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حسابداري صنعتي
باسمه تعالى

مقدمه مولف
خداوند سبحان را سپاس مى گذارم كه فرصتى ديگرى را فراهم ساخت تا بتوانم با تاليف كتاب درسى  ً حسابدارى 
صنعتى مقدماتىً  تجربيات آموزشى چهل ساله ى خودرا به جامعه فرهنگى كشور عرضه نمايم ، تا هنرآموزان وهنرجويان 

رشته حسابدارى ، شاخه ى كاردانش بتوانند از مزاياى آن بهره مند شوند .
دنيائــى كــه ما در آن زندگى مى كنيم و دورانى كه درآن به ســرمى بريم ، به طورعميقــى به آموزش مهارت ها، 
يادگيرى مفاهيم و خالقيت ها وابسته است، از همين رو هنرآموزان عزيز رشته ى حسابدارى بايستى بتوانند با استفاده از 
ايده هاى جديد و مهارت هاى كليدى مورد نياز ً حسابدارى صنعتى  ً را درقالبى جديد به دانش آموزان منتقل نمايند. 

تا آنها بتوانند عالوه بردانش هاى نظرى ،   مهارت هاى الزم رانيزفراگرفته ودرمشاغل وابسته به كارگيرند.
امروزه مديران كارخانجات صنعتى ، نيازمند دراختيارداشــتن گزارشات دقيق و صحيحى از عوامل هزينه هاهستند 
تــا درتصميــم گيرى ها براى افزايش يا كاهش توليد ودرســاير موارد مرتبط آنها را به كارگيرند كه متأســفانه اين امر 
درواحدهاى صنعتى وتوليدى به طورسيستماتيك استفاده نمى شود ومسئولين واحدهاكمتر از دانش حسابدارى صنعتى 

بهره مى گيرند.
باتوجه به تجربيات عملى ونظرى ، ضرورت مطالعه ى دقيق فصول اين كتاب را به هنرجويان عزيز توصيه مى نمايم 
و توجه عميق آنان را به فراگيرى هرچه بيشتر مفاهيم آن يادآورمى شوم ، تا هنرجويان عزيز با تالش بيشتر و با فراگيرى 
مهارت ها ، زحمات ارزشــمند اساتيد خودراپاس داشته و با حل تمرين ها، پرسش ها و آزمون هاى كتاب دانش خود 

را توسعه بخشند .
اميدوارم كه كتاب حاضر، خدمتى هرچند ناچيز براى آينده ســازان اين مرزوبوم باشــد و چراغ راهى باشــدتا آنها 

بتوانند درمواقع لزوم از روشنائى هاى آن بهره گيرند.
درخاتمه الزم مى دانم كه از زحمات سركارخانم نورشاهى كارشناس محترم رشته ى حسابدارى دفتر برنامه ريزى 
و تاليف آموزشــهاى فنى وحرفه اى وكاردانش به خاطر مقابله ى متون و چاپ ســپارى كتاب حســابدارى صنعتى ،  

صميمانه قدردانى و تشكر نموده و توفيق روز افزون ايشان را از درگاه احديت آرزو دارم.
  

                                                   ابوالقاسم عشقى
                                                خردادماه سال 1390
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 حسابداري صنعتي
ول 

ل ا
فص مقدمه ناشر

امروزه ً حسابدارى صنعتى ً ازجمله زيرشاخه هاى تخصصى رشته ى حسابدارى است كه به وسعت فراوان در 
كارخانجات صنعتى و توليدى و شــركت هاى معتبر داخلى و بين المللى بكارگرفته مى شــود واستفاده صحيح از اين 

علم قطعاً مى تواند در به روز آورى ً هزينه ـ فايده ً نقش ارزنده اى را ايفاء نمايد.
عليرغم پيشرفت هاى چشگمير ً حسابدارى صنعتى ً در جوامع مختلف،  متأسفانه اين علم هنوز جايگاه واقعى خود 
را در ميهن عزيز اســالميمان به دســت نياورده است  وآموزشهاى  مهارتى شــاخه كاردانش مى تواند در بكارگيرى و 

توسعه اين علم بسيار موثر افتد. 
ً انتشــارات جاريانً  در راستاى واگذارى قسمتى از وظايف ســازمان پژوهش و برنامه ريزى آموزشى به بخش 
خصوصى ، و باهمكارى همه جانبه و بى دريغ دفتر برنامه ريزى وتاليف آموزشــهاى فنى وحرفه اى وكاردانش ، اين 
توفيق را يافته اســت كه درزمره ناشــرين كتاب هاى درسى تخصصى ( مهارتى ) قرارگيرد و تاليف كتاب ً حسابدارى 

صنعتى مقدماتى ً را عهده دار شود.
كتاب حاضر براساس سرفصل هاى مصوب و اهداف مننتخب با زبانى ساده و گويا تأليف شده است تا مجموعه اى 
از اطالعات مورد نياز هنرآموزان و هنرجويان را با ســاختارى منظم به فراگيران هديه نمايد.  در فرآيند تأليف همواره 
سعى ناشربرآن بوده است كه كتابى مناسب براى هنرجويان شاخه ى كاردانش تهيه شود تا بتوانند به نيازهاى آموزشى 

ودرسى خود دست يافته وزمينه هاى تعالى علمى ومهارتى را براى آنان فراهم آورد.
تقاضا داريم استاتيد صاحب نظر و هنرآموزان عزيز سراسر كشور با ارايه رهنمودهاى سازنده و پيشنهادهاى ارزنده 
ما را دربهبود كيفى كتاب و مسيرى كه برگزيده ايم ياور و رهنمون باشند. دراين صورت اهداف آموزشى كتاب بيش 

از پيش تحقق مى يابد و روز به روز به مراحل واقعى خود نزديك ترمى شود.
درخاتمه ضمن آرزوى ســعادت و بهروزى براى همه ى عزيزان برخود فرض مى دانم كه از زحمات شــبانه روزى 
اســتاد ارجمند جناب آقاى ابوالقاســم عشقى كه باتجربه ى چهل ســاله خود ، با دانش فراوان وقلمى شيوا براى تأليف 

كتاب ً حسابدارى صنعتى مقدماتى ً همت گماشته اند صميمانه قدردانى وسپاس گذارى نمايم.
از خداوند متعال براى همه ى مناديان علم ، توفيق روز افزون آرزومنديم.

                     انتشارات جاريان
                    خرداد ماه 1390
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 حسابداري صنعتي
ول 

ل ا
فص فصل اول :

آشـنائى مقدماتى با مفاهيم حسـابدارى صنعتى  

هدفهاى رفتارى فصل اول : درپايان اين فصل از هنرجويان  محترم انتظار مى رود :
1. مفهوم حسابدارى صنعتى ( بهاى تمام شده ) را بيان نمايند.

2. اهميت وكاربرد حسابدارى صنعتى را شرح دهند.
3. اطالعات اوليه حسابدارى صنعتى را بيان نمايند.

4. اصطالحات متداول در حسابدارى صنعتى را شرح دهند.
5. جايگاه حسابدارى صنعتى در واحدهاى توليدى را توضيح دهند.

6. كاربرد حسابدارى صنعتى در ساير موسسات را توضيح دهند.
7. وظايف حسابدارى صنعتى را شرح دهند.

8. عوامل تشكيل دهنده بهاى تمام شده را نام ببرند.
9. حساب كنترل كاالي درجريان ساخت وعواملى كه به اين حساب بدهكار يا بستانكار مى شوند را شرح دهند.

10. نمودار گردش هزينه ها را ترسيم نمايند.
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1ـ شناخت حسابدارى صنعتى
1ـ1ـ  آشنائى مقدماتى بامفاهيم حسابدارى صنعتى

درجهان ( امروز با گســترش و تنوع  فعاليتهاى توليدى وخدماتى همچنيــن پيچيدگى روز افزون در زمينه تجارت 
وصنعت . لزوم تفكيك رشــته ها و شــاخه هاى تخصصى حســابدارى احســاس مى شود. اهم رشــته هاى تخصصى 

حسابدارى به اين قراراست.
1ـ حســابدارى مالى  2ـ  حســابدارى صنعتى  3ـ حســابدارى مديريت  4ـ حســابدارى دولتى  5ـ  حسابرســى  6ـ 

حسابدارى مالياتى .دراين قسمت به طور خالصه درمورد بعضي از اين رشته هاي تخصصي توضيح داده مي شود.
* حسابدارى مالى :

اين رشته از حسابدارى ، روش ثبت رويدادهاى مالى واحد تجارى و نحوه تهيه صورتهاى مالى و گزارش اطالعات 
به گروه هاى ذينفع شامل (سرمايه گذاران فعلى و آتى ، اعتبار دهندگان ، مراجع قانونى ، نهادهاى دولتى و ...) مرتبط 

با واحدهاى تجارى رادربرمى گيرد.

* حسابدارى مديريت
مديران واحدهاى تجارى با استفاده  از اطالعات جمع آورى شده رشته حسابدارى مديريت . امكان برنامه ريزى ، 
هدايت و كنترل عمليات واحد تجارى تحت نظارت خود را خواهند يافت. فعاليتهاى اين رشته از حسابدارى به صورت 

كلى در حوزه زير مطرح مى شود:
1. حســابدارى عمومى : شــامل ثبت رويدادها ، جمع آورى داده ها ، تهيه گزارش جهت استفاده كنندگان سطوح 

مختلف مديريت مى باشد.
2. حسابرســى داخلى : حسابرســى يكى از اركان اساسى كنترل به شمار مى آيد. وظيفه حسابرسى داخلى . ارزيابى 
كارائى و كنترل هريك از بخشــهاى مختلف واحد تجارى نســبت به انجام وظايف معمــول ، گزارش يافته ها و ارايه 

پيشنهادهاى اصالحى به مديران ارشد مى باشد.
3ـ بودجه بندى : اطالعات الزم پيرامون عمليات آتى واحد تجارى و زمان اجراى آن را مشخص مى نمايدو دراين 
راســتا الزم است. ابتدا برنامه ريزى عمليات با اســتفاده از اعداد و ارقام بيان شود. اجراى برنامه ها مستلزم صرف منابع 

مالى مى باشد تا وجوه محدود واحد تجارى به بهترين نحو به مصرف برسد.
* حسابرسى 

جمع بندى ، رســيدگى به اســناد ومدارك وتطبيق آنها با رويدادهاى مالى واقعى كه در واحد تجارى انجام شــده 
با رعايت الزامات قانونى درچارچوب اصول پذيرفته شــده حســابدارى وحسابرســى جزء وظايف عمده اين بخش از 
حســابدارى است. حوزه عمليات حسابرســى داراى دوبخش اصلى شامل حسابرســى داخلى وحسابرسى خارجى كه 

تحت عنوان حسابرسى مستقل شناخته شده مى باشد.
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فص * حسابدارى مالياتى 

اين رشته ازحسابدارى با استفاده از قوانين مالياتى . درآمد مشمول ماليات واحدهاى تجارى را تعيين نموده و دولت 
رانسبت به دريافت حقوق قانونى خود يارى مي نمايد.

*حسابدارى دولتى 
وظيفه اصلى حســابدارى دولتى تهيه اطالعات مربوط به فعاليتهاى مالى وزارتخانه ها و موسســات دولتى مى باشد. 
كه بودجه مربوط به آنها بوســيله قوه مقننه تصويب شــده و بر اســاس رديف بودجه تعيين شده فعاليت مالى آنها انجام 

مى شود.
موضوع حســابدارى دولتى عبارت از نگاهدارى حســابها و ثبت عمليات مربوط به موسسات و سازمانهاى دولتى يا 

موسسات تابعه آن مى باشد.
* حسابدارى صنعتى

عنوان كتاب حاضر حســابدارى صنعتى يا حســابدارى بهاى تمام شده مى باشد. لذا از اين پس به تشريح و توضيح 
عنوان مورد بحث مى پردازيم.

2-1- تعريف حسابدارى صنعتى 
براى حســابدارى صنعتى ( حسابدارى بهاى تمام شده ) تعاريف بســيارى ارائه گرديده است كه دو تعريف زير از 

آن جمله مى باشد.
حسـابدارى صنعتى  بخشى از سيســتم علمى اطالعات حسابدارى است كه اطالعات مربوط به هزينه هاى ساخت 

محصول براى استفاده در حسابدارى مديريت و حسابدارى مالى را جمع آورى ، پردازش و ارائه مى نمايد.
حســابدارى صنعتى به شاخه اى از حسابدارى اطالق مى شود كه جمع آورى اطالعات مربوط به عوامل هزينه ، 
محاســبه بهاى تمام شــده محصوالت و خدمات ، همچنين ارايه روشهاى تقليل بهاى تمام شده توليد از طريق تجزيه و 

تحليل گزارشها وبررسى شيوه هاى توليد را عهده دارمى باشد.

3-1- اهميت حسابدارى بهاى تمام شده 
حســابدارى بهاى تمام شــده با بكارگيرى سيستمها ، روشها و شــيوه هاى متداول و مخصوص به خود. مديريت را 
جهت برنامه ريزى ، كنترل وارزيابى نتايج عمليات مجهز نموده و نقش بازوى مديريت دربرنامه ريزى و كنترل فعاليتها 

را ايفامى نمايد.
اين شــاخه از حســابدارى، مديريت را دربرآورد و جمع آورى اطالعات مربوط به عوامل هزينه شامل ( هزينه مواد 
اوليه ، هزينه حقوق و دســتمزد و ســاير هزينه هاى توليدى) يارى مى نمايد. اين عمل به مديران امكان مى دهد تاجهت 
افزايش توليد با توســعه تاسيســات و تغيير ماشــين آالت ازطرق مختلف مانند خريد، تعويض ، ، ســاخت و يا اجاره 
تاسيســات وماشــين آالت جديد تصميم گيرى نمايند. همچنين برآورد و جمع آورى اطالعــات مى تواند مديران را 

درجهت كاهش توليد ( درشرايط نامناسب) يارى نمايد.
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به طور مثال . اگر مديران يك واحد توليدى تصميم داشته باشند توليد را افزايش دهند مى توانند ماشين آالت مورد 
نياز خودرابه يكى از طرق زير تهيه نمايند.

     1.  خريد ماشين آالت جديد
     2.   اجاره ماشين آالت موردنياز.

     3.   تعويض ماشين آالت موجود با ماشين آالت جديد.

حسابدارى بهاي تمام شده مى تواند با برآورد هزينه هاى الزم براى استفاده هريك از شيوه هاى فوق . بهاى تمام شده 
محصول ساخته شده در هر شيوه را نيز برآورد نمايد. دراين صورت مديريت با درنظرگرفتن امكانات و محدوديتهاى 
واحد تجارى و باتوجه به برآوردهاى انجام شــده در حســابدارى صنعتى  مى تواند بهترين و باصرفه ترين راه ممكن را 
انتخاب و به مرحله اجرا در آورد. همچنين مديران با استفاده از اطالعات ارائه شده بوسيله حسابدارى صنعتى . دواير و 

مراكزى را كه كارائى كمترى دارند و يا وظايف خود را به درستى انجام نداده اند. شناسائى مى نمايند.

4-1- وظايف حسابدارى صنعتى
به طور خالصه وطايف حسابدار صنعتى عبارت است از :

1.  ايجاد روش ها وشيوه هاياعمال كنترل درجهت كاهش معقوق هزينه ها.
2.  كمك به مديران در جهت اجراى برنامه ها.

3.  ارزيابى موجودى هاى جنســى ( موجودى مواد ، موجودى كاالى درجريان ســاخت و موجودى كاالى ساخته 
شده ) به   منظور هزينه يابى و قيمت گذارى آنها ونيز ارائه روشهاى كنترل مقدارى موجودى ها.

4.  راهنمائى مديريت درجهت تصميم گيرى هاى نهائى به منظور انتخاب بهترين راه حل از راه حلهاى موجود.
5.  پيش بينى و برآورد هزينه هاى توليد براى يك دوره معين ( ازطريق تنظيم بودجه )

6.  جمع آورى ، تفكيك ، ثبت و تسهيم هزينه ها.

5-1-  كاربرد حسابدارى بهاى تمام شده .
اســتفاده ازحســابدارى صنعتى و نتايج حاصل از آن تنها به موسسات توليدى محدود نمى شود. بلكه موسسات غير 
توليدى شــامل اكثرموسســات خدماتى (بيمارستانها، موسسات آموزشى ، شــركتهاى بيمه ، شركتهاى حمل ونقل بار 
ومســافر ، عمده فروشان وادارات دولتى ) نيز مى توانند ازحسابدارى صنعتى و نتايج حاصل از آن جهت محاسبه بهاى 

تمام شده خدماتى كه ارائه مى دهند ونيز جهت افزايش كارائى فعاليتهاى خود استفاده نمايند.
به عنوان مثال . دريك بيمارســتان امكان محاســبه بهاى تمام شده يك تخت بيمارســتانى درمدت يك روز بدون 
درنظرگرفتن ســاير خدمات ارائه شــده به بيمار وجوددارد كه آنرا اصطالحاً ( تخــت روز) مى نامند. همچنين دريك 
واحد آموزشــى مانند هنرســتانها ودانشكده ها با استفاده از روشها و شــيوه هاى موجود درحسابدارى صنعتى مى توان 
هزينه آموزشــى يك دانش آموز يا يك دانشــجو دريك ترم تحصيلى ويا حتى براى گذراندن يك واحد درســى و 
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فص يا هزينه يك ســاعت درســى دريك كالس رامحاسبه نموده همچنين شــركتهاى حمل ونقل بار و  مسافر با استفاده از 

حســابدارى صنعتى مى توانند هزينه حمل ونقل يك تن بار و يا جابه جائى يك مسافر درطول يك كيلومتر رامحاسبه 
نمايند. كه اصطالحاً به آن تن كيلومتر ويامسافر كيلومتر گفته مى شود.

با توجه به مثالهاى ارائه شده به كاربرد حسابدارى صنعتى درموسسات غيرتوليدى پى مى بريم ولى مهمترين كاربرد 
حســابدارى صنعتى محاسبه بهاى تمام شده محصوالت ساخته شــده درواحدهاى توليدى است . بهمين جهت مباحث 

ارائه شده دراين كتاب عمدتاً به اين موضوع اختصاص دارد.

6-1-  اصطالحات متداول درحسابدارى بهاى تمام شده 
علــوم وفنون هريــك داراى اصطالحات خاص خود مى باشــند كه با بكارگيرى اين اصطالحــات . درك مطالب 
مربوط به آن علوم و فنون ســاده ترخواهد شــد. برهمين اساس حسابدارى بهاى تمام شده نيز داراى اصطالحاتى است 
كه هركدام نشانگر مفهوم خاصى مى باشند. دراين قسمت به توضيح بعضى از آنها مى ردازيم تافراگيرى مطالب بعدى 

براى مطالعه كنندگان آسانتر شود.
1-6-1- هزينه يابى 

محاسبه بهاى تمام شده كاالى ساخته شده ومحاسبه بهاى تمام شده موجودى كاالى درجريان ساخت را 
اصطالحاً هزينه يابى گويند.

2-6-1- توليد
 عبارت از تغيير شــكل و ياتغيير ماهيت مواد . طى مراحل مختلف به كاالى ساخته شده مى باشد به طورى كه پس 
از اين تغيير مواد خام، ديگر شــكل و ماهيت قبلى را نداشــته باشــد  . به عنوان مثال . دركارخانه هاى ذوب آهن سنگ 

آهن را  به آهن ورق ، تير آهن و ... تبديل مى نمايند.
3-6-1- عوامل بهاى تمام شده

عبارت از هزينه هائى است كه براى ساخت محصول به مصرف مى رسند كه شامل مواد اوليه ، دستمزد و ساير هزينه 
ها (سربارساخت ) مى باشند.

4-6-1- كاالى ساخته شده 
به محصوالتى گفته مى شود كه فرآيند توليد را طى نموده و اصطالحاً تكميل شده و براى فروش آماده باشند.

5-6-1-  كاالى درجريان ساخت
 به محصوالت ياموجودى هائى اطالق مى شود كه ساخت آن هنوز به پايان نرسيده وتكميل نشده باشند.

به عنوان مثال : دريك پااليشــگاه . نفت خام كه به عنوان مواد اوليه مى باشــد دريك فرآيند توليد به محصوالت و 
فرآورده هائى مانند بنزين هواپيما ، بنزين ســوپر ، بنزين معمولى ، نفت ســفيد ، نفت گاز ، نفت كوره ، قير و ... تبديل 

مى شود.
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7-1- جايگاه حسابدارى بهاى تمام شده 
باتوجه به تخصصى شــدن موضوع هزينه يابى و افزايش حجم فعاليتها درموسسات توليدى ، همچنين لزوم تفكيك 
هزينه ها ومحاســبه بهاى تمام شــده محصوالت ساخته شــده ، به منظور دســتيابى به اهداف مورد انتظار ، ايجاد دايره 

حسابدارى صنعتى به موازات دايره حسابدارى مالى ضرورى به نظر مى رسد.
دايره حســابدارى مالى وضعيت مالى موسســه را با ارائه گزارشــهاى مالى ( صورت خالصه سود وزيان ، ترازنامه 
وصورت گردش وجوه نقد) منعكس مى نمايد. اين گزارش ها عموماً برون ســازمانى بوده و نشــان دهنده اين است كه 
فعاليتهاى موسســه درطول دوره مالى چه نتايج كلى دربرداشته است.. ولى دايره حسابدارى بهاى تمام شده به جزئيات 
فعاليتهاى دواير توليدى ، مراكز هزينه وقسمتهاى مختلف مى پردازد و نتايج به دست آمده را در قالب گزارشهائى مانند 
گزارش مصرف مواد ، گزارش ســاعت كار انجام شــده ، اوقات تلف شده ، ضايعات توليد ، همچنين قيمت تمام شده 
محصوالت ســاخته شــده و درجريان ساخت و... در اختيار مديران قرار مى دهد كه معموالً گزارشهاى درون سازمانى 

محسوب مى شوند.

8-1- عوامل بهاى تمام شده 
عوامل بهاى تمام شده كه به آن عوامل، هزينه نيز گفته مى شود . عبارت از هزينه هائى است كه به صورت مستقيم 
و غيرمســتقيم درســاخت محصول به مصرف مى رسند. اين عوامل معموالً از سه قســمت شامل مواد اوليه ، دستمزد و 

سربار توليد تشكيل مى شوند.
1-8-1- مواد اوليه 

 براى ساخت محصول از موادى كه درطبيعت وجود دارد ( مانند سنگ آهن ) و از كاالهائى كه به وسيله كارخانه 
هاى ديگر ساخته شده اند ( مانند تير آهن ) استفاده مى شود كه به آنها مواد اوليه گويند.

بنابراين مواد اوليه كارخانه ذوب آهن ، ســنگ آهن است كه درطبيعت وجوددارد و مواد اوليه درساختمان سازى 
تيرآهن ومواد اوليه در توليد لوازم خانگى فلزى ، ورق آهن مى باشد كه در كارخانه ذوب آهن توليد مى شوند.

2-8-1- دستمزد 
عبارت از حقوق و حق الزحمه اى است كه براى تبديل مواد اوليه به كاالى ساخته شده و كاالى درجريان ساخت 

به كارگران پرداخت مى گردد. 
3-8-1- ساير هزينه هاى توليد 

يا هزينه هاى غيرمســتقيم توليد كه معموالً به آن ، سربارســاخت و يا ســربار توليد نيز مى گويند. شامل هزينه هائى 
است كه دركارخانه به مصرف مى رسند . به جز مواد اوليه ودستمزد مستقيم

بعضى از اين هزينه ها عبارتنداز: مواد غيرمســتقيم ، دســتمزد غيرمســتقيم ، هزينه اجاره كارخانه هزينه اســتهالك 
ســاختمان ، ماشين آالت و تاسيسات ، هزينه بيمه شامل ( بيمه كارخانه ، بيمه هاى اجتماعى كارگران ، بيمه بيكارى )، 
هزينه ســوخت وروشنائى كارخانه ، هزينه تعمير ماشين آالت و تاسيســات كارخانه و هزينه نگهدارى ماشين آالت و 

ساختمان و تاسيسات كارخانه 
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9-1- حساب كاالى درجريان ساخت 
با توجه به مطالب ياد شده درمورد عوامل بهاى تمام شده درموسسات توليدي حسابى تحت سرفصل حساب كاالى 
در جريان ساخت و ياحساب كنترل كاالى درجريان ساخت كه درواقع حساب توليد محصول است، استفاده مى شود. 
و هزينه هائى را كه بهاى تمام شــده محصول را تشــكيل ميدهند ( شــامل مواد اوليه ، دستمزد و هزينه هاى غيرمستقيم 
توليد ) به بدهكار حســاب كنترل كاالى درجريان ســاخت منظور مى شــوند.به عبارت ديگر حســاب كنترل كاالى 
درجريان ساخت به ازاء هريك از عوامل بهاى تمام شده كه درساخت محصول به مصرف رسيده اند ، بدهكارمى گردد 
وپس از ساخت محصول درواحد توليدى و انتقال آن به مراحل بعدى توليد و يا انتقال به انبار. بهاى تمام شده محصول 
محاســبه و از حساب كنترل كاالى درجريان ساخت خارج مى شــود. به عبارت ديگر حساب كنترل كاالى درجريان 

ساخت معادل بهاى تمام شده كاالى ساخته شده بستانكار مى گردد.
حساب كاالى درجريان ساخت

مواد اوليه مصرف شده
 دستمزد مستقيم

 هزينه هاى غيرمستقيم كارخانه

 ××
××
××

بهاى تمام شده كاالى ساخته شده
 

مانده بهاى تمام شده موجودى كاالى درجريان ساخت پايان دوره

 ×××

×× ××××××××
مثــال: يك كارخانه به توليد ســه نوع محصــول به نام محصول الف ، ب و ج اشــتغال دارد هزينــه هاى اوليه اين 
محصوالت شــامل مواد اوليه مبلغ 6/000/000 ريال ، دستمزد مســتقيم مبلغ 2/500/000 ريال و هزينه هاى غيرمستقيم 

توليد ( سربار ساخت) مبلغ 1/500/000 ريال مى باشد.
40٪ از مواد اوليه 30٪ از دســتمزد مســتقيم و 30٪ از هزينه هاى غيرمســتقيم براى توليد محصول الف به مصرف 

رسيده است.
35٪ ازمواد اوليه 25٪ از دســتمزد مســتقيم و 25٪از هزينه هاى غيرمســتقيم براى توليد محصول ب مصرف شــده 

است.
بقيه مواد اوليه  ، دســتمزد و ســاير هزينه هاى غيرمســتقيم جهت توليد محصول ج مصرف شده است در پايان دوره 
مالــى معــادل 80٪  از  هزينه هاى توليد محصول الف و معادل 70٪ از هزينــه هاى توليد محصول ب ومعادل 100٪ از 

هزينه هاى توليد محصول ج به كاالى ساخته شده تبديل گرديده است.
حساب دفتر كل و حسابهاى دفتر معين به صورت زير تنظيم مى شود.

حساب كنترل كاالى درجريان ساخت
مواد اوليه                                      6/000/000 
دستمزد مستقيم                             2/500/000
سربار ساخت                                  1/500/000

بهاى تمام شده كاالى ساخته شده                  8/350/000

موجودى كاالى درجريان ساخت پايان دوره        1/650/000
10/000/000                                       
مانده                                            1/650/000                                

10/000/000
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دفترمعين                             حساب كاالى درجريان ساخت محصول الف
مواد اوليه
دستمزد

سربار

مانده

2/400/000
750/000
450/000
3/600/000
720/000      

بهاى تمام شده كاالى   
ساخته شده

موجودى كاالى درجريان ساخت

2/880/000

720/000
3/600/000

                                                                                                                 

                                              حساب كاالى درجريان ساخت محصول ب 
مواد اوليه
دستمزد

سربار

مانده

2/100/000
625/000
375/000
3/100/000
930/000

بهاى تمام شده كاالى ساخته شده

موجودى كاالى درجريان ساخت

2/170/000

930/000
3/100/000

حساب كاالى درجريان ساخت محصول ج
مواد اوليه
دستمزد

سربار
مانده

1/500/000
1/125/000
675/000
3/300/000

3/300/000بهاى تمام شده كاالى ساخته شده

3/300/000

محصول جمحصول بمحصول الفمحاسبات
25٪و 35٪و X  ٪40 6/000/000 مواد اوليه
45٪و 25٪ و X  ٪30 2/500/000 دستمزد
45٪ و X  ٪30 X ٪25 1/500/000 سربار

2/400/000
750/000
450/000

2/100/000
625/000
375/000

1/500/000
1/125/000

675/000

جمع هزينه هاى توليد هر محصول
درصد

بهاى تمام شده محصوالت ساخته شده
موجودى كاالى درجريان ساخت پايان دوره

3/600/000
          ٪80
2/880/000

720/000

3/100/000
           ٪70
2/170/000
    930/000

3/300/000
         ٪100
3/300/000
              0
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فص بايد توجه داشــت كه مانده حســاب كنترل كاالى درجريان ساخت ، بهاى تمام شــده موجودى كاالى درجريان 

ســاخت پايان دوره را نشــان مى دهد. به عبارت ديگــر محصوالتى كه طى دوره مالى فرآينــد توليد را به طور كامل 
طى نكرده باشــند . به عنوان موجودى كاالى در جريان ســاخت پايان دوره درحساب كنترل كاالى درجريان ساخت 
باقى مى مانند. اين محصوالت در دوره مالى بعد تكميل شــده به مراحل بعدى يا به انباركاالي ســاخته شده منتقل مى 

گردند.
چنانچه دريك كارخانه چند نوع محصول ساخته شود و يا اگر محصوالت يك كارخانه درچند دايره توليد شوند. 
دردفتر كل يك حســاب تحت سرفصل حســاب كنترل كاالى درجريان ساخت درنظرگرفته مى شود. و دردفتر معين 
براى هرمحصول يا براى هردايره حســابى جداگانه تحت سرفصلهاى ً حســاب كاالى درجريان ساخت محصول ً و يا 

حساب كاالى درجريان ساخت دايره درنظرگرفته مى شود.

چندنكته ضرورى  :
1.    زمان خريد مواد وجه نقد پرداخت مى گردد وياخريد به صورت نسيه انجام مى شود كه در اين صورت مواد 

اوليه كه جزء اقالم دارائى است به حساب موجودى مواد بدهكارمى گردد تا درتوليد محصول به مصرف برسد.
2.     مواد موجود درانبار به تدريج به مصرف ميرســد و به حســاب كاالى درجريان ساخت كه همان حساب توليد 

است انتقال مى يابد.
3.     بخشى از وجوه نقد جهت پرداخت دستمزد وساير هزينه هاي  توليد(سربار)به مصرف مي رسدوبه حساب كنترل 

كاالي درجريان ساخت انتقال مي يابد وبه مواد اوليه اضافه مي گردد.
4.     پس از اين كه كاال تكميل شــد بهاى تمام شــده كاالى ساخته شده از حساب كنترل كاالى در جريان ساخت 

به حساب موجودى كاالى ساخته شده منتقل مى گردد.
الزم به توضيح اســت كه حساب كنترل كاالى درجريان ســاخت و حساب موجودى كاالى ساخته شده هر دو از 

اقالم دارائى هاست و دراين گروه طبه بندى مى شود.
5.     هنگام فروش كاالي  ســاخته شده . بهاى تمام شده كاالى ساخته شده ازحساب موجودى كاالى ساخته شده 
به حســاب قيمت تمام شده كاالى فروش رفته منتقل مى گردد ودرپايان دوره به خالصه حساب سود وزيان انتقال مى 
يابد. درنتيجه حســاب موجودى كاالى ساخته شده كه يك قلم دارائى است . به حساب بهاى تمام شده كاالى فروش 

رفته كه يكى از اقالم هزينه است تبديل مى گردد. 
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نقد در  به وجه  تا تبديل كاالى فروش رفته  به ساير عوامل  نقد  از زمان تبديل وجه  گردش هزينه ها 
نمودار زير تشريح مى گردد.

هزينه هاى 
سربار ساخت

مواد 
اوليه خريداري 

شده

وجوه 
نقد 

ياحسابهاى
 پرداختى

دستمزد مستقيم

خط 
توليد

كاالى درجريان
ساخت

انبار 
كاال

بهاى تمام شده 
كاالى

ساخته شده

فروشگاه 
بهاى تمام شده 
كاالى فروش 

رفته

نمودار 1-1
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فص    پرسش هاي قسمت هاي  فصل (1)

الف ـ به پرسشهاى زير پاسخ دهيد
1. سه رشته تخصصى حسابدارى را نام ببريد.

2. حسابدارى مالى به كدام بخش از حسابدارى مى پردازد.
3. استفاده كنندگان از حسابدارى مالى چه گروه هائى هستند. سه گروه را نام ببريد.

4. مديران واحدهاى تجارى دركدام بخش از فعاليتهاى واحد تحت نظارت خود از امكانات حســابدارى مديريت 
استفاده مى نمايند.

5. به طوركلى . حسابدارى مديريت . دركدام حوزه ها فعاليت دارد. دومورد را نام ببريد.
6. دومورد از عمليات حسابدارى كه با استفاده از حسابدارى عمومى انجام مى شود را نام ببريد.

7. حسابدارى صنعتى را تعريف كنيد.
8. اهميت حسابدارى بهاى تمام شده را باذكر يك مثال بطور خالصه توضيح دهيد.

9. سه وظيفه از وظايف حسابدارى صنعتى را نام ببريد.
10. از حسابدارى صنعتى در كدام بخشها . ( به جز بخش صنعت ) استفاده مى شود. سه مورد را نام ببريد.

11. منظور از هزينه يابى چيست؟
12. توليد را تعريف كنيد.

13. كاالى درجريان ساخت به كدام محصول گفته مى شود.
14. جايگاه حسابدارى بهاى تمام شده را شرح دهيد.

15. عوامل بهاى تمام شده را نام ببريد.
16. چهارنمونه از هزينه هاى غير مستقيم توليد را نام ببريد.

17. حساب كنترل كاالى درجريان ساخت به ازاء كداميك از عوامل بهاى تمام شده بدهكار مى شود.
18. حساب كنترل كاالى درجريان ساخت به ازاء كدام عوامل بستانكار مى شود.

19. مانده حساب كنترل كاالى درجريان ساخت درپايان دوره . نشان دهنده چيست؟
20. اگر يك كارخانه چند نوع محصول توليد كند . در دفتركل ودفترمعين چه حسابهائى بايد افتتاح گردد.

21. اگــر محصــوالت يك كارخانه بــراى تكميل از چنددايره توليــدى عبور كند . دردفتــر كل و دفتر معين چه 
حسابهائى خواهيم داشت.

22. مواد اوليه جزء كدام گروه از حسابهاست و پس از خريد به كدام حساب بدهكارمى شود.
23. بهاى تمام شــده كاالى ساخته شده كه پس از تكميل كاال محاسبه مى شود. از حساب كنترل كاالى درجريان 

ساخت به كدام حساب منتقل مى گردد.
24. بهاى تمام شده كاالى فروش رفته درپايان دوره به كدام حساب منتقل مى گردد.

25. بهاى تمام شده كاالى فروش نرفته درپايان دوره به چه صورت منتقل مى شود.
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ب ـ گزينه صحيح را با (X   ) مشخص كنيد.
1. اسناد و مدارك اوليه حسابدارى عبارتندا ز 

ب ـ فاكتور خريد ، برگ رسيد انبار الف ـ برگ رسيد انبار ، فاكتور فروش     
د ـ دفتركل ، حواله خريد مواد ج ـ  حواله صدور مواد ، دفتر روزنامه    

2. اگر دريك كارخانه چند نوع محصول ســاخته شــود. باحساب كاالى درجريان ساخت دردفتر كل و دفتر معين 
به چه صورت عمل مى شود.

الــفـ  در دفتــر معين براى تمام محصوالت فقط يك حســاب و دردفتر كل براى هر يك از محصوالت حســابى 
جداگانه افتتاح مى گردد.

ب ـ در دفتر معين براى هرمحصول يك حساب و دردفتر كل براى تمام محصوالت يك حساب افتتاح مى گردد.
ج ـ در دفتر معين براى تمام محصوالت يك حســاب و در دفتر كل نيز براى تمام محصوالت يك حســاب افتتاح 

مى شود.
د ـ در دفتر معين براى هريك از محصوالت يك حساب و دردفتر كل نيز براى هرمحصول حسابى جداگانه افتتاح 

مى گردد.
3. مهمترين وظيفه حسابدارى صنعتى كداميك از اين موارد است.

الف ـ محاسبه هزينه جابه جائى يك مسافر دريك موسسه مسافربرى
ب ـ محاسبه هزينه خريد مواد اوليه همراه باتمام هزينه هاى مرتبط با خريد مواد.

ج ـ محاسبه بهاى تمام شده كاالهاى ساخته شده دريك واحد توليدى.
د ـ محاسبه شهريه يك دانش آموز درطول يك دوره مالى دريك واحد آموزشى

4ـ كداميك از عبارتهاى زير صحيح است.
الف ـ مانده حساب كنترل كاالى درجريان ساخت در پايان دوره . بهاى تمام شده كاالى ساخته شده طى دوره را 

نشان مى دهد.
ب ـ حساب كنترل كاالى درجريان ساخت به ازاء مواد اوليه مصرفى بدهكار مى شود.

ج ـ حساب كنترل كاالى درجريان ساخت به ازاء سربارساخت بستانكارمى شود.
د ـ حساب موجودى كاالى ساخته شده به ازاء بهاى تمام شده توليد بستانكارمى شود.

5ـ پس از ساخت وتكميل كاال، بهاى تمام شده كاالى ساخته شده به كدام حساب انتقال مى يابد.
الف ـ به حساب كنترل كاالى درجريان ساخت

ب ـ به حساب بهاى تمام شده كاالى فروش رفته
ج ـ به حساب هاى صندوق ، بانك يا حسابهاى پرداختى

د ـ به حساب موجودى كاالى ساخته شده .
6ـ دريك واحد توليدى ، مواد اوليه ، دستمزد مستقيم و سربار ساخت به ترتيب مبلغ 3/260/000 ريال 2/820/000 
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فص ريال و 1/410/000 ريال است. موجودى كاالى درجريان ساخت پايان دوره مبلغ 630/000 ريال مى باشد . بهاى تمام 

شده كاالى ساخته شده طى دوره كدام است.
ب ـ 2/630/000 ريال الف ـ 7/490/000 ريال   
ج ـ  3/230/000 ريال                 د ـ 6/860/000 ريال

7ـ حســاب كنترل كاالى درجريان ســاخت و حساب موجودى كاالى ساخته شــده به ترتيب در كدام گروه طبقه 
بندى مى شوند.

د ـ دارائى . هزينه ج ـ هزينه . هزينه   ب ـ دارائى . دارائى   الف ـ هزينه . دارائى  
8 ـ دريك كارخانه دو نوع محصول الف وب توليد مى شــود. هزينه هاى انجام شــده شامل مواد اوليه ، دستمزد و 
ســربار به ترتيب مبلغ 3/600/000 ريال ، 2/400/000 ريال و 1/200/000 ريال اســت. 40٪ مواد اوليه . 35٪ دستمزد و 
35٪ سربار ساخت براى توليد محصول الف به مصرف رسيده است . درپايان دوره موجودى كاالى درجريان ساخت 

محصول ب مبلغ 700/000 ريال مى باشد. بهاى تمام شده كاالى ساخته شده محصول ب كدام است.
الف ـ 2/700/000 ريال                                      ب ـ2/000/000 ريال 

3/800/000 ريال                                       د ـ 500/000/ 4 ريال  ج ـ  
9ـ باتوجه به اطالعات ارائه شده درتست شماره (8) . چه اقالمى در حساب دفتر معين كاالى الف بدهكار مى شوند 

به ترتيب مواد اوليه ، دستمزد و سربار
الف ـ 3/600/000 ريال ، 2/400/000 ريال و 1/200/000 ريال

ب ـ 1/440/000 ريال ، 840/000 ريال  و 420/000 ريال
ج ـ 2/160/000 ريال ، 1/560/000 ريال و 780/000 ريال
د ـ 2/900/000 ريال ، 1/700/000 ريال و 500/000 ريال

10ـ تسهيم هزينه ها به مراكز مختلف . جزء وظايف كداميك از رشته هاى حسابدارى است .
الف ـ حسابدارى مالى                ب ـ حسابدارى دولتى  

د ـ حسابدارى مالياتى ج ـ حسابدارى بهاى تمام شده  
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فصل دوم :
طبقه بندي عوامل هزينه ( عوامل بهاي تمام شـده )   

هدفهاى رفتارى : درپايان اين فصل ازهنرجويان محترم انتظار مى رود  : 
1.  ضرورت طبقه بندى هزينه ها را توضيح دهند.

2.  طبقه بندى طبيعى هزينه ها را شرح داده ونمودار آنرا ترسيم نمايند.
3.  طبقه بندى هزينه ها وارتباط آنها با محصول را شرح دهند.

4.  هزينه هاى مستقيم وهزينه هاى غيرمستقيم . همچنين بهاى اوليه و هزينه تبديل را توضيح دهند.
5.  تفاوت بين هزينه هاى مستقيم وهزينه هاى غيرمستقيم را بيان نمايند.
6.  نمودار هزينه ها درارتباط با تغيير تعداد يا مقدار توليد را توضيح دهند.

7.  طبقه بندى هزينه ها درارتباط با تغيير تعداد يا مقدار توليد را توضيح دهند.
8.  هزينه هاى ثابت ، متغير ونيمه متغير را توضيح داده و تفاوت آنها را شرح دهند.

9.  گزارشهاى متداول درون سازمانى و برون سازمانى را شرح داده و آنها را تهيه نمايند. 
10.  موارد استفاده از گزارشات درون سازمانى و برون سازمانى و همچنين استفاده كنندگان از اين گزارشات را نام ببرند.

11.  تفاوت گزارشهاى درون سازمانى و برون سازمانى را شرح دهند.
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فص 2ـ طبقه بندى عوامل هزينه ( عوامل بهاى تمام شده )

1-2 لزوم طبقه بندى هزينه ها
درطول دوره مالى هزينه هاى مختلفى درموسســات توليدى به مصرف مى رســند . كــه بايد به صور مختلف طبقه 
بندى شــوند. درغيراين صورت چنانچه هزينه ها طبقه بندى نشــوند . به علت تنوع اقالم هزينه هاى مصرفى . بررســى 
علل ايجاد پرهزينه و تصميم گيرى درمورد لزوم آنها ونيز طرق صرفه جوئى درمصرف آنها، واحد توليدى را بامشكل 

مواجه خواهد نمود.
درواحدهاى توليدى هزينه ها به طرق مختلف طبقه بندى مى شــوند. دراين صورت مى توان هر هزينه را براســاس 
اهــداف از پيش تعيين شــده درطبقه مربوط به آن هزينه مورد مطالعه و تجزيه و تحليــل قرارداد. به عبارت ديگر طبقه 
بنــدى هزينــه ها با درنظرگرفتن اطالعات جمع آورى شــده مربوط به هر طبقه از هزينه . بــه مديران امكان مى دهد تا 

ماهيت هزينه را شناسائى نموده ونسبت به ميزان مصرف آن هزينه تصميم گيرى نمايند.
حال لزوم طبقه بندى هزينه ها و برخى از انواع طبقه بندى هزينه ها توضيح داده مى شود.

2-2- طبقه بندى طبيعى هزينه
يكى از متداول ترين طرق طبقه بندى هزينه ها اين است كه آنها را به صورت طبيعى طبقه بندى نمائيم با بكارگيرى 

اين روش هزينه ها به دو دسته تقسيم مى شوند . كه شامل هزينه هاى ساخت و هزينه هاى تجارى مى باشند.

دسته اول هزينه هاى ساخت : 
شامل هزينه هائى است كه دركارخانه جهت توليد محصول مصرف مى شوند از قبيل مواد اوليه مصرفى ، دستمزد 

كارگران و هزينه هاى غير مستقيم ( سربار ساخت ) .

دسته دوم هزينه هاى تجارى : 
 اين هزينه ها درقسمت هاى ديگر ( به جز درقسمت كارخانه ) به مصرف مى رسند. كه به طور كلي عبارتنداز هزينه 
هــاى ادارى وعمومى (ادارى و تشــكيالتى ) و هزينه هاى توزيع و فــروش . به مجموع هزينه هاى تجارى . هزينه هاى 

عملياتى نيز مى گويند.
اين نوع طبقه بندى به اشخاصى كه بودجه را تنظيم مى نمايند. امكان مى دهد تا بادرنظرگرفتن برنامه هاى از پيش 

طراحى شده بودجه موردنياز هر قسمت را به طور جداگانه تنظيم نمايد.
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طبقه بندى طبيعى هزينه ها 

هزينه ها

مواد اوليه

حقوق و
دستمزد

سربار 
ساخته

هزينه هاى 
ادارى و 
تشكيالتى

هزينه هاى 
توزيع و 

فروش

هزينه هاى 
ساخت

هزينه هاى 
تجارى

3-2- طبقه بندى هزينه ها براساس ارتباط آنها باتوليد محصول :
قبل از توضيح طبقه بندى فوق . الزم اســت بعضى از اصطالحات متداول درحســابدارى بهاى تمام شــده تشــريح 

گردد.
الـفـ  بهـاى اوليه : به كليه هزينه هاى مســتقيمى كه درتوليد محصول به مصرف مى رســنداصطالحاً بهاي اوليه 
گفته مي شــود. بهاي اوليه شامل مجموع مواد اوليه،دستمزدمستقيم وساير هزينه هاي مستقيم است واز رابطه زير بدست 

مي آيد.

سايرهزينه هاى مستقيم+ كاريا دستمزد مستقيم + مواد اوليه مصرفى = بهاى اوليه

ب ـ هزينه هاى تبديل 
به كليه هزينه هائى كه درجهت تغيير شــكل مواد اوليه وتبديل آن به كاالى ســاخته شــده به مصرف مى رســند . 

اصطالحاً هزينه هاى تبديل گفته مى شود.
اين هزينه ها عبارتنداز : دســتمزد كارگران بخش توليد ( دســتمزد مستقيم ) و هزينه هاى غيرمستقيم توليد ( هزينه 
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فص هاى سربارساخت ) كه در كارخانه مصرف مى شوند.

 (هزينه هاى غيرمستقيم توليد) سربارساخت + دستمزد مستقيم = هزينه هاى تبديل 

دراين طبقه بندى كليه هزينه هايي كه درتوليد محصول مصرف مى شوند. در دو گروه شامل هزينه هاى مستقيم و 
هزينه هاى غيرمستقيم طبقه بندى مى شوند.

هزينه هاى  مسـتقيم :  به هزينه هائى گفته مى شــود كه با توليد محصول ارتباط مســتقيم داشته و بتوان آنها را به 
آسانى به محصولى معين ، مرحله اى از توليد  و يا با سفارشى خاص ارتباط داد. اين هزينه ها شامل مواد اوليه . كار يا 

دستمزد مستقيم و سايز هزينه هاى مستقيم است.

هزينه هاى غيرمسـتقيم توليد : به هزينه هائى گفته مى شــود كه دركارخانه به مصرف مى رسند ولى به صورت 
مســتقيم در توليد محصول مصرف نمى شوند. همچنين بعضى از هزينه هاى مستقيم توليد كه به علت ناچيز بودن مبلغ. 

آنها را در گروه هزينه هاى غيرمستقيم طبقه بندى مى نمايند.
دراين بخش به طور خالصه با هريك از اين عوامل هزينه آشنا مى شويد.

