد ، سه نوع بها(هزينه) قابل شناسائي است : 

 الف) هزينه هاي توليدي ، كه مربوط به فعاليت ها و عوامل توليد مي باشد.

 ب) هزينه هاي توزيع و فروش،كه مربوط به فعاليت هاي بازاريابي و فروش را شامل مي شود.

 ب) هزينه هاي اداري و تشكيالتي ، هزينه خدمات ارائه شده به واحدهاي توليد و فروش را در بر مي گيرد.

 - طبقه بندي بها(هزينه) بر مبناي قابليت استفاده در تصميم گيري6

 ، آن دسته از عوامل و فعاليت هائيكه بطور بلقوه در تصميم گيري نقش دارندو الف) بهاي (هزينه هاي) مربوط

مي توانند تصميم را تحت تاثير قرار دهند. بعنوان مثال در تصميم گيري نسبت به ساخت يك قطعه در داخل 
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شركت و يا خريد آن از بيرون ، بهاي مواد مصرفي جهت ساخت ، مربوط مي باشد زيرا مبلغ آن مي تواند 

 تصميم گيري را تحت تاثير قرار دهد.

آن دسته از عوامل و فعاليت هائيكه در تصميم گيري نقشي ندارند و در ب) بهاي (هزينه هاي) نامربوط ، 

اتخاذ تصميم نبايد آنها را لحاظ كرد. در مثال باال اگر حقوق مدير توليد آن قطعه در نظر گرفته شود و قرار باشد 

در صورت خريد قطعه مذكور از بيرون شركت، اين مدير به عنوان مدير خريد قطعه ، همان حقوق و مزاياي 

حالت مديريت توليد را در يافت دارد ، حقوق وي در تصميم گيري نسبت به ساخت يا خريد قطعه نامربوط 

 خواهد بودو تصميم گيري را تحت تاثير قرار نمي دهد.

 نظام مسئوليت سنجي (حسابداري سنجش مسئوليت) *

امروزه بسياري از واحد هاي اقتصادي به بخش ها وقسمت هاي كوچك تري تقسيم مي شوند و به هريك از 

آنها اختيارات و مسئوليت هاي خاصي داده مي شود. حسابداري مديريت با استفاده از نظام مسئوليت سنجي 

ابزارهايي را در اختيار قرار مي دهد كه بااستفاده از آنها ميتوان عملكرد بخش ها و افراد ذيربط را ارزيابي نموده 

و از هماهنگي اهداف بخش ها و افراد مختلف اطمينان معقولي حاصل نمود. يكي از اين ابزارها ، مشخص 

  كه مدير آن بخش مسئوليت فعاليت هاي آن را بعهده دارد.0نمودن «مراكز مسئوليت» است

 چهار نوع مركز مسئوليت قابل تبيين است: 

 ، بخشي از هر شركت است كه مدير آن مسئوليت پاسخگوئي در مقابل هزينه هاي انجام شده مركز هزينه- 1

 آن بخش را بعهده دارد. مانند بخش رستوران ، اداري ، مالي و...

، بخشي از هر شركت است كه مدير آن مسئوليت حسابدهي در مورد درآمد هايي را به عهده - مركز درآمد2

دارد كه به آن مركز نسبت داده مي شود . مثال در شركتي كه به ساخت دربهاي ضد سرقت اشتغال دارد ، واحد 

 نصب بعنوان يك مركز درآمد مطرح است و مسئوليت درآمدهاي واحد نصب را به عهده دارد.
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 ، بخشي از يك شركت است كه مدير آن مسئوليت حسابدهي در مقابل - مركز سود(درآمدو هزينه )3

درآمدها و هزينه هاي تحقق يافته آن مركز را به عهده دارد.بعنوان مثال مدير هر يك از شعبات يك شركت 

 بازرگاني نمونه هائي از مراكز سود مي باشند چون در خصوص درآمد و هزينه شعب خود پاسخگو هستند.

، بخشي از يك شركت است كه بطور همزمان مسئوليت حسابدهي سود هاي تحقق - مركز سرمايه گذاري4

يافته و سرمايه گذاري انجام شده در آن بخش را بعهده دارد. مراكز سرمايه گذاري ، نوع كاملتر مراكز سود 

هستند. همان مثال شعب مختلف شركت مي تواند مثالي براي سرمايه گذاري باشد چون بايد سود هر شعبه به 

 نسبت سرمايه گذاري انجام شده در آن شعبه ، مورد توجه قرار گيرد.

 

 

 « پرسش هاي فصل دوم »

 - تفاوت بين بها، هزينه و زيان را تشريح نماييد؟1

 - بهايابي ، موضوع تعيين بها و محرك بها را با ذكر مثال توضيح دهيد؟2

 - مراحل سيستم هاي تعيين بها را نوشته و مراحل آن را توضيح دهيد؟3

 - مباني طبقه بندي بها را نام برده و براي هركدام توضيح مختصري بنويسيد؟4

 - طبقه بندي بها بر مبناي رفتار را همراه با مثال بطور كامل شرح دهيد؟5

 - حسابداري سنجش مسئوليت را با ذكر ابزارهاي آن تشريح نمائيد؟6

 - هزينه دوره را با ذكر مثال توضيح دهيد؟7

**************************************************************************************************** 
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 فصل سوم : طراحي سيستم بهاي تمام شده

) تشكيالت سازماني واحد تجاري ، 1طراحي و ايجاد يك سيستم حسابداري صنعتي مستلزم آگاهي نسبت به : (

 ) اطالعات هزينه اي مورد نياز سطوح مختلف مديريت ، مي باشد.3) روش يا مراحل توليد و (2(

همانطور كه در فصل دوم مطرح شد اصوال سيستم هاي هزينه يابي داراي دو مرحله مي باشند، يك مرحله براي 

جمع آوري و انباشت هزينه  و يك مرحله براي تخصيص هزينه . سيستم هاي مختلف هزينه يابي در انباشت 

بها(هزينه) تفاوت چنداني با هم ندارند و آنچه سيستم ها را از همديگر متمايز مي سازد نحوه ي تخصيص 

هزينه مي باشد. يعني سيستم هاي مختلف هزينه يابي برمبناي روش تخصيص هزينه طبقه بندي شده اند نه بر 

 مبناي روش انباشت هزينه .

 * بر مبناي نحوه تخصيص هزينه ، سيستم هاي بهاي تمام شده به دو نوع تقسيم مي شوند:

 - سيستم هزينه يابي سفارش كار 1

 - سيستم هزينه يابي مرحله اي 2

انتخاب سيستم هزينه يابي در هر شركت به نوع فعاليت شركت و فرايند فروش كاال و يا ارائه ي خدمت آن 

بستگي دارد . برخي از شركت ها توليدات خود را طبق سفارش خاص مشتري انجام مي دهند و برخي ديگر از 

شركت ها ، محصوالت خود را به صورت انبوه توليد مي كنند تا بلكه بعد از توليد ، براي اين محصوالت توليد 

شده مشتر پيدا شود. طبيعي است در چنين شرايط متفاوتي فرايند تعيين بهاي محصوالت چنين شركت هائي با 

 همديگر متفاوت باشد.

سيستم هزينه يابي سفارش كار به هر مورد سفارش به عنوان يك موضوع تعيين بها ي جداگانه ، نگاه مي كند و 

بهاي هر مورد را بطور مجزا محاسبه و ارائه مي نمايد . اما در سيستم هزينه يابي مرحله اي كليه محصوالت به 

عنوان يك موضوع تعيين بها در نظر گرفته مي شوند و بهاي هر محصول از طريق تقسيم كل هزينه ها ي توليد 

بر حجم / تعداد توليد به طور مساوي و يكسان بدست مي آيد. صرفنظر از سيستم هزينه يابي ، به طور معمول 

 ) مي باشد:3-1گردش حساب هاي صنعتي به شرح شكل (
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                       كنترل موجودي مواد                                                     كاالي در جريان ساخت                 

 زمان خريد مواد               مصرف مواد مستقيم                                 مواد مستقيم        كاالي تكميل شده 

                                                                                          دستمزد مستقيم 

                       كنترل دستمزد                                                  سربار جذب شده

 زمان تهيه ليست حقوق        دستمزد مستقيم 

 

                       سربار جذب شده                                                          كاالي تكميل شده 

                                   جذب سربار                                            ***               بهاي تمام شده كاالي فروش رفته

 

 

 

 

 بهاي تمام شده كاالي فروش رفته

 *** 

 

 

 

 )3-1شکل ( 

 طبق گردش حسابهاي صنعتي به شرح مذكور ثبت عمليات و رويدادهاي مربوط به قرار زير است :

 الف ) ثبت هاي مربوط مواد 
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 ) ثبت خريد مواد بطور نقد يا نسيه 1الف-

نحوه ثبت خريد كاال و يا مواد ، بستگي به سيستم ثبت موجودي دارد . در سيستم ثبت ادواري حساب خريد 

بدهكار مي شود در حاليكه در سيستم ثبت دائمي هنگام خريد حساب موجودي مواد يا كاال بدهكار مي شود. با 

توجه به مزاياي سيستم ثبت دائمي نسبت به ادواري ، براي مواد اوليه معموال از سيستم ثبت دائمي استفاده مي 

 شود. بنابراين ثبت خريد مواد به شرح زير خواهد بود:

 كنترل موجودي مواد ***

      بانك /حسابهاي پرداختني ***

 بديهي است در صورت برگشت مواد به فروشنده ثبتي عكس ثبت فوق انجام خواهد شد.

 ) ثبت مصرف مواد 2الف-

مواد اوليه اي كه در توليد به مصرف مي رسد بر مبناي قابليت رهگيري و ارزش آنها به مواد مستقيم و غير 

مستقيم طبقه بندي مي گردند كه مواد مستقيم بحساب كاالي در جريان ساخت و مواد غير مستقيم بحساب 

 كنترل سربار منظور مي گردد بنابراين ثبت مصرف مواد به شرح زير خواهد بود: 

 كاالي در جريان ساخت ***

 كنترل سربار *** 

            كنترل موجودي مواد ***

 بديهي است در صورت برگشت مواد از خط توليد به انبار مواد ، ثبتي عكس ثبت فوق انجام خواهد شد.

 ب- ثبت مربوط به دستمزد

 ثبت هاي مربوط به دستمزد در سه مرحله قابل تبيين است :

 مرحله تهيه ليست حقوق و دستمزد ، مرحله تخصيص و مرحله پرداخت .
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شركت ها معموال در پايان هر ماه ليست حقوق و دستمزد كاركنان خود را تهيه مي كنند. هر ليست حقوق و 

دستمزد شامل مبلغ ناخالص حقوق و دستمزد و بهاي عوامل جانبي آن مي باشد.بهاي عوامل جانبي شامل فوق 

العاده اضافه كاري ، فوق العاده نوبت كاري ، پاداش و غيره مي باشد . حقوق و دستمزد ناخالص و بهاي عوامل 

 جانبي آن را مي توان به چهار دسته تقسيم كرد:

- حقوق و دستمزد و بهاي عوامل جانبي مربوط به كاركنان توليد كه امكان رهگيري آنها با موضوع تعيين بها ، 1

از نظر اقتصادي عملي باشد(دستمزد مستقيم). بهاي اين بخش از عوامل بحساب كاالي در جريان ساخت منظور 

 مي شود.

- حقوق و دستمزد و بهاي عوامل جانبي مربوط به كاركنان توليد كه امكان رهگيري آنها با موضوع تعيين بها ، 2

از نظر اقتصادي عملي نيست (دستمزد غيرمستقيم). بهاي اين بخش از عوامل بحساب كنترل سربار منظور مي 

 شود.

- حقوق و دستمزد و بهاي عوامل جانبي مربوط به كاركنان فروش ، كه بهاي اين بخش از عوامل بحساب 3

 هزينه ي توزيع و فروش منظور مي شود.

- حقوق و دستمزد و بهاي عوامل جانبي مربوط به كاركنان واحد اداري و تشكيالتي، كه بهاي اين بخش از 4

 عوامل بحساب هزينه ي اداري و تشكيالتي منظور مي شود.

 ) مرحله انباشت حقوق و دستمزد1ب-

پس از تهيه ليست حقوق و دستمزد و مشخص شدن مبلغ ناخالص حقوق و عوامل جانبي آن ، ثبت ذيل در 

 دفاتر انجام مي شود، اين مرحله از ثبت در واقع مرحله انباشت بها (هزينه) مي باشد. 

 كنترل حقوق و دستمزد****

                بيمه ي پرداختني ****

                ماليات پرداختني ****
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                حقوق و دستمزد پرداختني****

 ) مرحله ي تخصيص2ب-

 در اين مرحله بهاي حقوق و دستمزد و عوامل جانبي آن به مراكز مربوطه اختصاص مي يابد.

 كاالي در جريان ساخت   ****

  كنترل سربار               ****

  هزينه توزيع و فروش    **** 

 هزينه اداري و تشكيالتي ****  

                كنترل حقوق و دستمزد****

 ) مرحله پرداخت 3ب-

 در مرحله ي پرداخت ، بدهي هايي كه در اثر ثبت ليست حقوق و دستمزد ايجاد مي شودپرداخت مي گردد 

اين بدهي ها عبارتند از : حقوق و دستمزد پرداختني؛ كه خالص حقوق و دستمزد است و بايد به كاركنان 

پرداخت شود ، ماليات پرداختني ؛ كه ماليات كسر شده از حقوق كاركنان است و بايد بحساب سازمان امور 

مالياتي واريز شود ، بيمه پرداختني ؛ كه شامل بيمه ي تامين اجتماعي كسر شده از حقوق كاركنان و نيز بيمه ي 

اضافي مربوط به سهم كارفرماست و بايد به اداره ي تامين اجتماعي پرداخت شود.بابت عمليات فوق ثبت 

 تركيبي ذيل در دفاتر نجام مي شود: 

 حقوق و دستمزد پرداختني ****

 ماليات پرداختني            ****

  بيمه پرداختني              ****

                   بانك                ****



 26 

طبق مقررات جاري ، براي پرداخت بيمه و ماليات هرماه ، يك ماه فرصت وجود دارد يعني بيمه و ماليات هرماه 

 بايد حداكثر تا پايان ماه بعد پرداخت شود. در غير اينصورت مشمول جريمه خواهد بود.

 ج) ثبت هاي مربوط به سربار

بحث سربار از چند جنبه با مواد و دستمزد تفاوت دارد كه يكي از اين تفاوت ها به نحوه ي محاسبه و منظور 

نمودن آنها مربوط مي شود. مواد و دستمزد به محض تحقق شناسائي و ثبت مي شوند و اطالعات مربوط به 

آنها معموال سريع و به موقع در اختيار قرار مي گيرد و اصوال اطالعات آنها در كنترل مديريت مي باشد ولي 

زمان دسترسي به اطالعات سربار از كنترل پذيري كمتري برخوردار است. لذا با توجه به لزوم به موقع بودن 

اطالعات بهاي ساخت كاالي تكميل شده يا خدمات ارائه شده ، ميزان سربار براساس تجربه گذشته و اطالعات 

فني ، بصورت برآوردي و تخميني ثبت مي شود(جذب مي شود) و پس از مشخص شدن كل اطالعات واقعي 

سربار ، سربار واقعي با سربار جذب شده مقايسه مي گرددو از مقايسه اين دو ، اضافه جذب سربار يا كسر 

 جذب سربار بدست مي آيد.

 عمده ترين داليل استفاده از سربار جذب شده به جاي سربار واقعي عبارت است از:

- اطالعات مربوط به برخي از اجزاي تشكيل دهنده ي سربار با تاخير در دسترس قرار مي گيردو اين تاخير 1

گاهي غير قابل كنترل است. مانند تاخير در دريافت اطالعات قبوض آب ، برق ، تلفن و سوخت و همچنين 

 دريافت اسناد و مدارك تنخواه گردان 

- برخي ديگر از اجزاي تشكيل دهنده ي سربار ، در مقاطع خاصي از زمان انجام مي شوند ، لذا در صورت 2

استفاده از سربار واقعي در مقطعي كه اين اجزا محقق مي شوند، بهاي ساخت كاالي توليد شده بيشتر و در 

مقطعي كه اين اجزا تحقق نمي يابند بهاي ساخت توليدات كمتر خواهد بود و اين عدم يكنواختي ممكن است 

موجب تصميم سازي و تصميم گيري هاي نادرست شود.به منظور هموارسازي بهاي ساخت كاالي توليد شده 

در مقاطع زماني مختلف ، بايد سربار يكساني براي محصوالت منظور شود كه اين سربار يكسان همان سربار 

 جذب شده مي باشد. مانند هزينه تعمير و نگهداري، سوخت ، استهالك و...
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- نوسانات فصلي نيز سربار واقعي را ممكن است دچار تغييرات قابل توجهي نمايدكه به منظور جلوگيري از 3

 اين نوسانات از سربار جذب شده استفاده مي گردد.

- ارائه اطالعات به موقع جهت تصميم گيري هاي مديريت ، با تعلل و تاخير اطالعات واقعي سربار ، 4

همخواني ندارد و بالخص در بازار رقابتي الزم است در اولين زمان ممكن محصول به مشتري تحويل شود و 

تحويل محصول به مشتري و در واقع فروش آن ، تا حد زيادي متكي به اطالعات بهاي ساخت محصول است 

 كه يكي از اجزاي بهاي ساخت محصول ، سربار است .

