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نکات�کلیدی�فصل�هفتم��
 ســاعات کار عوامــل تولیــد نشــان دهنده میــزان ســاعات کار 

افــراد از روی کارت ســاعت اســت.
 حقــوق ناخالــص بعــد از تعییــن کســورات بیمــه و مالیــات به 

صــورت خالــص پرداخــت می شــود.
 ثبت هزینه دستمزد:

کنترل دستمزد ××
دستمزد پرداختنی ××   

 هزینــه دایــره حســابداری صنعتــی در یــک واحــد تولیــدی 
ــه محصــول می باشــد. ــی از هزین ــل و جزئ ــه تبدی هزنی

 ثبت تخصیص هزینه دستمزد:
کار در جریان ساخت ××

کنترل سربار        ××

کنترل دستمزد ××   

نکات�کلیدی�فصل�پنجم��

 بهای تمام شده کاالی فروش رفته در مؤسسات تولیدی:

بهــای تمــام شــده موجــودی کاالی ســاخته شــده انتهــای دوره – 

بهــای تمــام شــده تولیــد طــی دوره + موجــودی کاالی ســاخته 

شــده ابتــدا دوره

 گــردآوری اقــام بهــای تمــام شــده را می تــوان بــه صــورت 

دائمــی و ادواری ارائــه کــرد.

 تفــاوت صــورت ســود و زیــان مؤسســه تولیدی بــا بازرگانی در 

رقــم بهــای تمــام شــده کاالی ســاخته شــده اســت کــه جایگزیــن 

رقــم بهــای تمــام شــده کاالی خریــداری شــده می شــود.

 مانــده پایــان دوره حســاب موجــودی کار در جریــان ســاخت 

ــوده و در صــورت بهــای کاالی ســاخته شــده و  دارایــی جــاری ب

ــرد. ــرار می گی ــه ق ترازنام

نکات�کلیدی�فصل�سوم��

ــی شــامل بهــای تمــام  ــان در مؤسســات خدمات  کار در جری

ــردد. ــه می گ ــه مشــتریان ارائ ــه ب ــی اســت ک شــده خدمات

ــردد  ــد کســر گ ــات از درآم ــام شــده خدم ــای تم ــی به  وقت

ســود ناویــژه بــه دســت می آیــد و زمانــی کــه هزینه هایــی را کــه 

ــوط نیســتند را از آن کــم کنیــم ســود  ــه خدمــت خاصــی مرب ب

ــد. ــه دســت می آی ــی ب عملیات

 طــرف بســتانکار ثبــت تســهیم ســربار سفارشــات مختلــف 

کنتــرل ســربار اســت.

 هزینه هــای دوره در شــرکت خدماتــی هزینه هایــی هســتند 

کــه مســتقیماً قابــل تخصیــص بــه خدمــت خاصــی نباشــند.

 در صــورت ســود و زیــان مؤسســات خدماتــی از عنــوان بهای 

تمــام شــده خدمــات فــروش رفتــه اســتفاده می شــود.

نکات�کلیدی�فصل�اول��

 حســابداری مالــی مــورد اســتفاده افــرادی خــارج از ســازمان 

می باشــد ماننــد تحلیل گــران مالــی اتحادیه هــای کارگــری و 

ســرمایه  گذاران.

ــه در صــورت ســود و  ــروش رفت  بهــای تمــام شــده کاالی ف

ــان اولیــن مرجــع دریافــت اطاعــات اســت. زی

 یکــی از تفاوت هــای ارزش گــذاری اســت کــه در حســابداری 

مالــی از اندازه گیــری فیزیکــی یــا مالــی اســتفاده می شــود.

 نگهــداری روش هــای مثــل Jit )تولیــد بــه هنــگام( بــر اهمیت 

حســابداری بهــای تمــام شــده افزوده اســت.