1-3-2 هزينه هاى مستقيم عبارتند از : مواد مستقيم، كاريادستمزدمستقيم و ساير هزينه هاى مستقيم. 
الفـ  مواد مسـتقيم : به طور كلى اگر موادى مســتقيماً در توليد محصول به مصرف برســد آنرا مواد مستقيم گويند. زيرا 

اين مواد را مى توان به آسانى به آن محصول يا به آن سفارش ارتباط داد.
مواد مستقيم درواقع چارچوب اصلى محصول ساخته شده را تشكيل مى دهد به عنوان مثال دركارخانه پارچه بافى 
مواد مســتقيم مصرف شــده در  توليد محصول نخ مى باشــد و درصنعت ساخت و ســازمواد مستقيمى كه درساختمان 

سازى مصرف مى شود عبارت از آهن ، سيمان ، آجر ، گچ  و... مى باشد.

ب ـ كاريا دسـتمزد مسـتقيم :  در هرواحد توليدى لزوماً از تعدادى كارگر به عنوان نيروى انسانى استفاده مى شود. اين 
كارگران با توجه به درجه مهارت و كارائى در گروه هاى مختلف طبقه بندى مى شوند، به كارگرانى كه درخط توليد مستقيم 
به ســاخت محصول اشتغال دارند. كارگران مســتقيم توليد گفته مى شود. و حقوق و دستمزد آنان دستمزد مستقيم توليد مى 
باشــد. درواقع دســتمزد مستقيم دومين عامل مهم بهاى تمام شده محصول مى باشد. به عنوان مثال در صنعت ساختمان سازى 
كارگران مستقيم خط توليد عبارتنداز : بنا و كارگران ساده اى كه مصالح ساختمانى را جهت ساخت آماده  مى نمايند. البته 

دراين صنعت افرادديگرى هم مشغول به كارمى باشند ولى آنها به عنوان كارگر مستقيم خط توليد محسوب نمى شوند.

جـ  سـايرهزينه هاى مسـتقيم :  دربعضى ازصنايع ممكن اســت به جز از مواد و دســتمزد كه مستقيماً درتوليد محصول 
مصرف مى شوند . عوامل ديگرى هم به صورت مستقيم نقش داشته باشند كه البته قابل مالحظه هم نباشند. به اين عوامل ساير 
هزينه هاى مستقيم گفته مى شود. به  عنوان مثال اگر براى حفارى يك چاه نفت يا يك تونل از ماشين حفارى استفاده شود : 
كليه هزينه هاى مربوط به آن ماشين درزمانى كه مشغول حفارى در همان صنعت است جزء هزينه هاى مستقيم آن محصول 
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( چاه نفت يا تونل ) محسوب مى شود. به اين قبيل هزينه ها . ساير هزينه هاى مستقيم گفته مى شود.

2-3-2 ـ هزينه هاى غيرمستقيم توليد ( سربارساخت ) :
سربارساخت به هزينه هائى گفته مى شود كه به صورت مستقيم با توليد محصول ارتباط ندارند و نمى توان آنها را 
به آســانى به يك محصول معين ، يك مرحله از توليد و يا يك ســفارش خاص ارتباط داد. درواقع واحدهاى توليدى 
براى ســاخت محصول . ناگزير از انجام اين قبيل هزينه ها مى باشــند در غيراين صورت توليد محصول متوقف خواهد 
شد. البته بايد توجه داشت كه اين هزينه ها هم دركارخانه به مصرف مى رسند ولى با توليد محصول به صورت مستقيم 
ارتباط ندارند. اصطالحات ديگرى كه براى ســربار ســاخت به كارمى رود عبارتنداز: هزينه هاى غيرمستقيم كارخانه 
، هزينه هاى غير مســتقيم توليد ، ســربار كارخانه و ... بعضى از اقالم سربار ساخت عبارتنداز: مواد غيرمستقيم ، كار يا 
دستمزد غيرمستقيم ، هزينه بيمه هاى اجتماعى كارگران هزينه استهالك دارايي هاى ثابت كارخانه يا هزينه اجاره اين 

قبيل دارائى ها وبسيارى از هزينه هاى ديگرى را كه مى توان از آنها نام برد.
نمودار طبقه بندى هزينه ها  براساس ارتباط آنها با محصول به صورت زير ارائه شده است.

طبقه بندى هزينه ها براساس ارتباط آن بامحصول

هزينه هاى 
مستقيم توليد

هزينه هاى 
غيرمستقيم توليد

هزينه هاى ساخت

مواد مستقيم

دستمزد مستقيم

مواد غير مستقيم

دستمزد
 غير مستقيم

سايرهزينه هاى
غيرمستقيم

نمودار 2-2
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فص 4-2ـ طبقه بندى هزينه ها باتوجه به تغيير حجم توليد

دراين روش طبقه بندى هزينه ها. هدف اصلى بررســى تأثير افزايش يا كاهش حجم توليد برمبلغ هرهزينه مى باشد 
ودرنتيجه اين تغيير. بهاى تمام شــده محصوالت توليد شــده تغيير خواهد كرد. مديران موسسات توليدى درابتداى هر 
دوره مالى و يا درزمانهاى مناسب با درنظرگرفتن شرايط اقتصادى و عوامل ديگرى مانند نحوه تهيه مواد اوليه ، وضعيت 
نقدينگــى همچنين بــا توجه به ظرفيت توليدى كارخانه اقــدام به برنامه ريزى مى نمايند. ولى چون شــرايط اقتصادى 
دربازار هميشه ثابت نيست. ميزان توليد و حجم فعاليت كارخانه در ادوار مختلف نيز ثابت نمى ماند. و براساس شرايط 

و اوضاع و احوال بازار تغيير مى كند.
افزايش يا كاهش ميزان توليد موجب افزايش يا كاهش مبلغ بعضى از هزينه ها خواهد شــد ولى بر مبلغ بســيارى از 

هزينه ها هم اثرى نخواهد داشت.
يكى از مزاياى طبقه بندى هزينه ها براساس تغيير حجم توليد اين است كه مديران با بررسى و تجزيه وتحليل تأثير 
مقدار افزايش يا كاهش ميزان توليد بربهاى تمام شــده محصول. امكان اخذ تصميمات الزم ، مناســب و به موقع براى 

انتخاب بهترين سطح توليد را خواهند يافت.
دراين روش هزينه ها به سه دسته تقسيم وطبقه بندى مى شوند كه عبارتنداز : هزينه هاى ثابت ، هزينه هاى متغير و 
هزينه هاى نيمه متغير . اين نوع طبقه بندى به اين علت است كه مبلغ بعضى از هزينه ها به زمان بستگى دارد(مانند هزينه 
اســتهالك و هزينه اجاره ) ولى مبلغ برخى از هزينه ها تنها با تغيير حجم وميزان توليد تغيير مى كنند وبه زمان ارتباط 
ندارند ( مانند هزينه مواد مصرفى و هزينه دســتمزد مســتقيم ) اينك به توضيح هريك از هزينه ها درطبه بندى فوق مى 

پردازيم.

1-4-2- هزينه هاى ثابت :
 هزينه هاى ثابت به هزينه هائى گفته مى شود كه باتغيير حجم توليد در دامنه مربوط فعاليت مبلغ آنها تغيير نمى كند 
و ثابت مى ماند .  دامنه مربوط فعاليت عبارت اســت از فاصله ميان ســطح معينى از ميزان حداقل وحداكثر توليد كه در 

آن سطح نياز به هزينه هاى اضافى و كاهش هزينه هاى ثابت وجود نداشته باشد.
به عبارت ديگر مى توان گفت كه بســيارى از هزينه هاى ثابت يا توليد محصول رابطه مســتقيم ندارند  مانند هزينه 
اجاره ســاختمان كارخانه زيرا اين هزينه با تغيير ميزان توليد تا حداكثر ظرفيت فعلى طراحى شــده تغيير نمى كند ، و يا 
عوارض نوســازى ساختمان كارخانه . همچنين حقوق مديران وسرپرســتان توليد نيز جزء هزينه هاى ثابت طبقه بندى 

مى شوند.
هزينه هاى ثابت را در سه گروه طبقه بندى مى نمايند كه عبارتنداز:

الف . هزينه هاى ثابت بهره بردارى : به هزينه هائى گفته مى شــود كه با بهره بردارى از وســايل توليدى دركارخانه 
رابطه مســتقيم داشــته باشــند. مانند هزينه اجاره ساختمان ، هزينه عوارض نوسازى ســاختمان و هزينه بيمه ساختمان ، ماشين 

آالت و تأسيسات .
بـ  هزينه هاى ثابت مربوط به ظرفيت كارخانه : عبارت از هزينه هائى اســت كه با بكارگيرى امكانات و اســتفاده 

از ظرفيت توليدى كارخانه رابطه مستقيم دارند مانند هزينه استهالك ماشين آالت وتاسيسات كارخانه .
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ج ـ هزينه هاى ثابت برنامه اى : به هزينه هائى گفته مى شود كه براساس تصميمات مديران درجهت برنامه ريزى آينده 
كارخانه به مصرف مى رسند  مانند هزينه تبليغات و هزينه هاى مربوط به تحقيق و توسعه .

2-4-2- هزينه هاى متغير :
هزينه هاى متغير به هزينه هايى گفته مى شــود كه با تغيير حجم توليد و همســو با تغيير حجم توليد تغيير مى كنند ، 
يعنى با افزايش ميزان توليد افزايش يافته وياكاهش ميزان توليد كاهش مى يابند. مبلغ بعضى از اين قبيل هزينه ها صرف 
نظر از اينكه با سفارشات ، محصوالت و يامراحل مختلف توليد رابطه مستقيم يا غيرمستقيم داشته باشند تقريباً به تناسب 
تغيير حجم توليد تغيير مى كنند. براين اساس به تمام  هزينه هائى كه داراى اين ويژه گى باشند. هزينه هاى متغير گفته 
مى شود مانند مواد اوليه و دستمزد مستقيم كه مستقيماً در توليد محصول به مصــرف مى رسند و يا بسيارى از هزينه هاى 
غيرمستقيم ( سربار ساخت ) شامل مواد غيرمستقيم ، هزينه حمل ونقل كارخانه ، هزينه برق ، گاز و سوخت كارخانه ، 
هزينه دستمزد اوقات تلف شده كارگران به علت (نرسيدن به موقع مواد به توليد ، قطع جريان برق ، خرابى ماشين آالت 
و ... ) هزينه هاى رفاهى كارگران شــامل ( هزينه ســالن غذاخورى ، سالنهاى ورزشى وسايل بهداشتى و ...) با توجه به 

مثالهاى ارايه شده مشخص است كه تمام اين هزينه ها با تغيير ميزان توليد تغيير مى كنند .
مثال : براى ســاختن يك واحد محصول مقدار 5 كيلو ماده الف و 3 كيلو ماده ب به ترتيب با نرخهاى 150 ريال 
و 250 ريال مصرف مى شــود. زمان ســاخت يك واحد محصول 4 ساعت ونرخ ساعتى دستمزد 300 ريال مى باشد و 
باتوجه به اين اطالعات مواد مصرفى براى ســاخت يك واحد محصول ونيز دستمزد مستقيم آن به صورت زيرمحاسبه 

مى شود. اين دومبلغ براى ساخت يك واحد محصول ثابت است.
ماده الف         750     =  150× 5

ماده ب          750    =  250 × 3  
ريال بهاى مواد مستقيم يك واحد                             1500 

ريال دستمزد مستقيم ساخت يك واحد       1200= ٣٠٠×٤
بافــرض اينكــه درچهارماهه اول ســال جارى به ترتيب 200 واحــد ، 350 واحد ، 150 واحــد و 180 واحد از اين 
محصول توليد شده باشد. بهاى مواد مستقيم مصرفى ومبلغ دستمزد مستقيم مربوط به هرماه به صورت زير محاسبه مى 

شود.
دستمزد مستقيممواد مستقيمماه

تعدادنرخمبلغتعدادنرخمبلغ 

×200 واحد=1200 ريال240000ريال×200 واحد=1500 ريال300000 ريالفروردين
×350 واحد=1200 ريال420000 ريال×350 واحد=1500 ريال525000 ريالارديبهشت 

×150 واحد=1200 ريال180000 ريال×150 واحد=1500 ريال225000 ريالخرداد
×180 واحد=1200 ريال216000 ريال×180واحد=1500 ريال27000 ريالتير

درمثال فوق مشاهده مى شود. مواد اوليه و دستمزد مستقيم براى ساخت يك واحد محصول ثابت است . به عبارت 
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ماه مورد بحث ثابت مى باشــد. ولى مبلغ كل مواد و دســتمزد مســتقيم درخرداد ماه كمتر از سه ماه ديگر است . علت 
كاهش آن كاهش ميزان توليد خرداد ماه نســبت به ســه ماه ديگر ســال است. از ســوى ديگر مبلغ كل مواد و دستمزد 
مستقيم مصرف شده در ارديبهشت ماه بيش از سه ماه ديگر سال است كه علت اين افزايش را مى توان به دليل افزايش 
تعداد توليد ماه مورد نظر با ســه ماه ديگر دانســت باتوجه به مثال ارائه شــده مى توان چنين نتيجه گرفت كه مواد اوليه 
ودســتمزد مســتقيم در گروه هزينه هاى متغير طبقه بندى مى شوند . زيرا اين دوعامل كه درواقع عوامل اصلى توليد نيز 
محســوب مى شــوند با تغيير حجم توليد ودرهمان جهت تغيير مى نمايند. به اين معنا كه با افزايش ميزان توليد افزايش 

يافته وياكاهش ميزان توليد كاهش مى يابند.

3-4-2- هزينه هاى نيمه متغير:
هزينه هاى نيمه متغير به هزينه هائى گفته مى شــود كه بخشــى از آن ثابت وبخشــي متغير باشد. وياهزينه هايى كه تا 

سطح معينى از توليد ثابت بوده وخارج از آن سطح متغير شوند و با العكس .
بايد دانســت كه تمام هزينه هاى نيمه متغير لزوماً با تغيير حجم فعاليت هماهنگ نيســتند. به اين معنا كه مبلغ بعضى 
از هزينه هاى نيمه متغير درفاصلهء معينى از توليد تقريباً ثابت مى ماند. ولى خارج از آن حد. درجهت توليد و همســو 

باتغيير ميزان توليد تغيير مى نمايند. 
بطــور مثــال : اگر درصنعت توليــد و پرورش گل به فرض . براى گلخانه اى با 300 مترمســاحت نياز به يك نفر به 
عنوان سرپرست باشد. با افزايش ميزان توليد و درنتيجه افزايش مساحت گلخانه به 600 مترمربع . نياز به دونفرسرپرست 

و باافزايش بيشتر توليد بايد سرپرستان بيشترى بكارگرفته شوند.
براين اســاس حقوق ودســتمزد سرپرســت ســالن ازيك مترمربع تا 300 مترمربع ثابت اســت ولى با افزايش توليد 
وافزايش مساحت گلخانه حقوق ودستمزد سرپرستان متغير خواهد شد. باتوجه به توضيحات فوق مى توان گفت هزينه 

حقوق سرپرستان يك هزينه نيمه متغير است.

5-2- تهيه وتنظيم گزارش درموسسات توليدى
يكى از اهداف مهم حســابدارى تهيه گزارشــات مختلف درپايــان دوره مالى به منظور ارزيابــى عملكرد مديران 

درجهت دستيابى به اهداف از پيش تعيين شده مى باشد.
درتمام موسسات تجارى اعم از خدماتى ، بازرگانى وتوليدى معموالً درپايان دوره مالى و يا درپايان هرماه و يا بنا 

به خواست مديران در هرزمان ، گزارشهاى متعددى تهيه مى گردد.
درموسسات خدماتى گزارش سود وزيان وترازنامه تهيه مى شود.

درموسسات بازرگانى . گزارش بهاى تمام شده كاالى فروش رفته ، گزارش سود وزيان وترازنامه تهيه مى شود.
درموسسات توليدى ابتدا گزارش بهاى تمام شده كاالى ساخته شده كه درواقع همان گزارش توليد است تهيه مى 
شود و نتيجه آن به گزارش بهاى تمام شده كاالى فروش رفته انتقال مى يابد. سپس گزارش سود وزيان وترازنامه تهيه 
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مى شود.
گزارش ها بايد براساس اصول پذيرفته شده حسابدارى تهيه شوند تا استفاده از آنها براى افراد مختلف امكان پذير 

باشد.

گزارشــها رامى توان به دودسته تقســيم نمود. شامل گزارش هاى درون سازمانى وگزارشــهاى برون سازمانى كه 
تمامى آنها با درنظرگرفتن اهداف گوناگون و با توجه به خواســت اســتفاده كنندگان از آنها تهيه مى شــوند. بعضى از 

اهداف مهم تهيه گزارشها عبارتنداز:
الف ـ تجزيه وتحليل عملكرد دوره اى كه گزارش براى آن دوره تهيه شــده اســت. اين تجزيه وتحليل به منظور 

دستيابى به نقاط قوت و نقاط ضعف آن دوره صورت مى گيرد.
ب ـ تنظيم برنامه هاى آينده با به كارگيرى تجربيات ســالهاى قبل وتجربيات به دســت آمده در دوره مالى مورد 
گزارش ( دوره مالى جارى ) درجهت بهبود كمى وكيفى توليد ونيز به منظور رسيدن به اهداف از پيش تعيين شده كه 

معموالً كسب سود بيشترمى باشد.
 همانطور كه قبًال به آن اشــاره شــد. گزارشــهادر دو گروه  درون سازمانى و برون ســازمانى طبقه بندى مى شوند. 
زيرا گزارشــهاى تهيه شده مورد استفاده افراد داخل يا خارج واحد توليدى كه با اهداف گوناگون گزارشها را بررسى 
وتجزيه وتحليل مى نمايند قرارمى گيرند. هركدام از گزارشــهاى درون ســازمانى و برون سازمانى اطالعات مشخصى 

را به مطالعه كنندگان ارايه مى نمايند.
1-5-2- گزارشهاى درون سازمانى :

اين گزارشــها جهت اســتفاده مديران ســطوح مختلف در داخل واحد توليدى ويابنا به درخواســت آنها به وسيله 
حسابدارى بهاى تمام شده معموالً در پايان هرماه و نهايتاً در پايان دوره مالى تهيه مى گردد.

بعضى از گزارشهاى درون سازمانى عبارتنداز: گزارش مصرف مواد، گزارش موجودى مواد اوليه در انبار، گزارش 
ساعت كارمستقيم انجام شده ، گزارش اوقات تلف شده ، گزارش مربوط به انبارگردانى ، گزارش ضايعات مواد اوليه 
وضايعات محصوالت درجريان ســاخت ، گزارش بهاى تمام شــده كاالى ساخته شده ، گزارش مربوط به خريد مواد 

اوليه و... دراين قسمت بعضى از گزارشهاى درون سازمانى توضيح داده مى شود.

1-1-5-2-  گزارش مصرف مواد :
مواد اوليه معموالً بخش عمده اى از بهاى تمام شده محصول را تشكيل مى دهد. بهاى تمام شده هرمحصول شامل 
سه عامل ( مواد اوليه ، دستمزد مستقيم و سربارساخت ) مى باشد كه موثرترين ومهمترين عامل آن مواد اوليه اى است 
كه درساخت محصول به مصرف مى رسد. برهمين اساس گزارش مقدار و مبلغ مواد مصرفى و همچنين گزارش مربوط 

به مقدار و مبلغ موجودى مواد پايان دوره همواره مورد توجه مديران سطوح مختلف يك واحد توليدى قراردارد.
گــزارش مصرف مواد را مى توان درپايان هرماه  ويا در پايان دوره مالى تهيه نمود. ولى اين گزارش در هرزمان بنا 
به خواســت مديران قابل تنظيم مى باشــد. اين گزارش نشان دهنده مقدار ومبلغ مواد مصرف شده درطول دوره مالى و 

يا درمدتى معين مى باشد.
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گزارش مصرف مواد . درواقع از دوبخش تشكيل مى شود. بخش اول شامل گزارش مقدار مصرف است و بخش 
دوم شامل مبلغ ريالى موادى است كه در ساخت محصول به مصرف رسيده است.

گزارش مقدار مواد مصرف شده توسط دواير توليدى مصرف كننده مواد اوليه يا مراجعه به اسناد ومدارك مربوط 
به صدور مواد به توليد و يا مدارك مربوط به دريافت مواد اوليه از ســوى دواير توليدى دريافت كننده تهيه مى شــود. 
ولى در دايره حســابدارى صنعتى گزارشــهاى ماهانه مصرف مواد. با اســتفاده از حواله هاى انبار كه نشان دهنده مواد 

صادره به توليد است تهيه مى گردد.
در دايره حســابدارى مالى معموالً گزارشهاى ســاالنه تهيه مى شود. دراين دايره گزارش مصرف مواد با استفاده از 
اسناد ومدارك مربوط به خريد، صدور ، هزينه هاى مربوط به خريد ، مواد برگشتى به فروشنده ، مواد برگشتى به انبار 

وبا توجه به موجودى اول و پايان دوره تهيه مى گردد.
براى ارزيابى و قيمت گذارى موجودى مواد پايان دوره بايد ابتدا موجودى مواد انبار به صورت فيزيكى ( موجودى 
بردارى عينى يا انبار گردانى) شمارش  شود. البته موجودى انباربايد باكارتهاى انبار مطابقت داده شود. سپس با استفاده 
از كارت حساب انبار ونيز با به كارگيرى يكى از روشهاى متداول ارزيابى . بهاى تمام شده موجودى مواد پايان دوره 

محاسبه گردد . مقدار يا تعداد مواد مصرف شده طى دوره مالى از رابطه زير محاسبه مى شود.
     

مقدار موجودى پايان دوره ـ مقدار خريد طى دوره + مقدار موجودى اول دوره = مقدارمواد مصرف شده
مبلغ مواد مصرفى طى دوره به صورت زير محاسبه مى گردد.

مبلغ موجودى پايان دوره ـ بهاى تمام شده مواد خريدارى شده + مبلغ موجودى اول دوره = بهاى تمام شده مواد مصرفى

( تخفيفات نقدى خريد+ برگشت از خريد وتخفيفات) ـ هزينه حمل كاالي خريداري شده+ خريد مواد طى دوره  = بهاى تمام شده وخريداري شده

بايــد توجه داشــت كه مقدار مواد صادره از انبار كه به منظور مصرف درتوليد مى باشــد. نيــاز به ارزيابى ندارد. به 
عبــارت ديگر مواد موجــود درانبار ويامواد صادره به توليد به لحاظ فيزيكى هرگز ارزيابى نمى شــود. بلكه مواد فقط 

ازنظرريالى ارزيابى مى شود. اين عمل به علت تغيير نرخ مواد در طول دوره مالى صورت مى گيرد.

باتهيــه گــزارش مصرف مواد به صورت ماهانــه . مديران مى توانند مصرف هرماه را با ماههاى قبل مقايســه نموده 
داليل افزايش يا كاهش مواد را نســبت به ماه هاى قبل مورد بررســى قراردهند تانســبت به تهيه به موقع مواد موردنياز 

تصميم گيرى نمايند گزارش مصرف مواد به صورت صفحه بعد مى گردد.             
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 شركت توليدى آلفا
13XX گزارش مصرف مواد براى سال

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*** موجودى مواد اول دوره       

** خريد مواد طى دوره     
كسر مى شود:

** برگشت ازخريد وتخفيفات  
** تخفيفات نقدى خريد   

(***)                                                           
خريد خالص                                                        ****

اضافه مى شود : هزينه حمل خريد       **
**** بهاى تمام شده مواد خريدارى شده     

***** بهاى تمام شده مواد حاضر به مصرف     
    *** كسرمى شود: موجودى مواد پايان دوره      
**** بهاى تمام شده مواد مصرف شده طى دوره    

با ارايه يك مثال گزارش مصرف مواد به صورت زير تهيه مى گردد.
مثال : شــركت توليدى پايدار براى ســاخت محصوالت خود از چند نوع مواد اوليه اســتفاده مى نمايد و اطالعات 

مربوط به يكى از اين مواد يعنى ماده الف در طول يك دوره مالى به اين صورت اعالم شده است.
1.   موجودى مواد اول دوره مبلغ 5/600/000 رايال مى باشد.

2.   طى دوره جمعاً مبلغ 12/700/000 ريال از اين مواد خريدارى شده است.
3.   هزينه حمل مواد خريدارى شده تا محل شركت مبلغ 800/000 ريال مى باشد.

4.   طى دوره به علل مختلف مبلغ 900/000 ريال از مواد خريدارى شده به فروشنده برگشت داده شده است.
5.   مبلغ 500/000 ريال به عنوان تخفيفات نقدى خريد از فروشنده دريافت گرديده است.

6.   موجودى مواد پايان دوره مبلغ 3/800/000 ريال ارزيابى شده است.
مطلوبست تهيه وتنظيم گزارش مصرف مواد براى دوره مالى مورد نظر     
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شركت توليدى پايدار
 گزارش مصرف مواد براى دوره مالى 13XX ماده الف

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
موجودى مواد اول دوره           5/600/000

12/700/000 خريد مواد طى دوره    
كسر مى شود :

900/000 برگشت ازخريد وتخفيفات 
500/000 تخفيفات نقدى خريد  

(1/400/000)                                    
خريد خالص                 11/300/000

800/000 اضافه مى شود هزينه حمل خريد  
12/100/000 بهاى تمام شده مواد خريدارى شده     
17/700/000 بهاى تمام شده مواد حاضر به مصرف     

3/800/000 كسرمى شود : موجودى مواد پايان دوره     
                                                                                                                                                                                                     ـــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                 ــــــــــــــــــــــــــــــبهاى تمام شده مواد مصرف شده طى دوره                13/900/000

اگر براى ســاخت محصول از مواد اوليه مختلف اســتفاده شــود. بايد براي  هر ماده اوليه يك گزارش مصرف تهيه 
گردد تا مديران اطالعات الزم را براى مصرف هر ماده اوليه دراختيارداشته باشند و به موقع نسبت به خريد آن تصميم 

گيرى نمايند. البته درصورت امكان گزارش مصرف تمام مواد مصرفى بايد در يك گزارش ارايه گردد.

2-1-5-2- گزارش بهاى تمام شده كاالى ساخته شده :
اين گزارش نيز مانند گزارش مصرف مواد يك گزارش درون سازمانى است و به وسيله دايره حسابدارى بهاى تمام 

شده تهيه مى گردد. از اين گزارش مى توان به عنوان گزارش هزينه توليد يا گزارش ساخت هم نام برد.
گزارش بهاى تمام شده كاالى ساخته شده درپايان دوره مالى تهيه مى شود. ولى معموالً واحدهاى توليدى درپايان 
هرماه اين گزارش را تهيه مى نمايند تا امكان مقايســه بهاى تمام شــده كاالى ساخته شده در پايان هرماه با ماه هاى قبل 
وجودداشــته باشــد. نتيجه اين گزارش محاسبه بهاى تمام شده كاالى ساخته شــده طى دوره ومحاسبه بهاى تمام شده 

موجودى كاالى ساخته شده پايان دوره مى باشد.
با تهيه گزارش درپايان هرماه مديران مى توانند علل افزايش يا كاهش بهاى تمام شــده محصوالت ســاخته شــده 
نسبت به ماه هاى قبل را بررسى نموده و با درنظرگرفتن وضع فروش محصول نسبت به تغيير حجم توليد تصميم گيرى 

نمايند.
اطالعات مربوط به عوامل هزينه ( شــامل مواد اوليه ، دســتمزد مســتقيم وسربار ســاخت ) توسط دايره حسابدارى 
صنعتى از ديگر دواير مانند دايره حســابدارى مواد ، دايره حســابدارى حقوق ودســتمزد جمع آورى شــده و پس از 
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تلخيص در قالب گزارش بهاى تمام شده كاالى ساخته شده به مديران ارايه مى گردد. اين گزارش شامل محاسبه بهاى 
تمام شده كاالى ساخته شده طى دوره و بهاى تمام شده موجودى كاالى درجريان ساخت پايان دوره مى باشد.

گزارش هزينه توليد را مى توان به فرمهاى مختلف تهيه نمود. زيرا محاســبه بهاى تمام شــده محصول ســاخته شده 
با اســتفاده از سيســتمهاى مختلف هزينه يابى صورت مى گيرد. براين اســاس تهيه گزارش هزينه توليد ارتباط مستقيم 

ياسيستم هزينه يابى بكار گرفته شده درواحد توليدى خواهد داشت.
گزارش هزينه توليد داراى قسمتهائى به شرح زير است.

الف . محاسـبه بهاى اوليه : عبارت اســت از جمع هزينه هاى مستقيم توليد . شــامل مواد اوليه و دستمزد مستقيم 
وسايرهزينه هاي مستقيم.

اطالعات مربوط به مواد مستقيم مصرفى . از كارتهاى حساب مواد كه در دايره حسابدارى مواد نگهدارى و تكميل 
مى شوداستخراج مى گردد. همچنين اطالعات مربوط به دستمزد مستقيم توليد از گزارشهاى تهيه شده به وسيلهء دايره 
حقوق و دستمزد به دست مى آيد. جمع اين دو عامل (مواد مستقيم مصرفى به عالوه حقوق و دستمزد مستقيم ) بهاى 

اوليه محصول را تشكيل مى دهد.
ب . جمع هزينه هاى توليد طى دوره : جمع بهاى اوليه و ســربار ســاخت ( هزينه هاى غير مســتقيم كارخانه ) 

جمع هزينه هاى توليد طى دوره را تشكيل مى دهد.
سربار ساخت يا مراجعه به اسناد ومدارك مربوط به هزينه هاى واقعى انجام شده و يا با استفاده از نرخ از پيش تعيين 

شده ( نرخ جذب سربار ) محاسبه مى شود جمع هزينه هاى ساخته طى دوره از رابطه زير محاسبه مى گردد.

سربار ساخت + بهاى اوليه = جمع هزينه هاى ساخت طى دوره

ج . محاســبه بهاى تمام شــده كاالى درجريان ساخت طى دوره از جمع هزينه هاى ساخت  طى دوره و بهاى تمام 
شده موجودى كاالى درجريان ساخت اول دوره به دست مى آيد.

جمع هزينه هاى ساخت طي دوره+ بهاى تمام شده موجودى كاالى درجريان ساخت اول دوره = بهاى تمام شده كاالى درجريان ساخته طى دوره

د. بهاى تمام شده كاالى ساخته شده طى دوره :
نتيجهء نهائى گزارش هزينه توليد. محاسبه بهاى تمام شده كاالى ساخته شده طى دوره مى باشد. به اين منظور بايد 
ابتدا آمار واطالعات مربوط به موجودى كاالى درجريان ساخت پايان دوره به وسيله دايره توليد و به صورت موجودى 
بردارى عينى مشخص گردد. سپس با به كارگيرى يكى از روشهاى متداول ارزيابى ( مانند روش اولين صادره از اولين 
وارده يا روش ميانگين ) بهاى تمام شده موجودى كاالى درجريان ساخت پايان دوره به وسيله دايره حسابدارى بهاى 
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براى محاســبه بهاى تمام شده كاالى ساخته شده طى دوره بايد نتيجه ارزيابى مربوط به موجودى كاالى درجريان 
ساخت پايان دوره از بهاى تمام شده كاالى در جريان ساخته طى دوره كسر گردد.

بهاى تمام شده موجودى كاالى درجريان ساخت پايان دوره ـ بهاى تمام شده كاالى درجريان ساخت طى دوره= بهاى تمام شده كاالى ساخته شده طى دوره

توليد محصول دربعضى ازصنايع به نحوى اســت كه درپايان دوره مالى موجودى كاالى در جريان ســاخت وجود 
ندارد. دراين صورت درفرمولهاى باال به جاى آن عدد ( صفر ) قرارمى گيرد . اكنون با ارايه يك مثال به توضيح بيشتر 

مى پردازيم.
مثال : بخش ديگرى از اطالعات مربوط به شركت توليدى پايدار به صورت زير ارايه مى شود.

1.   دستمزد مستقيم مبلغ 3/900/000 ريال
2.    هزينه هاى غيرمستقيم ( سربار ساخت ) عبارتنداز :

دستمزد غير مستقيم 420/000 راى ل مواد غير مستقيم 510000 ريال هزينه بيمه هاى اجتماعى كارگران 864/000 
ريال هزينه بيمه بيكارى 130000ريال هزينه اســتهالك ســاختمان ، ماشــين آالت و تجهيزات كارخانه 850000 ريال 
هزينه ســوخت و روشنائى 250000 ريال هزينه بيمه ماشين آالت 480000 ريال هزينه بيمه حوادث كارگران 160000 

ريال .
3.    بهاى تمام شده موجودى كاالى درجريان ساخت اول دوره مبلغ 1/750/000 ريال مى باشد.

4.    موجودى كاالى درجريان ساخت پايان دوره مبلغ 2/500/000ريال ارزيابى شده است.
باتوجه به اطالعات ارايه شــده و با درنظرگرفتن مبلغ مواد مصرفى كه درقســمت قبل محاســبه گرديده . بهاى تمام 

شده كاالى ساخته شده ( گزارش هزينه توليد ) را در صفحه بعد مالحظه مي فرمائيد. .
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شركت توليدى پايدار
گزارش بهاى تمام شده كاالى ساخته شده

13XX   براى سال مالى منتهى به 29 اسفند
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

موجودى كاالى درجريان ساخت اول دوره                                      1/750/000
13/900/000 مواد مصرف شده طى دوره     

3/900/000 دستمزد مستقيم      
17/800/000 بهاى اوليه        

هزينه هاى غيرمستقيم ( سربارساخت ):
مواد غيرمستقيم               510/000
420/000 دستمزد غيرمستقيم   
هزينه بيمه هاى اجتماعى              864/000
130/000 هزينه بيمه بيكارى   
850/000 هزينه استهالك ساختمان و ماشين آالت 
هزينه سوخت و روشنائى              250/000
480/000 هزينه بيمه ماشين االت   

   160/000 هزينه بيمه حوادث   
جمع هزينه هاى سربار ساخت                                                         3/664/000

جمع هزينه هاي ساخت طي دوره                                      21/464/000
بهاي تمام شده كاالي در جريان ساخت طي دوره                                                                        23/214/000

كسر مي شود: 
موجودى كاالى جريان ساخت پايان دوره                                                                           2/500/000                                                                        
بهاى تمام شده كاالى ساخته شده طى دوره                                                                         20/714/000 

                                             
نتيجه بدســت آمده از گزارش بهاى تمام شده كاالى ساخته شده به گزارش هاى تمام شده كاالى فروش رفته كه 

يك گزارش برون سازمانى است انتقال مى يابد.
2-5-2- گزارشهاى برون سازمانى :

گزارش هاى بـــرون سازمانى شامل گزارشهائى است كه جهت ارائه به اشخاص خارج از سازمان اعم از اشخاص 
حقيقى و يا اشــخاص حقوقى تهيه مى گردد. اهم اشــخاصى كه از اين گزارشها استفاده مى كنند . عبارتنداز صاحبان 
ســرمايه ( ســهامداران )، موسســات اعتبار دهنده از قبيل بانكها ، دولت ( وزارت اقتصاد ودارائى ) بورس اوراق بهادار 
(درصورتيكه واحد توليدى دربورس پذيرفته شده باشد) و حسابرسان خارج از موسسه توليدى كه معموالً به نمايندگى 

از طرف صاحبان سرمايه گزارشها را بررسى مى نمايند.
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پذيرفته شده حسابدارى و مطابق با استانداردهاى حسابدارى تهيه شوند.
گزارشــهاى برون ســازمانى بايد به صورت مقايسه اى و تطبيقى تهيه شود تا براى اســتفاده كنندگان از آنها امكان 
بررسى وتجزيه و تحليل بيشترى وجود داشته باشد. به عنوان مثال هريك از اين گزارشها براى دوسال متوالى تهيه شود 

تا بتوان نسبت به عملكرد دوره مالى مورد نظر بررسى و تحقيق نمود.
بعضى از گزارشــهاى برون ســازمانى عبارتنداز: گزارش بهاى تمام شده كاالى فروش رفته ، گزارش سودوزيان ، 

گزارش تقسيم سود، ترازنامه و صورت گردش وجوه نقد ( صورت جريانهاى نقدى ).
 

1-2-5-2- گزارش بهاى تمام شده كاالى فروش رفته:
اين گزارش هم درموسسات بازرگانى و هم درموسسات توليدى در پايان دوره مالى تهيه مى گردد. و تنها تفاوت 
تهيه گزارش دراين دو نوع موسســه عبارت است از اين كه درموسســات بازرگانى كاالى خريدارى شده بدون تغيير 
شكل براى فروش ارايه مى شود ولى درموسسات توليدى . كاالى ساخته شده با تغيير شكل مواد اوليه توليد مى گردد. 
به عبارت ديگر درموسســات بازرگانى كاال خريدارى  مى شــود ولى در موسســات توليدى كاال ســاخته مى شود به 
همين دليل درگزارش بهاى تمام شــده كاالى فروش رفته موسسات بازرگانى بهاى تمام شده كاالى خريدارى شده و 
درموسســات توليدى ، بهاى تمام شده كاالى ساخته شده طى دوره مالك محاسبه بهاى تمام شده كاالى فروش رفته 

قرارمى گيرد.
اين گزارش درپايان دوره مالى دردايره حسابدارى با استفاده از اطالعات جمع آورى شده ازقسمتهاى مختلف تهيه 
مى گردد. ونتيجه نهائى آن محاســبه بهاى تمام شــده كاالى فروش رفته طى دوره مى باشد كه به گزارش سود وزيان 

منتقل مى گردد.
دراين گزارش خالصه اطالعات مربوط به هزينه هاى توليد ونيز بهاى تمام شــده موجودى هاى جنسى پايان دوره 
كه تماماً از اقالم عمده دارائى هاى هر موسســه توليدى اســت درج مى گردد. واســتفاده كنندگان از اين گزارش مى 

توانند به آسانى به اين اطالعات دسترسى پيداكنند.
بخشهاى مختلف گزارش بهاى تمام شده كاالى فروش رفته عبارتنداز:

الـف . مـواد مصرفى طى دوره : اولين قســمت اين گزارش كه شــايد مهمترين بخش آن نيز باشــد. ارايه خالصه 
اطالعات مربوط به مواد مصرفى طى دوره است كه با توجه به اطالعات مربوط به گزارش بهاى تمام شده مواد مصرفى 

كه يك گزارش درون سازمانى است ارائه مى گردد.
ب . دستمزد مستقيم : دومين بخش اين گزارش ارائه اطالعات مربوط به دستمزد مستقيم مى باشد. اين اطالعات 

با استفاده از اسناد ومدارك ، دفاتر حسابدارى و ليست حقوق ودستمزد استخراج مى گردد.
ج . سربارســاخت : ســومين بخش اين گزارش . درج اطالعات مربوط به هزينه هاى غيرمســتقيم ( سربار ساخت ) 
توليد مى باشد. ارائه اطالعات مربوط به هزينه هاى غير مستقيم كارخانه ( سربارساخت ) باتوجه به نحوهء جمع آورى 

وثبت اين هزينه ها خواهد بود. براين اساس دو روش مورد استفاده قرارمى گيرد.
1-ج – دربعضى از واحدهاى توليدى هزينه هاى ســربار بالفاصله پس از وقوع به حساب كاالى درجريان ساخت 
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منظور مى شــود. درواقع مى توان گفت اين قبيل موسســات كليه هزينه هاى مربوط به توليد را كه شــامل مواد اوليه ، 
دســتمزد مســتقيم و سربار ساخت است به صورت واقعى به حســاب كاالى درجريان ساخت منظور مى نمايند. دراين 
صــورت اطالعــات مربوط به هزينه هاى واقعى ســربار كه طى دوره به مصرف رســيده با مراجعه به اســناد ومدارك 

حسابدارى استخراج گرديده درگزارش ارايه خواهد شد. 
2-ج – اســتفاده از نرخ جذب ســربار : به علت نامشــخص بودن مبلغ واقعى بسيارى از هزينه هاى  سربار ساخت تا 
پايــان دوره . اكثــر واحدهاى توليدى در ابتداى دوره مالى . هزينه هاى ســربار را بــرآورد ( پيش بينى ) مى نمايند وبا 
استفاده از روشهاى متداول يك نرخ تحت عنواننرخ جذب سربار محاسبه مى كنند. اين نرخ تا پايان دوره مالى جهت 
محاســبه سربار ساخت محصوالت توليد شده طى دوره مورد استفاده قرارمى گيرد. دراين صورت اطالعات مربوط به 
هزينه هاى سربار ساخت درگزارش بهاى تمام شده كاالى فروش رفته براساس سربار ساخت جذب شده كه با استفاده 

از نرخ جذب سربار محاسبه شده ارايه مى گردد.
درتنظيم گزارش بهاى تمام شــده كاالى فروش رفته بايد ابتدا بهاى تمام شده كاالى آماده براى فروش كه حاصل 
جمع بهاى تمام شــده موجودى كاالى ســاخته شــده اول دوره و بهاى تمام شده كاالى ســاخته شده طى دوره است 

محاسبه گردد.

بهاى تمام شده كاالى ساخته شده طى دوره+ بهاى تمام شده موجودى كاالى اول دوره = بهاى تمام شده كاالى آماده براى فروش

ســپس بايد بهاى تمام شده موجودى كاالى ساخته شده پايان دوره محاســبه شود. به اين منظور ابتدا از طريق انبار 
گردانى وشمارش عينى موجودى انبار. آمار موجودى كاالى ساخته شده پايان دوره به دست مى آيد. سپس در دايره 
حســابدارى با استفاده از يك روش متداول ارزيابى موجودى كاالى ســاخته شده پايان دوره قيمت گذارى مى شود. 

مبلغ به دست آمده بهاى تمام شده موجودى كاالى ساخته شده پايان دوره مى باشد.
بهاى تمام شده كاالى فروش رفته از اختالف بهاى تمام شده كاالى آماده براى فروش و بهاى تمام شده موجودى 

كاالى پايان دوره بدست مى آيد.

بهاى تمام شده موجودى كاالى ساخته شده پايان دوره ـ بهاى تمام شده كاالى آماده براى فروش = بهاى تمام شده كاالى فروش رفته طى دوره

اينك با ارايه يك مثال به تهيه گزارش بهاى تمام شده كاالى فروش رفته مى پردازيم .
مثال : ساير اطالعات مربوط به شركت توليدى پايدار به قرارزيراست.

موجودى كاالى ساخته شده اول دوره مبلغ 2/800/000 ريال مى باشد.
موجودى كاالى ساخته شده پايان دوره مبلغ 1/950/000 ريال ارزيابى شده است.

گزارش بهاى تمام شده كاالى فروش رفته شركت به صورت زير تنظيم مى شود.
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گزارش بهاى تمام شده كاالى فروش رفته
13XX  براى سال مالى

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
5/600/000 موجودي مواد :        

مواد اوليه خريد شده طى دوره                                  12/700/000
كسرمى شود : برگشت ازخريد وتخفيفات              900/000
500/000 تخفيفات نقدى خريد     

خريد خالصى                                 (1/400/000)           
11/300/000                                                                                                       

اضافه مي شود هزينه حمل خريد                    800/000
بهاي تمام شده مواد خريداري شده                                                                            12/100/000            

بهاى تمام شده مواد خريدارى شده                                                                           17/700/000                          
بهاى تمام شده مواد حاضر به مصرف                                                       3/800/000  
كسرمى شود: موجودى مواد پايان دوره                                                                   13/900/000  

بهاى تمام شده مواد مصرف شده                     3/900/000
دستمزد مستقيم                                                                                             17/800/000 

 بهاى اوليه                                                                                                              
سربار ساخت:

510/000 مواد غير مستقيم      
420/000 دستمزد غيرمستقيم      
هزينه بيمه هاى اجتماعى                 864/000
130/000 هزينه بيمه بيكارى      
850/000 هزينه استهالك ساختمان وماشين آالت    
250/000 هزينه سوخت و روشنائى                           
480/000 هزينه بيمه ماشين آالت      
160/000 هزينه بيمه حوادث      

3/664/000                         
21/464/000 جمع هزينه هاى ساخت طى دوره      

اضافه مى شود:
1/750/000 بهاى تمام شده موجودى در جريان ساخت اول دوره    

بهاى تمام شده كاالى درجريان ساخت طى دوره                  23/214/000
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كسر مى شود:
موجودى كاالى درجريان ساخت پايان دوره                  2/500/000

20/714/000 بهاى تمام شده كاالى ساخته شده طى دوره      
اضافه مى شود:

موجودى كاالى ساخته شده اول دوره                    2/800/000
بهاى تمام شده كاالى آماده براى فروش                  23/514/000

كسر مى شود:
موجودى كاالى ساخته شده پايان دوره                  1/950/000

بهاى تمام شده كاالى فروش رفته                   21/564/000

خالصه گزارش بهاى تمام شده كاالى فروش رفته شركت توليدى پايدار نيز به صورت زير تهيه مى شود.

شركت توليدي پايدار 
خالصه گزارش بهاي تمام شده كاالي فرو ش رفته 

13XX  براي سال مالي

2/800/000موجودي كاالي ساخته شده اول دوره 
اضافه مي شود:

ــــــــــــــــــــــــ20/714/000بهاي تمام شده كاالي ساخته شده طي دوره 

23/514/000بهاي تمام شده كاالي آماده براي فروش 
كسر مي شود: 

ــــــــــــــــــــــــ1/950/000موجودي كاالي ساخته شده پايان دوره

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ21/564/000بهاي تمام شده كاالي فروش رفته 

2-2-5-2- گزارش سود وزيان :
يكى ديگر از گزارشــهاى برون سازمانى ، گزارش سود وزيان است. بسيارى ازحسابداران آنرا گزارش عملكرد و 

سودوزيان و ياصورت سود و زيان نيز مى نامند.
گزارش سودوزيان بايد درپايان هر دوره مالى تهيه گردد. ولى معموالً مديران واحدهاى توليدى از حسابداران مى 
خواهند كه درپايان هر ماه نيز اين گزارش را تهيه نمايند.كه دراين صورت امكان مقايســه سودوزيان هرماه يا ماه هاى 
قبل فراهم خواهد شــد. از آنجا كه معموالً اصالح حســابها در پايان دوره انجام شــده و دردفاتر به ثبت مى رسند تهيه 

گزارش ماهانه سود وزيان به دوصورت امكان پذيراست.
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خواهد بود.
ب . اصالحات درپايان هرماه با استفاده ازكاربرگ انجام شود. ولى به حسابها در دفاتر منتقل نگردد. دراين صورت 

. سوديازيان پايان ماه به واقعيت نزديكتر خواهد بود.
گزارش سودوزيان داراى قسمتهائى به شرح زيراست:

قسمت اول گزارش محاسبه فروش خالص مى باشد. كه عبارت از اختالف بين فروش و جمع برگشت از فروش و 
تحقيقات و تخفيفات نقدى فروش مي باشد.

(تخفيفات نقدى فروش + برگشت از فروش و تخفيفات )ـ فروش = فروش خالص

قســمت دوم گزارش سودوزيان ، محاسبه بهاى تمام شــده كاالى فروش رفته است كه محاسبه آن در همين فصل 
توضيح داده شده است.

قسمت سوم گزارش محاسبه سوديازيان ناويژه مى باشد كه از اختالف قسمت اول ودوم حاصل مى شود.

بهاى تمام شده كاالى فروش رفته ـ فروش خالص = سودو زيان ناويژه
چنانچه مبلغ فروش خالص بيشــتراز بهاى تمام شــده كاالى فروش رفته باشــد. موسسه داراى ســودناويزه خواهد 

بودواگر مبلغ فروش خاصل كمتر از بهاى تمام شده كاالى فروش رفته باشد. موسسه داراي زيان نا ويژه خواهد بود.
هزينه هاى عمليات عبارت است از جمع هزينه هاى ادارى وتشكيالتى و هزينه هاى توزيع وفروش

هزينه هاى توزيع و فروش + هزينه هاى ادارى وتشكيالتى = هزينه هاى عملياتى

آخرين قسمت گزارش سودوزيان محاسبه سودوزيان ويژه است كه از رابطهء زيربه دست مى آيد.

