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 فرعی و مشترک محصوالت یابی هزینه

 ای ونهگ به و همزمان و توأم طور به. …و معادن ، وگاز نفت صنایع ، شمیایی مواد کنندگان تولید قبیل از ، صنایع از بسیاری

 نقطه کی به رسیدن از قبل توان نمی را محصوالت این از یک هیچ که کنند می تولید متعددی محصوالت ، تفکیک قابل غیر

 می      یدهنام مشترک محصوالت اًاصطالح محصوالت اینگونه.  کرد تولید تنهایی به( شود می نامیده تفکیک نقطه که) خاص

 خام تنف تصفیه نتیجه در که است مشترک محصوالت از بارزی نمونه خام نفت پاالیشگاه یک محصوالت مثال، برای.  شوند

 . آید می بدست …و شمیایی کودهای قیر، گوگرد، کوره، نفت گاز، نفت سفید، نفت بنزین، قبیل از محصول تعدادی

 مشترک محصوالت

 که هنگامی ، مفهومی لحاظ از اما ، اند کرده تفکیک فرعی و مشترک محصوالت به را محصوالت ، فارسی متون در هرچند

 : شوند می تقسیم دسته سه به که است یمحصوالت مجموعه منظور؛  شود می مشترک محصوالت از صبحت

 اقتصادی ارزش از محصوالت، سایر با مقایسه در و بوده تولید اصلی اهداف جزو که هستند محصوالتی :  اصلی محصوالت ـ 1

 .شوند مدادمیقل اصلی محصوالت کوره نفت گازو نفت سفید، نفت بنزین، پاالیشگاه، محصوالت بین از. برخوردارهستند باالتری

 صلیا محصوالت همراه به آنها تولید بلکه ، باشند نمی تولید اصلی اهداف جزو که هستند محصوالتی : فرعی محصوالت ـ  2

 صوالتمح و محصوالت این تولید بین رهاهمو.  برخوردارند ناچیزی ارزش از اصلی محصوالت با مقایسه در و بوده اجتناب غیرقابل

 لمدادق فرعی محصوالت  شمیایی کود و قیر ، گوگرد ، االیشگاهپ محصوالت بین از.  دارد وجود مقداری نسبی رابطه یک اصلی

 انجام ممستلز ، شوند فروش قابل آنکه برای یا و باشند فروش قابل اولیه شکل همان به است ممکن فرعی محصوالت.  میشوند

 . باشند اضافی عملیات

 یچه نتیجه در ، هستند فروش ارزش فاقد و شوند می ایجاد تولید اثر در اجتناب غیرقابل بطور که هستند موادی : زائداتـ  3

 می     ناشی اولیه مواد از معموال زائدات که است این در ضایعات با زائدات تفاوت.  شود نمی داده تخصیص آنها به ای هزینه

 شارز دارای بعضا و ندارند را سالم محصوالت ویژگی که است محصوالتی از دسته آن بر مشتمل ضایعات که حالی در ، شوند

 . باشند می فروش

 تفکیک نقطه

 به.  ودش می شناسایی قابل مجزا صورت به و تنهایی به مشترک محصوالت از یک هر ، آن در که است تولید فرآیند از ای نقطه

 .شود می نامیده تفکیک نقطه؛   تصفیه مرحله پایان ، خام نفت پاالیشگاه در مثال عنوان

 تفکیک نقطه از بعد هایی هزینه و مشترک های هزینه

 رکمشت های هزینه ، شوند می واقع تفکیک نقطه به رسیدن از قبل تا که هایی هزینه کلیه ، محصول چند همزمان تولید در

 فروش ابلق وضعیت به آنها تبدیل و محصوالت تکمیل برای ، تفکیک نقطه از بعد شده انجام های هزینه کلیه.  شوند می نامیده

  .شوند می نامیده تفکیک نقطه از بعد های هزینه ،
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 مشترک محصوالت یابی هزینه

 مشترک محصوالت یابی هزینه در.  است محصوالت از کدام هر شده تمام بهای تعیین ، مشترک محصوالت یابی هزینه از هدف

 :  گیرد می صورت زیر اقدامات مجموعه

 ) مشرک های هزینه تعیین)  تفکیک نقطه تا ها هزینه تخصیص و انباشتـ  1

 معقول و سیستماتیک روش یک اساس بر محصوالت بین مشترک های هزینه تخصیص ـ  2

 )  محصوالت از کدام هر خاص های هزینه تعیین)  تفکیک نقطه از بعد های هزینه تخصیص و انباشتـ  3

 مشترک محصوالت از کدام هر شده تمام بهای تعیین ـ  4

 
 مشترک محصوالت بین ای گونه به مرحله هر های هزینه که است این مشترک محصوالت یابی هزینه مورد در مهمنکته 

 .  کرد تعیین تفکیک نقطه در را محصوالت شده تمام بهای مناسب نحو به بتوان که یابد تخصیص

 ای لهمسئ به تبدیل ، مشترک محصوالت به ها هزینه تخصیص ، واقعی مشترک های هزینه بودن تفکیک قابل غیر علت به

 :  شود می تشکیل جزء دو از مشترک محصوالت شده تمام بهای.  است شده شرکتها برای دشوار و پیچیده

 ) مشترک های هزینه)  تفکیک نقطه از قبل های هزینه ـ  1

 ) خاص های هزینه)  تفکیک نقطه از بعد های هزینه ـ  2

 ستا محصوالت مستقیم های هزینه ، تفکیک نقطه از بعد های هزینه و  مستقیم غیر های هزینه ، مشترک های هزینه واقع در

 نظر مورد محصول به تخصیص قابل آسانی به ای مرحله یابی هزینه های روش از استفاده با تفکیک نقطه از بعد های هزینه .

 :   شود می تسهیم محصوالت به زیر روشهای از استفاده با نیز مشترک های هزینه و است

  )  نسبی فیزیکی مقادیر روش)  مقداری روش ـ  1

 نهایی مرحله در فروش نسبی ارزش روش ـ  2

 تفکیک نقطه در فروش نسبی ارزش روش ـ 3

 ) معکوس یابی هزینه روش)  ثابت ناخالص سود درصد روش ـ  4

  ) تفکیک نقطه در فروش برآوردی ارزش روش)  تفکیک نقطه در نسبی بازیافتنی خالص ارزش روش ـ  5

 

  ( نسبی فیزیکی مقادیر روش)  مقداری روش(  1

 :  که گیرد می قرار استفاده مورد زمانی و است مشترک های هزینه تسهیم روشهای ترین ساده از یکی روش این

 گیری هانداز قابل(  غیره و متر ، لیتر ، کیلوگرم ، تعداد قبیل از)  مشترک مقیاس یک با شده تولید مختلف محصوالت – اوالً

 . باشند

 . باشند نداشته یکدیگر با چندانی تفاوت محصوالت فروش نرخ -ثانیا
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 به.  باشد می تولید مقدار جمع از آنها از یک هر سهم نسبت به محصوالت به مشترک های هزینه تسهیم ، مقداری روش در

 شده تمام بهای روش این طبق.  یابد می تخصیص آن به بیشتری هزینه ، است بیشتر آن تولید حجم که محصولی دیگر عبارت

 .  بود خواهد یکسان محصوالت تمام برای تفکیک نقطه در محصول واحد هر

 اول مرحله پایان در.  کند می تولید  X , Y , Z  نامهای به محصول نوع سه مشترکی فرآیند طی جمشید شرکت ( یك مثال

   Zمحصول ولی روند می خاصی مرحله به کدام هر  ، بیشتر پردازش و تکمیل برای X , Y محصوالت ، باشد می مشترک مرحله که

 سایر و بوده ریال 000/600 گذشته دوره در مشترک های هزینه جمع.  رسد می فروش به بیشتر پردازش بدون ، تفکیک از بعد

 :  است زیر شرح به اطالعات

 محصول
 مقدار فروش مقدار تولید

قیمت فروش در 

 نقطه تفکیک
 قیمت فروش نهایی

هزینه های بعد از 

 تفکیکنقطه 

 ( ) ریال ( ) ریال ) ریال ( ) کیلوگرم ( ) کیلوگرم (

X 5000 4000 72 180 240000 

Y 3000 4500 120 240 360000 

Z 2000 1500 90 90 0 

 مقداری روش اساس بر محصوالت از واحد هر و کل شده تمام بهای تعیین و مشترک های هزینه تسهیم:  مطلوبست

 

 : حل

محصول 

 تولید شده
 نسبت مقدار

سهم از هزینه های 

 مشترک

هزینه های بعد از نقطه 

 تفکیک
 بهای تمام شده

 واحد کل واحد کل واحد کل

X 5000 50% 000/300 60 000/240 48 000/540 108 

Y 3000 30% 000/180 60 000/360 120 000/540 180 

Z 2000 20% 000/120 60 0 0 000/120 60 

 000/10 100% 000/600  000/600  000/200/1  

 

 نهایی مرحله در فروش نسبی ارزش روش(  2

 قرونم آن فروش یا و)  نبوده فروش قابل تفکیک نقطه در مشترک محصوالت که گیرد می قرار استفاده مورد زمانی روش این

 و دهش تعیین مشترک محصوالت نهایی فروش قیمت روش این در.  باشند فروش قابل بیشتر پردازش با و(  نباشد صرفه به

 تسهیم محصوالت بین ؛ مشترک محصوالت کل فروش قیمت به محصول هر فروش قیمت نسبت مبنای بر مشترک های هزینه

 ارزش که محصولی یعنی ، است آن فروش قیمت تابع محصول واحد هر شده تمام بهای روش این در دیگر عبارت بهشود  ؛  می

 یشترب فروش ارزش است ممکن و نیست چنین واقعیت در البته)  یابد می تخصیص نآ به بیشتری هزینه ، دارد بیشتری فروش

 باشد ( . آن تقاضای و عرضه دلیل به محصول یک
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 هر و کل شده تمام بهای تعیین و مشترک های هزینه تسهیم:  مطلوبست یک ؛  مثال اطالعات گرفتن نظر در با ( دو مثال

 نهایی مرحله در فروش نسبی روش اساس بر محصوالت از واحد

 : حل

 محصول
مقدار 

 تولید

قیمت 

فروش 

 نهایی

ارزش فروش 

 نهایی
 نسبت

سهم از هزینه های 

 مشترک

هزینه های بعد از 

 نقطه تفکیک
 بهای تمام شده

 واحد کل واحد کل واحد کل

X 5000 180 000/900 50% 000/300 60 000/240 48 000/540 108 

Y 3000 240 000/720 40% 000/240 80 000/360 120 000/600 200 

Z 2000 90 000/180 10% 000/60 30 0 0 000/60 30 

 000/10  000/800/1 100% 000/600  000/600  000/200/1  

 

 تفکیك نقطه در فروش نسبی ارزش روش(  3

 حصوالتم یابی هزینه.  باشند فروش قابل تفکیک نقطه در مشترک محصوالت که گیرد می قرار استفاده مورد زمانی روش این

 هنقط در فروش قیمت ، محصوالت نهایی فروش قیمت جای به که تفاوت این با ، است قبل روش مانند روش این در مشترک

 سبین ارزش مبنای بر مشترک های هزینه تسهیم.  گیرد یم قرار مشترک های هزینه تسهیم مبنای تفکیک مبنای تفکیک

 یک االیب فروش قیمت که چرا ، است نهایی مرحله در فروش نسبی ارزش به نسبت تری مناسب مبنای تفکیک نقطه در فروش

 .  باشد تفکیک نقطه از بعد شده ایجاد افزوده ارزش علت به است ممکن محصول

 چنانچه اما ، نیست یکسان مشترک های ینه هز از محصول واحد هر سهم  ، تفکیک نقطه در فروش نسبی ارزش روش این در

 .  بود خواهد برابر تفکیک نقطه در آنها شده تمام بهای  ، باشند برابر تفکیک نقطه در محصول دو فروش قیمت

 

 هر و کل شده تمام بهای تعیین و مشترک های هزینه تسهیم:  مطلوبست؛  یک مثال اطالعات گرفتن نظر در با سه (  مثال