- عالوه بر موارد فوق ، محصول ممكن است در يك دوره كوتاه ساخته شده باشد كه در اين دوره ي كوتاه 5

هيچ كدام  از اطالعات واقعي سربار در دسترس قرار نگرفته باشد، لذا براي برآورد بهاي ساخت محصول 

 اطالعات سربار ضروري است بهمين خاطر از سربار جذب شده استفاده مي گردد.

 ) مبناي جذب سربار1ج-

با توجه به ضرورت استفاده از سربار جذب شده به جاي سربار واقعي ، الزم است براي سربار مبناي منطقي و 

يا تجربي تعريف و مشخص نمود. اگر بتوان مبنايي براي جذب سربار بكار گرفت كه رابطه ي آن مبنا با سربار 

 تحقق يافته ، يك رابطه ي علت ومعلولي باشد، يك كار مطلوب و اساسي انجام شده است.

معمول ترين مبناي جذب سربار ساخت عبارت است از: حجم توليد، ساعت كار مستقيم ، ساعت كار ماشين ، 

 بهاي مواد مستقيم مصرف شده ، بهاي دستمزد و بهاي اوليه.

 ) نرخ جذب سربار2ج-

 از تقسيم مبلغ سربار برآوردي بر مبناي مورد نظر ، نرخ جذب سربار به دست مي آيد.

 * مثال: 

 شركت توليدي الف براي سال آينده پيش بيني ها و برآوردهاي زير را انجام داده است:

  ريال  20،000،000 واحد  بهاي مواد مصرفي 10،000 ريال     حجم توليد 10،000،000مبلغ سربار 
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  ساعت4000 ريال  ساعت كار ماشين 12،500،000 ساعت   بهاي دستمزد مستقيم  5000ساعت كار مستقيم  

                =
   سرباربرآوردي

 مبناي برآوردي
    نرخ سرباربرمبناي حجم(ساعت يا توليد)  

 =
 سربار برآوردي

 مبناي برآوردي
×  نرخ سربار بر مبناي مبلغ (مواد يا دستمزد)100

 

= 1000000010000=  )1نرخ سربار بر مبناي حجم توليد (1000

= 100000005000=  )2نرخ سربار بر مبناي ساعت كار مستقيم(2000

= 100000004000=  )3نرخ سربار بر مبناي ساعت كار ماشين (2500

= 1000000012500000× 100 =  )4نرخ سربار بر مبناي بهاي دستمزد(80

= 1000000020000× 100 =  )5نرخ جذب سربار بر مبناي بهاي مواد مستقيم (50

= 1000000020
،000،000 +12500000

× 100 =  )6نرخ سربار بر مبناي بهاي اوليه (30/76

مالحظه مي گردد كه نرخ سربار از تقسيم يك عامل برآوردي (سربار)بر يك عامل برآوردي ديگر (مبنا)بدست 

 مي آيد.

 

 ) ثبت جذب سربار3ج-

 هنگام جذب سربار ثبت زير در دفاتر انجام خواهد شد.

 كاالي در جريان ساخت ****
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               سربار جذب شده****

 

 ) ثبت سربار واقعي 4ج-

عواملي كه زير مجموعه ي سربار هستند متعددند : مواد غير مستقيم مصرف شده ، دستمزد غير مستقيم ، اجاره 

ماشين آالت توليد ، استهالك ساختمان كارخانه ، بيمه آتش سوزي كارخانه و...از عوامل تشكيل دهنده سربار 

واقعي هستند . در برخي از كتب حسابداري عوامل فوق را ابتدا بحساب هزينه هاي مربوطه ثبت و در مرحله 

تخصيص بحساب كنترل سربار منظور مي نمايند ولي در اينجا جهت سهولت در كار موقع ابتدا انباشت هزينه 

 ها ، موارد فوق در حساب  كنترل سربار ثبت مي كنيم . بعنوان مثال:

 كنتل سربار/هزينه اجاره ماشين آالت****

                      بانك / اجاره پرداختني****

 

 ) ثبت اضافه (كسر) جذب سربار 5ج- 

پس از اينكه اطالعات واقعي سربار در حساب كنترل سربار جمع آوري و انباشت شد، الزم است حساب سربار 

جذب شده كه يك رقم تخميني و برآوردي بوده ، بسته شود. ثبت بستن سربار جذب شده كه حسابي با مانده 

 بستانكار است به شرح زير خواهد بود.

 سربار جذب شده ****

           كنترل سربار****

با انجام اين ثبت ، حساب سربار جذب شده بسته مي شود و طرفين بدهكار و بستانكار حساب كنترل سربار به 

ترتيب نشانگر سربار واقعي و سربار جذب شده خواهد بود. برابري طرفين حساب كنترل سربار نشان دهنده ي 
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اين است كه سربار تخميني (جذب شده) مساوي سربار واقعي بوده و هيچ گونه اضافه يا كسر جذبي وجود 

ندارد كه در عمل به ندرت اين اتفاق رخ مي دهد . اما نا برابري طرفين حساب كنترل سربار نشانگر وجود 

اضافه يا كسر جذب سربار خواهد بود. اگر سربار جذب شده بيشتر از سربار واقعي باشد(جمع بستانكارحساب 

 كنترل سربار بيشتر از جمع بدهكارآن باشد) اضافه جذب سربار وجود دارد و به صورت زير قابل ثبت است:

 كنترل سربار ****

   اضافه جذب سربار****

با انجام اين ثبت حساب كنترل سربار نيز مانند همانند سربار جذب شده بسته مي شود و حساب اضافه جذب 

 سربار ايجاد مي گردد.

اما چنانچه سربار جذب شده كمتراز سربار واقعي باشد(جمع بدهكار حساب كنترل سربار بيشتر از جمع 

 بستانكار آن  باشد) كسر جذب سربار وجود دارد و به صورت زير در دفاتر ثبت مي شود.

 كسر جذب سربار****

         كنترل سربار ****

با انجام چنين ثبتي حساب كنترل سربار بسته مي شود و حساب كسر جذب سربار ايجاد مي گردد.با اين 

توضيح مي توان دريافت كه حساب اضافه جذب سربار داراي مانده ي بستانكار و حساب كسر جذب سربار 

 داراي مانده ي بدهكار است . 

 ) ثبت بستن اضافه (كسر) جذب سربار6ج- 

اضافه جذب سربار و يا كسر جذب آن ، طبق گردش حسابهاي صنعتي ، كجا تاثير مي گذارد؟ سرباري كه كمتر 

يا بيشتر از واقع به حساب كاالي در جريان ساخت منظور مي شود روي بهاي ساخت كاالي تكميل شده و 

موجودي كاالي در جريان ساخت آخر دوره تاثير مي گذارد و تاثير روي بهاي ساخت كاالي تكميل شده منجر 
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به تاثير روي بهاي ساخت كاالي فروش رفته و موجودي كاالي تكميل شده آخر دوره خواهد شد بنابراين تاثير 

 نهائي سربار بيشتر يا كمتر از واقع ، روي سه مورد ذيل خواهد بود:

 - موجودي كاالي در جريان ساخت آخر دوره 1

 - موجودي كاالي تكميل شده آخر دوره2

 - بهاي ساخت كاالي فروش رفته3

از اين رو منطق حكم مي كند كه هر گونه اضافه(كسر) جذب سربار بين سه مورد فوق سرشكن شود. يعني اگر 

اضافه جذب سربار وجود دارد از بهاي آنها كسر گردد و اگر كسر جذب سربار وجود داشته باشد بايد به بهاي 

آنها اضافه گردد. در اينجا جهت سهولت امر و با توجه به اينكه تاثير نتايج عمليات در نهايت روي بهاي تمام 

شده كاالي فروش رفته بيشتر مي باشد بنابراين هرگونه اضافه يا كسر جذب سربار فقط به بهاي تمام شده 

 كاالي فروش رفته منظور مي شود.

 « ثبت بستن اضافه جذب سربار»                                         « ثبت بستن كسر جذب سربار»  

 اضافه جذب سربار****                                        بهاي ساخت(تمام شده) كاالي فروش رفته****

 بهاي ساخت(تمام شده) كاالي فروش رفته****                                          كسر جذب سربار ****

 

 د) ثبت تكميل كاال و انتقال آن به انبار

كاالي تكميل شده كااليي است كه اوال فرايند توليد را به طور كامل طي كرده باشد، ثاينا ويژگي محصوالت 

سالم شركت را داشته باشد(ناسالم نباشد) و ثالثا مسئوليت آن از واحد توليد كننده به واحد تحويل گيرنده انتقال 

 يافته باشد و به صورت زير در دفاتر ثبت مي شود.
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 موجودي كاالي تكميل شده ****

             كاالي در جريان ساخت ****

 ه) ثبت فروش كاال

ثبت فروش كاال بستگي به سيستم موجودي ها دارد . در سيستم ثبت ادواري هنگام فروش فقط يك ثبت و آن 

 هم به قيمت فروش به شرح زير در دفاتر انجام مي شود:

 بانك / حساب هاي دريافتني****

                               فروش ****

اما در سيستم ثبت دائمي هنگام فروش كاال عالوه بر ثبت فوق ، يك ثبت ديگر نيز طبق بهاي ساخت كاال(نه 

 قيمت فروش آن) به شرح زير انجام خواهد شد:

 بهاي ساخت كاالي فروش رفته****

              موجودي كاالي تكميل شده ****

گردش حساب هاي صنعتي ، مبتني بر سيستم ثبت دائمي است زيرا اصوال يكي از اهداف حسابداري صنعتي 

مشاركت در امر كنترل و روشي كه منجر به كنترل بهتر و دقيق تر موجودي ها مي شود سيستم ثبت دائمي 

 است.

 ساير اصطالحات حسابداري صنعتي 

 عبارت است از حاصل جمع هزينه هايي كه به طور مستقيم ( مواد اوليه مستقيم و دستمزد  »بهاي اوليه« 

مستقيم) در ساخت كاال به كار مي رود. 

 
دستمزد مستقيم+ مواد اوليه مصرفي مستقيم = بهاي اوليه 
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 ( هزينه هاي تبديل) عبارت است از هزينه هايي كه براي تبديل مواد اوليه به كاالي ساخته شده به كار مي رود  »بهاي تبديل« 

يعني در واقع حاصل جمع دستمزد مستقيم و سربار ساخت 

سربار ساخت + دستمزد مستقيم = بهاي تبديل 

 

  به شرح زير بوده است :1371 موجودي هاي شركت آلفا  در ابتدا و پايان مهر سال  مثال جامع:

 30/07/1371مانده  1371/07/01مانده در شرح 

 4،200،000 4،000،000 موجودي مواد(ريال)

 10،000،000 12،000،000 موجودي كاالي در جريان ساخت

 14،000،000 17،000،000 موجودي كاالي تكميل شده 

 

 200،000 ريال آن پرداخت شده است . مبلغ 1،800،000 ريال خريداري شده كه 3،000،000طي مهرماه مواد اوليه به بهاي * 

  ريال آن غير مستقيم بوده است.400،000ريال نيز بابت حمل آنها به داخل پرداخت گرديد . از مواد مصرف شده طي دوره 

% مي 23%و 7 ريال بوده است و نرخ بيمه ي سهم كارگر و كارفرما به ترتيب 1،000،000 حقوق و دستمزد ناخالص مهرماه *

% آن غير 25% آن مستقيم توليد ، 50% منظور مي شود. از حقوق دستمزد اين دوره 10باشد و ماليات حقوق نيز به طور ثابت ا نرخ 

% آن مربوط به كاركنان فروش و مابقي مربوط به كاركنان اداري مي باشدو حقوق و دستمزد و كسورات مربوط 15مستقيم توليد 

 پرداخت شده است.
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% جذب مي شود. عالوه بر مواد غير مستقيم مصرف شده و دستمزد غير مستقيم به 18 سربار بر مبناي دستمزد مستقيم و با نرخ *

 شرح فوق ، ساير هزينه هاي واقعي سربار به شرح زير بوده است:

 توضيحات مبلغ  شرح 

   (ريال)50،000 بيمه ي منقضي شده ي كارخانه

   (ريال)60،000 استهالك ماشين آالت توليد

   (ريال)20،000 آب و برق و تلفن كارخانه

 

  هرگونه اضافه(كسر) جذب سربار به بهاي تمام شده كاالي فروش رفته منظور مي شود.*

  ريال بوده است كه به انبار محصول منتقل شده است.6،000،000 بهاي ساخت كاالي تكميل شده طي مهر ماه *

 ريال آن نقدي بوده و بهاي ساخت كاالي فروش رفته مبلغ 12،000،000 ريال بوده كه 20،000،000 فروش طي مهرماه *

  ريال گزارش شده است.9،000،000

  ريال بوده است.377،000 ريال و ساير هزينه هاي اداري و تشكيالتي 285،500 ساير هزينه هاي توزيع و فروش *

 با توجه به اطالعات فوق ، موارد ذيل به ترتيب انجام شود:

الف) انجام ثبت هاي روزنامه در مورد مواد ، دستمزد، سربار ، كاالي تكميل شده ، كاالي فروش رفته و اضافه( كسر) جذب 

 سربار.

 براي كنترل مواد ، كاالي در جريان ساخت ، كاالي تكميل شده ، سرار جذب شده ، Tب) ايجاد حساب هاي كل به شكل 

 اضافه(كسر) جذب سربار و بهاي ساخت كاالي فروش رفته .
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 ج) تهيه صورت بهاي مواد مستقيم مصرف شده.

 د) تهيه صورت بهاي ساخت كاالي تكميل شده .

 ه) تهيه صورت بهاي ساخت كاالي فروش رفته 

 .1371و) تهيه صورت سود وزيان براي مهرماه سال 

 الف) ثبت هاي روزنامه 

    200،000) كنترل موجودي مواد2         3،000،000) كنترل موجودي مواد 1

 200،000                                                                      بانك  1،800،000                                 بانك 

    1،200،000                   حسابهاي پرداختني 

            بابت پرداخت هزينه حمل مواد خريداري شده                            بابت خريد مواد

 1،230،000) كنترل حقوق و دستمزد4 2،600،000) كاالي در جريان ساخت3

 300،000                                                                          بيمه پرداختني 4،00،000                كنترل سربار 

 100،000                ماليات پرداختني  3000000                       كنترل موجودي مواد 

 830،000      حقوق و دستمزد پرداختني               بابت مصرف مواد مستقيم و غير مستقيم

 بابت تهيه ليست حقوق و دستمزد 

 

 

  500،000) كاالي در جريان ساخت 5

 422،500                             كنترل سربار 

 184،500                   هزينه توزيع و فروش 
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 123،000               هزينه اداري و تشكيالتي 

 1،230،000              كنترل حقوق و دستمزد 

                بابت تخصيص حقوق و دستمزد

 

 300،000) بيمه ي پرداختني 7 830،000) حقوق و دستمزد پرداختني 6

 300،000                       بانك  830،000                                 بانك 

       بابت پرداخت خالص حقوق و دستمزد                                       بابت پرداخت حق بيمه سهم كارگر و كارفرما

 

  900،000) كاالي در جريان ساخت9                                                    100،000) ماليات پرداختني 8

  900،000                سربار جذب شده  100،000                     بانك 

   جهت جذب سربار توليد  بابت پرداخت ماليات حقوق كاركنان

 

 50،000) كنترل سربار 11 50،000) هزينه بيمه ي كارخانه 10

 50،000هزينه ي بيمه كارخانه  50،000                 پيش پرداخت بيمه 

 بابت تخصيص بيمه به حساب سربار                 بابت شناسائي هزينه بيمه 

 60،000) كنترل سربار 13                                 60،000) هزينه ي استهالك ماشين آالت  12

  60،000هزينه ي استهالك ماشين آالت 60،000                استهالك انباشته ماشين آالت 

 بابت تخصيص هزينه استهالك به سربار           بابت شناسائي و ثبت استهالك ماشين آالت 
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  20،000) كنترل سربار15                             20،000) هزينه ي آب و برق و تلفن14

 20،000                             هزينه آب،برق و تلفن 20،000                          بانك 

 بابت تخصيص هزينه ي اب و برق و تلفن بابت پرداخت هزينه هاي آب و برق  

  

 12،000،000)  بانك 17           6،000،000) كاالي تكميل شده 16

 8،000،000حسابهاي دريافتني  6،000،000        كاالي در جريان ساخت 

 20،000،000         فروش  بابت تكميل كاالو انتقال آن به انبار محصول

 بابت ثبت فروش مهرماه  

  

 900،000) سربار جذب شده19 9،000،000)  بهاي ساخت كاالي فروش رفته 18

 900،000                كنترل سربار  9،000،000                            كاالي تكميل شده 

 بابت منظور نمودن بهاي ساخت كاالي فروش رفته                           بابت بستن حساب سربار جذب شده

   

 52،500) بهاي ساخت كاالي فروش رفته 21  52،500) كسر جذب سربار20

 52500                   كسر جذدب سربار  52،500                كنترل سربار 

               بابت بستن حساب كسر جذب سربار         بابت بستن حساب كنترل سربار 

 

*************************************************** 

 ب- حساب هاي دفتر كل 
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    موجودي مواد             كاالي در جريان ساخت                                                               

 4،000،000                  م/ 12،000،000م/

3(2،600000 16(6،000،000                   1(3،000،000  3(3000،000  

5(500،000                2(200،000 

9(900،000 7،200،000   3،000،000 

 4،200،000                                    م/ 6،000،000                      16،000،000