جمع هزينه هاى عمليات ± سوديازيان ناويژه = سوديازيان ويژه
مثال  : 

با ارايه اطالعات اضافى مربوط به شركت توليدى پايدار گزارش سودوزيان به صورت زير تنظيم مى شود.
1. فروش شركت طى دوره مبلغ 27/480/000 ريال مى باشد.

2. برگشت از فروش و تخفيفات840/000 ريال است.
3. تخفيفات نقدى فروش586/000 ريال مى باشد.

4. جمع هزينه هاى ادارى وتشكيالتى900/000 ريال است.
5. جمع هزينه هاى توزيع وفروش714/000 ريال مى باشد.
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گزارش سودوزيان به صورت زير تنظيم مى شود.

شركت توليدى پايدار
خالصه گزارش سودوزيان

13xx/12/29 براى سال منتهي به

27/480/000درآمدحاصل از فروش :
840/000فروش

586/000كسرمى شود:
برگشت از فروش وتخفيفات

تخفيفات نقدى فروش
1/426/000فروش خالص

26/054/000بهاى تمام شده كاالى فروش رفته
21/564/000سودناويژه

4/490/000هزينه هاى عمليات:
900/000هزينه هاى ادارى و تشكيالتى

714/000هزينه هاى توزيع و فروش
1/614/000كسر مى شود : جمع هزينه هاى عملياتى

2/876/000سود ويژه دوره مالى
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   سؤاالت، تست ها و مسايل  فصل (2)

الف ـ به سئواالت زيرپاسخ دهيد.
1.   چرابايد هزينه ها طبقه بندى شوند؟

2.   درطبقه بندى طبيعى. هزينه ها به چند دسته تقسيم مى شوند. نام ببريد.
3.   بهاى اوليه را تعريف نموده ومحاسبه آن با استفاده از كدام رابطه انجام مى شود.

4.   هزينه هاى تبديل شامل كدام هزينه ها مى باشد وازچه رابطه اى محاسبه مى شود.
5.   هزينه هائى كه در توليد محصول به مصرف مى رسند از چند گروه تشكيل مى گردند.

6.   هزينه هاى مستقيم را تعريف نموده دونمونه را نام ببريد.
7.   هزينه هاى غيرمستقيم را تعريف كنيد باذكر مثال

8.   طبقه بندى هزينه هابراساس تغيير حجم توليد داراى چه كاربردهائى مى باشد دونمونه را نام ببريد.
9.  باطبقه بندى هزينه هابراساس تغيير حجم توليد. هزينه ها به چند دسته تقسيم مى شوند.

10.  هزينه هاى ثابت را تعريف كنيد و دومورد را نام ببريد.
11.  هزينه هاى ثابت درچند گروه طبقه بندى مى شوند. نام ببريد.

12.  هزينه هاى متغير را تعريف كنيد و سه مثال بزنيد.
13.  هزينه هاى نيمه متغير را تعريف كنيد و سه مورد را نام ببريد.

14.  درموسسات توليدى درپايان دوره چه گزارشهائى تهيه مى شود.
15.  كدام گزارش درموسسات توليدى تهيه مى شود ولى درموسسات خدماتى وبازرگانى تهيه نمى شود.

16.  تفاوت گزارش بهاى تمام شــده كاالى فروش رفته درموسســات توليدى وموسسات بازرگانى چيست آنرا نام 
ببريد.

17.  دوگزارش درون سازمانى رانام ببريد.
18.  گزارشهاى برون سازمانى كدام گزارشها مى باشند.

19.  اهداف مهم تهيه گزارشهاى برون سازمانى را بيان كنيد.
20.  گزارش مصرف مواد ازچندقسمت تشكيل مى شود.
21.  مبلغ مواد مصرفى از چه رابطه اى محاسبه مى شود.

22.  گزارش بهاى تمام شده كاالى ساخته شده چه زمانى تهيه مى شودوازچه قسمتهايى تشكيل شده است.
23.  گزارش بهاى تمام شده كاالى فروش رفته از چه قسمتهائى تشكيل مى شود . نام ببريد.

24.  درگزارش بهاى تمام شده كاالى ساخته شده . هزينه سربار ساخت به چه صورت محاسبه و منظور مى شود.
25.  رابطه مربوط به محاسبه بهاى تمام شده كاالى فروش رفته را بنويسيد.
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ب ـ گزينه صحيح تستهاى زيررا باعالمت   x  مشخص كنيد.
1ـ هزينه هاى تبديل برابراست با :

ب . مواد اوليه + دستمزد مستقيم الف . بهاى اوليه + سربار ساخت    
ج ـ مواد اوليه + سربارساخت                 د ـ دستمزد مستقيم + سربارساخت

2ـ بهاى اوليه برابر است با:
ب ـ مواد اوليه + دستمزد مستقيم + سربارساخت الف ـ دستمزد مستقيم + سربار ساخت    

د ـ مواد اوليه + سربارساخت ج ـ مواد اوليه +دستمزد مستقيم     
3ـ كداميك از موارد زيربهترين نمونه هزينه هاى متغير است:

د ـ هزينه نظافت كارگاه ج ـ هزينه هاى مالى  ب ـ هزينه مواد مصرفى  الف ـ حقوق مديرعامل   
4-ـ هزينه ثابت يك واحد محصول با افزايش وكاهش تعداد توليد چه تغيير خواهد داشت.

ب ـ افزايش يافته وثابت مى ماند الف ـ كاهش يافته وثابت مى ماند     
د ـ افزايش يافته وكاهش مى يابد. ج ـ كاهش يافته و افزايش مى يابد.    

5ـ بادرنظرگرفتن اطالعات ارائه شده بهاى تمام شده كاالى آماده براى فروش چه مبلغ است.
4/200/000 ريال بهاى تمام شده كاالى ساخته شده  
5/800/000 ريال بهاى تمام شده كاالى فروش رفته  

600/000 ريال بهاى تمام شده موجودى كاالى پايان دوره  
د ـ3/600/000 ريال ج ـ 5/200/000 ريال  ب ـ 4/800/000 ريال  الف ـ 6/400/000 ريال   

6ـ بهاى تمام شده مواد مصرفى طى دوره مالى مبلغ 10/800/000 ريال مى باشد. اگر موجودى مواد اوليه در پايان 
دوره مبلغ 2/200/000 ريال بيشــتر از موجودى مواد اول دوره باشد. طى دوره مالى چه مبلغ مواد اوليه خريدارى شده 

است.
د ـ 8/600/000  ريال ج ـ 13/000/000 ريال  ب ـ 9/700/000 ريال  الف ـ 11/900/000 ريال   

7 ـ در ترازنامه موسسات توليدى . موجوديهاى جنسى پايان دوره كدام است.
الف ـ مواد ، كاالى درجريان ساخت و قيمت تمام شده كاالى فروش رفته  

ب ـ كاالى ساخته شده ، كاالى درجريان ساخت ، مواد اوليه  
ج ـ مواد اوليه ، مواد غيرمستقيم ، كاالى ساخته شده .  

د ـ مواد ، كاالى ساخته شده ، قيمت تمام شده كاالى فروش رفته  

8ـدريك كارخانه مواد مصرفى مبلغ 1/150/000 ريال ، دســتمزد مستقيم مبلغ 520/000 ريال ، سربار ساخت مبلغ 
260/000 ريــال موجودى كاالدرجريان ســاخت اول دوره مبلغ 460/000 ريال و موجودى كاالى درجريان ســاخت 

پايان دوره مبلغ 840/000 ريال مى باشد. بهاى تمام شده كاالى ساخته شده طى دوره چه مبلغ مى باشد.
د ـ 1/550/000 ريال ج ـ 3/230/000 ريال  ب ـ 2/310/000 ريال  الف ـ 1/930/000 ريال   

9ـ طى دوره مالى تعداد 4/200 واحد محصول به فروش رســيده اســت.اگر تعداد موجودى كاالى ساخته شده اول 
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فص دوره 500 واحد وتعداد موجودى كاالى ســاخته شده پايان دوره 300 واحد باشد. طى دوره چه تعداد محصول ساخته 

شده است.
ج ـ 4000 واحد        د ـ 5/000 واحد ب – 3/400 واحد   الف ـ 4/400 واحد   

10ـ اگــر تعــداد توليد محصول كاهش يابد. چــه اثرى برهزينه هاى ثابت و هزينه هــاى متغير يك واحد محصول 
خواهد داشت.

الف ـ هزينه هاى متغير كاهش يافته و هزينه هاى ثابت تغيير نخواهد كرد.  
ب ـ هزينه هاى متغير ثابت مى ماند وهزينه هاى ثابت كاهش مى يابد.  

ج ـ هزينه هاى متغير وهزينه هاى ثابت هردوافزايش مى يابند.  
د ـ هزينه هاى متغير ثابت بوده و هزينه هاى ثابت افزايش مى يابد.  

ج ـ مسايل فصل دوم  : 
1-2-دريــك كارخانــه دونوع محصول آلفا و بتا توليد مى شــود. مواد مصرفى توليد يــك واحد محصول آلفا و 
محصول بتا به ترتيب 9/600 ريال و 5/200 ريال مى باشــد . دستمزد مستقيم توليد يك واحد محصول آلفا و محصول 

بتا به ترتيب 6/100 ريال و 2/800 ريال است.
مطلوبست :

1. تنظيم جدولى كه درآن مواد مصرفى ودستمزد مستقيم توليد 400 واحد  ، 600 واحد و 700 واحد محصول آلفا 
نشان داده شود.

2. تنظيم جدولى كه درآن مواد مصرفى ودســتمزد مستقيم توليد 200 واحد 1/000 واحد و 500 واحد محصول بتا 
نشان داده شود.

2-2- بــراى توليد 40 واحــد محصول مبلغ 160/000 ريال مواد اوليه ومبلغ 60/000 ريال دســتمزد مســتقيم الزم 
است.

مطلوبست : محاسبه مواد مصرفى و دستمزد مستقيم توليد 125 واحد از اين محصول 
3-2- طى دوره مالى مبلغ 1/750/000 ريال مواد اوليه خريدارى شــده اســت. برگشــت از خريد و تخفيفات مبلغ 
150/000 ريال . تخفيفات نقدى خريد 80/000 ريال ، هزينه حمل مواد خريدارى شده مبلغ 280/000 ريال مى باشد.

موجودى مواد اول دوره مبلغ 1/250/000 ريال مى باشد.
موجودى مواد پايان دوره مبلغ 970/000 ريال ارزيابى شده است.

مطلوبست : تنظيم گزارش مصرف مواد طى دوره
4-2- اطالعات زير از دفاتر حسابهاى يك واحد توليدى استخراج شده است.

920/000    ريال موجودى مواد اول دوره مبلغ  
2/650/000 ريال خريد مواد طى دوره    
260/000     ريال هزينه حمل مواد خريدارى شده  
125/000     ريال برگشت از خريد وتخفيفات  
75/000       ريال تخفيفات نقدى خريد   
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ضمناً موجودى مواد پايان دوره مبلغ 1/150/000 ريال ارزيابى شده است.
13 xx  مطلوبست : تهيه گزارش مصرف مواد به تاريخ 29 اسفند سال

5-2- اطالعات به دست آمده از دفاتر شركت توليدى غديردرپايان دوره مالى به قرارزيراست:
1. موجودى هاى جنسى در اول دوره شامل :

موجودى مواد اوليه مبلغ 520/000 ريال موجودى كاالى درجريان ساخت مبلغ 840/000 ريال 
2. اطالعات مربوط به خريد مواد اوليه شامل :

خريــد مواد 2/750/000 ريــال ، هزينه حمل مواد خريدارى شــده 240/000 ريال برگشــت از خريد و تخفيفات 
115/000 ريال تخفيفات نقدى خريد 45/000 ريال 

3ـ اطالعات مربوط به حقوق ودستمزد:
دســتمزد مستقيم 1/050/000 ريال حقوق مدير توليد 620/000 ريال حقوق سرپرست سالن 285/000 ريال حقوق 

سركارگران 400/000 ريال .
4ـ سايز هزينه هاى غير مستقيم:

موادغيرمســتقيم 90/000 ريال هزينه استهالك ساختمان كارخانه 205/000 ريال هزينه بيمه حوادث 85/000 ريال 
هزينــه بيمه كارخانه 200/000 ريال هزينه بيمه هاى اجتماعى 471/000 ريــال هزينه بيمه بيكارى 21/000 ريال هزينه 

سوخت وروشنائى 65/000 ريال هزينه آب و برق 20/000 ريال 
5ـ موجودى هاى جنسى پايان دوره شامل

موجودى مواد 1/210/000 ريال موجودى كاالى درجريان ساخت 1/900/000 ريال 
مطلوبست : تنظيم گزارش بهاى تمام شده كاالى ساخته شده ( گزارش هزينه توليد) براى دوره مالى مورد نظر

6-2- اطالعات به دست آمده از دفاتر شركت توليدى شادمهر در پايان دوره مالى به قرارزيراست:
الف ـ موجودى هاى جنسى اول دوره شامل :

مواد اوليه 500/000 ريال كاالى درجريان ساخت 950/000 ريال كاالى ساخته شده 1/650/000 ريال.
ب ـ اطالعات مربوط به خريد مواد شامل :

خريد مواد اوليه 3/850/000 ريال هزينه حمل مواد خريدارى شــده 280/000 ريال برگشــت ازخريد و تخفيفات 
130/000 ريال تخفيفات نقدى خريد 120/000 ريال 

ج ـ اطالعات مربوط به دستمزد شامل :
دستمزد مستقيم 1/900/000 ريال دستمزد غيرمستقيم 210/000 ريال

د ـ ساير هزينه هاى غير مستقيم شامل :
مواد غير مســتقيم 160/000 ريال هزينه بيمه هاى اجتماعــى 422/000 ريال هزينه بيمه بيكارى 64/000 ريال هزينه 
اجاره ساختمان 480/000 ريال هزينه استهالك ماشين آالت 370/000 ريال هزينه بيمه حوادث 140/000 ريال هزينه 

برق و آب 255/000 ريال 
هـ ـ موجودى هاى جنسى پايان دوره شامل :
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فص مواد اوليه 500/000 ريال كاالى درجريان ساخت 860/000 ريال كاالى ساخته شده 2/100/000 ريال 

و ـ طى دوره مالى تعداد 8/000 واحد محصول ساخته شده است.
مطلوبست :

1. تهيه گزارش بهاى تمام شده محصوالت ساخته شده طى دوره ومحصوالت فروش رفته
2. محاسبه بهاى تمام شده يك واحد محصول ساخته شده

7-2- اطالعات به دســت آمده از دفاتر شــركت توليدى وحدت درپايان ســال xx ( پايان دوره مالى ) به شــرح 
زيراست:

الف ـ موجودى هاى جنسى اول دوره :
مواد اوليه 611/000 ريال كاالى درجريان ساخت 822/000 ريال كاالى ساخته شده 2/133/000 ريال 

ب ـ اطالعات مربوط به خريد مواد
مواد خريدارى شده مبلغ 3/450/000 ريال بوده كه20٪ مواد غيرمستقيم مى باشد. هزينه حمل خريد 310/000 ريال 

كه 10٪ اين مبلغ براى حمل مواد غير مستقيم هزينه شده است.
برگشت ازخريد وتخفيفات ( مربوط به مواد مستقيم 201/000 ريال تخفيفات نقدى خريد ( مربوط به مواد مستقيم) 

96/000ريال 
ج ـ اطالعات مربوط به حقوق و دستمزد:

جمع حقوق ودستمزد مبلغ 1/480/000 ريال بوده كه 15٪ آن دستمزد غيرمستقيم است.
د ـ ساير هزينه هاى غيرمستقيم :

هزينه بيمه كارخانه 180/000 ريال هزينه ســوخت وروشنائى 100/000 ريال مواد غيرمستقيم 150/000 ريال هزينه 
بيمه حوادث 50/000 ريال هزينه تعمير ماشين آالت 70/000 ريال هزينه بيمه هاى اجتماعى 296/000 ريال 

هـ ـ موجودى هاى جنسى پايان دوره :
مواد اوليه ( مواد مســتقيم ) 450/000 ريال كاالى درجريان ســاخت 720/000 ريال كاالى ساخته شده 965/000 

ريال
و ـ تعداد محصوالت ساخته شده طى دوره 10/000 واحد مى باشد.

مطلوبست :
1.  تهيه وتنظيم گزارش بهاى تمام شده كاالى فروش رفته

2.  محاسبه بهاى تمام شده يك واحد محصول ساخته شده طى دوره
8-2 ـ مانده بعضى از حســابهاى شــركت توليدى كارون درپايان ســال xx 13 به صورت زير از دفاتر شــركت 

استخراج شده است.
1. موجودى هاى جنسى اول دوره : شامل

مواد اوليه 610/000 ريال كاالى درجريان ساخت 810/000 ريال كاالى ساخته شده 1/510/000 ريال
2. اطالعات مربوط به خريد مواد شامل :
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مواد خريدارى شده 4/100/000 ريال هزينه حمل خريد مواد 300/000 ريال برگشت از خريد و تخفيفات 150/000 
ريال تخفيفات نقدى خريد 160/000 ريال 

3ـ اطالعات مربوط به دستمزد : شامل
دستمزد پرداخت شده طى دوره جمعاً به مبلغ 3/000/000 ريال بوده كه 20٪ آن دستمزد غير مستقيم مى باشد.

4ـ اطالعات مربوط به ساير هزينه هاى غيرمستقيم شامل :
هزينــه بيمه هاى اجتماعــى 600/000 ريال هزينه بيمه بيكارى 90/000 ريال هزينه برق و آب 120/000 ريال هزينه 
استهالك ســاختمان كارخانه 220/000 ريال هزينه استهالك ماشين آالت 240/000 ريال مواد غيرمستقيم 170/000 

ريال 
5ـ موجودى هاى جنسى پايان دوره شامل :

مواد اوليه 2/400/000 ريال كاالى درجريان ساخت 1/900/000 ريال كاالى ساخته شده 2/300/000 ريال
6ـ اطالعات مربوط به فروش كاالطى دوره شامل :

فــروش كاالطــى دوره 12/840/000 ريال برگشــت از فروش وتخفيفات 115/000 ريــال تخفيفات نقدى فروش 
185/000 ريال 

7ـ طى دوره مالى تعداد 4/000 واحد محصول ساخته شده است.
مطلوبست :

1.   تهيه وتنظيم گزارش بهاى تمام شده كاالى ساخته شده براى دوره مالى مورد بحث.
2.   محاسبه بهاى تمام شده يك واحد محصول ساخته شده

3.   تهيه وتنظيم گزارش سودوزيان كه ضمن آن بهاى تمام شده كاالى فروش رفته نيز محاسبه شده باشد. ومحاسبه 
سود يا زيان ناويژه.

9-2 بعضى از اطالعات مالى مربوط به شركت توليدى الوند به شرح زير از دفاتر شركت استخراج شده است.
1. موجودى هاى جنسى

پايان دوره اول دوره          
420/000 ريال                640/000    ريال مواد اوليه     

750/000 ريال                     - كاالى درجريان ساخت    
كاالى ساخته شده             -                 2/600/000 ريال   

2ـ خريد مواد طى دوره به مبلغ 3/180/000 ريال كه 280/000 ريال از آن مواد غيرمستقيم مى باشد.
3ـ برگشت از خريد وتخفيفات 55/000 ريال تخفيفات نقدى خريد 65/000 ريال 

4ـ دستمزد پرداخت شده طى دوره مبلغ 2/880/000 ريال مى باشد كه ١/5  آن دستمزد غير مستقيم مى باشد.
5 ـ ساير هزينه هاى غيرمستقيم جمعاً مبلغ 742/000 ريال است.

6ـ فــروش كاال طى دوره مبلغ 9/700/000 ريال ، برگشــت از فروش وتخفيفــات مبلغ 125/000 ريال و تخفيفات 
نقدى فروش مبلغ 75/000 ريال مى باشد. 
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فص 7ـ هزينه هاى ادارى وتشكيالتى جمعاً مبلغ 410/000 ريال و هزينه هاى توزيع و فروش جمعاً مبلغ 275/000 ريال 

مى باشد.
8ـ طى دوره مالى تعداد 10/000 واحد محصول توليد شده است.

9 ـ طى دوره مالى تعداد 8/000  واحد كاال به فروش رسيده است.
مطلوبست :

1.   تهيه گزارش مصرف مواد 
2.   تهيه گزارش بهاى تمام شده كاالى ساخته شده

3.   محاسبه بهاى تمام شده يك واحد كاالى ساخته شده
4.    تهيه گزارش بهاى تمام شده كاالى فروش رفته

5.    محاسبه بهاى تمام شده يك واحد كاالى فروش رفته
6.   تهيه گزارش سود وزيان شركت براى سال مالى مورد نظر

7.   محاسبه سوديازيان ويژه حاصل از فروش يك واحد محصول  
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فصل سوم
كنترل مواد

هدفهاى رفتارى :
پس از مطالعه وفراگيرى اين فصل از فراگيران انتظار مى رود  :

1.ماهيت مواد وكاالرا شرح داده تفاوت مواد وكاالراتوضيح دهند.
2.مواد را طبقه بندى نمايند.

3.دواير كنترل كننده مواد را نام ببرند .
 4.وظايف هركدام را شرح دهند.

5.فرم هاى متداول مربوط را تهيه كند مصرف مواد  و كاربرد هريك را توضيح دهند.
6.عوامل موثر در تكميل برگ درخواست مربوط به سفارش مواد را شرح دهند.

7.كسر يا اضافه موجودى مواد در انبار را تعريف كنند. 
8.داليل كسر يا اضافه موجودى را نام ببرند .

9.  ثبت عمليات مربوط به كسر يا اضافه موجودى مواد را انجام دهند.
10.بهاى تمام شده مواد اوليه و عوامل تشكيل دهنده آن را نام ببرند .

11. ثبت بهاى مواد اوليه و عوامل تشكيل دهنده  مربوط به آن را انجام دهند.
12.توانائى ثبت مواد وارده به انبار ومواد صادره از انبار را داشته باشند.

13.مواد برگشتى به فروشنده و مواد برگشتى به انبار را در فاتر ثبت نمايند.
14.روشهاى ارزيابى موجودى مواد را نام ببرند.

15.  مواد وارده به انبار و مواد صادره از انبار را با بكارگيرى روشهاى ارزيابى دركارت حساب انبار ثبت نمايند.
16. حداقل موجودى ، حداكثر موجودى . حد تجديد سفارش و باصرفه ترين مقدار سفارش مواد را توضيح دهد و 

كاربرد هركدام را شرح دهند.
17. مواد صادره به توليد را با استفاده از يك روش متداول ، ارزيابى نمايند.

18. بهاى تمام شده موجودى انبار را محاسبه كنند.
19ـ مواد صادره به توليد را با استفاده ازيك روش متداول ارزيابى نمايند.

20. بهاى تمام شده موجودى انبار را محاسبه كنند.
21ـ انبارگردانى را تعريف كنند .

22. نحوه انجام انبار دارى را شرح دهند.
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يكى از اقالم مهم وعمده دارائى هاى پرموسسه توليدى را مواد اوليه تشكيل مى دهد. براين اساس نحوهء تهيه مواد، 
طرق نگهدارى آن درانبار ، همچنين روشــهاى مختلف ارزيابى مواد موجود در انبار داراى اهميت زيادى است. چراكه 

اين موارد تأثير قابل مالحظه اى دربررسى وضعيت مالى و نتايج حاصل از عمليات واحدهاى توليدى خواهد داشت.
ارزش مواد اوليه موجود درانبارغالباً بيشتر از ديگر دارائى ها مانند صندوق ، موجودى بانك و يا حسابهاى دريافتنى 
اســت. لذا كنترل كمى و كيفى مواد اوليه . بهاى تمام شــده مواد خريدارى شده ، بهاى تمام شده مواد مصرف شده در 
توليــد محصول ونيز ارزيابى و قيمت گذارى موجودى مواد در پايان دوره مالى داراى اهميت فراوان مى باشــد مديران 
واحدهاى توليدى نســبت به برنامه ريزى و اعمال كنترل صحيح جهت تهيه و نگاهدارى موجودى مواد داراى مسئوليت 
خاصي مى باشــند. انجام چنين مســئوليت مهم از طريق ايجاد يك سيستم دقيق حســابدارى براى جمع آورى اطالعات 
ومــدارك مربوط به مــواد اوليه امكان پذيرخواهد بود وازاين طريق مى توان اطالعــات دقيق مربوط به مواد را به موقع 

ارايه نمود.
1-3- ماهيت حساب مواد

درموسساتى كه به توليد محصول اشتغال دارند مواد اوليد درصد عمده اى از دارائى ها راتشكيل ميدهد. درواقع مواد 
جهت ساخت محصول تهيه ونگهدارى مى شود . مواد موجود درانبار مرتباً مصرف شده و با تهيه مجدد مواد جايگزين 
مى گردد. لذا جزء دارائى هاى فعال و باگردش ســريع محســوب مى شــود. برهمين اساس در گروه دارائى هاى جارى 

طبقه بندى مى شود.
2-3- طبقه بندى مواد

درموسســات بازرگانى كه به خريد وفروش كاالاشــتغال دارند. كاالرا به قصد فروش خريدارى نموده و بدون تعيير 
شــكل آن را به فروش مى رســانند . اين قبيل موسســات تنها به دليل جابه جائى و خريد عمده كاال از خريد وفروش آن 
انتظار كســب ســود خواهند داشــت. ولى درموسســات توليدى مواد اوليه و قطعات موردنياز را جهت ساخت محصول 
خريده و نگهدارى مى نمايند. اين موسســات مواد اوليه را پس از تغيير شــكل به صورت محصول ساخته شده به فروش 

مى رسانند.
به عنوان مثال در يك قنادى مواد اوليه شامل آرد، شكر ، تخم مرغ ، خامه و... مى باشدكه پس از پختن تغيير شكل 
يافته به محصول ســاخته شــده ( انواع شيرينى ) تبديل مى شــود كه پس از فروش از توليد وفروش آن انتظاركسب سود 

خواهد بود.
بخش عمده اى از موجودى هاى موسسات توليدى از مواد تشكيل شده است. مواد به دو دسته شامل مواد مستقيم و 

مواد غير مستقيم طبقه بندى مى شود.
1-2-3- مواد مستقيم 

مواد مســتقيم يا مواد اوليه شــامل موادى است كه چارچوب اصلى محصول را تشكيل مى دهد. به عبارت ديگر مواد 
مستقيم موادى است كه مستقيماً در توليد محصول به مصرف ميرسد و يا موادى كه مى توان آنرا به آسانى به آن محصول 
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مرتبط دانست.
مواد ممكن است از منابع طبيعى استخراج شود . مانند نفت خام ، سنگ آهن ، نمك ، سنگ سرب و غيره همچنين 
دربســيارى از واحدهاى توليدى مواد مصرفى آنها كاالى ساخته شده كارخانه هاى ديگر است. مانند. صنايع ساختمان. 
مثًال تير آهن و يا ســيمانى كه درســاخت وســاز به مصرف ميرسند به ترتيب كاالى ساخته شــده كارخانه ذوب آهن و 

كارخانه سيمان است.

2-2-3- مواد غير مستقيم
مواد غيرمســتقيم شامل كليه موادى است كه دركارخانه به مصرف ميرسند ولى مستقيماً در ساخت محصول مصرف 
نمى شــوند. و نمى توان آنها را به آســانى به يك محصول ارتباط داد و دربســيارى از موارد مواد مســتقيم مصرف شده 
درســاخت محصول را به دليل ناچيز بودن قيمت ومقرون به صرفه نبودن تســهيم آن به محصوالت ساخته شده در گروه 
مــواد غير مســتقيم طبقه بندى مى نماينــد. به طور مثال مى توان از نمك در پخت نان ، چســب درصنايع چوبى ، نخ در 

دوزنده گى و پيچ و مهره در توليد بعضى لوازم خانگى نام برد.
ضمناً مواد مورد مصرف درنظافت كارخانه ، روغن ، نفت ، گريس و ساير موادى كه به اين منظور مصرف مى شوند 
چون مســتقيماً درساخت محصول به كار نمى روند جزء مواد غيرمستقيم تحت عنوان ملزومات كارخانه طبقه بندى مى 

شوند.

3-3- تهيه وكنترل مواد
از آنجا كه درصد عمده اى از بهاى تمام شــده محصول ســاخته شده را مواد اوليه آن تشكيل مى دهد . در موسسات 
توليدى معموالً جهت خريد ، انباردارى وحســابدارى مواد دوايرى مانند دايره خريد، دايره انبارها ، ودايره حســابدارى 
مواد ايجاد مى گردد تا بتوانند با اســتفاده از اين امكانات مواد اوليه موردنياز كارخانه را به مقدار الزم و باقيمتى مناســب 
تهيه نموده ودربهترين شرايط ازآن نگهدارى نمايند و از اين طريق در هزينه هاى ناشى از افت و ضايعات و نايابى مواد 

صرفه جوئى به عمل آيد.

4-3- مديريت واحد براى مواد
درواحدهاى توليدى كوچك صاحب موسســه و يا نماينده او شــخصاً خريد مواد را به عهده دارد ولى در موسسات 
بزرگ و حتى متوســط توليدى بايد يك دايره يا ســازمان مجهز براى خريد مواد بودجود آيد. تا از اين طريق مسئوليت 
خريــد مــواد به عهده مديريتى واحد قرارگيرد. مديريت خريد مواد بايــد داراى اطالعات كافى درمورد توليد محصول 
كارخانه محل خدمت خود . همچنين تجربه كافى براى اداره سازمان خريد داشته باشد. مديريت خريد مواد بايد همواره 
از نرخ مواد مورد نياز واحد توليدى كه از داخل وياخارج از كشور تهيه مى شود اطالع كافى داشته باشد. همچنين بايد 



45

 حسابداري صنعتي
وم 

ل س
فص به قوانين تجارى و اصول حقوقى معامالت واصول وقوانين اقتصادى آگاه باشد.

مديريت خريد يك موسســه توليدى مســئوليتى مهــم به عهده دارد و درسيســتم كنترل مواد از موقعيت حساســى 
برخورداراســت . وي  با داشــتن تشكيالتى مناسب و صحيح مى تواند موجب صرفه جوئى در هزينه هاى مربوط به مواد 

گردد.

5-3- دواير كنترل كننده مواد 
در واحدهاى توليدى متوســط و بزرگ به دليل تنوع مواد مورد نياز جهت توليد محصول ايجاد دوايرى براى تهيه و 

كنترل مواد ضرورى است . دواير كنترل كننده مواد عبارتنداز:
1. دايره خريد 

2. دايره بازرسى
3. دايره انبار

4. دايره حسابدارى مواد

1-5-3- دايره خريد ( دايره تداركات ) : 
وظيفــه عمده دايــره خريد. تهيه مواد اوليه ملزومات ، لــوازم يدكى ، مواد كمكى و ابزار ووســايل مورد نياز واحد 
توليدى اســت . در دايره خريد فهرســتى از مشــخصات فنى كليه مواد مصرفى مورد نياز واحد توليدى تهيه مى شــود 
ودراختيار ماموران خريد قرارمى گيرد . تا پس از دريافت درخواســتهاى خريد. در انجام سفارشات دقت كافى به عمل 
آورند. ضمناً ليســتى از اسامى و آدرس فروشندگان مواد مورد نياز همراه با شماره فنى مواد وليست قيمت ها و تغييرات 

آن تهيه مى گردد. تا درموقع لزوم به سهولت دردسترسى قرارگيرد.
خريدها الزماً بايد درقبال وصول درخواست سفارش مواد كه داراى امضاء مجاز باشد با انجام تشريفات خاص مربوط 

به خريد مواد صورت گيرد. تشريفات خريد عبارتنداز:
– دريافت برگ درخواست خريد مواد

– صدور برگ موقت سفارش خريد جهت فروشندگان مواد واستعالم بهاى آن
– بررسى پيشنهادهاى رسيده ازطرف فروشندگان وانتخاب مناسبترين آنها 

– ارســال يك نســخه از ســفارش خريد به فروشــنده مورد نظر كه به منزله قرارداد خريد بين خريدار و فروشــنده 
مى باشد.

2-5-3- دايره بازرسى وكنترل كيفيت:
دراين دايره الزم اســت مواد خريدارى شــده قبل از اينكه به انبار تحويل داده شود ازنظر كمى وكيفى مورد بازرسى 



46

سوم
صل 

ف

حسابداري صنعتي

قرارگيرد تا اطمينان حاصل شــود كه مواد رسيده مغاير با مواد درخواســتى نباشد. اگر مواد خريدارى شده داراى عيب 
ونقصى باشد و يا مطابق نمونه نباشد از طريق دايره خريد به اطالع فروشنده ميرسد تا تصميم الزم اتخاذ گردد. 

3-5-3- دايره انبار :
قســمت عمده اى از منابع نقدى موسســات توليدى جهت خريد و نگاهدارى مواد به مصرف ميرسد . لذا چنانچه از 
روشــهاى مطمئن و متداول انبار دارى استفاده نشــود زيانهاى فراوانى متوجه واحد توليدى خواهد شد به طور مثال عدم 
رعايت نگاهدارى موجود مواد به مقداركافى موجب توقف توليد مى گردد. دراين صورت بدون اينكه محصولى توليد 
شــده باشــد هزينه هاى زيادى به بارخواهد آمد . در اين صورت با خريدهاى فورى براى جلوگيرى از توقف توليد نيز 

هزينه هاى توليد افزايش خواهد يافت.
از ســوى ديگر اگر مواد خريدارى شده بيشتر از مقدار الزم باشــد موجب ركود نقدينگى ، افزايش هزينه هاى انبار 

دارى و نايابى مواد خواهد شد. 
روش انباردارى بايد به نحوى باشد كه از فاسد شدن ، افت نامناسب و حيف وميل مواد جلوگيرى شود. و نقل وانتقال 

، جابه جائى ، حفظ و نگهدارى موجودى مواد به نحو مطلوب صورت گيرد.
محل انبار بايد حتى المقدور نزديك به محل توليد باشــدتا انتقال مواد به خصوص مواد ســنگين و پرحجم به واحد 

توليدى و دواير مربوط به آسانى و باكمترين هزينه انجام شود.
وظيفه نگهدارى مواد وساير موجودى هاى جنسى همچنين مسئوليت امور انبار به عهده انبارداراست. انبارداربايد تجربه 

كافى دراعمال روشهاى انباردارى ، لياقت و كفايت اداره انبارراداشته باشد و امانت دارى او موردتائيد قرارگيرد.
درموسسات توليدى باتوجه به نحوه فعاليت ، انبارها به انباراصلى وانبارهاى فرعى تقسيم مى شوند.

درواحدهاى بزرگ توليدى به دليل حجم زياد توليد ساختمان انبار مركزى ( انبار اصلى ) را نمى توان نزديك كليه 
واحدهاى توليدى احداث نمود . برهمين اساس درهرواحد توليدى يك انبار فرعى در نظر گرفته مى شودوانبارمركزى 
درزمانهاى مناســب مواد موردنياز دواير مختلف توليدى را به انبار همان دايره توليدى ارســال مى نمايد. پس براى اداره 
انبارهاى فرعى نياز به انباردارانى اســت كه مســئوليتى اداره اين انبارها را زير نظرانبار دار اصلى (مســئول امورانبارها) به 

عهده بگيرند.

وظايف انباردار: وظايف انبارداريا مسئول امور انبارها عبارت است از :
تكميل وارسال برگ درخواست خريد مواد ، ملزومات وقطعات ولوازم يدكى به دايره خريد با درنظر گرفتن تعداد 

يا مقدار مواد موجود درانبار
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فص فرم شماره (3-1)

برگ درخواست خريد مواد
به : اداره خريد

دايرهء درخواست كننده: .........................
شماره :
تاريخ :

تحويــل  محــل 
......................

علت درخواست ( موارد مصرف) ...................................
موجودىشرحكدمقدار

 فعلى
حداكثر 
موجودى

حداقل 
موجودى

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

امضاى تصويب كننده:امضاى انباردار:

دريافــت مــواد وارده بــه انبار وثبت تعداد يا مقــدار مواد دريافتــى دركارت انبار پس از اطمينــان از مطابقت آن با 
مشخصات در برگ سفارش خريد ( فرم شماره 2 كارت انبار) و صدور برگ رسيد انبار (فرم شماره س)

فرم شماره (3-2)
كارت مواد

شماره كارت :......................
شرح مواد : ........................ 

مقدار معمولى سفارش: ..........
كد: ...................................

شماره قفسه : ..........................
حداقل موجودى: .....................
حداكثر موجودى: ...................

ســفارش:  تجديــد  حــد 
...................

مالحظاتموجودىصادرهوارده
شماره تاريخ

قبض انبار
شمارهتاريخمقدار

حواله انبار
مقدارمقدار

ماهروزماهروز
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فرم شماره (3-3)

مواد رسيده از
اعالميه رسيد مواد

((قبض انبار))
شماره : ...............
تاريخ : ...............

شمارهشرح
 سفارش

تعداد 
بسته ها

اين قسمت ، توسط حسابدارى تكميل مقدار
مى شود

مبلغنرخ

 وسيله حمل و نقل و شماره آن
...................................

تحويل گيرندهگزارش بازرسى:

شماره درخواست خريد مواد
...............................

شماره فاكتور
....................

شماره قفسه انبار
.................

شماره كارتانبار
....................

ثبت حسابدارى
صفحه .......... 

روزنامه
خريد
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طبقه بندى نمايد. و پس از دريافت تقاضاى دواير توليدى ( يا دريافت حواله انبار ( فرم شماره 4) مواد درخواستى را به 
دواير درخواست كننده تحويل دهد. 

فرم شماره (3-4)
شماره .................
تاريخ .................

نام و شماره قسمت درخواست كننده 
... :

اعالميه صدورمواد
(( حواله انبار))

شماره : ....................
تاريخ : .....................

نام يا شماره انبار.........
مقدار واحد مصرف كنندهشماره سفارش كارنام ومشخصات موادشماره موادرديف

تحويلى
مبلغنرخ

جمع كل
نام وامضاى انبار دار...........................

نام وامضاى قيمت گذار.........................
نــام وامضــاى تحويــل گيرنــده 

...............
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ـ انباردار بايد مانده كارتهاى انباررابا موجودى واقعى انبار تطبيق دهد.
ـ همچنين بايد گزارشى از مواد ناباب و كم مصرف تهيه و جهت اطالع مديران ارسال نمايد.

ـ ضمناً حفظ ونگهدارى مواد موجود درانبار به عهده انبار داراست.
دربعضى از موسســاتتوليدى برگ درخواست خريد مواد . بوسيله مهندسى توليد ، دواير توليدى و يا دايره تعميرات 

تكميل به دايره خريدارسال مى گردد.

1-3-5-3 عوامل موثر درتكميل وارسال برگ درخواست مواد:
انبارداربايد هنگام تكميل برگ درخواســت  هزينه مواد به عواملى مانند مصرف روزانه ، مدت رســيدن ســفارش به 
انبار ، با صرفه ترين مقدار سفارش و هزينه هاى نگاهدارى مواد توجه داشته باشد و تمام اين عوامل را درمحاسبات خود 
دخالت دهد. ضمناً بايد مواردى ازقبيل حد تجديد سفارش . حداقل وحداكثر موجودى را نيز مدنظر قراردهد. زيراتمام 

اين عوامل درتعداد يا مقدار موادى كه بايد در انبار نگهدارى شودموثر خواهد بود.

2-3-5-3 حد تجديد سفارش : 
حدتجديد سفارش عبارت از تعداد يامقدار مواد بين حداقل وحداكثر موجودى انبارمى باشد. بنابراين بالفاصله پس 
از رسيدن موجودى انبار به اين تعداد. بايد نسبت به خريد مجدد مواد اقدام الزم به عمل آيد. تا اطمينان حاصل شود كه 

مواد خريدارى شده قبل از رسيدن موجودى انبار به ميزان حداقل به انبار خواهد رسيد.
حد تجديد ســفارش مستقيماً به دوعامل شــامل . حداكثر مصرف روزانه مواد و حداكثر مدت رسيدن مواد سفارش 

داده شده به انبار بستگى دارد. واز رابطه زير محاسبه مى شود.

حداكثر مدت وصول مواد ×حداكثر مصرف روزانه = حد تجديد سفارش

مثال 1: يك واحد توليدى براى ســاخت محصول از يك نوع ماده اوليه بنام ماده الف اســتفاده مى نمايد. وحداكثر 
مصرف روزانه آن مقدار 2/900 كيلومى باشد. اگر مدت وصول مواد ( از تاريخ تكميل برگ درخواست خريد تا تاريخ 

رسيدن مواد به انبار) حداكثر 16 روز باشد. حد تجديد سفارش به صورت زير محاسبه مى شود.

كيلو      46/400 = 16 ×2/900 = حد تجديد سفارش
3-3-5-3 حداقل موجودى : 

حداقــل موجودى عبارت از تعداد يا مقدارموادى اســت كه بايد همواره در انبار موجود باشــد . ودرصورت امكان 
ودرشرايط عادى نبايد موجودى انبار از آن مقدار كمتر شود. مقدار حداقل موجودى مواد با توجه به عوامل زير محاسبه 

مى شود.
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دوايــر توليــدى روزانه از انبارصادرو به قســمتهاى مختلف توليــد تحويل مى گردد. به خصــوص دركارخانه هائى كه 
محصول مشابه به صورت انبوه توليد مى نمايند. اين نحوه عمل متداولتر است. براين اساس مقدار مصرف روزانه به ميزان 

توليد وابسته است هرچه مقدار توليد افزايش يا به مقدار مواد مصرفى نيز افزايش خواهد يافت.
ـ مدت وصول مواد به انبار : براى برآورد مدت رســيدن مواد به انبار بايد به نحوهء تهيه مواد توجه شــود. زيرا مواد را 

به دوصورت مى توان تهيه نمود. يا ازطريق سفارشات داخلى وياازطريق سفارشات خارجى .
معموالً براى تهيه مواد از داخل كشور زمان كوتاه ترى نياز است ولى براى تهيه و خريد مواد از خارج كشور به زمان 
بيشــترى نياز اســت. زيرا تهيه مواد از خارج مستلزم تشريفاتى از قبيل گشــايش  اعتبار ، حمل ونقل دريائى وزمينى ونيز 
ترخيص مواد از گمرگ مى باشــد. اين عمليات موجب مى شود مواد خريدارى شده ديرتر به كارخانه برسد. پيش بينى 
زمان وصول مواد به انبار از تاريخ تكميل برگ درخواست خريد تاتاريخ رسيدن مواد به انبار مى باشد. وازآنجا كه مقدار 
مصرف روزانه و مدت رسيدن مواد به انبار درطول دوره مالى ثابت نيست . براى محاسبه حداقل موجودى مواد. متوسط 

مدت و متوسط مصرف مالك محاسبه قرارمى گيرد. حداقل موجودى از رابطهء زيرمحاسبه مى شود.

(متوسط مدت وصول مواد x متوسط مصرف روزانه ) ـ حد تجديد سفارش = حداقل موجودى مواد

چون ظرفيت توليد كارخانه هاى مختلف با هم برابر نيست وازسوى ديگر ميزان مصرف مواد مختلف دريك كارخانه 
متفاوت است . ميزان حداقل موجودى مواد درواحدهاى مختلف توليدى و يا درمورد مواد مختلف نيز يكسان نيست.

مثــال 2: با درنظرگرفتن اطالعات مثال (1) اگر حداقل مصرف روزانه مــواد مقدار 1/600 كيلو وحداقل زمان براى 
وصول مواد 18 روزباشد. حداقل موجودى مواد به صورت زير محاسبه مى شود.

 
= حداقل موجودى مواد ( )− × =46/400 2/250 12 19/400

+
=

2/900 1600 2/2502                                        كيلو

+
=

16 8 122                                                      روز 

4-3-5-3 با صرفه ترين تعداد سفارش:
موسســات توليدى معموالً مواد موردنياز را به صورت عمده خريدارى مى نمايند . زيرادرخريدهاى عمده بهاى هر 
واحد مواد خريدارى شــده كاهش مى يابد. ازطرف ديگر هزينه هاى مربوط به خريد مواد از قبيل هزينه اســتعالم بهاء 
هزينه گشايش اعتبار درخريدهاى خارجى ، هزينه حمل ونقل صرفه جوئى خواهد شد. ولى خريدهاى عمده موجب مى 
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شــود تا هزينه نگاهدارى مواد ( هزينه انباردارى ) افزايش يابد و در بســيارى موارد خطر كاهش قيمت مواد زيان واحد 
توليدى را دربرخواهد داشت . خريدهاى عمده باعث راكد ماندن نقدينگى واحد توليدى نيز خواهد شد.

چنانچه خريد مواد به دفعات و درچند نوبت انجام شــود. هزينه سفارش خريد افزايش مى يابد ولى هزينه انبار دارى 
كاهش يافته و احتمال خطر ارزان شدن مواد نيز منتفى خواهد شد.

باتوجه به مطالب فوق معلوم مى شود. با صرفه ترين تعداد يا مقدار سفارش عبارت است از تعداد يا مقدار موادى كه 
حداقل هزينه هاى ســاالنه مربوط به موجودى ها را در برداشته باشــد. زيرابسيارى از هزينه هاى مربوط به سفارش مواد 
با مقدار ســفارش آن مواد رابطه مســتقيم دارد. به بيان ديگر بسيارى از اين هزينه ها با افزايش تعداد سفارش افزايش و يا 

كاهش تعداد سفارش . كاهش مى يابند.
باصرفه ترين مقدار ســفارش مواد. باتوجه به هزينه ســفارش ، هزينه نگهدارى (انبــاردارى ) موجودى ها واثر راكد 

ماندن نقدينگى موسسه به علت خريدهاى عمده تعيين و محاسبه مى گردد. 
باصرفه ترين مقدار ســفارش به طرق مختلف محاســبه مى شــود ويكى از راه هاى محاســبه آن استفاده از رابطه زير 

است.

= با صرفه ترين تعداد سفارش
بهاى خريد هرواحد  × درصد هزينه نگهدارى

هزينه هر بارسفارش ×2× مقدار واحدهاي مورد نياز ساالنه     

ـ تعداد واحدهاى موردنياز ساالنه درابتداى هردوره مالى با درنظرگرفتن برنامه توليد پيش بينى مى شود.

ـ هزينه هربارسفارش :
 اين هزينه به چند عامل شــامل هزينه تهيه برگهاى درخواســت و ســفارش خريد، هزينه هاى ثابت گشايش اعتبار ، 
هزينه ثبت ســفارش ، هزينه يادگيرى و تخليه محموله هاى خريدارى شــده ، هزينه تهيــه گزارش دريافت مواد ، هزينه 
رفع اشــتباه درمقدار و كيفيت مواد وارده و يا تاخير درتحويل مواد ونيز هزينه حســابدارى مربوط به عمليات خريد مواد 

و پرداخت وجه آن به فروشنده بستگى دارد.
ـ هزينه نگهدارى :

 ايــن هزينه ها به عواملــى مانند. هزينه هاى انباردارى ، حمل ونقل، بيمه ، موجودى انبار. همچنين افت وزن ،نشــتى 
ونايابى موجودى ها بستگى دارد.هزينه نگهدارى مواد به دوطريق محاسبه مى شود. كه عبارت است از :

1- محاسبه هزينه نگهدارى هرواحد مواد درانبار.
2- محاسبه هزينه نگهدارى براساس درصدى از ارزش متوسط موجودى انبار

ـ بهاى خريد يك واحد مواد عبارت است از كليه هزينه هاى مربوط به خريد و تهيه يك واحد مواد
ضمناً براى محاسبه تعداد دفعات سفارش مقرون به صرفه از رابطه زير استفاده مى شود:
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= تعداد دفعات سفارش مقرون به صرفه 
تعداد مواد موردنياز طى دوره

با صرفه ترين مقدارسفارش    
           

رابطه باال نشــان دهنده اين مطلب اســت كه مواد مورد نياز دوره مالى بايد طى چند سفارش خريدارى شود. اينك با 
يك مثال توضيح بيشترى داده خواهد شد.