 تفکیک نقطه در فروش نسبی ارزش روش اساس بر محصوالت از واحد

 : حل

 محصول
مقدار 

 تولید

قیمت 

فروش 

 نهایی

ارزش فروش 

 نهایی
 نسبت

سهم از هزینه های 

 مشترک

هزینه های بعد از 

 نقطه تفکیک
 بهای تمام شده

 واحد کل واحد کل واحد کل

X 5000 72 000/360 40% 000/240 48 000/240 48 000/480 96 

Y 3000 120 000/360 40% 000/240 80 000/360 120 000/600 200 

Z 2000 90 000/180 20% 000/120 60 0 0 000/120 60 

 000/10  000/800/1 100% 000/600  000/600  000/200/1  
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 ( معکوس یابی هزینه روش)   ثابت ناخالص سود درصد روش(  4

 پردازش و تکمیل به نیاز ،گردند  فروشاینکه قابل  قابل برای مشترک محصوالت که گیرد می قرار استفاده مورد زمانی روش این

 متوسط صناخال سود نسبت ابتدا یعنی ، شود می انجام معکوس صورت به یابی هزینه فرآیند ، روش این در.  باشند داشته اضافی

 : شود می محاسبه زیر شرح به مشترک محصوالت کل برای

نسبت سود ناخالص =
فروش − هزینه های مشترک ) + ( هزینه های بعد از نقطه تفکیک

فروش
 

 :  آید بدست فروش به شده تمام بهای نسبت تا شود می کسر یک عدد از ناخالص سود نسبت سپس

 فروش به شده تمام بهای نسبت=   1 - ناخالص سود نسبت

 هب شده تمام بهای نسبت در محصوالت از یک هر نهایی فروش بهای؛  فروش به شده تمام بهای نسبت شدن مشخص از پس

 از بعد های هزینه اگر ، حال.  بود خواهد محصوالت از یک هر شده تمام بهای ، آمده بدست نتیجه که شود می ضرب فروش

 .  شد خواهد ، محصوالت از یک هر برای یکسان ناخالص سود درصد ایجاد باعث ثابت ناخالص سود درصد روش از استفاده

 باشدن برابر مختلف محصوالت واقعی ناخالص سود درصد است ممکن که است این این روش این بر وارد  اساسی ایرادات  از یکی

 آن همس ، باشد آن شده تمام بهای از بیشتر محصولی تفکیک نقطه از بعد های هزینه اگر اینکه آن بر وارد ایرادات دیگر از و

 . است نامفهوم منفی شده تمام بهای و آید می بدست منفی مشترک های هزینه از محصول

 هر و کل شده تمام بهای تعیین و مشترک های هزینه تسهیم:  مطلوبستیک ؛  مثال اطالعات گرفتن نظر در با چهار (  مثال

 ثابت ناخالص سود درصد روش اساس بر محصوالت از واحد

نسبت بهای تمام شده به فروش                    : حل =
( هزینه های بعد از نقطه تفکیک+هزینه های مشترک )

فروش
 

=  
600000 + 600000

1800000
=  

2

3
 

 محصول

مقدار 

 تولید
 ارزش فروش نهایی

نسبت 

بهای 

تمام 

شده به 

 فروش

 بهای تمام شده
هزینه های بعد از 

 نقطه تفکیک

سهم از هزینه های 

 مشترک

 واحد کل واحد کل واحد کل کل واحد )کیلوگرم(

X 000/5 180 000/900 2

3
 000/600 120 000/240 48 000/360 72 

Y 000/3 240 000/720 2

3
 000/480 160 000/360 120 000/120 40 

Z 000/2 90 000/180 2

3
 000/120 60 0 0 000/120 60 

   000/800/1  000/200/1  000/600  000/600  
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 ارزش خالص بازیافتنی نسبی در نقطه تفکیك روش(  5

ایراداتی که به روش ارزش نسبی فروش در مرحله نهایی وارد است این است که تخصیص هزینه های مشترک در نقطه یک از 

ساس ارزش های فروش در نقطه ای دیگر ) سود   مرحله فروش نهایی( تفکیک بر ا صد  شود. از طرفی، در روش در انجام می 

شد ناخالص ثابت شدن احتمالی بهای تمام  شود ، آنچه باعث منفی  صول در نقطه تفکیک می  هزینه های بعد از نقطه ؛  ه مح

 می توان تا حدودی اشکاالت فوق را برطرف کرد.  ، ، لذا با استفاده از روش ارزش خالص بازیافتنی نسبی تفکیک است

ابل فروش قروش ارزش خالص بازیافتنی نسبی در نقطه تفکیک زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که محصوالت مشترک برای 

  بخش قابل توجهی از بهای فروش به خاطر هزینه های بعد از نقطه تفکیک باشد. ، نیاز به پردازش اضافی داشته و شدن

ست که ابتدا هزینه آفر  ، در این روش صورت ا صوالتهای بعد از نقطه تفکیک از بهایند هزینه یابی بدین   ی فروش نهایی مح

 ، یعنی : طه تفکیک استافتنی  ) ارزش برآوردی فروش ( در نقزش خالص بازی، ار کسر می شود که نتیجه حاصله

 بهای فروش = ارزش خالص بازیافتنی در نقطه تفکیک  - هزینه های بعد از نقطه تفکیک

سپس هزینه های مشترک بر اساس نسبت ارزش خالص بازیافتنی هر کدام از محصوالت به کل ارزش خالص بازیافتنی تسهیم 

شود صوالت ؛  . پس از  می  سهم هر یک از مح شدن  شخص  شترکم طه تفکیک به آن ، هزینه های بعد از نق از هزینه های م

 تمام شده بدست می آید. اضافه شده و بهای

هر  و  تعیین بهای تمام شده کل مطلوبست : تسهیم هزینه های مشترک ویک  ؛  مثال اطالعات گرفتن نظر در با پنج (  مثال

 واحد از محصوالت بر اساس روش ارزش خالص بازیافتنی نسبی در نقطه تفکیک 

      : حل

 محصول

مقدار 

 تولید
 ارزش فروش نهایی

هزینه های بعد از 

 نقطه تفکیک

ارزش خالص 

بازیافتنی در نقطه 

 تفکیک

سهم از هزینه 

 های مشترک
 بهای تمام شده

 واحد کل واحد کل نسبت کل واحد کل کل واحد )کیلوگرم(

X 000/5 180 000/900 000/240 48 000/660 55% 000/330 66 000/570 114 

Y 000/3 240 000/720 000/360 120 000/360 30% 000/180 60 000/540 180 

Z 000/2 90 000/180 0 0 000/180 15% 000/90 45 000/90 45 

   000/800/1 000/600  000/200/1 100% 000/600  000/800/1  
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 نحوه برخورد با محصوالت فرعی

 : ارزش محصوالت فرعی در دو نقطه قابل شناسایی می باشد

، با ارزش خالص بازیافتنی محصول  در صورتی که ارزش محصول فرعی در زمان فروش شناسایی شودـ  در زمان فروش  ـ  1

 : سه طریق زیر برخورد می شود فروش( به یکی از )حاصل فروش محصول فرعی پس از کسر هزینه های توزیع و  فرعی

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

صول فرعی ب ـــــ  صل در آمد های عملیاتی به عنوان فروش مح سرف شان داده  ، تحت  سود و زیان ن صورت                ، در 

 می شود. 

 . صرف کاهش در بهای تمام شده محصوالت اصلی فروش رفته می شودج ـ 

 

در صورتی که ارزش محصول فرعی در زمان تولید شناسایی شود ، ارزش خالص بازیافتنی آن ) حاصل ـ   تولیدـ  در زمان  2

سر هزینه های توزیع صول فرعی پس از ک سر می  و فروش ( از جمع   فروش مح شترک ک آن  ؛ شود . باقیماندههزینه های م

ست که شترک ا سهیم   بخش از هزینه های م شهای ت ساس یکی از رو ستی بر ا صوالت بای شود . این  ، بین مح سهیم  صلی ت ا

 از روشهای قبل بوده و متداول تر می باشد .  ترروش منطقی 

صلی   شرکت فرشید طی شش ( مثال تولید می کند .   Cو یک محصول فرعی به نام    A , Bفرآیند مشترکی دو محصول ا

ش بیشتر قرار گیرد . جمع هزینه ازباید مورد پرد Bاما محصول ؛   بعد از نقطه تفکیک بالفاصله فروخته شده  C , Aمحصوالت 

ست .  Cهر واحد محصول  ریال برای 40 ریال و هزینه توزیع و فروش  000/800/1های مشترک در دوره گذشته  سایر بوده ا

  اطالعات به شرح زیر است :

 محصول
 هزینه های بعد از نقطه تفکیک قیمت فروش هر واحد حجم تولید

 ) ریال ( ) ریال ( ) تعداد (

A 000/2 450 0 

B 000/4 650 000/000/1 

C 500 140 0 

تسهیم هزینه های   مطلوبست : ؛ با فرض اینکه ارزش خالص بازیافتنی محصول فرعی صرف کاهش هزینه های مشترک شود 

 مشترک بر اساس روش ارزش خالص باز یافتنی نسبی در نقطه تفکیک 

 C                                           000/50  ( =40 – 140  )× 500ارزش خالص بازیافتنی محصول فرعی      : حل

 000/800/1 – 000/50=  000/750/1                 هزینه های مشترک قابل تسهیم بین محصوالت اصلی                      

 محصول
حجم 

 تولید
 مبلغ فروش

هزینه های بعد از 

 نقطه تفکیک

ارزش خالص 

بازیافتنی در نقطه 

 تفکیک

سهم از هزینه های 

 مشترک
 بهای تمام شده

 واحد کل واحد کل نسبت کل واحد کل کل واحد )تعداد(

A 000/2 450 000/900 0 0 000/900 36% 000/630 315 000/630 315 

B 000/4 650 000/600/2 000/000/1 250 000/600/1 64% 000/120/1 280 000/120/2 530 

   000/500/3 000/000/1   100% 000/750/1  000/750/2  
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 سواالت تشریحی
 ؟  محصول مشترک چیستـ 1

 غیر ای گونه و به همزمان و توأم طور به. …و ، معادن وگاز نفت صنایع ، شمیایی مواد کنندگان تولید قبیل از ، صنایع از در بسیاری

 نقطه که) خاص نقطه یک به رسیدن از قبل توان نمی را محصوالت این از یک هیچ که شود می تولید متعددی محصوالت ، تفکیک قابل

 محصوالت ، المث برای. شوند  می نامیده مشترک محصوالت اصطالحا   محصوالت اینگونه. کرد  تولید تنهایی به( شود می نامیده تفکیک

 نفت نزین،ب قبیل از محصول تعدادی خام نفت تصفیه نتیجه در که است مشترک محصوالت از بارزی نمونه خام نفت پاالیشگاه یک

 .آید  می بدست …و شمیایی کودهای قیر، گوگرد، کوره، نفت گاز، نفت سفید،

 

 ؟ نام برده و توضیح دهید؟ مجموعه محصوالت مشترک به چند دسته تقسیم میشوندـ 2
 ریباالت اقتصادی ارزش از محصوالت، سایر با مقایسه در و بوده تولید اصلی اهداف جزو که هستند محصوالتی اصلی :  محصوالت ـ 1

 .شوند قلمدادمی اصلی محصوالت کوره نفت گازو نفت سفید، نفت بنزین، پاالیشگاه، محصوالت بین از. برخوردارهستند

 یرقابلغ اصلی محصوالت همراه به آنها تولید بلکه باشند ، نمی تولید اصلی اهداف جزو که هستند محصوالتی فرعی : محصوالت ـ  2

 کی اصلی و محصوالت محصوالت این تولید بین همواره. برخوردارند  ناچیزی ارزش از اصلی محصوالت با مقایسه و در بوده اجتناب

 محصوالت .میشوند  قلمداد فرعی محصوالت  شمیایی و کود قیر گوگرد ، پاالیشگاه ، محصوالت بین از. دارد  وجود مقداری نسبی رابطه

 .اشند ب اضافی عملیات انجام مستلزم شوند ، فروش قابل آنکه برای و یا باشند فروش قابل اولیه شکل همان به است ممکن فرعی

 ای زینهه هیچ نتیجه در ، هستند فروش ارزش فاقد و شوند می ایجاد تولید اثر در اجتناب غیرقابل بطور که هستند موادی ـ زائدات : 3

 الیح در ، شوند می ناشی     اولیه مواد از معموال زائدات که است این در ضایعات با زائدات تفاوت.  شود نمی داده تخصیص آنها به