                                                10،000،000م/

 

     كاالي تكميل شده  بهاي ساخت كاالي فروش رفته

   17،000،000م/                 9،000،000)18

21(52،500 16 (6،000،000 18(9،000،000 

   23،000،000 9،000،000  

 14،000،000  م/

 كسر جذب سربار        

20 (52،500  

                                                                      كنترل سربار52،500) 21 

 4 (400،000    19(900،000   

                  5 (422،500   

                11 ( 50،000  

 52،500) 20 60،000 ) 13                   سربارجذب شده     

 9 (900،000                    15 ( 20،000 

   19 (900،000 952،500 952،500 
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 ج) صورت بهاي مواد مستقيم مصرف شده

 

 شركت توليدي آلفا

 « صورت بهاي مواد مستقيم مصرف شده »

 1371براي مهرماه سال 

  ريال                        ريال                                                   شرح                   

  4،000،000    0 موجودي مواد در اول دوره 

 3،000،000 مواد خريداري شده درطي دوره 

     200،000     بهاي(هزينه) حمل مواد به داخل 

 3،200،000بهاي مواد خريداري شده                                                                                  

 7،200،000                     بهاي مواد آماده براي مصرف 

 )4،200،000        ( كسرمي شود: موجودي مواد آخر دوره  

 3،000،000           بهاي مواد مصرف شده طي دوره (مستقيم ، غيرمستقيم) 

 )400،000    ( كسر مي شود: مواد غير مستقيم مصرف شده طي دوره 

 2،600،000    بهاي مواد مستقيم مصرف شده طي دوره  
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 اين صورت را با حساب كنترل مواد مقايسه نماييد.* 

 د) تهيه ي صورت بهاي ساخت كاالي تكميل شده 

 

 شركت توليدي آلفا

 « صورت بهاي ساخت كاالي تكميل شده »

 1371براي مهرماه سال 

 ريال                             ريال                                                                          شرح

 12،000،000    موجودي كاالي در جريان ساخت اول مهرماه

 بهاي عوامل توليد طي مهرماه :

 2،600،000                     بهاي مواد مستقيم مصرف شده (به شرح بندج)

 5،00،000                     بهاي دستمزد مستقيم 

 4،000،000                                900،000                                      بهاي سربار جذب شده 

 16،000،000بهاي ساخت كاالي در جريان ساخت طي مهرماه                                                                     

 )10،000،000                                           ( كسرمي شود:موجودي كاالي در جريان ساخت آخرمهرماه 

 6،000،000بهاي ساخت كاالي تكميل شده طي دوره                                                                                  
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 اين صورت را با حساب كاالي در جريان ساخت مقايسه نماييد.* 

 ه) صورت بهاي ساخت كاالي فروش رفته 

 

 شركت توليدي آلفا

 « صورت بهاي ساخت كاالي فروش رفته »

 1371براي مهرماه سال 

 ريال                                                                                                             شرح

 17،000،000        موجودي كاالي تكميل شده  اول دوره 

 6،000،000   بهاي ساخت كاالي تكميل شده طي مهرماه( به شرح بند د) 

                   23،000،000                                                                                  بهاي ساخت كاالي آماده براي فروش 

 )14،000،000                                                               (كسر مي شود : موجودي كاالي تكميل شده آخر دوره 

  9،000،000                                                                      بهاي ساخت كاالي فروش رفته قبل از تعديل  

 52،500                                                   شود: كسر جذب سرباراضافه مي

                    9،052،500بهاي ساخت كاالي فروش رفته ي تعديل شده (واقعي)                                                                  
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 .* اين صورت را با حساب كاالي تكميل شده تطبيق دهيد

 و) صورت سود و زيان 

 شركت توليدي آلفا

 « صورت سود و زيان »

 1371براي يك ماهه مهرماه سال 

 ريال                             ريال                                                                          شرح

 20،000،000        فروش خالص  

)               سود 9،052،500كسر مي شود: بهاي ساخت كاالي فروش رفته ي تعديل شده واقعي                                                  (

   10،947،500  ناخالص 

 كسر مي شود ؛ هزينه هاي عملياتي :

     470،000*هزينه هاي توزيع و فروش                                                

 )970،000       (    500،000**هزينه اداري و تشكيالتي                                                 

 9،977،500 سود عملياتي قبل از كسر ماليات 

 

470،000 =184،500+285،500)* 

                                    5،00،000 = 377،000+121،000) ** 
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  « پرسش ها و مسائل  فصل سوم »

 

 - انتخاب سيستم بهايابي به چه عواملي بستگي دارد؟1

 - مواد مستقيم مصرف و غير مستقيم شده به ترتيب در چه حسابي ثبت مي شوند؟2

 - داليل استفاده از حساب سربار جذب شده چيست و تفاوت آنر را با حساب كنترل سربار توضيح دهيد؟3

 - اضافه (كسر) جذب سربار چه زماني رخ مي دهد و نحوه ي بستن آنرا توضيح دهيد؟4

 - چرا ثبت حسابهاي صنعتي عمدتا متكي به سيستم ثبت دائمي است ؟5

 - ثبت حقوق و دستمزد مستلزم انجام چند مرحله ثبت مي باشد، نام ببريد؟6

- اگر بعد از بستن حساب سربار جذب شده ، براي بستن حساب كنترل سربار الزم باشد اين حساب بستانكار شود 7
 مي توان دريافت كه :

 الف) اضافه جذب سربار وجود دارد؟

 ب) كسر جذب سربار وجود دارد؟

 ج) سربار جذب شده بيشتر از سربار واقعي بوده است؟

% آن 2% آن غير مستقيم توليد، 30% آن مستقيم توليد ، 50 ريال كه 10،000،000- مبلغ ناخالص حقوق و دستمزد 8
% و 10% ، نرخ مالياتي 23مربوط به كاركنان اداري و مابقي مربوط به كاركنان فروش است . نرخ بيمه ي سهم كارفرما 

% است . حساب كاالي در جريان ساخت و حساب كنترل سربار بابت بيمه ي سهم كارفرما به 7نرخ بيمه ي سهم كارگر 
 ترتيب چند ريال بدهكار مي شوند؟

 690،000 و 1،150،000                                                  ب)  1،840،000الف)صفر و 

 1،380،000 و 1،150،000                                                                         د) 2،300،000ج) صفر و 
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) پايان مي يابد. 2) آغاز و در مرحله (1- در شركت آلفا دو مرحله براي توليد وجود دارد . فرايند توليد از مرحله ي(10
 ) به ترتيب چه حسابهايي بدهكار مي شوند؟2) و (1هنگام تكميل كاال در مرحله (

  ، كاالي تكميل شده 2الف) كاالي در جريان ساخت مرحله ي 

 ب) كاالي تكميل شده ، كاالي تكميل شده 

 2 ، كاالي در جريان ساخت مرحله ي 1ج) كاالي در جريان ساخت مرحله ي 

 2د) كاالي تكميل شده ، كاالي در جريان ساخت مرحله ي 

  پاسخ دهيد:13 الي 11با توجه به اطالعات زير به سئواالت 

% آن غير مستقيم توليد و مابقي 33% حقوق و دستمزد مستقيم توليد ، 52 ريال ، 6،225،000خالص حقوق و دستمزد 
% و نرخ ماليات حقوق 23% ، نرخ بيمه سهم كارفرما 7مربوط به كاركنان اداري و فروش مي باشد. نرخ بيمه سهم كارگر

  ريال بوده است . 750،000% كه در اين دوره 10و دستمزد 

 - حساب كاالي در جريان ساخت بابت دستمزد مستقيم چند ريال بدهكار مي شود؟11

 3،900،000                د) 3،705،000               ج) 3،797،000               ب)3،237،000الف)

 - حساب كنترل سربار بابت حقوق و دستمزد و بيمه ي سهم كارفرما جمعا چند ريال بدهكار مي شود؟12

  2،892،037               د)3،941،250               ج) 3،044،250               ب)3،914،250الف)

 - هزينه اداري و فروش بابت حقوق و دستمزد كاركنان و بيمه ي سهم كارفرما جمعا چند ريال بدهكار مي شود؟13

   1،125،000               د) 1،148،512             ج) 1،383،750                  ب) 933،750الف)

% است كه از 30 ريال و نرخ بيمه 144،000 ريال ، ماليات حقوق 972،000- خالص حقوق و دستمزد كاركنان توليد 14
 ريال آن مستقيم است و سربار بر مبناي 800،000% آن سهم كارگر است . از حقوق و دستمزد اين دوره 7اين نرخ ، 

  ريال بوده است. 25،000% بهاي تبديل جذب توليد مي شود. اضافه جذب سربار 60

 انجام ثبت هاي الزم بابت ليست حقوق و دستمزد، تخصيص حقوق و دستمزد، جذب سربار، بستن سربار مطلوبست :
 جذب شده و اضافه جذب سربار.
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 « فصل چهارم : سيستم بهايابی ( هزينه يابی ) سفارش کار»

 

 در اين فصل موارد ذيل را مرور مي كنيم:

 الف) مقدمه 

 ب) كارت سفارش ، شكل و محتوا 

 ج) ثبت هاي حسابداري در سيستم هزينه يابي سفارش كار

 د) ضايعات ؛ عادي و غير عادي 

 الف ) مقدمه 

اصوال در ادبيات حسابداري صنعتي دو نوع سيستم بهايابي عنوان مي شود ؛ يكي سيستم بهايابي سفارش كار و 
ديگري سيستم بها يابي مرحله اي . نوع فعاليت و نيز فرايند بازاريابي و فروش محصول يا ارائه خدمات شركت 

، مي تواند در انتخاب سيستم بها يابي نقش كليدي ايفا كند. يك كارگاه كه طبق سفارش مشتريان خود، كار 
دوخت لباس را انجام مي دهد بايد از سيستم بهايابي سفارش كار استفاده كند ، زيرا مشتريان مختلف با ساليق 

گوناگون سفارش خود را انجام مي دهند و اجراي اين سليقه ها داراي بهاي متفاوت است. يا يك موسسه 
حسابرسي مستقل الزم است بهايابي خود را با سيستم سفارش كار انجام دهد زيرا حجم و عمق كار حسابرسي 
و دامنه رسيدگي مورد نظر صاحبكار از يك شركت به شركت ديگر مي تواند متفاوت باشد و يا يك بيمارستان 

نيز بهايابي بيماران خود را با استفاده از سيستم سفارش كار انجام مي دهد چون كار بيماران مختلف در يك 
 بيمارستان يكسان نيست.

به طور خالصه مي توان گفت هر جا محصوالت و يا خدمات  داراي ويژگي هاي منحصر به فرد ، قيمت 
متفاوت و باال ، حجم اندك و طبق سفارش مشتري توليد و يا ارائه گردد استفاده از سيستم بهايابي سفارش كار 

 پيشنهاد مي گردد.
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 ب) كارت سفارش

مي نامند . معموال كارت «كارت سفارش» جزئيات مربوط به هر سفارش در كارتي درج مي شود كه آن را 
سفارش داراي دو قسمت مجزاست. در يك قسمت اطالعات كلي سفارش( شامل اندازه ، رنگ ، مدل ، مقدار، 

زمان و شماره سفارش ، زمان تحويل،...)  در آن توصيف مي شود و در قسمت ديگر اجزاي بهاي محصول( 
 شامل مواد مستقيم ، دستمزد مستقيم ، سربار جذب شده) درج مي گردد. 

شماره سفارش داراي اهميت ويژه اي است چون هر سفارش را با شماره يا كد آن مي شناسند . كارت سفارش 
تا زماني كه تكميل نشده است ، حكم معين حساب كاالي در جريان ساخت را دارد و بعد از اينكه سفارش 

تكميل شد، اين كارت حكم معين حساب كاالي تكميل شده را پيدا خواهد كرد و در صورت فروش سفارش و 
 تحويل آن به مشتري ،نقش معين بهاي ساخت كاالي فروش رفته را خواهد داشت.

 شركت آلفا

 كارت سفارش

 

 اطالعات مربوط به سفارش:
 سفارش دهنده : ............................          رنگ : .................               شماره سفارش :.......................

 تاريخ تحويل : .........................  اندازه : .................. تاريخ سفارش : ...........................
 تاريخ تكميل : ........................ تعداد : ................. مدل : ..........................

 

 اطالعات بهاي سفارش

 جمع سربار جذب شده دستمزد مستقم مواد مستقيم مصرف شده تاريخ

 
 
 

    

 

 ج) نحوه حسابداري سفارشات و ثبت هاي آن در سيستم بهايابي سفارش كار 
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ثبت هاي حسابداري مربوط به سفارشات همانند ثبت هايي است كه در فصل گذشته مطرح شد با اين تفاوت 
كه هرجا حساب كاالي در جريان ساخت بدهكار يا بستانكار مي شود ، معين آن كه همان كارت سفارش است 

بايد ثبت شود. هرگاه بابت تكميل كاال حساب كاالي در جريان ساخت بستانكار شد ، كارت سفارش حكم 
 معين حساب كاالي تكميل شده را پيدا مي كند.

زماني كه مواد مستقيم به خط توليد ارسال مي شود بايد مشخص شود مربوط به كداميك از سفارش ها بوده 
است تا بحساب همان سفارش منظور گردد. در مورد ستمزد نيز بايد مشخص نمود كه كداميك از كاركنان روي 
آن سفارش كار كرده اند تا دستمزد آن كارمند خاص بحساب آن سفارش منظور گردد. شركت هائيكه از سيستم 

بهايابي سفارش كار استفاده مي كنند جذب سربار از اهميت بيشتري برخوردار است زيرا مشتري معطل آماده 
شدن محصول است و نمي توان مشتري را منظر گذاشت تا اطالعات سربار واقعي در اختيار قرار گيرد و سپس 

 بهاي ساخت سفارش مشخص و بعد آن را به فروش رساند.

نظر به اينكه حسابداري و ثبت هاي مورد نياز اين سيستم تفاوت چنداني با ثبت هاي انجام شده در فصل 
گذشته ندارد در ادامه با ذكر يك مثال به نحوه حسابداري سفارشات در سيستم بهايابي سفارش كار پرداخته مي 

 شود.

وطي ماه مذكور سه سفارش   عمليات خود را آغاز كرده است1371 شركت توليدي آلفا طي مهرماهمثال جامع: 
 براي سفارشات مذكور 11،21،31از مشتريان دريافت نموده است . با توجه به نوع سفارشات ، شماره هاي 

 ريال و 300،000 مبلغ 21 ريال ، بابت سفارش 200،000 مبلغ 11انتخاب شدند. طبق قرار داد ، بابت سفارش 
 ريال به عنوان پيش دريافت ، از سفارش دهند گان دريافت گرديد . ساير 100،000 مبلغ 31بابت سفارش 

 اطالعات مهرماه به شرح زير بوده است :

  ريال آن نقدي بوده است.200،000 ريال كه 700،000 خريد مواد به مبلغ الف)

 ريال آن مواد غير مستقيم و مابقي 40،000 ريال بوده كه از اين مبلغ 500،000 بهاي مواد ارسالي به توليد ب)
 ريال 100،000 و 11 ريال آن براي سفارش 160،000مواد مستقيم بوده است . از مواد مستقيم ارسالي به توليد 

  بوده است.31 ريال آن مربوط به سفارش 200،000 و 21مربوط به سفارش 

% و 23% و 7 ريال بوده است . نرخ بيمه ي كارگر و كارفرما به ترتيب 1،000،00 حقوق و دستمزد مهرماه ج)
% آن غير مستقيم توليد 20% آن مستقيم توليد ، 60% مي باشد. از حقوق و دستمزد مهرماه 10نرخ ماليات حقوق 
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% آن مربوط به كاركنان فروش و مابقي مربوط به پرسنل اداري است. از حقوق و دستمزد مستقيم اين ماه 15، 
 31 و مابقي مربوط به سفارش 21 ريال مربوط به سفارش 250،000، مبلغ 11 ريال مربوط به سفارش 150،000

بوده است. حقوق و دستمزد خالص در پايان ماه پرداخت شد اما كسورات و بيمه ي سهم كارفرما به آبان ماه 
 موكول شد.

 % دستمزد مستقيم به سفارشات منظور مي شود.75 سربار ساخت بر مبناي د)

ه) عالوه بر بهاي مواد غير مستقيم و دستمزد غير مستقيم به شرح فوق ، سايراقالم واقعي غير مستقيم توليد به 
زير بوده  شرح 

 است:

 

 

 

  تكميل و به انبار محصول انتقال يافتند.31 و 11 سفارش و)

% بهاي فروش به عنوان تضمين 5 طبق قرارداد تحويل مشتري گرديد و مبلغ آن دريافت شد اما 21 سفارش ز)
حسن انجام كار يك ماه پس از تحويل دريافت مي شود. قرارداد فروش اين سفارش حاكي از تعيين قيمت 

% آن به عنوان سود ناخالص است مشروط به اينكه از مبلغ 25فروش نهايي به بهاي ساخت كاال به اضافه ي 
  ريال تجاوز نكند.800،000

 به عنوان كاالي تكميل شده در انبار 11 در جريان ساخت بوده و سفارش 21 در پايان مهرماه سفارش ح)
 موجود بود كه قرار است پنجم آبان تحويل مشتري گردد.