مثال 3: شــركت توليديايدار ساالنه به تعداد 256/000 واحد مواد جهت ساخت محصول نياز دارد. بهاى خريد يك 
واحد از اين ماده اوليه 720 ريال مى باشــد. هزينه هر بار سفارش شامل هزينه ثبت سفارش 4/700 ريال ، هزينه گشايش 
اعتبــار 3/400 ريــال هزينه تخليه 5/800 ريال و ســاير هزينه هاى سفارشــى 4/100 ريال همچنيــن هزينه نگهدارى ٪5 

مى باشد. با صرفه ترين تعداد خريد و تعداد دفعات سفارش مقرون به صرفه به صورت زير محاسبه مى شود.

تعداد دفعات سفارش مقرون به صرفه =
    تعداد مورد نياز طي دوره 
با صرفه ترين مقدار سفارش 

باصرفه ترين مقدار خريد %
× ×

=
×

256/000 2 18/000
5 720 كيلو 16000 = 

تعداد دفعات سفارش   =
256/000
16/000 دفعه 16 =

5-3-5-3 دفعات گردش موجودى مواد :
ازآنجاكه مواد اوليه مرتبا خريدارى و در توليد مصرف مى شود. با محاسبه دفعات گردش موجودى مواد ، مشخص 
مى شــودهرماده اوليه درطول دوره مالى چند بار جايگزين گرديده اســت. در واقع هرچه ميزان توليد بيشتر باشد دفعات 

گردش موجودى مواد نيز بيشتر خواهد بود. كه اين مطلب گوياى فعاليت واحد توليدى است.
دفعات گردش موجودى مواد به دو عامل بســتگى دارد كه عبارتنداز جمع مواد مصرف شــده طى دوره و متوســطه 

موجودى مواد.
جمع مواد مصرف شــده طى دوره با اســتفاده از حواله هاى انبار و يا گزارش مقدار مصرف كه در حســابدارى مواد 
تهيه شــده به دســت مى آيد. همچنين متوســط موجودى مواد عبارت از نصف حاصل جمع موجودى مواد اول و آخر 

دوره مى باشد.

دفعات گردش موجودي مواد =
مقدار مواد مصرف شده طي دوره

مقدار موجودي مواد 

متوسط موجودي مواد =
مقدار موجودي پايان دوره+ مقدار موجودي اول دوره 

2
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6-3-5-3 دوره گردش موجودى مواد :
 مــدت زمانى كه مواد وارده در انبار باقى مى ماند را دوره گــردش موجودى مواد گويند. به عبارت ديگر از تاريخ 
ورود مواد به انبار تا تاريخ صدورآن به توليد ( يعنى مدت توقف مواد در انبار ) دوره گردش موجودى مواد خواهد بود. 
هرقدر مدت توقف مواد در انبار بيشتر باشد . هزينه انبار دارى و زيان ناشى از ركود وجه نقد بيشتر خواهد شد. همچنين 
احتمال دقت و ضايعات آن نيز بيشتر است . درنتيجه بهاى مواد مصرف شده در توليد افزايش مى يابد. زيرا زبان ناشى از 
ضايعات مواد بر مواد ســالم سرشكن مى شود و موجب افزايش بهاى مواد سالم مى گردد. از سوى ديگر افزايش هزينه 

نگهدارى و زيان حاصل از ركود نقدينگى هم موجب افزايش بهاى موجودى مواد خواهد شد.
دوره گردش موجودى مواد از تقســيم روزهاى ســال ( معموالً به جاى 365 روز 360 روز مالك محاســبه قرار مى 
گيرد) هر دفعات گردش موجودى مواد به دســت مى آيد و درنتيجه دوره گردش موجودى مواد برحسب روز محاسبه 

مى شود.

دوره گردش موجودي  =
360

دفعات گردش موجودي 

بايد توجه داشــت كه دوره گردش موجودى كاال درموسســات بازرگانى و موسســات توليدى نيز به همين صورت 
محاسبه مى شود و تمام مطالب ياد شده درمود موجودى كاال نيز صدق مى كند.

مثال 4: شــركت توليدى پايدار طى يك دوره مالى 6 بار اقدام به خريد يك ماده اوليه بنام ماده (الف ) نموده اســت. 
اطالعــات مربــوط به مقدار مواد خريدارى شــده در هرنوبت و نيز مقدار موجود مواد اول و پايان دوره اين شــركت به 

قرارزيراست:

1ـ موجودى مواد اول دوره مقدار 4/800 كيلو و موجودى مواد پايان دوره مقدار 2/000 كيلو مى باشد.
2ـ خريدهاى طى دوره عبارتنداز:

9/400 كيلو 1/18/×× 13 مقدار   خريد  
3/5××  13 مقدار               12/200 كيلو خريد  
5/8/××  13 مقدار              18/200 كيلو خريد  
16/500 كيلو 7/11/×× 13 مقدار   خريد  
11/100 كيلو 9/15/×× 13 مقدار   خريد  

11/25×× 13 مقدار              6/600 كيلو خريد  
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ضمناً طى دوره مالى جمعاً مقدار 2/000 كيلو مواد به فروشنده برگشت داده شده است. مقدار مواد مصرفى ، دفعات 
گردش موجودى مواد و دوره گردش موجودى به صورت زير محاسبه مى شود.

حل مثال 4: ابتدا گزارش مقدار مواد مصرف شده طى دوره مورد نظر به صورت زير تهيه مى شود.

گزارش مقدار مواد مصرف شده                                                                          
مقدار موجودى مواد اول دوره                    4/800 كيلو

اضافه مى شود: مقدارمواد خريدارى شده :
9/400       1/18

12/200       3/5
18/200       5/8
16/500       7/11
11/100       9/25

6/600      11/25
74/000 جمع مواد خريدارى شده طى دوره  

      2/000 كسرمى شود مقدارمواد برگشتى  
72/000 مقدارمواد خالص خريد مواد طى دوره       
76/800 مقدار موجوادى مواد حاضر به مصرف       

 2/000 كسرمى شود: مقدار موجودى پايان دوره       
74/800 مقدار مواد مصرف شده طى دوره                           

پس از محاســبه مقدار مواد مصرف شــده طى دوره بايد بــه ترتيب دفعات گردش و دوره گــردش موجودى مواد 
محاسبه گردد.

74/800
= دفعات گردش موجودى مواد

/
=

+
74 800 224800 2000

2
دفعه

= دوره گردش موجودى مواد =
360 1622 روز
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7-3-5-3 حداكثر موجودى مواد :
حداكثر موجودى مواد عبارت از مقدار موادى اســت كه درشــرايط عادى نبايد موجودى انباراز آن بيشتر شود. زيرا 
دراين صورت به علت ناياب شــدن و تغيير مشــخصات فنــى بعضى از مواد . همچنين راكد ماندن ســرمايه به كار رفته 

درخريد مواد . زيانها و خسارتهائى متوجه موسسه خواهد شد.
براى محاسبه حداكثر موجودى مواد بايد مواردى مانند سرعت مصرف مواد ، گنجايش و ظرفيت انبار ، مدت زمان 

دريافت سفارش جديد ، هزينه هاى نگهدارى مواد و باصرفه ترين مقدار سفارش نيز درنظرگرفته شود.
حداكثر موجودى مواد از رابطهء زير محاسبه مى شود.

حداقل مدت وصول مواد × حداقل مصرف روزانه – با صرفه ترين مقدار سفارش + حدتجديد سفارش = حداكثر موجودى مواد

مثال 5 اطالعات مربوط به مواد مصرفى شــركت توليدى پايدار كه قبًال قســمتى از آنها درصفحات قبل محاســبه شــده 
عبارت است از :

1- حداكثر مصرف روزانه 2/900 كيلو و حداقل مصرف روزانه 1/600كيلومى باشد.
2- مدت دريافت مواد حداقل 8 روز و حداكثر 16 روز مى باشد.

3- با صرفه ترين مقدار سفارش 16/000 كيلو مواد خواهد بود.
4- حد تجديد سفارش مقدار 46/400 كيلو مى باشد.

5- حداكثر موجودى مواد به صورت زير محاسبه مى شود.

كيلو 49/600 = (8  × 1/600) - 16/000+ 46/400 = حداكثر موجودى مواد

همانطوركه مشــاهده مى شــود. حداكثر موجودى مواد مقدار 49/600 كيلو وحداقل موجودى مواد مقدار 19/400 
كيلو مى باشــد . حد تجديد ســفارش مقدارى بين حداقل و حداكثر موجودى يعنى مقدار 46/400 كيلو محاســبه شده 
است. بنابراين بالفاصله بعدازاينكه مقدار موجودى مواد به ميزان حد تجديد سفارش رسيد. بايد درخواست خريد مجدد 
به عمل آيد. البته اگر واحد توليدى تمايل به مصرف آن ماده اوليه را در آينده نداشــته باشــد. نيازى به ســفارش جديد 

نسبت به آن مواد نخواهد بود. اينك با ارايه يك مثال و حل آن به توضيح بيشترمى پردازيم.
مثال 6: شــركت توليدى اترك براى ساخت محصوالت خود از ماده اوليه (ب ) استفاده مى نمايد. اطالعات مربوط 

به اين مواد طى يك دوره مالى به قرارزيراست.
1- مصرف روزانه مواد دركارخانه حداقل 50 كيلو و حداكثر 800 كيلو مى باشد.

2- مدت رسيدن مواد به انبار حداقل 10 روز و حداكثر 18 روز است.
3- هزينه نگهدارى مواد با نرخ 4٪ مى باشد.

4- مقدار موجودى مواد دراول دوره مالى 50/000 كيلو ودرپايان دوره مالى 30/000 كيلو مى باشد.
5- مقدار مواد مصرف شده طى دوره مالى مقدار 1/800/000 كيلو مى باشد.
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7-  مقدار موادى كه درسال موردنياز است 1/600/000 كيلو مى باشد.
8-  ماده (ب) درطول دوره مالى با نرخ كيلوئى 800 ريال خريدارى مى شود.

باتوجه به اين اطالعات : حد تجديد سفارش ، حداقل موجودى ، دوره گردش موجودى ، دفعات گردش موجودى 
، با صرفه ترين مقدار سفارش و حداكثر موجودى ماده (ب) به صورت زيرمحاسبه مى شود.

حل مثال 6

14/400 = 18 × 800= حد تجديد سفارش

+ حداقل موجودى +
= − ×

50 800 10 1814/400 2 2
      كيلو 8450=

) حداقل موجودى )= − × =14/400 425 14 8/45       كيلو8450=

= دفعات گردش موجودى مواد  = =
−

1/800/000 1/800/000 4550/000 30/000 40/000
2

دفعه 

دوره گردش موجودى مواد =
360 845 روز    

 
 با صرفه ترين مقدار سفارش

%
× ×

= =
×

1/600/000 2 4000 20/0004 800
كيلو 

كيلو 33/900= (10 × 50 ) ـ 20/000 + 14/400 = حداكثر موجودى مواد

همانگونه كه درمحاسبات مشخص شده حد تجديد سفارش مقدار 14/400 كيلو مواد مى باشد كه رقمى بين حداقل 
8/450 كيلو وحداكثر 33/900 كيلو خواهد بود.

8-3-5-3 كسرى و اضافه موجودى انبار:
درانبار براى هرماده اوليه يك كارت تحت عنوان كارت انبار نگهدارى مى شــود. كليه مواد وارده به انبار به لحاظ 
تعداد ، مقدار ، اندازه و ... درســتون وارده كارت انبار ثبت مى شــود وكليه مواد صادره از انبار نيز در قســمت صادره 
كارت ثبت مى گردد. بنابراين قســمت موجودى كارت انبار همواره نشــان دهنده مقدار موجودى هر ماده اوليه درانبار 

مى باشد.
معمــوالً درپايان هرماه از بعضى قســمتهاى انبار و درپايان دوره مالى حتماً از تمام قســمتهاى انبار شــمارش عينى يا 
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موجــودى بردارى به عمــل مى آيد. اين عمل را انبار گردانى مى نامند. بنابراين كســرى و اضافه موجودى انبار عبارت 
اســت از اختالف بين موجودى واقعى انبار ( اطالعات به دســت آمده از انبار گردانى) با اسناد و مدارك موجود شامل 

كارت انبار و كارت حساب انبار دريك تاريخ معين.
بنابراين اگر موجودى واقعى مواد بيشتر از مانده كارت مواد باشد. اضافه موجودى انبار و اگر موجودى واقعى كمتر 
از مانده كارت مواد باشــد كسرى موجودى خواهيم داشت.علل كســرى يا اضافه موجودى انبار متعدد است كه بعضى 

از آنها عبارتنداز:
1- اشتباه درثبت تعداد يامقدار مواد وارده به انبار يا صادره از انبار دركارت انبار.

2.اشــتباه درثبت بعضى ازقبضها ويابعضى از حواله هاى انبار به لحاظ تعداد يا مقدار دركارت مواد و يا از قلم افتادن 
ثبت قبض يا حواله انبار دركارت انبار.

3.ثبت نشدن بعضى از حواله هاى انبار به علت نرسيدن حواله به دايره حسابدارى مواد دركارت حساب انبار.
4.كسرى انبار به علت تبخير وياشكستگى مواد

5.تقسيم بعضى از قطعات بزرگ به قطعات كوچك
6.ضايع شدن و درنتيجه از بين رفتن بعضى از مواد درانبار

7.جذب رطوبت كه موجب افزايش وزن بعضى از مواد موجود درانبار خواهد شد.
8.اشتباه درشمارش موجودى انبار زمان انبارگردانى.

9.سوء استفاده و سرمواد از انبار
پس از تطبيق موجودى واقعى انبار با كارتهاى انبار دوحالت ممكن اســت وجود داشــته باشــد كه عبارتنداز كسرى 

موجودى ويااضافه موجودى انبار.
اگركســرى يا اضافه موجودى انبار رقم قابل مالحظه اى نباشد. درپايان دوره مالى كارتهاى انبار بطورى اصالح مى 

شود كه مانده كارتهاى انبار يا موجودى واقعى برابر گردد.
و چنانچه كســرى يا اضافه موجودى انبار ازنظر مقدارى رقم قابل توجهى باشــد بايد ابتدا علل اين كســرى يا اضافه 
موجودى كامًال بررسى شود. سپس با اصالح كارتهاى انبار وتطبيق مانده آنها با موجودى واقعى انبار. ثبت هاى مربوطه 

به اصالح حساب موجودى مواد دردفاتر انجام شود.
اگر موجودى انباركســرى داشته باشد. معادل مبلغ كســرى . حساب كسر يا اضافه موجودى انبار بدهكار و درمقابل 

حساب كنترل موجودى مواد به همان مبلغ بستانكار مى گردد.
×××   حساب كسر يا اضافه موجودى انبار                     

 حساب كنترل موجودى مواد                  ×××
ثبت كسرى موجودى انبار

چنانچه اضافه موجودى انبار وجود داشــته باشــد. معادل مبلــغ اضافه موجودى مواد حســاب كنترل موجودى مواد 
بدهكار شده درمقابل حساب كسر يا اضافه موجودى انبار به همان مبلغ بستانكار مى گردد.
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حساب كسر يا اضافه موجودى انبار                             ××
ثبت اضافه موجودى انبار

درواقع اصالح مانده كارتهاى انبار به اين منظور است كه مانده كارت هاى انبار يا موجودى واقعى مواد در انبار برابر 
شود.

درپايان دوره مالى بايد حســاب كسر يا اضافه موجودى مواد بســته شود. به اين منظور روشهاى مختلفى وجود دارد 
. يكى از روشــهاى بستن حساب كسر يا اضافه موجودى مواد. انتقال مانده اين حساب به خالصه حساب سودوزيان مى 

باشد.
چنانچه حساب كسر يا اضافه موجودى انباردارى مانده بدهكار باشد براى بستن آن بايد حساب خالصه سود و زيان 

را بدهكار ودرمقابل حساب كسر يا اضافه موجودى انباردار بستانكار نمود.
              خالصه حساب سود وزيان                    ××

×× حساب كسر يا اضافه موجودى انبار                       
ثبت بستن حساب كسر يا اضافه موجودى انبار

اگر حســاب كسر يا اضافه موجودى انبارداراى مانده بســتانكار باشد. براى بستن آن حساب كسر يا اضافه موجودى 
انبار بدهكار درمقابل خالصه حساب سودوزيان بستانكارمى گردد.

4-5-3 دايره حسابدارى مواد :
 درواحدهاى توليدى بزرگ و متوســط معموالً دايره حسابدارى مســتقلى تحت عنوان دايره حسابدارى مواد درنظر 
گرفته مى شــود. دراين دايره كارتهائى به نام كارت حساب انبار يا كارت حساب مواد براى هرماده اوليه بطور جداگانه 
نگهدارى مى شــود. در دايره حســابدارى مواد كليه مواد وارده به انبار به لحاظ مقدار و مبلغ با اســتفاده از اعالميه هاى 
رســيد مواد . درقســمت وارده كارت حساب مواد ثبت مى شود. همچنين كليه مواد صادره از انبار با توجه به حواله هاى 
انبار وبااستفاده از يك روش متداول ارزيابى قيمت گذارى شده سپس درقسمت صادره كار حساب مواد ثبت مى گردد.

ونتيجه طى خالصه گزارش مواد مصرفى به دايره حســابدارى صنعتى جهت محاسبه بهاى تمام شده محصول ارسال مى 
گردد. (كارت حساب مواد درفرم شماره 5 ارايه گرديده است.
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فرم شماره (3-5) 
كارت حساب مواد

روش ارزيابى.......
شرح مواد ..................
كد ...........................

حداكثر موجودى..................
حداقل موجودى ..................

حد تجديد سفارش...............
تعدادسفارش با صرفه ........

شماره صفحهء دفتر(ياكارت) ...
محل كاال درانبار.................

موجودىصادرهواردهتاريخ
شماره ماهروز

قبض 
انبار

شماره مبلغنرخمقدار
حواله 
انبار

مبلغنرخمقدارمبلغنرخمقدار
كلجزء جزءكل
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1-4-5-3 محاسبه بهاى تمام شده مواد و ثبت هاى مربوط به آن :
كليه عوامل هزينه بايد براساس بهاى تمام شده درحسابها منظور شوند ( اصل بهاى تمام شده ) بنابراين با مواد نيز بايد 

به همين صورت برخورد شود.
بهاى تمام شــده مواد عالوه برمبلغ خريد شــامل اقالمى مانند هزينه حمل خريد و تمام هزينه هائى اســت كه از زمان 

تهيه و تحصيل مواد تا زمان تحويل مواد به انبار به آن تعلق مى گيرد.
بعضــى از اين هزينه ها عبارتنــداز: هزينه حمل ونقل ، هزينه بارگيرى وتخليه ، هزينه بيمه ، هزينه ثبت ســفارش ، و 

گشايش اعتبار ، هزينه استعالم بها، هزينه گمركى و سود بازرگانى ، هزينه بازرسى و كنترل كيفى و...
2-4-5-3 ثبت هاى مربوط به مواد خريدارى شده :

براى ثبت بهاى تمام شده مواد خريدارى شده دو روش مورد استفاده قرارمى گيرد كه عبارتنداز: 
الــف. چنانچــه زمان ثبت خريد مواد مبلغ واقعى هزينه هاى مربوط به خريد ( شــامل كليــه هزينه ها از زمان خريدتا 
زمان ورود مواد به انبار) مشــخص باشــد. ابتدا هزينه هاى انجام شــده به بهاى خريد اضافه مى گردد تا بهاى تمام شــده 
مواد خريدارى شــده به دســت آيد. سپس ثبت مربوط به مواد خريدارى شده به بهاى تمام شده به صورت زير انجام مى 

شود:
×××× حساب كنترل موجودى مواد      

×××× حسابهاى صندوق ، بانك ـ اسناد پرداختى يا حسابهاى پرداختى     
 ثبت خريد مقدار........  كيلو مواد به نرخ....... بطور..........

ب ـ چون دربسيارى از صنايع ودربيشترخريدها، هزينه هاى مربوط به خريد به صورت واقعى تا زمان تحويل مواد به 
انبار مشخص نمى شود. معموالً در ابتداى دوره مالى با توجه به تجربيات سالهاى قبل و بادرنظرگرفتن تغييرات احتمالى 
درنرخهــاى عوامل هزينه مربوط بــه خريد مواد ، يك نرخ براى كليه هزينه هاى مربوط بــه تهيه وتحصيل مواد برآورد 
و محاســبه مى گردد. كه به آن نرخ پيش بينى هزينه هاى تحصيل مواد گفته مى شــود. براى برآورد ومحاســبه اين نرخ 
بايد عوامل متعددى درنظرگرفته شود. زيرا اين نرخ در طول دوره مالى مالك محاسبه هزينه هاى مربوط به خريد مواد 
ودرنتيجه محاســبه بهاى تمام شــده مواد خريدارى شده قرارمى گيرد . اين نرخ از ابتدا تا پايان دوره مالى جهت محاسبه 
هزينه هاى مربوط به خريد مواد مورد استفاده قرارمى گيرد. براين اساس هربار كه مواد خريدارى مى شود. پس از كسر 
تخفيفات خريد. هزينه هاى تهيه وتحصيل مواد با بكارگيرى نرخ محاســبه شــده به بهاى خريد خالص اضافه مى گردد . 

درنتيجه مواد وارده به انبار شامل كليه هزينه هاى مربوط به خريد تازمان تحويل خواهد شد( اصل بهاى تمام شده )
باتوجه به مطالب فوق از ابتداى دوره مالى در دفتر كل حســابى با ســرفصل " حســاب پيش بينى هزينه هاى تهيه و 
تحصيــل مــواد " افتتاح مى گردد. كليه هزينه هاى برآورد شــده براى تهيه و تحصيل مواد بانرخ از پيش تعيين شــده به 
بســتانكاراين حساب منظور مى شود . بنابراين پس از هربار خريد . به ازاء مبلغ خريد وهزينه هاى پيش بينى شده مربوط 
به آن حســاب كنترل موجودى مواد بدهكار شده درمقابل يكى از حســابهاى صندوق ، بانك ، حسابهاى پرداختى و يا 
حســاب اسناد پرداختى . معادل مبلغ واقعى خريد بستانكار وحساب پيش بينى هزينه هاى تهيه مواد نيز معادل هزينه هاى 
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پيش بينى شده مربوط به خريد بستانكار مى گردد.
   ××××× حساب كنترل موجودى مواد    

×××× حساب صندوق ، بانك ، اسناد پرداختنى   
× حساب پيش بينى هزينه هاى تهيه مواد   

ثبت مواد خريدارى شده طبق قبض انبار شماره ....... به طور ..........

درپايان دوره مالى با مشــخص شــدن و دريافت اســناد مربوط به هزينه هاى واقعى انجام شده طى دوره كه به تهيه و 
تحصيل مواد اوليه مربوط مى شــود. حسابى يا سرفصل هزينه تهيه مواد در دفتر كل وحساب هريك از هزينه ها در دفتر 
معين هزينه ها به طور جداگانه بدهكار شــده درمقابل حسابهائى مانند صندوق ، بانك ، حسابهاى پرداختنى و يا حساب 

اسناد پرداختنى بستانكار مى گردد.
دفترمعين                           دفتر كل                                                         

بس                                                بد 
حساب كنترل هزينه تهيه مواد                  ××××

×× هزينه حمل خريد    
× هزينه بارگيرى و تخليه    
× هزينه حقوق گمركى    

×× هزينه بيمه     
 حسابهاى پرداختنى                                              ××××

ثبت هزينه هاى واقعى تهيه مواد اوليه
در پايان دوره مالى بايد حساب كنترل هزينه تهيه مواد و حساب پيش بينى هزينه تهيه مواد بسته شوند. به اين صورت 
كه حســاب پيش بينى هزينه تهيه مواد كه داراى مانده بســتانكار است. بدهكار شده و حساب كنترل هزينه تهيه مواد كه 

داراى مانده بدهكاراست. بستانكار شده و هردوحساب بسته مى شوند.
اگر اختالفى بين مانده اين دوحســاب وجودداشته باشد . به حســاب تعديل هزينه هاى تهيه مواد بدهكار يا بستانكار 

مى شود.
×××× حساب پيش بينى هزينه تهيه مواد   

×××× حساب كنترل هزينه تهيه مواد     
حساب تعديل هزينه هاى تهيه مواد                 ×

 ثبت بستن حسابهاى پيش بينى و كنترل هزينه هاى مواد 

در پايان دوره مالى مانده حساب تعديل هزينه هاى تهيه مواد معرف كسر يا اضافه هزينه پيش بينى شده و هزينه هاى 
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فص واقعى مربوط به تهيه وتحصيل مواد مى باشــد. اين مانده بايد در پايان دوره متناســب با مانده موجودى هاى پايان دوره 

و بهاى تمام شــده كاالى فروش رفته بين اين دوحســاب سرشكن گردد كه به اين ترتيب حساب تعديل هزينه هاى تهيه 
مواد نيز بسته خواهد شد.

اكنون با يك مثال به توضيح بيشترمى پردازيم:
مثال :

شركت توليدى پايدار در دوره مالى جارى اقدام به خريد ماده اوليه نوع ( الف ) نمود اين خريدها عبارتنداز:
14/000/000ريال مواد بطور نقد 2/5/ ××  13 خريد   

18/000/000 ريال مواد بطور نسيه 4/18/××  13 خريد   
12/000/000ريال مواد باصدور سفته 5 ماهه بدون بهره 7/25/××  13 خريد   

20/000/000 ريال مواد باصدور چك 9/26/××  13 خريد   
17/000/000 ريال مواد به طور نسيه 11/28/××  13 خريد   

نرخ هزينه هاى تهيه و تحصيل مواد در دوره مالى جارى معادل 6٪ برآورد شده است و هزينه هاى انجام شده واقعى 
طى دوره عبارتنداز :

هزينه گمركى و سود بازرگانى 2/200/000 ريال 925/000 ريال  هزينه حمل خريد  
هزينه هاى انبار دارى وتخليه بار 290/000 ريال 275/000 ريال  هزينه هاي دايره خريد 

هزينه بازرسى وكنترل كيفى 420/000 ريال 390/000 ريال  هزينه بيمه   
حل مثال : ابتدا كليه خريد ها با احتساب هزينه هاى پيش بينى شده براى تهيه و تحصيل موادثبت مى گردد.

1ـ 2/5 حساب كنترل موجودى مواد                    14/840/000 
 حساب صندوق                                     14/000/000

حساب پيش بينى هزينه هاى تهيه مواد         840/000
ثبت مواد خريدارى شده به صورت نقد

 هزينه هاى پيش بينى شده   840/000 = ٪6 × 14/000/000
14/000/000 +840/000=14/840/000  بهاى خريد 2/5   

 19/080/000                                                                          
2ـ 4/18 حساب كنترل موجودى مواد

حسابهاى پرداختنى            18/000/000
  حساب پيش بينى هزينه هاى تهيه مواد         1/080/000

ثبت خريد مواد به صورت نسيه
18/000/000 ×  ٪6=1/080/000    هزينه هاى پيش بينى شده                           
      بهاى مواد 4/18                 19/080/000= 080/000/+ 18/000/000
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3- 7/25 حساب كنترل موجودى مواد                 12/720/000
 حساب اسناد پرداختنى                                     12/000/000

 حساب پيش بينى هزينه هاى تهيه مواد          720/000
 ثبت خريد مواد و صدور سفته 5 ماهه

12/000/000 ×  ٪6=720/000   هزينه هاى پيش بينى شده  
 بهاى مواد 7/25                          12/720/000=12/000/000 + 720/000

                                                                                                   
4ـ 9/26 حساب كنترل موجودى مواد                          21/200/000

 حساب بانك             20/000/000
 حساب پيش بينى هزينه هاى تهيه مواد          1/200/000

ثبت خريد مواد به صورت نقد يا صدور چك

 هزينه هاى پيش بينى شده      1/200/000 = ٪6   × 20/000/000
بهاى مواد 9/26                          21/200/000=1/200/000+ 20/000/000

                                                              
5-11/28حساب كنترل موجودى مواد                         18/020/000

 حسابهاى پرداختنى                         17/000/000
حساب پيش بينى هزينه هاى تهيه مواد                 1/020/000

ثبت خريد مواد بصورت نسيه
17/000/000  ×  ٪6 =1/020/000                       هزينه هاى پيش بينى شده    

17/000/000 +1/020/000=18/020/000                        بهاى موادى 11/28    

پس از انتقال اقالم ثبت شده از دفتر روزنامه به دفتر كل خواهيم داشت:
حساب پيش بينى هزينه هاى تهيه موادحساب كنترل موجودى مواد

(1
(2
(3
(4
(5

14/840/000
19/080/000
12/720/000
21/200/000
18/020/000

4/860/000      (7

         
                           

(1
(2
(3
(4
(5

840/000
1/080/000

720/000
1/200/000
1/020/000

در طــول دوره مالــى كليه هزينه هاى واقعى انجام شــده بــراى تهيه و تحصيل مواد . در دفتر كل به حســاب كنترل 
هزينه هاى تهيه مواد بدهكارمى شــود. ودرمقابل حسابهاى مانند صندوق ، بانك ، حسابهاى پرداختنى و يا حساب اسناد 
پرداختنى بستانكار مى گردد. در دفتر معين هزينه نيز براى هريك  از هزينه هاى تهيه و تحصيل مواد حسابى جداگانه در 
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فص نظرگرفته مى شود واين هزينه ها به حسابهاى مربوط بدهكار مى گردند.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــدفتر كل ـــــــــــــــــــــــــدفتر معين
بستانكاربدهكار

64/500/000ـ حساب كنترل هزينه هاى تهيه مواد
925/000هزينه حمل خريد

275/000هزينه هاى دايره خريد
390/000هزينه بيمه

2/200/000هزينه هاى گمركى و سود بازرگانى
290/000هزينه هاى تخليه بار و انبار دارى

420/000هزينه بازرسى و كنترل كيفى
4/500/000حسابهاى پرداختنى

ثبت هزينه هاى واقعى انجام شده مـربوط به تهيه و تحصيل مواد

 حساب كنترل هزينه هاى تهيه مواد
ــــــــــــــــــــــــــــ4/500/000   7)                 ــــــــــــــــــــــــــــ4/500/000   6 )     

درپايان دوره مالى حســاب كنترل هزينه هاى تهيه مواد وحســاب پيش بينى هزينه هاى تهيه مواد بسته مى شوند. كه 
ثبت مربوط به آن به قرارزير است. 

74/860/000ـ حساب پيش بينى هزينه هاى تهيه مواد
4/500/000حساب كنترل هزينه هاى تهيه مواد
360/000حساب تعديل هزينه هاى تهيه مواد

ثبت بستن حساب هاي كنترل هزينه ي تهيه مواد و پيش بيني هزنيه تهيه مواد 
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  حساب تعديل هزينه هاي تهيه مواد 
                 (7360/000

درپايان دوره مالى مانده حســاب تعديل هزينه هاى تهيه مواد به نســبت بين مانده حساب موجودى هاى پايان دوره و 
بهاى تمام شده كاالى فروش رفته سرشكن مى گردد وحساب تعديل هزينه هاى تهيه مواد نيز بسته مى شود.

3-4-5-3 ثبت صدور مواد به توليد
انبار دار موظف اســت مواد موجود درانبار را با دريافت برگ درخواســت مواد ( حواله انبار) كه به وسيله قسمتها و 

دواير مختلف توليد تكميل شده باشد به همان قسمت يا دايره تحويل نمايد.
يك نسخه از برگ درخواست مواد كه بوسيله انبار دار امضاء شده و نشان دهنده تعداد يا مقدار مواد صادره به توليد 

است به قسمت حسابدارى مواد ارسال مى شود.
از آنجا كه درطول دوره مالى مواد مشابه با قيمتها و نرخهاى متفاوت خريدارى مى شود. درحسابدارى مواد بايد مواد 
صادره به توليد ابتدا با اســتفاده از يك روش متداول ارزيابى قيمت گذارى شــده وســپس مبلغ آن در دفاتر ثبت گردد. 
به اين صورت كه به ازاء مواد مســتقيم صادره به توليد. حســاب كنترل كاالى درجريان ساخت بدهكار وحساب كنترل 

موجودى مواد بستانكارمى گردد. 
×××× حساب كنترل كاالى درجريان ساخت   

×××× حساب كنترل موجودى مواد    
ثبت صدور مواد مستقيم به توليد

البته اگر مواد غير مســتقيم به توليد صادر شــود معادل بهاى آن حساب كنترل سربارساخت بدهكار و حساب كنترل 
موجودى مواد بستانكارمى گردد.

×× حساب كنترل سربار ساخت   
×× حساب كنترل موجودى مواد   

ثبت صدور مواد غيرمستقيم به توليد

دربسيارى از واحدهاى توليدى براى ثبت مواد مستقيم و مواد غير مستقيم ( شامل خريد مواد و صدور مواد به توليد) 
دو حساب جداگانه يكى براى مواد مستقيم و يكى براى مواد غيرمستقيم دردفتركل نگهدارى مى نمايند.
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فص 4-4-5-3 برگشت مواد

قســمتى از مواد خريدارى شــده و يا مواد صادره به توليد ممكن اســت به داليل مختلف برگشــت داده شــود و يا 
اصطالحاً مرجوع گردد. درنتيجه مى توان گفت. برگشت مواد به دوصورت وجوددارد. شامل برگشت تمام يا قسمتى از 
موادخريدارى شــده به فروشــنده و برگشت تمام يا قسمتى از مواد صادره به انبار . البته هركدام از اين برگشتى ها داليل 

خاص خود را دارا است.
الف ـ مواد برگشتى به فروشنده :

بســيار اتفاق مى افتد كه تمام يا قســمتى از مواد خريدارى شــده بوسيله خريدار به فروشــنده برگشت داده مى شود: 
مهمترين دليل هاي مربوط به قرار زيراست:

1.معيوب بودن مواد خريدارى شده .
2.ممكن است مواد خريدارى شده يا نمونه اى كه قبًال ارايه گرديده مطابقت نداشته باشد.

3.خلف وعده فروشنده درمورد تحويل به موقع مواد
4.اختالف خريدار وفروشنده درمورد قيمت مواد ويا مدت پرداخت بهاى آن 

الزم به يادآورى است كه دراين مورد داليل ديگري را هم مى توان ارائه نمود.

ثبت روزنامه مواد برگشتى به فروشنده 
از آنجا كه درطول دوره مالى مواد مشــابه با نرخهاى مختلف خريدارى مى شــود. در روشهاى ارزيابى مختلف بايد 
مواد برگشــتى به فروشــنده بطور جداگانه بررســى وقيمت گذارى شــود. به عبارت ديگر با مواد برگشــتى به فروشنده 

درهريك از روشهاى ارزيابى بايد مطابق روش عمل شود.
دراين مورد بايد فرض شود كه اگر همان مواد مى خواست به توليد صادر شود.ازكدام محموله و با چه نرخى صادر 

مى شد . لذا مواد با همان نرخ صدور به فروشنده برگشت داده مى شود.
چنانچه اختالفى بين مبلغ دريافتى از فروشنده بابت مواد برگشتى با مبلغى كه مطابق روش از حساب كنترل موجودى 
مواد كسر گرديده اختالفى وجود داشته باشد. اختالف به حسابى با سرفصل حساب اصالح مواد يا اصالح حساب مواد 
بدهكار يا بســتانكار مى شود. ضمناً مبلغى كه قراراست بابت مواد برگشتى به فروشنده از او دريافت شود به نحوه خريد 
مواد بســتگى دارد. به عنوان مثال اگر مواد به صورت نســيه خريدارى شده باشد. مبلغ مواد برگشتى به فروشنده از بدهى 

خريدار كسر مى گردد.
ثبت مواد برگشتى به فروشنده با اين فرض كه خريد به صورت نقد انجام شده باشد به قرارزيراست:

 حساب صندوق                 ××
  اصالح حساب مواد              ×

 حساب كنترل موجودى مواد           ×××
ثبت مواد برگشتى به فروشنده ووصول وجه آن
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اصالح حســاب مواد به جهت اينكه مبلغ دريافتى از فروشــنده كمتراز مبلغى بوده كه مطابق روش ارزيابى از حساب 
كنترل موجودى مواد كسر گرديده بدهكار شده است. اگر مبلغ دريافتى يا مبلغ قابل دريافت از فروشنده بيش از مبلغى 
باشد كه از حساب كنترل موجودى مواد كسر مى گردد. اصالح حساب مواد معادل اختالف موجودى بستانكار خواهد 

شد.
ضمناً براى بستن حساب اصالح مواد كه حسابى موقتى است درپايان دوره مالى مانده اين حساب بين مانده حسابهاى 

موجودى هاى پايان دوره و بهاى تمام شده كاالى فروش رفته سرشكن مى گردد.
موجودى هاى پايان دوره دريك موسســه توليدى عبارتنداز: موجودى مواد ، موجودى كاالى درجريان ســاخت و 

موجودى كاالى ساخته شده.
اكنون اين سئوال پيش مى آيد كه اگر مواد خريدارى شده قبل از تحويل به انبار مورد بازرسى و كنترل قرارمى گيرد 

به چه علت پس از تحويل به انبار نيز ممكن است به فروشنده برگشت داده شود.؟
معموالً در واحدهاى توليدى متوسط و بزرگ مقدار يا تعداد مواد خريدارى شده در هربارخريد زياد است. لذا امكان 
بازرســى تمام مواد خريدارى شــده وجود ندارد. دراين صورت از مواد به صورت نمونه بازرسى به عمل مى آيد. با اين 
فرض كه در قرارداد خريد مواد كه هنگام خريد بين خريدار و فروشنده منعقد شده معموالً اين موضوع درج مى گردد 
كه امكان برگشــت مواد به فروشــنده حتى پس از تحويل آن به انبار وجود داشــته باشد. درواقع يكى از شرايط مناسب 

فروش كه خريدار را تشويق به انتخاب آن فروشنده مى نمايد. برقرارى شرط مناسب جهت برگشت مواد مى باشد.
مواد برگشــتى به فروشــنده موجودى انبارراكاهش مى دهد ولى معموالً حسابدارى مواد آنرا در ستون وارده كارت 
حساب مواد با عالمتى مشخص يا به رنگ قرمز ثبت مى نمايد ودرستون موجودى تعداد و مبلغ مواد برگشتى به فروشنده 

از تعداد ومبلغ موجودى كسر مى شود.

ب ـ برگشت مواد به انبار
دربســيارى از موارد ممكن اســت تمام يا قســمتى از مواد صادره به توليد مجدداً به انبار برگشت داده شود. بعضى از 

داليل برگشت مواد به انبارعبارت است از:
1.موادى كه ازطرف دواير توليدى درخواست شده . بيش از مواد مورد نياز باشد. دراين صورت مواد اضافى به انبار 
بــرگشــت داده مى شــود. حتى اگرمواد  به صورت مســتقيم هم به توليد صادر شده باشد ( بدون اينكه تحويل انبارشده 

باشد. مستقيماً پس از خريد وارد خط توليد شود) بازهم مواد اضافه برنياز به انبار برگشت داده مى شود.
تذكر : اگر مواد خاصى براى ساخت محصولى معين خريدارى شود. معموالً اين مواد بدون اينكه به صورت فيزيكى 
تحويل انبارشود. به توليد صادر مى گردد. ولى معموالً با صدورقبض انبار و حواله انبار بطور هم زمان فرض براين است 

كه مواد به انبار تحويل شده وازانبار صادر گرديده است . دراين صورت مواد برگشتى به انبار تحويل مى شود. 
2.موادى كه به توليد صادر شده با مواددرخواستى به وسيله دواير توليدى مطابقت نداشته باشد.

3.ممكن اســت مقدارى مواد براى توليد يك ســفارش به توليد صادر شــده باشــد. درصورتى كه سفارش دهنده از 
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4.احتمال اينكه درخواســت كننده مواد درمورد كد و يا شــماره مواد اشتباه كرده باشــد وجوددارد. دراين صورت 
نيزمواد صادره به انبار برگشت داده مى شود.

ثبت مواد برگشتى به انبار:
موادى كه از توليد به انبار برگشت داده مى شود. با همان نرخى كه به توليد صادر شده بود. در دفاتر ثبت مى شود. 
بــه عبارت ديگر مواد برگشــتى به انبار به منزلهء مواد وارده به انبار خواهد بــود وموجب افزايش موجودى مواد خواهد 
شــد . ولى از آنجا كه ممكن اســت مواد برگشتى به انبار با مواد خريدارى شده طى دوره اشتباه شود. حسابداران معموالً 
مقدار ومبلغ مواد برگشــتى به انبار را درســتون صادره كارت حساب مواد با عالمتى مشخص ثبت و مقدار ومبلغ آنرا به 

مقدار ومبلغ موجودى اضافه مى نمايند.
ثبت مواد برگشــتى به انبار به اين صورت اســت كه معادل مبلغ مواد مســتقيم برگشتى حساب كنترل موجودى مواد 

بدهكار وبه همان مبلغ حساب كنترل كاالى درجريان ساخت بشتانكار مى گردد.

حساب كنترل موجودى مواد                                  ××× 
حساب كنترل كاالى درجريان ساخت                                                 ×××

ثبت مواد مستقيم برگشتى به انبار

به ازاء مواد غيرمستقيم برگشتى به انبار. حساب كنترل موجودى مواد بدهكار و حساب كنترل سربار ساخت بستانكار 
مي شود.

حساب كنترل موجودى مواد                                  ×
حساب كنترل سربار ساخت                                                 ×

 ثبت مواد غير مستقيم برگشتي به انبار

6-3- روشهاى ارزيابى موجودى مواد
معموالً طى يك دوره مالى به علل مختلف مواد مشابه با نرخهاى متفاوت خريدارى مى شوند ومحصوالت باموادى 

ساخته مى شوند كه اگرچه مشابه مى باشند به لحاظ نرخ خريد متفاوتند . 
دراين صورت با صدورهرحواله انبار تعداد يا مقدارى مواد به توليد صادر مى شودكه بايد مشخص باشد مواد صادره 

از كدام محموله وباچه نرخهائى بوده است. سپس مى توان بهاى تمام شده مواد صادره به توليد را محاسبه نمود.
ازآنجا كه مواد اوليه معموالً مهمترين عامل تشــكيل دهنده بهاى تمام شده محصول ساخته شده مى باشد ونرخ مواد 
درطول دوره مالى ثابت نيســت . براى محاســبه بهاى تمام شده محصوالتى كه دريك دوره مالى ساخته مى شوند . ابتدا 
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بايد بهاى تمام شده موادى كه درساخت محصول به كاررفته اند محاسبه شود. و به عنوان مهمترين عامل بهاى تمام شده 
توليد منظور گردد.

بهاى تمام شــده مواد صادره به توليد به حســاب كنترل كاالى درجريان ساخت بدهكار وبه حساب كنترل موجودى 
مواد بستانكارمى گردد.

درضمن موجودى موادى كه درپايان دوره درانبارباقى مى ماند.ازجمله اقالم دارائى جارى موسســه توليدى اســت 
كه بايد بهاى تمام شــده آن نيز محاســبه گردد. براى محاسبه بهاى تمام شده موجودى مواد پايان دوره يكى از دو روش 
زيرمورد اســتفاده قرارمى گيرد. اين روش ها عبارتنداز: روش نگهدارى ادوارى حساب موجودى مواد وروش نگهدارى 

دائمى حساب موجودى مواد.
بايد توجه داشــت كه واحدهاى توليدى معموالً از روش نگهدارى دائمى حساب موجودى مواد استفاده مى نمايند. 
زيرا موسسه هاى توليدى صرف نظر از اينكه ازكدام سيستم هزينه يابى ( مرحله اى يا سفارشات ) استفاده نمايند.به دليل 
تغيير ميزان توليد. همواره باتغيير مقدار موجودى مواد مواجه مى باشند. براين اساس مديران واحدهاى توليدى درهرزمان 

بايد از مقدار مواد موجود درانبارآگاهى داشته باشند.
براى محاســبه بهاى تمام شــده موجودى مواد از روشــهاى مختلف ارزيابى استفاده مى شــود كه مهمترين روشهاى 
ارزيابى عبارتنداز: روش اولين صادره از اولين وارده ، روش اولين صادره از آخرين وارده وروش ميانگين ( نرخ متوسط 

يا نرخ سيار)
بايد توجه داشت كه روشهاى مختلف ارزيابى فقط به دليل تغيير نرخ مواد بوجود آمده اند و تنها درحسابدارى مواد 

كاربرد دارند. به عبارت ديگر اين روشها به صورت فيزيكى در انبار كاربرد ندارند. 

: (FIFO) 1-6-3- روش اولين صادره از اولين وارده
دراين روش كه درحسابدارى مواد از آن استفاده مى شود. فرض مى شودكه مواد اوليه به همان ترتيبى كه وارد انبار 
مى شــود. به همان ترتيب نيز از انبارصادرمى گردد. به عبارت ديگر اگر موجودى مواد اول دوره در انبار وجودداشــته 
باشــد. اولين مواد صادره به توليد. همان موجودى اول دوره مى باشــد. صدور مــواد از موجودى اول دوره تا اتمام اين 

موجودى ادامه مى يابد. سپس صدور مواد از اولين خريد ، دومين خريد و ... به همان صورت انجام مى شود.
درايــن روش . موجودى مواد پايان دوره بانرخ آخرين خريد، ارزيابى و محاســبه مى شــود. چراكه موجودى مواد 
پايان دوره هنوز به توليد صادرنشــده اســت. دراين روش موجودى مواد پايان دوره كه در ترازنامه منعكس مى گردد. 
داراى نرخــى خواهد بود كه بانرخ روز مواد بســيارنزديك اســت. به ايــن ترتيب موجودى مواد پايــان دوره كه يكى 
از اقالم دارائى هاى جارى اســت. به قيمتى در ترازنامه نشــان داده مى شــود كه تاحدود زيادى باواقعيت منطبق اســت. 
ولي موادمصرف شــده دراين روش با نرخهايي است كه با نرخ روز مغايرت دارد.درنتيجه بهاى تمام شده كاالى ساخته 
شــده ازنظرمواد مصرفى با قيمتهاى جارى مواد در بازارمغايرت دارد.از اين روش معموالً زماني اســتفاده مي شــود كه 
نوسان نرخ مواد در بازار متعادل باشد. دراين صورت بهاى تمام شده محصوالت ساخته شده طى دوره اگرچه با موادى 
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فص با نرخهاى متفاوت ســاخته شــده اند. درنهايت تفاوت زيادى با يكديگر ندارنداكنون باطرح يك مثال روشهاى مختلف 

ارزيابى موردبررسى قرارمى گيردتا تفاوتهاى روشهاى مختلف ونقاط مشترك بين اين روشها مشخص گردد.
مثال : شــركت توليدى گلناش براى ســاخت محصوالت خود از يك نوع ماده اوليه بنام ماده آلفا استفاده مى نمايد. 