 . باشند می فروش ارزش دارای بعضا و ندارند را سالم محصوالت ویژگی که است محصوالتی از دسته آن بر مشتمل ضایعات که

 
 توضیح دهید.  تفکیك نقطه از بعد هایی هزینه و مشترک های هزینهدر رابطه با  ؟  نقطه تفکیك چیستـ 3

 عنوان هب.  شود می شناسایی قابل مجزا صورت به و تنهایی به مشترک محصوالت از یک هر ، آن در که است تولید فرآیند از ای نقطه

 .شود می نامیده تفکیک نقطه  ، تصفیه مرحله پایان ، خام نفت پاالیشگاه در ، مثال

 تفکیک نقطه از بعد هایی هزینه و مشترک های هزینه

 می امیدهن مشترک هایی هزینه ، شوند می واقع تفکیک نقطه به رسیدن از قبل تا که هایی هزینه کلیه ،  محصول چند همزمان تولید در

 بعد های زینهه ، فروش قابل وضعیت به آنها تبدیل و محصوالت تکمیل برای ، تفکیک نقطه از بعد  شده انجام های هزینه کلیه.  شوند

 . شوند می نامیده تفکیک نقطه از

 
 ؟ ح دهیدو توضی برده نام را بهای تمام شده محصوالت مشترک ـ اجزای 4

 : شود می تشکیل جزء دو از مشترک محصوالت شده تمام بهای

 ) مشترک های هزینه)  تفکیک نقطه از قبل های هزینه ـ  1

 ) خاص های هزینه)  تفکیک نقطه از بعد های هزینه ـ  2

 ینههز .است محصوالت مستقیم های هزینه ، تفکیک نقطه از بعد های هزینه و مستقیم غیر های هزینه ، مشترک های هزینه واقع در

 است نظر مورد محصول به تخصیص قابل آسانی به ای مرحله یابی هزینه های روش از استفاده با تفکیک نقطه از بعد های

 ؟  را فقط نام ببریدروشهای تسهیم هزینه های مشترک ـ 5
 ) نسبی فیزیکی مقادیر روش)  مقداری روشـ  1

 نهایی مرحله در فروش نسبی ارزش روشـ  2

 تفکیک نقطه در فروش نسبی ارزش روش ـ  3

 ) معکوس یابی هزینه روش)  ثابت ناخالص سود درصد روش ـ  4

 ) تفکیک نقطه در فروش برآوردی ارزش روش)  تفکیک نقطه در نسبی بازیافتنی خالص ارزش روش ـ  5
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 ؟ در تسهیم هزینه  كدامند  مقداری روشـ شروط 6
 . باشند ریگی اندازه قابل(  غیره و متر ، لیتر ، کیلوگرم ، تعداد قبیل از)  مشترک مقیاس یک با شده تولید مختلف محصوالت : اوال 

 . باشند نداشته یکدیگر با چندانی تفاوت محصوالت فروش نرخا   : ثانی

 
 روش ارزش نسبی فروش در مرحله نهایی را توضیح و این روش در چه زمانی مورد استفاده قرار میگیرد؟ -7

 صرفه به مقرون آن فروش یا و)  نبوده فروش قابل تفکیک نقطه در مشترک محصوالت که گیرد می قرار استفاده مورد زمانی روش این

 مشترک ایه هزینه و شده تعیین مشترک محصوالت نهایی فروش قیمت روش این در.  باشند فروش قابل بیشتر پردازش با  و( نباشد

 در دیگر عبارت به شود می تسهیم محصوالت بین مشترک محصوالت کل فروش قیمت به محصول هر فروش قیمت نسبت مبنای بر

 تریبیش هزینه دارد بیشتری فروش ارزش که محصولی یعنی ، است آن فروش قیمت تابع محصول واحد هر شده تمام بهای روش این

 آن قاضایت و عرضه دلیل به محصول یک بیشتر فروش ارزش است ممکن و نیست چنین واقعیت در البته.  یابد می تخصیص ان به

 . باشد

 

  میگیرد؟ قرار استفاده مورد زمانی چه تفکیك نقطه در فروش نسبی ارزش روش-8
 مشترک تمحصوال یابی هزینه.  باشند فروش قابل تفکیک نقطه در مشترک محصوالت که گیرد می قرار استفاده مورد زمانی روش این

 بنایم تفکیک نقطه در فروش قیمت ، محصوالت نهایی فروش قیمت جای به که تفاوت این با ، است قبل روش مانند روش این در

 تفکیک طهنق در فروش نسبی ارزش مبنای بر مشترک های هزینه تسهیم.  گیرد کی قرار مشترک های هزینه تسهیم مبنای تفکیک

 علت هب است ممکن محصول یک باالی فروش قیمت که چرا ، است نهایی مرحله در فروش نسبی ارزش به نسبت مناسبتری مبنای

 باشد تفکیک نقطه از بعد شده ایجاد افزوده ارزش

 

  ؟داده و معایب آن را بنویسید  توضیح را معکوس یابی هزینه روش ثابت ناخالص سود درصد روش-9
 اضافی ردازشپ و تکمیل به نیاز گردند ، اینکه قابل فروش قابل برای مشترک محصوالت که گیرد می قرار استفاده مورد زمانی روش این

 کل رایب متوسط ناخالص سود نسبت ابتدا یعنی ، شود می انجام معکوس صورت به یابی هزینه فرآیند ، روش این در.  باشند داشته

 ودش می ضرب؛    فروش به شده تمام بهای نسبت در محصوالت از یک هر نهایی فروش بهای  پسس محاسبه و مشترک محصوالت

 .  بود خواهد محصوالت از یک هر شده تمام بهای ، آمده بدست نتیجه که

 تفکیک نقطه از بعد های هزینه اگرـ   2ـ  نباشد برابر مختلف محصوالت واقعی ناخالص سود درصد است ممکنـ  1:  اساسی  ایرادات

 فیمن شده تمام بهای و آید می بدست منفی مشترک های هزینه از محصول آن سهم ، باشد آن شده تمام بهای از بیشتر محصولی

 . است نامفهوم

 

 اده می شود ؟فارزش خالص بازیافتنی نسبی در نقطه تفکیك چه زمانی است روش از -10
روش ارزش خالص بازیافتنی نسبی در نقطه تفکیک زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که محصوالت مشترک برای قابل فروش شدن ، 

 نیاز به پردازش اضافی داشته و بخش قابل توجهی از بهای فروش به خاطر هزینه های بعد از نقطه تفکیک باشد. 

 

 ؟ارزش محصوالت فرعی در دو نقطه تولید و فروش چگونه شناسایی می شوند -11
ـ  در زمان فروش  ـ در صورتی که ارزش محصول فرعی در زمان فروش شناسایی شود ، با ارزش خالص بازیافتنی محصول فرعی   1

 رخورد می شود :)حاصل فروش محصول فرعی پس از کسر هزینه های توزیع و فروش( به یکی از سه طریق زیر ب

 الف ـ به عنوان سایر درآمدها ، بعد از سود و زیان عملیاتی ، در صورت سود و زیان نشان داده می شود . 

 ب ـ  به عنوان فروش محصول فرعی ، تحت سرفصل در آمد های عملیاتی ، در صورت سود و زیان نشان داده می شود. 

 فروش رفته می شود .ج ـ صرف کاهش در بهای تمام شده محصوالت اصلی 

ـ  در زمان تولید  ـ در صورتی که ارزش محصول فرعی در زمان تولید شناسایی شود ، ارزش خالص بازیافتنی آن ) حاصل فروش  2

محصول فرعی پس از کسر هزینه های توزیع  و فروش ( از جمع  هزینه های مشترک کسر می شود . باقیمانده ؛ آن بخش از هزینه 

 اصلی تسهیم شود .  ت که  بایستی بر اساس یکی از روشهای تسهیم  ، بین محصوالتهای مشترک اس
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 مساله ها
 

 در و میدهد قرار استفاده مورد خود مشترک دایره تولیدی عملیات در را اولیه مواد آرمان تولیدی شركت: 1 مسئله

 دیگر % 40 و مینماید تولید را آلفا اصلی محصول و ارسال دوم دایره به تکمیل جهت آن  %40مشترک  دایره پایان

 عنوان به است مشترک دایره رسوبات كه مابقی % 20 و میرساند به فروش بتا اصلی محصول عنوان به مستقیما

 روش شركت این در فرعی محصوالت روش حسابداری. میشود فروخته ریال 50 واحد هر قرار از فرعی محصول

 اطالعات. دارد فروش نسبت به سود % 10 انتظار فرعی محصوالت فروش از مدیریت و میباشد معکوس یابی هزینه

 :است دست در شركت گذشته ماه فعالیتهای مورد در زیر

 آلفا محصول تولید تعداد ریال, 2,200,000 آلفا تولیدی دایره هزینه ریال, 4,680,000 تولیدی مشترک های هزینه

 تفکیك نقطه در بتا اصلی محصول فروش قیمت و ریال 875 واحد هر قرار از آلفا محصول قیمت بازار عدد, 8,000

 بازیافتنی. خالص روش از استفاده با اصلی محصوالت بین هزینه های مشترک تسهیم مطلوبست ریال 300

 

 حل (

 محصول آلفا به مربوط محصوالت کل تعداد % 40 مسئله طبق چون.  آوریم بدست را فرعی محصول سهم معکوس یابی هزینه روش با باید ابتدا

 تعداد نتیجه و در میباشد عدد 20،000 محصوالت کل تعداد که گرفت نتیجه میتوان این بنابر میباشد عدد 8،000 نیز آلفا محصوالت تعداد و است

 .میباشد عدد 4،000 نیز فرعی محصول تعداد و عدد 8،000 با برابر بتا محصول

 90=% 10%- فروش به رفته فروش کاالی شده تمام بهای درصد= 1

 180،000=90(×%50× فرعی محصول رفته فروش کاالی شده تمام بهای=( 4،000

 سهم ؛ حاصل کنیم کسر را فروش و اداری هزینه و تفکیک نقطه از بعد های هزینه فرعی محصول رفته فروش کاالی شده تمام بهای از اگر حال

 .میشود مشترک های هزینه از فرعی محصول

 180،000=0-0 مشترک های هزینه از فرعی محصول سهم= -180،000

 4،000)  ریال 45 با برابر فرعی محصول واحد هر شده تمام بهای این بنابر. ÷ شود می ( 180،000

 4،500،000= مشترک های هزینه از اصلی محصوالت سهم= 4،680،000-180،000

 .کنیم تقسیم بازیافتنی ارزش خالص روش با بتا و آلفا اصلی محصول دو بین را ریال 4،500،000 مبلغ باید حال

 

 

 

 

 

 

 

 



 

حه
صف

 
13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

حه
صف

 
14 

 از بعد بتا و آلفا محصوالت. میکند تولید همزمان طور به محصول 3 مشتركی فرایند طی بوتان شركت: 3 مسئله

 گذشته ماه طی. میگیرد قرار اضافی پردازش مورد فروش از قبل گاما محصول اما فروش میباشند آماده 1 مرحله

 :از است عبارت شركت فروش

 تن 475 گاما محصول تن 340 بتا محصول تن 120 آلفا محصول

 شدن تکمیل برای. است ریال 70 و ریال 100 ریال, 150 ترتیب به گاما و بتا و آلفا محصوا كیلو هر فروش قیمت

 ریال میلیون 40 مشترک هزینههای جمع. است شده صرف هزینه ریال میلیون 20 مرحله اضافی در گاما محصول

 از دوره آخر شده ساخته كاالی موجودی اما است نداشته جریان وجود در كاالی موجودی هیچگونه. است بوده

 .میباشد تن 25 و تن 60 تن, 180 ترتیب به گاما و بتا و آلفا محصوالت

 محصوالت از كدام هر از دوره آخر شده ساخته های موجودی و رفته فروش كاالی شده تمام بهای تعیین: مطلوبست

 (.نسبی بازیافتنی خالص ارزش)تفکیك نقطه در فروش برآوردی ارزش) روش  بکارگیری با
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 متغیر ) مستقیم (و هزینه یابی ) كامل ( هزینه یابی جذبی 

 

 : ) كامل ( هزینه یابی جذبی

د و شو، ابتدا جذب محصوالت تولید شده می ، سربار ثابت ساخت براساس واحدهای تولید یابی جذبیدر روش هزینه

                     اند، لذا محصوالتی که فروش نرفته گرددپس از فروش آنها در بهای تمام شده کاالی فروش رفته منظور می

