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1حسابداری صنعتی 

دکتر زینب بارانی: مدرس



فصل اول

نه هاطبقه بندی هزیکلیات، مفاهیم و 



(  هحسابداري بهاي تمام شد)صنعتی حسابداريتعریف

عجم،شناختآنوظیفهکهشودمیاطالقحسابداریازایشاخهبه
تمامبهایعواملبهمربوطاطالعاتگزارشگریوپردازش،آوری
ارائههمچنینوخدماتومحصوالتشدهتمامبهایمحاسبهوشده
گزارشتحلیلوتجزیهطریقازتولیدشدهتمامبهایتقلیلهایروش
باشدمیها



کاربردهای حسابداری بهای تمام شده

زمینهدودر«شدهتمامبهایحسابداری»سیستمازآمدهبدستاطالعات
.شودمیگرفتهبکار«مدیریتحسابداری»و«مالیحسابداری»

در«رفتهفروشکاالیشدهتمامبهای»تعیینبرایمالیحسابداریدر
در«جنسیموجودیهای»شدهتمامبهاینیزوزیانوسودحسابصورت
.شودمیاستفادهترازنامه

ویژهتصمیماخذجهتمدیریتبهدهیگزارشبرایمدیریتحسابداریدر
.شودمیاستفادههاقسمتمدیرانعملکردارزیابینیزو

بنابراین
»بخـشدواستفادهموردایپایهاطالعات«شدهتمامبهایحسابداری»

.نمایدمیتامینرا«مدیریتحسابداری»و«مالیحسابداری



:  ارتباط بخش های سه گانه حسابداری را نشان میدهد 1-1نمودار شماره 

سیستم کلی حسابداری
بخشی از سیستم اطالعاتی مدیریت

حسابداری بهای تمام شده
ریبخشی از سیستم کلی حسابدا

حسابداری مالی
عهده دار تهیه صورتهای مالی اساسی و سایر 

گزارش های مالی

استفاده کنندگان برون سازمانی
سرمایه گذاران اعتبار دارندگان و سایر افراد برون

سازمانی

حسابداری مدیریت
عهده دار تهیه اطالعات الزم برای برنامه ریزی و کنترل

عملیات

استفاده کنندگان درون سازمانی مدیران در تمامی 
سطوح

1-1نمودار 



1-2نمودار شماره 
:تفاوت های حسابداری مدیریت و حسابداری مالی را نشان می دهد 

1-2نمودار 

حسابداری صنعتی   حسابداری مالی 
سازمانیارائه اطالعات به استفاده کنندگان درون ارائه اطالعات به استفاده کنندگان برون سازمانی

بستگی به نیاز مدیریت دارد گزارش ها محدود به صورت های مالی اساسی است 

استاندارد خاصی وجود ندارد  رعایت استاندارد های حسابداری 

گزارش ها می تواند روزانه ، هفتگی ، ماهانه باشد گزارش ها عمدتا مربوط به یک سال است 

باشد.. ومی تواند عالوه بر ریال برحسب وزن ، حجم واحد اندازه گیری گزارش ها ریالی  است

بیشتر بر قیمت روز و قیمت های آتی تاکید دارد گزارش ها بر حسب بهای تمام شده تاریخی است

. گزارش ها عمدتا آینده نگر هستند  گزارش ها عمدتا گذشته نما هستند  

گزارش ها عمدتا جزئی نگر هستند   گزارش ها عمدتا کلی نگر هستند  



: تفاوت بهای تمام شده ، هزینه و زیان 

دیگرمنابعیامنبعکسبجهتدرشدهصرفمنابع:شدهتمامبهای

منافعکه(درآمد)منفعتکسبجهتدرمنابعدادندستاز:هزینه

ساسابروندارندآتیمنافعهاهزینه–اندشدهمنقضیکامالشدهکسب

زیانوسودبهشوندمیتحملکهایدورههماندر،بالدرنگشناختاصل

الوصولمشکوکمطالباتهزینه.شوندمیمنظور

رعادیغیضایعات.منفعتگونههرکسببدونمنابعرفتندستاز:زیان



مقایسه بهای تمام شده و هزینه 



مقایسه هزینه و زیان



هزینه یابی

اشدفرایند تعیین بهای تمام شده کاال و یا خدمات می ب

ارد حسابداری صنعتی عمدتا بر هزینه یابی تاکید د.