  اضافه (كسر) جذب سربار بحساب بهاي ساخت كاالي فروش رفته بسته مي شود.ط)

با توجه به اطالعات مذكور ابتدا ثبت هاي روزنامه در دفاتر شركت آلفا انجام مي شود ، سپس كارت هاي 
 سفارش شركت آلفا در مهرماه تهيه و تنظيم مي گردد.

 ثبت هاي روزنامه 

 مبلغ شرح

  يال4،000 استهالك ماشين آالت
  ريال 6،000 اجاره كارخانه

  ريال آن نقدا پرداخت شده است5000ريال كه 12000 اقالم متفرقه سربار
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 700،000- كنترل مواد 2 600،000- بانك 1

 200،000                    بانك  600،000          پيش دريافت فروش 

     500،000      حسابهاي پرداختني  31 و 21و11بابت ثبت پيش دريافت سفارشات 

 بابت خريد مواد بطور نقد و نسيه              

 

 1،230،000- كنترل حقوق و دستمزد 4 460،000- كاالي در جريان ساخت 3

 300،000                  بيمه پرداختني  160،000 ) 11(سفارش

 100،000ماليات پرداختني  100،000 ) 21(سفارش

  830،000                                                             حقوق و دستمزد پرداختني 200،000 ) 31(سفارش

             بابت تهيه ليست حقوق و دستمزد  40،000  كنترل سربار               

            500،000                            كنترل مواد        

 بابت ارسال مواد مستقيم و غير مستقيم به خط توليد

 

    1،000،000%*60=600،000                     600،000- كاالي در جريان ساخت 5

                                                150،000) 11سفارش(

  250،000) 21سفارش(

 200،000)31سفارش(

 )1،000،000%*20%+(23%)60%+20*(1،000،000    =                 384،000كنترل سربار                

 )1،000،000%*15%+(23)1،000،000 %*15  = (  184،500             184،500هزينه توزيع و فروش      

 )1،000،000%*5%+(23)1،000،000 %*5= (  61،500                     61،500هزينه اداري و تشكيالتي    

 1،230،000                             كنترل حقوق و دستمزد 

            ثبت تخصيص حقوق و دستمزد



 50 

  

 830،000- حقوق و دستمزد پرداختني 6

 830،000                                     بانك 

 بابت پرداخت خالص حقوق و دستمزد

 600،000% * 75 450،000- كاالي در جريان ساخت 7

 150،000% * 75 1122،500)11     سفارش(

 250،000% * 75 187،500) 21     سفارش(

 200،000% *75 150،000) 31    سفارش (

 450،000                    سربار جذب شده 

  % دستمزد مستقيم 75بابت جذب سربار بر مبناي 

 6،000- هزينه ي اجاره كارخانه 9 4،000- هزينه استهالك ماشين آالت 8

 6،000                 اجاره پرداختني  4،000             استهالك انباشته ماشين آالت  

 بابت ثبت اجاره پرداخت نشده  بابت ثبت استهالك ماشين آالت 

 

 

       22،000- كنترل سربار11                               12،000- هزينه ي متفرقه سربار 10

 12،000           هزينه متفرقه سربار 5،000                                    بانك 

 6،000           هزينه اجاره كارخانه  7،000                    حسابهاي پرداختني 

 4،000     هزينه استهالك ماشين آالت  بابت ثبت اقالم متفرقه ي پرداخت شده يا نشده

 بابت منظور نمودن ساير اجزاي واقعي سربار   
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 972،500- كاالي تكميل شده 12

 422،500) 11   سفارش(

 550،000) 31 سفارش(

 972،500          كاالي در جريان ساخت 

 422،500) 11     سفارش(

 550،000) 31    سفارش(

 ) و انتقال آنها به انبار محصول 31) و (11بابت تكميل سفارش(

 

 687،500-34،375-100،000 553،125-               بانك 13

 100،000            پيش دريافت 

687500 34،375    سپرده حسن انجام كار × 5%                                     

                  فروش  
687،500687500 × 1.25                                                                            

 31بابت منظور نمودن فروش سفارش شماره  

  

 550،000- بهاي تمام شده كاالي فروش رفته 14

 550،000      بهاي تمام شده كاالي ساخته شده   

 )31سفارش ( 

 ) فروش رفته 31بابت منظور نمودن بهاي ساخت سفارش (
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 4،000- كنترل سربار 16 450،000- سربار جذب شده 15

 4،000      اضافه جذب سربار 450،000           كنترل سرار 

 بابت بستن حساب كنترل سربار بابت بستن حساب سربار جذب شده 

  

 4000- اضافه جذب سربار 17

 4،000          بهاي ساخت كاالي فروش رفته 

 بابت بستن حساب اضافه جذب سربار

 

 تهيه كارت هاي سفارش:

  
 

:                                                                                      شماره ي  مشخصات سفارش 

 11سفارش : 

 تاريخ
 

 جمع سربار جذب شده دستمزد مستقيم مواد مستقيم

 
 جمع

)3 (160000 )5(150000 )7(112500 422500 

 
 

160000 150000 112500 422500 

  
 

:                                                                                      شماره ي  مشخصات سفارش 
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 21سفارش : 

 تاريخ
 

 جمع سربار جذب شده دستمزد مستقيم مواد مستقيم

 
مانده 

 1/08/1371در

)3 (100000 )5(250000 )7(187500 537500 

 
 

100000 250000 187500 537500 

 
  

:                                                                                      شماره ي  مشخصات سفارش 

 31سفارش : 

 تاريخ
 

 جمع سربار جذب شده دستمزد مستقيم مواد مستقيم

 
 جمع

)3 (200000 )5(200000 )7(150000 550000 

 
 

200000 200000 150000 550000 

 

 د) ضايعات ؛ عادي و غير عادي 

ضايعات محصوالتي هستند كه ويژگي محصوالت سالم را ندارند و با انجام كار مجدد روي آنها ، به محصوالت 
سالم تبديل نمي شوند ، يعني غير قابل برگشت به فرايند توليد هستند. ضايعات بر حسب دليل بروز آن به دو 

 نوع تقسيم مي شوند؛ يكي ضايعات عادي و ديگري ضايعات غير عادي.

 الف) ضايعات عادي 
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ضايعات عادي محصوالتي هستند كه ويژگي محصوالت سالم را ندارند و دليل اين ناسالمي عواملي است كه 
غير قابل كنترل هستند و در شرايط كاراي عملياتي نيز ايجاد مي شوند. اين نوع ضايعات قابل پيش بيني و 

برآورد هستند و به طور معمول داراي ارزش فروش هستند. اين گونه ضايعات يا عمومي و مشترك هستند و يا 
 به سفارش يا محصول خاصي مربوط مي شوند.

 ) ضايعات عادي خاص يك سفارش1الف-

در صورتيكه ضايعات عادي به دليل ويژگي هاي خاص يك سفارش ايجاد شود ، بهاي ساخت به كاررفته براي 
توليد ضايعات ، پس از كسر حاصل فروش آن ، به حساب سفارش مذكور منظور مي شود. ثبت ارزش فروش 

 اين ضايعات به صورت زير است:

 موجودي ضايعات عادي ***

  سفارش خاص***–    كاالي در جريان ساخت 

 اين حالت خاص سيستم هزينه يابي سفارش كار مي باشد .

 ) ضايعات عادي مشترك بين توليدات :2الف-

در صورتيكه ضايعات عادي ناشي از ساخت يك سفارش خاص نباشد و در اثر فرايند عادي توليد ، بدون 
توجه به نوع سفارش ،ايجاد شود ، بهاي ساخت ضايعات پس از كسر ارزش فروش آنها ، به حساب كنترل 

سربار منظور مي شود . در اين صورت بهاي ساخت ضايعات از بهاي سفارشات يا توليدات(كاالي در جريان 
ساخت) خارج و بحساب كنترل سربار و موجودي ضايعات عادي منظور مي شود كه اين رويداد به صورت زير 

 خواهد بود : 

 موجودي ضايعات عادي***

    كنترل سربار ساخت***

               كاالي در جريان ساخت***

 

 در زمان فروش نيز بانك يا حسابهاي دريافتني بدهكار و حساب موجودي ضايعات عادي بستانكار مي شود.
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 ب) ضايعات غير عادي 

ضايعات غير عادي ، محصوالتي هستند كه ويژگي هاي محصول سالم را ندارند و با انجام دوباره كاري به 
محصول سالم تبديل نمي شوند و دليل اين ناسالمي عواملي است كه قابل كنترل مي باشد و در شرايط كاراي 
عمليات رخ نمي دهند . اين نوع ضايعات قابل پيشگيري است ولي قابل پيش بيني و برآورد نيست . ضايعات 
 غير عادي نيز معموال داراي ارزش فروش هستند و از هر سفارشي كه باشند ثبت زير در دفاتر انجام مي شود:

     موجودي ضايعات غير عادي ***

 زيان ناشي از ضايعات غير عادي***

              كاالي در جريان ساخت-سفارش خاص***

 

در زمان فروش حساب بانك يا حسابهاي دريافتني بدهكار و حساب موجودي ضايعات غير عادي بستانكار مي 
 شود.

 :مثال جامع ضايعات

 ريال مي باشد. در هريك از 2،000،000 ريال است و ارزش فروش آن 5،000،000بهاي ساخت ضايعات 
 مفروضات مستقل زير ثبت الزم در دفاتر انجام مي شود.

  باشد ؛35ضايعات عادي و مختص سفارش ) : 1فرض(

 2،000،000موجودي ضايعات عادي 

 2،000،000 35    كاالي در جريان ساخت-سفارش 

         بابت شناسائي ارزش فروش ضايعات عادي 

 ريال در بهاي ساخت 3،000،000با انجام  اين ثبت فقط بهاي ساخت بازيافت نشده ي ضايعات به مبلغ 
  ريال از بهاي ساخت آن بازيافت و خارج شده است .2،000،000 باقي مي ماند چون 35سفارش 
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  ضايعات عادي و بين سفارشات مشترك باشد؛) :2فرض(

 2،000،000موجودي ضايعات عادي 

 3،000،000    كنترل سربار ساخت 

 5،000،000              كاالي در جريان ساخت 

 

  ضايعات غير عادي باشد ؛:3فرض 

 2،000،000       موجودي ضايعات غير عادي 

 3،000،000زيان حاصل از ضايعات غير عادي 

 5،000،000 سفارش خاص –             كاالي در جريان ساخت 

 

 

 « پرسشها و مسائل فصل چهارم »

 - چه ويژگي هايي منجر به انتخاب سيستم بهايابي سفارش كار مي شود؟1
 - نحوه برخورد با ضايعات در سيستم بهايابي سفارش كار چگونه است ؟2
- آيا شركتي كه از سيستم هزينه يابي سفارش كار استفاده مي كند ، مي تواند به جاي استفاده از 3

سربار جذب شده از سربار واقعي استفاده كند؟ در صورت استفاده از سربار واقعي چه مشكالتي ممكن 
 است پيش بيايد؟

 - چند مثال از شركت هائيكه از سيستم بهايابي سفارش كار استفاده مي نمايند ذكركنيد؟4
- استفاده از سربار جذب شده به جاي سربار واقعي ، در كداميك از سيستم هاي بهايابي ضروري تر 5

 است؟
 الف) سفارش كار                                                                        ب) مرحله اي
 ج) الف و ب                                                                              د) هيچكدام
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 - كارت سفارش در سيستم بهايابي سفارش كار چه نقشي را نمي تواند داشته باشد؟6
 الف) معين كاالي در جريان ساخت                                  ب) معين حساب كاالي تكميل شده

   ج) معين حساب بهاي تمام شده كاالي فروش رفته                 د) معين حساب كنترل سربار
 
- ارسال مواد غير مستقيم به خط توليد در سيستم هزينه يابي سفارش كار به چه حسابي منظور مي 7

 شود؟
 الف)كاالي در جريان ساخت                                          ب) كنترل سربار ساخت 

 ج) كنترل مواد غير مستقيم                                          د) هيچكدام
  شركت بتا در اولين سال فعاليت خود از سيستم هزينه يابي سفارش كار استفاده مي كند و سربار با *

 % دستمزد مستقيم جذب سفارشات مي شود.80يك نرخ يكسان و ثابت بر مبناي 
 ريال 2،600،000 ريال و 1،900،000 به ترتيب 12 و 11مواد مستقيم مصرف شده براي دو سفارش 

 با 21% بهاي ساخت آنهاست . سفارش 125بوده است . بهاي فروش سفارشات طبق قرارداد 
% 40 هنوز تكميل نشده است . 11 ريال به فروش رسيد اما سفارش 2،000،000سودناخالصي معادل 

 11 الي 8 شده است . با توجه به اطالعات فوق به سئواالت 21سربار اين دوره جذب سفارش شماره 
 پاسخ دهيد.

  چند ميليون ريال است؟21- قيمت فروش سفارش 8
  6                          د)4                         ج)10                         ب)8الف)

 - سربار جذب شده اين دوره چند هزار ريال بوده است؟9
 10800                   د)7500                     ج)6000                  ب)5000الف)

  چند هزار ريال بوده است؟21- بهاي اوليه سفارش 10
 5600                    د)5400                     ج)3400                  ب)3000الف)

 - موجودي كاالي در جريان ساخت آخر دوره چند هزار ريال است؟11
 8200                  د)11400                     ج)8100              ب) 10،000الف)

- در سيستم هزينه يابي سفارش كار ، بيمه سهم كارفرما روي حقوق و دستمزد كاركنان توليد ، به 12
 چه حسابي تخصيص مي يابد؟

الف)كنترل حقوق و دستمزد      ب) كنترل سربار جذب شده       ج) كاالي در جريان ساخت             
 د) كنترل سربار ساخت                                             
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- در سيستم هزينه يابي سفارش كار ، بيمه سهم كارفرما روي حقوق و دستمزد كاركنان توليد ، 13
 درچه حسابي انباشت مي شود؟

الف)كنترل حقوق و دستمزد      ب) كنترل سربار جذب شده       ج) كاالي در جريان ساخت             
 د) كنترل سربار ساخت  

 تنها 22  براي ساخت محصول ، از دو مرحله ي ساخت و مونتاژ استفاده مي شود و سفارش *
سفارش در جريان ساخت مي باشد كه در پايان دوره تكميل شده است . بهاي اوليه در هر يك از 

% بهاي دستمزد مستقيم و 80% بهاي تبديل مي باشد و سربار مرحله ي ساخت با نرخ 87.5مراحل 
%دستمزد مستقيم جذب مي شود. كارت سفارش ، اطالعات زير را 50سربار مرحله ي مونتاژ با نرخ 

 بطور ناقص نشان مي دهد.

 جمع مرحله ي مونتاژ مرحله ي ساخت شرح 

 ؟ ؟ ؟ مواد مستقيم
 ؟ ؟ 400000 دستمزد مستقيم 

 400000 ؟ ؟ سربار ساخت

 
  پاسخ دهيد:20 الي 14با توجه به اطالعات فوق به سئواالت 

  چند هزار ريال بوده است؟22- بهاي دستمزد مستقيم به كار رفته براي توليد سفارش 14
 560                     د) 650                     ج)500                     ب) 160الف)

  در مرحله ي ساخت چند هزار ريال است ؟22- بهاي مواد مستقيم سفارش 15
 350                     د) 125                     ج)422                     ب) 230الف)

  چند هزار ريال است ؟22- بهاي اوليه سفارش 16
 840                     د) 960                     ج)1200                     ب) 1480الف)

  چند هزار ريال بوده است ؟22- مواد مستقيم مصرف شده براي ساخت سفارش 17
 320                     د) 280                     ج)650                     ب) 560الف)

  در مرحله ي مونتاژ چند هزار ريال بوده است ؟22- بهاي ساخت سفارش 18
 290                     د) 320                     ج)360                     ب) 400الف)

 - بهاي ساخت كاالي تكميل شده چند هزار ريال بوده است ؟19
 1120                     د) 960                     ج)950                     ب) 1240الف)
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 « فصل پنجم : سيستم بهايابي(هزينه يابي) مرحله اي»

 

 

 موضوعات اصلي :

 - هزينه يابي مرحله اي ، شرايط و شيوه ها 

 - جريان گردش محصول 

 - روش هاي حسابداري هزينه هاي مواد ، دستمزد و سربار كارخانه 

 - گزارش بهاي توليد ؛ محصول نهايي سيستم هاي هزينه يابي 

 - ضايعات عادي و غير عادي 
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همانگونه كه در فصل قبل مطرح شد انتخاب سيستم هزينه يابي توسط شركت ها متاثر از نوع فعاليت و فرايند 

بازاريابي و فروش محصول يا ارائه خدمات مي باشد . گاهي شرايطي پيش مي آيد كه محصوالت همگن بوده و 

براي آنها از مواد ، نيروي كار و ماشين آالت يكساني استفاده مي شود لذا محصوالتي كه توليد مي شود و يا 

خدماتي كه ارائه مي شود كامال همگن بوده و اصوال بهاي آنها نيز يكسان خواهد بود ، از اين جهت سيستم 

هزينه يابي در چنين موقعيتي ، سيستم هزينه يابي مرحله اي خواهد بود. معموال فراهم بودن شرايط زير منجر به 

 استفاده از سيستم هزينه يابي مرحله اي خواهد شد:

 - توليد محصول بصورت انبوه و شركت با توجه به شناخت از بازار ، محصوالت خود را طراحي و توليد مي كند1

- محصوالت توليدي يكسان و همگن بوده و هرنوع محصول داراي ويژگي يكسان است و ويژگي منحصر به فردي 2
 ندارند .