اطالعات مربوط به خريد و صدور اين ماده در شش ماهه اول سال جارى به قرارزيراست :
1/1ـ موجودى اول دوره مقدار 400 كيلو به نرخ 50 ريال

2/4- خريد 500 كيلو به نرخ 52 ريال مطابق قبض انبار با شماره 151 به طورنسيه
3/5- خريد 300 كيلو به نرخ 54 ريال مطابق قبض انبار با شماره 152 به طور نقد

3/25- صدور 1000 كيلو ماده آلفا به توليد مطابق حواله انبار شماره 107
4/8- برگشت مقدار 50 كيلو از مواد صادره در3/25 به انبار

5/2- خريد 600 كيلوبه نرخ 53 ريال مطابق قبض انبار شماره 153 به صورت نقد
5/15- صدور 500 كيلو ماده آلفا به توليد مطابق حواله انبار شماره 108

5/28- خريد 800 كيلو به نرخ 51 ريال مطابق قبض انبار شماره 154 به صورت نقد
6/5- برگشت مقدار 200 كيلو ازخريد 5/28 به فروشنده ودريافت بهاى آن

6/14- خريد مقدار 550 كيلو ماده آلفا به نرخ 50 ريال مطابق قبض انبار شماره 155 به صورت نسيه
6/30-صدور1/000كيلو به توليد مطابق حواله انبار شماره109

مطلوبست :
1- ارزيابــى موجودى مــواد پايان دوره ونيز قيمت گذارى مواد صادره به توليد با اســتفاده از روش اولين صادره از 

اولين وارده (FIFO) دريك كارت حساب مواد.
2- ثبت هاى روزنامه مربوط به تاريخهاى 2/4 و 3/25

3- ثبت مواد برگشتى به انبار درتاريخ 4/8
4- ثبت مواد برگشتى به فروشنده درتاريخ 6/5

حل مثال:
قبل از ارايه حل مثال فوق به دومطلب زير اشاره مى شود.

الف ـ ثبت مواد برگشتى به انبار:
1.درروش اولين صادره از اولين وارده . موادى كه ازبخش توليد به انبار برگشــت داده مى شــود. تغيير نرخ نخواهد 
داشــت. به عبارت ديگر مواد با همان نرخ تاريخ صدور به انبار برگشــت مى شود ودرقسمت صادره كارت حساب مواد 

با عالمتى مشخص ثبت مى گرددتا بامواد وارده به انباراشتباه نشود.
2.در روش اولين صادره از اولين وارده مواد برگشــتى به انباربراى صدور مجدد به توليد حق تقدم خواهد داشت. به 
عبارت ديگر هرگاه يك حواله انبار جديد دريافت شود. ابتدا بايد موادى كه قبًال از توليد به انباربرگشت داده شده بود. 
مجدداً به توليد صادرشود. سپس مطابق روش به صدور مواد ديگر اقدام شود. به اين ترتيب روش ارزيابى كامًال رعايت 
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خواهد شد.
ب ـ محاسبه و ثبت مواد برگشتى به فروشنده:

درروش اولين صادره از اولين وارده با مواد برگشــتى به فروشــنده مانند مواد صادره به توليد عمل مى شــود. به اين 
معنا كه فرض كنيد مواد به توليد صادر شــده بنابراين نوبت صدور برمحموله كه به توليد رســيده باشد. همان محموله به 

فروشنده برگشت داده مى شود. دراين صورت روش ارزيابى كامًال رعايت خواهد شد.
ضمناً از آنجا كه معموالً بين نرخ مواد برگشــتى به فروشــنده با اســتفاده از كارت حســاب مواد ونرخ خريد مواد از 
فروشــنده اختالف وجود دارد. براى ثبت مواد برگشــتى به فروشــنده اين اختالف به اصالح حســاب مــواد بدهكار يا 

بستانكار مى گردد. 
قيمــت گــذارى موجودى مواد پايان دوره ومواد صادره به توليد براســاس روش اولين صادره از اولين وارده در فرم 

شماره (6) ارايه گرديده است.

ثبت هاى مربوط به قرارزيراست:
2/426/000ـ حساب كنترل موجودى مواد 
26/000حسابهاى پرداختنى

ثبت خريد مواد به طورنسيه
          

3/2551/400- حساب كنترل كاالى درجريان ساخت
51/400حساب كنترل موجودى مواد

ثبت صدور مواد مستقيم به توليد
    

4/82/700- حساب كنترل موجودى مواد
2/700حساب كنترل كاالى درجريان ساخت

ثبت مواد برگشتى به انبار از صادره 3/25
6/510/200- صندوق

400اصالح حساب مواد
10/600حساب كنترل موجودى مواد

ثبت مواد برگشتى به فروشنده از خريد 5/28
توضيح مواد خريدارى شــده درتاريخ 5/28 با نرخ كيلوئى 51 ريال بوده ولى درتاريخ 6/5 دركارت حســاب مواد 
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فص نوبت به صدورمواد با نرخ 53 ريال رسيده است . كه باهمان نرخ 53 ريال محاسبه و ثبت شده  است.

ريال مبلغ دريافتى از فروشنده                                                                                            10/200= 51× 200 
مبلغ كسر شده از كارت حساب مواد                                                                                   10/600=53×200 
اختالف                                                                                                                      400=10/200ـ 10/600

كارت حساب موادفرم شماره (3-6)
FIFO شرح مواد                 حداكثرموجودى              حدتجديد سفارش                           روش ارزيابى

كد                          حداقل موجودى               باصرفه ترين تعداد يا مقدار سفارش      شماره صفحه دفتر(ياكارت)
                                                                                                                    محل كاالدرانبار

موجودىصادرهوارده

ماهروز
شماره 
قبض 
انبار

تعداد 
يا 

مقدار
مبلغنرخ

شماره 
حواله 
انبار

تعداد يا 
تعداد يا مبلغنرخمقدار

مبلغنرخمقدار

كلجزءجزءكل

114005020/000

42151500522600090046/000

531523005416/200120062/200

2531071000400
500

50
52

20/000
26/000

100545/40051/40030010/800

8450542/70025013/500

251536005331/80085045/300

15510850050
200

54
54

2/700
10/800

2851548005140/8002505313/25026/750350
1/150

18/550
59/350

562005310/60095048/750

1461555505027/500150076/250

3061091000150537/950

8005140/800

50502/50051/2505005025/000
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(LIFO) 2-6-3- ارزيابى به روش اولين صادره از آخرين وارده
دراين روش فرض براين اســت كه همواره آخرين مواد يا آخرين محموله اى كه وارد انبارمى شــود براى صدور به 
توليدحق تقدم خواهد داشــت. به عبارت ديگر دراين روش هرگاه محموله اى به انبار وارد شــود با اولين حواله انبار به 
توليد صادرخواهد شــد. اين عمل تا آنجا ادامه مى يابد كه محموله جديدى وارد انبارشــود. در اين صورت صدور مواد 
به توليد از محموله جديد آغاز مى شود. صرف نظر از اينكه محموله قبلى به اتمام رسيده يا نرسيده باشد اين روش مانند 

روش اولين صادره از اولين وارده براساس اصل بهاى تمام شده پى ريزى شده است.
درروش اولين صادره از آخرين وارده . چون همواره مواد صادره به توليد از آخرين محموله وارده به انبارتشكيل مى 
شــود. موجودى مواد پايان دوره معموالً از محموله هاى خريدارى شــده در دوره يا دوره هاى قبلى ويا از اولين محموله 
هــاى خريدارى شــده در دوره جارى خواهد بود. دراين صورت موجودى مواد پايــان دوره جارى به لحاظ نرخ متعلق 
بــه دوره هاى مالى قبل خواهد بود. بــه عبارت ديگر نرخهاى مربوط به موجودى مواد پايان دوره معموالً بانرخهاى روز 
متفاوت خواهد بود. دراين صورت باتوجه به روند افزايش نرخ مواد دربازار . ارزش موجودى مواد پايان دوره اختالف 

زيادى با ارزش جارى در بازار خواهد داشت.
از ســوى ديگر چنانچه نرخ مواد دربازار روند نزولى داشته باشــد . با استفاده از روش اولين صادره از آخرين وارده 
. ارزش موجودى مواد پايان دوره بيشــترازارزش جارى دربازارخواهد بود. دراين صورت بايد اختالف بهاى تمام شده 

موجودى پايان دوره وارزش جارى آن دربازار به حساب زيان واحد توليدى منظور شود.
يكى از مزاياى روش اولين صادره از آخرين وارده اين اســت كه مواد صادره به توليد همواره داراى نزديك ترين 
نرخ به قيمت بازار خواهد بود. به خصوص اگر اختالف زمان ورود مواد به انبار و صدور آن به توليد كوتاه باشــد . اين 

موضوع مصداق بيشترى خواهد داشت.
بادرنظرگرفتن مزيت ياد شــده اســتفاده از اين روش موجب مى شــود كه بهاى تمام شده محصوالت ساخته شده به 
لحاظ مواد مصرفى نزديك به قيمت جارى دربازارباشــد. دراين صورت به تعيين بهاى فروش محصول كمك شــايان 
توجهى خواهد نمود. اينك حل مثال مربوط به شــركت گلناش به روش اوليــن صادره ازآخرين وارده (LIFO) ارايه 

مى گردد.
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كارت حساب موادفرم شماره (3-7)
FIFO شرح مواد                 حداكثرموجودى              حدتجديد سفارش                                   روش ارزيابى

كد                          حداقل موجودى               باصرفه ترين تعداد يا مقدار سفارش           شماره صفحه دفتر(ياكارت)
                                                                                                                             محل كاالدرانبار

موجودىصادرهوارده
شماره ماهروز

قبض 
انبار

تعداد 
يا 

مقدار
شماره مبلغنرخ

حواله 
انبار

تعداد يا 
مقدار

تعداد مبلغنرخ
يا 

مقدار
مبلغنرخ

4005020/000كلجزءجزءكل11

42151500522600090046/000

531523005416/200120062/200

2531071000300
500

54
52

16/200
26/000

3005010/00052/20020010/000

8450502/50025012/500

251536005331/80085044/300

15510850050
450

50
53

2500
23/850

26/35035017/950

2851548005140/8001/15058/750

562005110/20095048/550

1461555505027/500150076/050

3061091000550
450

50
51

27/500
22/950

50/45050025/600

بااســتفاده از روش اولين صادره از آخرين وارده مقدارموجودى مواد پايان دوره مالى 500 كيلومى باشــد كه به لحاظ 
مقــدارى بــا روش اولين صادره از اولين وارده برابراســت درايــن روش مقدار 500 كيلو موجودى پايان دوره شــامل اقالم 

زيراست.
10/000 =200 × 50 200 كيلو از موجودى اول دوره با نرخ 50 ريال  

7/950 =150 × 53 150 كيلو از خريد 5/2 با نرخ 53 ريال    
7/650 =150 × 51 150 كيلو از خريد 5/28 با نرخ 51 ريال   

25/600   500         (LIFO)500 بهاى تمام شده موجودى پايان دوره به روش                                                                                                               
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پــس از پايــان عمليات. موجودى مواد پايــان دوره به تفكيك و بــه ترتيب به كارت جديد حســاب مواد به عنوان 
موجودى مواد اول دوره بعد انتقال داده مى شود.

ثبت مواد برگشتى به انبار:
درايــن روش به مانند روش اولين صادره از اولين وارده  مواد برگشــتى بــه انبار با همان نرخى خواهد بود كه قبًال به 
توليد صادر شــده اســت. به عبارت ديگر در صدور وبرگشــت مواد نرخ تغيير نمى كند. ضمناً اگر طى يك حواله انبار. 
مواد يا چند نرخ به توليد صادر شــده باشد زمان برگشت مواد بايد بانرخى برگشت داده شود كه به روش لطمه اى وارد 
نشــود درمثال فوق درتاريخ 4/8 مقدار 50 كيلو مواد به انبار برگشــت داده شده است كه از صادره 3/25 بوده درتاريخ 
3/25 مواد با ســه نرخ به توليد صادر شــده بود كه آخرين نرخ مربوط به 100 كيلو با نرخ 54 ريال مى باشــد. مقدار 50 

كيلو بانرخ 54 ريال برگشت داده مى شود. ثبت آن به قرارزير است.

4/82/700- حساب كنترل موجودى مواد
2/700حساب كنترل كاالى درجريان ساخت

ثبت مواد برگشتى به انبار

محاسبه وثبت مواد برگشتى به فروشنده :
دراين روش نيز مانند روش قبل بامواد برگشــتى به فروشــنده مطابق روش برخورد مى شــود. به عبارت ديگر فرض 
برايــن اســت كه مواد به توليد صادرگرديده باشــد. بنابراين مطابــق روش زمانى كه نوبت صدور هــر محموله به توليد 
رسيده باشد . مواد با همان نرخ به فروشنده برگشت داده خواهد شد. ضمناً اختالف بين مبلغ دريافتى از فروشنده و مبلغ 

كسرشده از كارت حساب مواد. به اصالح حساب مواد بدهكاريابستانكارمى گردد.
درمثال فوق مواد برگشتى به فروشنده مقدار 200 كيلو بوده ومطابق روش بايد بانرخ 51 ريال به توليد صادر مى شد 
كه با همان نرخ به فروشنده برگشت داده مى شود. وچون خريد هم با نرخ 51 ريال بوده پس اختالفى بين مبلغ دريافتى 

از فروشنده و مبلغ كسرشده از حساب كارت مواد وجود ندارد.
6/510/200 حساب صندوق

10/200حساب كنترل موجودى مواد
ثبت برگشت مواد به فروشنده

درضمن توجه داشــته باشيد كه درروش اولين صادره ازآخرين وارده هم مانند روش قبل مواد برگشتى به انبار براى 
صدور مجدد به توليد حق تقدم خواهد داشت بدون درنظرگرفتن اين موضوع كه محموله آخربه اتمام رسيده يا نرسيده 

باشد.
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اين روش زمانى مورد اســتفاده قرارمى گيرد كه نرخ مواد اوليه دربازار با نوســان شديد همراه باشد دراين صورت با 
بكارگيرى روش ميانگين نوسان نرخ مواد تاحدود زيادى همراه و هماهنگ با قيمت هاى بازار به بهاى تمام شده كاالى 
درجريان ساخت انتقال داده مى شود. بنابراين روش ميانگين مانند دوروش قبلى براساس بهاى تمام شده پايه ريزى شده 
است. البته بايد توجه داشت كه روش ميانگين به دوصورت مورد استفاده قرارمى گيرد كه عبارتنداز روش ميانگين ساده 
و روش ميانگين موزون . روش ميانگين ســاده به دليل اينكه تنها نرخهاى خريد ودفعات خريد درمحاســبات منظور مى 
شود. داراى نتايج غيرمعقول وغيرقابل قبول مى باشد.پس درواحدهاى توليدى ودرروش نگهدارى دائمى موجودى مواد 
حتماً بايد از روش ميانگين موزون جهت ارزيابى استفاده شود. نحوه عمل به اين صورت است كه به ازاء هرمحموله مواد 
مشابهى كه به انبار وارد مى شوديك نرخ جديد محاسبه مى گردد. بنابراين درحسابدارى مواد. ابتدا تعداد يامقدار مواد 
وارده بــه انبار به تعداد يا مقدار مواد موجود درانباراضافه مى گردد. ســپس مبلغ مواد وارده به انبار نيز به مبلغ موجودى 

انبار اضافه مى شود.
از تقســيم جمع مبلغ به دســت آمده برجمع تعداد يا مقدار مواد موجود درانبار يك نرخ جديد به دست مى آيد. اين 
نرخ تازمانى كه مواد مشابه جديد وارد انبار شود. براى صدور مواد به توليدداراى اعتبار خواهد بود. ومواد با نرخ جديد 
به توليد صادرمى گردد. ولى مجدداً با ورود مواد جديد به انبار نرخ تغيير خواهد كرد ونرخ قبلى اعتبارخودراازدســت 

مى دهد. درروش ميانگين هميشه مواد با آخرين وجديدترين نرخ به توليد صادر مى شود.
يكى از مزاياى روش ميانگين اين است كه بهاى تمام شده محصوالت ساخته شده همگام با نوسان نرخ مواد تغيير مى 
كند و افزايش يا كاهش مى يابد. اين روش به دليل آسان بودن محاسبات تاحدزيادى موردتوجه حسابداران قرارگرفته 

است.
اين روش زمانى مورد استفاده قرارمى گيرد كه قيمت مواد دربازاربانوسان زياد مواجه بوده ودفعات خريد طى دوره 
مالى زيادنباشــد. درغيراين صورت اســتفاده از روش فوق موجب مى شود كه نرخ مواد مرتباً تغيير كند كه خود موجب 

به وجود آمدن مشكالت و محاسبات پى درپى خواهد شد.
اكنون به ارايه حل مثال شركت توليدى گلناش براساس روش ميانگين مى پردازيم.

ضمناً درروش ميانگين مواد برگشــتى به انبار براى صدور مجدد حق تقدم نخواهد داشت. ولى مانند دو روش قبل با 
همان نرخى كه به توليد صادر شده بود به انباربرگشت داده مى شود.

اگر درتاريخ برگشت مواد به انبارنرخ موجودى انبار تغيير نكرده باشد يعنى نرخ موجودى انبار با نرخ مواد برگشتى 
به انباربرابرباشــد. نياز به محاســبه نرخ جديد نخواهد بود.اگر درتاريخ برگشــت مواد به انبارنرخ موجودى انبار به دليل 
خريد موادتغيير كرده باشــد و يا نرخ مواد برگشــتى به انبار برابرنباشد. با مواد برگشتى مانند يك وارده برخورد مى شود 
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يعنى الزم است كه يك نرخ جديد محاسبه شود.
مواد برگشــتى به انبار درقسمت صادره كارت حســاب مواد با عالمتى مشخصى درج مى گرددوبه موجودى انبار به 

لحاظ تعداد يا مقدار ونيز به لحاظ مبلغ اضافه مى شود.
همچنين با مواد برگشتى به فروشنده مطابق روشى عمل مى شود . به اين معنا كه مواد با آخرين نرخ محاسبه شده قبل 
از برگشــت به فروشنده برگشت داده مى شــود. و هرگاه بين مبلغ دريافتى از فروشنده ومبلغ كسرشده از كارت حساب 

مواد اختالفى وجودداشته باشد به اصالح حساب مواد بدهكار يا بستانكارمى گردد.
حل مثال شركت توليدى گلناش در فرم شماره(8-3) به روش ميانگين ارايه گرديده است.

فرم شماره (3-8)
كارت حساب مواد

شرح مواد                 حداكثرموجودى              حدتجديد سفارش                                   روش ارزيابى ميانگين
كد                          حداقل موجودى               باصرفه ترين تعداد يا مقدار سفارش           شماره صفحه 

دفتر(ياكارت)
                                                                                                                    محل كاالدرانبار

موجودىصادرهوارده
شماره ماهروز

قبض 
انبار

تعداد 
يا 

مقدار

شماره مبلغنرخ
حواله 

انبار

تعداد مبلغنرختعداد يا مقدار
يا 

مقدار

مبلغنرخ

كلجزءجزءكل

114005020/000

42151500522600090051/1146/000

531523005416/200120051/8362/200

253107100051/8351/83020051/8310/370

845051/832/59225012/962

251536005331/80085052/6644/762

15510850052/6626/33035052/6618/432

2851548005140/800115051/5159/232

5620051/5110/30095048/930

1461555505027/500150050/9576/430

306109100050/9550/95050050/9625/480
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درتاريخ 4/8 مقدار 50 كيلو از مواد صادره در 3/25 به انبار برگشت داده شده ولى چون از تاريخ 3/25/ تا تاريخ 4/8 
مواد جديدى به انبار وارد نشــده نرخ موجودى انبار تغيير نكرده اســت و با نرخ مواد برگشتى به انبار برابر است بنابراين 

نيازى به محاسبه نرخ جديد نخواهد بود.
4/8 حساب كنترل موجودى مواد                      2/592

حساب كنترل كاالى درجريان ساخت                    2/592
ثبت مواد برگشتى به انبار 

ثبت مواد برگشتى به فروشنده :
درتاريخ 6/5 مقدار 200 كيلوازمواد خريدارى شده درتاريخ 5/28 به فروشنده برگشت داده شده است. درتاريخ 6/5 
آخرين نرخ موجودى انبار 51/51 ريال مى باشد. ولى مواد خريدارى شده درتاريخ 5/28 با نرخ 51 ريال بوده كه دراين 

صورت بين مبلغ دريافتى از فروشنده ومبلغ كسرشده ازحساب موجودى مواد اختالف وجوددارد.
 200 × 51/51 =10/302  مبلغ كسرشده از كارت حساب مواد                   

 200 × 51 =10/200 مبلغ دريافتى از فروشنده                          
102= 10/200 ـ 10/302 اختالف        

 6/5 حساب صندوق           10/200
اصالح حساب مواد           102

حساب كنترل موجودى مواد          10/302
ثبت مواد برگشتى به فروشنده 
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   سؤاالت، تست ها و مسايل  فصل (3)

الف به سئواالت زير پاسخ دهيد.
1.حساب موجودى مواد . دركدام طبقه يا گروه حسابها قرارمى گيرد.

2.مواد به چنددسته تقسيم مى شود.
3.تعريف مواد مستقيم رابنويسيد و دومثال ارايه دهيد.
4.موادغيرمستقيم چه مشخصه اى دارد. با ذكرسه مثال

5.دوايركنترل كننده موادرا نام ببريد ودرمورد هركدام به صورت كوتاه شرح دهيد.
6.مديريت واحد موادرا توضيح دهيد.

7.مديرخريد مواد بايد داراى چه ويژگيهائى باشد. نام ببريد.
8.مسئوليت مديرخريد را شرح دهيد.

9.تشريفات مربوط به خريد مواد را به صورت خالصه شرح دهيد.
10. نگهدارى موجودى مواد به چند روش صورت مى گيرد. به صورت خالصه شرح دهيد.

11. اگر موجودى مواد كمتر از حد الزم باشد چه وضعيتى پيش خواهد مى آيد.
12. اگر موجودى مواد بيشترازحدالزم باشد چه وضعيتى پيش مى آيد.

13. استفاده از انبارهاى فرعى دركنار انباراصلى داراى چه منافعى خواهد بود. شرح دهيد.
14. چهاروظيفه از وظايف انباردار را نام ببريد.

15. حد تجديد سفارش به چه معناست. آنرا تعريف كنيد.
16. حد تجديد سفارش به چه عواملى وابسته است.

17. از حداقل موجودى مواد يا كاال به چه منظور استفاده مى شود.
18. حداقل موجودى مواد به چه عواملى بستگى دارد.

19. با صرفه ترين مقدار سفارش را تعريف كنيد.
20. عواملى كه با صرفه ترين ميزان سفارش به آنها وابسته است را نام ببريد.

21. هزينه نگهدارى موجودى مواد از چه عواملى تشكيل مى شود.
22. هزينه نگهدارى موجودى مواد به چند طريق محاسبه مى شود. نام ببريد.

23. دفعات سفارش مقرون به صرفه از كدام رابطه محاسبه مى شود.
24. دفعات گردش موجودى مواد به چه معناست و به چه دليل محاسبه مى شود.

25. دفعات گردش موجودى مواد به چه عواملى بستگى دارد.
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27. حداكثرموجودى مواد به چه عواملى وابسته است وبه چه منظورمورداستفاده قرارمى گيرد.
28. سه مورداز علل كسرى يا اضافه موجودى مواددرانبار را شرح دهيد.

29. به ازاء كسرى موجودى مواد كدام حساب بدهكار وكدام حساب بستانكارمى شوند.
30. اضافه موجودى مواد به كدام حسابها بدهكار و بستانكار مى شود.

31. حساب كسرى يا اضافه موجودى مواد درپايان دوره با چه حسابى بسته خواهد شد.
32. بهاى تمام شده مواد خريدارى شده شامل چه عواملى است . آنها را نام ببريد.

33. براى ثبت بهاى تمام شده مواد خريدارى شده چند روش مورداستفاده قرارمى گيرد. آنها را شرح دهيد.
34. پس از هربارخريد مواد . كدام حسابها بدهكاروكدام حسابها بستانكارمى شوند.

35. زمان خريد مواد با حساب پيش بينى هزينه هاى تهيه مواد به چه صورت برخوردمى شود.
36. اگر درپايان دوره مالى اختالفى بين حساب كنترل هزينه هاى تهيه مواد وحساب پيش بينى هزينه هاى تهيه مواد 

وجودداشته باشد. اختالف به كدام حساب انتقال داده مى شود.
37. ثبت هاى مربوط به صدور مواد مستقيم و مواد غيرمستقيم به توليد را بنويسيد.

38. با استفاده از روشهاى ارزيابى موجودى مواد . اگر مواد به فروشنده برگشت داده شود. دركارت حساب مواد به 
چه صورت ثبت مى شود.

39. اختالف بين مبلغ دريافتى از فروشنده و مبلغ كسرشده ازكارت حساب مواد به كدام حساب انتقال مى يابد.
40. اصالح حساب مواد درپايان دوره مالى با كدام حسابها بسته خواهد شد.

41. سه مورداز علل برگشت مواد به انبار را نام ببريد.
42. دربرگشت مواد به انباركدام حسابها بدهكار وبستانكارمى شوند.

43. روشهاى ارزيابى موجودى مواد به چه دليل مورد استفاده قرارمى گيرد.
44. آيا روشهاى ارزيابى موجودى مواد به صورت فيزيكى درانبارها و يا درفروشگاه ها كاربرد دارد؟ شرح دهيد.

45. آيا الزم اســت زمان صدور مواد به توليد. بهاى تمام شــده مواد صادره با بكارگيرى يكى از روشــهاى متداول 
ارزيابى محاسبه گردد؟ توضيح دهيد.

46. موجودى مواد پايان دوره دركدام گروه ازحسابها قرارمى گيرد ودركدام يك از گزارشهاى مالى مورد استفاده 
خواهد بود.

47. روشهاى ارزيابى موجودى مواد را نام برده و هركدام را به صورت خالصه شرح دهيد. 
48. دركداميك از روشهاى ارزيابى موادبرگشتى به انبار براى صدورمجدد حق تقدم خواهد داشت.

49. روش ميانگين براى ارزيابى موجودى مواد درچه شرايطى كاربرد دارد.
50 مديران از روشهاى ارزيابى چگونه و به چه منظورهائى استفاده مى نمايند.

ب ـ با مطالعه تست هاى زير گزينه صحيح را انتخاب كنيد.
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1. دريــك واحــد توليدى مــواد اوليه حداقل درمــدت 18 روز و حداكثر درمدت 30 روز تحويــل انبار مى گردد. 
مصرف روزانه مواد حداقل 90 كيلو وحداكثر 120 كيلومى باشــد . باصرفه ترين مقدار ســفارش 3/000 كيلو مى باشد. 

مقدار 4/320 كيلومواد مربوط به كداميك از عوامل زيراست:
متوســط  ـ  د  ج ـ حداكثر موجودى  ب ـ حداقل موجودى  الف ـ حد تجديد سفارش  

موجودى

2. دريك واحد توليدى طى دوره مالى جارى مقدار 69/300 كيلومى باشــد. موجودى مواد اول دوره مقدار 7/000 
كيلو  وموجودى مواد پايان دوره مقدار 8/400 كيلومى باشد. دوره گردش موجودى مواد چندروزاست.

د ـ 43/6 روز ج ـ 37/5 روز   ب ـ 40 روز   الف ـ 20 روز  

3. حدتجديد سفارش عبارت از مقدار موادى است كه :
ب ـ كمتراز حداقل موجودى باشد. الف ـ بيشتر از حداكثر موجودى باشد   

د ـ مساوى با صرفه ترين مقدارسفارش است. ج ـ بيشتر از حداقل موجودى باشد.   
4. با صرفه ترين مقدارسفارش به كداميك از اين عوامل بستگى دارد.

ب ـ مقدار مواد موردنياز ساالنه الف ـ ظرفيت انبار   
د ـ هزينه هربار سفارش ج ـ بهاى خريد يك واحد مواد  

5. كداميك از اين دواير مسئول نگهدارى موجودى موادمى باشد.
ب ـ دايره انبار   الف ـ دايره حسابدارى مواد   

د ـ دايره بازرسى و كنترل كيفى ج ـ دايره خريد    

6. حداقل موجودى انبار به كداميك از عوامل زيربستگى دارد.
ب ـ متوسط مصرف روزانه الف ـ حداكثر مصرف روزانه     

د ـ حداقل مدت تحويل مواد ج ـ حداكثر مدت تحويل مواد     

7. چنانچه درپايان دوره مـالى انباركســرموجودى داشــته باشد. معـادل كســـرموجـودى چه حسـابى بستانكــار مى 
شود.

الف ـ حساب كسريا اضافات انبار              ب ـ حساب كنترل كاالى درجريان ساخت  
د ـ خالصه حساب سود وزيان ج ـ حساب كنترل موجودى مواد    

8ـ دريــك واحد توليدى براى ارزيابى موجودى مواد پايان دوره روش اولين صادره از اولين وارده (FIFO) مورد 
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        تعداد                                      نرخ
30 واحد     480 ريال    10/11     
150 واحد     520 ريال    11/5                  
180 واحد     510 ريال    12/10                    
90    واحد     500 ريال    12/25                    

درصورتيكه طى دوره مالى جارى تعداد 310 واحد از مواد موجود درانبار به توليد صادر شده باشد. موجودى مواد 
پايان دوره به چه مبلغ در تراز نامه پايان دوره منعكس خواهد شد.

د ـ 157/600 ريال ج ـ 70/500 ريال  ب ـ 158/700 ريال  الف ـ 71/600 ريال  
9- اگر نرخ مواد مصرفى طى دوره مالى ســيرصعودى داشــته و مديران بنا به داليلي  بخواهند ســود كمترى نشان 

دهند. كداميك از روشهاى ارزيابى را بايد مورد استفاده قراردهند.
ب ـ اولين صادره از اولين وارده الف ـ ميانگين موزون   
د ـ اولين صادره از آخرين وارده ج ـ ميانگين ساده   

10- اگــر دريك واحــد توليدى در ابتداى دوره مالى هزينــه هاى مربوط به تهيه مواد پيش بينى شــود. به ازاء هر 
بارخريد حساب كنترل موجودى مواد معادل چه مبلغ بايد بدهكار شود.

الف ـ معادل بهاى خريد خالص مواد  
ب ـ به مبلغ بهاى خريد خالص به عالوه هزينه هاى پيش بينى شده تهيه مواد  

ج ـ معادل مبلغ بهاى تمام شده مواد خريدارى شده.  

د ـ معادل مبلغ هزينه هاى پيش بينى شده تهيه مواد .  
11ـ چنانچه مبلغ دريافتى از فروشــنده بابت مواد برگشــتى كمترازمبلغ كسر شــده ازحساب كنترل موجودى مواد 

باشد. اختالف به كدام حساب بدهكار يا بستانكارمى شود.
الف ـ اصالح حساب مواد بدهكار مى شود.  

ب ـ اصالح حساب مواد بستانكارمى شود.  
ج ـ حساب كنترل كاالى درجريان ساخت بدهكارمى شود.  
دـ حساب كنترل كاالى درجريان ساخت بستانكارمى شود.  

12ـ درپايان دوره مالى مانده حســاب پيش بينى هزينه هاى تهيه مواد كمتراز مانده حســاب كنترل هزينه هاى تهيه 
مواد است. براى بستن حساب پيش بينى هزينه هاى تهيه مواد كدام يك از ثبت هاى زير انجام مى شود.

 الف ـ حساب پيش بينى هزينه هاى تهيه مواد بدهكاروحساب كنترل كاالى درجريان ساخته بستانكار مى شود.
ب ـ حساب پيش بنى هزينه هاى تهيه مواد بدهكار وحساب تعديل هزينه هاى تهيه مواد بستانكارمى شود.
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ج ـ حساب كنترل كاالى درجريان ساخت بدهكار وحساب پيش بينى هزينه هاى تهيه مواد بستانكارمى شود.
د ـ حساب تعديل هزينه هاى تهيه مواد بدهكاروحساب پيش بينى هزينه هاى تهيه مواد بستانكارمى شود.

13ـ دريــك واحد توليدى خريد مواد طى دوره مبلغ 8/400/000 ريــال ، هزينه حمل خريد مبلغ 200/000 ريال ، 
موجــودى مواد اول دوره مبلغ 1/200/000 ريال ، برگشــت از خريد وتخفيفات مبلــغ 120/000 ريال تخفيفات نقدى 
خريد مبلغ 30/000 ريال و موجودى مواد پايان دوره مبلغ 600/000 ريال مى باشد . طى دوره چه مبلغ مواد به مصرف 

رسيده است.
ب ـ 9/320/000 ريال   الف- 7/850/000 ريال     

          ج ـ   9/050/000 ريال    د ـ 8/850/000 ريال
14ـ به ازاء برگشت مواد غيرمستقيم به انباركدام حساب بدهكار مي شود؟

ب ـ حساب كنترل موجودى مواد الف ـ حساب كنترل كاالى درجريان ساخت    
د ـ حساب كنترل سربارساخت ج ـ اصالح حساب مواد       

15ـ دريك واحد توليدى روزانه بين 4/500 كيلو و 8/500 كيلو مواد به مصرف مى رســد . مواد بين 16 تا 24 روز 
به انباركارخانه تحويل مى شود. چند كيلو مواد به عنوان حداقل موجودى بايد درانبار نگهدارى شود.

دـ 58/000 كيلو ج ـ 68/000 كيلو  ب ـ 74/000 كيلو  الف ـ 132/000 كيلو    
16ـ كداميك از عبارتهاى زير صحيح است.

الف ـ درارزيابى به روش اولين صادره از آخرين وارده نرخ مواد موجود درانبار با نرخ روز در بازار اختالف دارد.
ب ـ درارزيابى به روش اولين صادره از اولين وارده نرخ مواد صادره به توليد با نرخ مواد دربازاراختالف دارد.

ج ـ درارزيابى به روش اولين صادره از آخرين وارده نرخ مواد موجود درانبار به نرخ روز نزديكتراست.
د ـ درارزيابى به روش اولين صادره از اولين وارده نرخ مواد موجود درانبار با نرخ روز مواد در بازار اختالف دارد.

17 ـ كداميك از عبارتهاى زير صحيح است.
الف ـ حد تجديد سفارش از حداقل موجودى انباركمتراست.

ب ـ حد تجديد سفارش مستقيماً با حداكثر مصرف روزانه وحداقل مدت دريافت مواد بستگى دارد.
ج ـ حد تجديد سفارش از حداكثر موجودى انباربيشتراست.

د ـ حد تجديد سفارش با حداكثر مصرف روزانه وحداكثر مدت دريافت مواد بستگى دارد.
18ـ دريك واحد توليدى تعداد مواد موردنياز ســاالنه 80/000كيلو مى باشــد . هزينه هربارسفارش 16/000 ريال، 

هزينه نگهدارى مواد 5٪ و بهاى خريد يك كيلو مواد 800 ريال است. باصرفه ترين ميزان خريد كدام است.
د ـ 16/000 كيلو ج ـ 8/000 كيلو  ب ـ 2/560 كيلو  الف ـ 800 كيلو  

19ـ دريــك واحد توليــدى تعداد مواد موردنياز ســاالنه 40/000 كيلو ، بهاى خريد يك كيلــو 400 ريال ، هزينه 
نگهدارى مواد 3/5٪ و هزينه هربار سفارش 2/000 ريال مى باشد. با صرفه ترين ميزان سفارش كدام است.

د ـ 32/000 كيلو ج ـ 2/000 كيلو  ب ـ 16/000 كيلو  الف ـ 47/000 كيلو 
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از آخرين وارده صورت مى گيرد. طى دوره مالى جارى تعداد مواد خريدارى شده در 6 نوبت 9/000 واحد بوده است 
كه عبارتنداز:

70 ريال 1/000 واحد به نرخ      1/15  
75 ريال 2/000 واحد به نرخ      2/15  
65 ريال 1/500 واحد به نرخ     3/15  
68 ريال 1/000 واحد به نرخ     4/15  
72 ريال 1/500 واحد به نرخ     5/15  
74 ريال 1/000 واحد به نرخ     6/15  

موجودى مواد اول دوره مالى 1/000 واحد شامل 500 واحد به نرخ 66 ريال و 500 واحد به نرخ 62 ريال مى باشد. 
طى دوره مالى 6/500 واحد مواد به توليد صادرشده است. موجودى مواد پايان دوره داراى چند نرخ است.

د ـ 4 نرخ  ج ـ 3 نرخ   ب ـ 1 نرخ   الف- 2 نرخ    
21ـ با توجه به اطالعات ارائيه شــده درتســت شماره (20) بهاى تمام شــده موجودى مواد پايان دوره چه مبلغ مى 

باشد.
دـ 174/000 ريال ج ـ 171/500 ريال  ب ـ 182/000 ريال   الف ـ 182/500 ريال  

22ـ با توجه به اطالعات ارائه شــده در تســت شــماره (8) درصورتيكه ارزيابى موجودى مواد پايان دوره به روش 
اولين صادره از آخرين وارده انجام شــود ومواد صادره به توليد طى دوره مالى تعداد 350 واحد باشــد. موجودى مواد 

پايان دوره به چه مبلغ در ترازنامه گزارش مى شود.
د ـ 450/000 ريال ج ـ 50/100 ريال  ب ـ 179/100 ريال   الف ـ 50/800 ريال 

23 ـ با توجه به اطالعات ارائيه شده درتست شماره (20) چنانچه جهت ارزيابى موجودى مواد پايان دوره و قيمت 
گذارى مواد صادره به توليد روش اولين صادره از اولين وارده بكارگرفته شــود. بهاى تمام شــده مواد صادره به توليد 

چند ريال است .
د ـ 449/500 ريال ج ـ 457/500 ريال  ب ـ 449/000 ريال  الف ـ 460/000 ريال  

24 ـ با مراجعه به اطالعات ارايه شــده درتست شماره (20) دفعات گردش و دوره گردش مواد طى دوره به ترتيب 
كدام است باتوجه به اينكه طى دوره مالى 200 واحد مواد درانبار ازبين رفته وقابل مصرف نيست.

ب ـ 2/5 دفعه و 144 روز الف ـ 6/3 دفته و 57 روز  
ج ـ 4/2 دفعه و 86 روز                د ـ 3/6 دفعه و 100 روز

25ـ دريك واحد توليدى كه ازماده الف جهت ساخت محصول استفاده مى نمايد. اطالعات زير دردست است.
موجودى مواد اول دوره تعداد 400 واحد به نرخ 150 ريال
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2/8 خريد 600 واحد به نرخ 160 ريال
3/20 خريد 1/000 واحد به نرخ 140 ريال

4/25 خريد 800 واحد به نرخ 145 ريال
6/6 خريد 1200 واحد به نرخ 155 ريال

تعداد موجودى مواد پايان دوره 800 واحد و بهاى تمام شــده آن مبلغ 119/200 ريال ارزيابى شــده است. ارزيابى 
موجودى مواد پايان دوره به كدام روش بوده است.

ب ـ اولين صادره از آخرين وارده الف ـ اولين صادره از اولين وارده  
د ـ ميانگين ساده ج ـ ميانگين موزون    

26ـ  باتوجــه به اطالعات ارائه شــده درتســت شــماره (20) درصورتيكه از روش ميانگين مــوزون جهت ارزيابى 
موجودى مواد پايان دوره اســتفاده شــده باشد بهاى تمام شــده موجودى مواد پايان دوره به روش ميانگين موزون چه 

مبلغ مى باشد.
182/000 ريال  ب ـ   172/500 ريال   الف ـ  
171/500 ريال د ـ   ج ـ                  175/417 ريال  

ج ـ مسائل 
1-3ـ شركت توليدى آبادان ازماده اوليه (ب) براى ساخت محصول استفاده مى نمايد. مصرف روزانه مواد بين 600 

واحد و 900 واحد متغير است و مواد بين 15 روز تا 31 روز به انبار شركت تحويل مى شود.
مطلوبست : محاسبه حد تجديد سفارش و حداقل موجودى مواد.

2-3- درشــركت توليدى كارون ماده اوليه ( الف ) براى ســاخت محصول مورد اســتفاده قرارمى گيرد. اطالعات 
مربوط به اين ماده عبارت است از:

1. مصرف روزانه مواد بين حداقل 500 كيلو و حداكثر 700 كيلومى باشد.
2. مدت تحويل مواد به انبار شركت بين حداقل 35 روز و حداكثر 45 روز است.

3. موجــودى مــواد اول دوره مبلغ 200/000 ريال وموجــودى مواد پايان دوره مبلغ 300/000 ريال ارزيابى شــده 
است. 

4. مواد مصرف شده طى دوره مبلغ 5/000/000 ريال مى باشد.
مطلوبست : محاسبه موارد زير.

ب ـ دوره گردش موجودى مواد الف ـ دفعات گردش موجودى مواد.   
د ـ حداقل موجودى مواد ج ـ حدتجديد سفارش     

3-3- شركت توليدى كرخه مواد اوليه (د) را براى ساخت محصول به مصرف مى رساند . اطالعات مربوط به اين 
ماده به قرارزيراست.

الف ـ مدت تحويل مواد به انبار شركت بين 45 تا 75 روز
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فص ب ـ مصرف روزانه مواد بين 3/000 واحد تا 3/600 واحد است.

ج ـ با صرفه ترين مقدار خريد 180/000 واحد مى باشد.
مطلوبست محاسبه :

3ـ حداكثر موجودى مواد 2ـ حداقل موجودى  1ـ حد تجديد سفارش    
4-3- شــركت توليدى اترك از ماده اوليه (ج) براى ساخت محصوالت استفاده مى نمايد. اطالعات مربوط به اين 

ماده اوليه عبارت است از:
ب ـ بهاى خريد يك واحد 200 ريال الف ـ مواد مصرف شده طى دوره 2/600/000 ريال 

د ـ موجودى مواد آخر دوره 440/000 ريال ج ـ موجودى مواد اول دوره 360/000 ريال  
هـ مصرف روزانه مواد حداقل 16 واحد وحداكثر 20 واحد مى باشد.

و ـ مدت تحويل مواد به انبار شركت حداقل 30 روز و حداكثر 40 روز است.
ز ـ نرخ هزينه نگهدارى مواد ٪5

ح ـ هزينه هربار سفارش 2/500 ريال مى باشد.
ط ـ مقدار مواد مورد نياز ساالنه 32/000 واحد است.

مطلوبست محاسبه :
1. حدتجديد سفارش                  2ـ حداقل موجودى مواد

4. دوره گردش موجودى مواد 3. دفعات گردش موجودى مواد   
5. با صرفه ترين مقدار خريد               6. حداكثر موجودى مواد

5-3- شركت توليدى الوند از يك نوع ماده اوليه با شماره (111) براى ساخت محصول استفاده مى نمايد. اطالعات 
مربوطه عبارتنداز:

1. مصرف روزانه بين 30 واحد و 50 واحد مى باشد.
2. مدت تحويل مواد به انبار بين 15 تا 25 روز است.

3. موجودى مواد اول دوره مبلغ 200/000 ريال و موجودى مواد پايان دوره مبلغ 400/000 ريال است.
4. بهاى خريد يك واحد 500 ريال 

5. نرخ هزينه نگهدارى مواد ٪10
6. مقدار مواد موردنياز ساالنه 180/000 واحد

7. هزينه هربارسفارش 5/000 ريال
8. مواد مصرف شده طى دوره 4/500/000 ريال 

مطلوبست انجام محاسبات :
2ـ محاسبه حداقل موجودى 1. محاسبه حدتجديد سفارش  

4. محاسبه دوره گردش موجودى 3. محاسبه دفعات گردش موجودى 
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6. محاسبه حداكثر موجودى 5. محاسبه باصرفه ترين مقدارخريد 
6-3- شــركت توليدى فلزكاردردوره مالى جارى از يك نوع ورق فلزى با شــماره (75) براى ســاخت محصول 

استفاده مى نمايد. طى دوره مالى جارى خريدهائى به شرح زيرصورت گرفته است:
2/1 خريد 390/000 ريال مواد به صورت نقد

2/15 خريد 750/000 ريال مواد و صدور سفته اى دوماهه بدون بهره
3/20 خريــد 1/150/000 ريــال مــواد و پرداخت مبلغ 350/000 ريال نقد و قرارشــد باقى مانــده را بعداً پرداخت 

نمايد.
4/25 خريد 820/000 ريال مواد و صدور چك دروجه فروشنده

6/21 خريد 690/000 ريال مواد به صورت نسيه
نرخ هزينه هاى تهيه و تحصيل مواد درابتداى دوره مالى جارى 8٪ برآورد شده است.

هزينه هاى واقعى انجام شده طى دوره جارى عبارتنداز:
2ـ هزينه حمل خريد 540/000 ريال 1. هزينه هاى گمركى 680/000 ريال   

4. هزينه بيمه 220/000 ريال 3. هزينه بازرسى و كنترل كيفى 350/000 ريال            
6. هزينه انباردارى 840/000 ريال  5. هزينه بارگيرى وتخليه 190/000 ريال                 

مطلوبست :
(T)1.ثبت كليه خريدهاى طى دوره در درفتر روزنامه و انتقال به دفتر كل به فرم
2.ثبت هزينه هاى واقعى انجام شده دردفترروزنامه و انتقال به حسابهاى دفتركل

3.بستن حساب پيش بينى هزينه تهيه مواد وحساب كنترل هزينه تهيه مواد
4.چنانچه در پايان دوره مانده حساب موجودى مواد مبلغ 750/000 ريال و بهاى تمام شده كاالى فروش رفته طى 
دوره مبلغ 2/250/000 ريال باشد. مانده حساب تعديل هزينه هاى تهيه مواد به چه صورت بين اين دوحساب سرشكن 

مى گردد.
5.ثبت بستن حساب تعديل هزينه هاى تهيه مواد در دفتر روزنامه و انتقال به حسابهاى دفتركل.

7-3 كارخانه توليد كفشهاى ورزشى براى ساخت محصول از ماده اوليه شماره (26) استفاده مى نمايد. 
در شش ماهه اول سال جارى اطالعات مربوط به اين ماده اوليه را به شرح زيراعالم نموده است.

1. در ابتداى دوره مالى جارى هزينه هاى تهيه و تحصيل مواد 7٪ برآورد شده است.
2. خريد مواد طى شش ماهه اول سال عبارتنداز:

1/15 خريد مواد به مبلغ 1/950/000 ريال به صورت نقد
1/30 خريد مواد به مبلغ 2/100/000 ريال با صدور چك
2/20 خريد مواد به مبلغ 1/650/000 ريال به صورت نسيه

3/18 خريد مواد به مبلغ 2/550/000 ريال و صدورسفته اى دوماهه در وجه فروشنده
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4/26 خريــد مواد به مبلغ 3/200/000 ريال كه 200/000 ريال آن نقداً پرداخت شــد و يك ســفته دوماهه به مبلغ 
2/000/000 ريال دروجه فروشنده صادر گرديد. قرارشد باقى مانده مبلغ خريد بعداً پرداخت شود.

4/28 مبلغ 500/000 ريال از مواد خريدارى شده طى دوره برگشت داده شد وبهاى آن نقداً از فروشندگان دريافت 
گرديد. الزم به توضيح است كه كليه هزينه هاى مربوط به مواد برگشتى به عهده فروشنده مى باشد.