موضوع هزینه یابی

ای تمام چیزی که در هزینه یابی به دنبال تعیین به
ام شده آن هستیم ، اصطالحا موضوع هزینهه یهابی نه   

.دارد 
ک موضوع هزینه یابی ممکن است یک پروژه ، ی

.  فعالیت ، یک محصول و امثال آن باشد 
 وع در حسابداری صنعتی موسسات تولیدی موضه

.هزینه یابی ، محصول یا کاالست 
نهه  در حسابداری سنجش مسئولیت ، موضوع هزی

.یابی معموال یک واحد ، بخش یا دپارتمان است 



مرکز هزینه

مهی  جایی است که مسئول کنترل هزینه های مربوط به خود

.... مانند دایره مونتاژ ، دایره رنگ کاری و .  باشد 

آن مدیر هر قسمت یا بخش ، مسئول هزینه های  مربوط به

. بخش است 



انباشت و تخصیص هزینه

 در هر سیستم حسابداری صنعتی بطور معمول دو مرحله وجود دارد:

هزینه ها جمع آوری و تعیین می گردد–انباشت هزینه 1)

ابی هزینه های انباشته شده به موضهوع هزینهه یه   –تخصیص هزینه 2)

.  اختصاص داده می شود 

 یم تسهه و یها  رهگیهری هزینهه   تخصیص هزینه ممکن است از طریق

.صورت گیرد هزینه 



طبقه بندی هزینه ها بر اساس ماهیت هزینه

د هزینه هایی است که بهای تمام شهده تولیهد را تیهکیل مهی دهه     : هزینه محصول ( 1
زینهه  ههد  ه اینکه بهای تمام شده محصول را چه هزینه هایی تیکیل می دهد بستگی بهه  

یهده  محصول از ابتدا تا انتها یک زنجیره را طی می دهد که زنجیهره ارزش نام . دارد یابی 
.می شود 

هزینه محصول است  کل زنجیره : باشد قیمت گذاری هد  هزینه یابی 
هزینه محصول است سه عامل اول زنجیره : باشد مقاصد مالیاتی هد  هزینه یابی 
هزینه محصول است  تولیدهزینه: باشد گزارشگری مالی هد  هزینه یابی 

دتا برخال  هزینه های محصول از نوع بهای تمام شده نیسهتند بلکهه عمه   : هزینه دوره ( 2

.می شوندهزینه های عمومی و اداری و فروش هزینه هستند و منافع آتی ندارند و شامل 



تطبقه بندی هزینه ها بر اساس عملکرد مدیری

هزینه های تولید ) 1

هزینه های عمومی و اداری  2)
هزینه های توزیع و فروش 3)



ه طبقه بندی هزینه ها بر اساس دوره های انتفاع از هزین

هزینه های جاری ) هزینه هایی هسهتند کهه   : 1
هزینهه ههای  : منافع آنها فقط به یک دوره مربوط می شود 

عمومی ، اداری و فروش  

هزینهه ههایی   : هزینه های سرمایه ای 2)
ابت  دارایی های ث: هستند که دارای منافع آتی هستند مانند 

        هزینه ههای جهاری از نهوع هزینهه هسهتند و هزینهه ههای
. سرمایه ای از نوع بهای تمام شده 



طبقه بندی هزینه ها بر اساس رفتار هزینه
 عامهل  عکس العمل هزینه ها نسبت به تغییهرات : رفتار هزینه

هزینه است
ا در هزینه هایی هستند که مبلغ کهل آنهه  : هزینه های متغیر1)

ای ههر  اثر تغییرات عامل هزینه تغییر می کند ، ولی نرخ آنهها بهر  
غیهر  هزینه متغیر کل و هزینه مت. واحد از عامل هزینه ، ثابت است 

:هر واحد در نمودار های ذیل نیان داده شده است 



طبقه بندی هزینه ها بر اساس رفتار هزینه

هزینه های ثابت ) ها در هزینه هایی هستند که مبلغ کل آن: 2
مهی  یک دامنه مربوط ، در اثر تغییرات عامل هزینه تغییهر ن 

کند ، ولی نرخ آن برای هر واحهد از عامهل هزینهه ، متغیهر     
. است 

o عبارت است از حهد فاصهل بهین حهداقل و     : دامنه مربوط
ییهر  حداکثر عامل هزینه که در آن مبلغ کل هزینهه ثابهت تغ  