( مقداری از سربار ثابت تحقق یافته دوره جاری  ساخت و کاالی ساخته شده پایان دورهموجودی کاالی در جریان  )

 می نماید. را به دوره آتی منتقل

ولی در حسابداری مدیریت  یک روش پذیرفته شده محسوب می شود ؛  یابی جذبی برای گزارشگری مالیروش هزینه

لب ، اغ های مدیریتاساس این روش برای تصمیم گیری بر، زیرا اطالعات تهیه شده  مقبولیت چندانی نیافته است

 . شود که اقتصادی نیستمنجر به اتخاذ تصمیماتی می

 .، سود و زیان و بهای تمام شده کاالی فروش رفته تابعی از حجم تولید و فروش است در این روش

 : (  مستقیم متغیر ) یابیهزینه

ت های ساخت به محصوالتنها آن گروه از هزینه ؛  شودمتغیر نیز نامیده مییابی در روش هزینه یابی مستقیم که هزینه

، کاهش  ، افزایش و با کاهش تولید یعنی با افزایش تولید ؛ کنندگردد که مستقیماً با حجم فعالیت تغییر میمنظور می

 شند.باهای متغیر این ویژگی را دارا میهای ساخت تنها هزینه. از میان هزینه یابندمی

، دستمزد مستقیم و سربار  های مواد مستقیمنههزی از متشکل محصول شده تمام بهای روش این در دیگر به عبارت 

 . متغیر ساخت است

 ؛ ش، لذا در این رو شودها به ثابت و متغیر می، تاکید زیاد بر تفکیک هزینه یابی جذبی، برخالف هزینه در این روش

شوند. بدین منظور دو حساب کنترل سربار ساخت  های جداگانه ثبتدر حسابی یایستی مهای ثابت و متغیر هزینه

 . گیرد، مورد استفاده قرار می ، یکی برای سربار ثابت و دیگری برای سربار متغیر حساب سربار جذب شدهدو و 

 

هم  ـ طبق این روشـ  ها به ثابت و متغیر و نحوه برخورد حسابداری با هر یک تفکیک هزینه طرفداران این روش معتقدند که

 .  ها را تسهیل می نمایدها به موجودیکند و هم تخصیص هزینهدرک سود و زیان را آسان می

ومی و اداری و فروش نیز های عمعنوان هزینه دوره تلقی شده و هزینهه های سربار ثابت ساخت کالً بهزینه؛  در این روش 

 .  شوندهمانند روش هزینه یابی جذبی بعنوان هزینه دوره در نظر گرفته می

هیچ ارتباطی با تولید محصوالت ندارند و اصوالً  ، های سربار ثابت ساختهزینه طرفداران این روش معتقدند کهنین چهم

عبارت دیگر سربار ثابت ه . ب صورت نگیرد وجود خواهند داشت ، چرا که اگر تولیدی هم باشندهای ناشی از تولید نمیهزینه

 . ، لذا نباید بعنوان بخشی از بهای تمام شده محصول تلقی شود نیاز تولید استساخت پیش

 

ها و نقض اصل بهای تمام شده و به تبع آن اصل تطابق  دلیل حذف سربار ثابت ساخت از بهای تمام شده موجودی ، به این روش

 و مهم بسیار جایگاهولی در حسابداری مدیریت  ؛  ای نیست ، برای گزارشگران مالی روش پذیرفته شده ها با درآمدها ههزین

 .دارد موثری

              ، در نحوه رفتار با اقالم ثابت بهای تمام شده ساخت یابی مستقیم جذبی با هزینه یابی هزینه روش تفاوت خالصه ، طور به 

 دهند و در روش، این اقالم نیز بخشی از بهای تمام شده محصوالت را تشکیل می یابی جذبی. در روش هزینه ( است تولیدی )

 . شوندعنوان هزینه دوره تلقی می کلیه این اقالم به  ، یابی مستقیمهزینه
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یانی که با استفاده از اطالعات یکسان و با های سود و زتوان از طریق مقایسه گزارشیابی جذبی و مستقیم را میتفاوت هزینه

 . خوبی مشاهده نمودبه  ، ها تهیه شده استبکار بردن هر یک از این روش

 

 : استخراج شده است Aفرض کنید اطالعات زیر از دفاتر شرکت تولیدی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 و  روش هزینه یابی جذبی محاسبه می گردد : یابی مستقیمگزارش سود و زیان با استفاده از روش هزینهاینک  در ادامه 

 

 یابی مستقیمروش هزینهتهیه گزارش سود و زیان با استفاده از ـ  1

 : . توجه کنید که یابی مستقیم در شکل زیر نشان داده شده استبا استفاده از روش هزینه  Aزارش سود و زیان شرکتگ

 عنوان هزینه دوره تلقی شده و به محصول سرشکن نگردیده است. ، به کلیه اقالم ثابت بهای تمام شده ساخت 

 عنوان هزینه دوره به سود و زیان منظور شده است.های اداری و فروش بههزینهسربار ثابت کارخانه به همراه 

 در این روش بهای تمام شده از اقالم زیر تشکیل شده است:
 ++                                          مواد مستقیم 

 ++                                            کار مستقیم

 ++                                     کارخانهسربار متغیر 

 ++                               بهای تمام شده محصول

 شده برای )هر واحد( تمام بهای اقالم

  عدد 10،000            تعداد تولید           ریال 2،000     ( موجودی اول دوره) مستقیم مواد

     عدد 9،000            تعداد فروش            لریا 1،000                               مستقیم کار

 ریال  300                              کارخانه سربار

     عدد 1،000                       موجودی آخر دوره

 ریال 3،300                                        جمع 

 ریال 6،000،000                 سربار ثابت کارخانه

 ریال 200 عدد هر فروش متغیر هایهزینه      ریال 15،000،000                  های فروشهزینه

 ریال 12،000،000                   های اداریهزینه

 ریال  8،000          عدد هر فروش قیمت      ریال 33،000،000                                جمع
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 (ریال هزار به ارقام)                                        X139مالی  سال برای زیان و سودـ    Aشرکت تولیدی 

 72،000                                                                      ریال( 8،000هر یک  ـ واحد  9،000فروش)

    بهای تمام شده کاالی فروش رفته:

 اقالم متغیر بهای تمام شده ساخت

 33،000                                            ریال( 3،300هر یک ـ  واحد  10،000)

 شود موجودی کسر می

 29،700                         3،300                                               ریال( 3،300هر یک  ـعدد  1،000)

 42،300                                                                                                     حاشیه ساخت 

 های متغیر فروشهزینه

 1،800                                                ریال( 200هر یک ـ  عدد  9،000)

 40،500                                                                                             سود( )حاشیه کمک به
    

 های دوره:هزینه

 6،000                                                                      سربار کارخانه

 15،000                                                                  های فروشهزینه

 33،000                        12،000                                                                   های اداریهزینه

 7،500                                                                                                         سود خالص

 

 یابی مستقیمگزارش سود وزیان به روش هزینهـ  1شکل 

 

 

 جذبییابی هیه گزارش سود و زیان با استفاده از روش هزینهـ ت 2

 :. توجه کنید که  یابی جذبی تهیه شده استنشان دهنده گزارش سود و زیانی است که با روش هزینه 2شکل شماره 

عنوان بخشی از بهای تمام شده محصول منظور شده و قسمتی دیگر از آن به اقالم ثابت بهای تمام شده ساخت به

 .  موجودی کاالی آخر دوره سرشکن گردیده است

 : از یابند عبارتندتخصیص می ها ای که به موجودیاقالم بهای تمام شده  ، یابی جذبیینهدر روش هز

 م شده ساخت اعم از ثابت و متغیرکلیه اقالم بهای تما

های دوره به سود و زیان عنوان هزینههای اداری و فروش بههای عملیاتی( مانند هزینه) هزینه های غیر تولیدیهزینه

 . گردندمیمنظور 

 

 : یابی جذبی بهای تمام شده محصول از اقالم زیر تشکیل یافته استدر روش هزینه

 ++                                           مواد مستقیم

 ++                                            کار مستقیم

 ++                                  سربار متغیر کارخانه

 ++                                   سربار ثابت کارخانه

 ++                             بهای تمام شده محصول 
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 (ریال هزار به ارقام)                                        X139مالی  سال برای زیان و سودـ    Aشرکت تولیدی 

 72،000                                                                           ریال( 8،000واحد هر یک  9،000فروش)

 بهای تمام شده کاالی فروش رفته:

 اقالم متغیر بهای تمام شده تولیدی

 33،000                                            (ریال  3،300  هر یک ـ  واحد 10،000)

 6،000                                                             اقالم ثابت سربار کارخانه

 39،000                                                   جمع اقالم بهای تمام شده ساخت

 شود موجودی کاالکسر می

 35،100                          900،3                                                  ریال(3،900واحد هر یک  1،000)

 36،900                                                                                                            سود ناویژه

 های عملیاتی:هزینه

    ثابت به لریا 15،000،000هزینه فروش 

 16،800                                            ریال( 200واحد هر یک  9،000اضافه 

 28،800                         12،000                                                                       هزینه اداری

 8،100                                                                                                          سود خالص

 

یابی مستقیمگزارش سود وزیان به روش هزینهـ  1شکل   

 

 : یابی مستقیم به دو نکته زیر باید توجه شودیابی جذبی به هزینهدر ادامه مقایسه هزینه

  زیان و سود بر یابیهزینه روش دو اثرات   -1
 ود.شدر حالتی که تولید طی سال بیش از فروش طی سال باشد، روش جذبی منجر به سود بیشتری برای شرکت می ـ  الف

 .دکنمی گزارش را بیشتری  روش مستقیم سود باشد، داشته فزونی سال طی تولید بر سال طی فروش که حالتی در ـ  ب

 .بود خواهد مساوی حالت دو هر در شرکت برای زیان و سود باشد، مساوی فروش و تولید حجم که ـ زمانی پ

 

 مستقیم و جذبی هایروش اعمال از حاصل سود تطبیق    -2
 : توان به شرح زیر نشان دادتفاوت سود گزارش شده در دو روش را می ـ  الف

 تفاوت در سود گزارش شده  = تغییر در موجودی کاال   ×  نرخ سربار ثابت کارخانه
 تعداد موجودی پایان دوره  - کاال =  تعداد موجودی اول دورهتغییر در موجودی 

 . ها تغییر نکندفرمول فوق زمانی درست است که نرخ سربار ثابت کارخانه در طی دوره ـ  ب

 : برای تایید موارد الف و ب فوق به محاسبات زیر توجه کنید

 یابیهزینه روش در و ریال 81،000،000  ذبی معادلیابی ج در روش هزینه A، سود شرکت  همانطور که قباًل مشاهده شد

توان با استفاده از فرمول ذکر شده در بند ( را می ریال 6.000.000 ) . این اختالف سود ریال بود 75.000.000 معادل مستقیم

 : صورت زیر نشان داد الف به

 گزارش شدهود س در تفاوت  =  کاال موجودی در تغییر  ×  کارخانه ثابت سربار نرخ

6.000.000  = 6.000  × 1،000 

 )           تولید کل تعداد بر(  ریال  6،000،000 ریال نرخ سربار ثابت کارخانه از تقسیم جمع اقالم ثابت سربار کارخانه ) 6.000

 . است آمده دست به(  عدد  10،000
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 مقایسه سود عملیاتی در روش هاي هزینه یابی جذبی و متغیر

 تحت شرایط استفاده از سیستم هزینه یابی استاندارد : 

هر گاه تعداد تولید بیشتر از تعداد فروش باشد ) تعداد موجودی پایان دوره بیشتر از موجودی اول دوره باشد ( سود محاسبه  -1

 : . یعنیوش هزینه یابی مستقیم خواهد بود شده بر اساس روش هزینه یابی جذبی بیشتر از سود محاسبه شده بر اساس ر

 سود روش متغیر >سود روش جذبی      ←موجودی اول دوره     >تعداد فروش    یا    موجودی پایان دوره  >تعداد تولید 

 

شده  -2 سبه  سود محا شد (  شد ) تعداد موجودی کمتر از موجودی اول دوره با بر هر گاه تعداد تولید کمتر از تعداد فروش با

 یعنی : .  اساس روش هزینه یابی جذبی کمتر از سود محاسبه شده بر اساس روش هزینه یابی مستقیم خواهد بود

 سود روش متغیر  <سود روش جذبی     ←موجودی اول دوره       <تعداد فروش    یا  موجودی پایان دوره < تعداد تولید 

 

شده بر  – 3 سبه  سود محا شند (  شد ) تعداد موجودی پایان دوره و اول دوره برابر با هر گاه تعداد تولید برابر با تعداد فروش با

 اساس روش هزینه یابی جذبی برابر با سود محاسبه شده بر اساس روش هزینه یابی مستقیم خواهد بود. یعنی :

 سود روش جذبی = سود روش متغیر     ←ایان دوره = موجودی اول دوره    تعداد تولید = تعداد فروش      یا     موجودی پ

 

در روش هزینه یابی واقعی ، برای هزینه یابی موجودی ها یکی از فرض های گردش هزینه نظیر میانگین موزون ، اولین صــادره 

 از اولین وارده و اولین صادره از آخرین وارده بکار گرفته می شود . 

