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اقالم تولید شده انجام می گیرد، گردش متوالی محصول می تواند به شرح زیر باشد: 

کاال در جریان ساخت ـ دایره مخلوط

مواد مستقیم           × × ×

××××دستمزد مستقیم      × × ×

سربار ساخت         × × ×

× × ×                              

کاال در جریان ساخت ـ دایره تصفیه

انتقالی از دایره مخلوط    ××××

××××دستمزد مستقیم  ××××

سربار ساخت  ××××

کاالی در جریان ساخت ـ دایره بسته بندی

انتقالی از دایره تصفیه ××××

××××مواد مستقیم  ××××

دستمزد مستقیم ××××

کاالی ساخته شده

انتقالی از دایره بسته بندی ××××

مخلوط  مرحله  یا  دایره  وارد  و سربار  مواد، دستمزد  هزینه های  ابتدا  مشاهده می کنید،  نمودار  در  همانطورکه 
انبار  به  می شود، پس از تکمیل وارد مرحله تصفیه شده، پس از آن وارد مرحله بسته بندی شده، پس از کامل شدن 

کاالی ساخته شده، ارسال می شود.
به طور  عملیات ساخت  برخی  موازی محصول  در گردش  موازی:  به صورت  مرحله ای  ٢ـ هزینه یابی 
ادغام  یکدیگر  با  شده  ساخته  کاالی  حساب  به  انتقال  و  تکمیل  جهت  نهایی  مرحله  در  سپس  شده،  انجام  همزمان 

می گردد. جریان گردش موازی محصول به شرح صفحه بعد می باشد:
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 محاسبه معادل آحاد تکمیل شده
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هزینه های تبدیل جدول مقدار تولید               مواد اولیه       

                                            ـــــــــــــــــــــــــــــ                       ـــــــــــــــ                 ـــــــــــــــــــــــــــ
موجودی کاالی درجریان ساخـت اول دوره                       ـ0ـ

واحدهایی که طی دوره اقدام به تولید شده                    1500  
1500                             

1200   1200    1200 واحدهای تکمیل شده وانتقال یافته  
90= 300× % 30        300× % 30  =  90   300 موجودی درجریان ساخت پایان دوره  

1500                                                                 
1290   1290 معادل آحاد تکمیل شده      

در جدول مقدار تولید، رابطه زیر همواره برقرار است:

االی  ک موجودی 
درجریان ساخت 

پایان دوره

 واحدهای 
 تکمیل شده 

طی دوره

واحدهایــی کــه 
طــی دوره اقدام 
به تولیدآنها شده

موجــودی کاالی 
ســاخت  درجریان 

اول دوره
++ =

3ـ7ـ ثبت های حسابداری در هزینه یابی مرحله ای 
دایره،  به حساب همان  تولیدی  از دوایر  برای هریک  در سیستم هزینه یابی مرحله ای هزینه های مصرف شده 
بدهکار می شوند. زیرا برای هریک از دوایر یا هریک ازمراحل تولید حسابی تحت سرفصل، حساب کاالی درجریان 

ساخت در دفتر کل افتتاح می شود.
1ـ3ـ7ـ ثبت مواد مستقیم صادره به تولید: در سیستم هزینه یابی مرحله ای، در حواله های انبار مشخص 
می شود که مواد صادره مربوط به کدام مرحله یا کدام دایره تولید است. ثبت حسابداری مواد صادره به تولید به 

صورت زیر است:
××× کاالی در جریان ساخت ـ مرحله اول   

×× کاالی در جریان ساخت ـ مرحله دوم   
×××× کنترل موجودی مواد        

ثبت صدور مواد مستقیم به تولید

2ـ3ـ7ـ ثبت دستمزد مستقیم: در سیستم هزینه یابی مرحله ای به دلیل اینکه معموالً تولید محصول به صورت 
انبوه و یکنواخت است نیاز به استفاده از کارت اوقات کار، مشابه سیستم هزینه یابی سفارش کار، نخواهد بود. البته، 
در کارت ساعت کار هر کارگر در هر دایره تولیدی، ساعت کارمفید کارگر به صورت روزانه درج می گردد. در این 
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دو  و  یک  مراحل  ساخت  درجریان  کاالی  حساب های  دوره  پایان  مانده  دفترکل،  حساب های  به  باتوجه  1ـ 
نشان دهنده موجودی کاالی درجریان ساخت پایان دوره این مراحل است که دقیقاً با محاسبات انجام شده در گزارش 

هزینه تولید این دومرحله برابراست.
برای  قبیل ضایعات  این  برای مراحل تولیدی یک  و دو نشان دهنده زیان  2ـ حساب زیان ضایعات غیرعادی 