.  نمی کند 
ان هزینه ثابت کل و هزینه ثابت هر واحد در نمودار های ذیل نیه 

:داده شده است 



طبقه بندی هزینه ها بر اساس رفتار هزینه

هزینه های نیمه متغیر) ی از هزینه هایی هستند کهه بخیه  : 3
نهه  مثهل هزی . آنها ثابت و بخش دیگری از آنها متغیر اسهت  

خهش  آب ، برق و تلفن که بخش ثابت آن همان آبونمان و ب
متغیر آن تابع میزان مصر  است 

 تلط هزینه مخلوط یا مخه به هزینه های نیمه متغیر اصطالحا
نیز می گویند 

ههای  هزینه نیمه متغیر کل و هزینه نیمه متغیر هر واحد در نمودار
ذیل نیان



:اقالم بهای تمام شده 

بهای تمام شده محصول در موسسات تولیدی را نشان می 1-3نمودار 
: دهد 

بهای تمام شده
یمدستمزد مستق

م هزینه های غیر مستقی
(ارهزینه های سرب)تولید

مواد مستقیم

یدهزینه های مستقیم تول

مدستمزد غیرمستقی

مواد غیر مستقیم

مسایر هزینه های غیر مستقی

1-3نمودار 



ولطبقه بندی هزینه ها بر اساس ارتباط با محص

یهری  هزینه هایی هستند که رهگ: هزینه های مستقیم 1)
.یا ردیابی آنها از نظر اقتصادی ، عملی باشد 

:از نظر اقتصادی ، عملی باشد یعنی •
 فزونی منافع بر مخارج
 موضوع دارای اهمیت نسبی باشد
 ثر باشد یعنی بطور بالقوه در تصمیم گیری مو–موضوع مربوط باشد.

رهگیری هزینه هایی هستند که: هزینه های غیر مستقیم1)
هیم یا ردیابی آنها از نظر اقتصادی ، عملهی نیسهت و تخصهیص آنهها از طریهق تسه      

زینهه  مثل هزینه برق مصرفی ، هزینه حقوق سرپرست کارگهاه ، ه . صورت می گیرد 
د مواد کمکی ، هزینه اجاره کارگاه و هزینه استهالک ماشهین آالت در کارگهاه تولیه   

صندلی چوبی 



طبقه بندی هزینه ها با توجه به زمان وقوع آنها  



عوامل بهای تمام شده  



عوامل بهای تمام شده  



بهای اولیه و بهای تبدیل 



بهای اولیه و بهای تبدیل 



بهای اولیه و بهای تبدیل 



فصل دوم

نترلگزارشات هزینه برای برنامه ریزی و ک



مقدمه

اتیگزارشماههرپایانیامالیدورههرپایاندرتولیدیهایشرکت
یاومالیدورهعملکردتحلیلوتجزیهجهتکهنمایندمیتهیهرا
نای.گیردمیقراراستفادهموردآتیهایریزیبرنامهمنظوربه

:ازعبارتندهاگزارش

موادمصرفگزارش-1
شدهساختهکاالیشدهتمامبهایگزارش-2
رفتهفروشکاالیشدهتمامبهایگزارش-3
زیانوسودصورت-4



گزارش مصرف مواد

مامتبهایدهندهتشکیلعواملترینمهمازیکیمواد
دلیلهمینبهباشد،میمحصولشده

مدیرانخاصتوجهموردهموارهموادمصرفگزارش
.است

د،خریمدارکواسنادبهتوجهباموادمصرفگزارش
باوخریدبامرتبطهایهزینهها،برگشتیصدور،
یمتهیهدورهپایانودورهاولموجودیگرفتندرنظر
.شود



گزارش مصرف مواد



دهگزارش بهای تمام شده کاالی ساخته ش

دهشساختهمحصوالتشدهتمامبهاینشانگرگزارشاین
:شودمیتشکیلزیرهایقسمتاز.باشدمیدورهطی

شدهمصرفمستقیممواد-1
شدهمصرفدستمزدوحقوق-2
سربارساختهایهزینه-3
ساختجریاندرکاالیموجودی-4



