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 « پرسشها و مسائل حسابداري صنعتي يك »

 - وظايف اصلي حسابداري مديريت و هم چنين اصول اخالقي حسابداران مديريت را تشريح نمائيد ؟1

- فرايند قيمت گذاري در بازارهاي رقابتي و غير رقابتي را با هم مقايسه نماييد و نقش حسابداري صنعتي را 2

 در هركدام تبيين كنيد؟

 - تفاوت بين بها، هزينه و زيان را تشريح نماييد؟3

 - طبقه بندي بها بر مبناي رفتار را همراه با مثال بطور كامل شرح دهيد؟4

 - انتخاب سيستم بهايابي به چه عواملي بستگي دارد؟5

 - داليل استفاده از حساب سربار جذب شده چيست و تفاوت آنر را با حساب كنترل سربار توضيح دهيد؟6

 - اضافه (كسر) جذب سربار چه زماني رخ مي دهد و نحوه ي بستن آنرا توضيح دهيد؟7

- اگر بعد از بستن حساب سربار جذب شده ، براي بستن حساب كنترل سربار الزم باشد اين حساب بستانكار شود 8
 مي توان دريافت كه :

- در سيستم هزينه يابي سفارش كار ، بيمه سهم كارفرما روي حقوق و دستمزد كاركنان توليد ، به چه حسابي 9
 تخصيص مي يابد؟

- در سيستم هزينه يابي سفارش كار ، بيمه سهم كارفرما روي حقوق و دستمزد كاركنان توليد ، درچه 10
 حسابي انباشت مي شود؟

 - سه مورد از جريان گردش محصول را نام برده و توضيح دهيد؟11

 - قسمت هاي مختلف يك گزارش هزينه توليد را نام برده و توضيح دهيد؟12

 - انواع مختلف ضايعات را نام برده و در خصوص نحوه عمل حسابداريآن توضيح دهيد؟13



 - دايره ي عملياتي و دايره ي پشتيباني را تعريف كنيد؟14

 طبقه ، چهار خانواده زندگي مي كنند . كنتور برق هركدام جداگانه است و يك كنتور 4- در يك آپارتمان 15
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 ؟

 - روشهاي مختلف تخصيص ثانويه را نام برده و محاسن و معايب هركدام را توضيح دهيد ؟16

 - در تسهيم به روش متقابل بايد چه مراحلي را طي نمود ؟17

 - چه ويژگي هايي منجر به انتخاب سيستم بهايابي سفارش كار مي شود؟18

 - نحوه برخورد با ضايعات در سيستم بهايابي سفارش كار چگونه است ؟19

 - كارت سفارش در سيستم بهايابي سفارش كار چه نقشهائي را مي تواند داشته باشد؟20

 

 « مسائل»

% آن 2% آن غير مستقيم توليد، 30% آن مستقيم توليد ، 50 ريال كه 10،000،000- مبلغ ناخالص حقوق و دستمزد 1
% 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؟

% آن غير مستقيم توليد و 33% حقوق و دستمزد مستقيم توليد ، 52 ريال ، 6،225،000- خالص حقوق و دستمزد 2
% و نرخ ماليات 23% ، نرخ بيمه سهم كارفرما 7مابقي مربوط به كاركنان اداري و فروش مي باشد. نرخ بيمه سهم كارگر

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

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



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

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

  شركت بتا در اولين سال فعاليت خود از سيستم هزينه يابي سفارش كار استفاده مي كند و سربار با يك -3
 % دستمزد مستقيم جذب سفارشات مي شود.80نرخ يكسان و ثابت بر مبناي 

 ريال بوده است . 2،600،000 ريال و 1،900،000 به ترتيب 12 و 11مواد مستقيم مصرف شده براي دو سفارش 
 با سودناخالصي معادل 21% بهاي ساخت آنهاست . سفارش 125بهاي فروش سفارشات طبق قرارداد 

% سربار اين دوره جذب سفارش 40 هنوز تكميل نشده است . 11 ريال به فروش رسيد اما سفارش 2،000،000
  شده است . با توجه به اطالعات فوق به سئواالت ذيل پاسخ دهيد.21شماره 

  چند ميليون ريال است؟21الف- قيمت فروش سفارش 

 ب- سربار جذب شده اين دوره چند هزار ريال بوده است؟

  چند هزار ريال بوده است؟21ج- بهاي اوليه سفارش 

 د- موجودي كاالي در جريان ساخت آخر دوره چند هزار ريال است؟

 

 تنها سفارش در 22  براي ساخت محصول ، از دو مرحله ي ساخت و مونتاژ استفاده مي شود و سفارش -4
% بهاي 87.5جريان ساخت مي باشد كه در پايان دوره تكميل شده است . بهاي اوليه در هر يك از مراحل 

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

 جمع مرحله ي مونتاژ مرحله ي ساخت شرح 

 ؟ ؟ ؟ مواد مستقيم
 ؟ ؟ 400000 دستمزد مستقيم 

 400000 ؟ ؟ سربار ساخت

 
 با توجه به اطالعات فوق به سئواالت ذيل  پاسخ دهيد:



  چند هزار ريال بوده است؟22الف- بهاي دستمزد مستقيم به كار رفته براي توليد سفارش 
  در مرحله ي ساخت چند هزار ريال است ؟22 ب- بهاي مواد مستقيم سفارش 

  چند هزار ريال است ؟22 ج- بهاي اوليه سفارش 
  چند هزار ريال بوده است ؟22 د- مواد مستقيم مصرف شده براي ساخت سفارش 

  در مرحله ي مونتاژ چند هزار ريال بوده است ؟22 ه- بهاي ساخت سفارش 
  ي- بهاي ساخت كاالي تكميل شده چند هزار ريال بوده است ؟

 
 
 

 موفق و پيروز باشيد

 علي رحماني

 