3ـ هزينه هاى واقعى انجام شده طى دوره مالى عبارتنداز:
هزينه گمرك 500/000 ريال هزينه حمل مواد خريدارى شده 275/000 ريال  

هزينه بيمه 150/000 ريال هزينه دايره خريد مواد 100/000 ريال   
هزينه انباردارى 400/000 ريال هزينه بازرسى و كنترل كيفى 200/000   

4ـ اگر موجودى مواد اول و پايان دوره مالى به ترتيب 960/000 ريال و 1/260/000 ريال باشد 
مطلوبست:

(T)1.ثبت آرتيكهاى مربوط در دفتر روزنامه و انتقال به حسابهاى دفتر كل به فرم
2.ثبت بســتن حسابهاى مربوط به هزينه هاى خريد مواد، پيش بينى هزينه هاى تهيه و تحصيل مواد و حساب تعديل 

هزينه هاى تهيه مواد.
3.تهيه گزارش مصرف مواد و محاسبه بهاى تمام شده مواد مصرفى طى دوره

8-3 شــركت توليدى  آرمان براى ســاختن محصوالتش از يك ماده اوليه با شــماره (95) اســتفاده مى نمايد. اين 
شركت در دوره مالى جارى . اقدام به شش بارخريد ماده اوليه موردنظرنموده است اين خريدها عبارتنداز:

2/2 خريد 8/400/000 ريال مواد بصورت نسيه
4/2 خريد 7/200/000 ريال مواد بصورت نقد

6/2 خريد 9/100/000 ريال مواد با صدور سفته سه ماهه بدون بهره
8/2 خريد 11/400/000 ريال مواد و پرداخت بهاى آن طى چك بانكى به شماره 11090

10/2 خريد 8/500/000 ريال مواد به صورت نسيه
12/2 خريد 5/400/000 ريال مواد و صدورسفته اى دوماهه بدون بهره

نرخ هزينه هاى تهيه وتحصيل مواد در ابتداى دوره مالى جارى 5٪ برآورد شده است.
هزينه هاى واقعى انجام شده طى دوره شامل :

750/000 ريال هزينه هاى گمركى  330/000 ريال   هزينه بيمه  
800/000 ريال 120/000 ريال      هزينه حمل خريد  هزينه بارگيرى وتخليه 

460/000 ريال هزينه بازرسى    400/000 ريال   هزينه انباردارى  
مطلوبست:

(T)1.ثبت كليه خريدهادردفتر روزنامه و انتقال به حسابهاى دفتركل به فرم
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2.ثبت كليه هزينه هاى واقعى طى دوره دردفترروزنامه وانتقال به حسابهاى دفتركل
3.بستن حسابهاى پيش بينى هزينه هاى تهيه مواد وكنترل هزينه هاى تهيه مواد

4.اگرمانده حساب موجودى مواد پايان دوره مبلغ 9/200/000 ريال وبهاى تمام شده كاالى فروش رفته طى دوره 
مبلغ 36/800/000 ريال باشد . مانده حساب تعديل هزينه هاى تهيه مواد به چه صورت سرشكن مى گردد. ثبت روزنامه 

مربوط را بنويسيد و به دفتركل انتقال دهيد.
9-3 كارخانــه نيرو براى ســاخت محصوالت خود ازيك ماده اوليه باشــماره )174( اســتفاده مى نمايد. اطالعات 

مربوط به خريد وصدورمواد به صورت زير ارائه مى گردد.
1. موجودى مواد 4/1 تعداد 100 واحد به نرخ 120 ريال

2. 4/5 خريد 300 واحد مطابق سفارش شماره (61) به صورت نقدازقرارهرواحد 125 ريال
3. 4/8 خريد 400 واحد مطابق سفارش شماره (62) به نرخ 130 ريال به صورت نسيه

4. 4/10 صدور 500 واحد به توليد مطابق حواله انبار شماره (20)
5. 4/15 خريد 600 واحد مطابق سفارش شماره (63) به نرخ 135 ريال و صدورسفته اى دوماهه

6. 4/16 برگشت 100 واحد از مواد صادره درتاريخ 4/10 به انبار
7. 4/18 خريد 700 واحد مطابق سفارش (64) به نرخ 140 ريال بصورت نسيه

8. 4/22 صدور 600 واحد به توليد مطابق حواله انبار مواد به شماره (21)
9. 4/24 برگشت 100 واحد از مواد خريدارى شده درتاريخ 4/18 به فروشنده

10. 4/27 خريد 800 واحد مطابق سفارش شماره (65) به نرخ 145 ريال وصدورسفته اى دوماهه
11. 4/29 صدور 900 واحد به توليد مطابق حواله انبار مواد به شماره (22)

12. 4/31 برگشت 200 واحد ازمواد صادره درتاريخ 4/29 به انبار
13. برگشت 200 واحد ازموادخريدارى شده درتاريخ 4/27 به فروشنده 

مطلوبست: 
1.ثبت عمليات مربوط به ماده شــماره(174) دريك كارت حســاب مواد با اســتفاده از روش اولين صادره از اولين 

(FiFo) وارده
2.ثبت كليه دادوستدها دردفتر روزنامه

10-3 باتوجه به اطالعات ارائه شده درمساله شماره (9-3) چنانچه اين كارخانه روش اولين صادره از آخرين وارده 
را جهت ارزيابى موجودى مواد مورداستفاده قرار دهد.

مطلوبست:
1.ثبت عمليات مربوط به ماده شماره (174) دريك كارت حساب مواد با استفاده از روش اولين صادره از آخرين 

(LiFo) وارده
2.ثبت آرتيكهاى مربوط به تاريخ هاى 4/10 ، 4/16 ، 4/22 ، 4/24 ،4/29 ، 4/31، و 4/31 دردفتر روزنامه.
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فص 11-3 باتوجه به اطالعات ارائه شــده درمساله شماره (9-3) اگر كارخانه از روش ميانگين جهت ارزيابى موجودى 

مواد استفاده نمايد.
مطلوبست:

1.ثبت عمليات مربوط به ماده شماره(174) دريك كارت حساب مواد با استفاده از روش ميانگين
2.ثبت هاى مربوط به تاريخهاى 4/10، 4/16، 4/22، 4/24، 4/29، 4/31و 4/31 در دفتر روزنامه

تذكر : درصورت لزوم تا دورقم اعشارمحاسبه گردد.
12-3 شــركت توليدى مهرام از روش نگهدارى دائمى موجودى مواد استفاده مى نمايد. اطالعات مربوط به خريد 

مواد اوليه (آلفا) و صدور آن به توليد در خردادماه سال جارى به قرارزيراست:
1. موجودى مواد 3/1 ( اول دوره) تعداد 800 واحدمى باشد كه 300 واحد آن به نرخ 80 ريال و 500 واحد آن به 

نرخ 84 ريال مى باشد.
2. 3/5 خريد 600واحد به نرخ 85 ريال به صورت نقد مطابق قبض انبارشماره (10)

3. 3/6 مواد برگشتى به فروشنده تعداد 100 واحد از خريد 3/5
4. 3/8 خريد 700 واحد به نرخ 82 ريال به صورت نسيه مطابق قبض انبارشماره (11)

5. 3/12 مطابق حواله انبار مواد به شماره (31) تعداد 1/000 واحد به توليد صادرگرديد.
6. 3/14 خريد 900 واحد به نرخ 83 ريال و صدورچك مطابق قبض انبارشماره (12)

7. 3/17 مواد برگشتى به فروشنده تعداد 200 واحد از خريد 3/8
8. 3/20 مواد برگشتى به انبار از صادره 3/12 تعداد 200 واحد

9. 3/25 خريد 400 واحد به نرخ 87 ريال به طور نقد مطابق قبض انبارشماره (13)
10. 3/30 مطابق حواله انبار مواد به شماره (32) تعداد 1/000 واحدبه توليد صادر گرديد.

مطلوبست:
1.ثبت عمليات مربوط به ماده (آلفا) دريك كارت حســاب مواد بااســتفاده از روش اولين صادره از آخرين وارده 

(LiFo)
2.ثبت آرتيكهاى مربوط به تاريخهاى 3/5 ، 3/6 ، 3/12 ، 3/17، 3/20 و 3/30 دردفتر روزنامه

13-3 باتوجه به اطالعات ارايه شده درمساله (12-3) اگر روش ارزيابى موجودى مواد اولين صادره از اولين وارده 
(FiFo) انتخاب شود.

مطلوبست :
1.ثبت عمليات مربوط به ماده (آلفا) دريك كارت حساب مواد

2.ثبت هاى مربوط به 3/3،3/5، 3/12، 3/17، 3/20، و 3/30 را در دفتر روزنامه بنويسيد.
14-3 باتوجه به اطالعات ارائه شده درمساله (12-3) اگر روش ارزيابى موجودى مواد پايان دوره ميانگين انتخاب 

شود:
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مطلوبست:
ثبت عمليات مربوط به ماده (آلفا) دريك كارت حساب مواد

ثبت هاى مربوط به تاريخهاى 3/5، 3/6، 3/12، 3/17، 3/20 و 3/30 در دفترروزنامه
( درصورت لزوم تا دورقم اعشارمحاسبه شود )

15-3 كارخانه رهنما براى ساخت محصولى از ماده اوليه ( بنا ) استفاده مى نمايد. 
اطالعات مربوط به اين ماده درارديبهشت ماه سال جارى عبارتنداز:

2/1 موجودى اول دوره تعداد600 واحد مى باشــد كه شــامل 200 واحد به نرخ 90 ريالى ، 200 واحد به نرخ 95 
ريالى و 200 واحد به نرخ 100 ريالى است.

2/5 خريد 600 واحد به نرخ 98 ريال به صورت نقد مطابق سفارش شماره (55)
2/10 خريد 600 واحد به نرخ 102 ريال به صورت نسيه مطابق سفارش شماره (56)

2/11 كليه مواد خريدارى شده درتاريخ 2/10 به علت گران فروشى به فروشنده برگشت داده شد.
2/15 خريد 600 واحد به نرخ 99 ريال به صورت نقد مطابق سفارش شماره (57)

2/18 صدور 1400 واحد به توليد مطابق حواله نبار مواد به شماره (101)
2/20 برگشت تعداد 300 واحد از مواد صادره در 2/18 به انبار

2/22 برگشت 200 واحد از مواد خريدارى شده در تاريخ 2/15 به فروشنده
2/25 خريد 600 واحد به نرخ 101 ريال به صورت نسيه مطابق سفارش شماره (58)

2/30 صدور 800 واحد به توليد مطابق حواله انبار مواد به شماره (102)
2/31 برگشــت 100 واحد از مــواد صادره به توليد درتاريخ 2/30 كه بالفاصله به فروشــنده آن كه درتاريخ 2/25 

خريدارى شده بود برگشت داده شد.
مطلوبست :

1.ثبت كليه عمليات مربوط به ماده (بنا) دريك كارت حساب مواد  با استفاده از روش اولين صادره از اولين وارده 
(FiFo)

2.ثبت كليه عمليات مربوط به خريد ، صدور و برگشت ماده ( تبا) در دفترروزنامه
16-3 با استفاده از اطالعات ارائه شده درمساله شماره (3-15)

مطلوبست :
1.ثبــت كليه عمليات مربوطه به ماده (تبا) دريك كارت حســاب مواد با اســتفاده از روش اولين صادره از آخرين 

(LiFo) وارده
2.ارتيكهاى مربوط به صدور مواد به توليد، برگشت مواد به انبار و برگشت مواد به فروشنده دردفتر روزنامه.

17-3 باتوجه به اطالعات ارائه شده درمساله (15-3) مطلوبست :
1. ثبت كليه عمليات مربوط به ماده ( تبا) دريك كارت حساب مواد به روش ميانگين
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فص 2. ثبت هاى مربوط به صدورمواد، برگشــت مواد به انبار و به فروشــنده دردفترروزنامــه درصورت لزوم تا دورقم 

اعشارمحاسبه شود.
18-3 شــركت توليدى پارس يدك براى ســاخت محصول ازماده اوليه شماره (215) استفاده مى نمايد واطالعات 

مربوط به مقدار موجودى اول و پايان دوره ونيزمقدارودفعات خريد طى دوره مالى جارى به قرارزيراست.
1. موجود مواد اول دوره تعداد 5/200 واحد پمى باشد.

2. خريد مواد طى دوره شش بار بوده كه عبارت است از:
تعداد خريد تاريخ    تعداد خريد   تاريخ  

15/000عدد 2/8             8000عدد                5/1  
7/000 عدد   5/20 3/18             12/000 عدد  
4/800 عدد   6/18 4/21             9/000 عدد  

موجودى مواد پايان دوره تعداد 4/800 واحد مى باشد
طى دوره مالى جارى تعداد 5/800 واحد ازمواد خريدارى شده به فروشندگان برگشت داده شده است.

مطلوبست:  
1ـ محاسبه تعداد مواد مصرف شده طى دوره  

2ـ محاسبه دفعات گردش موجودى مواد  
3ـ محاسبه دوره گردش موجودى مواد  

19-3 كارخانه مهرنوش براى ســاخت محصول ازيك نوع ماده اوليه به شماره (555)  استفاده مى نمايد. اطالعات 
مربوط به اين ماده اوليه طى دوره مالى جارى عبارت است از :

1. موجودى مواد اول دوره تعداد 300 واحد به نرخ 154 ريال مى باشد.
2. 1/15 خريد 400 واحد به نرخ 152 ريال بطورنقد مطابق قبض انبارشماره (70)

3. 1/30 خريد 500 واحد به نرخ 156 ريال بطورنسيه مطابق قبض انبارشماره (71)
4. 2/12 صدور 900 واحد به توليد مطابق حواله انبار مواد به شماره (215)
5. 2/15 برگشت 200 واحد از مواد صادره به توليد درتاريخ 2/12 به انبار

6. 2/17 برگشت تعداد 300 واحد ازمواد خريدارى شده درتاريخ 1/15 به فروشنده
7. 3/18 خريد 800 واحد به نرخ 155 ريال بصورت نسيه مطابق قبض انبار شماره (72)

8. 4/10 خريد 1/000 واحد به نرخ 153 ريال بصورت نسيه مطابق قبض انبارشماره (73)
9. 4/19 صدور 1/300 واحد به توليد مطابق حواله انبار شماره (216)

10. 4/25 برگشت 100 واحد ازمواد صادره درتاريخ 4/19 به انبار
11. 5/20 برگشت 200 واحد ازمواد خريدارى شده درتاريخ 4/10 به فروشنده

12. 6/20 خريد 700 واحد به نرخ 159 ريال به صورت نسيه مطابق قبض انبارشماره (74)
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مطلوبست :
بااســتفاده از ســه كارت حساب مواد عمليات مربوط به ماده اوليه شماره (555) را دراين كارت ها به روش هاى زير 

ثبت كنيد.
(FiFo) الف ـ روش اولين صادره از اولين وارده
(LiFo) ب ـ روش اولين صادره از آخرين وارده

ج ـ روش ميانگين ( درصورت لزوم تا دورقم اعشارمحاسبه شود)
2. ثبــت كليــه عمليات مربوط به ماده اوليه (555) دردفتر روزنامه با اســتفاده از نتايج بدســت آمده درروش اولين 

صادره از اولين وارده
3. تهيه يك جدول كه درآن نتايج حاصل از هرسه روش ارزيابى با يكديگر مقايسه شود.

20-3 با استفاده از اطالعات ارائه شده درمساله (3-19)
مطلوبست:

1.محاسبه تعداد مواد مصرف شده طى دوره
2.محاسبه دفعات گردش موجودى مواد ( تا دورقم اعشارمحاسبه شود)

3.محاسبه دوره گردش موجودى مواد
4.تهيه گزارش بهاى تمام شــده مواد مصرف شــده با استفاده از نتايج بدســت آمده از روش اولين صادره از اولين 

وارده
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فصل چهارم
كنترل حقوق و دستمزد

هدفهاى رفتارى:
پس از مطالعه دقيق اين فصل از فراگيران انتظارمى رود:
1.لزوم كنترل حقوق و دستمزد وداليل آن را شرح دهند.

2.طبقه بندى دستمزد را توضيح دهند.
3.دوايركنترل كننده دستمزد و وظايف هريك را شرح دهند.

4.اطالعات موردنياز جهت محاسبه حقوق ودستمزد را جمع آورى كند.
5.طرحهاى تشويقى دستمزد را شرح دهند.

6.اثر طرحهاى تشويقى دستمزد دركاهش بهاى تمام شده محصول را شرح دهند.
7.اثر طرح تشويقى پارچه كارى مستقيم را درجدولهاى مربوط نشان دهند.

8.اثر طرح تشويقى پاداش صددرصد را درجدول هاى مربوط نشان دهند.
9.توانائى تنظيم ليست حقوق ودستمزد را داشته و آنرا تهيه نمايند.

10.كسور مربوط به حقوق ودستمزد را نام ببرد و آنها را محاسبه نمايند.
11. ثبت هاى حسابدارى مربوط به حقوق و دستمزد را انجام دهند.
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4ـ كنترل حقوق ودستمزد
پس از مواد اوليه كه عمده ترين عامل بهاى تمام شده محصول است. دستمزد دومين عامل تشكيل دهنده بهاى تمام 

شده محصول محسوب مى شود. ودرصد باالئى از بهاى تمام شده محصول را به خود اختصاص مى دهد.
حقوق و دستمزد را مى توان به دستمزد توليدى وغيرتوليدى تقسيم نمود.

دستمزد توليدى عبارت از وجوهى است كه براى كارهاى انجام شده در توليد محصول دريك مدت معين پرداخت 
يا تعهد مى شود.

براين اســاس كيفيت و كميت نيروى كار ونيز هزينه هاى مربوط به آن همواره بايد كنترل و بررســى شود تا از اين 
طريق همچنين با پرداخت حقوق و دستمزد متناسب با كار انجام شده كيفيت نيروى كار و كارائى آن حفظ گردد. 

كنترل هزينه حقوق ودستمزد به لحاط ارتباط و تاثير مستقيم آن با توليد و بهاى تمام شده محصول از اهميت خاصى 
برخورداراست.

كاهش بهاى تمام شــده محصول و يا ثابت نگاهداشــتن آن . ازيك طرف با ترغيب و تشــويق نيروى كار به انجام 
توليد بيشتر و از سوى ديگر با مديريت و كنترل مداوم آنان امكان پذيراست . همچنين با كنترل هزينه حقوق ودستمزد 

و اطالع از جزييات آن مى توان به افزايش توليد و كاهش زمان استاندارد انجام كاردست يافت.
اينك به توضيح برخى از اصطالحات مربوط به دستمزد مى پردازيم.

دسـتمزد مسـتقيم : عبارت از هزينه هاى كارانجام شــده اى است كه مستقيماً جهت ســاخت محصول پرداخت يا تعهد 
مى گردد.

به عبارت ديگر دســتمزد كارگرانى را كه مســتقيماً به ســاخت محصول اشتغال دارند. دســتمزد مستقيم گويند. به 
طور مثال دريك واحد توليدى كه به ســاخت محصوالت فلزى مشغول است. دستمزد كارگران برشكار، پرس كار و 

جوشكار دستمزد مستقيم محسوب مى شود.
دسـتمزد غير مسـتقيم : عبارت است از هزينه حقوق و دستمزد كارگرانى كه مســتقيماً به توليد محصول اشتغال ندارند 
به عبارت ديگر دســتمزد كسانى كه مستقيماً در توليد محصول نقشــى ندارند مانند حقوق ودستمزد سرپرستان سالن توليد ، 

سركارگران ، تعميركاران ، مديران و ... دستمزد غير مستقيم مى باشد.
زمان اسـتاندارد: عبارت اســت از ميزان كار مورد انتظار از هركارگر درزمان معين . زمان اســتاندارد ازطريق زمان سنجى 

حركات الزم براى توليد محصول و با درنظرگرفتن زمان استراحت و تاخيرهاى احتمالى محاسبه مى شود.
زمان عادى يا ساعات كارعادى : عبارت از مدت زمانى است كه مطابق روال عادى براى انجام كار الزم است.

1-4ـ دواير وادارات كنترل كننده حقوق ودستمزد:
واحدهــاى توليدى جهت كنترل هزينه حقوق ودســتمزد از دوايرى مانند دايــره حضور وغياب ، كارگزينى ، ثبت 
اوقات كار ، زمان ســنجى ، دايره حسابدارى حقوق ودســتمزد ، دايره برنامه ريزى توليد ونيز دايره حسابدارى صنعتى 
( بهاى تمام شــده ) اســتفاده مى نمايند. اين دواير اطالعات الزم را جمع آورى . ثبت و نگهدارى نموده و به مديران 

واحدهاى ديگر گزارش مى نمايند.
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ف استفاده از تمام يا بعضى از دواير كنترل كننده هزينه حقوق و دستمزد به حجم عمليات توليد و به خصوص به تعداد 
كاركنان بستگى دارد.

اينك به طور خالصه به شرح وظايف هريك از دواير كنترل كننده حقوق و دستمزد مى پردازيم.

1-1-4ـ دايره كارگزينى:
وظيفه مهم دايره كارگزينى . تهيه و تدوين و يا اصالح دستورالعملها ، آئين نامه هاى استخدامى و فرمهاى پرسنلى 

مى باشد. به طورى كه با قانون كار و نيز با مقررات بيمه تامين اجتماعى منطبق باشد.
وطيفــه ديگر دايره كارگزينى امورمربوط به اســتخدام ، آموزش ، ترفيعــات ، مرخصى ها، نقل وانتقاالت ، اجراى 
طرح طبقه بندى مشــاغل ، تعيين شرح وظايف وبرقرارى ارتباط نيروى انسانى يا سازمان هاى و اتحاديه هاى كارگرى 

مي باشد.

2-1-4- دايره حضور وغياب :
 وظيفــه اصلى اين دايــره كنترل زمان و رود و زمان خروج كارگران مى باشــد. درواحدهاى توليدى براى حضور 
وغياب كاركنان از كارتهاى متنوعى استفاده مى شود. ثبت زمان ورود و خروج كاركنان برروى اين كارتها مى تواند 
به وســيله ماشين ، ســاعت كارتزن و يا رايانه انجام شود. ودرغير اين صورت زمان ورود وخروج كاركنان دركارتها با 

دست انجام مى شود.
اين كارتهامعموالً بين 7 تا 15 روز يكبار به دايره حسابدارى  حقوق و دستمزد ارسال مى گردد تا اطالعات مندرج 

برروى آنها جهت محاسبه و پرداخت حقوق و دستمزد هركارگر استخراج شود. 

3-1-4- دايره ثبت اوقات كار :
 وظيفه اصلى اين دايره جمع آورى اطالعات مربوط به اوقات كارانجام شده درمورد هريك از سفارشات ، مراحل 

توليد و يا محصوالت مى باشد. 
اطالعات مربوط به اوقات كار انجام شــده با اســتفاده از دوكارت شــامل ( كارت ســاعت و كارت اوقات كار) 

مشخص ، ثبت ونگهدارى مى شود.
الف ـ كارت ســاعت ( كارت حضور و غياب ) : همانگونه كه قبًال هم اشــاره شــد. اين كارت حضور هريك از 
كاركنان دركارخانه و ســاعات شروع وخاتمه كار آنان درهرروز ويادرهرنوبت كار . همچنين ساعات اضافه كارى را 

نشان مى دهد.     ( فرم شماره 4-1)
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كارت حضور وغياب ( فرم شماره 4-1)
شماره كارت 

نام ونام خانوادگى
قسمت 

ماه                                     سال 
روزهاى

ماه
جمع كاراضافه كارىبعدازظهرقبل ازظهر

روز خروجورودخروجورودخروجورود
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

بـ  كارت اوقات كار: اين كارت نشان مى دهد كارگر چه زمانى را براى ساخت و تكميل يك سفارش صرف نموده است 
به عبارت ديگر اين كارت حاوى اطالعاتى درمورد نوع كارانجام شده مى باشد.(فرم شماره 2)

فرم شماره (4-2)
كارت اوقات كار

نام ونام خانوادگى                                                         شماره كارگر                                  دايره                               
جمعتاريخ سفارش

سرپرست قسمت 
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تكميل كارت ثبت اوقات كار به نوع عمليات توليد بســتگى دارد. درموسســات توليدى كه از سيســتم هزينه يابى 
سفارشــات استفاده مى نمايند و توليد به صورت سفارشى انجام مى شــود كارت اوقات كار درمحاسبه نهائى دستمزد 
كاركنان داراى اهميت ويژه مى باشــد. ولى در واحدهاى توليدى كه از سيســتم هزينه يابى مرحله اى جهت محاســبه 
بهاى تمام شــده محصول اســتفاده مى كند و معموالً محصوالت مشابه ساخته مى شود. معموالً كارت اوقات كار مورد 

استفاده قرار نمى گيرد.
نحوه عمل به اين صورت است كه اگر يك كارگر اوقات كارخودرابراى ساخت چند سفارش صرف نموده باشد 
.بايد زمان شروع و پايان كاربراى هر سفارش را به سرپرست كارگاه اطالع دهد. و سرپرست موارد را دركارت اوقات 

كارثبت نمايد. وكارت را تكميل كند.
كارتهاى ثبت اوقات كارابزارمناسبى جهت محاسبه و پرداخت پاداش كارگران براساس طرحهاى تشويقى دستمزد 

مى باشد.

4-1-4ـ دايره زمان سنجى : 
مهمترين وظيفه اين دايره . بررســى ومحاســبه زمان استاندارد ساخت يك واحد محصول مى باشد. زمان استاندارد 

ساخت محصول با درنظرگرفتن امكانات و شرايط فيزيكى تعيين مى گردد.
نحوهء عمل به اين صورت است كه ابتدا زمان هرحركت را با بررسى حركات الزم براى توليد يك واحد محصول 
اندازه گيرى مى نمايند. ســپس با جمع مدت حركات . زمان اســتاندارد رابراى ســاخت يك واحد محصول  به دست 

مي آورند.
اطالعات مربوط به زمان اســتاندارد ســاخت يك واحد محصول . در دوايرى مانند برنامه ريزى توليد حســابدارى 

حقوق و دستمزد و حسابدارى بهاى تمام شده كاربرددارد.

5-1-4- دايره برنامه ريزى توليد: 
اين دايره با اســتفاده از زمان اســتاندارد ساخت يك واحد محصول وحتى قبل از شروع توليد . برنامه توليد را براى 
هرسفارش ، هر دايره و يا هرمرحله توليد تهيه مى نمايد. تا از اين طريق امكان مقايسه ساعات كار واقعى با ساعات كار 
استاندارد. مقايسه ميزان توليد واقعى با ميزان توليد پيش بينى شده . همچنين مقايسه وكنترل هزينه هاى واقعى دستمزد 

با دستمزد طبق بودجه فراهم گردد.
ضمنــاً برنامــه ريزى توليد به مديران امكان مى دهد انحراف كارائى كارگران را مورد بررســى و مطالعه قراردهند. 
اين انحراف ممكن است به داليل مانند نرسيدن به موقع مواد به خط توليد ، خرابى ماشين آالت ، قطع جريان برق و يا 

تجديد نظر در دستورالعمل هاى اجرائى بوجود آيد.
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6-1-4- دايره حسابدارى حقوق و دستمزد:
 وظيفه اصلى اين دايره تهيه و تنظيم ليست حقوق و دستمزد و محاسبه مبلغ ناخالص و مبلغ خالص حقوق و دستمزد 

كارگران مى باشد.
همچنين اين دايره براســاس اطالعاتى كه از دواير ديگر دريافت نموده موظف اســت . ليســت حقوق و دستمزد را 
برحسب نوع كار دواير ومراحل توليد طبقه بندى نمايد. اسناد ومدارك مربوط به حقوق  ودستمزد كارگران در دايره 

حقوق و دستمزد نگاهدارى مى شود.
بايد ياد آورشــويم كه طبقه بندى هزينه حقوق و دســتمزد با اســتفاده از كارتهاى اوقات كار به منظور تفكيك و 
تخصيص هزينه حقوق و دســتمزد مســتقيم به هريك از سفارشــات ، دواير و مراحل مختلف توليد ونيز هزينه دستمزد 

غيرمستقيم در گروه هزينه هاى سربار انجام مى شود.

7-1-4- دايره حسابدارى صنعتى ( حسابدارى بهاى تمام شده ):
اين دايره اطالعات ومدارك الزم را از ساير دواير دريافت نموده . ساعات كار كارگران ( برحسب نفر ساعت ) و 

هزينه هاى مربوط به آنرا براى هرسفارش وياهرمرحله از توليد ثبت ودرگزارشات منعكس مى نمايد.
مهمترين وظيفه حسابدارى بهاى تمام شده درارتباط با هزينه حقوق ودستمزد جهت محاسبه بهاى تمام شده محصول 

وتعيين سهم هزينه نيروى كار مصرف شده عبارت است از:
درج زمان كار انجام شــده و هزينه دســتمزد مســتقيم آن در گزارش بهاى تمام شده محصول و يادربرگهاى هزينه 

سفارش
ثبت و تخصيص هزينه دستمزد غيرمستقيم دربرگهاى تجزيه و تحليل هزينه هاى هردايره .

ارايه اطالعات كامل و تهيه گزارشــهاى مربوط به حقوق و دســتمزد جهت مديريت واحد توليدى به منظورتصميم 
گيرى مناسب. حفظ كيفيت نيروى كار و افزايش سطح بهره ورى و عملكرد كاركنان و دواير.

2-4- اطالعات الزم جهت محاسبه حقوق ودستمزد:
براى محاســبه هزينه حقوق و دستمزد بايد ابتدااطالعات الزم جهت تهيه ليست حقوق و دستمزد را به دست آورد. 
عالوه برآن بايد با قوانين و مقررات مربوط به حقوق و دستمزد از قبيل قوانين كار وبيمه هاى اجتماعى ، قوانين مربوط 

به ماليات و ساير قوانين و مقررات آشنا شد.
بعضى از اطالعات مربوط به دســتمزد شــامل : حقوق پايه ، ساعت كارعادى ، مدت كاركرد، اضافه كارى ، نوبت 
كارى ، شب كارى ، مرخصى استحقاقى ، پاداش ، كارآموزى ، اوقات تلف شده ، حق بيمه هاى اجتماعى ، حق بيمه 
بيكارى ، طرحهاى تشويقى ، بيمه عمر، بيمه حوادث ناشى از كار و هزينه هاى رفاهى كارگران مى باشد. اينك توضيح 

مختصرى در مورد بعضى از آنها ارايه مى گردد.
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ف 1-2-4- حقوق پايه :
حقوقى اســت كه با رعايت قانون كار ( براى كارگران رســمى ) و يا ازطريق عقد قراردادى كه مغاير با قانون كار 
نباشــد ( براى كارگران قراردادى ) براى توليد يك واحد محصول. يا براى انجام يك ســاعت كار. تعيين و به صورت 

ساعتى ، روزانه ، هفتگى ومعموالً ماهانه به كارگرپرداخت مى شود.
اگر دســتمزد كارگربراســاس تعداد توليد و بدون درنظرگرفتن ساعات كارانجام شــده كارگرمحاسبه و پرداخت 

شود( پارچه كارى ) اصطالحاً آنرا كارمزد گويند.
اگر دستمزد كارگر با توجه به ساعات كار انجام شده ( روزانه ) و بدون درنظرگرفتن مقدار يا تعداد توليد محاسبه 

و پرداخت شود. اصطالحاً آنرا روزمزد گويند.
ضمناً بايد توجه داشت كه دستمزد روزانه كارگرنبايد از حداقل دستمزد تعيين شده در قانون كاركمترباشد.

2-2-4- ساعت كارعادى :
 مطابق ماده (51) قانون كارساعت كار عادى مدت زمانى است كه كارگرنيروى ياوقت خودرا به منظور انجام كار 
. در اختياركارفرماقرارميدهد. البته به غيرازمواردى كه دراين قانون مستثنى شده است. ساعات عادى كار كارگران در 

شبانه روز نبايد از 8 ساعت تجاوز كند.
به موجب تبصره 1 ماده 51 قانون كار. كارفرما با توافق كارگران و يانمايندگان قانونى آنان مى تواند ساعات كار را 
در بعضى از روزهاى هفته . كمترازميزان مقررو درروزهاى ديگر اضافه براين ميزان تعين نمايد. مشروط برآنكه مجموع 

ساعات كار در هفته از 44 ساعت تجاوز نكند.
3-2-4- ساعات كار اضافى 

( اضافه كارى ): مطابق قانون كار. اضافه كارى بايد تابع شرايط زير باشد:
1. موافقت كارگر

2. پرداخت 40٪ اضافه برمزد هرساعت كارعادى.
3. ساعات كاراضافى. نبايد از 4 ساعت درروز تجاوز نمايد. مگر درموارد خاصى و يا توافق طرفين .

4. روزجمعه . روزتعطيل هفتگى كارگران . بااســتفاده از مزد مى باشد. بنابراين كارگرانى كه به هر دليل روزجمعه 
كاركنند. در مقابل عدم استفاده از تعطيل روزجمعه 40٪ اضافه برمزددريافت خواهندنمود.

مطابق قانون كار. از ســاعت 6 بامداد تا ســاعت 22 كارروز وازســاعت 22 تا ســاعت 6 بامداد روز بعد كارشــب 
محسوب مى شود.

اگر قمســتى از كار درروز و قسمتى درشب انجام شود. كارمختلط محسوب مى شود. و مطابق قانون به آن قسمت 
ازكاركه درشــب انجام مى شــود. 35٪ اضافه برمزد ســاعات كار عادى تعلق مى گيرد . مشروط براينكه كارگرنوبت 

كارنباشد.
به موجب ماده 61 قانون كار. ارجاع كاراضافى به كارگرانى كه كارشــبانه يا كارهاى ســخت و زيان آورانجام مى 
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دهند. ممنوع است.
به ازاء هرســاعت اضافه كارى 40٪ عالوه بردستمزد عادى به كارگرپرداخت مى شود . كه به آن فوق العاده اضافه 

كارى گفته مى شود.
به عنوان مثال. اگر نرخ ساعتى دستمزد يك كارگر 15/800 ريال باشد به ازاء يك ساعت اضافه كارى 40٪ عالوه 

براين مبلغ بايد به او پرداخت شود. كه آنرا فوق العاده اضافه كارى گويند. 

6/320= 40٪ . 15/800ريالفوق العاده اضافه كارى
22/120=6/320+15/800ريالدستمزد يك ساعت اضافه كارى

مبلغى كه بابت فوق العاده اضافه كارى به كارگران پرداخت مى شــود. بادرنظرگرفتن دليل انجام اضافه كارى . به 
يكى از حسابهاى زير بدهكارمى شود.

الف ـ به حاسب كنترل كاالى درجريان ساخت
ب ـ به حساب كنترل سربارساخت

ج ـ به حساب كنترل سربار ادارى و تشكيالتى
د ـ به حساب كنترل سربار توزيع و فروش

اگر اضافه كارى به دليل اضافه توليد باشــد. فوق العاده اضافه كارى به حســاب كنترل ســربار كارخانه بدهكارمى 
شود. تاازطريق حساب كنترل سربار كارخانه به طوريكنواخت به تمام محصوالت توليد شده . اعم از اينكه درساعات 

كارعادى و يادرساعات اضافه كارى ساخته شده باشند. سرشكن گردد.
دراين كتاب همواره فرض براين است كه اضافه كارى به دليل افزايش توليد است.

ثبت تسهيم هزينه دستمزد و فوق العاده اضافه كارى . به اين صورت است كه به ازاء جمع دستمزد ساعات كارعادى 
و دستمزد عادى ساعات اضافه كارى حساب كنترل كاالى درجريان ساخت و به ازاء فوق العاده اضافه كارى . حساب 
كنترل ســربار ساخت بدهكار شده درمقابل به ازاء جمع دستمزد و فوق العاده اضافه كارى حساب كنترل هزينه حقوق 

و دستمزد بستانكار مى گردد.
×××حساب كنترل كاالى درجريان ساخت

           ×     حساب كنترل سربارساخت
××××حساب كنترل هزينه حقوق ودستمزد

ثبت تسهيم دستمزد عادى ودستمزد اضافه كارى



103

 حسابداري صنعتي
رم 

چها
صل 

ف مثال : نرخ دستمزد ساعتى يك كارگربرمبناى حقوق پايه مبلغ 15/800 ريال مى باشد.
كارانجام شــده بوســيله اين كارگر درمدت يك هفته 54 ساعت است. دســتمزد عادى ، فوق العاده اضافه كارى و 

دستمزد استحقاقى او دراين مدت به صورت زير محاسبه وثبت مى گردد1.
10= 44 ـ 54ريالساعت اضافه كارى

695/400 = 15/800 × 44ريالدستمزد كارعادى
158/000 = 15/800 × 10ريالدستمزد عادى اضافه كارى

63/200 = 40٪ × 15/800 × 10ريالفوق العاده اضافه كارى
916/400=63/200+ 158/000 + 695/200ريالدستمزد استحقاقي

853/200 حساب كنترل كاالى درجريان ساخت
63/200حساب كنترل سربار ساخت

         916/400حساب كنترل هزينه حقوق و دستمزد

ثبت دستمزد مستقيم يك هفته كارگر

                            
  4-2-4- نوبت كارى:

دربســيارى از كارخانه ها وديگر واحدهاى توليدى كارگران به صورت نوبتى كارتوليد را انجام مى دهند . مطابق 
ماده (55) قانون كار، كارنوبتى عبارت از كارى است كه درطول ماه گردش داشته باشد. به نحوى كه نوبت هادرصبح 

يا عصر و يا شب واقع مى شود. وبه كارگرى كه به اين صورت كارمى كند. نوبت كاري گفته مى شود.
اگرنوبت كار يك كارگردرصبح وعصر واقع شــود. 10٪ عالوه بردستمزد عادى به عنوان فوق العاده نوبت كارى 

به او تعلق مى گيرد.
چنانچه نوبت كاريك كارگردرصبح وعصر و شب باشد. 15٪ عالوه بردستمزد عادى به او تعلق خواهد گرفت.

باالخره اگر نوبت كاريك كارگردرصبح و شــب يا عصروشب واقع شود. 22/5٪ عالوه بردستمزدعادى به اوتعلق 
مى گيرد.

ممكن است . ساعات نوبت كارى درشبانه روز از 8 ساعت و درهفته از 44 ساعت تجاوز نمايد. ولى جمع ساعات 
كار در 4 هفته متوالى نبايد از 176 ســاعت بيشــتر شود. ثبت هزينه دســتمزد و فوق العاده نوبت كارى . به اين صورت 

1- اگر اضافه كاري به علت عمليات غيرتوليدي باشــد فوق العاده اضافه كاري به حســاب كنترل ســرباراداري يا كنترل ســربارتوزيع و فروش بدهكار 
مي گردد. 

- اگر قرار باشد فوق العاده اضافه كاري بوسيله مشتري پرداخت شده در مبلغ اين به حساب كنترل كاالي در جريان مساحت بدهكار مي شود. 



104

ارم
 چه

صل
ف

حسابداري صنعتي

اســت كه به ازاء دستمزد عادى ساعات نوبت كارى. حساب كنترل كاالى درجريان ساخت و به ازاء فوق العاده نوبت 
كارى حســاب كنترل سربار ساخت بدهكارمى شــود. درمقابل معادل جمع دستمزد و فوق العاده نوبت كارى. حساب 

كنترل هزينه حقوق ودستمزد بستــانكار مى گردد.
××× حساب كنترل كاالى درجريان ساخت    

× حساب كنترل سربارساخت    
××××     حساب كنترل هزينه حقوق و دستمزد   

ثبت تسهيم دستمزد وفوق العاده نوبت كارى
مثال : شــركت توليدى دماوند اطالعات مربوط به كارانجام شــده درمدت 4 هفته متوالى 8 نفراز كارگران خود را 

به شرح زيراعالم نموده است.
جدول شماره (4-3)

شماره 
كارگر

نرخ ساعتى
دستمزد

ساعات كاركردكارگران نوبت كاردرچهارهفته
صبح وعصر

٪10
صبح وعصر و 

شب ٪15
صبح وشب

٪22/5
عصروشب

22/5

13/000176
23/000176
33/500176
43/500176
54/000176
64/500176
74/000176
84/500176

مطلوبست:   1.محاسبه دستمزد عادى
                 2.محاسبه فوق العاده نوبت كارى

                 3.محاسبه دستمزد استحقاقي 4 هفته هريك از كارگران
                 4.ثبت تسهيم دستمزد كارگران دردفترروزنامه
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ف حل مثال :
528/000= 3/000× 176دستمزد عادى كارگران شماره هاى (1و2)
616/000= 3/500  × 176دستمزدعادى كارگران شماره هاى (3و4)

704/000 = 4/000 ×  176دستمزد عادى كارگران شماره هاى (5و7)
792/000 = 4/500 ×  176دستمزد عادى كارگران شماره هاى (6 و 8)

                     5/280/000جمع دستمزد عادى كارگران شماره هاى (1تا8) 
528/000+528/000+616/000+616/000+704/000 +704/000 +792/000 +792/000 = 5/280/000

79/200=      15٪  × 528/000فوق العاده نوبت كارى كارگر شماره(1)
118/800= 22/5٪  × 528/000فوق العاده نوبت كارى كارگر شماره(2)
51/500=     10 ٪  × 616/000فوق العاده نوبت كارى كارگر شماره(3) 
92/400=      15٪  × 616/000فوق العاده نوبت كارى كارگر شماره(4)

158/400= 22/5٪  × 704/000فوق العاده نوبت كارى كارگر شماره (5)
178/200= 22/5٪  × 792/000فوق العاده نوبت كارى كارگر شماره (6)
70/400=      10٪  × 704/000فوق العاده نوبت كارى كارگر شماره (7)
178/200= 22/5٪  × 793/000فوق العاده نوبت كارى كارگر شماره (8)

                 ــــــــــــــــــ            ــــــــــــــــــ             937/200جمع فوق العاده نوبت كارى كارگران شماره هاى (1تا8)     

607/200= 97/200+ 528/000دستمزد استحقاقى كارگرشماره (1)
646/800= 118/800+ 528/000دستمزد استحقاقى كارگرشماره (2)
677/600= 61/600+ 616/000دستمزد استحقاقى كارگرشماره (3)
708/400= 92/400+ 616/000دستمزد استحقاقى كارگرشماره (4)
862/400= 158/400+ 704/000دستمزد استحقاقى كارگرشماره (5)
970/200= 178/200+ 792/000دستمزد استحقاقى كارگرشماره (6)
774/400= 70/400+ 704/000دستمزد استحقاقى كارگرشماره (7)
970/200= 178/200+ 792/000دستمزد استحقاقى كارگرشماره (8)

                 ـــــــــــــــــــــ            ـــــــــــــــــــــ              6/217/200جمع دستمزد استحقاقى

ثبت هزينه دستمزد عادى فوق العاده نوبت كارى دردفتر روزنامه به صورت زير انجام مى شود.
               5/280/000حساب كنترل كاالى درجريان ساخت

               937/200حساب كنترل سربار ساخت
                                 6/217/200        حساب كنترل هزينه حقوق ودستمزد

ثبت تسهيم دستمزداستحقاقى كارگران
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5-2-4 مرخصى استحقاقى
مطابق ماده (64) قانون كار كه درســال 1369 به تصويب مجلس رسيده است. مرخصى استحقاقى ساالنه كارگران 
با استفاده از مزد و احتساب 4 روز جمعه . جمعاً يك ماه است. ضمناً ساير روزهاى تعطيل جزء ايام مرخصى محسوب 

نمى شود.
براى كاركمترازيك سال مرخصى به نسبت كار انجام شده محاسبه مى شود. معموالً زمانى كه كارگران به مرخصى 
ميرونــد . توليد متوقف نشــده وكارخانه تعطيل نمى شــودولى دربعضى ازواحدهاى توليدى . بنــا به تصميم مديران و 
موافقت شــوراى كارگرى كارگران به طور دسته جمعى به مرخصى ميروند كه درنتيجه توليد متوقف وواحد توليدى 

به صورت تعطيل درمى آيد.

روشهاى ثبت دستمزد ايام مرخصى :
براى ثبت دستمزد ايام مرخصى به دوروش مورد استفاده قرارمى گيرد.

1ـ روش اول ثبت دستمزد ايام مرخصى : پس از استفاده كاركنان ازمرخصى استحقاقى كه دراين صورت 
دســتمزد ايام مرخصى كاركنان يكجا به حسابهاى سربارمربوط ( شامل سربارساخت ، سربار ادارى و يا سربار توزيع و 

فروش) منظورمى گردد1.
استفاده  از اين روش موجب افزايش بهاى تمام شده.محصوالتى است كه در ماه استفاده از مرخصى توليد ميگردد. 

اين افزايش داراى 2 دليل عمده است.
الفـ  مطابق قانون كار.مرخصى استحقاقى كارگران با استفاده از حقوق مى باشد. در اين صورت هركارگر با انجام 
يازده ماه كار. دوازده ماه حقوق دريافت مى نمايد. بنابراين هزينه دســتمزد ايام مرخصي بهاى تمام شــده محصوالت 

ساخته شده درماه استفاده از مرخصى را افزايش مى دهد.
بـ  معموالً زمانى كه كارگران از مرخصى استفاده مى كنند ازحجم توليد كاسته مى شود و ميزان توليد تا حدودى 
كاهش مى يابد. ازآنجا كه درواحدهاى توليدى بسيارى از هزينه ها درگروه هزينه هاى ثابت قرار دارند. كاهش ميزان 

توليد . موجب افزايش بهاى تمام شده محصول خواهد شد.
2ـ روش ايجاد ذخيره : دراين روش كه به منظور رفع اشــكاالت روش قبل مورد اســتفاده قرارمى گيرد براى 

دستمزد ايام مرخصى كاركنان . درابتداى دوره مالى ذخيره اى تحت همين عنوان درنظرگرفته مى شود.

نحوهء عمل به اين صورت اســت كه درابتداى هردوره مالى ، حقوق ودســتمزد ايام مرخصى كاركنان ، براى تمام 
دوره برآوردمى گردد . درپايان هرماه زمان تهيه ليســت حقوق و دستمزد هزينه حقوق و دستمزد ايام مرخصى مربوط 
به همان ماه محاســبه شده به حســاب كنترل هزينه حقوق ودستمزد. بدهكار وبه حســاب ذخيره دستمزد ايام مرخصى 

1- موارد ديگر مرخصي عبارتند از : مرخصي اســتعالجي و مرخصي بدون حقوق.  الزم به ذكر اســت مرخص ساليانه كارگراني كه به كارهاي سخت 
وزيان آور اشتغال دارند، پنج هفته است. 



107

 حسابداري صنعتي
رم 

چها
صل 

ف بســتانكار مى شود. بايد توجه داشــت كه ذخيره دســتمزد ايام مرخصى معموالً درصدى از دستمزد مستقيم ودستمزد 
غيرمستقيم دوره مالى مى باشد.

حساب كنترل هزينه حقوق ودستمزد                        ××
حساب ذخيره دستمزد ايام مرخصى                              ×× 

ثبت ذخيره دستمزد ايام مرخصى ............... ماه كاركنان

ضمناً تســهيم هزينه دستمزد ايام مرخصى كاركنانى كه به صورت مســتقيم يا غيرمستقيم درتوليد كار مى كنند. به 
حســاب كنترل سربار ساخت وكاركنانى كه درقســمتهاى ادارى وتشكيالتى ويادرقسمتهاى توزيع و فروش مشغول به 
كارمى باشــند. به ترتيب به حساب كنترل ســربار ادارى و تشكيالتى وحساب كنترل سربار توزيع و فروش بدهكارمى 

گردد. درمقابل حساب كنترل هزينه حقوق ودستمزد. بستانكارمى شود.

حساب كنترل سربار ساخت                          ×××  
حساب كنترل سربار ادارى وتشكيالتى                         ××
حساب كنترل سربازتوزيع وفروش                           ××

حساب كنترل هزينه حقوق ودستمزد                                             ××××  
ثبت تسهيم هزينه دستمزد ايام مرخصى كاركنان مربوط به .................. ماه

بايد يادآوريم : 
زمانى كه كاركنان ازمرخصى اســتحقاقى خود اســتفاده مى نمايند. پرداخت دستمزد ايام مرخصى از محل ذخيره 
خواهد بود. دراين صورت . حساب ذخيره دستمزد ايام مرخصى . بدهكار و حساب صندوق يا حساب بانك . بستانكار 

مى شود.
حساب ذخيره دستمزد ايام مرخصى                         ××

 حساب بانك                                                                      ××  
              ثبت پرداخت دستمزد كارگرانى كه ازمرخصى استفاده نموده اند.