دهگزارش بهای تمام شده کاالی ساخته ش



تهگزارش بهای تمام شده کاالی  فروش رف

:استقسمت5شاملگزارشاین
شدهمصرفمستقیممواد-الف
مستقیمدستمزدوحقوق-ب
سربارساختهایهزینه-ج
ساختدرجریانکاالیموجودی-د
شدهساختهکاالیموجودی-ه



دهگزارش بهای تمام شده کاالی ساخته ش



صورت سود وزیان



2-1مثال 



2-1حل مثال



2-1ادامه حل مثال



2-1ادامه حل مثال



فصل سوم

اقعیسربار پیش بینی شده، جذب شده و و



سربار پیش بینی شده



مبانی جذب هزینه های سربار ساخت



مبانی جذب هزینه های سربار ساخت



مبانی جذب هزینه های سربار ساخت



مبانی جذب هزینه های سربار ساخت



مبانی جذب هزینه های سربار ساخت



مبانی جذب هزینه های سربار ساخت



مبانی جذب هزینه های سربار ساخت



مثال



حل مثال



محاسبه نرخ جذب سربار



مثال



سربار جذب شده



سربار واقعی ساخت



بودجه قابل انعطاف



مثال



حل مثال



حسابداری مواد، دستمزد و سربار: فصل چهارم



حسابداری مواد
:حسابداری مواد در شرکت های تولیدی با دو فعالیت عمده در ارتباط است

:تحصیل مواد-1
شامل بهای خرید بعالوه هزینه های حمل )کلیه هزینه های واقع شده برای تحصیل مواد

. جزء بهای تمام شده مواد خریداری شده منظور می شود( و بیمه مواد خریداری شده
رید  تخفیفات نقدی خرید به عنوان بازیافت بخشی از بهای خرید تلقی شده و از مبلغ خ

. کسر میشود
:هنگام خرید مواد ثبت زیر در دفاتر صورت می گیرد

×کنترل مواد   
×حساب های پرداختنی   

:ام مصرف مواد ثبت زیر در دفاتر صورت می گیردهنگ: مصرف مواد-2
×کاالی درجریان ساخت  
×                  کنترل سربار ساخت      

×کنترل مواد  
.ودهزینه مواد غیرمستقیم به عنوان سربار تلقی و به حساب کنترل سربار منظور می ش



1مثال 



1حل مثال 



فوق العاده اضافه کاری

نرخربمازادمبلغزمان،برمبنایدستمزدوحقوقپرداختهایسیستمدر
شود،میپرداختاضافیکارکردساعتازایدرکهرادستمزدعادی

دهالعافوقکارقانونطبق.نامندمیکاریاضافهالعادهفوقاصطالحا
دستمزدهزینهیعنیاست،عادیدستمزدنرخ%40بابرابرکاریاضافه

دستمزدهزینه%140معادل(روزدرساعت8برمازاد)کاریاضافهساعات
.استعادیکارساعات

عنوانهبتولیدمستقیمکارکنانبهمربوطکاریاضافهالعادهفوقهزینه
.شودمیمنظورساختسربارکنترلحساببهوتلقیغیرمستقیمهزینه



4مثال 



4حل مثال 



حسابداری سربار ساخت
:هزینه های واقعی سربار ساخت

دروع،وقازپسوروزانهشکلبهساختسربارواقعیهایهزینهبامرتبطرویدادهای
وردآوریگبرایمزبورحساب.شودمیثبتساختسربارکنترلعنوانتحتحسابی
ماشینکاستهالغیرمستقیم،موادمانندساختمستقیمغیرهایهزینهتمامیانباشت

.شودمیبردهبکار...وکارخانهساختماناجارهتولیدی،آالت
:ثبت حسابداری مربوط به انعکاس هزینه های واقعی سربار به شرح زیر است

×کنترل سربار ساخت          
×حساب های پرداختنی              
× استهالک انباشته                  



حسابداری سربار ساخت

:سربار جذب شده
موادهزینهمانندسربارجذبمبنایبامرتبطاطالعاتکههنگامیدوره،طولدر

قراردسترسدرماشینکارساعتومستقیمکارساعتمستقیم،دستمزدهزینهمستقیم،
:شودمیمنظوردوایرتولیدهزینهگزارشدرسربارهایهزینهگیرد،می