 - به تبع همگن و يكسان بودن محصول ، بهاي تمام شده محصوالت با همديگر برابر و يكسان خواهد بود .3

- قبل از جذب مشتري ، محصول توليد مي شود ، بعبارت ديگر محصول منظر مشتري است نه مشتري منظر محصول 4
- از آنجائيكه معموال محصول منتظر  و معطل مشتري است ، هزينه انبارداري چنين شركت هائي نسبتا قابل توجه 5

 است.

 اين روش در صنايع توليد كننده محصوالت شيمائي ، نفت ، نساجي ، الستيك ، سيمان ، كفش و ...كاربرد دارد.

 جريان گردش محصول 

گردش محصول طي عمليات توليدي مي تواند به طرق مختلف صورت گيرد . در هزينه يابي مرحله اي گردش محصول 
 ميتواند بصورت متوالي ، موازي و انتخابي انجام شود . 

-  گردش متوالي محصول : در گردش متوالي محصول ، عمليات مشابهي روي هريك از اقالم توليد شده انجام مي گيرد . 1
 گردش متوالي محصول به شرح زير است :
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                           دايره مخلوط كردن دايره تصفيه         دايره تكميل و بسته بندي   كاالي ساخته شده

  مواد 
                                   د                                               د                                                        دستمزد 
                                   س                                             س                                                       سربار

  

در اين روش بعد از ارسال مواد به دايره مخلوط كردن ، دستمزد و سربار به مواد مزبور اضافه شده و بعد از 
تكميل به دايره تصفيه انتقال مي يابد . در اين مرحله و يا مراحل بعدي ممكن است مواد ديگري اضافه شود و 

يا اينكه صرفا با اضافه كردن دستمزد و سربار كارخانه (همانطور كه در شكل فوق ديده مي شود ) نسبت به 
 تكميل كاال اقدام شود .

 - گردش موازي محصول 2

در گردش موازي ، برخي عمليات ساخت محصول بطور همزمان انجام شده و سپس در مرحله نهائي جهت 
 تكميل و انتقال به حساب كاالي ساخته شده با يكديگر ادغام ميگردند.

 - گردش انتخابي محصول 3

در گردش انتخابي محصول، كاالي در جريان ساخت مي تواند از مراحل مختلف يا مسيرهاي متفاوتي عبور كند 
و به محصول نهايي مورد انتظار تبديل شود به عنوان مثال دريك كارگاه كيك پزي خمير تهيه شده كيك مي 
تواند در يك حالت مستقيماً به تنور پخت رفته و به شكل يك كيك ساده بسته بندي شد. و در حالت ديگر 

بخشي از خمير كيك مي تواند به مرحله اي ديگر رفته و مواد شكالتي به آن اضافه شده و به تنور پخت وارد 
 شود و به صورت كيك شكالتي بسته بندي گردد.

و يا بخش ديگر از خمير اوليه كيك به مرحله اي وارد شود كه به آن اسانس ميوه افزوده مي شود و به شكل 
 .يك كيك ميوه اي پخته شود و سپس بسته بندي گرد

 
 روش هاي حسابداري هزينه هاي مواد ، دستمزد و سربار كارخانه 

 
 در سيستم هزينه يابي سفارش كار به سفارشات گوناگون منظور مي شد اما در سيستم هزينه يابي هزينه مواد

مرحله اي هزينه مواد بجاي سفارشات مختلف به حساب دواير مصرف كننده منظور و با توجه مباني برآوردي 
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مختلف بين محصوالت گوناگون تسهيم مي شود . در اين روش معموال مواد الزم براي توليد در اولين مرحله 
 توليد مصرف و در مراحل بعدي فقط دستمزد و سربار به آن اضافه مي گردد.

بعنوان مثال اگر يك كارخانه توليد محصوالت شيميائي كه از سه دايره توليدي (مخلوط كردن ، تصفيه كردن و 
تكميل و بسته بندي ) را در نظر بگيريم ، محاسبه هزينه مواد براين اساس معموال مستلزم انجام ثبت زير در 

 دفتر روزنامه است :
 24،500 دايره مخلوط كردن –كاالي در جريان ساخت 

    24،500                                               كنترل مواد  
 

 هم در سيستم هزينه يابي مرحله اي پس از تسهيم بحساب كاالي در جريان ساخت دواير هزينه دستمزد
 مربوطه منظور مي گردد.

 
 29،140 دايره مخلوط كردن –       كاالي در جريان ساخت 

 37310 دايره تصفيه –                كاالي در جريان ساخت 
 32400 دايره تكميل و بسته بندي –كاالي در جريان ساخت 

 16600                                 هزينه اداري و تشكيالتي 
 4550                                       هزينه توزيع و فروش

 120،000                                              كنترل حقوق و دستمزد 
 

سربار كارخانه در سيستم هزينه يابي مرحله اي همانند هزينه يابي سفارش كار بوده و فقط بجاي اينكه بحساب 
 سفارش خاص منظور گردد بحساب دواير مربوطه منظور مي گردد.

 
 28،200 دايره مخلوط كردن –       كاالي در جريان ساخت 

 32،800 دايره تصفيه –                كاالي در جريان ساخت 
 19،800 دايره تكميل و بسته بندي – كاالي در جريان ساخت 

 80،800                                                       كنترل سربار 
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 اجراي سيستم هزينه يابي مرحله اي 

«گزارش بهاي(هزينه) حاصل سيستم هزينه يابي مرحله اي و محصول نهائي آن گزارشي است كه تحت عنوان 

 : ناميده مي شود. اين گزارش داراي پنج قسمت اصلي است توليد»

 صورت گردش جدول مقداري توليد.

 صورت بهاي(هزينه) عوامل توليد منظور شده .

 صورت معادل آحاد تكميل شده .

 صورت محاسبه ريز بهاي(هزينه) هر واحد محصول .

 صورت تخصيص بهاي(هزينه) عوامل توليد به توليدات

 جدول مقداري توليد ، اين صورت نشان دهنده مقدار ورودي هاي هر دايره و مقدار خروجي هاي آن است . *
طبيعي است كه جمع مقادير ورودي بايد با جمع مقادير خروجي برابر باشد. مقادير ورودي شامل موجودي 

كاالي در جريان ساخت اول دوره ، واحد هاي شروع شده به توليد(اقدام به توليد) طي دوره و واحدهاي 
انتقالي از مرحله قبل مي باشد . بديهي است واحد هاي اقدام به توليد فقط در مرحله اول معني دار است اما 

 واحد هاي انتقالي از مرحله قبل در مراحلي به جزء مرحله اول معني پيدا مي كند.

مقادير خروجي شامل كاالي تكميل شده ، موجودي كاالي در جريان ساخت آخردوره و نيز ضايعات عادي و 
 غير عادي مي باشد.

معموال قسمت مربوط به هزينه ، در گزارش هزينه توليد ، خود به دو بخش تفكيك مي گردد ، يك بخش 
نشانگر هزينه هائي است كه درآن دايره بخصوص واقع گرديده اند منجمله هزينه هاي دايره و جمع كل هزينه 

 ها و هزينه يك واحد كاالي ساخته شده ، و بخش ديگر نمايشگر نحوه تخصيص اينگونه هزينه ها مي باشد.

در ادامه ، گزارشات تهيه شده توسط يك كارخانه سازنده محصوالت شيميائي كه براي ساخت تنها محصول 
خود از سه دايره توليدي (مخلوط كردن ، تصفيه و تكميل و بسته بندي ) استفاده مي كند ، مورد بررسي قرار 

 مي گيرد تا جزئيات مربوط به تهيه گزارش هزينه توليد ، دقيقا تشريح گردد.
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دايره مخلوط كردن اولين دايره توليدي در كارخانه سازنده محصوالت شيميائي است ، همانطوريكه جدول 
 واحد محصول را در اين دوره 50000مقداري گزارش هزينه توليد نشان مي دهد دايره مخلوط كردن توليد 

 واحد به دايره بعد (دايره تصفيه) منتقل شده و كاالي در جريان 45000آغاز نموده است كه از اين مقدار 
 واحد نيز طي عمليات توليدي اين دايره ضايع 1000 واحد بوده و 4000ساخت پايان دوره در اين دايره 

 گرديده است .

 بيانگر تعداد واحد هائي است كه براي آنها مواد ، دستمزد ، و سربار كارخانه بميزان * معادل آحاد تكميل شده
كافي طي دوره صرف گرديده است . براي تعيين بهاي تمام شده يك واحد كاالي ساخته شده ، هزينه هاي مواد 

، دستمزد و سربار به تفكيك بر معادل آحاد مربوطه تقسيم مي گردد. بعبارت ديگر هزينه مواد به معادل آحاد 
تكميل شده از نظر مواد ، هزينه دستمزد به معادل آحاد تكميل شده از نظر دستمزد و همينطور هزينه سربار به 

 معادل آحاد تكميل شده از نظر سربار كارخانه تقسيم مي گردد.

در بسياري از صنايع كه از سيستم هزينه يابي مرحله اي استفاده مي كنند كليه مواد مورد نياز در اولين دايره 
 واحد كاالي در 4000توليدي مصرف مي گردد. در اينجا نيز فرض بر اعمال چنين روشي است . بنابراين 

% تكميل مي باشد ، بنابراين 50% تكميل و از لحاظ دستمزد و سربار 100جريان ساخت پايان دوره از لحاظ مواد
 واحد و از لحاظ دستمزد و سربار 4000موجودي كاالي در جريان ساخت پايان دوره از لحاظ مواد معادل

  واحد كاالي ساخته شده مي باشد.2000معادل 
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 كارخانه سازنده محصوالت شيميائي
 دايره مخلوط كردن 

 1371 گزارش هزينه توليد براي فروردين ماه

 واحد                   واحدجدول مقداري توليد                                                                

 50000  واحد هائيكه طي دوره اقدام به توليد آنها شده است

  45000واحد هاي انتقالي به دايره بعد                                                    

 4000   % تكميل)50% هزينه تبديل 100كاالي در جريان ساخت(مواد

 1000   ضايعات 

                                                                                                                        50000      

 ريال –  ريال          هزينه يك واحد –                                  هزينه كل هزينه هاي منظور شده بحساب دايره

   هزينه هاي اضافه شده در اين دايره :

 0.50     24500مواد                                                                              

 0.62 29140دستمزد                                                                          

        0.60                          28200سربار كارخانه                                                                  

      81840     72/1 

 نحوه تخصيص هزينه هاي دايره 

45000)    انتقالي به دايره بعد × 1/72   )                                                                                    77400 
  كاالي در جريان ساخت پايان دوره :

4000)     مواد                 × 0/50)                                       2000 

4000)دستمزد    × 1/2 × 0/62)                                           1240 

4000) سربار      × 1/2 × 0/60)                                           1200           

                                                                                                                        4440 

 81840         سايرمحاسبات:

45000معادل احاد تكميل شده از لحاظ مواد  + 4000 = 49000 

45000 معادل احاد تكميل شده از لحاظ دستمزد و سربار + 4000 ÷ 2 = 47000   

2914047000 =62/0            2450049000=  50/0محاسبه هزينه مواد ، دستمزد و سربار يك واحد:   
 

           60/0 = 2820047000
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 ، نشانگر هزينه هائي است كه در اولين دايره صرف شده است (ثبت * هزينه هاي منظور شده بحساب دايره

هائي است كه بحساب بدهكار كاالي در جريان ساخت منظور شده است ) كه شامل جمع كل هزينه هاي مواد 

، دستمزد و سربار  و هزينه هاي  يك واحد هريك از آنها مي باشد. در گزارش هزينه توليد واحد مخلوط كردن 

 ريال مي باشد كه در واقع بهاي تمام شده 72/1 ريال و  هزينه يك واحد آن معادل 81840جمع هزينه هاي دايره 

 يك واحد كاالي تكميل شده در اين دايره مي باشد .

 در گزارش هزينه توليد دايره مخلوط كردن ، قسمتي تحت عنوان «هزينه * نحوه تخصيص هزينه هاي دايره -

45000) ريال77400 واحد كاالي ساخته شده و انتقالي به دايره بعد را به مبلغ 45000انتقالي مربوط به  × 1/72) 

81840) ريال باقيمانده 4440نشان مي دهد . مبلغ  − بيانگر بهاي تمام شده كاالي در جريان ساخت  (77400

پايان دوره بوده كه به تفكيك عوامل تشكيل دهنده آن يعني مواد ، دستمزد و سربار و نحوه محاسبه آن در 

  جدول گزارش هزينه توليد نشان داده شده است .

 مراحل عمل مداوم و پيوسته امكان وقوع ضايعاتي از قبيل تبخير ، آب رفتگي و صدمه ديدن را –* ضايعات 

افزايش مي دهد . مديريت واحد تجاري عالوه بر دريافت اطالعاتي در مورد تعداد كاالي ساخته شده ، در 

جريان ساخت و ضايعات ، مايل به دريافت گزارشات مستمر مربوط به مقايسه نتايج واقعي و پيش بيني شده 

نيز ميباشد. از جمله اين گزارشات مقايسه محصوالتيكه توليد آنها در دايره مورد نظر آغاز گرديده با مقادير 

گزارش شده بعنوان واحد هاي ساخته شده و ضايعات مي باشد. يكي از روشهاي مورد استفاده براي انجام اين 

 مقايسه ، تعيين بازده توليد است كه به ترتيب زير محاسبه مي گردد:

= نرخ بازده وزندايره کاالی ساخته شده
وزن مواد منظورشده بحساب 

 ×100 

 نرخ بازده كه بدين ترتيب محاسبه مي شود يكي از ابزارهاي مهم كنترل مصرف مواد است .

 از آنجائيكه واحد هاي ضايع شده باعث كاهش تعداد كاالهاي توليد شده مي شود ، –ضايعات در اولين دايره 

بنابراين هزينه كل ، روي تعداد كاالهاي كمتري سرشكن خواهد شدكه اين موضوع به نوبه خود باعث افزايش 

 بهاي ئتمام شده يك واحد كاالي ساخته شده مي گردد.
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 واحد و 50000در صورت عدم وقوع ضايعات در دايره مخلوط كردن ، معادل احاد تكميل شده براي مواد خام 

=2450050000 واحد مي بود و نتيجتا هزينه مواد بكار رفته در توليد يك واحد48000براي دستمزد و سربار  0/49 

=2914048000، هزينه دستمزد   =2820048000   و هزينه سربار  0/607    مي گردد. ضايعات دايره مخلوط كردن 0/588

 صرفا موجب افزايش بهاي تمام شده واحد هاي سالم باقيمانده مي شود.

 واحد را براي انجام ساير عمليات توليدي ، به دايره تصفيه 45000 دايره مخلوط كردن تعداد –دايره تصفيه 

منتقل كرده است و قبل از انتقال اين واحد ها به دايره تكميل و بسته بندي (سومين دايره توليدي) ، در دايره 

تصفيه مقداري دستمزد و سربار كارخانه جهت كاملتر نمودن آنها صرف ميگردد . هزينه هاي انجام شده در 

دايره تصفيه باعث افزايش بهاي تمام شده يك واحد كاالي ساخته شده دايره و همجنين باعث افزايش يك 

 واحد كاالي ساخته شده بطور كلي مي شود.

در زير گزارش هزينه توليد دايره تصفيه نشان داده شده است كه از برخي جهات با گزارش هزينه توليد دايره 

 مخلوط كردن متفاوت است . 
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 كارخانه سازنده محصوالت شيميائي

 دايره تصفيه 

 1371 گزارش هزينه توليد براي فروردين ماه

 واحد                   واحدجدول مقداري توليد                                                                

 45000  واحد هاي انتقالي از دايره قبل 

  40000واحد هاي انتقالي به دايره بعد                                                    

1كاالي در جريان ساخت (هزينه تبديل 
  3

 3000      تكميل )   

 2000   ضايعات 

                                                                                                                          45000      

 ريال –  ريال          هزينه يك واحد –                                  هزينه كل هزينه هاي منظور شده بحساب دايره

 72/1     77400          هزينه انتقالي از دايره قبل :  

 هزينه هاي اضافه شده در اين دايره :

 0/91   37310دستمزد                                                                         

     0/80                              32800سربار كارخانه                                                                  

 1/71 70110 جمع هزينه هاي اضافه شده

                              08/0        تعديل بابت واحد هاي ضايع شده                                               - 
               51/3                          147510جمع هزينه هاي قابل تخصيص                                            

 نحوه تخصيص هزينه هاي دايره 

40000)    انتقالي به دايره بعد × 3/51   )                                                                                       140400 

  كاالي در جريان ساخت پايان دوره :

1/72) 3000   هزينه تعديل شده دايره قبل + 0/08)                              5400 

3000)دستمزد       × 1/3 × 0/91)                                                     910 

3000) سربار         × 1/3 × 0/80)                                                    800           

                                                                                                                        7110 

  147510جمع هزينه هاي تخصيص يافته                                                                        
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 ساير محاسبات :

40000  معادل احاد تكميل شده از لحاظ دستمزد و سربار + (3000 ÷ 3) = سبه هزينه  دستمزد و سربار     41000

3280041000 =80/0                                   سربار (ريال)    3731041000=  91/0  يك واحد:   دستمزد(ريال) 
 

     

روش محاسبه مبلغ تعديل يك واحد بابت ضايعات:      

= بهاي تمام شده يك واحد كاالي ساخته شده تعديل شده دايره قبل
 هزينه انتقالي دايره قبل

تعداد   هاي واحد سالم دايره تصفيه
 

7740043000= 1/80     08/0= 72/1 – 80/1 

 واحد محصول دريافتي از دايره قبل را به 45000جدول مقداري گزارش هزينه توليد دايره تصفيه ، وضعيت 
 شرح زير نشان مي دهد .