اگر درابتداى دوره مالى . ذخيره دســتمزد ايام مرخصى . به صورت دقيق برآورد شــده و به واقعيت نزديك باشد. 
مانده اين حساب درپايان دوره مالى . نشان دهنده طلب كاركنان بابت مرخصى استفاده نشده مى باشد.

6-2-4ـ پاداش :
 معموالً واحدهاى توليدى . درپايان دوره مالى و يا درپايان هرفصل به مناسبتهاى مختلف . مبلغى تحت عنوان عيدى 

و پاداش به كارگران وكاركنان پرداخت مى نمايند.
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ثبت پاداش درحســابها به منظور تخصيص هزينه ها، داراى اهميت زيادى اســت. اگر پاداش ساالنه درآخرين ماده 
دوره مالى . پرداخت ودرحســابها ثبت شــود . بهاى تمام شده محصوالت ساخته شده درآن ماه . افزايش قابل مالحظه 
اى خواهد يافت. به همين علت . بهتراســت درابتداى دوره مالى عيدى و پاداش آن دوره با توجه به تجربيات سال قبل 
وبادرنظرگرفتن تغييرات احتمالى برآورد شود. ومعادل جمع مبلغ عيدى و پاداش ماهانه . كه زمان تنظيم ليست حقوق 
ودســتمزد محاسبه مى شود. حساب كنترل هزينه حقوق ودســتمزد بدهكار و حساب ذخيره عيدى و پاداش . بستانكار 
گردد. به اين ترتيب . مبلغ عيدى و پاداش درطول دوره مالى به صورت يكنواخت به محصوالت سرشكن مى گردد.

حداقل مبلغ عيدى و پاداش كاركنان . معموالً درپايان هرسال برمبناى حقوق و دستمزد به وسيله هيأت دولت تعيين 
مى گردد.

×××حساب كنترل هزينه حقوق ودستمزد
×××حساب ذخيره عيدى وپاداش

ثبت عيدى و پاداش ................ ماه كاركنان به حساب ذخيره

عيدى و پاداش كاركنان قســمتهاى مختلف با توجه به محل كار آنها. به حساب كنترل سربارساخت، كنترل سربار 
ادارى وتشــكيالتى و نيز كنترل سربار توزيع و فروش منظورمى شــودبراين اساس هريك از اين حسابها معادل پاداش 

وعيدى ماهانه بدهكارشده . درمقابل حساب كنترل هزينه حقوق ودستمزد . بستانكــار مى گردد. 

 حساب كنترل سربارساخت                                                                       ×××
حساب كنترل سربارادارى وتشكيالت                                                         ××

     حساب كنترل سربارتوزيع وفروش                                                              ×
× × × × حساب كنترل هزينه حقوق ودستمزد               

ثبت تسهيم هزينه عيدى و پاداش .................. ماه كاركنان درحسابها

زمان پرداخت تمام يا قســمتى از عيدى و پاداش به كاركنان . حســاب ذخيره عيدى و پاداش بدهكار و حســاب 
صندوق يا بانك بستانكارمى گردد.

××حساب ذخيره عيدى و پاداش
××حساب بانك

ثبت پرداخت عيدى و پاداش كاركنان
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ف مثال : دريك واحدتوليدى . متوســط حقوق پايه كارگران درماه معادل مبلغ 12/600/000 ريال مى باشد. در   
ابتداى دوره مالى . عيدى و پاداش ســاالنه معادل 2 ماه نسبت به متوسط حقوق پايه برآوردشده است. محاسبه عيدى و 

پاداش يك ماه معين به صورت زير محاسبه وثبت مى شود.
12/600/000× 2 = 25/200/000 عيدى و پاداش ساالنه    
25/200/000 : 12 =2/100/000 پاداش ماهانه    

2/100/000 حساب كنترسل هزينه حقوق ودستمزد                                        
2/100/000                  حساب ذخيره عيدى و پاداش                   

ثبت عيدى و پاداش كاركنان مربوط به ............... ماه به حساب ذخيره

چنانچه 50٪ پاداش مربوط به كاركنان كارخانه 30٪ مربوط به كاركنان ادارى و 20٪ مربوط به كاركنان قســمت 
توزيع و فروش باشد. ثبت تسهيم عيدى و پاداش به صورت زيرخواهد شود.

عيدى و پاداش سهم كارخانه                 1/050/000 = ٪50 ×2/100/000
2/100/000× ٪ 30 = 630/000 عيدى و پاداش سهم قسمت ادارى   

2/100/000× ٪2 =420 /000 عيدى و پاداش سهم قسمت توزيع و فروش  
1/050/000 حساب كنترل سربارساخت    

630/000 حساب كنترل سربار ادارى وتشكيالتى   
420/000 حساب كنترل سربارتوزيع و فروش   

                 حساب كنترل هزينه حقوق ودستمزد               2/100/000
ثبت تسهيم عيدى و پاداش كاركنان به حساب سربارهاى مربوط

اگر الزم باشد. مطابق قانون مبلغى از عيدى و پاداش ساالنه كاركنان كسرگردد. مبلغ پرداختى بابت عيدى و پاداش 
به كاركنان پس از كسر آن  مبلغ خواهد بود.

7-2-4 طرحهاى تشويقى دستمزد: 
درموسسات توليدى محاسبه و پرداخت دستمزد به يكى از سه طريق زير انجام مى شود كه عبارتنداز :

روزمزد ، كارمزد ويا با استفاده از طرحهاى تشويقى
دســتمزدكاركران روزمزد براساس انجام 8 ساعت كارعادى روزانه . بدون توجه به نتيجه كارانجام شده محاسبه و 

پرداخت مى شود.
دســتمـزد كارگران كارمزد بــراى انجام كارهـاى معيـن بــدون توجه به مدت انجام كارمحاســبه و پـرداخت مى 

گردد.
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دستمزد كارگران با استفاده از طرحهاى تشويقى : 
درواقع تركيبى از دوروش قبلى ( يعنى تركيبى از روشهاى روزمزد و كارمزد) مى باشد.

دراكثر طرحهاى تشــويقى يك حداقل دستمزد ســاعتى به كارگران پرداخت مى شود. تامقدار توليدشان به ميزان 
تعيين شده ( ميزان استاندارد) برسد. درصورتيكه توليد محصول از ميزان استاندارد تجاوزكند. دستمزد كارگر براساس 

طرح تشويقى محاسبه وپرداخت مى گردد. 
دركليه طرحهاى تشويقى مدت انجام كارعامل مهم درمحاسبه دستمزد براساس طرح تشويقى مى باشد زيرا دستمزد 
بايدبراساس زمان كار انجام شده وميزان توليد كارگران محاسبه وپرداخت شود. به همين جهت الزم است قبل از انجام 
هركاراســتانداردهاى مربوط به آن تعيين گردد. اين اســتانداردها بايد طورى تعيين شــوند كه كارگران بتوانند به آنها 

دسترسى داشته باشند وباتوليد بيشتر از استاندارد . از مزاياى طرح تشويقى بهره مند شوند.
طرحهاى تشــويقى دستمزد . معموالً دركارخانه هائى به اجراگذارده مى شودكه داراى كارگران زياد و توليد انبوه 

باشند.
مهمترين مشخصه هاى يك طرح تشويقى عبارتنداز:

استانداردها بايد متناسب وواقع بينانه تعيين شوند تاكاركنان بتوانند با تالش وكوشش بيشتر با افزايش توليد به   .1
آنها دسترسى پيداكنندوازاين طريق موفق به دريافت پاداش طرح گردند.

ميزان پاداش بايد به نسبت بازده توليد مازاد براستاندارد تعيين شود.  .2
طرح تشــويقى بايد با وضعيت و شرايط توليد متناسب باشــد. بطورى كه كاركنان بتوانند درآن شرايط بازده   .3

توليد خودراافزايش دهند.
طرح تشــويقى بايد طورى برنامه ريزى شــود كه همزمان با تهيه ليست حقوق و دستمزدو پرداخت دستمزد به   .4

كاركنان پاداش مربوط به طرح نيز پرداخت گردد.
طرح تشويقى بايد تا آنجا كه ممكن است ساده تنظيم شود به طورى كه براى كاركنان قابل درك باشد.  .5

1-7-2-4 اهداف طرحهاى تشــويقى دســتمزد : خالصه اهدافى كه با به كارگيرى طرح هاي تشــويقى مورد نظر 
مديران مى باشد عبارتنداز:

1. مديــران با اجراى طرح تشــويقى انتظار دارند توليــد افزايش يابد كه درنتيجه بهاى تمام شــده محصول به دليل 
كاهش سهم هزينه هاى ثابت يك واحد محصول كاهش خواهد يافت.

2. تشويق كاركنان به توليد بيشتراگر چه موجب كاهش بهاى تمام شده محصول است ولى درآمد آنان را افزايش 
خواهد داد.

3. اعمال كنترل بيشــتر بر هزينه حقوق ودســتمزد بايكنواخت كردن هزينه هاى يك واحد محصول تكميل شده از 
اهداف ديگر طرحهاى تشويقى است.

همانگونه كه قبًال اشــاره شده طرحهاى تشويقى دســتمزد موجب افزايش درآمدكاركنانى است كه بتوانند بيش از 
اســتاندارد توليد نمايند. و يا درزمان توليد صرفه جوئى كنند. به عبارت ديگر توليد محصول را ســريعتر اززمان تعيين 
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ف شده براساس استاندارد به پايان برسانند اكنون باذكر يك مثال. اثر طرحهاى تشويقى دستمزد دركاهش بهاى تمام شده 
محصول موردمطالعه قرارمى گيرد.

مثال : شركت توليدى غديرداراى 25 نفركارگر مى باشد. كه روزانه 8 ساعت كارمى كنند. نرخ متوسط دستمزد يك 
كارگر 2/400 ريال درساعت وتعداد توليد 40 واحد محصول مى باشدمطابق قراردادى كه بين كارگران وكارفرمامنعقد 
شــده . اگر هركارگر بتواند توليد روزانه خودرابه 48 واحد برســاند . نرخ متوســط دســتمزد ساعتى اوبراساس ساعتى 

3/200 ريال محاسبه خواهد شد. هزينه هاى ثابت كارخانه طى دوره مالى عبارتنداز:
748/800       ريال الف . هزينه حقوق ماهانه مديروسرپرستان توليد  
ب  . هزينه عوارض نوسازى كارخانه درهرروز              12/480         ريال
13/478/400  ريال ج . هزينه تعمير ونگهدارى ساختمان كارخانه درسال 
17/971/200  ريال د . هزينه استهالك ساالنه ماشين آالت كارخانه  
6/739/200    ريال هـ . ساير هزينه هاى ثابت كارخانه درسال  

ضمناً از ســاير عوامل مربوط به دســتمزد صرف نظرمى شــود. هريك ســال 360 روز درمحاسبات منظور گرديده 
است.

مطلوبست : محاسبه بهاى تمام شده يك واحد محصول
الف ـ بدون استفاده ازطرح تشويقى

ب ـ با استفاده از طرح تشويقى
حل مثال : نتيجه درجدول شماره (1-4) ارائه گرديده است.
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جدول شماره (4-4)

سيستم اصلى 2/400 ريال براى هرساعت 25 عوامل هزينه
نفركارگر

سيستم جديد 3/200 ريال براى هرساعت 
25 نفر كارگر

هزينه هاى 
انجام شده 

درساعت ريال

تعداد توليد 
درهرساعت 

واحد

بهاى تمام شده 
يك واحد 

ريال

هزينه هاى 
انجام شده 

درساعت ريال

تعداد توليد 
درهرساعت 

واحد

بهاى تمام شده 
يك واحد 

ريال

60/00012548080/000150533/33هزينه دستمزد
حقوق  هزينــه 

مديران توليد
3/74412529/953/74415024/96

عوارض 
نوسازى

1/56012512/481/56015010/4

تعميــر 
ى  ر ا هــد نگا و

ساختمان
4/68012537/444/68015031/2

ك  ســتهال ا
ماشين آالت

6/24012549/926/24015041/6

ساير هزينه هاى 
ثابت

2/34012518/72 2/34015015/6

78/564125628/5198/564150657/09جمع
محاسبات مربوط به بهاى تمام شده يك واحد محصول با استفاده از هردوسيستم به صورت زير ارائه مى گردد.

ب ـ سيستم جديد بااستفاده ازطرح تشويقىالف ـ سيستم اصلى بدون استفاده ازطرح
ريال 80/000 = 3/200 × 25جمع دستمزد كارگران درساعت ريال 60/000= 2/400× 25

واحد     6= 8 : 48تعداد توليد يك كارگر درساعت واحد  5= 8: 40
واحد     150 =  6  ×    25تعداد توليد كارگران درساعت واحد  125=5×25 

ريال 3/744= (8 ×  25  ) : 748/800هزينه حقوق مديرتوليد
ريال   1/560 = 8  : 12/480هزينه عوارض نوسازى درساعت ريال

ريال 4/680 = (  360 ×   8)  : 13/478/400هزينه تعمير و نگهدارى ساختمان درساعت ريال
ريال 6/240 = ( 360 ×  8 )   : 17/971/200هزينه استهالك ماشين آالت در ساعت ريال

ريال 340/ 2 = (360 ×  8  )  :  6/739/200ساير هزينه هاى ثابت درساعت ريال
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ف درمثال فوق قرارداد بين كارگران وكارفرمانشــان مى دهد كه دســتمزد يك كارگردرشــرايط عادى بانرخ 2/400 
ريال وبااســتفاده از طرح با نرخ 3/200 ريال محاســبه و پرداخت مى شود كه به اين ترتيب مبلغ 800 ريال درهرساعت 
اضافه شــده اســت.( 2/400ـ  3/200) = 800 ريال .ولى با مراجعه به جدول شــماره (4-4)بهاى تمام شــده يك واحد 
محصول مبلغ 28/58 ريال كاهش يافته است ( 28/58=628/51-657/09) اين كاهش قيمت به دوعامل بستگى دارد.

الف . با استفاده از طرح تشويقى دستمزد تعداد توليد هركارگردرهرروز 20٪ افزايش خواهد يافت. 
48-40 =8 تعداد افزايش توليد روزانه يك كارگر    

   8:40  ×100= ٪20 درصد افزايش توليد روزانه يك كارگر    
ب. تعداد توليد . بدون اســتفاده ازطرح تشــويقى . درهرســاعت 125 واحدمى باشــد. وبابكارگيرى طرح تشويقى 
تعداد توليد درهرســاعت به 50 واحد خواهد رســيد. كه درهرســاعت 25 واحد ( 125-150) افزايش را نشان ميدهد . 
اين افزايش توليد موجب مى شــودتا هزينه هاى ثابت كارخانه به تعداد بيشــترى تقسيم شود. درنتيجه سهم يك واحد 
محصول از هزينه هاى ثابت كاهش يافته كه اين موضوع كاهش بهاى تمام شده يك واحد محصول را به همراه خواهد 

داشت.
ايــن اصل كلى درمورداغلب طرحهاى تشــويقى دســتمزدمصداق دارد. ودرهرصورت كاهــش هزينه هاى توليد 
مهمترين نتيجه افزايش توليد مى باشــد كه ازطريق طرحهاى تشويقى دســتمزد حاصل شده است. كه بايد مورد توجه 

قرارگيرد.
2-7-2-4 انواع طرحهاى تشويقى دستمزد:

طرحهاى تشويقى دستمزدرامى توان به صورت فردى ويابه صورت جمعى اجراء نمود. البته اگر طرحهاى تشويقى 
به صورت جمعى به اجرادرآيد . موجب كنترل هرچه بيشــتر افرادگروهى كه طرح براى آنهـا اجرا مى شــود. نسبت به 

افرادهمان گروه خواهد شد.
مهمترين طرحهاى تشويقى دستمزد كه دراكثر واحدهاى توليدى اجرامى شوندعبارتنداز:

طرح پارچه كارى مستقيم  .1
طرح پاداش صددرصد  .2

طرح پاداش دسته جمعى  .3
البته بايد يادآورشــويم كه چارچوب اصلى اكثر طرحهاى تشــويقى دســتمزد كه باتوجه به اهداف استفاده از اين 
طرحهــا تهيه مى گردد. تفاوت زيادى با يكديگر نخواهدداشــت. براين اســاس دراين كتــاب تنها طرح پارچه كارى 

مستقيم موردمطالعه قرارمى گيرد.
طرح تشويقى پارچه كارى مستقيم:

طرح تشــويقى پارچه كارى مستقيم . يكى از ساده ترين طرحهاى تشويقى است. به خصوص چون براى كارگران 
نيز مفهوم بيشــترى دارد. بيشــترموردتوجه وقبول آنان قرارگرفته است. دراين طرح براى توليد محصول تعداد يا مقدار 

استاندارد درساعت وبراى كارگريك نرخ حداقل دستمزد درساعت تعيين مى گردد.
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دراين طرح به كارگرانى كه نتوانند توليد خودرادرســاعت به ميزان اســتاندارد تعيين شده برسانند . حداقل دستمزد 
ساعتى پرداخت خواهد شد. ولى كارگرانى كه ميزان توليدى بيش از استاندارد داشته باشند مشمول طرح بوده ومطابق 

قرارداد دستمزد بيشترى دريافت مى نمايند.
طرح تشــويقى پارچه كارى مستقيم زمانى موثراســت كه كارگران بتوانند با استفاده ازامكانات موجوددركارخانه 
ميزان توليد خودرا افزايش دهند. ولى اگر ســاخت محصول تماماً بوســيله ماشين انجام شــود. افزايش توليد دراختيار 

كارگران نخواهد بود. كه دراين صورت طرح تشويقى فوق كاربردنخواهدداشت.
ضمناً تازمانى كه تعداد توليد محصول درساعت . ازميزان استاندارد تعيين شده كمترباشد نرخ دستمزد ساخت يك 
واحد محصول متغير خواهد بود. ولى اين نرخ پس از رسيدن توليد به ميزان استانداد و يا بيشتراز استاندارد ثابت خواهد 
شد. درصورت بكارگيرى ماشين آالت جديدى كه داراى راندمان بيشترى باشند بايد در تعداد توليداستاندارد درساعت 
، ونيز درتعيين نرخ دستمزد تجديد نظرشود. براى اجراى طرح تشويقى پارچه كارى مستقيم ابتدازمان وحركتهاى الزم 
براى ساخت قســمتهاى مختلف يك واحد محصول بوسيله دايره زمانسجى وميزان توليد استاندارد محصول درساعت 
بوسيله مهندسى توليد محاسبه مى گردد. سپس دستمزد هركارگر با توجه به ميزان توليد ونرخ ساعتى دستمزد محاسبه 

و پرداخت مى گردد. دراين قسمت به منظور توضيح بيشتر به ارايه يك مثال مى پردازيم .
مثال : دايره زمانســجى كارخانه آزمايش . زمان الزم براى توليد يك واحد محصول را 6 دقيقه تعيين نموده است . 

نرخ دستمزد يك ساعت كارمستقيم مبلغ 1/200 ريال مى باشد.
درصورتى كه كارخانه بخواهد از طرح تشويقى پارچه كارى مستقيم استفاده كند نرخ پارچه كارى (نرخ دستمزد 

ساخت يك واحد محصول ) به صورت زيرمحاسبه مى شود.
60 : 6=10 تعداد توليد يك كارگر درساعت    

1/200 : 10  =120 ريال نرخ دستمزد ساخت يك واحد   
حال اگر كارگرى درســاعت 14 واحد محصول توليد كند. 4 واحد اضافه توليد خواهد داشــت ( 4= 10-14) و بنا 
به محاسبات فوق به ازاء هريك واحد اضافه توليد 120 ريال به او پرداخت خواهد شد. بنابراين دستمزد استحقاقى اين 

كارگردرهرساعت به صورت زير محاسبه خواهد شد.
دستمزد اضافه توليد + حداقل دستمزد ساعتى = دستمزد استحقاقى در ساعت 

ريال 1/680= (120×4) + 1/200 = دستمزد استحقاقى درساعت   
درمثال مربوط به كارخانه آزمايش . ســربار ثابت كارخانه درهرســاعت مبلغ 2/100 ريال فرض شده است . با ارايه 
جدول شــماره (5-4) كه نشــاندهنده طرح پارچه كارى مستقيم اســت. كاهش هزينه هاى تبديل يك واحد محصول 

درسطوح باالتر توليدرانيز نشان ميدهد.
درجدول موردبحث . تعداد توليد استاندارد10 واحد درساعت فرض مى شود. و هزينه دستمزد ساخت يك واحد 
محصول . قبل از رسيدن به ميزان استاندارد رقم ثابتى نيست به عنوان نمونه براى توليد 7 واحد درساعت مبلغ 171/43 
ريال براى ســاختن 8 واحد درســاعت مبلغ 150 ريال وبراى ساختن 9 واحد درســاعت مبلغ 133/33 ريال و 9واحد به 
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ف باالمبلغ 120 ريال خواهد بود كه اين مبلغ نرخ ثابت دستمزد توليد يك واحد محصول مى باشد.
بادرنظرگرفتن اين اصل . هرچه ميزان توليد افزايش يابد. مبلغ 120 ريال تغيير نخواهد كردازسوى ديگر . سربارثابت 
كارخانه براى توليد هرواحد محصول با افزايش ميزان توليد كاهش خواهد يافت. درمثال فوق اگر ميزان توليد درساعت 
از 7 واحــد به 14 واحد افزايش يابد. ســربار ثابت يك واحد محصول از مبلــغ 300 ريال به مبلغ 150 ريال كاهش مى 
يابد. بنابراين هزينه تبديل يك واحد محصول با افزايش توليد .كاهش يافته ودرنتيجه بهاى تمام شــده يك واحد نيز با 

كاهش مواجه خواهد شد.

جدول شماره (4-5)
طرح پارچه كارى مستقيم

تعداد توليد 
درساعت

نرخ پايه 
دستمزد

نرخ پارچه 
كارى

مبلغ دريافتى 
درساعت

هزينه 
دستمزد يك 

واحد

سربارثابت در 
هرساعت

سربار 
كارخانه 

براى يك 
واحد

هزينه تبديل 
يك واحد

71/200-1/200171/432/100300471/43
81/200-1/2001502/100262/5412/5
91/200-1/200133/332/100233/33366/66
101/2001201/2001202/100210330
111/2001201/3201202/100190/9310/9
121/2001201/4401202/100175295
131/2001201/5601202/100161/54281/54
141/2001201/6801202/100150270

8-2-4 اوقات تلف شده
مطابق قانون كارهركارگرموظف به انجام 8 ساعت كارروزانه و يا 44 ساعت كاردرهرهفته مى باشد. ارجاع كاربه 
كارگربه وسيلهء كارفرماصورت مى گيرد. بنابراين كارفرما موظف به پرداخت دستمزد كارگر براى انجام كاردرمدت 

ياد شده مى باشد.
اگر كارگربه داليل غيرموجه . از انجام كار خوددارى نمايد. حق دريافت دســتمزد را نخواهدداشــت. ولى چنانچه 
كارگر آماده انجام كارباشد. ولى كارفرما بنابه داليل گوناگون قادر به ارجاع كار به او نباشد. كارگر استحقاق دريافت 
دســتمزد راخواهد داشــت. كه به اين ترتيب دستمزد درمقابل كار انجام نشده پرداخت مى گردد. كه اين خود موجب 

افزايش غير منطقى هزينه ها خواهد شد.
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دستمزدزمانى كه به علت عدم ارجاع كار. به كارگر پرداخت مى شود. هزينه دستمزد اوقات تلف شده خواهد بود. 
مهمترين داليل مربوط به اوقات تلف شده عبارتنداز:

الف ـ نرسيدن به موقع مواداوليه به كارخانه ويابه قسمت توليد.
ب ـ خرابى ماشين آالت كه موجب توقف توليد مى شود.

ج ـ قطع جريان برق
د ـ استفاده از مواد اوليه نامرغوب

دســتمزد اوقات تلف شــده اگر چه جزء هزينه هاى مســتقيم توليد اســت . ولى باتوجه به داليل اتالف وقت . اين 
هزينه را درحسابهاى خاصى نگاهدارى نموده و به حساب سربار ساخت منظور مى نمايند. ودرپايان هرماه در گزارش 
سربارســاخت انعكاس داده مى شــود كه به اين ترتيب مورد توجه مديران واحد توليدى قرارخواهد گرفت. اين نحوه 

عمل موجب كنترل هرچه بيشتراين هزينه ها خواهد شد.
درليســت حقوق ودستمزدبسيارى از واحدهاى توليدى ســتونى جداگانه براى ساعات تلف شده درنظر گرفته مى 

شود. تا تفكيك هزينه مربوط به اوقات تلف شده از دستمزد مستقيم آسانترگردد.
دســتمزد اوقات تلف شــده به حســاب كنترل سربار ســاخت بدهكار و به حســاب كنترل هزينه حقوق و دستمزد 

بستانكار مى گردد.
حساب كنترل كاالى درجريان ساخت           ×× ×

حساب كنترل سربار ساخت            ×
    × × × × حساب كنترل هزينه حقوق ودستمزد  

ثبت تسهيم هزينه دستمزد اوقات تلف شده 

مثال : درشركت توليدى آزمايش جمعاً 25 نفركارگرمشغول به كارمى باشند. اين كارگران درمدت يك هفته جمعاً 
1/100 ساعت كاركرده اند كه 50 ساعت آن اوقات تلف شده بوده است. متوسط دستمزد هركارگر در ساعت 1/500 

ريال مى باشد. محاسبه وثبت دستمزد مستقيم وهزينه دستمزد اوقات تلف شده اين كارگران به صورت زيراست:
ساعت كارمفيد                                     1/050 = 50 ـ 1/100
1/050 × 1/500 =1/575/000 ريال دستمزد مستقيم  

ريال دستمزد اوقات تلف شده                                                                                    75/000 = 1/500  × 50
1/575/000 حساب كنترل كاالى درجريان ساخت   

75/000 حساب كنترل سربار ساخت   
1/650/000 حساب كنترل هزينه حقوق ودستمزد   

ثبت تسهيم هزينه دستمزد اوقات تلف شده
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ف 9-2-4 كارآموزى:
كارآموزى عبارت از هرنوع آموزشــى اســت كه جهت ارتقاى ســطح مهارت ودانش كاركنــان انجام مى گيرد. 
كارآموزى ممكن اســت براى كاركنان جديدى باشــد كه تازه به اســتخدام واحد توليدى درآمده اند. دراين صورت 
نقش موثرى درانجام امورجارى واحد توليدى نخواهدداشت. بنابراين هزينه هاى اين نوع آموزش به عنوان هزينه هاى 

سرمايه اي تلقى مى شود.
ولــى دربيشــترموارد به كاركنانى كه درحال انجام خدمت مى باشــند. آموزش داده مى شــود كــه به آن آموزش 
ضمن خدمت مى گويند. دراين صورت بخشــى ازحقوق ودستمزدى كه درجريان آموزش ضمن خدمت به كاركنان 
پرداخت مى شــود. برحســب مورد به عنوان دستمزد مستقيم وقسمتى از هزينه حقوق و دســتمزد به عالوه هزينه هاى 

مربوط به كارآموزى به عنوان دستمزد غيرمستقيم تلقى مى شود.
3-4 تنظيم ليست حقوق و دستمزد:

يكــى ازوظايف عمده دايره حقوق ودســتمزد . تنظيم ليســت حقوق مى باشــد. كه اين عمــل درپايان هر 15 روز 
ومعموالً درپايان هرماه صورت مى گيرد.

ليســت حقوق ودستمزد شامل ستونهاى متعدداست كه هرقسمت براســاس قانون كاروباتوجه به اطالعات دريافت 
شده از ساير دواير تكميل مى گيرد.

دايره حقوق ودســتمزد . اطالعات موردنياز خودرا از دوايرى ماننــد كارگزينى ، دايره حضور وغياب ، دايره ثبت 
اوقات كار وكارتهاى مربوط ونيز با استفاده از قراردادهاى منعقد شده بين كارگران وكارفرما بدست مى آورد.. ليست 
حقوق ودستمزد داراى قسمتهائى به منظور درج دستمزد كارعادى ، اضافه كارى ، نوبت كارى ، شب كارى ، دستمزد 
ايام مرخصى وتعطيالت رســمى ، فوق العاده ها شامل ( حق مســكن ، حق اوالد، خواربار، كمكهاى غيرنقدى ، وحق 
اياب وذهاب ). جمع حقوق ودســتمزد ومزايا، كســور مربوط به حقوق و دســتمزد و دستمزد قابل پرداخت . همچنين 
حق بيمه هاى اجتماعى ســهم كارفرماو... مى باشد. فرم ليست حقوق و دستمزد استاندارد نيست . بلكه به نحوه فعاليت 
واحد توليدى و قراردادهاى منعقد شــده بين كارگران وكارفرما بستگى دارد. دراين قسمت يك نمونه ازليست حقوق 

ودستمزد ارائه مى گردد.
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ف 4-4 كسورحقوق ودستمزد:
دايره حسابدارى حقوق ودستمزد موظف است زمان تنظيم هرليست حقوق ودستمزد باتوجه به مصوبات قانونى . به 
خصوص قانون كار. همچنين براساس توافق به عمل آمده بين كارگروكارفرما. مبالغى را تحت عنوان كسوردستمزد . 
ازحقوق ودستمزد كارگران وكاركنان كسرنموده وبه سازمانهاى ذينفع پرداخت كند. اين مبالغ را مى توان به دوگروه 

شامل كسور قانون و كسور اختيارى يا توافقى تقسيم نمود .
الفـ  كسورقانونى : عبارت از مبالغ يا وجوهى است كه كارفرما به نمايندگى از طرف سازمانهاى مربوط و براساس 

مصوبات قانونى .بايدازحقوق ودستمزد كارگران كسروبه سازمانهاى ذينفع پرداخت نمايد.
كســور قانونى شامل : ماليات برحقوق ودستمزد،حق بيمه هاى اجتماعى سهم كارگر و بدهى كارگران به صندوق 

اجرا ( اجرائيات ) مى باشد.
1-4-4- ماليات برحقوق ودستمزد: 

طبق قانون كار، كارفرماموظف است زمان تهيه هرليست دستمزد مبلغ ماليات آنرا باتوجه به ضرايب جدول مالياتى 
و پس ازكســرمعافيتهاى قانونى محاســبه نموده از حقوق كارگركسر و به حســاب وزارت اموراقتصاد ودارائى واريز 
نمايــد. مهلت پرداخت ماليات حقوق ودســتمزد حداكثر يك ماه پس ازتنظيم ليســت خواهد بــود. درصورت تاخير 

درپرداخت آن جريمه ديركرد به كارفرما تعلق مى گيرد. 
2-4-4- حق بيمه هاى اجتماعى :

 مطابق قانون . حق بيمه هاى اجتماعى كارگران جمعاً معادل 30٪حقوق ودستمزد ناخالصى است كه 7٪ آن بوسيله 
كارگر پرداخت مى شود وازحقوق او كسر مى گردد. همچنين 20٪ بوسيله كارفرما پرداخت خواهد شد. كه اين مبلغ 
عالوه برحقوق ودســتمزد مى باشــد وبراى كارفرما. هزينه محسوب مى شــود . و 3٪ باقى مانده بوسيله دولت پرداخت 

مى گردد.
بــه موجب قانون كار كاركنانى كه حق بيمه تامين اجتماعى خودراپرداخت نموده باشــند. حق اســتفاده از مزاياى 
قانونــى بيمه را خواهند داشــت. بعضى از مزاياى بيمه تاميــن اجتماعى عبارتنداز: بيمه درمانى و دريافت مســتمرى از 

كارافتادگى ، بازنشستگى وفوت .
همانطور كه قبًال هم اشــاره شــد. حق بيمه هاى اجتماعى ســهم كارگر كه معادل 7٪ دستمزد ناخالص اوست يكى 
از عوامل كســور دستمزد مى باشد. بنابراين بايد هنگام تنظيم ليست حقوق ودستمزد توسط كارفرما از دستمزد كارگر 
كسر وبه سازمان تامين اجتماعى پرداخت شود. بنابراين سهم كارگربابت حق بيمه تامين اجتماعى . براى كارفرما. هزينه 

محسوب نمى شود.
حق بيمه هاى اجتماعى ســهم كارفرمامعادل 20٪ دستمزد ناخالص است كه كارفرمابايد هنگام تنظيم ليست حقوق 
ودستمزد عالوه بردستمزد محاسبه نمايد. و به همراه حق بيمه سهم كارگربه سازمان تامين اجتماعى پرداخت نمايد. اين 
مبلغ جزء اقالم كسور دستمزد محسوب نمى شود. بنابراين به عنوان يكى از اقالم هزينه در گروه هزينه هاى غيرمستقيم 
( هزينه هاى سربار) طبقه بندى مى شود. ضمناً بايد توجه داشت كه درتسهيم هزينه بيمه هاى اجتماعى ( حق بيمه هاى 
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اجتماعى ســهم كارفرما) محل خدمت كاركنان بيمه شــده مالك انتقال حق بيمه به سربار همان محل خواهد بود.حق 
بيمه سهم دولت معادل 3٪دستمزد ناخالص است وازطرف دولت به سازمان تامين اجتماعى پرداخت مى گردد.

ضمناً كارفرما بايد حداكثر 20 روز پس از تنظيم ليســت حقوق ودســتمزد .يك نســخه از آنرا همراه چكى معادل 
مبلغ حق بيمه ســهم كارگر و سهم كارفرما به سازمان تامين اجتماعى تســليم نمايد. درغيراين صورت مشمول جريمه 

ديركردخواهد شد.
3-4-4- حق بيمه بيكارى :

به موجب قانون كارفرما موظف اســت زمان تنظيم ليســت معادل 3٪ حقوق و دستمزد ناخالص كاركنان را عالوه 
بردستمزد به عنوان حق بيمه بيكارى محاسبه نموده به صندوق بيمه بيكارى واريز نمايد. البته حق بيمه بيكارى نيز مانند 

حق بيمه هاى اجتماعى سهم كارفرمايكى از اقالم هزينه هاى سربار محسوب مى شود.
4-4-4- صندوق اجرا( اجرائيات ) :

 يكى ديگر از اقالم مربوط به كسورقانونى دستمزدبدهى كارگر به صندوق اجرا مي باشد. اجرائيات به مبلغي گفته 
مي شود كه طبق قانون يا به موجب  احكام صادره از سوى مراجع قانونى . بايد توسط كارفرما. ازحقوق كارگر كسروبه 

حساب صندوق اجراواريز گردد.
بعضــى ازدالئل صدور احكام كه موجب كســرمبالغى از حقوق كارگر بوســيلهء دادگاه هــاى صالحه مى گردد. 

عبارتنداز:
عدم پرداخت بدهى توسط كارگر به اشخاص ثالت و تسليم شكايت طلبكاربه دادگسترى براى وصول طلب خود. 
دراين صورت اگر كارگر محكوم به پرداخت وجه گردد. كارفرماموظف اســت اقســاط تعيين شده ازطرف دادگاه را 

زمان تنظيم هرليست ازحقوق كارگر كسر نموده به صندوق اجراء واريز نمايد.
محكوم شدن كارگر به پرداخت غرامت به موجب شكايت كارفرما. داير بروارد آوردن خسارت به كارخانه 

اگر مبلغ موردشكايت بيشتر از يك سوم حقوق ماهانه كارگر باشد. به موجب حكم دادگاه به صورت اقساط ماهانه 
از دستمزد او كسر وبه صندوق اجرا واريز مى گردد.

5-4-4- كسور توافقى ( اختيارى ) : اين كسورعبارت از وجوهى است كه با توافق كارگر و يا براساس قراردادى 
كه بين كارگر وكارفرمامنعقد شــده زمان تنظيم ليست از دستمزد كاركنان كسرمى شود. بعضى از اقالم كسور توافقى 

عبارتنداز:
بدهى كارگران به شــركت تعاونى ، ســهم كارگر بابت طرح بازنشســتگى ، اقساط وام مســكن ، مساعده يا پيش 

پرداخت حقوق ودستمزد.
6-4-4- مســاعده يا پيش پرداخت حقوق ودستمزد : دراكثرواحدهاى توليدى معموالً قبل از پايان هرماه مبلغى به 
عنوان مســاعده به كارگران پرداخت مى گردد. اين پرداخت به علت نياز كارگران . همچنين احتراز از محاسبه حقوق 
و دستمزد درپايان هرهفته ويادرپايان هرپانزده روز مى باشد. البته دايره حسابدارى حقوق ودستمزد . زمان تنظيم ليست 

ماهانه حقوق ودستمزد مبلغ مساعده يا پيش پرداخت را از دستمزد كاركنان كسرمى نمايند.
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ف 5-4- ثبت هاى حسابدارى مربوط به حقوق ودستمزد:
دايره حسابدارى پس از تكميل ليست حقوق ودستمزد و تنظيم سند مربوط به آن ثبت هاى مربوطه را انجام ميدهد. 

اين ثبت ها عبارتنداز:
الف ـ ثبت ليست حقوق ودستمزد

ب ـ ثبت تسهيم هزينه حقوق ودستمزد
ج ـ ثبت هاى مربوط به پرداخت حقوق ودستمزد وكسورمربوط به آن

1-5-4- ثبت ليست حقوق ودستمزد دردفترروزنامه :
با اســتفاده از ليســت حقوق ودســتمزد. ابتدامعادل جمع كل حقوق ومزايا. حســاب كنترل هزينه حقوق و دستمزد 
بدهكارمى شــود. سپس اقالمى كه بايداز دستمزد كارگران كسرشودبه حسابهاى مربوط بستانكارمى گردد . اين اقالم 
شــامل ( حق بيمه هاى اجتماعى ســهم كارگر ، ماليات حقوق و دســتمزد، صندوق اجرا، شركت تعاونى، وام مسكن 
، پيش پرداخت دســتمزد و... ) مى باشــد1. مابه التفاوت حســاب بدهكار و جمع حسابهاى بستانكار، نشاندهنده حقوق 

ودستمزد قابل پرداخت به كارگران مى باشد. وبه حساب حقوق ودستمزد پرداختنى بستانكار مى گردد. 
ثبت نمونه مربوط به ليت حقوق ودستمزد به صورت زير ارائه مى شود.

حساب كنترل هزينه حقوق ودستمزد                             ××××  
حساب ماليات حقوق و دستمزد                       ××   
حساب حق بيمه هاى اجتماعى ( سهم كارگر)                     ××   

حساب صندوق اجراء                        ×   
حساب ذخيره ايام مرخصى                      ××   
حساب ذخير عيدى و پاداش                      ××   

حساب اقساط وام مسكن                       ×   
حساب شركت تعاونى كارگران                      ×   
حساب پيش پرداخت حقوق و دستمزد                     ×   

حساب حقوق و دستمزد پرداختنى                                 ××××   
ماه سال ثبت ليست دستمزد كارگران مربوط به   

پس از ثبت آرتيكل مربوط به حقوق ومزايا ( ثبت ليست دستمزد) بايد ساير اقالمى كه در ليست درج شده و براى 
كارفرما هزينه محسوب مى شود. در حسابهاى مربوط به هزينه ثبت گردد. اين اقالم شامل حق بيمه هاى اجتماعى سهم 

1- حقوق و مزاياي مشمول حق بيمه تأمين اجتماعي شامل ( حقوق اصلي ، فوق العاده شغل، محروميت از تسهيالت زندگي ، فوق العاده محل خدمت، 
اضافه كاري و هر نوع حق الزحمه و حق حضور در جلسات، حق مسكن و نوبت كاري) مي باشد.  
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كارفرما و حق بيمه بيكارى است1.
×× حساب هزينه بيمه هاى اجتماعى   

×× حساب حق بيمه پرداختنى    
ثبت حق بيمه هاى اجتماعى سهم كارفرما

حساب هزينه بيمه بيكارى   ×
× حساب حق بيمه پرداختنى    

ثبت حق بيمه بيكارى

البته ثبت هاى فوق رامى توان دريك آرتيكل نيز ارايه نمود.
ضمناً درليست حقوق و دستمزد. اقالم ديگرى مانند مزاياى پايان خدمت كاركنان ، سهم صندوق كارآموزى درج 
شــده اســت كه مانند حق بيمه اجتماعى وحق بيمه بيكارى براى كارفرما ، هزينه محســوب مى شودكه بايد به حساب 

هزينه هاى مربوط بدهكار و به حسابهاى پرداختنى بستانكارشوند.

2-5-4- ثبت تسهيم هزينه حقوق ودستمزد:
حقوق ودســتمزد ونيز هزينه هاى وابســته به آن . مربوط به كاركنانى اســت كه درقسمتهاى مختلف مانند كارخانه 
، اداره و بخش توزيع وفروش به كاراشــتغال دارند. براين اســاس به منظور كنترل بيشــتر هزينه ها،  بايد سهم هرقسمت 

ازطريق تسهيم هزينه دستمزد و عوامل وابسته به آن به مراكز هزينه مشخص گردد. 
دراين ثبت جمع حقوق ودستمزد مستقيم به حساب كنترل كاالى درجريان ساخت بدهكارمى شود.

همچنين هزينه حقوق ودســتمزد غيرمســتقيم كارخانه و هزينه هاى وابسته به حقوق ودستمزد مستقيم و غيرمستقيم 
كارخانه . به حساب كنترل سربارساخت بدهكارمى شوند.

هزينه هاى وابسته به حقوق ودستمزد مستقيم وغيرمستقيم كارخانه عبارتنداز:
حق بيمه هاى اجتماعى ســهم كارفرما، حق بيمه بيكارى، مزاياى پايان خدمت كاركنان ، دودرهزارســهم صندوق 
كارآموزى ، هزينه دستمزد اوقات تلف شده فوق العاده هاى پرداختى به كارگران شاغل دركارخانه ، حقوق و دستمزد 

ايام مرخصى و... غيره .
درآرتيكل مربوط به تسهيم هزينه حقوق و دستمزد . كليه اقالم مربوط به حقوق ودستمزد كاركنان بخش ادارى به 

1- حقوق و مزاياى مشمول حق بيمه تامين اجتماعى شامل ( حقوق اصلى ، فوق العاده شغل ، محروميت از تسهيالت زندگى ، فوق العاده محل خدمت 
، اضافه كارى و هرنوع حق الزحمه و حق حضور در جلسات ، حق مسكن و نوبت كارى ) مى باشد.

2- جمع حقوق ومزايا را قبل از وضع كسورقانونى و كسور توافقى ، دستمزد ناخالص مى گويند.
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ف حساب كنترل سربار ادارى و تشكيالتى بدهكارمى گردد.
همچنين دراين آرتيكل ، كليه اقالم مربوط به حقوق ودستمزد بخش توزيع وفروش به حساب كنترل سربار توزيع 

و فروش بدهكارمى شوند.
درآرتيكل موردبحث حسابهائى مانند حساب هزينه بيمه هاى اجتماعى ( سهم كارفرما) ، هزينه بيمه بيكارى ، سهم 

صندوق كارآموزى ونهايتاً حساب كنترل هزينه حقوق ودستمزد بستانكارمى شوند.
ثبت نمونه مربوط به تسهيم هزينه حقوق ودستمزد به صورت زيرارائه مى گردد.

×××× حساب كنترل كاالى درجريان ساخت     
××× حساب كنترل سربار ساخت      

×× حساب كنترل سربارادارى و تشكيالتى     
حساب كنترل سربارتوزيع وفروش                ××  

×× حساب هزينه بيمه هاى اجتماعى        
حساب هزينه بيمه بيكارى                  ×   
× حساب هزينه صندوق كارآموزى        

×××× حساب كنترل هزينه حقوق ودستمزد       
ثبت تسهيم هزينه حقوق ودستمزد به قسمتهاى مختلف 

توضيح آنكه : ريزاقالم مربوط به هزينه هاى سربارقسمتهاى مختلف دردفاتر معين هزينه منعكس مى گردد.
3-5-4- ثبت هاى مربوط به پرداخت حقوق ودستمزد كسور مربوط وهزينه هاى وابسته به حقوق ودستمزد:

درآرتيكل مربوط به ثبت ليســت دســتمزد . اقالم متعددى درج شــده كه بايد درتاريخهاى معين بوسيله كارفرما به 
كارگران و يا به ســازمانهاى ذينفع پرداخت گردند و پس از پرداخت هركدام بايد دايره حســابدارى حقوق و دستمزد 

آنرا ثبت نمايد.
الف ـ معموالً حقوق ودستمزد كاركنان درپايان هرماه پرداخت و به صورت زيرثبت مى شود.

×××× حقوق و دستمزد پرداختنى     
×××× حساب بانك ( صندوق)        

ثبت پرداخت حقوق ودستمزد............... ماه كاركنان

درتاريخ پرداخت هريك از اقالم مربوط به كسور حقوق ودستمزد بايدآرتيكل مربوط به آن در دفاتر ثبت شود. به 
طور مثال ثبت مربوط به پرداخت حق بيمه هاى اجتماعى و حق بيمه بيكارى به صورت زير ارايه مى گردد.

××× حق بيمه پرداختنى     
××× بانك       

 پرداخت حق بيمه اجتماعى وبيكارى به سازمان تامين اجتماعى
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دراين قسمت با ارايه يك مثال به توضيح ثبت هاى حسابدارى مربوط به حقوق دستمزد مى پردازيم.
مثال : اطالعات مربوط به حقوق ودستمزد مهرماه سال جارى درشركت توليدلوازم خانگى به قرارزيراست.

جمع حقوق ودستمزد ناخالص . شامل دستمزد مستقيم ، دستمزد غيرمستقيم ودستمزد ايام مرخصى و تعطيالت    -1
رسمى مبلغ 20/000/000 ريال مى باشد.

از كل دســتمزد ناخالص 60٪ مربوط به حقوق ودســتمزد كارگرانى است كه مســتقيماً درخط توليد مشغول   -2
كارمى باشندو 40٪ مبلغ مورد بحث مربوط به دستمزد غيرمستقيم است.

60٪ از دســتمزد غير مســتقيم مربوط به كارخانه ، 15٪ مربوط به بخش ادارى و 25٪ مربوط به بخش توزيع و   -3
فروش است.

حق بيمه هاى اجتماعى سهم كارگر 7٪ و سهم كارفرمامعادل 20٪ دستمزد ناخالص مى باشد.  -4
حق بيمه بيكارى معادل 3٪ دستمزد ناخالص محاسبه ومنظور شود.  -5

مطابق برآوردهاى انجام شده . هزينه دستمزد ايام مرخصى كاركنان معادل 5٪حقوق ودستمزدناخالص محاسبه    -6
شده و به مبلغ دستمزد ناخالص اضافه گرديده است.

بنا به گزارش بخش توليد و بامحاســبات انجام شــده درطول مهرماه معادل مبلغ 450/000 ريال هزينه دستمزد   -7
اوقات تلف شده بوده است.

ساير كسور مربوط به حقوق ودستمزد به قرارزيراست.  -8
180/000 ريال بدهى به صندوق اجرا   ماليات حقوق ودستمزد 420/000 ريال  
220/000 ريال 250/000 ريال              بدهى به شركت تعاونى   اقساط وام مسكن 

ضمناً درمهر15 ماه مبلغ 1/400/000 ريال به عنوان پيش پرداخت ( مساعده ) به كارگران پرداخت گرديده است.
حقوق ودستمزد كاركنان وساير اقالم مربوط به آن به صورت زير پرداخت گرديده است.  -9

8/1 حقوق ودستمزدكاركنان نقداً پرداخت شد.
8/5 بدهى كارگران به صندوق اجراازحساب جارى شركت پرداخت گرديد.

8/14 بدهى كاركنان به شركت تعاونى از حساب جارى شركت پرداخت شد.
8/19 بانك ازحساب جارى شركت . اقساط وام مسكن را پرداخت نمود.