، تنها در صورت بکارگیری روش اولین صادره از آخرین وارده برای ارزشیابی موجود ی ها ، نتیجه گیری حاصله در این سیستم 

صداق دارد و در  ستاندارد م ستم هزینه یابی ا سی ستقیم در  شهای هزینه یابی جذبی و م سود عملیاتی تحت رو درباره اختالف 

صادر ستفاده از روشهای میانگین موزون و اولین  صله پیچیده تر از صورت ا شیابی موجودیها  ، نتایج حا ه از اولین وارده برای ارز

اســتنتاج کلی باال خواهد بود و بایســتی ســود هر دو روش با توجه به مقادیر ریالی موجودیهای اول دوره و پایان دوره ، تولید 

 وفروش طی دوره محاسبه و سپس تفاوت سود در دو روش تعیین گردد .
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 سواالت تشریحی

 

 
 را شرح دهید . روش هزینه یابی جذبیـ 1

آنها  شود و پس از فروش، ابتدا جذب محصوالت تولید شده می ، سربار ثابت ساخت براساس واحدهای تولید یابی جذبیدر روش هزینه

موجودی کاالی در جریان ساخت و کاالی  ) اند، لذا محصوالتی که فروش نرفته گردددر بهای تمام شده کاالی فروش رفته منظور می

 می نماید. ( مقداری از سربار ثابت تحقق یافته دوره جاری را به دوره آتی منتقل ساخته شده پایان دوره

 

 ؟  روش هزینه یابی مستقیم یا متغیر چیست ـ2
 کنندکه مستقیما  با حجم فعالیت تغییر میگردد های ساخت به محصوالت منظور میدر روش هزینه یابی مستقیم تنها آن گروه از هزینه

ا دارا های متغیر این ویژگی رهای ساخت تنها هزینه. از میان هزینه یابند، کاهش می ، افزایش و با کاهش تولید یعنی با افزایش تولید ؛

 باشند.می

 . و سربار متغیر ساخت است، دستمزد مستقیم  های مواد مستقیمنههزی از متشکل محصول شده تمام بهای روش این در

 

 

 ـ تفاوت روش هزینه یابی مستقیم با هزینه یابی جذبی را بنویسید .3
 ؛ ر این روش، لذا د شودها به ثابت و متغیر می، تاکید زیاد بر تفکیک هزینه یابی جذبی، برخالف هزینه هزینه یابی مستقیم در روش

اب سربار حسدو شوند. بدین منظور دو حساب کنترل سربار ساخت و  های جداگانه ثبتحسابدر می یایستی های ثابت و متغیر هزینه

 . گیرد، مورد استفاده قرار می ، یکی برای سربار ثابت و دیگری برای سربار متغیر جذب شده

(  ولیدیت ) ثابت بهای تمام شده ساخت، در نحوه رفتار با اقالم  یابی مستقیم جذبی با هزینه یابی هزینه روش تفاوت خالصه ، طور به

  ، تقیمیابی مسدهند و در روش هزینه، این اقالم نیز بخشی از بهای تمام شده محصوالت را تشکیل می یابی جذبی. در روش هزینه است

 . شوندعنوان هزینه دوره تلقی می کلیه این اقالم به

 

 را بنویسید .استداللهای طرفداران  روش هزینه یابی مستقیم  ـ4
ان را هم درک سود و زی ـ طبق این روشـ  ها به ثابت و متغیر و نحوه برخورد حسابداری با هر یک معتقدند که تفکیک هزینه ـ آنها 1

 .  ها را تسهیل می نمایدها به موجودیکند و هم تخصیص هزینهآسان می

اشی از های نهیچ ارتباطی با تولید محصوالت ندارند و اصوال  هزینه ، تهای سربار ثابت ساخطرفداران این روش معتقدند که هزینهـ  2

،  تولید است نیازعبارت دیگر سربار ثابت ساخت پیشه . ب ، چرا که اگر تولیدی هم صورت نگیرد وجود خواهند داشت باشندتولید نمی

 . لذا نباید بعنوان بخشی از بهای تمام شده محصول تلقی شود

 

   بهای تمام شده را در روش هزینه یابی مستقیم نام ببرید .اقالم  ـ5

 در این روش بهای تمام شده از اقالم زیر تشکیل شده است:

 ++                                              مواد مستقیم 

 ++                                                کار مستقیم

 ++                                     سربار متغیر کارخانه

 ++                                 بهای تمام شده محصول

 

 ـ اقالم بهای تمام شده را در روش هزینه یابی جذبی نام ببرید .6
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 : یابی جذبی بهای تمام شده محصول از اقالم زیر تشکیل یافته استدر روش هزینه

 ++                                              مواد مستقیم

 ++                                               کار مستقیم

 ++                                   سربار متغیر کارخانه

 ++                                    سربار ثابت کارخانه

 ++                              بهای تمام شده محصول 

 
  اثرات روش های هزینه یابی جذبی و مستقیم  بر سود و زیان را  بنویسید .-7

 شود.در حالتی که تولید طی سال بیش از فروش طی سال باشد، روش جذبی منجر به سود بیشتری برای شرکت می ـ  الف

 .کندمی گزارش را بیشتری  روش مستقیم سود باشد، داشته فزونی سال طی تولید بر سال طی فروش که حالتی در ـ  ب

 .بود خواهد مساوی حالت دو هر در شرکت برای زیان و سود باشد، مساوی فروش و تولید حجم که ـ زمانی پ

 

  ؟بنویسید  را   مستقیم و جذبی هایروش اعمال از حاصل سود تطبیق نحوه  -8
 : توان به شرح زیر نشان دادتفاوت سود گزارش شده در دو روش را می ـ  الف

 تفاوت در سود گزارش شده  = تغییر در موجودی کاال   ×  نرخ سربار ثابت کارخانه

 تعداد موجودی پایان دوره  -تغییر در موجودی کاال =  تعداد موجودی اول دوره 

 . ها تغییر نکندابت کارخانه در طی دورهفرمول فوق زمانی درست است که نرخ سربار ث ـ  ب

 

  را مقایسه كنید .  سود عملیاتی در روش های هزینه یابی جذبی و متغیر -9
ساس  -1 شده بر ا سبه  سود محا شد (  شتر از موجودی اول دوره با شد ) تعداد موجودی پایان دوره بی شتر از تعداد فروش با هر گاه تعداد تولید بی

 بیشتر از سود محاسبه شده بر اساس روش هزینه یابی مستقیم خواهد بود . یعنی : روش هزینه یابی جذبی

 سود روش متغیر >سود روش جذبی      ←موجودی اول دوره     >تعداد فروش    یا    موجودی پایان دوره  >تعداد تولید 

 

دی اول دوره باشد ( سود محاسبه شده بر اساس روش هزینه یابی هر گاه تعداد تولید کمتر از تعداد فروش باشد ) تعداد موجودی کمتر از موجو -2

 جذبی کمتر از سود محاسبه شده بر اساس روش هزینه یابی مستقیم خواهد بود . یعنی : 

 سود روش متغیر  <سود روش جذبی     ←موجودی اول دوره       <تعداد فروش    یا  موجودی پایان دوره < تعداد تولید 

 

ساس روش هزینه هر گاه  – 3 شده بر ا سبه  سود محا شند (  شد ) تعداد موجودی پایان دوره و اول دوره برابر با تعداد تولید برابر با تعداد فروش با

 یابی جذبی برابر با سود محاسبه شده بر اساس روش هزینه یابی مستقیم خواهد بود. یعنی :

 سود روش جذبی = سود روش متغیر     ←ه = موجودی اول دوره    تعداد تولید = تعداد فروش      یا     موجودی پایان دور

 

 

 

 

 

 

 

 مساله ها



 

حه
صف

 
23 

 

آغاز نموده , تولید كننده یك نوع محصول است كه هر  113شركت شیال كه عملیات خود را از فروردین ماه ـ   1 

استفاده می كند . در سال ریال به فروش می رساند . شركت از سیستم هزینه یابی استاندارد 70واحد آن را به مبلغ 

113  واحد آن به فروش رفته است , هزینه های ساخت و اداری و  8,000واحد محصول تولید شده و  10,000تعداد

 فروش به شرح زیر است :

 
 هزینه های متغیر

 ) برای هر واحد ( ـ ریال

 هزینه های ثابت

 ) كل ( ـ ریال

 ـ 15 مواد مستقیم

 ـ 10 دستمزد مستقیم

 000/120 5 سربار ساخت

 000/80 5 هزینه های اداری و فروش

 

 هیچگونه موجودی كاالی در جریان ساخت در پایان دوره وجود نداشته است .

 مطلوبست : 

 محاسبه بهای تمام شده هر واحد محصول براساس روشهای هزینه یابی جذبی و مستقیم .1

 روشهای مذكورمحاسبه بهای تمام شده موجودی پایان دوره براساس  .2

 چه میزان سود بیشتر یا كمتر از روش مستقیم است . تعیین اینکه بر اساس روش هزینه یابی جذبی , .3

 حل (
 (   2و  1

 بهای تمام شده هرواحد  محصول
      ___________________________________________________________________ 

 روش مستقیم   روش جذبی     

 15    15       مواد مستقیم 

 10    10      دستمزد مستقیم 

 

 5    5       سریار متغیر

 __                12*                   سربار ثابت

           42                  30 

    

 * 10،000 120،000= 12                           سربار ثابت هر واحد محصول       

 10،000 -8000=2،000   تعداد موجودی پایان دوره 

 422،000= 84،000  بهای تمام شده موجودی پایان دوره براساس روش جذبی 

 302،000= 60،000 بهای تمام شده موجودی پایان دوره بر اساس روش مستقیم 

 

ساس روش جذبی بیشتر از روش مستقیم و8،000واحد( بیشتر از تعداد فروش )10،000( با توجه به اینکه تعداد تولید ) 3 سود بر ا ست، لذا  احد( ا

 می باشد و تفاوت سود طبق دو روش به  شرح زیر خواهد بود :

  000،2 12=  24،000تفاوت سود طبق دو روش    
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ــ  2 سال ـ ستقیم در  شركت ژیال بر مبنای روش هزینه یابی م ست .   5,000,0000مبلغ  13 1سود عملیاتی  ریال ا

ــت . 4,000واحد و  3,000موجودی كاال در ابتدا و پایان دوره به ترتیب  ــربار متغیر و  واحد بوده اس اگر نرخ جذب س

 ریال باشد 300  و  ریال200ثابت به ازای هر واحد به ترتیب 

 :  محاسبه سود عملیاتی شركت بر اساس روش هزینه یابی جذبی   مطلوبست

 ( 4000 - 3000) 300= 300،000  تفاوت سود دو روش                                                                               حل (

 سود روش متغیر >سود روش جذبی      ←موجودی اول دوره     >تعداد فروش    یا    موجودی پایان دوره  >تعداد تولید 

5،000،000+  300،000 =  5،300،000 سود براساس روش جذبی   

 

 از دفاتر شركت شیما استخراج شده است : 13 1ـ اطالعات زیر در سال  3

 واحد5000   تولید بودجه شده 

 واحد 4,500   تولید واقعی 

 ریال(500واحد ) به نرخ هر واحد  4,000    فروش 

 واحد500 موجودی كاالی ساخته شده اول دوره 

ریال و سربار ساخت 100ریال , دستمزد مستقیم 200مواد مستقیم ) شامل ریال400بهای تمام شده هر واحد محصول

 ریال(100

 ریال200,000  سربار ثابت بودجه شده 

ریال 20ریال و هزینه های متغیر عمومی و اداری و فروش هر واحد  60,000هزینه ها ی ثابت عمومی و اداری و فروش 

 ساعد گزارش شده است .ریال م 10,000انحراف هزینه های متغیر ساخت  بوده است .