هردومرحله است.
3ـ اگر کلیه ضایعات دومرحله اعم از عادی و غیرعادی درطول دوره مالی به فروش رسیده باشد، مانده حساب 

موجودی ضایعات در پایان دوره صفر خواهد شد.
4ـ مانده حساب سودوزیان حاصل از فروش ضایعات نشان دهنده سودیازیان نهایی حاصل از فروش ضایعات 

عادی و غیرعادی مراحل مختلف تولیدی است.
اکنون با ارائه یک مثال و پاسخ آن به توضیح بیشتر می پردازیم:

مثال   : شرکت تولیدی گل برگ ازسیستم هزینه یابی مرحله ای جهت محاسبه بهای تمام شده محصول استفاده 
می نماید. دراین شرکت دومرحله یک و دو وجوددارد و محصوالت ساخته شده مرحله یک برای تکمیل به مرحله 
دو انتقال می یابد و پس از تکمیل دراین مرحله به انبار کاالی ساخته شده منتقل می گردد. اطالعات مربوط به تولید 

دریک دوره مالی به قرارزیر است.
1ـ مواد اولیه درآغاز مرحله یک و دو به محصول اضافه می شود، ولی هزینه های تبدیل بصورت یکنواخت در 

سرتاسر خط تولید اضافه می گردد.

2ـ اطالعات آماری مراحل یک و دو به قرارزیراست:
مرحله دو مرحله یک          

؟ 30,000 واحد    مواد وارده به مرحله    
15,000 واحد 20,000 واحد    محصوالت ساخته شده   

3,000واحد %60  8,000 واحد %40    موجودی کاالی درجریان ساخت پایان دوره 
تکمیل 1,000 واحد تکمیل 1,1500 واحد   تعداد ضایعات عادی   

1,000 واحد 500 واحد     تعدادضایعات غیرعادی   
3ـ نقطه بازرسی مرحله یک در 60% عملیات تولیدی این مرحله، ونقطه بازرسی مرحله دو در %50 

4ـ درمراحل یک و دو موجودی کاالی درجریان ساخت اول دوره وجود ندارد.
5ـ اطالعات مربوط به هزینه های تولیدی مراحل یک و دو به قرار زیر است:

مرحله دو مرحله یک          
هزینه های دوره مالی جاری :

2,840,000    4,500,000 مواد اولیه      
1,424,000 دستمزد مستقیم                2,440,000   
1,424,000    1,220,000 سربار ساخت    

180 ریال 6ـ ارزش پیش بینی شده ضایعات      ـ0ـ    
240 ریال 7ـ بهای فروش ضایعات                   ـ0ـ     
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100% تکمیل وازنظرهزینه های تبدیل 40% تکمیل باشد. قیمت تمام شده موجودی کاالی درجریان ساخت پایان 
دوره ازنظرمواد مصرفی چندریال است؟

ب( 1,000,000 ریال الف( 200,000 ریال  
د( 1,500,000 ریال ج( 500,000 ریال   

4ـ دریک واحد تولیدی بهای تمام شده کاالی فروش رفته مبلغ 12,500,000 ریال می باشد. وبهای تمام شده 
کاالی ساخته شده طی دوره مبلغ 14,200,000 ریال و بهای تمام شده موجودی کاالی ساخته شده درپایان دوره 

مبلغ 3,400,000 ریال است. بهای تمام شده کاالی آماده برای فروش چند ریال است؟
ب( 9,100,000 ریال الف(12,500,000 ریال   
د( 17,600,000 ریال ج( 15,900,000 ریال   

5ـ درآمد حاصل از فروش ضایعات عادی انتهای یک مرحله از تولید به چه صورت طبقه بندی می شود؟
ب( کاهش هزینه های غیرعملیاتی الف( درآمد غیرعملیاتی    

د( کاهش هزینه های مرحله ج( کاهش بهای کاالی ساخته شده انتقالی  
تکمیل   %60 در  محصول  وبازرسی  تکمیل   %40 مالی  دوره  پایان  ساخت  درجریان  کاالی  موجودی  اگر  6ـ 

عملیات تولیدی مرحله صورت گیرد، قیمت تمام شده ضایعات عادی چگونه تقسیم می شود؟
الف( به موجودی کاالی درجریان ساخت پایان دوره اضافه می گردد.

ب( به صورت مساوی بین محصوالت ساخته شده وموجودی درجریان ساخت پایان دوره سرشکن می گردد.
ج( به بهای تمام شده محصوالت ساخته شده اضافه می گردد.

