
 ۲حسابداري صنعتی 

 مدرس حسینی



 هزینه یابی محصوالت مشترك



 محصوالت مشترك

 بسیاري از صنایع، از قبیل تولیدکنندگان مواد شیمیایی،•
 همزمان و به گونه... صنایع نفت و گاز، معادن و 

 اي غیر قابل تفکیک، طی یک فرآیند مشترك محصوالت
 نمیمحصوالت را  ازینمتعددي تولید می کند که هیچکدام 

 توان قبل از رسیدن به یک نقطه ي خاص که نقطه ي تفکیک
 اینگونه محصوالت. نامیده می شود، به تنهایی تولید کرد

 .اصطالحا محصوالت مشترك نامیده می شود



 محصوالت مشترك
هستند که جز اهداف اصلی تولید بوده و   محصوالتی: محصوالت اصلی�)

 .در مقایسه با سایر محصوالت از ارزش اقتصادي باالتري برخوردارند
  نمیهستند مه جز اهداف اصلی تولید  محصوالتی: محصوالت فرعی�)

باشند، بلکه تولید آنها به همراه محصوالت اصلی غیر قابل اجتناب بوده 
 .و در مقایسه با محصوالت اصلی از ارزش ناچیزي برخوردارند

موادي هستند که به طور غیر قابل اجتناب در اثر تولید ایجاد  : زائدات�)
در نتیجه هیچ هزینه اي به آنها  . می شوند و فاقد ارزش فروش هستند

 .شود نمیتخصیص داده 



 نقطه ي تفکیک

نقطه اي از فرآیند تولید است که در آن هر یک از محصوالت مشترك، •
  پاالیشگاهمثال در . به تنهایی و به صورت مجزا قابل شناسایی می شود

 .نفت خام، پایان مرحله تصفیه، نقطه ي تفکیک نامیده می شود



 هزینه هاي مشترك

که تا قبل   هاییدر تولید همزمان چند محصول، کلیه ي هزینه •
از رسیدن به نقطه ي تفکیک واقع می شوند، هزینه هاي  

 .مشترك نامیده می شود
ي هزینه هاي انجام   کایه: هزینه هاي بعد از نقطه ي تفکیک•

شده بعد از نقطه ي تفکیک، براي تکمیل محصوالت و تبدیل  
آنها به وضعیت قابل فروش، هزینه هاي بعد از نقطه ي تفکیک  

 .نامیده می شود



 اقداماتی که در هزینه یابی محصوالت مشترك صورت می گیرد

 )تعیین هزینه هاي مشترك(انباشت و تخصیص هزینه ها تا نقطه ي تفکیک�.
 

تخصیص هزینه هاي مشترك بین محصوالت بر اساس یک روش سیستماتیک و �.
 معقول

 
تعیین هزینه هاي خاص هر (انباشت و تخصیص هزینه هاي بعد از نقطه ي تفکیک�.

 )کدام از محصوالت
 

 تعیین بهاي تمام شده هر کدام از محصوالت مشترك�.



 بهاي تمام شده محصوالت مشترك از دو جز تشکیل شده

 )هزینه هاي مشترك( هزینه هاي قبل از نقطه ي تفکیک•
 

 )هزینه هاي خاص( هزینه هاي بعد از نقطه ي تفکیک•



هزینه هاي مشترك با استفاده از روش هاي زیر به 
 می شود تسهیممحصوالت 

 )روش مقادیر فیزیکی نسبی ( روش مقداري�.

 روش ارزش نسبی فروش در مرحله ي نهایی�.

 روش ارزش نسبی فروش در نقطه ي تفکیک�.

 )روش هزینه یابی معکوس( روش در صد سود ناخالص ثابت�.

روش ارزش ( نسبی در نقطه ي تفکیک بازیافتنیروش ارزش خالص �.
 )برآوردي فروش در نقطه ي تفکیک



 روش مقداري

هزینه هاي مشترك   تسهیمیکی از ساده ترین روش هاي •
 :  است و زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که

 
(a محصوالت تولید شده با یک مقیاس مشترك) ،قابل  اندازه  ...) تعداد، کیلوگرم، لیتر

 .گیري باشد
(bنرخ فروش محصوالت تفاوت چندانی با یکدیگر نداشته باشند. 