8/20 حق بيمه هاى اجتماعى ســهم كارگر و ســهم كارفرما و حق بيمه بيكارى از حساب جارى شركت پرداخت 
گرديد.

8/25 ماليات حقوق ودستمزد از حساب جارى شركت به وزارت اقتصاد ودارائى پرداخت شد.
10.درتاريخ 8/28 به تعدادى از كارگران كه ازمرخصى اســتحقاقى استفاده نموده بودند مبلغ 400/000 ريال بابت 
دســتمزد ايام مرخصى نقداً پرداخت شد ثبت آرتيكلهاى مربوط به حقوق و دستمزد ونيز محاسبات مربوط به صورت 

زيرارائه مى شود.
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ف حل مثال شركت توليدى لوازم خانگى
الف ـ ثبت ليست حقوق ودستمزد:

به ازاء دستمزد ناخالص كه شامل هزينه دستمزد ايام مرخصى هم خواهد بود. حساب كنترل هزينه حقوق و دستمزد 
. بدهكار شــده درمقابل حســابهاى مربوط به كسور حقوق ودستمزدو حسابهاى مربوط به ذخاير دستمزد ايام مرخصى 
وعيدى وپاداش كاركنان بستانكارمى شود اختالف حساب بدهكاروجمع حسابهاى بستانكاربه حساب حقوق ودستمزد 

پرداختنى بستانكارمى گردد.
20/000/000 1. حساب كنترل هزينه حقوق و دستمزد  

420/000  حساب ماليات حقوق ودستمزد    
1/400/000  حساب حق بيمه اجتماعى سهم كارگر   

180/000  حساب صندوق اجرا     
250/000 حساب وام مسكن كاركنان    
220/000   حساب شركت تعاونى كارگران    

 حساب ذخيره دستمزد ايام مرخصى                1/000/000
1/400/000  حساب پيش پرداخت دستمزد    

15/130/000  حساب حقوق و دستمزد پرداختنى    
ثبت ليست حقوق ودستمزد مهرماه كاركنان

2ـ حساب هزينه بيمه هاى اجتماعى               4/000/000
حساب حق بيمه پرداختنى                 4/000/000   

ثبت هزينه بيمه اجتماعى سهم كارفرما( معادل 20٪ دستمزد ناخالص
6/000/000 3ـ حساب هزينه بيمه بيكارى   

6/000/000 حساب حق بيمه پرداختنى       
ثبت حق بيمه بيكارى معادل 3٪ دستمزد ناخالص 

محاسبات مربوط به ثبتهاى فوق به اين صورت است 
از آنجا كه درمثال فوق دســتمزد ناخالص يعنى مبلغ 20/000/000 ريال شــامل 5٪ هزينه دستمزد ايام مرخصى نيز 
مى باشد. لذا تمام محاسبات انجام شده برمبناى دستمزدناخالص صورت گرفته است. زيرا به دستمزد ايام مرخصى هم 

حق بيمه تعلق مى گيرد. 
حق بيمه سهم كارگر       1/400/000 = ٪7 × 20/000/000
ذخيره دستمزد ايام مرخصى      1/000/000= ٪5 × 20/000/000
حق بيمه سهم كارفرما                4/000/000 = ٪20 × 20/000/000
حق بيمه بيكارى          600/000= ٪3 × 20/000/000
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درثبت شــماره (1) جمع كسورات و ســاير عوامل مبلغ 4/870/000 ريال مى باشد ( جمع حسابهاى بستانكار). پس 
اختالف جمع بدهكاروبستانكار مبلغ 15/130/000 ريال خواهد بود.

ب ـ ثبت تسهيم هزينه حقوق ودستمزد:
10/950/000 4ـ  حساب كنترل كاالى درجريان ساخت   

9/714/000 حساب كنترل سربارساخت      
1/476/000 حساب كنترل سربار ادارى وتشكيالتى     
حساب كنترل سربارتوزيع وفروش                2/460/000  

4/000/000  حساب هزينه بيمه هاى اجتماعى    
 حساب هزينه بيمه بيكارى                 600/000

20/000/000  حساب كنترل هزينه حقوق ودستمزد   
ثبت تسهيم حقوق ودستمزد مهرماه كاركنان 

محاسبات مربوط به تسهيم هزينه حقوق ودستمزدبه قسمتهاى مختلف به شرح زيراست:
1. حقوق ودستمزد مستقيم معادل 60٪ دستمزد ناخالص مى باشد.

20/000/000 × ٪60 = 12/000/000 ريال حقوق ودستمزد مستقيم    

تذكر : چون دســتمزد مســتقيم شامل 5 ٪ دســتمزد ايام مرخصى مى باشــد و اين مبلغ بايد به حساب كنترل سربار 
ساخت منظور شود. لذا دستمزد ايام مرخصى مربوط به حقوق ودستمزد مستقيم . از آ ن كسرمى شود.

12/000/000 ×  ٪ 5 = 600/000 دستمزد ايام مرخصى مربوط به دستمزدمستقيم     
ازطرف ديگر هزينه دســتمزد اوقات تلف شــده نيز بايد به حساب كنترل سربار ساخت منظور شود. سپس اين مبلغ 
هم بايد از دستمزد مستقيم كسرگردد. تامبلغى كه بايد به حساب كنترل كاالى درجريان ساخت بدهكار شود. بدست 

آيد.
10/950/000= ( 450/000+ 600/000) ـ 12/000/000

2ـ براى محاسبه مبلغى كه بايد به حساب كنترل سرباركارخانه بدهكارشود. محاسبات زيرانجام خواهد شد.
جمع حقوق ودستمزد غيرمستقيم                                        8/000/000 = ٪40 × 20/000/000
دستمزد غيرمستقيم كارخانه                                                       4/800/000 = ٪60 ×  8/000/000

هزينه هائى كه كارفرما عالوه برحقوق ودســتمزد مستقيم و حقوق ودستمزد غيرمستقيم كارخانه متحمل مى شود . 
محاسبه گرديده و به حساب كنترل سربار ساخت بدهكارخواهد شد.
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ف هزينه بيمه هاى اجتماعى مربوط به دستمزد مستقيم                 2/400/000= ٪20×  12/000/000
هزينه بيمه بيكارى مربوط به دستمزد مستقيم                       360/000=٪3 ×  12/000/000
12/000/000 × ٪5 =600/000 هزينه دستمزد ايام مرخصى مربوط به دستمزد مستقيم                            
4/800/000 × ٪20 = 960/000 هزينه بيمه هاى اجتماعى مربوط به دستمزد غيرمستقيم كارخانه                
هزينه بيمه بيكارى مربوط به دستمزد غيرمستقيم كارخانه                              144/000= ٪3 × 4/800/000

تذكر: 
درمثال فوق 5٪ از مبلغ 4/800/000 ريال دســتمزد ايام مرخصى مى باشــد . لذا اضافه نمودن اين مبلغ به دســتمزد 
غيرمستقيم كارخانه لزومى ندارد. ضمناً هزينه دستمزداوقات تلف شده كه عمًال مربوط به دستمزد مستقيم است بايد به 

حساب كنترل سربار ساخت بدهكارشود.
پس مبلغى كه بايد به حساب كنترل سربار ساخت بدهكار گردد. عبارت از حاصل جمع اين اقالم خواهد بود.

4/800/000+2/400/000+360/000+600/000+960/000+144/000+450/000=9/714/000

3ـ اقالمى كه بايد به حساب كنترل سربار ادارى منظور شوند به صورت زيرمحاسبه مى گردد:
ريال دستمزد غيرمستقيم ادارى                    1/200/000= 15 ٪ × 8/000/000  
1/200/000 × ٪ 20 = 240/000 حق بيمه اجتماعى سهم كارفرم    
1/200/000  ×  ٪3 = 36/000 حق بيمه بيكارى   

حســاب كنترل سربار ادارى وتشكيالتى معادل مبلغ 1/476/000 ريال بدهكارمى گردد كه عبارت از حاصل جمع 
اقالم زيراست:

ريال     1/476/000 = 36/000+ 240/000 + 1/200/000
4ـ اقالمى كه بايد به حساب كنترل سربارتوزيع و فروش بدهكارشوند به صورت زير محاسبه خواهندشد.

8/000/000× ٪ 25 = 2/000/000 ريال دستمزد غيرمستقيم توزيع وفروش    
2/000/000× ٪20 = 400/000 حق بيمه هاى اجتماعى سهم كارفرما    
2/000/000 × ٪3 =60/000 حق بيمه بيكارى      

حساب كنترل سربار توزيع وفروش معادل مبلغ 2/460/000 ريال بدهكار مى شود كه عبارت از حاصل جمع اقالم 
زيراست:

ريال    2/460/000 = 60/000 + 400/000 + 2/000/000

تذكر : اگر دستمزد ناخالص شامل دستمزد ايام مرخصى نباشد. بايد دستمزدايام مرخصى به آن اضافه شود تا دستمزد 
ايام مرخصى نيز مشمول حق بيمه هاى اجتماعى و حق بيمه بيكارى وساير عوامل مربوط به دستمزد قرارگيرد. 
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ج ـ ثبت هاى مربوط به پرداخت دستمزد و هزينه هاى وابسته به آن
1. ثبت پيش پرداخت ( مساعده ) در تاريخ 7/15

7/15 پيش پرداخت دستمزد             1/400/000
حساب صندوق                               1/400/000

ثبت پيش پرداخت حقوق و دستمزد به كاركنان
2. ثبتهاى مربوط به ساير پرداختها

8/1 حقوق و دستمزد پرداختنى            15/130/000
حساب صندوق                              15/130/000

پرداخت حقوق و دستمزد مهرماه كارگران
8/5 حساب صندوق اجرا             180/000

حساب بانك                              180/000
پرداخت بدهى كارگران به صندوق اجراء طى چك

8/14 شركت تعاونى كارگران              220/000
حساب بانك                              220/000

پرداخت بدهى كارگران به شركت تعاونى طى چك
8/19 حساب وام مسكن كارگران             250/000

حساب بانك                              250/000
پرداخت بدهى كارگران بابت وام مسكن طى چك

8/20 حساب حق بيمه هاى اجتماعى ( سهم كارگر)        1/400/000
حساب حق بيمه پرداختنى             4/600/000

6/000/000 حساب بانك      
پرداخت حق بيمه هاى اجتماعى سهم كارگر وكارفرما و حق بيمه بيكارى طى چك

8/25 حساب ماليات حقوق ودستمزد             420/000
حساب بانك                              420/000

پرداخت ماليات حقوق ودستمزدمهرماه كارگران به وزارت دارائى طى چك

400/000 8/28 حساب ذخيره دستمزد ايام مرخصى  
حساب صندوق           400/000

پرداخت دستمزدمرخصى استفاده شده به كارگران
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   سؤاالت، تست ها و مسايل  فصل (4)

الف ـ به سئوالت زير پاسخ دهيد.
1.دستمزد توليدى را تعريف كنيد.

2.مهمترين داليل مربوط به كنترل هزينه حقوق ودستمزد را نام ببريد.
3.طبقه بندى دستمزد به چه منظور انجام مى شود.

4.دستمزد مستقيم ودستمزد غيرمستقيم را باارايه يك مثال تعريف كنيد.
5.ادارات كنترل كننده حقوق و دستمزد را نام ببريد. ووظايف هركدام را شرح دهيد.

6.زمان استاندازد وزمان عادى انجام كارراشرح دهيد.
7.كارت اوقات كارچه موضوعى را نشان ميدهد و درچه شرايطى مورداستفاده قرارمى گيرد.

8.دايره حسابدارى بهاى تمام شده به چه منظور از اطالعات حقوق ودستمزد استفاده مى نمايد.
9.مهمترين وظايف دايره حسابدارى بهاى تمام شده را نام ببريد.

10. حقوق پايه را تعريف كنيد.
11. براى محاسبه حقوق ودستمزدبايد چه اطالعاتى دراختيار قرارگيرد.

12. مطابق قانون . فوق العاده اضافه كارى و شب كارى چند درصد عالوه بردستمزدعادى است.
13. شرايط انجام اضافه كارى را توضيح دهيد.

14. كارروزانه و كارشبانه از چه ساعتى شروع و به چه ساعتى ختم مى شود.
15. فوق العاده اضافه كارى بادرنظرگرفتن داليل انجام آن به كدام حسابها بدهكارمى شود.

16. مرخصى استحقاقى را تعريف كنيد و مدت آنرا بنويسيد.
17. به ازاء دستمزد عادى ساعات اضافه كارى كدام حساب بدهكارمى شود.

18. تعيين عيدى و پاداش كاركنان به عهده كدام سازمان است.
19. نوبت كارى راتعريف كنيد ودرصدمربوط به فوق العاده نوبت كارى را در شرايط و ساعات مختلف بنويسيد.

20. فوق العاده نوبت كارى به كدام حساب بدهكارمى شود.
21. به چه علت براى دستمزد ايام مرخصى ونيز براى عيدى و پاداش كاركنان از ابتداى دوره مالى ذخيره درنظرگرفته 

مى شود.
22. داليل افزايش بهاى تمام شده محصول را در زمان مرخصى كارگران شرح دهيد.

23. دستمزد ايام مرخصى كارگران خط مستقيم توليد به كدام حساب بدهكارمى شود.
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24. اوقات تلف شده را تعريف كنيد.
25. دستمزداوقات تلف شده كه به عنوان دستمزد مستقيم پرداخت مى شودبه كدام حساب بدهكارمى گردد.

26. طرحهاى تشويقى را تعريف كنيد وانواع طرحهاى تشويقى را نام ببريد.
27. شرايط اجراى يك طرح تشويقى را توضيح دهيد.

28. طرحهاى تشويقى با چه اهدافى به اجرادرميآيند . اين اهداف را شرح دهيد.
29. كسو قانونى دستمزد را تعريف كنيد و سه نمونه از آنها را نام ببريد.

30. كسور اختيار(توافقى) دستمزد را با ارائه سه نمونه از آنها تعريف كنيد.
ب ـ گزينه صحيح را درتستهاى زير انتخاب كنيد:

1. مهمترين هدف بكارگيرى طرحهاى تشويقى دستمزد كدام هدف است.
الف ـ پرداخت پاداش درمقابل صرفه جوئى در هزينه هاى توليد  

ب ـ رسيدن به سطح استاندارد ازطريق پرداخت دستمزد بيشتر  
ج ـ كنترل بيشتر هزينه دستمزد . با يكنواخت كردن هزينه يك واحد محصول  

د ـ افزايش نرخ ساعتى دستمزد . دربرابر كاهش توليد هرنفرساعت  
2ـ كارگرى كه روز جمعه كاركند و درهفته روز ديگرى را تعطيل ننمايدوروز جمعه جزء اضافه كارى او نباشد . 

دستمزد كارروز جمعه چنددرصد روزهاى عادى است.
د ـ ٪100 ج ـ ٪140   ب ـ ٪40  الف ٪24    
3ـ تعيين زمان استاندارد براى ساختن يك واحد محصول از وظايف كدام دايره است.

ب ـ برنامه ريزى توليد الف ـ حسابدارى حقوق ودستمزد     
د ـ كارگزينى ج ـ زمانسجى       

4ـ اگر ســاعات گردش كار يك كارگرنوبت كار. صبح وشــب باشــد. فوق العاده دستمزد او چند درصد بيشتر از 
كارگر غيرنوبت كاراست.

د ـ ٪10 ج ـ ٪22/5   ب ـ ٪40   الف ـ ٪15    
5ـ كداميك از اين هزينه ها. جزء كسور هزينه حقوق ودستمزد محسوب نمى شود.

ب ـ حق بيمه هاى اجتماعى سهم كارفرما الف ـ بدهى كارگربه صندوق اجرا    
ج ـ مساعده                  د ـ حق بيمه هاى اجتماعى سهم كارگر  

6ـ اگر مشترى قبول كند. فوق العاده اضافه كارى را بپردازد. مبلغ فوق العاده اضافه كارى به كدام حساب بدهكارمى 
شود.

ب ـ كنترل كاالى درجريان ساخت الف ـ كنترل سربار ساخت     
د ـ كنترل سربار توزيع وفروش ج ـ كنترل سربار ادارى وتشكيالتى    

7ـ جمع آورى اطالعات مربوط به اوقات كارانجام شده به وسيله يك كارگر از وظايف كدام دايره است.
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ف ب ـ ثبت اوقات كار الف ـ حسابدارى بهاى تمام شده     
ج ـ حضور وغياب                   د ـ برنامه ريزى توليد  

8ـ كداميك از هزينه هاى زير دستمزد مستقيم تلقى مى شود.
ب ـ دستمزد سرپرستان ومديران توليد الف ـ دستمزد تعميركاران ماشين آالت كارخانه   

د ـ دستمزد اوقات تلف شده به دليل نرسيدن مواد ج ـ دستمزد كارگران خط توليد     
9ـ زمان مجاز ( زمان استاندارد ) براى ساختن يك واحد محصول 8 دقيقه تعيين شده ونرخ ساعتى دستمزد 2/400 
ريال است. اگر يك كارگر درساعت 10 واحد محصول توليد كند . دستمزد استحقاقى وى با استفاده از طرح تشويقى 

پارچه كارى مستقيم چند ريال درهرساعت مى باشد.
ب ـ 2/400 ريال               ج ـ 2/720 ريال            د ـ 3200 ريال الف ـ 3/000 ريال     

10ـ دريك واحد توليدى در ابتداى دوره مالى ، دســتمزد مســتقيم ودستمزد غيرمستقيم به ترتيب مبلغ 8/500/000 
ريال و 1/500/000 ريال برآورد شــده اســت. همچنين دســتمزد ايام مرخصى مربوط به دستمزد مستقيم و غيرمستقيم 
به ترتيب مبلغ 425/000 ريال و 45/000 ريال برآورد گرديده اســت. اگر دســتمزد مستقيم وغيرمستقيم خردادماه سال 
جارى دراين واحد توليدى به ترتيب مبلغ 700/000 ريال 135/000 ريال باشــد. ذخيره دســتمزد ايام مرخصى چه مبلغ 

بستانكارمى شود.
ج ـ 39/050 ريال            د ـ 30/950 ريال الف ـ 470/000 ريال               ب ـ 380/000 ريال   

11ـ دريــك واحد توليدى طى تيرماه ســال جارى مبلغ 2/750/000 ريال دســتمزد مســتقيم ومبلغ 950/000 ريال 
دستمزد غيرمستقيم بايد پرداخت شود. چه مبلغ بايد به حساب هزينه بيمه هاى اجتماعى منظور گردد.

ج ـ 259/000 ريال             د ـ 740/000 ريال ب ـ 999/000 ريال  الف ـ 851/000 ريال   
12 ـ دريك واحد توليدى درابتداى دوره مالى براى دستمزد ايام مرخصى كارگران از سيستم ايجاد ذخيره استفاده 

مى شود. هزينه دستمزد ايام مرخصى مربوط به دستمزد مستقيم به چه حسابى بدهكارمى شود.
الف ـ به حساب كنترل كاالى درجريان ساخت  

ب ـ به حساب هزينه دستمزد ايام مرخصى  
ج ـ به حساب ذخيره دستمزد ايام مرخصى  

د ـ به حساب كنترل سربارساخت  
13ـ كداميك از اقالم زير نبايد از حقوق و دستمزد كارگركسرگردد.

ب ـ حق بيمه هاى اجتماعى سهم كارگر الف ـ پيش پرداخت دستمزد     
د ـ ذخيره دستمزد ايام مرخصى ج ـ ماليات حقوق ودستمزد     

14 ـ اگر كارى درمدت 4 هفته جمعاً 192 ساعت كاركند. اضافه كارى او دريك هفته چند ساعت است.
د ـ صفر  ج ـ 16 ساعت   ب ـ 4 ساعت   الف ـ 8 ساعت    

15ـ كداميك از عناوين زير . جزء كسورقانونى حقوق ودستمزد مى باشد.
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ب ـ ماليات برحقوق ودستمزد الف ـ اقساط وام مسكن      
د ـ بيمه بيكارى ج ـ حق بيمه هاى اجتماعى سهم كارفرما    

16ـ دستمزد مستقيم عبارت است از:
الف ـ حقوق ودستمزد تمام كارگرانى كه به نحوى دركارخانه كارمى كنند.  

ب ـ دستمزد كارگرانى كه مستقيماً به ساخت محصول اشتغال داشته باشند.  
ج ـ دستمزد كارگران وسركارگران وسرپرستان توليد.  
د ـ دستمزدكارگران وتعميركاران ماشين آالت توليد.  

17ـ كارگرى درمدت دوهفته جمعاً 100 ســاعت كاركرده اســت و مبلغ 1/676/800 ريال دريافت نموده اگر نرخ 
ســاعتى دســتمزد او 16/000 ريال درســاعت باشــد . فوق العاده اضافه كارى اين كارگردر مدت يك هفته چند ريال 

است.
ب ـ 12/800 ريال         ج ـ 6/400 ريال    د ـ 38/400 ريال الف ـ 76/800 ريال   

18ـ به ازاء يك ســاعت كار درشب . چند درصد به عنوان فوق العاده شب كارى به كارگرتعلق مى گيرد. با توجه 
به اينكه كارگر نوبت كار نباشد.

د ـ ٪15 ج ـ ٪35                ب ـ 22/5 ٪   الف ـ ٪40    
19ـ دريك واحد توليدى جمع حقوق ودســتمزد براى يك دوره مالى مبلغ 14/400/000 ريال برآورد شده است. 
درپايــان دوره معادل حقوق ودســتمزد دوماه بــه عنوان عيدى و پاداش بايد به كارگران پرداخت شــود. در صورتيكه 
حقوق ودســتمزد ســه ماهه اول دوره جمعاً مبلغ 3/810/000 ريال باشــد. چه مبلغ بايد درپايان هرماه به حساب ذخيره 
عيدى و پاداش منظور گردد. باتوجه به اينكه نســبت عيد وپاداش به جمع حقوق ودســتمزد ساالنه حدود 17٪ برآورد 

شده است.
ج ـ 204/000 ريال            دـ 215/900 ريال ب ـ 408/000 ريال  الف ـ 647/700 ريال   

20ـ كارگرى درمدت 30 روز 210 ساعت كارانجام داده است. اضافه كارى او دراين مدت چند ساعت مى باشد. 
با توجه به اينكه اين كارگر دراين مدت چهارروز جمعه تعطيل بوده است.

د ـ 4/5 ساعت الف ـ 8/5 ساعت               ب ـ 18ساعت   ج ـ 34 ساعت    
21ـ كارگرى درمدت يك هفته 56 ساعت كارانجام داده است. و 16 ساعت از كارعادى او از ساعت 22 تا 6 صبح 

روز بعد بوده اگر نرخ ساعتى دستمزد او 500 ريال باشد . دستمزد استحقاقى وى چه مبلغ مى باشد.
د ـ 31/200 ريال ج ـ 34/000 ريال  ب ـ 33/600 ريال  الف ـ 34400 ريال   

22ـ اگــر كارگرى روزجمعه كاركند وروزديگرى را به جاى روز جمعــه تعطيل نمايد. چند درصد به عنوان فوق 
العاده به او تعلق مى گيرد.
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ف ج ـ 240 ٪             د ـ ٪35 الف ـ 40٪  ب ـ 140 ٪    
23ـ درمهرماه ســال جارى دريك واحد توليدى مبلغ 4/720/000 ريال دســتمزد مســتقيم ، مبلــغ 980/000 ريال 
دســتمزد غير مستقيم كارخانه ، مبلغ 560/000 ريال دستمزد درقسمت ادارى و مبلغ 440/000 ريال دستمزد درقسمت 

توزيع و فروش پرداخت گرديده است. حق بيمه هاى اجتماعى سهم كارگر چه مبلغ مى باشد.
الف ـ 1/541/000 ريال                             ب ـ 1/340/000ريال  

د ـ 469/000 ريال ج ـ 201/000 ريال                      
24ـ دايره زمانســجى يك واحد توليدى زمان اســتاندارد براى ســاختن يك واحد محصول را 6 دقيقه تعيين نموده 
اســت. نرخ ساعتى دستمزد 2/300 ريال مى باشــد. دونفركارگر اولي درمدت 8 ساعت 88 واحد و دومى در مدت 4 
ساعت 48 واحد محصول توليد نموده اند دستمزد استحقاقى هركدام درساعت چند ريال است. با توجه به اينكه دراين 

واحد توليدى از طرح تشويقى پارچه كارى مستقيم استفاده مى شود.
2/760 ريال 2/300 ريال                  ب ـ 2/300 ريال   الف ـ 2/300 ريال     
2/530 ريال 2/760 ريال                  د ـ 2/530 ريال   ج ـ 2/530    ريال    

25ـ دريك واحد توليدى كارگران به صورت نوبتى كارمى كنند . يك كارگر با نرخ پايه دســتمزدى معادل 440 
ريال درساعت. درمدت يك هفته 44 ساعت به صورت نوبتى كاركرده درهفته مورد نظرنوبت كاري وى عصر و شب 

بوده است. دستمزد استحقاقى اين كارگردرهفته موردنظر چند ريال مى باشد.
ب ـ 26/136 ريال 21/296 ريال   الف ـ   

د ـ 23/716 ريال 22/264 ريال   ج ـ    

ج ـ مسايل :
1-4- دركارخانه نور حقوق پايه كارگران ماهانه مبلغ 3/600/000 ريال تعيين شده است. يك كارگر در طول يك 

ماه جمعاً 240 ساعت كار انجام داده : 
1. محاسبه نرخ ساعتى دستمزد اين كارگر

2. محاسبه مبلغ ناخالصى يا دستمزد استحقاقى
3. محاسبه فوق العاده اضافه كارى

4. محاسبه حق بيمه هاى اجتماعى سهم كارگر و كارفرما و حق بيمه بيكارى
5. ثبت آرتيكلهاى مربوط به دستمزد او

2-4- كارگرى درمدت يك هفته جمعاً 68 ســاعت كار انجام داده اســت و 8 ساعت از كارعادى او درروزجمعه 
انجام شــده و 8 ســاعت از كارعادى بين ساعت 22 تا ساعت 6 صبح روز بعد انجام شده. اين كارگر غيرنوبت كاربوده 

و نرخ دستمزد ساعتى او 18/000 ريال درساعت مى باشد. مطلوبست : محاسبه دستمزد استحقاقى اين كارگر.
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3-4- اطالعات مربوط به ساعات كار 7 نفر از كارگران يكى از دواير توليدى شركت توليد دارو درمدت دو هفته 
متوالى به قرارزيراست:

1ـ تمام اين كارگران نوبت كار مى باشند.
2ـ ساعات كار هركارگر عبارت است از

كارگر شماره (1) كار درصبح و عصر وشب  
كارگر شماره (2) كاردرصبح وشب  
كارگرشماره (3) كاردرصبح وعصر  
كارگر شماره (4) كاردرصبح وشب  
كارگر شماره(5) كار درعصروشب  

كارگر شماره (6) كاردرصبح وعصر وشب  
كارگر شماره (7) كاردرصبح وعصر  

3ـ نرخ دستمزد ساعتى هركارگرمبلغ 16/200 ريال مى باشد.
4ـ اين كارگران درمدت دوهفته اضافه كارى نداشته اند.

مطلوبست :
1ـ محاسبه دستمزد عادى وفوق العاده نوبت كارى كارگران

2ـ محاسبه دستمزد استحقاقى كارگران براى دوهفته كارانجام شده 
3ـ ثبت آرتيكلهاى مربوط دردفتر روزنامه 

4-4- اطالعات مربوط به كاركرد دوهفته متوالى 6 نفر از كارگران شركت خاور عبارت است از 
1ـ نرخ متوسط دستمزد هركارگر درساعت مبلغ 12/600 ريال مى باشد.

2ـ اوقات تلف شده اين كارگران درمدت دوهفته به ترتيب (3، 4، 8، 5، 2 و 6) ساعت است.
چنانچه از ساير كسورات حقوق ودستمزد صرف نظر شود.

مطلوبست :
ثبت مربوط به حقوق ودستمزد دردفتر روزنامه 

5-4- دريك واحد توليدى 100 نفر كارگرمســتقيماً درتوليد مشــغول به كارمى باشــند و متوسط حقوق ودستمزد 
ســاعتى هركدام مبلغ 980 ريال اســت. درمدت دوهفته 200 ســاعت ازوقت اين كارگران به داليل مختلف تلف شده 

است.
مطلوبست :

ثبت روزنامه مربوط به حقوق ودستمزد دوهفته كارگران
6-4- كارگران شركت توليدى نان رضوى به صورت نوبت كارمشغول به كارمى باشند.
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ف اطالعات مربوط به يكى از دواير توليدى اين شركت كه داراى 9 نفر كارگراست به صورت زير اعالم شده است. 
اين اطالعات مربوط است به چهار هفته متوالى دى ماه سال جارى.

نرخ دستمزد هر نفر زمان انجام كار    شماره كارگر    
800 و 900 ريال صبح وعصر    1و2     
700 و 600 ريال صبح وعصر وشب   3و4     

500و600و700 ريال عصر وشب    5و6و7     
1/000 و 1/100 ريال صبح وشب    8و9     

مطلوبست : 
1.محاسبه دستمزد عادى اين كارگران براى چهارهفته

2.محاسبه فوق العاده نوبت كارى كارگران براى چهارهفته
3.محاسبه جمع دستمزد استحقاقى كارگران براى چهارهفته

4.ثبت دستمزد استحقاقى كارگران دردفتر روزنامه

7-4- اطالعات مربوط به حقوق ودســتمزد كارگران ماشــين ســازى اراك در بهمن ماه ســال جارى به قرارزير 
است:

2/980/000 ريال الف ـ دستمزد مستقيم بهمن ماه مبلغ    
1/400/000 ريال ب ـ دستمزد غيرمستقيم بهمن ماه مبلغ   

ج ـ 60٪ از دستمزد غيرمستقيم دركارخانه ، 25٪ به قسمت ادارى وبقيه درقسمت توزيع و فروش به مصرف رسيده 
است.

مطلوبست :ثبت هاى مربوط به دستمزد در دفتر روزنامه
8-4- دربخش توليد شركت سهامى اترك تعداد 40 نفر كارگر هركدام روزانه 8 ساعت مشغول به كار مى باشند. 
نرخ متوســط دستمزد هركارگردرساعت 2/400 ريال است وبطورمتوسط هركدام روزانه 32 واحد محصول توليد مى 

نمايند.
مطابق قراردادى كه بين كارگران وكارفرما منعقد شــده . اگرتوليد روزانه هركارگربه 40 واحد برسد. نرخ متوسط 

دستمزد به 3/200 ريال افزايش خواهد يافت.
ضمناً هزينه هاى ثابت كارخانه عبارتنداز:

1ـ هزينه تعمير ونگهدارى ساختمان كارخانه درهرماه مبلغ                 720/000 ريال
90/000 ريال 2ـ هزينه حقوق مديروسرپرستان توليد روزانه    
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10/080/000 ريال 3ـ هزينه استهالك ساالنه ماشين آالت     
4ـ هزينه عوارض نوسازى ماهانه                   450/000      ريال

الف ـ محاسبه هزينه تبديل يك واحد محصول بدون استفاده ازطرح تشويقى مطلوبست : 
ب ـ محاسبه هزينه تبديل يك واحد محصول با استفاده ازطرح تشويقى   

9-4- درشركت توليدى سديد از ابتداى دوره مالى عوامل مربوط به حقوق ودستمزد برآورد مى شود. براين اساس 
پيش بينى شده كه درپايان سال معادل 45 روز حقوق به عنوان عيدى و پاداش به كارگران پرداخت شود.

درتاريخ 6/31 ليست حقوق و دستمزد شهريور ماه مبلغ 5/900/000 ريال حقوق رانشان مى دهد . مطلوبست: 
1ـ ثبت عيدى و پاداش شهريورماه كاركنان دردفتر روزنامه

2ـ ثبت ليست حقوق ودستمزد و پاداش وعيدى شهريورماه دردفترروزنامه
3ـ اگــر 50٪ پاداش ســه ماهه كاركنان درپايان هرســه ماه به آنان پرداخت گردد. عيــدى و پاداش پرداختى 6/31 

دردفترروزنامه ثبت كنيد. 
10-4- دايره زمانســجى شــركت توليد ابزار . زمان الزم براى ساخت يك واحد محصول را 15 دقيقه تعيين نموده 

است. نرخ متوسط دستمزد ساعتى 4/800 ريال وسربارثابت كارخانه درهرساعت 1/800 ريــــــال مى باشد.
مطلوبست: 

تنظيم جدولى كه درآن ازطرح تشــويقى پارچه كارى مســتقيم براســاس توليد 3واحد تا7 واحد درساعت استفاده 
شده باشد.

11-4- درابتداى دوره مالى جارى جمع دســتمزد مستقيم و غيرمستقيم شركت سهامى شهرآورد مبلغ 8/400/000 
ريال برآورده شده است. كه 55٪ از اين مبلغ دستمزد مستقيم وبقيه دستمزد غيرمستقيم است.

65٪ از دستمزد غيرمستقيم مربوط به كارخانه. 20٪ مربوط به قسمت ادارى و 15٪ مربوط به بخش توزيع و فروش 
مى باشد.

نرخ دستمزد ايام مرخصى براى دستمزد مستقيم 4٪ و براى دستمزد غيرمستقيم 3٪ برآورد شده است.
اطالعات بدســت آمده ازليســت حقوق و دستمزد كارگران درآبان ماه سال جارى بيانگراين مطلب است كه جمع 
دســتمزد مســتقيم و دستمزد غيرمستقيم مبلغ 750/000 ريال مى باشد. وبراســاس درصدهاى فوق به قسمتهاى مختلف 

سرشكن مى گردد.
مطلوبست :

1ـ ثبت ليست حقوق ودستمزد آبان ماه دردفترروزنامه
2ـ درآبان ماه تعدادى از كارگران ازمرخصى خود استفاده كرده اند ومبلغ 84/000 ريال بابت دستمزد ايام مرخصى 

به آنان پرداخت شده است.
اگر حســاب ذخيره دســتمزد ايام مرخصى درتاريخ اول آبــان داراى مانده اى به مبلغ 178/000 ريال باشــد. ثبت 

پرداخت دستمزد ايام مرخصى را دردفتر روزنامه بنويسيد.
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ف 12-4- شــركت توليــدى نوبخت داراى 35 نفر كارگرمى باشــد. اين كارگران روزانه 8 ســاعت با نرخ متوســط 
دســتمزدى معادل 2/000 ريال به كارمشــغول مى باشــند. تعداد توليد روزانه يك نفر 56 واحد است . درقرارداد طرح 
تشــويقى كه بين كارگران وكارفرما منعقد شــده. اگر هركارگر بتواند توليد روزانه خودرا به 68 واحد برساند متوسط 

دستمزد مبلغ 2/000 ريال درساعت به 2/400 ريال درساعت تغيير خواهد نمود.
هزينه هاى ثابت شركت توليدى در دوره مالى جارى به قرارزيراست.
2/940/000   ريال هزينه استهالك ماشين آالت درهرماه  
21/168/000 ريال هزينه تعميرونگهدارى ساختمان درسال  
2/352/000   ريال هزينه حقوق مديران توليد ماهانه   
10/584/000 ريال هزينه استهالك ساختمان كارخانه درسال 
588/000      ريال ساير هزينه هاى ثابت ماهانه   

ازساير عوامل مربوط به دستمزد صرف نظرشده است.
هرسال درمحاسبات 360 روز منظور شود.

درصورت لزوم تا دورقم اعشارمحاسبه گردد.
مطلوبست : محاسبه بهاى تمام شده يك واحد محصول :

1.بدون استفاده ازطرح تشويقى دستمزد
2.با استفاده ازطرح تشويقى دستمزد

تذكر: محاســبات انجام شده به منظور محاسبه بهاى تمام شده يك واحد محصول درهردو وضعيت دريك جدول 
ارائه گردد.

13-4ـ اطالعات مربوط به ســاعات كار 7 نفر از كارگران شركت سهامى كوشادر15 روز اول ارديبهشت ماه سال 
جارى به قرارزيراسـ:

1. كارگرشماره (1) دراين مدت 88 ساعت كارعادى داشته است.
2. كارگرشماره (2) دراين مدت 120 ساعت كاركرده است.

3. كارگر شــماره (3) دراين مدت 120 ساعت كاركرده كه 8 ساعت ازكارعادى او روز جمعه بوده وروز ديگرى 
را هم به جاى جمعه تعطيلى نداشته است.

4. كارگر شــماره (4) دراين مدت 120 ساعت كاركرده است. تمام كارعادى او بين ساعت 22 تا 6 صبح روز بعد 
بوده ولى اضافه كارى عادى درساعات 6 صبح تا 22 بوده اين كارگرغيرنوبت كاراست.

5. كارگر شماره (5) نوبت كاربوده و گردش كار او دراين مدت صبح وشب بوده است .
6. كارگر شماره (6) نوبت كاربوده و گردش كاراو دراين مدت صبح و عصروشب بوده است.

7. كارگر شماره (7) نوبت كاربوده وگردش كار او دراين مدت صبح و عصر بوده است. 
8. نرخ ساعتى دستمزد اين كارگران 2/100ريال مى باشد.
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9. 4 ســاعت ازكارعادى كارگرســماره (2) و 6 ســاعت ازكارعادى كارگرشــماره (3) به عنوان اوقات تلف شده 

منظور گرديده است.
مطلوبست :

1.محاسبه دستمزد استحقاقى هريك از اين كارگران
2. ثبت مربوط به ليست دستمزد وتسهيم دستمزد . از كسوردستمزد صرف نظرشده است. 

14-4 زمان الزم براى ساختن يك واحد محصول درشركت سهامى نوشاد 3 دقيقه برآورد شده است. نرخ متوسط 
دستمزد روزانه هركارگر مبلغ 14/400 ريال مى باشدوسربار ثابت كارخانه در هرساعت نيز مبلغ 1/800 ريال است.

مطلوبست : 
تنظيم جدولى كه درآن طرح تشــويقى پارچه كارى مســتقيم براســاس تعداد توليد 17 واحد تا 23 واحد درساعت 

نشان داده شود.
15-4- شــركت ســهامى آذراب اطالعات مربوط به ليست حقوق و دستمزد اســفندماه سال جارى را به شرح زير 

اعالم نموده است.
1. جمع دستمزد مستقيم مبلغ 8/200/000 ريال و جمع دستمزد غيرمستقيم مبلغ 3/800/000 ريال است.

2. 70٪ از دستمزد غيرمستقيم مربوط به كارخانه است وباقى مانده بطورمساوى بين بخشهاى ادارى . وتوزيع فروش 
سرشكن گرديده است.

3. دســتمزد ايام مرخصى مربوط به اســفند ماه مبلغ 1/200/000 ريال است كه بايد به جمع حقوق ودستمزد اضافه 
گردد.

4. حق بيمه سهم كارگر7٪ ، سهم كارفرما 20٪و حق بيمه بيكارى معادل 3٪ حقوق ودستمزد ناخالص مى باشد.
5. ساير كسورمربوط به حقوق ودستمزد عبارت است از:

200/000 ريال شركت تعاونى   250/000 ريال   ماليات برحقوق ودستمزد 
150/000 ريال صندوق اجرا   400/000 ريال   اقساط وام   

مساعده                           1/500/000 ريال
6ـ دراسفند ماه معادل مبلغ 550/000 ريال اوقات تلف شده وجودداشته است.

مطلوبست :
1.ثبت عمليات مربوط به ليست حقوق ودستمزد دردفترروزنامه

2.ثبت مربوط به تسهيم هزينه حقوق ودستمزد دردفترروزنامه
16-4ـ ليست حقوق ودستمزد شركت توليدى ابتكاردرخردادماه سال جارى اطالعاتى به شرح زيررادراختيار شما 

قرارمى دهد.
1. جمع حقوق ودســتمزد مبلغ 15/000/000 ريال اســت كه 70٪ آن دســتمزد مســتقيم و بقيه دستمزد غيرمستقيم 

است.



139

 حسابداري صنعتي
رم 

چها
صل 

ف 2. ازدستمزدغيرمســتقيم 50٪ مربوط به كارخانه 30٪ مربوط به بخــش ادارى و 20٪ مربوط به توزيع و فروش مى 
باشد.

3. مطابق قانون حق بيمه سهم كارگر 7٪ و سهم كارفرما 20٪ حقوق ودستمزد مى باشد.
4. مطابق قانون حق بيمه بيكارى سهم كارفرمامعادل3٪ حقوق ودستمزدمى باشد.

5. براســاس برآوردهاى انجام شده نرخ دستمزد ايام مرخصى براى دستمزد مستقيم 5٪ و براى دستمزد غير مستقيم 
3٪مى باشــد. باتوجه به اينكه دســتمزد ايام مرخصى كارگران درجمع حقوق ودســتمزد منظور شــده است. وباهمان 

درصدهاى اعالم شده به قسمتهاى مختلف سرشكن مى گردد.
6. عيدى و پاداش كارگران معادل مبلغ 18/000/000 ريال درسال برآورد شده است.

7. طى خردادماه جمعاً مبلغ 800/000 ريال اوقات تلف شده وجودداشته است.
8. درتاريخ 3/1 مانده ذخيره دســتمزد ايام مرخصى مبلغ 1/620/000 ريال مى باشــد ودرتاريخ 3/10 به تعدادى از 

كاركنان كه ازمرخصى استفاده كرده بودندمبلغ 750/000 ريال بابت دستمزد ايام مرخصى پرداخت گرديده است.
9. در 3/15 مبلغ 2/500/000 ريال مساعده به كارگران پرداخت شده است.

10. ساير كسور حقوق ودستمزد شامل اقالم زيراست:
820/000 ريال الف ـ ماليات حقوق ودستمزد مبلغ    
410/000 ريال ب ـ بدهى كارگران به صندوق اجرا مبلغ   
ج ـ بدهى كارگران به شركت تعاونى مبلغ              370/000 ريال
640/000 ريال د ـ بدهى كارگران بابت اقساط وام مسكن مبلغ   

11. پرداخت حقوق ودستمزد وساير كسور به صورت زير انجام شده است.
3/31 پرداخت حقوق خردادماه كارگران

3/10 پرداخت حق بيمه هاى اجتماعى سهم كارگر وكارفرما وحق بيمه بيكارى از حساب بانك
3/20 پرداخت بدهى كارگران به شركت تعاونى

3/22 پرداخت اقساط وام مسكن
3/25 پرداخت ماليات حقوق ودستمزد به وزارت اقتصاد ودارائى

3/28 پرداخت مبلغ 400/000 ريال به كارگران بابت بخشى از پاداش 
مطلوبست :

1.ثبت ليست حقوق ودستمزد خردادماه
2.ثبت مربوط به تسهيم دستمزد

3.ثبتهاى مربوط به پرداخت دستمزد وكسورمربوط به آن.
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فصل پنجم 
كنترل هزينه هاى سربار

هدفهاى رفتارى :
درپايان فصل ( كنترل هزينه هاى سربار) . از فراگيران انتظار مى رود :

1ـ هزينه هاى سربار و اينكه به چه دليل هزينه هاى سرباربايد كنترل شوند را توضيح دهند .
2ـ  سربارپيش بينى شده ولزوم برآورد آنرا شرح دهند .

3ـ هزينه هاى واقعى سربار را باذكر سه مثال توضيح دهند .
4ـ طبقه بندى هزينه هاى سربار را نام ببرند .

5ـ نحوهء تسهيم هزينه هاى سربارراتوضيح دهد ومبانى تسهيم را براى هرهزينه نام ببرند .
6ـ قادربه انجام تسهيم اوليه هزينه هاى سرباربااستفاده از جدول تعميم اوليه باشد .

7ـ تسهيم ثانويه را تعريف كنند وروشهاى انجام آنرا نام ببرند .
8ـ تسهيم ثانويه را به روش يكطرفه با استفاده از جدول تسهيم ثانويه انجام دهند .

9ـ داليل و هدف هاى پيش بينى هزينه هاى سربارراشرح دهند .
10ـ نرخ جذب سربار را محاسبه نمايند .

11ـ سربارجذب شده را محاسبه كنند .
12ـ سربار جذب شده را در دفاترثبت نمايند .

13ـ هزينه هاى واقعى سربار را دردفاتر ثبت نمايند .
14ـ كسريا اضافه سربار جذب شده را محاسبه نمايند .

15ـ بستن حساب كسر يا اضافه جذب سربارراباحساب يا حسابهاى مربوطه انجام دهند .
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1-5- مفهوم هزينه سربار:
درفصلهاى قبل توضيح داده شد كه هزينه ها را مى توان به دودسته شامل هزينه هاى مستقيم و هزينه هاى غيرمستقيم 
طبقــه بندى نمود. البته بايد توجه داشــت كــه اين نحوه طبقه بندى، مانــع از طبقه بندى هزينه هابه ثابــت، متغير ونيمه 

متغيرنخواهد شد.
هزينه هاى غيرمســتقيم عبارت از هزينه هائى است كه بطورمستقيم درساخت محصول به مصرف نمى رسند و نمى 
توان آنها را به يك محصول ، يك مرحله از توليد و يا يك سفارش خاصي ارتباط داد ونيز بعضى از هزينه هاى مستقيم 

كه سرشكن كردن آنها به محصولى معين ، مرحله اى از توليد و يا سفارشى خاص مقرون به صرفه نباشد.
البته بايد توجه داشــت، كه اگر هزينه اى به صورت مســتقيم به محصول سرشــكن گردد،تمام آن هزينه ســهم آن 
محصول خواهد بود. به عبارت ديگر، هيچ سهمى از آن هزينه به محصوالت يا مراحل ديگر تعلق نمى گيرد. ولى اگر 
هزينه اى به طور غيرمستقيم (ازطريق تسهيم هزينه هاى سربار) سرشكن گردد، به صورت يكنواخت به تمام محصوالت 

سرشكن خواهد شد.
به عنوان مثال، بعضى ازهزينه هائى كه با محصوالت ارتباط مستقيم ندارند. عبارتنداز:

هزينه بيمه هاى اجتماعى ســهم كارفرما، هزينه بيمه ســاختمان وتاسيســات كارخانه ، هزينه بيمــه بيكارى ، هزينه 
اســتهالك ماشــين آالت كارخانه ، هزينه اســتهالك يا اجاره ســاختمان كارخانه وهزينه برق مصرفى وبرق صنعتى 
كارخانه نيزدرگروه هزينه هاى ســربارطبقه بندى مى شوند. بعضى از هزينه هاى مستقيم هم به علت ناچيز بودن مبلغ و 
مقرون به صرفه نبودن تســهيم در گروه هزينه هاى ســربار طبقه بندى مى شوند كه به عنوان مثال از چسب ، ميخ ، نخ و 

پيچ ومهره مى توان نام برد.
بهاى تمام شده محصول از سه عامل تشكيل مى شود كه سربار ساخت يكى ازآن عوامل است به همين جهت بايد 

مانند مواد اوليه و دستمزد مستقيم، شناسائى و كنترل شود.
ســرباراز هزينه هاى غيرمستقيم مختلف تشكيل مى گردد. بنابراين ابتدا هزينه هاى سربارشناسائى شوند. اين عمل به 

دوصورت انجام مى پذيرد:

الف ـ شناســائى قبل از انجام هزينه :دراكثرموسســات توليدى قبل از شــروع هردوره مالى هزينه هارا پيش بينى يا 
برآورد مى نمايند. اين پيش بينى موجب مى شــود كه قبل از اقدام به توليد، بهاى تمام شــده محصوالتى كه درآينده 

ساخته مى شوند تاحدودى مشخص گردد.
ب ـ شناسائى بعدازانجام هزينه : اين عمل درطول دوره و يا درپايان دوره مالى پس از اينكه هزينه به مصرف رسيد 

انجام مى شود. كه به آن شناسائى هزينه هاى واقعى مى گويند.