:ثبت حسابداری مربوط به انعکاس سربار جذب شده به شرح زیر است

×کاالی در جریان ساخت      
×سربار جذب شده              



حسابداری سربار ساخت

بستن سربار جذب شده و تعیین اضافه یا کسر جذب سربار
در پایان دوره، مانده حساب سربار جذب شده با انجام ثبت زیر به حساب کنترل سربار

:ساخت انتقال می یابد

×سربار جذب شده     
×کنترل سربار ساخت    

:بعد از انجام ثبت های باال، حساب کنترل سربار ساخت به شکل زیر خواهد بود



حسابداری سربار ساخت
بستن سربار جذب شده و تعیین اضافه یا کسر جذب سربار

لغ مبلغ بدهکار حساب کنترل سربار ساخت بیانگر هزینه های واقعی سربار ساخت و مب
البته، درمواردی مبالغ دیگری مانند مواد  . بستانکار آن بیانگر سربار جذب شده است

.شودغیرمستقیم برگشتی از خط تولید به انبار نیز به بستانکار این حساب منظور می
آن مانده بدهکار حساب کنترل سربار ساخت بیانگر کسر جذب سربار و مانده بستانکار

بیانگر اضافه جذب سربار است

:اضافه یا کسر جذب سربار درموارد زیر بوجود می آید
.ساعت کار واقعی با ساعت کار بودجه ای تفاوت داشته باشد-1
نرخ هزینه های واقعی سربار ساخت با نرخ از پیش تعیین شده جذب سربار تفاوت  -2

.داشته باشد



حسابداری سربار ساخت

:نحوه حسابداری مبلغ اضافه یا کسر جذب سربار
اگر مبلغ اضافه یا کسر جذب سربار با اهمیت باشد، باید آن را بین بهای

تمام شده کاالی فروش رفته و بهای تمام شده موجودی های پایان دوره  
تخصیص داد،( کاالی در جریان ساخت و کاالی ساخته شده)

ای  اما اگر مبلغ اضافه یا کسر جذب سربار با اهمیت نباشد، باید آن را به به
.تمام شده کاالی فروش رفته منظور نمود



5مثال 

میتولیدجذبمستقیممواد%80براساسسربارتهرانشرکتدر
هزینهسایر.استریال450000مبلغبهشدهمصرفمواد.شود
.استزیرشرحبهسربارواقعیهای

50000شرکتبیمههزینه
60000تولیدیآالتماشیناجاره

20000تلفنوبرقوآب
روزنامهدفتردرالزمهایثبت:مطلوبست



5حل مثال 

80 * %450000
 -                             

                                                            

 -                -         

                                               

                -       

                                                

 -                           -         

                                                             

             -       

                                                    

 

 -     -                                

                                                                   

         -                  

                                                            



5حل مثال 

 -                        

                                                    

                                       

 -                    

                                                     

 -                        

                                                            



حسابداری حقوق و دستمزد
:مرحله صورت می گیرد3حسابداری حقوق و دستمزد اساسا در 

:تهیه لیست حقوق و دستمزد-1
برای انعکاس هزینه حقوق و  . لیست حقوق و دستمزد معموال ماهانه تهیه  میشود

:دستمزد و بدهی های ناشی از آن ثبت زیر در دفاتر صورت می گیرد
×( شامل هزینه های جانبی)کنترل حقوق و دستمزد

×مالیات پرداختنی              
× بیمه پرداختنی                 
×  حقوق و دستمزد پرداختنی    

هزینه های مرتبط با حقوق و دستمزد، شامل فوق العاده اضافه کاری، فوق العاده نوبت کاری، هزینه 
هزینه  های جانبی حقوق و دستمزد ... پاداش کارکنان، دستمزد ایام مرخصی، بیمه تأمین اجتماعی و 

.نامیده میشود
چنان چه هزینه های جانبی حقوق و دستمزد قابلیت رهگیری مستقیم با یک واحد محصول مشخص یا 
یم یک سفارش معین را داشته باشد، به عنوان هزینه مستقیم و در غیراین صورت به عنوان هزینه غیرمستق

.طبقه بندی می شود



حسابداری حقوق و دستمزد
:حقوق و دستمزد( تخصیص)تسهیم -2

ه پس از تهیه لیست حقوق و دستمزد، حقوق و دستمزد و هزینه های مرتبط با آن ب
محصوالت و سفارش های مختلف تخصیص و ثبت زیر در دفاتر صورت می  