 مطلوبست : 

 محاسبه بهای تمام شده هر واحد محصول با استفاده از روشهای هزینه یابی جذبی و مستقیم 

 س روشهای هزینه یابی جذبی و مستقیم رت سود و زیان بر اساتهیه صو

 محاسبه شده در دو روش جذبی و مستقیم   توجیه علت تفاوت سود

 

 حل : 
1) 

 هر واحد محصول بهای تمام شده
____________________________________________ 

 روش مستقیم  روش جذبی       

  200    200                  مواد مستقیم 

 100    100    دستمزد مستقیم 

 60    60*                    سربار متغیر

 ---     40*                  سربار ثابت 

     400    360 

 * سربار ثابت و متغیر ساخت هر واحد محصول به شرح زیر محاسبه شده است :

 5000  200،000=  40   سربار ثابت هر واحد محصول      

 100 – 40=  60   سربار متغیر هر واحد محصول      

 

 

2) 
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 شرکت شیما

 صورت سود و زیان ) روش هزینه یابی جذبی (

 13 1برای سال 
_________________________________________________________________ 

 ریال        ریال                   

 2،000،000                                ( 500 4،000)                             فروش 

 1،600،000                            ( 4،000 400)           بهای تمام شده کاالی فروش رفته  -

 000،20*                                      انحراف ظرفیت سربار 

 ( 10،000** )                  انحراف هزینه های متغیر ساخت 

 (1،610،000)                                   بهای تمام شده کاالی فروش رفته تعدیل شده 

 390،000                           سود ناخالص 

   هزینه های عملیاتی : -

 80،000                   (  4،000 20)     هزینه های متغیر عمومی و اداری و فروش 

  000،60                      هزینه های ثابت عمومی و اداری و فروش 

          (140،000) 

 250،000                        سود عملیاتی 

 

 * انحراف ظرفیت سربار به شرح زیر محاسبه شده است :

 انحراف ظرفیت سربار= (  تولید واقعی  -تولید بودجه شده  سربار ثابت هرواحد محصول )

  انحراف ظرفیت سربار= (  000/5  -500/4 ) 4=    000/20

 انحرافات مساعد از بهای تمام شده کاالی فروش رفته کسر می شود . ** انحرافات نامساعد به بهای تمام شده کاالی فروش رفته اضافه  شده و

 

 شرکت شیما

 صورت سود و زیان ) روش هزینه یابی  مستقیم (

 113برای سال 
_______________________________________________________________ 

 ریال  ریال         

 2،000،000                       فروش 

 1،440،000                      ( 360 4،000بهای تمام شده متغیر کاالی فروش رفته  ) -

 (10،000)                            انحراف هزینه های متغیر ساخت 

 (1،430،000)                                    بهای تمام شده متغیر کاالی فروش رفته تعدیل شده 

 570،000                حاشیه ساخت 

  80،000                                                    (4،000 20) هزینه های متغیر عمومی و اداری و فروش  -

 000،490                حاشیه فروش 

 هزینه های ثابت :  -

 200،000                                                  سربار ثابت ساخت 

 60،000                                   هزینه های ثابت عمومی و اداری و فروش 

 

 (260،000)         سود عملیاتی 

           230،000 

  ی شودم در صورت سود و زیان منظور(  از آنجایی که در روش هزینه یابی مستقیم ، کل سربار ثابت )پیش بینی شده به عنوان هزینه دوره  نکته : 

 لذا در این روش انحراف حجم یا انحراف ظرفیت سربار که معلول سربار ثابت ساخت هستند وجود نخواهد داشت .
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 ( تفاوت سود در دو روش هزینه یابی جذبی و مستقیم ، مربوط به سربار ثابت ساخت محصوالت انتقالی از یک دوره به دوره  بعد است .3

سربار ثابت ساخت برای هر واحد محصول در دوره های متوالی یکسان باشد و کلیه انحرافات به بهای تمام شده کاالی  در صورتی که هزینه استاندارد

نه یفروش رفته بسته شود و هیچگونه تغییری در موجودی کاالی در جریان ساخت اول دوره و پایان دوره ایجاد نگردد ، تفاوت سود بین روشهای هز

 می توان با استفاده از فرمول زیر محاسبه کرد :یابی جذبی و مستقیم را 

 

 تفاوت تعداد تولید و فروش = تفاوت سود دو روش    سربار ثابت هر واحد محصول

 تفاوت سود دو روش ( =4،500  - 4،000)   40 =   20،000

 یا 

 = تفاوت سود دو روش موجودی پایان دورهتفاوت تعداد    سربار ثابت هر واحد محصول 

 تفاوت سود دو روش  ( =1،000 - 500) 40 =  20،000
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 سومفصل 
 

 تجزيه و تحليل انحرافات 
 در

هزينه يابي استاندارد   
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 هاي استاندارد هزینه

 سیستم هزینه یابی سفارش کار

 سیستم هزینه یابی مرحله ای

بهای تمام شده بر اساس هزینه های واقعی نمی تواند مبنای تصمیم گیری مدیریت قرار گیرد ؛  مدیر هر واحد تجاری باید بتواند 

 از نظر اقتصادی مقرون به صرفه است . با چه قیمتیو  چه میزان كاالبه این واقعیت دست پیدا کند که تولید 

بنابراین :   قبل از شروع سال مالی  ؛ بهای تمام شده محصول از لحاظ  مواد ـ دستمزد و سربار پیش بینی و در طول دوره مالی  

یستم ساین هزینه ها مبنای محاسبه و ثبت قرار می گیرد . به این سیستم هزینه یابی که بهای تمام شده را برآورد می کند ؛ 
 یند .می گوهزینه یابی استاندارد 

سیستم هزینه یابی استاندارد        مبنا و ابزار ارزیابی عملکرد است و مدیریت می تواند با توجه به آن هزینه های استاندارد را 

با هزینه های واقعی مقایسه نموده و انحرافات را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد و با برنامه ریزی و کنترل ، این انحرافات را 

  و به تولید و کارآیی بهینه دست یابد . حداقل نموده

 سیستم هزینه یابی استاندارد اغلب در سیستم هزینه یابی مرحله ای به کار گرفته می شود زیرا : 

 ـ فنآوری ساخت نسبتاً در تولید مرحله ای با ثبات است . 1

 ـ محصوالت شبیه به هم می باشند . 2

 ـ شرایط تولید ؛ انبوه می باشد . 3

هزینه های استاندارد ، های استاندارد ؛ هزینه های مورد انتظار مدیریت برای تولید یك محصول می باشد .  هزینه

 هزینه های از پیش تعیین شده ای هستند که برای محاسبه بهای تمام شده استاندارد یک محصول به کار گرفته می شوند .

 :  استاندارد  اهداف هزینه یابی 

 و ارزیابی عملکرد کنترل هزینه هاـ 1

 ـ هزینه یابی موجودی ها و قیمت گذاری محصوالت2

 ـ تهیه و تنظیم بودجه ها  3

 ـ تسریع در تهیه گزارشات هزینه4

ات آتی را پیش بینی نموده و مد نظر قرار می دهد . از آنجا هزینه یابی استاندارد ضمن بهره گیری از تجربیات گذشته ؛ تغییر

که تغییرات با اهمیت در روش های تولید ـ قیمت خرید مواد ـ نرخ دستمزد و سربار اتفاق می افتد  پس    استانداردها  معموالً 

 برای یک دوره یکساله تعیین می شوند .

 

 كارت هزینه استاندارد

استانداردهای مربوط به عوامل بهای تمام شده ) مواد ـ دستمزد ـ سربار ( و همچنین جمع بهای تمام شده کارتی است درآن 

 استاندارد مقدار مشخصی محصول ؛ به تفکیک نشان داده می شود .

 تعیین استانداردها

 برای تعیین این تعیین استانداردها قسمت مهم و ضروری هر سیستم هزینه یابی استاندارد محسوب می شود .

استانداردها مدیران قسمت های مختلف ) طراحی محصول ـ مهندسی صنایع ـ حسابداری مدیریت ـ مدیریت تولید ـ مدیر خرید 

 و بازرگانی ـ کارگزینی و ... ( باید مشارکت کنند .

ی آتی رای تولید محصول و خط مشبرای تعیین استانداردها  استفاده از تجربیات گذشته و تجزیه و تحلیل فعالیت های مختلف ب

 موسسه تعیین می شود .

 بر اساس هزینه های واقعی
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 استانداردهاي مواد مستقیم

 استاندارد های مواد مستقیم به دو بخش تقسیم میشود:

 ـ نرخ استاندارد مواد : 1

برای اگر  . در دوره آتی برداخت شودمستقیم  نرخی است که انتظار می رود برای خرید یک واحد مواد 

باید برای هریک از انواع مواد نرخ استاندارد  ؛ مواد مورد استفاده  قرار گیرد ع  یک نو از تولید محصولی بیش

 .شود جداگانه ای تعیین 

  :  مصرف استاندارد موادـ 2

 باشد و توسط دایره  تولید تعیین میشود مواد مصرفی مورد انتظار برای تولید یک واحد محصول  می مقدار 

در نظر گرفته می   .... تبخیر و ـ افت ـ باید عواملی از قبیل ضایعات  ؛  دارد مواددر تعیین مصرف استان . 

شود . همچنین برای تولید محصولی که بیش از یک ماده نیاز دارد ، مصرف استاندارد هر یک از آنها جداگانه 

 تعیین می شود .

 

 استانداردهاي دستمزد مستقیم

 مستقیم به دو بخش تقسیم میشود: دستمزداستاندارد های 

 :  دستمزدـ نرخ استاندارد 1

در مقابل انجام یک ساعت کار مستقیم پرداخت شود . این نرخ نرخی است که انتظار می رود بیانگر متوسط 

 توسط دایره کارگزینی با توجه به سوابق ـ تجربیات ـ نوع کار و تخصص هر یک از کارکنان تعیین میشود .

  :  استاندارد كارـ ساعات 2

بیانگر ساعت کار مستقیم مورد انتظار برای تولید یک واحد محصول است و توسط واحد مهندسی تولید 

تعیین می شود . در تعیین ساعات کار استاندارد ؛ نوع کار ـ مهارت و تخصص کارکنان ـ شرایط محیطی و 

 ... در نظر گرفته می شود .

 

 استانداردهاي سربار ساخت

ای تعیین و به کارگیری نرخ استاندارد سربار ساخت ، روش های از پیش تعیین شده به منظور جذب هزینه های سربار ساخت بر

مورد استفاده قرار می گیرند . در سیستم هزینه یابی استاندارد برای تعیین نرخ استاندارد سربار و همچنین جذب هزینه های 

 به عنوان مبنا مورد استفاده قرار می گیرد . ساعت كار مستقیمسربار ساخت  معموالً 

 

 از استانداردها انحراف

پس از تعیین استانداردهای مواد ؛ دستمزد و سربار ـ حتی با وجود دقت باال در تعیین استانداردها ـ هزینه های واقعی با هزینه 

 گفته می شود . استانداردانحراف از های استاندارد تفاوت خواهند داشت که به این تفاوت اصطالحاً  

 می گویند.انحراف نامساعد  هزینه های استاندارد باشد ؛ به دلیل اثر نامساعد بر سود ؛ مبلغ مازاد را  >اگر هزینه های واقعی
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 می گویند.انحراف مساعد  هزینه های استاندارد باشد ؛ به دلیل اثر  مساعد بر سود ؛ مبلغ مازاد را  <اگر هزینه های واقعی

در یک دوره معین ، نتیجه چندین انحراف است که ممکن است برخی از آنها مساعد و برخی دیگر نامساعد   انحرافات كل :

 باشد . این انحرافات می تواند ناشی از هر یک از عوامل تولید ) مواد مستقیم ـ دستمزد ساخت ـ سربار ساخت ( باشد . 
 

 

 

 

 

انحرافات کل به تفکیک هر یک از عوامل هزینه محاسبه شده و با تجزیه و تحلیل آنها ؛   برای ارزیابی عملیات تولیدی        

علت وقوع انحرافات ، توسط مدیریت مشخص می شود تا بتواند آنها را ضمن کنترل به موقع ؛ از افزایش بهای تمام شده محصول 

 جلوگیری نماید .
 