د( به تناسب بین محصوالت ساخته شده وموجودی پایان دوره سرشکن می گردد.
7ـ قیمت تمام شده ضایعات عادی به قیمت تمام شده کاالی ساخته شده اضافه می شود، اگر 
ب( در ابتدای عملیات ساخت شناسایی شود. الف( درانتهای عملیات ساخت شناسایی شود. 

د( قابل فروش باشد. ج( غیرقابل فروش باشد.   
8  ـ چنانچه بازرسی درپایان مرحله تولیدی صورت گیرد، واحدهای ضایع شده

الف( ازنظرمواد اولیه صددرصد وازنظرهزینه های تبدیل صفر درصد تکمیل است.
ب( ازنظرمواد اولیه وهزینه های تبدیل صددرصد تکمیل است.

ج( ازنظرمواد اولیه و هزینه های تبدیل 50% تکمیل است.
د( ازنظرمواد اولیه و هزینه های تبدیل صفردرصد تکمیل است.

9ـ بهای فروش ضایعات عادی قابل فروش به کدام حساب بستانکارمی شود؟
ب( حساب کاالی درجریان ساخت الف( خالصه حساب سودوزیان  

د( حساب موجودی ضایعات ج( حساب فروش ضایعات عادی  
10ـ درآخرین مرحله ساخت کاال، قیمت تمام شده کاالی ساخته شده مبلغ 250,000 ریال قیمت تمام شده 
ضایعات عادی 20,000 ریال وقیمت فروش ضایعات عادی 5,000 ریال می باشد. حساب موجودی کاالی ساخته 
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3ـ هزینه های انجام شده طی دوره مالی جاری عبارت است از
مرحله ب مرحله الف          

1,267,500 ریال 600,000 ریال   مواد مستقیم     
1,310,000 ریال 1,336,000 ریال   دستمزد مستقیم     

655,000 ریال 668,000 ریال   سربارساخت     
4ـ ضایعات مراحل الف  و ب به ترتیب از قرارهرواحد 175 ریال و 225 ریال دارای ارزش فروش می باشد.

5ـ ضایعات مراحل الف و ب به ترتیب از قرارهرواحد 160 ریال و 250 ریال نقداً به فروش رسیده است.
مطلوبست : 

تنظیم گزارش معادل آحاد تکمیل شده مرحله الف
تنظیم گزارش تولید مرحله الف

تنظیم گزارش معادل آحاد تکمیل شده مرحله ب
تنظیم گزارش هزینه تولید مرحله ب

ثبت کلیه عملیات مربوط به مراحل الف و ب در دفتر روزنامه و انتقال اقالم به حساب های مربوط در دفترکل
درصورتی که تعداد 8,000 واحد ازمحصوالت ساخته شده درمرحله دو از قرار هر واحد 940 ریال به طور نسیه 

به فروش رسیده باشدثبت های مربوط را انجام دهید.
9ـ7ـ اطالعات مربوط به تولید یک نوع محصول درشرکت سهامی شب رنگ در دوره مالی جاری به قرارزیراست 
باتوجه به اینکه خط تولید این شرکت از دومرحله متوالی یک و دوتشکیل گردیده و کاالی ساخته شده مرحله 
یک به مرحله دو انتقال می یابد وپس از تکمیل به انبار کاالی ساخته شده منتقل می گردد اطالعات مربوط به تولید 

در دوره مالی جاری به قرارزیراست:
1ـ مواد اولیه درآغاز مراحل یک و دو به محصول اضافه می شود ولی هزینه های تبدیل درسرتاسرخط تولید 

مراحل به محصول اضافه می گردد.
2ـ مواد وارده به مرحله یک تعداد 38,000 واحد ازقرارهرواحد 200 ریال می باشد.

3ـ تعداد محصوالت ساخته شده مرحله یک 30,000 واحد بوده که به مرحله دو منتقل شده است.
4ـ تعداد موجودی کاالی درجریان ساخت پایان دوره مرحله یک 6,000 واحد 80% تکمیل می باشد.

5  ـ تعداد ضایعات عادی مرحله یک 1,500 واحد وتعداد ضایعات غیرعادی این مرحله 500 واحد است.
6  ـ بازرسی درمرحله یک در40% عملیات تولیدی این مرحله قراردارد.

7ـ اطالعات مربوط به هزینه های یک واحد محصول درمرحله یک به قرارزیراست:
هزینه های یک واحد   

مواد اولیه               200ریال
مواد مستقیم              100 ریال
دستمزد مستقیم              60   ریال
سربارساخت              40   ریال

سهم ضایعات عادی              ؟
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