  واحد انتقالي به دايره تكميل و بسته بندي 40000الف)
  واحد كاالي در جريان ساخت پايان دوره 3000ب) 
  واحد ضايعات طي عمليات 2000ج) 

تجزيه و تحليل كاالي در جريان ساخت پايان دوره در اين دايره نشان مي دهد كه كاالهاي مزبور از نظر 

دستمزد و سربار 
 ريال دستمزد 37310 واحد مي باشد . بعبارت ديگر مبلغ 1000 تكميل است كه معادل  13

 واحد از آن به دايره 40000 واحد كاالي ساخته شده پرداخت گرديده است كه 41000دايره تصفيه براي تكميل 

بعد منتقل و مابقي مربوط به كاالي در جريان ساخت پايان دوره مي باشد . هزينه دستمزد يك واحد كاالي 

 كه از تقسيم هزينه كل دستمزد دايره تصفيه بر معادل احاد تكميل شده از لحاظ 91/0ساخته شده معادل 

دستمزد همان دايره بدست مي آيد. هزينه سربار يك واحد كاالي ساخته شده هم در اين دايره از تقسيم هزينه 

 80/0 بدست آمده كه معادل 41000 ريال بر معادل احاد تكميل شده دستمزد يعني 32800سربار اين دايره يعني 

 مي باشد. 
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در دايره تصفيه چون مواد جديدي به محصول اضافه نشده است ، بنابراين هزينه يك واحد كاالي ساخته شده 

0/91در اين دايره معادل  + 0/80 =   مي باشد . 1/71

دايره تصفيه عالوه بر مسئوليت محاسبه هزينه هاي دستمزد و سربار صرف شده در دايره خود ، مسئوليت هزينه 

 ريال مي باشد كه هنگام انتقال 77400هاي انتقالي از دايره قبل را نيز بعهده دارد. هزينه انتقالي به دايره تصفيه 

 آنها به دايره تصفيه ، ثبت زير در دفتر روزنامه بعمل مي آيد. 

 77400كاالي در جريان ساخت دايره تصفيه 

 77400              كاالي در جريان ساخت دايره مخلوط كردن

 ريال و 77400حساب كاالي در جريان ساخت دايره تصفيه بابت هزينه انتقالي از دايره مخلوط كردن به مبلغ 

  ريال بدهكار مي گردد.70110همچنين بابت هزينه دستمزد و سربار كارخانه واقع شده در دايره تصفيه به مبلغ 

 بهاي تمام شده يك واحد از كاالهاي انتقالي از دايره مخلوط –وقوع ضايعات در دوايري غير از دايره اول 

 واحد از اين 2000 ريال بوده است . ولي از آنجائيكه 72/1واحد) به دايره تصفيه برابر 45000كردن (

 72/1محصوالت طي عمليات توليدي دايره تصفيه شده است ، لذا بهاي تمام شده يك واحد كاالي انتقالي (

 ريال ثابت مي ماند 77400ريال) لزوما بايد تعديل گردد. جمع هزينه هاي انتقالي به دايره تصفيه به همان مبلغ 

 واحد در دايره 2000 واحد محصول ساخته شده جذب گردد. ضايع شدن 43000و اكنون اين هزينه بايد توسط 

 ريال افزايش مي يابد كه بعنوان 08/0تصفيه باعث مي شود كه بهاي تمام شده يك واحد كاالي انتقالي به مبلغ 

 تعديل واحد هاي ضايع شده در گزارش هزينه توليد عنوان مي گردد.

بهاي تمام شده يك واحد كاالي ساخته شده در دايره تصفيه از جمع  بهاي تمام شده يك واحد كاالي ساخته 

شده انتقالي از دايره مخلوط كردن و هزينه هاي اضافه شده در دايره تصفيه و هزينه واحد هاي ضايع شده 

1/72حاصل مي گردد. + 1/71 + 0/08 = 3/51  

در بسياري از اوقات ماهيت عمليات توليدي بنحوي است كه جلوگيري از وقوع ضايعات غير ممكن مي باشد ، 

بعبارت ديگر تعدادي از محصوالت بصورت عادي در جريان عمليات توليدي ضايع مي گردند . در روش 
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معمول حسابداري ، ضايعات عادي بصورت يك هزينه جداگانه نشان داده نمي شودبلكه هزينه اينگونه ضايعات 

 روي واحدهاي سالم توليد شده تسهيم مي گرددو در اين حالت ثبتي از بابت ضايعات عادي صورت نمي گيرد.

اگر ضايعات حاصله در نتيجه عدم مهارت كارگران و يا بصورت هاي غير عادي ديگر اتفاق افتد ، الزم است 

 هزينه اينگونه ضايعات در حسابي تحت عنوان ضايعات غير عادي ثبت شود . 

 در محاسبه بهاي تمام شده كاالي در جريان ساخت پايان دوره هر دايره (غير از دايره اول )  توجه : *

 هزينه تعديل شده دايره قبل نيز بايد منظور گردد. 

 واحد را براي انجام عمليات توليد پاياني  ، به دايره 40000دايره تصفيه تعداد دايره تكميل و بسته بندي - 

تكميل و بسته بندي كه سومين و آخرين دايره توليدي مي باشد منتقل كرده است. واحد هاي تكميل شده در 

اين دايره به انبار كاالي ساخته شده منتقل مي گردد . بنابراين در گزارش هزينه توليد دايره تكميل و بسته بندي 

  استفاده شده است  « انتقال به انبار كاالي ساخته شده » عبارت جديد از« انتقال به دايره بعد »  بجاي عبارت

 ثبت روزنامه انتقال هزينه هاي دايره تصفيه به دايره تكميل و بسته بندي به شرح زير مي باشد: 

 140400كاالي در جريان ساخت دايره تكميل و بسته بندي 

 140400                             كاالي در جريان ساخت دايره تصفيه 

ثبت روزنامه انتقال كاالي ساخته شده دايره تكميل و بسته بندي به انبار كاالي ساخته شده به شرح زير مي 

 باشد: 

 176750كاالي ساخته شده

 176750كاالي در جريان ساخت دايره تكميل و بسته بندي 

در زير گزارش هزينه توليد دايره تكميل و بسته بندي نشان داده شده است و بهاي تمام شده يك واحد كاالي 

ساخته شده با استفاده از روشهائي كه قبال در گزارش هزينه توليد دواير قبل مورد بحث قرار گرفت ، محاسبه 

 مي گردد.
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 كارخانه سازنده محصوالت شيميائي
 دايره تكميل و بسته بندي 

 1371 گزارش هزينه توليد براي فروردين ماه

 واحد                   واحدجدول مقداري توليد                                                                

 40000  واحد هاي انتقالي از دايره قبل 

                        35000واحد هاي انتقالي به انبار كاالي ساخته شده                                   

1كاالي در جريان ساخت (هزينه تبديل 
  4

 4000      تكميل )   

 1000   ضايعات 

                                                                                                                          40000      

 ريال –  ريال          هزينه يك واحد –                                  هزينه كل هزينه هاي منظور شده بحساب دايره

 51/3      140400           هزينه انتقالي از دايره قبل :  

 هزينه هاي اضافه شده در اين دايره :

 90/0   32400دستمزد                                                                         

     55/0                              19800سربار كارخانه                                                                  

 45/1 52200 جمع هزينه هاي اضافه شده

                              09/0        تعديل بابت واحد هاي ضايع شده                                               - 
              05/5                          192600جمع هزينه هاي قابل تخصيص                                             

 نحوه تخصيص هزينه هاي دايره 

35000)    انتقالي به دايره بعد × 5/05   )                                                                                       176750 

  كاالي در جريان ساخت پايان دوره :

3/51) 4000   هزينه تعديل شده دايره قبل + 0/09)                              14400 

4000دستمزد       × 1
  4 × 0/90)                                                      ( 900 

4000) سربار          × 1
  4 × 0/55)                                                      550           

                                                                                                                        15850 

  192600جمع هزينه هاي تخصيص يافته                                                                         
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 ساير محاسبات:

35000 معادل احاد تكميل شده از لحاظ دستمزد و سربار + (4000 ÷ 4) = 36000     

                                      3240036000=  90/0  محاسبه هزينه  دستمزد و سربار يك واحد:   دستمزد(ريال) 

1980036000 =55/0 سربار (ريال)
 

     

روش محاسبه مبلغ تعديل يك واحد بابت ضايعات:      

= بهاي تمام شده يك واحد كاالي ساخته شده تعديل شده دايره قبل
 هزينه انتقالي دايره قبل

تعداد   هاي واحد سالم دايره تصفيه
 

14040039000= 3/60     09/0= 51/3 – 60/3 

 

 

 « پرسشها و مسائل فصل پنجم »

 - شركت ها و موسسات در چه شرايطي از سيستم هزينه يابي مرحله استفاده مي كنند؟1

 - سه مورد از جريان گردش محصول را نام برده و توضيح دهيد؟2

 - قسمت هاي مختلف يك گزارش هزينه توليد را نام برده و توضيح دهيد؟3

 - انواع مختلف ضايعات را نام برده و در خصوص نحوه عمل حسابداريآن توضيح دهيد؟4
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 براي خرداد ماه 2- شركت خليج فارس از سيستم هزينه يابي مرحله اي استفاده مي كند . هزينه دايره توليدي 5
 به شرح زير مي باشد:

           شرح                                              ريال                         ريال 
 

 200000      هزينه انتقالي از دايره قبل  

  :2هزينه اضافه شده در دايره 

   100000مواد                                                    

   30000دستمزد                                                

 20000سربار                                                  

                                                                                      150000     

  بدست آمده است :2اطالعات زير از جدول مقداري توليد دايره 

                                                             واحد

 500 واحد هاي دريافتي 

 400 واحد هاي ارسالي 

 100 واحد هاي در جريان ساخت 

% تكميل 30% واحدها 20% تكميل ، 40% واحد ها 50درجه تكميل واحد هاي در جريان ساخت عبارتست از : 
 % تكميل 20% واحدها 30و 

  براي خرداد ماه2مطلوبست : تهيه گزارش هزينه توليد دايره
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 فصل ششم

 تخصيص بهاي خدمات دواير پشتيباني

 موضوعات اصلي :

 دواير عملياتي و دواير پشتيباني 

 ضرورت تسهيم بهاي خدمات دواير پشتيباني 

 مباني تسهيم ، تعريف و اولويت ها

 روش هاي تسهيم 

 

 

 بطور كلي دواير و مراكز فعال در هرشركت را مي توان به دو دسته تقسيم كرد: 

 - دواير عملياتي (توليدي)1

 - دواير پشتيباني (خدماتي)2

 ، دوايري است كه مستقيما در توليد و يا ارائه خدمات به مشتريان نقش دارند و نقش منظور از دواير عملياتي

 آنها در محصول براي مشتريان ملموس ، قابل درك و يا قابل رويت است . 

 ، دوايري است كه بطور مستقيم در توليد يا ارائه خدمات به مشتريان نقش ندارند و منظور از دواير پشتيباني

فعاليت آنها ، در محصول خود را نشان نمي دهد . اين دواير به ساير دواير ، خدمات پشتيباني ارائه مي دهند و 

 عمدتا خدماتي هستند . 

 اهداف تخصيص بهاي خدمات دواير پشتيباني 
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بهاي عوامل غير مستقيم در اكثر موارد بخش قابل توجهي از بهاي ساخت را تشكيل مي دهد بنابراين الزم است 

 به موضوع تعيين بها تسهيم شود . اهداف اصلي تسهيم هزينه هاي دواير پشتيباني به شرح ذيل مي باشد :

- ارائه ي اطالعات براي تصميم گيري هاي اقتصادي ،اگر هدف از تعيين بها تصميم گيري باشد ، الزم است 1

بهاي تمامي عوامل موثر بر موضوع تعيين بها لحاظ شود تا تصميم گيري جامع و مستدل باشد . براي مثال اگر 

هدف از تعيين بها ، تعيين قيمت فروش باشد ، در نظر نگرفتن بهاي عوامل غير مستقيم اشتباه بزرگي خواهد 

 بود كه ممكن است منجر به تعيين قيمت نامناسب و زيان دهي شركت گردد.

- ايجاد انگيزه در كاركنان و مديران ، اگر هدف ايجاد انگيزه در كاركنان و مديران باشد ، ارزيابي عملكرد 2

بخش ها و مراكز برمبناي كاهش بهاي ساخت با حفظ كيفيت محصول و معيار قراردادن سادگي و ارزاني 

 ساخت محصوالت مد نظر خواهد بود.

محاسبه بهاي ساخت موجوديها جهت انعكاس در ترازنامه (گزارشگري خارجي ) ، به منظور گزارشگري - 3

برون سازماني الزم است در تعيين بهاي ساخت ، استانداردهاي حسابداري مالي رعايت شود. طبق استانداردها 

بهاي ساخت شامل كليه عوامل توليد اعم از مستقيم و غير مستقيم است كه عدم رعايت از آن تخطي از 

 استاندارد هاي حسابداري محسوب مي گردد.

 مباني تسهيم 

با توجه به مطالب فوق مي توان گفت بهاي عوامل غير مستقيم بايد تخصيص يابد و براي تخصيص بايد مبناي 
 معقول و منطقي پيدا كرد .

- مبناي علت و معلولي ، براين مبنا مي توان بهاي دستمزد مستقيم و مواد مستقيم مصرف شده را به 1
محصوالت توليد شده تخصيص داد چون تحقق دستمزد مستقيم و مواد مستقيم مصرف شده معلول توليد 

 هستند. 

- مبناي دريافت منافع ، اختصاص سهم بيشتر هزينه به دوايري كه از خدمات يك دايره پشتيباني بيشتر استفاده 2

مي كنند . بعنوان مثال اگر بخواهيم بهاي خدمات دايره رستوران را به دواير فعال در يك شركت تخصيص دهيم 

 ، طبق اين مبنا سهم دايره اي كه از خدمات رستوران بيشتر استفاده كرده است ، بيشتر خواهد بود . 
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- مبناي توان تحمل ، براي مثال اگر تسهيم بهاي خدمات دايره ي رستوران را در يك شركت توليدي در نظر 3

بگيريم ، ممكن است يك دايره خاص بسيار سودآور بوده و تخصيص كل يا بخش عمده ي هزينه دايره ي 

رستوران به آن ، تاثير چنداني در وضعيت آن نداشته باشد در حالي كه در مورد يك دايره ضعيف با سودآوري 

پائين ، ممكن است تخصيص عمده ي بهاي خدمات رستوران به آن ، بسيار حياتي و يا غير قابل تحمل باشدو 

 ادامه فعاليت آن را زير سئوال برد.

- مبناي عدالت و منصفانه بودن ، در برخي از متون تقسيم مساوي هزينه ها بين دواير را معيار انصاف  4

 وعدالت عنوان نمودند . 

 تسهيم بهاي خدمات دواير پشتيباني و روشهاي آن 

هدف از تسهيم بهاي خدمات دواير پشتيباني ، منظور نمودن سربار به توليدات ، كنترل بها و افزايش مسئوليت  

 پذيري و نيز فراهم آوردن اطالعات مفيد براي تصميم گيري و تجزيه و تحليل است .

 براي تسهيم بهاي خدمات دواير پشتيباني انجام مراحل ذيل ضروري است :

  مي نامند.« تسهيم يا تخصيص اوليه »- تخصيص سربار به دواير عملياتي و دواير پشتيباني ، كه اين مرحله را 1

- تخصيص سربار از دواير پشتيباني به دواير استفاده كننده از خدمات آن ، كه اين مرحله را « تسهيم يا 2

 تخصيص » ثانويه مي نامند . 

- تخصيص سربار از دواير عملياتي به موضوع تعيين بها (كاال يا خدمات) كه اين مرحله را «تخصيص نهائي» 3

 مي نامند. بديهي است كه انجام اين مراحل بايد طبق همين ترتيب ، انجام شود.

 تسهيم(تخصيص) اوليه 

 . سربار غير مستقيم و ديگري سربار مستقيمسرباري كه به دواير نسبت داده مي شود دو نوع است ؛ يكي 

 ، سرباري است كه در خود آن دايره رخ مي دهد و ساير دواير در آن سهيم نيستند مانند سربار مستقيم دواير

 برق مصرفي يك دايره خاص كه داراي كنتور برق جداگانه است و به سادگي قابل رهگيري است مانند مواد و
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 دستمزد غير مستقيم ، تعميرات و نگهداري و آب و برق و...

 سربار ناشي از فعاليت هائي است كه در خود آن دايره انجام نمي شود بلكه در ساير  سربار غير مستقيم دواير،

دواير رخ مي دهد يا اينكه همه دواير از آن منتفع مي شوند مانند اجاره و استهالك ساختمان ، روشنائي و... 

چنين سرباري از طريق رهگيري به دواير تخصيص نمي يابد بلكه بايد به گونه اي منطقي و سيستماتيك بين 

 دواير استفاده كننده تسهيم شود .