 روش ارزش فروش در مرحله ي نهایی

این روش زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که محصوالت  •
مشترك در نقطه ي تفکیک قابل فروش نبوده یا فروش آن  

باشد و با پردازش بیشتر قابل فروش   نمیمقرون به صرفه 
در این روش قیمت فروش نهایی محصوالت مشترك  .باشد

تعیین شده و هزینه هاي مشترك بر مبناي نسبت قیمت  
مشترك؛   محصووالتفروش هر محصول به قیمت فروش کل 

 .می شود تسهیمبین محصوالت 



 روش ارزش نسبی فروش در نقطه ي تفکیک

این روش زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که محصوالت  •
هزینه یابی  .مشترك در نقطه ي تفکیک قابل فروش باشند

با این  . محصوالت مشترك در این روش مانند روش قبل است
تفاوت که به جاي قیمت فروش نهایی محصوالت، قیمت  

هزینه هاي مشترك   تسهیمفروش در نقطه ي تفکیک مبناي 
 .قرار می گیرد



 روش در صد سود ناخالص ثابت
این روش زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که محصوالت مشترك براي قابل فروش شدن، نیاز به •

روش فرایند هزینه یابی به صورت معکوس انجام می   دراین. تکمیل و پردازش اضافی داشته باشد
 :     اوریمیعنی ابتدا نسبت سود ناخالص را از روش زیر بدست می .شود

 
 

 کسر می کنیم 1سپس نسبت سود ناخالص را از عدد 
 بهاي تمام شده به فروش  نسبت =   1  -نسبت سود ناخالص 

  در محصوالت از یک هر نهایی فروش بهاي ، فروش به شده تمام بهاي نسبت شدن مشخص از پس•
 محصوالت از یک هر شده تمام بهاي نتیجه در که شود می ضرب فروش به شده تمام بهاي نسبت
  از یک هر سهم باقیمانده ، شود کسر آن از تفکیک نقطه از بعد هاي هزینه اگر حال  بود خواهد

 . بود خواهد مشترك هاي هزینه از محصوالت



 نسبی در نقطه ي تفکیک   بازیافتنیروش ارزش خالص 

این روش زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که محصوالت مشترك براي قابل فروش  •
شدن ، نیاز به پردازش اضافی داشته و بخش قابل توجهی از بهاي فروش به خاطر 

 .هزینه هاي بعد از نقطه تفکیک باشد 
 :در این روش فرایند هزینه یابی بدین صورت است 

در نقطه  بازیافتنیارزش خالص =بهاي فروش  -هزینه هاي بعد از نقطه تفکیک   
 تفکیک  

هر کدام از محصوالت   بازیافتنیسپس هزینه هاي مشترك بر اساس نسبت ارزش خالص 
پس از مشخص شدن سهم هر یک از  . میشود  تسهیم بازیافتنیبه کل ارزش خالص 

محصوالت از هزینه هاي مشترك ، هزینه هاي بعد از نقطه تفکیک به آن اضافه شده  
 .و بهاي تمام شده به دست می آید

 
 
 
 



 نحوه برخورد با محصوالت فرعی  
 ارزش محصوالت فرعی در دو نقطه قابل شناسایی می باشد  •

 
 در زمان فروش  �.

 
 در زمان تولید �.



 در زمان فروش

.A  به عنوان سایر در آمدها ، بعد از سود و زیان عملیاتی ، در
 صورت سود و زیان نشان داده می شود  

.B در آمد هاي   سرفصلبه عنوان فروش محصول فرعی ، تحت
 نشان داده می شود   وزیانعملیاتی در صورت سود 

.C  صرف کاهش در بهاي تمام شده محصوالت اصلی فروش رفته
 .  می شود



 در زمان تولید

در صورتی که ارزش محصول فرعی در زمان تولید شناسایی شود  •
حاصل فروش محصول فرعی پس از (آن  بازیافتنیارزش خالص 

از جمع هزینه هاي مشترك ) کسر هزینه هاي توزیع و فروش 
کسر می شود باقیمانده آن بخش از هزینه هاي مشترك است که 

بین محصوالت اصلی  تسهیمبایستی بر اساس یکی از روش هاي 
 .شود  تسهیم
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