:گیرد
×   کاالی در جریان ساخت     
×کنترل سربار                   
×هزینه های اداری و فروش  

×    کنترل حقوق و دستمزد    



حسابداری حقوق و دستمزد
:پرداخت خالص حقوق و دستمزد-3

هنگام پرداخت مبلغ خالص حقوق و دستمزد به کارکنان، ثبت زیر در دفاتر 
:صورت می گیرد

×   حقوق و دستمزد پرداختنی     
×   بانک            

شرکت ها موظفند ظرف مدت یک ماه،مالیات و : پرداخت یا واریز کسورات
بیمه مکسوره از کارکنان را و بیمه سهم کارفرما را به سازمان های ذیربط واریز  

:هنگام پرداخت ثبت زیر در دفاتر صورت می گیرد. نمایند
×مالیات پرداختنی         
×                  بیمه پرداختنی             

×بانک                



2مثال
:به شرح زیر است98هزینه های حقوق و دستمزد مهرماه سال 



2حل مثال 



2ادامه حل مثال 
یکند،نمایمیپرداختکارفرماسهماجتماعیبیمهبابتهاشرکتکهرامبلغی
حقوقنههزیبنابراین.میشودمحسوبشرکتهایهزینهجزءکهاستجانبیهزینه

زددستموحقوقمبلغازبیشمعموالشودمیمتحملشرکتکهدستمزدیو
.استکارکنانبهمتعلقناخالص



3مثال 

%7ومالیات%10کسرازپس)شدهپرداختدستمزدوحقوقخالص
استریال8300000سیاوششرکتدر(کارگرسهماجتماعیبیمه
همساجتماعیبیمه.باشدمیغیرمستقیمآن%20ومستقیمآن%80که

.شودمیمحاسبه%23نرخبهکارفرما
هیهتباارتباطدرروزنامهدفتردرالزمهایثبتانجام:مطلوبست

پرداختوتسهیمدستمزد،وحقوقلیست



3حل مثال 



فصل پنجم

تخصیص هزینه های سربار برحسب دوایر



تسهیم هزینه های سربار ساخت



دوایر عملیاتی و پشتیبانی



سربار مستقیم و غیر مستقیم



تسهیم هزینه های دوایر پشتیبانی



روش مستقیم
دوایربهاصرفدوایرپشتیبانیهایهزینهمستقیم،روشدر

ردوایهایهزینهتسهیمازوگرددمیتسهیمعملیاتی
روشازتفادهاسبا.شودمیصرفنظریکدیگربهپشتیبانی

انی،پشتیبدوایرازیکهرهایهزینهگیریاندازهمزبور
.باشدنمیپذیرامکان
آنمعایبواستآناجرایسادگیروشاینمزیت
ودشنمیانجامدقیقتسهیمروشاینطبقاوالکهاست

ئولیتمسسنجشحسابداریوهزینهکنترلبرایثانیاو
.نیستموثریروش



1مثال 



1حل مثال 



روش یک طرفه
دوایرهایهزینهشود،مینامیدهایپلهروشکهطرفهیکروشدر

دیگردوایرهبشدهتعیینپیشازومشخصترتیبیبراساسپشتیبانی
.شودمیسرشکن

درکدیگریبهپشتیبانیدوایرشدهارائهخدماتازبخشیتنهاروشایندر
.شودمیگرفتهنظر
الویتواستاهمیتحائزبسیارتسهیمالویتتعیینیکطرفهروشدر

:کهاستایدایرهباتسهیم
باشد،بیشترپشتیبانیدوایرسایرازآنهزینه-1
بیشترباشدپشتیبانیدوایرسایربهآنخدماتارائهدرصد-2
هزینهدرپشتیبانیدوایرسایربهآنخدماتارائهدرصدضربحاصل-3

.باشدپشتیبانیدوایرسایرازبیشترآن،



2مثال 



2حل مثال 



فصل ششم

هزینه یابی سفارش کار



سیستم های هزینه یابی

یصتخصوانباشتگردآوری،براییابیهزینههایسیستم
درهامسیستاین.شوندمیگرفتهبکارمحصوالتبههاهزینه

وندارندیکدیگرباتفاوتیهاهزینهانباشتوگردآوری
تمامهایبتعیینبرای.هاستهزینهتخصیصدرتنهاتفاوتشان