 مــواد مســتقیم یــا غیرمســتقیم، هزینــه برق، آب و اســتهاک 

ماشــین آالت جزء ســربار نیســت.
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نکات�کلیدی�فصل�هشتم��

 اقــام بهــای تمــام شــده ســربار براســاس نــوع رفتــار شــامل 

ــت و اقــام نیمه متغیــر می باشــد. اقــام متغیــر ـ اقــام ثاب

ــه هــر واحــد از کاالی تولیــد  ــوط ب  رقــم ســربار متغیــر مرب

ــت اســت. ــد ثاب ــف تولی ــر مختل شــده در ازای مقادی
سربار تخمینی 

=
سطح فعالیت  تخمینی 

نرخ جذب سربار برای یک ساعت کار 
یا یک واحد تولید

 ســاعات کار × نــرخ جــذب ســربار = ســربار جذب شــده واقعی

 مــواد و دســتمزد غیرمســتقیم، بــرق، آب کارخانــه، عــوارض 

ــه می باشــد. ــه از مــوارد ســربار عمومــی کارخان و اجــاره کارخان

ــه حســاب  ــی ب  اقــام واقعــی ســربار در طــی یــک دوره مال

کنتــرل ســربار منظــور می شــود کــه قبــًا در حســاب هایی مثــل 

کنتــرل دســتمزد، هزینــه اســتهاک منظــور شــده بودنــد.

نکات�کلیدی�فصل�ششم��
شــامل  خریــد  ســفارش  اطاعاتــی  اصلــی  فرم هــای   
درخواســت خریــد = ســفارش مــواد و رســید انبــار اســت.

ثبت موجودی کاال در نظام ادواری:
خرید مواد ××

بستانکاران ××   
ثبت موجودی کاال در نظام دائمی:

موجودی مواد ××
بستانکاران ××   

 برگ درخواســت خرید مواد ســندی مکتوب اســت که توســط 
متقاضــی مــواد و کاال پــر شــده و بــه انبــار تحویــل داده می شــود.

ثبت مصرف مواد در نظام دائمی:
کار در جریان ساخت ××

موجودی مواد ××   

نکات�کلیدی�فصل�چهارم��

 دو نظــام کــه در مؤسســات بازرگانــی بــه کار بــرده می شــود 

: مل شا

نظام دائمی بهای تمام شده موجودی ها

نظام ادواری بهای تمام شده موجودی ها

 عیــب اصلــی نظــام دائمــی افزایــش حجــم عملیــات 

ــت. ــروش اس ــد و ف ــات خری ــدد دفع ــورت تع ــرداری در ص دفت

= بهای تمام شده کاالی فروش رفته 

موجــودی انتهــای دوره – خریــد خالــص طــی دوره + بهــای تمــام 

ــده موجودی اول دوره ش

 روش های مورد استفاده برای تعیین بهای تمام شده:

1- شناسایی ویژه  Lifo -3   FiFo -2  4- میانگین

نکات�کلیدی�فصل�دوم��

 اقامــی از بهــای تمــام شــده کــه مســتقیماً در تولیــد 

محصــول دخالــت ندارنــد ســربار تولیــد نامیــده می شــود.

ــا حجــم  ــت بهــای تمــام شــده رابطــه مســتقیم ب  اقــام ثاب

تولیــد نــدارد و در محــدود معینــی از تولیــد مقــدار آن هــا ثابــت 

می مانــد.

دستمزد مستقیم + مواد مستقیم = بهای اولیه

سربار ساخت + دستمزد مستقیم = بهای تبدیل

ســربار + دســتمزد مستقیم + مواد مستقیم = بهای تمام شده تولید

 هزینــه فرصــت از دســت رفتــه منافــع حاصــل از راه کارهــای 

جایگزیــن راه کار انتخــاب شــده توســط مدیــر اســت.
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نکات�کلیدی�فصل�چهاردهم��

ــت  ــه مدیری ــک ب ــده کم ــام ش ــای تم ــرل به ــدف از کنت  ه

ــن و  ــت ممک ــن قیم ــه کم تری ــات ب ــا خدم ــد کاال ی ــر تولی در ام

ــده اســت. ــن ش ــش تعیی ــی از پی ــتانداردهای کیف ــق اس برطب

 اســتانداردهای دســتمزد مســتقیم شــامل )کارآیــی( مقــدار 

ــود. ــتمزد می ش ــرخ دس کار و ن

 فرمول مغایرت در مصرف مواد

  بهای استاندارد × )مقدار واقعی – مقدار استاندارد(

 فرمول مغایرت در قیمت مواد

مقادیر واقعی × )بهای تمام شــده واقعی – بهای تمام شــده استاندارد(

 فرمول مغایرت در کارآیی نیروی کار مستقیم:

ــرخ  ــی( × ن ــاعت کار واقع ــتاندارد ـ س ــتقیم کار اس ــاعت مس )س

ــتاندارد ــتمزد اس دس

 در ثبــت انتقــال بهــای تمــام شــده ســاخته شــده از دپارتمان 

ــه انبــار موجــودی کاالی ســاخته شــده بدهــکار و کار در  آخــر ب

جریــان دپارتمــان آخــر بســتانکار می شــود.

 اســاس محاســبات روش میانگین تقســیم حاصل جمع عناصر 

هــم نــام بهای تمام شــده بــر معادل واحدهای تکیمل شــده اســت.

 یــک بهــای واحــد بــرای محاســبه بهــای تمــام شــده کاالی 

انتقالــی از یــک دپارتمــان بــه دپارتمــان بعــد یــا انبــار اســتفاده 

می شــود خــواه آن کاال کاالی تکمیــل شــده از محــل کار در 

جریــان ســاخت ابتــدای دوره باشــد یــا کاالیــی کــه در طــی دوره 

شــروع و تکمیــل شــده باشــد.

 تفکیــک ارقــام مانــده ابتــدای دوره حســاب کار در جریــان را 

می تــوان گــزارش بهــای تمــام شــده همــان مــاه بــه دســت آورد.

نکات�کلیدی�فصل�یازدهم��

ــورد  ــن وارده در م ــادره از اولی ــن ص ــن و اولی  روش میانگی

ــای  ــر به ــدای دوره ب ــان ابت ــای کار در جری ــذاری به ــوه اثرگ نح

ــد.  ــده می باش ــل ش ــده کاال تکمی ــام ش تم

 
سربار + دستمزد + بهای تمام شده مصرفی =

 فرمول کار در جریان ساخت انتهای دوره دپارتمان دوم به بعد =

+ مــواد اولیــه اضافــه شــده + بهــای تمــام شــده دپارتمــان قبلــی 

دســتمزد و ســربار ایــن دپارتمــان

ــه  ــده ب ــور ش ــای منظ ــهیم هزینه ه ــوه تس ــش نح  در بخ

در  کار  تشــکیل دهنده  اجــزای  می تــوان  دپارتمــان  حســاب 

ــرد. ــخص ک ــای دوره را مش ــاخت انته ــان س جری

فرمول کار در جریان 

ساخت پایان دوره

نکات�کلیدی�فصل�نهم��

 فرمول بهای تمام شده هر واحد کاالی تولید شده =
سربار + مواد مستقیم + دستمزد مستقیم 

تعداد واحدهای تولید شده در آن سفارش

ــای  ــدی از به ــای درص ــر مبن ــروش و اداری ب ــای ف  هزینه ه

ــود. ــبه می ش ــد محاس ــده تولی ــام ش تم

ــد  ــت تولی ــه امضــای مدیری ــد ب ــواد بای ــه درخواســت م  برگ

رســیده باشــد.

 هرگونــه اختــاف بیــن ســربار واقعــی و ســربار منظــور شــده 

در آخــر دوره مالــی تعییــن می شــود.

ــای  ــاخت و به ــان س ــه کار در جری ــواد مســتقیم ب ــای م  به

ــود. ــور می ش ــربار منظ ــاب س ــه حس ــتقیم ب ــواد غیرمس م
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مبانی سازمان مدیریت -فصل :

انتـــشارات طالیـی  
پــــوینداگن دانشاگه    

انتـــشارات طالیـی  
پــــوینداگن دانشاگه

انتـــشارات طالیـی  
پــــوینداگن دانشاگه

انتـــشارات طالیـی  
پــــوینداگن دانشاگه

1 صنعتی     حسابداری 

1 صنعتی     حسابداری 

1 صنعتی     حسابداری 

1 صنعتی     حسابداری 
    فصل : سیزدهم    فصل : چهاردهم

    فصل : دهم    فصل : دوازدهم

1614

1210

 فرمول مغایرت در نرخ دستمزد مستقیم:
)نرخ دســتمزد اســتاندارد – نرخ دســتمزد واقعی( × ساعات کار واقعی 