 تخصيص ثانويه 

در تخصيص ثانويه بهاي خدمات دواير پشتيباني به دواير استفاده كننده تخصيص مي يابد . براي تخصيص بهاي 

 خدمات دواير پشتيباني سه روش متداول وجود دارد :

 روش مستقيم  -1

 روش متوالي (روش قدم به قدم يا يك طرفه ) -2

 روش متقابل (رياضي يا دو طرفه ) -3

 ، در روش مستقيم بهاي خدمات دواير پشتيباني صرفا به دواير عملياتي تسهيم مي شود و از روش مستقيم

خدمات ارائه شده ي دواير پشتيباني به همديگر ، چشم پوشي مي شود. اين روش ساده ترين روش تسهيم 

 است و به لحاظ كاربردي روش مطلوبي نيست . به شكل زير توجه نمائيد 

 

                     
 

                       
 

                  

 

 

   1عملياتي

  2عملياتی 

3عملياتی   

1پشتيبانی   

2پشتيبانی   

3پشتيبانی   
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 ، اين روش بخشي از نواقص روش مستقيم را بر طرف مي كند ، در اين روش كه يك طرفه هم روش متوالي
ناميده مي شود بهاي خدمات اولين دايره اي كه تسهيم مي شود هم به دواير پشتيباني  و هم به دواير عملياتي  

تخصيص مي يابد ، يعني تسهيم بهاي خدمات اولين دايره ي پشتيباني به نحو كامل و صحيح انجام مي شود اما 
وقتي نوبت به تسهيم بهاي خدمات دايره ي پشتيباني دوم مي رسد ، بهاي خدمات آن به دواير عملياتي و ساير 

دواير پشتيباني به استثناي دايره ي پشتيباني اول كه بهاي خدمات آن ابتدا تسهيم شده بود- تسهيم مي شود 
يعني از ارائه ي خدمات پشتيباني دوم به دايره اول اغماض مي شود . البته اين روش كاملتر از روش اول است 

 ولي روش جامعي نيست . به شكل زير توجه نمائيد : 

 

 

 

 

 

 

با توجه به شكل فوق مي توان نتيجه گرفت كه در اين روش اولويت تسهيم از اهميت خاصي برخوردار است و 

بايد در انتخاب آن دقت نمود . براي اولويت بندي تسهيم بهاي خدمات دواير پشتيباني ، روشهاي مختلفي 

 وجود دارد كه در ادامه به آن پرداخته خواهد شد.

- اولويت تسهيم با دايره اي است كه درصد ارائه خدمات آن به دواير پشتيباني ديگر بيشتراست . براين اساس 1

بايد درصد ارائه ي خدمات هريك از دواير پشتيباني را محاسبه نمود و پس از آن نسبت به تسهيم بهاي 

 خدمات آن اقدام نمود.

- اولويت تسهيم با دايره اي است كه جمع بهاي خدمات آن از بهاي خدمات تك تك دواير پشتيباني 2

 بيشتراست يعني براساس بهاي خدمات بيشتر ، ترتيب و اولويت تسهيم مشخص مي شود.

1 عملياتی  

2 عملياتی  

3عملياتی   

1 پشتيبانی  

2 پشتيبانی  

3 پشتيبانی  
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- اولويت تسهيم با دايره اي است كه بهاي خدمات ارائه شده ي آن به دواير پشتيباني بيشتر است كه از طريق 3

  فوق )2 و 1ضرب بهاي خدمات در درصد ارائه ي خدمات به دست مي آيد (حاصلضرب ارقام روش 

روش سوم براي اولويت بندي جامع تر است لذا اولويت بندي بر مبناي اين روش انجام مي شود. اين انتخاب 

از اين جهت قابل دفاع است كه ممكن است درصد ارائه ي خدمات يك دايره ي پشتيباني به ساير دواير 

 پشتيباني زياد باشد اما بهاي خدمات آن چندان با اهمت نباشد .

در اين روش ، تسهيم دواير پشتيباني نسبتا كامل انجام مي شود و كليه روش متقابل (رياضي يا دوطرفه) ، 

دواير عملياتي و پشتيباني استفاده كننده از خدمات دايره ي پشتيباني خاص به استثناي خود آن دايره ، از بهاي 

خدمات آن دايره سهم مي برند يعني بهاي خدمات دايره ي پشتيباني هم به به دواير عملياتي و هم به ساير 

دواير پشتيباني تسهيم مي شود . اين روش عيب روش هاي اول و دوم را برطرف نموده و از نظر تئوري بهترين 

 روش است اما از نقطه نظر اجرا ، روش پيچيده اي است . به شكل زير توجه نمائيد : 

 

 

 

 

 

  

 انجام تسهيم با استفاده از اين روش مستلزم انجام مراحلي است كه به شرح زير مي باشد :

 الف) تعيين درصد ارائه ي خدمات دواير پشتيباني به ساير دواير (اعم از عملياتي و پشتيباني )

ب) بيان بهاي خدمات هريك از دواير پشتيباني به صورت معادله ي خطي(به صورت بهاي خدمات قبل از 
 تسهيم ثانويه آن به اضافه ي درصدي از بهاي خدمات ساير دواير پشتيباني) 

 ج) حل دستگاه معادالت و تعيين بهاي خدمات هريك از دواير پشتيباني پس از تسهيم 

1واحد عملياتی   

2 عملياتیواحد   

3واحد عملياتی   

1دايره پشتيبانی   

2دايره پشتيبانی   

  3دايره پشتيبانی 
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و دو دايره ي پشتيباني « ساخت و مونتاژ»  شركت توليدي آلفا داراي دو دايره عملياتي به نام هاي مثال جامع :

طبق بررسيهاي انجام شده مبناي منطقي براي تسهيم بهاي خدمات  « رستوران و تعميرات » است . به نام هاي

 و « تعداد پرسنل » مي باشد و معيار دريافت منافع براي دايره ي رستوران  « دريافت منافع »دواير پشتيباني

 مي باشد . اطالعات زير در مورد سربار مستقيم ، تعداد پرسنل و سطح «سطح زير بنا »براي دايره ي تعميرات 

 جمع آوري شده است : 1372زير بناي هريك از دواير عملياتي و پشتيباني در مهرماه سال 

  سطح زيربنا–متر مربع  تعداد پرسنل  (ريال)سربار قبل از تسهيم  دايره
 5000 200 2،000،000 عملياتي ساخت
 3000 200 1،000،000 عملياتي مونتاژ

 2000 20 257،000 پشتيباني رستوران
 1000 100 140،000 پشتيباني تعميرات

 11000 520 3،397،000 جمع
 

 اقداماتي كه در اين مسئله انجام مي شود عبارتست از : 

 ) تعيين درصد ارائه ي خدمات هريك از دواير پشتيباني به ساير دواير .1

 ) تخصيص ثانويه به روش مستقيم 2

 ) تخصيص ثانويه به روش متوالي 3

 ) تخصيص ثانويه به روش متقابل 4 

  فوق 2،3،4) مقايسه نتايج بند هاي 5

براي حل اين مسئله بايد براي هر دايره ي پشتيباني ، مبناي خود آن دايره را از محاسبات حذف كرد ) : 1حل(

نفر) و براي دايره 20يعني براي تعيين درصد ارائه ي خدمات دايره رستوران ، تعداد پرسنل دايره ي رستوران (

متر مربع) از محاسبات حذف مي شود . البته همان طوري 1000ي تعميرات ، سطح زير بناي دايره ي تعميرات (

كه در ادامه مالحظه خواهد شد اين محاسبات براي روش متقابل ، ضروري است و براي روش متوالي فقط 

براي اولين دايره ي تسهيم كننده الزم است و در روش مستقيم اصوال اين محاسبات مورد استفاده قرار نمي 

 گيرد (چون خدمات دواير پشتيباني به همديگر ، ناديده گرفته مي شود)
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 دايره ي تعميرات دايره ي رستوران 
 درصد نسبت سطح زيربنا-متر درصد نسبت تعداد نفرات  دايره ي استفاده كننده خدمات

 50  5000 40  200 ساخت 

 30  3000 40  200 مونتاژ

 20  2000 - - - رستوران 

 - - - 20  100 تعميرات 

 100 1 10000 100 1 500 جمع 

 

) : در تسهيم به روش مستقيم ، دواير پشتيباني بهاي خدمات خود را صرفا به دواير عملياتي تسهيم مي 2حل (
كنند . هر چند دواير پشتيباني از خدمات همديگر ، بهره مند مي شوند ولي تسهيمي از اين بابت انجام نمي 

 شود. در روش مستقيم ، نيازي به اولويت بندي دواير پشتيباني جهت تسهيم نيست .

 

هزينه سربار  دايره 
فبل از تسهيم 

 ثانويه

تعداد 
 پرسنل 

نسبت ارائه 
ي خدمات 

 رستوران

مبلغ سهم از 

سربار خدمات 

 رستوران

متر- 

سطح 

 زير بنا

نسبت ارائه ي 
خدمات 
 تعميرات

مبلغ سهم از 

سربار 

خدمات 

 تعميرات

جمع سربار 
تسهيم شده 

به دايره 
 عملياتي 

جمع كل سربار 
 دايره عملياتي

 2،216،000 216،000 87،500  5000 128،500  200 2،000،000 ساخت 

 1،181،000 181،000 52500  3000 128،500  200 1،000،000 مونتاژ

 - - -  - - - - - 257،000 رستوران 

 - - - - - - - - 140،000 تعميرات 

 3،397،000 397،000 140،000 1 8000 257،000 1 400 3،397،000 جمع 
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 در تسهيم به روش متوالي ، اولويت تسهيم از اهميت ويژه اي برخوردار است . همانطوري كه گفته ) :3حل (
شد اولويت بر مبناي بهاي خدمات ارائه شده بيشتر به دواير پشتيباني انجام مي شود . درصد ارائه ي خدمات 

 ريال بود كه حاصلضرب آنها 257،000% و بهاي خدمات آن مبلغ 20دايره ي رستوران به دايره تعميرات 
257000)  ريال 50،400 × خواهد بود يعني ارزش خدمات ارائه شده ي دايره رستوران به دايره (20%

 ريال بوده است . از طرفي ارزش خدمات ارائه شده ي دايره تعميرات به دايره رستوران 50،400تعميرات 
140000) ريال 28000 ×  است بنابراين اولويت تسهيم با دايره رستوران است چون بهاي خدمات ارائه (20%

 شده آن به واحد تعميرات بيشتر است . 

 

هزينه سربار  دايره 
فبل از تسهيم 

 ثانويه

تعداد 
 پرسنل 

نسبت ارائه 
ي خدمات 

 رستوران

مبلغ سهم از 

سربار خدمات 

 رستوران

متر- 

سطح 

 زير بنا

نسبت ارائه ي 
خدمات 
 تعميرات

مبلغ سهم از 

سربار 

خدمات 

 تعميرات

جمع سربار 
تسهيم شده 

به دايره 
 عملياتي 

جمع كل سربار 
 دايره عملياتي

 2،222،425 222،425 119،625  5000 102،800  200 2،000،000 ساخت 

 1،174،575 174،575 71،775  3000 102،800  200 1،000،000 مونتاژ

 - - - - - - - - 257،000 رستوران 

 - - - - - 51،400  100 140،000 تعميرات 

 3،397،000 397،000 *191،400 1 8000 257،000 1 500 3،397،000 جمع 

 

140000جمع بهاي خدمات قابل تسهيم دايره تعميرات *  + 51400 =   مي باشد 191400

  در تسهيم به روش رياضي بايد مراحل زير را طي نمود :) : 4حل (

  )1الف) محاسبه ي نسبت يا درصد ارائه ي خدمات پشتيباني(به شرح بند
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ب)بيان بهاي خدمات دواير پشتيباني به شكل معادالت خطي ، كه اگر براي دايره ي رستوران اين كار انجام 

 ريال ) با سهم دايره ي رستوران از خدمات دايره 257000شود الزم است سربار قبل از تسهيم ثانوي رستوران (

%) اضافه شود . بهاي خدمات دايره ي رستوران و تعميرات به صورت زير خواهد بود (بهاي 20ي تعميرات (

  نشان داده شده است ) CT و بهاي خدمات واحد تعميرات با CRخدمات رستوران با 

CR = 257000   

CT = 140000   

 در معادله ي اولي ،  CTج) مرحله ي سوم ، حل دستگاه معادالت خطي خواهد بود . با قرار دادن مقدار 

 خواهيم داشت : 

CR = 257000   

CR -0/04 CR=257000+28000 

0/96 CR =285000 

 CR = 296875 بهاي خدمات واحد رستوران پس از تسهيم  

   بدست مي آيد :CT در معادله ي دوم ، مقدار CRبا جايگزيني مقدار  

CT=140000+20%(296875) = 199375  بهاي خدمات واحد تعميرات پس از تسهيم  

  به شرح زير انجام مي شود:3 و 1د) مرحله ي چهارم ، تهيه ي جدول تسهيم است كه با استفاده از نتايج بند 
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 دايره

 
هزينه سربار فبل از 

 تسهيم ثانويه

 
درصد ارائه 
ي خدمات 

 رستوران

 

مبلغ سهم از 

سربار خدمات 

 رستوران

 
درصد ارائه 
ي خدمات 

 تعميرات

 

مبلغ سهم از 

سربار خدمات 

 تعميرات

 
جمع سربار 

تسهيم شده به 
 دايره عملياتي

 
جمع كل سربار 

 دايره عملياتي

 2،218،438 218،438 99،688 50 118،750 40 2،000،000 ساخت 

 1،178،562 178،562 59،812 30 118،750 40 1،000،000 مونتاژ

 - - 39،875 20 - - 257،000 رستوران 

 - - - - 59،375 20 140،000 تعميرات 

 3،397،000 397،000 199،375 100 296،875 100 3،397،000 جمع 

 

  فوق2،3،4 مقايسه نتايج بند هاي ) :5حل (

 

 دايره

 

 
 هزينه سربار فبل از تسهيم ثانويه

 
 مبالغ تسهيم به روش مستقيم

 
 مبالغ تسهيم به روش متوالي

 
 مبالغ تسهيم به روش رياضي

 218،438 222،425 216،000 2،000،000 ساخت

 178،562 174،575 181،000 1،000،000 مونتاژ

 - - - 257،000 رستوران

 - - - 140،000 تعميرات

 397،000 397،000 397،000 3،397،000 جمع
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 «پرسشها و مسائل فصل ششم »

 - دايره ي عملياتي و دايره ي پشتيباني را تعريف كنيد؟1

 - مباني تخصيص بها را نام برده و هركدام را توضيح دهيد ؟2

 طبقه ، چهار خانواده زندگي مي كنند . كنتور برق هركدام جداگانه است و يك كنتور 4- در يك آپارتمان 3
اضافي براي برق عمومي وجود دارد . كنتور آب مشترك است و برمبناي تعداد نفرات خانواده ها تقسيم مي 

 وضع مالي خوبي دارند و هزينه نظافت و برف روبي ساختمان و تعميرات و 4شود. خانواده ي ساكن در طبقه 
نگهداري آسانسور را شخصا بعهده گرفته اند . توضيح دهيد كه برق اختصاصي ، برق عمومي ، آب بها و هزينه 

ي نظافت و تعميرات آسانسور بر مبناي كداميك از مباني چهارگانه ، تخصيص مي يابد و كداميك دقيق تر و 
 كداميك بحث برانگيز تر است ؟

 - تخصيص اوليه ، ثانويه و نهائي را توضيح دهيد ؟4

 - روشهاي مختلف تخصيص ثانويه را نام برده و محاسن و معايب هركدام را توضيح دهيد ؟5

- روش هاي مختلف در مورد اولويت تسهيم بهاي خدمات دواير پشتيباني را در روش تخصيص ثانويه 6
 توضيح دهيد؟

 - چرا روش متوالي را روش يك طرفه و روش متقابل يا رياضي را دو طرفه مي گويند؟7

 - در تسهيم به روش متقابل بايد چه مراحلي را طي نمود ؟8
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 فصل هفتم

) هزينه يابي بر مبناي فعاليت 1TActivity1T3T-based 1T3Tcosting) 1T  1 (و مديريت بر مبناي فعاليتTActivity-Based 

Management1T( 

 مقدمه 

با متنوع شدن توليدات و مشتريان يك سازمان ، تخصيص هزينه هاي سربار نيز امري گمراه كننده و تحريف 

كننده بهاي تمام شده توليدات يا خدمات خاص مي گردد . همانطور كه مي دانيم سيستم هزينه يابي بر مبناي 

فعاليت و سيستم هزينه يابي سنتي (مبتني بر حجم ) از لحاظ نحوه تخصيص هزينه هاي سربار با يكديگر 

متفاوتند . بدين معني كه در سيستم هزينه يابي سنتي ، هزينه هاي سربار تنها براساس يك محرك هزينه كه مي 

تواند حجم توليد ، ساعات كار مستقيم ، ساعات كار ماشين يا ميزان دستمزد مستقيم باشد ، تسهيم مي گردد و 

اين نمي تواند مبناي صحيحي براي تسهيم هزينه هاي سربار پديد آورد ، زيرا براي مثال ، محصولي كه چرخه 

عمليات توليدي آن كوتاه است ممكن است به ميزان غير متناسبي از هزينه هاي انبار بهره ببرد . لذا حسابداري 

صنعتي به شكل سنتي پيام نادرستي به مديران مي دهد . اما در سيستم هزينه يابي بر مبناي فعاليت ، تسهيم 

هزينه هاي سربار شامل دو مرحله است كه در مرحله اول فعاليت هاي عمده مرتبط با توليد محصول شناسائي 

مي شوند و هزينه سربار به تناسب منابعي كه در هر فعاليت مصرف مي شود به آن فعاليت ها تخصيص مي يابد 

( انباشت هزينه ) و پس از تخصيص سربارساخت به هزينه انباشت فعاليت ها در مرحله اول  محرك هاي 

هزينه مناسب و مربوط به هريك از فعاليت ها شناسائي مي شوند و در مرحله دوم هزينه هاي هر فعاليت به 

نسبت مقدار مصرف محركهاي هزينه در هريك از خطوط توليد محصول به اين خطوط تخصيص داده مي شود 

. اين سيستم هزينه يابي مي تواند اطالعات بهتري را براي تصميم گيري استراتژيك  مديريت فراهم آورد و به 

تشخيص هزينه هاي بدون ارزش افزوده كمك كند . بنابراين هزينه يابي بر مبناي فعاليت ، كيفيت توليد و هزينه 

 يابي را بهبود مي بخشد.
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 تعاريف : 

در ادبيات حسابداري تعاريف مختلفي از هزينه يابي بر مبناي فعاليت ارائه گرديده است كه در زير به دو مورد 

 از آن اشار مي كنيم :

معتقدند كه هزينه يابي بر مبناي فعاليت يك روش هزينه يابي است كه بهاي تمام شده «مي هر و ديكين» 

 محصوالت را از جمع هزينه فعاليت هائي كه منجر به ساخت محصول مي شوند بدست مي آورد .