:داردوجودسیستمدو(یابیهزینه)شده
کارسفارشیابیهزینهسیستم-1
ایمرحلهیابیهزینهسیستم-2



سیستم هزینه یابی سفارش کار
حصوالتمکهشودمیگرفتهبکارزمانیکارسفارشیابیهزینهسیستم
قابلدیگریکازونبودهمشابهیکدیگربامعین،دورهطیدایرهیکتولیدی
جاتکارخانپیمانکاری،هایشرکتمورددرسیستماین.استتفکیک
میرقرااستفادهموردوداشتهکاربرد.....وهواپیماسازیسازی،کشتی
.گیرد

زیررحشبهکنندمیاستفادهسیستماینازکههاییشرکتهایویژگی
:است

.شودمیانجاممشتریسفارشطبقآنهاتولیدات-1
.شودمیارائهمشتریتوسطمحصولشکلوطراحی-2
.استمتفاوتمعموالآنهاتولیداتشدهتمامبهای-3
.استامکانپذیر(سفارشهر)واحدهرباتولید،هایهزینهرهگیری-4
.استناچیزبازاریابیوانبارداریهزینههاشرکتگونهایندر-5



مثال





حل مثال









فصل هفتم

هزینه یابی مرحله ای



هزینه  یابی مرحله ای 

ه سیستم هزینه یابی مرحله ای در موسساتی قابل اجراست که محصوالت آنها ب
.شکل مداوم و مستمر و در حجم انبوه ساخته می شود 

.... .مانند موسسات تولیدی محصوالت شیمیایی،نفتی،خودرو ، الکترونیکی و



مراحل تهیه گزارش هزینه تولید

تهیه جدول مقداری: مرحله اول

محاسبه مقدار تولید بر حسب معادل آحاد تکمیل شده: مرحله سوم
تهیه جدول هزینه های منظور شده به تولید: مرحله دوم

محاسبه بهای تمام شده یک واحد: مرحله چهارم
جدول تخصیص هزینه ها: مرحله پنجم



جدول مقداری تولید-1



1مثال 



1حل مثال 



2مثال 



2حل مثال 



تهیه جدول هزینه های منظور شده-2

رزیاقالمشاملشرکتهراولدایرهحساببهشدهمنظورهایهزینه
:است

دستمزدمستقیم،موادشامل)دورهاولساختجریاندرکاالی-1
(ساختسربارومستقیم

تمزددسمستقیم،موادتفکیکبهدورهطیشدهاضافههایهزینه-2
(ساختسربارومستقیم

دیگریهزینهمذکور،هایهزینهبرعالوهاول،دایرهازغیردوایریدر
.شودمیمنظوردایرهحساببهنیزقبلدایرهازانتقالیهزینهنامبه

مزددستمستقیم،موادهایهزینهواقعدرقبلدایرهازانتقالیهزینه
تحتبعدیدایرهدرکهباشدمیقبلدایرهساختسربارومستقیم
میادهدنشانتولید،هزینهگزارشدرقبلدایرهازانتقالیهزینهعنوان
شود



جدول معادل آحاد تکمیل شده-3
حالتدودردواحدهرشدهتمامبهایوشدهتکمیلآحادمعادلمحاسبه

:گیردمیقراربررسیمورد
.نداردوجوددورهاولساختجریاندرکاالیکهزمانی-1
.نداردوجوددورهاولساختجریاندرکاالیکهزمانی-2

یکاالکهزمانیواحد،هرشدهتمامبهایوشدهتکمیلآحادمعادلمحاسبه
:نداردوجوددورهاولساختجریاندر

دردهشتکمیلواحدهایقالبدرتولیدمقداریبیانازعبارتشدهتکمیلآحادمعادل
.باشدمیمعیندورهیکطیمشخصدایرهیک

زامحصولواحدهرسهمتعییندرآنازاستفادهشده،تکمیلآحادمعادلمحاسبهازهدف
.استمعقولایگونهبههزینهعواملازهریک

نشدهمیلتکدورهپایانساختجریاندرواحدهایخصوصدرتولیدفرآینداینکهباتوجهبا
جریاندرواحدهایوشدهتکمیلواحدهایبههاهزینهمعقولتسهیممنظوربهلذااست،

