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  به نام خداوند بخشنده مهربان

  هزینه یابی سفارشات(تعیین بهاي تمام شده سفارشات)

سیستم هزینه یابی سفارشات عمدتاً براي مواردي مناسب است که محصوالت تولید شده از لحاظ مواد مورد 

  نیاز با یکدیگر متفاوت هستند.مصرف و کار مورد 

نمونه هایی از شرکتهاي تولیدي که هزینه یابی سفارشات در مورد آنها کاربرد دارد عبارتند از: مقاطعه کاري 

  ساختمان، کشتی سازي و هواپیما سازي، چاپ، شرکت هاي امور مهندسی...

مزد یعنی مواداولیه مستقیم، دست بهاي تمام شدهدر سیستم هزینه یابی سفارشات، اطالعات سه عنصر اصلی 

جمع آوري می شوند. بهاي تمام شده ي هر سفارش از طریق، مستقیم و سربارکارخانه براساس سفارشات 

  تقسیم جمع بهاي تمام شده ي آن سفارش برتعداد واحدهاي تولید شده در آن سفارش به دست می آید.

  یابی سفارشات: ههزین

  سفارشات تعیین بهاي تمام شده ي هر سفارش جداگانه هست.هدف اصلی در هزینه یابی 

حساب کار در جریان ساخت سفارش مرکز تجمع اقالم بهاي تمام شده ي مربوط به یک سفارش معین است و 

مانده ي مجموعه ي حسابهاي کار در جریان سفارش ها، نشان دهنده مانده ي کار در جریان ساخت کل واحد 

  ت.تولیدي درزمان معین اس

  بررسی میکنم انواع ثبت ها را در هزینه یابی سفارشات:

  ثبت در زمان خرید مواداولیه:

  ×××موجودي مواداولیه(کنترل مواد)

  ××× حسابهاي پرداختنی(یا وجه نقد)          
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  ثبت در زمان صدور مواداولیه از انبار جهت تولید:

  ×××سفارش کار در جریان ساخت

  ×××کنترل سربار

  ×××مواداولیهموجودي               

  ثبت مربوط به دستمزد سفارشات(دوثبت دارد):

  ثبت اول: 

  ×××کنترل دستمزد

  ×××دستمزد پرداختنی          

  ثبت دوم:

  ×××کار در جریان ساخت سفارش

  ×××کنترل سربار

  ×××کنترل دستمزد              

  ثبت در زمان ایجاد سربار واقعی:

  ×××کنترل سربار

  ×××حسابهاي مختلف          

  جذب شده:ثبت در زمان سربار 

  ×××کار در جریان ساخت سفارش

  ×××کنترل سربار              
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  ثبت در زمان تکمیل سفارش:

  ×××موجودي کاالي ساخته شده

  ×××کار در جریان ساخت سفارش              

  ثبت در زمان فروش کاال:

  دو ثبت دارد:

  ثبت اول:

  ××× حسابهاي دریافتنی(یا وجه نقد)

  ×××فروش کاال

  ثبت دوم:

  ×××فروش رفته بهاي تمام شده کاالي

  ×××موجودي کاالي ساخته شده            

اطالعات برگه هاي ساعت کار سفارش نشان دهنده اینست که هر یک عوامل انسانی تولید یا نیروي کار  نکته:

  واحد تولیدي چه مقدار از وقت خود را صرف کار روي چه سفارشی کرده اند.

کارت بهاي تمام شده ي سفارش محل تجمع تمامی اطالعات اصلی مربوط به یک سفارش معین است و  نکته:

شامل اطالعات مربوط به ویژگیهاي خاص هر سفارش واقالم بهاي تمام شده آن و گاه ارقامی در مورد قیمت 

  فروش سفارش و حتی سود حاصل از آن است.

  :ضایعات تولید در سیستم هزینه یابی سفارشات

در سیستم هزینه یابی سفارشات ضایعات اگر عادي باشد موجب افزایش بهاي تمام شده سفارش یا سفارشات 

مربوطه می شود. بهاي تمام شده مواد، دستمزد، سربار موجود در کاالي ضایع شده در طرف راست حساب 

  منظور می گردد.کار در جریان ساخت منظور شده و در بهاي تمام شده ي سفارش یا سفارشات مربوط 
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در زمان ارسال کاالي تکمیل شده به انبار و لزوم تعیین بهاي تمام شده ي سفارش تکمیل شده دو حالت ممکن 

  است بوجود آید:

کاالي ضایع شده و منظور شده به بدهکار حساب کار  در جریان ساخت کالً از بین رفته تلقی  حالت اول:

  ندارد.می شود و هیچگونه ارزش بازیافتی 

  کاالي ضایع شده داراي ارزش قابل بازیافت می باشد و می توان آن را به فروش رساند. حالت دوم:

  ضایعات تولید می رسیم:حال به ثبت هاي مربوط به 

  ثبت در زمان انتقال کاالي ساخته شده به انبار:

  ×××موجودي کاالي ساخته شده

  ×××ضایعات قابل بازیافت

  ×××سفارشکار در جریان ساخت             

  ثبت در زمان فروش ضایعات به بیش از ارزش قابل بازیافت تخمینی:

  ×××وجه نقد

  ×××ضایعات قابل بازیافت          

  ×××درآمدهاي متفرقه          

  در پایان توضیحات ارائه شده الزم می دونم براي درك بیشتر موضوع یک مثال بیان کنم:

 سکونی،پروژه م دوبراي ساخت  ،استفاده می کند اتسیستم هزینه یابی سفارشاز شرکت پارس که  مثال:

  به وقوع پیوسته است: 1392سال در رویدادهاي ذیل 

  ریال بصورت نسیه 276,500خرید مصالح ساختمانی(مواداولیه مستقیم) 

  درخواست مواداولیه مستقیم و هزینه دستمزد پرداختنی براي دو سفارش فوق عبارتند از:

  ریال 38,700دستمزد مستقیم:ریال/  65,200کار در جریان ساخت(سفارش اول)/ مواد مستقیم:   
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  ریال 47,600ریال/ دستمزد مستقیم: 75,500کار در جریان ساخت(سفارش دوم)/ مواد مستقیم:   

  هزینه هاي سربار انجام شده:

  ریال 16,800حقوق پرداختنی سرپرست: 

  ریال 8,250بیمه منقضی شده: 

  ریال 6,200هزینه اجاره تجهیزات: 

  ریال 4,950 استهالك تجهیزات(ساختمانی):

  مفروضات:

ریال از سفارش  185,000ریال از سفارش اول و 145,000 و مبلغ ندسفارش اول و دوم تکمیل شده ادو هر  -

  دوم نقداً دریافت شده است.

  هزینه دستمزد مستقیم جذب شده است. %35ربار بر اساس س -

 ثبت روزنامه مثال فوق:

  مصالح خریداري شده)(اول:ثبت 

  ریال 276,500مواد کنترل 

  ریال 276,500پرداختنی حسابهاي           

  محاسبه مواداولیه)(دوم:ثبت 

  ریال 65,200 )لاوسفارش (در جریان ساخت کار 

  ریال 75,500 )دومسفارش (در جریان ساخت کار 

   ریال 140,700مواداولیهکنترل                            
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  سوم:ثبت 

  ریال 86,300دستمزد کنترل 

  ریال 86,300پرداختنی دستمزد             

  )و دستمزد مستقیم محاسبه حقوق(چهارم:ثبت 

  ریال 38,700 )سفارش اول(در جریان ساخت ار ک

  ریال 47,600 )دومسفارش (در جریان ساخت ار ک

  ریال 86,300دستمزد ل کنتر                

  (هزینه هاي صورت گرفته)پنجم: ثبت 

  ریال 36,200سربار کنترل 

  ریال 36,200مختلف حسابهاي           

  )4,950+6,200+8,250+16,800حاصل جمع(ز ا

  محاسبه سربار)(ششم:ثبت 

  ریال 13,545 در جریان ساخت(سفارش اول)کار 

  ریال 16,660 در جریان ساخت(سفارش دوم)کار 

  ریال 30,205سربار کنترل                 

  ریال) 16,660=  %35 × 47,600 ریال و 13,545 = %35 × 38,700(روش محاسبه 
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  (محاسبه بهاي تمام شده)هفتم: ثبت 

  ریال 117,445تمام شده کاالي ساخته شده سفارش اول هاي ب

  ریال 117,445در جریان ساخت سفارش اول ر کا              

  ریال 139,760 دومتمام شده کاالي ساخته شده سفارش هاي ب

  ریال 139,760یان ساخت سفارش دوم در جرکار               

  ریال) 139,760=  16,660+  47,600+  75,500و ریال 117,445=  13,545+  38,700+  65,200همحاسبروش (

  دو ثبت دارد) (:هشتمثبت 

  ریال 330,000نقد وجه  -الف

  ریال 330,000کاال فروش                  

   257,205تمام شده کاالي فروش رفته بهاي  -ب

  ریال 117,445تمام شده کاالي ساخته شده سفارش اول هاي ب            

  ریال 139,760 دومتمام شده کاالي ساخته شده سفارش هاي ب             

  

  

  

  

  

  ا... التوفیقمن و

 شاه سیاهامیر 