مي گويد هزينه يابي بر مبناي فعاليت روشي است كه در آن هزينه ها بر مبناي نسبت سهم فعاليت « هيلتون » 

 هاي صرف شده بوسيله هر محصول ، از يك مخزن هزينه به محصوالت مختلف تخصيص داده مي شود.

 بر فعاليت هائي تاكيد دارند كه براي توليد محصوالت يا ABCباتوجه به تعاريف فوق مي توان نتيجه گرفت كه 

خدمات بايد انجام شوند و سپس هزينه فعاليت ها با توجه به ميزان استفاده هر محصول از فعاليت ها به 

 محصوالت تسهيم مي شود.

 ABCمروري بر تاريخچه 

 برخي نويسندگان حسابداري از به رابطه بين فعاليت و هزينه اشاره 1970 و اوايل دهه 1960در اواخر دهه 

 به دنبال انعكاس ضعف ها و نارسائي هاي سيستم هاي رايج حسابداري در ارائه 1980نمودند . اما در دهه 

اطالعات دقيق هزينه ، توجه جدي در محافل دانشگاهي و حرفه اي به اين رابطه بيشتر جلب گرديد . اين توجه 

 عمدتا براساس پيدايش سه سازه اصلي بود . 

 تغيير نويني بود كه در دنيا جهت معرفي تكنولوژي مدرن ، مكانيزم هاي توليدي جديد در كشورها سازه اول

 فلسفه فكري بسياري از مديران شركت ها 1980 اين بود كه در دهه سازه دومبويژه  در ژاپن رخ داد . 

دستخوش تغيرات عمده گرديد و عالوه بر سودآوري ، رقابت در سطح جهاني ، افزايش رضايت مشتريان ، 

تاكيد بر كنترل كيفيت محصوالت و كاهش هزينه ها نيز جزو اهداف اصلي مديران قرار گرفت . سازه سوم اين 

بود كه عده اي از نويسندگان مذكور ادعا كردند كه سيستم هاي سنتي حسابداري صنعتي نه تنها پاسخگوي 

احتياجات مديران نيست بلكه استفاده از اطالعات حاصل از آنها سبب گمراهي و تصميم گيريهاي نادرست 
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« هزينه يابي بر مبناي مديران مي شود . به دنبال آن ، اين نويسندگان اقدام به معرفي سيستم جديد تحت عنوان 

  نمودند . فعاليت »

  ) چيست ABCسيستم هزينه يابي بر مبناي فعاليت(

در اين روش ، شناسائي فعاليت هاي ارزشمند از يك سو و شناسائي فعاليت هاي بي ارزش از سوي ديگر 

تشويق مي شوند و براي حذف فعاليت هاي بي ارزش كوشش بعمل مي آيد . به بيان ديگر روش هزينه يابي 

بر مبناي فعاليت را مي توان براي شناسائي و حذف فعاليت هايي به كاربرد كه هزينه محصول را باال مي برند 

بدون آنكه ارزش افزوده اي به محصول ايجاد كنند . كاهش در هزينه ها نيازمند تشريك مساعي مديران ، 

كاركنان توليد وفروش ، حسابداران ، مهندسان و ساير دست اندركاران مربوط ، به منظور بررسي كامل و 

 شناخت فعاليت هايي است كه يك محصول مصرف مي كند.

سيستم هزينه يابي بر مبناي فعاليت ، از لحاظ مفهمومي رديابي هزينه هاي مستقيم نظير مواد و دستمزد را بهبود 

نمي بخشد بلكه دقت در تخصيص هزينه هاي غير مستقيم يعني هزينه هاي سربار را كه مستقيما قابل رديابي با 

محصول نيست اما قابل رديابي با فعاليت هاست ، را افزايش مي دهد . روش هزينه يابي مبتني بر فعاليت باعث 

شده است كه حسابداران صنعتي بسياري از هزينه ها را كه تا كنون غير قابل رديابي مي دانستند ، اكنون قابل 

 رديابي با فعاليت ها بدانند.

 نحوه عمل سيستم هزينه يابي بر مبناي فعاليت 

همانطوريكه در مقدمه عنوان شد ، روشهاي بكار گرفته شده در اين سيستم دو مرحله اي است كه منتج به 

تخصيص هزينه هاي سربار به محصوالت يا خدمات توليدي مي شود. در مرحله اول ، فعاليت هاي عمده 

شناسائي و به تناسب منابعي كه در هر فعاليت مصرف مي شود ، هزينه سربار ساخت به آن فعاليت ها تخصيص 

مي بايد . سربار ساخت تخصيص يافته به هر فعاليت با عنوان (هزينه انباشته فعاليت ) شناسائي مي شود. پس از 

 ، محرك هاي هزينه مناسب و مربوط به مرحله اولتخصيص سربار ساخت به هزينه انباشت فعاليت ها در 

 ، هزينه سربار ساخت مربوط به هريك مرحله ي دومهريك از فعاليت ها تشخيص داده مي شوند . سپس در 
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از فعاليت ها به نسبت مقدار مصرف محرك هاي هزينه در هريك از خطوط توليد به اين خطوط تخصيص داده 

 مي شوند . 

 هزينه مواد مستقيم و دستمزد مستقيم تخصيص يافته به هريك از  ABCالزم به يادآوري است كه در سيستم 

محصوالت عينا مشابه سيستم سنتي تخصيص بر مبناي حجم است اما تفاوت كلي در تخصيص سربار ساخت 

  را از سيستم سنتي متمايز مي سازد. طرح جايگزيني دستگاه ABCبه هريك از محصوال ت است كه سيستم  

 هاي خود پرداز بانك بجاي نيروي انساني(تحويلدار) مبتني بر همين سيستم بوده است .

سيستم هزينه يابي بر مبناي فعاليت يكي از سيستم هاي نوين هزينه يابي محصول است و اين سيستم جانشين 

سيستم هزينه يابي سفارش كار و يا مرحله اي نيست بلكه مي تواند همراه با آنها به كار گرفته شود تا اطالعات 

 دقيقتري را در خصوص هزينه ها و در نهايت تصميم گيري هاي اقتصادي مديريت فراهم سازد .

نتيجه گيري اينكه سيستم هزينه يابي بر مبناي فعاليت پديده نويني است كه تفكر هزينه يابي سنتي حسابداري 

مديريت را به شدت دگرگون ساخته است و توجه واحد هاي اقتصادي بسياري را به خود جلب نموده است 

 برخي از مزاياي اين سيتم عبارتند از :

 - بهبود سيستم هزينه يابي و تخصيص هزينه هاي شركت به طور مطلوب تر 1

 - تعيين بهاي تمام شده و قيمت گذاري به صورت منطقي و دقيق تر 2

 - كنترل عمليات شركت و برنامه ريزي و تصميم گيري امور3

 - ارزيابي صحيح تر از عمليات مالي مديران 4

 - حذف فعاليت هاي بدون ارزش افزوده 5

 كار شده است و در  ABCعلي رغم اين مزيت ها ، امروزه فقط در جوامع علمي براي توسعه تئوري و نظري 
صنايع و كارخانجات توليدي كمتر به آن پرداخته شده است . دليل عمده آن عدم آشنائي مديران ، صاحبان 

 صنايع مختلف و پرسنل مربوط و ترس و واهمه از هزينه براي اجراي سيستم است.
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  )1TActivity-Based Managementمديريت بر مبناي فعاليت ( 

تي است كه ضمن آن بنگاه اقتصادي بمثابه مجموعه يريكرد فلسفه مدي ) روABMت ( يت بر مبناي فعاليريمد

ني براي يفرآد درخدمت ارزش يت بايتها در نهايوسته درنظر گرفته مي شود كه فعاليتهاي بهم پياي از فعال

  رند .يان قرار گيمشتر

جاد يتها موجب ايك بنگاه اقتصادي ، انجام فعالين فرض استوار است كه در يت بر ايت بر مبناي فعاليري مد

نه ها قابل اعمال خواهد بود .  يت بر هزيري مد تها ،يت بر فعاليريق اعمال مدين از طرينه مي گردد و بنابرايهز

 

 

 
 

 ABM كرديكه در رويرد ، درحالير صورت مي پذير روشهاي سنتي ، گزارشگري اساساً برحسب دواد

 رديتها انجام مي گيگزارشگري براساس فعال
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ي است كه در عمل به يتهاي فاقد ارزش زايي فعاليت ، شناسايت بر مبناي فعاليريكرد مديگر رويت دياهم

ي هستند يتهايي فعاليتهاي فاقد ارزش زايگر ، فعاليد . به عبارت ديا خدمات نمي افزايسودمندي محصول و 

نگونه يد ، مانند بازرسي محصوالت و جابجائي مواد ؛ ايست وجهي پرداخت نمايكه مشتري بابت آنها حاضر ن

  . ا حذف مي باشنديتها قابل كاهش و يفعال

 اما براي انجام اين مهم ابتدا بايد تحليل فعاليت انجام دهيم اما سوال اينجاست كه اصوال فعاليت چيست و   

تحليل فعاليت چگونه انجام مي پذيرد؟ هر فعاليت يك وظيفه جداگانه و مستقلي است كه توسط يك سازمان 

براي ساخت يا تحويل يك محصول يا خدمت ، تدارك ديده شده است. تحليل فعاليت اصوالً داراي چهار 

 مرحله مي باشد:

- اهداف يك فرآيند را مشخص كنيد يعني مشخص كنيد مشتري از اين فرايند چه خواسته ها يا انتظاراتي  1

 دارد. 
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- از طريق ترسيم نمودار، فعاليت هاي مورد استفاده براي تكميل محصول يا خدمت را از آغاز تا پايان ثبت 2
 كنيد.

 - تمام فعاليت ها را به فعاليت هاي داراي ارزش افزوده و فاقد ارزش افزوده تفكيك كنيد.3

- همواره كارايي فعاليت هاي داراي ارزش افزوده را ارتقا دهيد و برنامه هايي را براي حذف يا كاهش فعاليت 4
  هاي فاقد ارزش افزوده به اجرا درآوريد.

 

مديران بايد فعاليت ها را مورد تجزيه و تحليل قرار داده و آن ها را به فعاليت هاي داراي ارزش افزوده و فاقد 

ارزش افزوده تفكيك كنند . اگر فعاليتي فاقد ارزش افزوده است ، آن ها بايد بكوشند تا آن را حذف يا حداقل 

كاهش دهند. اگر فعاليتي داراي ارزش افزوده است ، بايد به طور مستمر مورد تجديد ارزيابي قرار گيرد تا واقعاً 

 از وجود ارزش افزوده آن كسب اطمينان شود. 
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در حقيقت مديريت مبتني بر فعاليت مي تواند براي شناسايي و حذف فعاليت هايي به كار رود كه با وجودي كه 

به بهاي تمام شده محصول مي افزايند، هيچ ارزش افزوده اي براي محصول ايجاد نمي كنند.  

نكته : اقالم بهاي تمام شده فاقد ارزش افزوده شامل بهاي تمام شده ي فعاليت هايي مي شوند كه  مي  

    به حذف آن ها اقدام كرد.  Uارزش محصولU يا UكارآمديU ، UكيفيتUتوان بدون لطمه زدن به 

 در يك شركت دوچرخه سازي، انبار كردن بدنه هاي دوچرخه ، بيش از حد نياز توليد ، هيچ ارزشي مثال:

براي دوچرخه هاي ساخته شده ايجاد نمي كند . در پي يافتن راه هايي براي حذف انبارداري ، مديريت مي 

) روي آورد. در صورت استفاده از سيستم توليد درست به just-intimeتواند به سيستم توليد به موقع (

موقع شركت مي تواند در وجوه خود صرفه جويي كند بي آنكه لطمه اي به كيفيت محصول نهايي وارد 

  آمده باشد.

 چند نمونه از فعاليت هاي فاقد ارزش افزوده كه مي توان به حذف آن ها پرداخت :
 انبارداري 
 نقل و انتقال اقالم 
 زمان انتظار براي شروع كار 
 فرآيند توليد  

مديريت مبتني بر فعاليت از طريق شناسايي فعاليت هايي كه بيشتر منابع پولي و زماني را به خود اختصاص 

 مي دهند ، به مديريت كمك مي كند تا زمان پاسخ به مشتري كاهش يابد .

همچنين مديريت مبتني بر فعاليت از طريق حذف يا كاهش فعاليت هاي فاقد ارزش افزوده به كاهش زمان 

  پاسخ به مشتري كمك مي كند.
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  بهبود منافع با معرفي فرصتهاي ارزش آفرين 

 .اندازه گيري هزينه منابعي كه در اجراي فعاليتهاي اصلي واحد يا سازمان مصرف مي شوند  

 .تشخيص يا حذف هزينه هايي كه مربوط به فعاليتهاي غير ارزش زا هستند  

 .ايجاد فرايندها و فعاليتهايي كه مشتري حاضر است براي آن پول بپردازد  

 تعيين معيار جهت فعاليتها  

  حمايت از تيم سازي  

  تعيين كارايي و اثربخشي تمام فعاليتهاي انجام شده در واحد يا سازمان  

 

  معرفي فعاليتهاي داراي ارزش افزوده و فعاليتهاي بدون ارزش افزوده 

 مهندسي مجدد و طراحي مجدد ساختار فعاليتها  

 الگوبرداري فعاليتهاي با ارزش افزوده به عنوان ابزار كليدي براي بهبود مستمر  

  توسعه سيستم اندازه گيري كارايي براي بهبود مستمر  

 ABM هشتگانه مراحل

  تعريف دامنه پروژه .1

  شناسايي فعاليتها, منابع و شاخص هاي ستاده  .2

  تحليل جريان عملياتي فرايند  .3
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 جمع آوري داده ها و شناسايي نقش هاي رابط ميان داده ها .4

 تهيه يك مدل كامپيوتري  .5

 ارزش گذاري و اعتبار دادن به مدل .6

 تعبير و تفسير اطالعات جديد .7

 اجرا   .8

 

 ABMداليل به كارگيري 

 قيمت گذاري مجدد محصوالت و بهينه سازي طراحي محصول جديد .1

 كاهش هزينه ها .2

 اثرگذاري بر برنامه ريزي استراتژيك و عملياتي  .3

 ABC در تعامل با ABMويژگي هاي 

  بوده استABC نتيجه بكارگيري موفقيت آميز ABMمدل  .1

  اضافه كرده است.ABC بعد پوياي تازه اي از لحاظ بهبود مستمر فعاليتها به ABMمدل  .2

  مي گيرد.ABC اطالعات مورد نياز خود را از ABM مدل  .3

 

مديريت بر مبناي فعاليت از ابزارهاي مديريت هزينه در محيط اقتصادي پويا جهت خلق ارزش و توانمند 

  ساختن بنگاه هاي اقتصادي است .

 

 پياده سازي سيستم هاي پيشرفته مديريت بهاي تمام شده
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ماداميكه حسابداران با عمليات شركت آشنايي پيدا نكرده اند ، نمي توانند به پياده سازي مديريت مبتني بر 

فعاليت مبادرت ورزند. براي شناسايي فعاليت ها ، حسابداران به همراه نفراتي از بخش هاي توليد، مهندسي ، 

بازاريابي و فروش و ساير بخش هاي شركت ، تيمي را تشكيل مي دهند كه وظيفه آن شناسايي فعاليت هايي 

  است كه اقالم بهاي تمام شده شركت را به وجود مي آورند .

 مشكالت پياده سازي سيستم مديريت مبتني بر فعاليت 

 عدم همراهي افراد با نفوذ سازمان در  انجام اين فرآيند -1

 مقاومت كاركنان ( بزرگترين مانع موجود بر سر راه پياده سازي سيستم مديريت مبتني بر فعاليت )  -2
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