 انحرافات مواد مستقیم

 مصرف استاندارد مواد(= انحراف کل مواد  ×)نرخ استاندارد مواد -واقعی مواد( مصرف × )نرخ واقعی مواد 

 ـ انحراف مصرف مواد 2ـ انحراف نرخ مواد ـ 1انحراف کل مواد به دو بخش قابل تفکیک است : 

 

 انحراف نرخ مواد :
حراف ان؛ نرخ واقعی مواد کمتر از نرخ استاندارد باشد  اگر.  از نرخ استاندارد باشد؛ متفاوت  زمانی بوجود می آید که نرخ واقعی

 است .نامساعد  انحراف نرخ مواد،  بیشتراز نرخ استاندارد باشد مواد  نرخ واقعی در صورتی که  نرخ مواد مساعد و

یفیت پایین تر باشد  انحراف نرخ مساعد در اغلب موارد خوب است ؛ اما اگر انحراف مساعد نرخ مواد ناشی از استفاده از مواد با ک

 و در نتیجه آن کیفیت محصول تولیدی کاهش و اثر منفی روی فروش داشته باشد ؛ خوب محسوب نمی شود .

مسئولیت انحراف نرخ مواد با مدیر دایره خرید است ؛ اما گاهی اوقات نرخ مواد تحت تاثیر عوامل بیرونی و خارج از کنترل مدیر 

 عمومی قیمت ها خرید است  مانند : افزایش سطح

 انحراف نرخ مواد را می توان در دو نقطه محاسبه کرد : 

 ـ در زمان خرید مواد 1

 ـ در زمان مصرف مواد 2

 نرخ استاندارد ( = انحراف نرخ مواد –مقدار واقعی مواد خریداری شده  ) نرخ واقعی 
 

 

 

 مواد نرخ استاندارد( =  انحراف نرخ -مقدار مصرف واقعی مواد  ) نرخ واقعی

 

 انحراف مصرف مواد
مواد  انحراف مصرف .  باشد زمانی بوجود می اید که مصرف واقعی مواد کمتر یا بیشتر از مصرف استاندارد مواد برای تولید واقعی

 ید :آ از رابطه زیر بدست می

  

 

به عواملی خارج از  مساعد مصرف مواد. گاهی اوقات علت انحراف نا دایره تولید استمدیر  با   انحراف مصرف مواد مسئولیت

حوزه تولید مربوط می شود ؛ به عنوان مثال خرید مواد اولیه با کیفیت پایین تر از استاندارد می تواند منجر به تولید با بازده 

 نامطلوب شود که در این صورت مسئولیت انحراف مصرف مواد با مدیر دایره خرید است .

 

 

 انحرافات مکمل مواد مستقیم

 مصرف استاندارد برای تولید واقعی ( = انحراف مصرف مواد –نرخ استاندارد مواد ) مصرف واقعی 
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صنایع از قبیل صنایع نظیر صنایع نساجی ـ  شیمیایی ـ الستیک سازی ـ  غذایی و .....  برای تولید محصول ، در بسیاری از 

بیش از یک نوع مواد به کار می رود ؛ لذا در اینگونه صنایع ترکیب مناسب مواد ؛ نقش مهمی در بهای تمام شده محصول نهایی 

 و کاهش هزینه ها و بهبود سودآوری دارد .

اوقات به دالیل گوناگون  از قبیل کمبود مواد اولیه ؛ امکان جایگزینی مواد اولیه وجود دارد و می توان ترکیب مواد را مورد گاهی 

استفاده قرار داد بدون اینکه تغییری در ماهیت و کیفیت محصول تولیدی ایجاد شود ،  در این گونه موارد مدیریت نیازمند 

مصرفی و میزان انحراف ترکیب واقعی مواد با ترکیب استاندارد آن و مواردی از این قبیل  اطالعات کامل تری در خصوص مواد

 می باشد .

 برای تجزیه و تحلیل کاملتر باید انحراف مصرف مواد را به انحرافات زیر تفکیک نمود :  

 ـ انحراف ترکیب مواد 1

 ـ انحراف بازده مواد 2

 

 آید که ترکیب واقعی مواد اولیه متفاوت از ترکیب استاندارد آن باشد :زمانی به وجود می  انحراف تركیب مواد :

 انحراف ترکیب مواد =ترکیب استاندارد از مخلوط واقعی(   - ) مصرف واقعی  نرخ استاندارد هر نوع مواد

 نکته : در رابطه باال  ؛ مخلوط واقعی  =  جمع مواد مصرف شده  ) مواد وارده به فرآیند تولید (

 

زمانی به وجود می آید که میزان محصول تولید شده با میزان محصول مورد انتظار بر مبنای مواد مصرف  راف بازده مواد  :انح

 :شده اختالف داشته باشند ) از لحاظ مفهومی ، هزینه بازده را می توان معادل ضایعات غیر عادی دانست ( 

 انحراف بازده مواد =بازده واقعی(  -)بازده استاندارد   موادبهای تمام شده استاندارد هر واحد محصول از لحاظ 

 :  نکته یک : منظور از بازده واقعی  در رابطه باال ، همان تولید واقعی )معادل آحاد تکمیل شده ( است

 
 نکته دو : بازده استاندارد در محاسبه انحراف بازده برای مواد، دستمزد وسربار یکسان است .

 

 مواد را با استفاده از رابطه زیر نیز می توان محاسبه کرد : انحراف بازده 

 انحراف بازده مواد =واقعی(  مصرف استاندارد برای تولید  - از مخلوط واقعی استاندارد ترکیب  ) نوع مواد استاندارد هر  نرخ
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ریال است ، 120کیلو مواد خام که نرخ استاندارد هر کیلوی آن 5شرکت  مجید برای تولید یک بسته محصول  ؛  یك ( مثال

بسته  4900ریال ، تعداد 124کیلو مواد به بهای تمام شده هر کیلو  25000ماه گذشته با مصرف  استفاده می کند. طی فروردین

 محصول تولید شده است .

 کل مواد  و تفکیک آن به انحرافات نرخ و مصرف مطلوب است: محاسبه انحراف

 : حل

 
 

به نسبتهای   Bو  A در شرکت سعید برای تولید هر کیلو محصول آلفا از دو نوع مواد  دو ( مثال
3

5
و   

2

5
استفاده می شود .    

ریال است . طبق استاندارد  30ریال  و  20به ترتیب   Bو    Aقیمت استاندارد هر کیلو مواد 
1

5
در فرایند   Bو   Aاز مخلوط مواد   

 1250ریال و  21به نرخ هر کیلو   A کیلو ماده  1750. در خرداد ماه گذشته از مصرف ساخت به طور عادی ضایع می شود 

 کیلو محصول آلفا بدست آمده است. 2300ریال ،  28به نرخ هرکیلو   B کیلو ماده 

 مطلوب است : 

 محاسبه انحراف کل مواد -1
 تفکیک انحراف کل مواد به انحرافات نرخ و مصرف -2
 انحرافات ترکیب و بازده تفکیک انحراف مصرف مواد به -3
 حل :

کیلو مخلوط مواد مصرفی ،  5با توجه به اینکه از هر 
1

5
کیلو محصول به  4آن به طور عادی ضایع می شود ، لذا کارت استاندارد برای تولید  

 شرح زیر خواهد بود : 

 

مصرف استاندارد برای تولید واقعی براساس 

 تناسب زیر بدست می آید:

 کیلو مواد         بسته محصول

5                       1 

x                 4900 

X = 24500 
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 انحرافات دستمزد مستقیم

 دستمزد= انحراف کل  (برای تولید واقعی استاندارد ساعت کار   ×نرخ استاندارد  ) -(  واقعی ساعت کار×نرخ واقعی  )

 ـ انحراف کارایی  دستمزد 2ـ انحراف نرخ دستمزد  ـ 1انحراف کل دستمزد  به دو بخش قابل تفکیک است : 
 

 : دستمزد انحراف نرخ 
استاندارد آن باشد . چنانچه نرخ واقعی دستمزد کمتر از نرخ زمانی به وجود می آید که نرخ واقعی دستمزد ؛ متفاوت از نرخ 

استاندارد باشد ،  انحراف نرخ دستمزد ، مساعد  و در صورتی که  نرخ واقعی دستمزد بیشتر از  نرخ استاندارد آن  باشد ، انحراف 

 نرخ دستمزد ، نامساعد خواهد بود. انحراف نرخ دستمزد از رابطه زیر بدست می آید:

 انحراف نرخ دستمزد ( = نرخ استاندارد –نرخ واقعی  کار واقعی )ساعت 

از آنجایی که نرخهای دستمزد غالباً مبتنی بر یکی توافق قبلی مشخص است ، لذا انحراف نرخ دستمزد به ندرت بوجود می آید 

مسئولیت انحراف نرخ  ست  .و در صورت ایجاد ،  معموالً ناشی از شرایط غیر عادی بوده و خارج از حیطه کنترل مدیریت ا

چرا که نتوانسته است به درستی از تخصص و مهارتهای کارگران استفاده کند . البته باید توجه دستمزد با مدیر تولید است ؛ 

داشت در شرایط غیر عادی مانند اعتصابات کارگری ؛ انحراف نرخ دستمزد متاثر از عوامل بیرونی بوده و مدیریت قادر به کنترل 

 نخواهد بود .آن 

 

  انحراف كارایی دستمزد:-2
زمانی بوجود می آید که ساعت کار واقعی کمتر یا بیشتر از ساعت کار استاندارد برای تولید واقعی باشد. به این انحراف اصطالحًا 

 آید:(  می گویند . انحراف کارایی دستمزد از رابطه زیر بدست می Outputانحراف کارایی دستمزد  براساس صادره )

 انحراف کارایی دستمزد =ساعت کار استاندارد برای تولید واقعی(  –) ساعت کار واقعی  نرخ استاندارد دستمزد

یکی از عوامل مهم ایجادانحراف نا مساعد کارایی دستمزد  ؛ استفاده از کارگران غیر ماهر است که سبب انجام دوباره کاری در 

می توان به استفاده از دستگاه های ناکارآمد ـ خرابی ماشین آالت و ... را نام برد . خط تولید می شود . از دیگر عوامل آن 

مسئولیت انحراف کارایی دستمزد با مدیر دایره تولید است ، اما در مواردی که این انحراف به دلیل خرابی ماشین آالت و یا 

 تعمیر و نگهداری و یا مدیر دایره خرید خواهد بود .استفاده از مواد با کیفیت پایین باشد ، مسئولیت آن با مدیر دایره 

 

 

 انحرافات مکمل دستمزد مستقیم
 برای تجزیه و تحلیل کاملتر انحرافات دستمزد ؛ انحراف کارایی دستمزد به انحرافات زیر تفکیک می شود :

به این انحراف ، انحراف کارایی دستمزد براساس تولید مورد انتظار و  :  (Input)ـ انحراف كارایی دستمزد براساس وارده  1

 ید:آشود و از رابطه زیر بدست می  اساس تبدیل مواد نیز گفته می هم چنین انحراف کارایی دستمزد بر

 مزد براساس وارده تانحراف کارایی دس = ( ساعت کار استاندارد برای تبدیل مواد –نرخ استاندارد دستمزد )ساعت کار واقعی 

 

نکته : منظور از ساعت کار استاندارد برای تبدیل مواد ، مدت زمانی است که به طور استاندارد برای تبدیل مواد مصرف شده به 

محصول مورد نیاز است و از حاصلضرب میزان مواد واقعی مصرف شده در ساعت کار استاندارد مورد نیاز برای تبدیل یک واحد 

 می آید . محصول به دست
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 : رابطه زیر بدست می آید انحراف بازده دستمزد به انحراف بازده مواد شبیه است و با استفاده از  انحراف بازده دستمزد: ـ2

 انحراف بازده دستمزد  = بازده واقعی ( –بازده استاندارد  بهای تمام شده استاندارد هر واحد محصول از لحاظ دستمزد )

 در رابطه فوق ؛  معادل آحاد تکمیل شده از لحاظ دستمزد یا همان تولید واقعی است . منظور از بازده واقعی

 انحراف بازده دستمزد را با استفاده از رابطه زیر نیز می توان به دست آورد :