تکمیلآحادمعادلبرحسبساختجریاندرواحدهایکهاستالزمدوره،پایانساخت
.گردندبیانشده



3مثال 



4مثال 



محاسبه بهای تمام شده هر واحد محصول-4

برایندارد،وجوددورهاولساختجریاندرکاالیکهشرایطیدر
مواد،هایهزینهشده،ساختهکاالیواحدهرشدهتمامبهایتعیین

قسیمتمربوطه،آحادمعادلبرتفکیکبهجاریدورهسربارودستمزد
.شودمی



5مثال 



5حل مثال 



نحوه تخصیص هزینه ها-5

پس از محاسبه معادل آحاد تکمیل شده و بهای تمام شده هر واحد، 
جمع هزینه های منظور شده به حساب دایره بایستی به شکل منطقی
بین واحدهای تکمیل شده طی دوره و واحدهای درجریان ساخت  

.پایان دوره تخصیص یابد

6مثال 



6حل مثال 



7مثال 



7حل مثال 





محاسبه معادل آحاد تکمیل شده و بهای تمام شده هر واحد،  
:داردزمانی که کاالی در جریان ساخت اول دوره وجود 

هنگامی که کاالی در جریان ساخت اول دوره وجود داشته باشد، برای  
تعیین معادل آحاد تکمیل شده و بهای تمام شده هر واحد محصول از  

.روش های مختلف گردش هزینه استفاده می شود
:روش متداول در این حالت وجود دارد3
روش میانگین موزون-1
( فایفو)روش اولین صادره از اولین وارده -2
(الیفو)روش اولین صادره از آخرین وارده -3



روش میانگین موزون

تیحالمانندعیناشدهتکمیلآحادمعادلموزون،میانگینروشدر
ایبرلیکنندارد،وجوددورهاولساختجریاندرکاالیکهاست

هایهزینهشده،ساختهکاالیواحدهرشدهتمامبهایمحاسبه
مستقیم،مواد)دورهاولساختجریاندرکاالیدرموجود
اقالمبا(لقبدایرهازانتقالیهزینهوساختسربارمستقیم،دستمزد
آحادمعادلبرسپسوجمعجاریدورهطیشدهاضافهمتناظر
ترتیبنبدیشود،میتقسیممربوط،هزینهعاملنظرازشدهتکمیل

یطشدهساختهکاالیواحدیکشدهتمامبهایموزونمیانگین
،موزونمیانگینازمنظور.آیدمیبدستقبلدورهوجاریدوره

کهقبلدورههایهزینهوجاریدورههایهزینهموزونمیانگین
میداردوجوددورهاولساختجریاندرکاالیحسابماندهدر

.باشد



8مثال 



8حل مثال 





9مثال 



9حل مثال 
:جدول مقداری تولید-1

: هزینه های منظور شده به دایره-2



:جدول معادل آحاد تکمیل شده و بهای تمام شده هر واحد-4و3



:نحوه تخصیص هزینه ها-5

و                                       شک لعو  ل وز  ،    گ       
.                           ک  ل  ص      ز        ،     



(فایفو)روش اولین صادره از اولین وارده 
روشهمانندتکمیلآحادمعادلوارده،اولینازصادرهاولینروشدر

درهشدانجامکارفایفو،روشدرکهتفاوتاینبااست،موزونمیانگین
تکمیلآحادمعادلازدورهاولساختجریاندرکاالیرویبرقبلدوره
بهایمحاسبهبرایروشایندر.شودمیکسرموزونمیانگینروشبهشده
برکتفکیبهدورهطیهایهزینهتنهاشده،ساختهکاالیواحدهرشدهتمام

وشربهنسبتفایفوروش.شودمیتقسیممربوط،شدهتکمیلمعادل
.استتردقیقموزونمیانگین
جهتالزمهایهزینهابتداشود،میاستفادهفایفوروشازکههنگامی
یواحدهایشدهتمامبهایسپسودورهاولساختجریاندرکاالیتکمیل

.میشودمحاسبهاند،شدهتکمیلوشروعجاریدورهطیآنهاتولیدکه
ساختهاالیکانباربهیابعددایرهبهانتقالیواحدهایشدهتمامبهایبنابراین

ولاساختجریاندرکاالیشدهتمامبهاییکیاست،بخشدوشاملشده
جاریدورهطیآنهاتولیدکهواحدهاییشدهتمامبهایدیگری،ودوره

.اندشدهتکمیلوشروع



10مثال 



11مثال 