 فرمول ساعات کار استاندارد
تعداد واحدهای تولید شــده × ســاعات کار اســتاندارد برای هر واحد

 زمانــی کــه امــکان دسترســی بــه فروشــندگان مختلــف مــواد 
بــا نرخ هــای متفــاوت وجــود داشــته باشــد واحــد تــدارکات

 شرکت جوابگوی مغایرت در نرخ مواد خواهد بود.
مغایــرت  نــوع  ســه  بــه  ســربار  مغایــرت  تجربــه  در   
ــت ــرت در ظرفی ــرف 2- مغای ــرت در مص ــم: 1- مغای برمی خوری

3- مغایرت در کارآیی
ــت  ــه مدیری ــک ب ــده کم ــام ش ــای تم ــرل به ــدف از کنت  ه
در امــر تولیــد کاال بــه کم تریــن قیمــت ممکــن و برطبــق 

ــت. ــده اس ــن ش ــش تعیی ــتانداردهای از پی اس

نکات�کلیدی�فصل�سیزدهم��

ــه  ــی ک ــه محصوالت ــت ک ــی اس ــن معن ــه ای ــو ب  روش فایف

زودتــر وارد چرخــه تولیــد می شــوند زودتــر از بقیــه هــم تکمیــل 

می شــوند.

 روش فایفو زمانی به کار می رود که:

الــف( نوســانات عمــده نــرخ مــواد، دســتمزد و ســربار از یــک دوره 

بــه دوره بعــد منتقــل شــود.

ب( کار در جریــان ابتــدای دوره درصــد باالیــی از کار در جریــان 

ســاخت را تشــکیل دهــد.

  هنــگام فــروش کاالی ســاخته شــده حســاب کاالی ســاخته 

شــده بســتانکار می شــود.

روش میانگیــن بــه تک تــک عناصــر بهــای تمــام شــده کار در 

جریــان ابتــدای دوره اشــاره دارد.

نکات�کلیدی�فصل�دوازدهم��

ــده  ــام ش ــای تم ــردن به ــع ک ــن جم ــاس روش میانگی  اس

اقــام متناظــر کار در جریــان ابتــدای دوره و مصرفــی طــی دوره و 

سرشــکن کــردن جمــع بهــای تمــام شــده بــر معــادل واحدهــای 

تکمیــل شــده طــی دوره اســت.

 فرمول بهای تمام شده کاالی تکمیل شده انتقالی:

بهای تمام شده کاالی 
در جریان پایان دوره 

بهای کل کاالی تکمیل 
شده دوره جاری +

ــات  ــا ملزوم ــچ ی ــل پی ــی مث ــام جزئ ــاژ اق  در کارگاه مونت

جوشــکاری مــواد اولیــه مســتقیم نمی باشــند و بــه حســاب 

ســربار منظــور می شــوند.

نکات�کلیدی�فصل�دهم��

 هزنیه یابــی مرحلــه ای مربــوط بــه زمانــی اســت کــه تولیــد 

کاال بــه صــورت مــداوم یــا تیــراژ بــاال صــورت گیــرد.

ــان  ــاب کار در جری ــد حس ــتمزد تولی ــع دس ــت توزی  در ثب

ــود. ــتانکار می ش ــتمزد بس ــرل دس ــکار و کنت ــاخت بده س

فرمول:

بهای تمام شده مواد مصرفی  طی دوره 
مواد مصرفی هر واحد کاال=

واحدهای معادل برای مواد

دستمزد اضافه شده طی دوره
دستمزد هر واحد کاال=

واحدهای معادل برای دستمزد

سربار اضافه شده طی دوره
سربار هر واحد کاال=

واحدهای معادل برای سربار
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گان  زجوات و نموهن  آیا میدانستید با عضویت رد سایت زجوه بان میتوانید هب صورت رای
گاهی را دانلود کنید ؟؟  سواالت دانش

 فقط کافیه روی لینک زری رضهب زبنید
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇 

 ورود هب سایت زجوه بان
Jozveban.ir 
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