 بازده دستمزد ساعت کار استاندارد برای تولید واقعی( = انحراف -نرخ استاندارد دستمزد )ساعت کار استاندارد برای تبدیل مواد 

 

 

ریال 275 عتاساعت کار مستقیم به نرخ استاندارد هر س 2در شرکت امیرعلی برای تولید هر واحد محصول ، نیاز به  سه ( مثال

 884000ساعت و دستمزد واقعی  3400. ساعت کار واقعی  شده است  محصول تولید واحد 1600ان ماه گذشته آب. طی  است

 . ریال بوده است

 مزد و تفکیک آن به انحرافات نرخ و کاراییتمحاسبه انحراف کل دس: مطلوب است 

 حل :

 
 

 کیلو محصول به شرح زیر است : 4کارت استاندارد برای تولید  چهار ( مثال

 
ساعت کار انجام  2100کیلو محصول تولید شده و دستمزد پرداخت شده برای 4000کیلو مواد  ؛  5200طی آذرماه با مصرف 

 ریال بوده است.163800شده 

 مطلوبست:

 محاسبه انحراف کل دستمزد  (1

 تفکیک انحراف کل دستمزد به انحرافات نرخ و کارایی (2

 تفکیک انحراف کارایی دستمزد به انحرافات کارایی براساس وارده و بازده (3
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 : حل
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 ساخت سربارانحرافات 

 سربار= انحراف کل  (برای تولید واقعی استاندارد ساعت کار   × سربار نرخ استاندارد ) - سربار واقعی

 برای مشخص کردن علل ایجاد انحراف سربار و تجزیه و تحلیل انحراف کل سربار به یکی از روش های زیر انجام می شود :

 ـ روش دو انحرافی 1

 ـ روش سه انحرافی 2

 ـ روش چهار انحرافی 3

اساس هر یک از روش های باال ؛ اطالعات متفاوتی را ارائه می کند که می تواند در کنترل  تجزیه و تحلیل انحراف کل سربار بر

 هزینه های سربار مفید باشد . 

 انحرافات سربار نیز مانند انحرافات مواد و دستمزد می تواند تحت تاثیر دو عامل نرخ و مقدار قرار گیرد 

 ستفاده شرکت کمتر یا بیشتر از ظرفیت بودجه شده باشدمثال تاثیر مقدار             اگر ظرفیت مورد ا

 مثال تاثیر نرخ               اگرهزینه های سربار ،  با نرخی متفاوت از نرخ بودجه شده تحقق یافته باشد

 

 
 تجزیه و تحلیل سربار براساس روش دو انحرافی 

 ـ انحراف حجم سربار  ، تفکیک می شود :  2ـ  انحراف قابل کنترل سربار  ـ  1در روش دو انحرافی ، انحراف کل سربار به  : 

 ـ انحراف قابل کنترل سربار ) انحراف بودجه قابل انعطاف سربار ( :  1
ه وجود ربار است و زمانی بواقعی هزینه  یانگر تفاوت بین بودجه مجاز سربار برمبنای ساعت کار استاندارد برای تولید واقعی و ب

می آید که سربار واقعی طی دوره ؛ کمتر یا بیشتر از سربار پیش بینی شده برای سطح تولید واقعی باشد . انحراف قابل کنترل 

  زیر بدست  می آید: از رابطهسربار با استفاده 

 

 
                                

 انحراف قابل کنترل سربار  = ]ساعت کار استاندارد برای تولید واقعی ( ×نرخ سربار متغییر  ) + سربار ثابت بودجه شده [ - سربار واقعی

 

هم  و) تفاوت بین مبلغ استاندارد و مبلغ واقعی سربار متغیر (  یر ر هم ناشی از هزینه های سربارمتغقابل کنترل سرباانحراف 

 می باشد .ناشی از هزینه سربار ثابت ) تفاوت بین مبلغ سربار ثابت بودجه شده و مبلغ واقعی سربار ثابت ( 

 

 انحراف  حجم سربار-2

) در سیستم هزینه یابی استاندارد ( و بودجه مجاز سربار بر مبنای ساعت کار استاندارد برای  جذب شدهیانگر تفاوت بین سربار ب

تولید واقعی می باشد و زمانی به وجود می آید که ساعت کار استاندارد برای تولید واقعی بیشتر یا کمتر از ساعت کار بودجه 

 : از رابطه زیر بدست می آید وعیین گردیده است ( باشد شده ) سطح فعالیتی که نرخ سربار ثابت بر اساس آن ت

 

 

 
 ساعت كار استاندارد برای تولید واقعی ( = انحراف حجم سربار  ×) نرخ استاندارد سربار   - ]ساعت كار استاندارد برای تولید واقعی ( ×) سربار ثابت بودجه شده + نرخ سربار متغیر [  

 

 بودجه مجاز سربار بر مبنای ساعت کار استاندارد برای تولید واقعی

 بودجه مجاز سربار بر مبنای ساعت كار استاندارد برای تولید واقعی سربار جذب شده
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، لذا می توان گفت که انحراف حجم سربار تفاوت  ناشی از هزینه های سربار ثابت استاً صرف ؛  جایی که انحراف حجم سربارآن از

 زیر نیز محاسبه نمود : ن را به شکلآلذا می توان  سربار ثابت بودجه شده می باشد ، و بین سربار ثابت جذب شده

 انحراف حجم سربار = ساعت کار استاندارد برای تولید واقعی ( - ) ساعت کار بودجه شده  نرخ سربار ثابت

 . وی انحراف حجم سربار نداردر تاثیری بر هیچگونه ساخت ،باید توجه داشت که هزینه های واقعی سربار 

 

 محصول به شرح زیر است :4کارت استاندارد برای تولید  مثال پنج (

 

 مطلوب است :

 انحرافی دوتجزیه انحراف کل سربار به روش  (2ـ  محاسبه انحراف کل سربار (1

 
 : حل
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 در روش  دو انحرافی  انحرافات مکمل سربار
( بود . برای تجزیه و Outputسربار و انحراف حجم سربار محاسبه شده در صفحات قبل ؛ بر اساس صادره )انحراف قابل کنترل 

تحلیل کامل تر انحرافات سربار در روش دو انحرافی ؛ انحراف بازده سربار به انحرافات اضافه شده و انحراف قابل کنترل و حجم 

سربار بر اساس ساعت کار استاندارد برای تبدیل مواد محاسبه می شوند. به عبارت دیگر انحراف کل سربار به انحرافات زیر تجزیه 

 شوند :  می

 (Inputـ انحراف قابل کنترل سربار بر اساس وارده ) 1

 سربار براساس وارده  انحراف قابل کنترل = ]ساعت کار استاندارد برای تبدیل مواد ( ×سربار ثابت بودجه شده + ) نرخ سربار متغییر  [ -سربار واقعی

 

 (Inputـ انحراف حجم سربار بر اساس وارده ) 2

 ساعت کار استاندارد برای تبدیل مواد ( = انحراف حجم سربار براساس وارده   -نرخ سربار ثابت  ) ساعات کار بودجه شده   

 

 ـ انحراف بازده سربار  3
 بازده سربار( = انحراف  بازده واقعی  -  بازده استاندارد)   بهای تمام شده استاندارد هر واحد محصول از لحاظ سربار

 یا :

 بازده سربار( = انحراف  ساعت کار استاندارد برای تولید واقعی  -  ساعت کار استاندارد برای تبدیل مواد)   نرخ استاندارد سربار 

جهت نیل به اهداف مدیریت برای شناخت عوامل قابل کنترل و غیر قابل کنترل می توان انحراف بازده سربار را به شرح زیر به 

 فکیک نمود : دو بخش ثابت و متغیر ت

 بازده سربار متغیر( = انحراف  بازده واقعی  -  بازده استاندارد)   بهای تمام شده استاندارد هر واحد محصول از لحاظ سربار متغیر
 

 

 بازده سربار ثابت( = انحراف  بازده واقعی  -  بازده استاندارد)   بهای تمام شده استاندارد هر واحد محصول از لحاظ سربار ثابت

 

 انحراف بازده سربار متغیر و ثابت را با استفاده از روابط زیر نیز می توان محاسبه نمود :

 بازده سربار متغیر= انحراف   انحراف قابل کنترل سربار بر اساس صادره -  انحراف قابل کنترل سربار بر اساس وارده
 

 

 بازده سربار ثابت= انحراف   ادرهانحراف حجم سربار بر اساس ص -  انحراف حجم سربار بر اساس وارده

 

 

 کیلو محصول به شرح زیر است : 3کارت استاندارد برای تولید  ( ششمثال 

 کیلو محصول 3کارت استاندارد 

 ریال 300 به مبلغ ریال 75 به نرخ هر کیلو کیلو 4 مواد مستقیم

 ریال 200 به مبلغ ریال 100 به نرخ هر ساعت ساعت 2 دستمزد مستقیم

 ریال 200 به مبلغ ریال 100 به نرخ هر ساعت ساعت 2 سربار ساخت

 ریال 700 کیلو محصول  3بهای تمام شده استاندارد 

 

کیلو  3900آن متغیر است . در بهمن ماه با مصرف  %70کیلو محصول در ماه بودجه شده و  3000سربار ساخت بر اساس تولید 

ریال است که  220000ساعت بوده و سربار واقعی  2500است. ساعت کار واقعی کیلو محصول تولید شده  2850مواد جمعاً 

 ریال آن ثابت می باشد . 70000ریال آن متغیر و  150000

ـ محاسبه سربار ثابت  3ـ محاسبه ساعت کار بودجه ای ـ  2ـ محاسبه ساعت کار استاندارد برای تولید واقعی ـ  1 مطلوب است :

 انحراف کل سربار و تفکیک آن به انحرافات قابل کنترل و حجم ) دو انحرافی ( ـ محاسبه 4بودجه شده ـ 
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 : حل

 1)  کیلو محصول ساعت کار 

 2 3  

  x 2850=  1900 ساعت کار استاندارد برای تولید واقعی

 2)  کیلو محصول ساعت کار 

 2 3  

  x 3000=  2000 ساعت کار بودجه ای

 مندرج در کارت استاندارد و سطر دوم آن بر اساس محصول بودجه شده محاسبه شده است .سطر اول تناسب از اطالعات 

 ( برای محاسبه سربار ثابت بودجه شده ؛ ابتدا می بایست نرخ جذب سربار ثابت محاسبه شود . بنابراین داریم :  3

      30  =70 – 100                 70  =70% × 100  

 پس از  محاسبه نرخ جذب سربار ثابت ؛ سربار ثابت بودجه شده به شرح زیر محاسبه می شود : 

 ساعت کار بودجه ای  = سربار ثابت بودجه شده  ×= نرخ سربار ثابت  2000 × 30=  60000

 4) 900/1  × 100=  000/190سربار جذب شده بر مبنای ساعت کار استاندارد برای تولید واقعی                           

 000/190 -  000/220( = 000/30انحراف کل سربار         )     

 = انحراف قابل کنترل سربار ]( 900/1× 70+ ) 000/60[ – 000/220( = 000/27)

 ( = انحراف حجم سربار 900/1 – 000/2) 30                                 ( =000/3)

 انحراف کل سربار                                                                    (  000/30)

ریال انحراف نامساعد قابل کنترل سربار نشان دهنده آن است که هزینه های واقعی سربار نسبت به هزینه های پیش  000/27

ریال آن مربوط به سربار  000/10ط به سربار متغیر و ریال آن مربو 000/17بینی شده آن افزایش یافته است که از این مبلغ 

ثابت می باشد . انحراف نامساعد حجم سربار نیز ناشی از این حقیقت است که تولید واقعی شرکت کمتر از تولید بودجه شده آن 

 است .

 

 با در نظر گرفتن اطالعات مثال شش  ( هفتمثال 

ـ تجزیه انحراف کل سربار به انحراف قابل کنترل سربار  2رای تبدیل مواد ـ ـ محاسبه ساعت کار استاندارد ب 1 مطلوب است :

ـ تفکیک انحراف بازده سربار به انحراف بازده  3بر اساس وارده ؛ انحراف حجم سربار بر اساس وارده و انحراف بازده سربار  ـ 

 سربار متغیر و ثابت

 1)  کیلو مواد ساعت کار 

 2 4  

  x 3900=  1950 برای تبدیل موادساعت کار استاندارد 

    (2 

 = انحراف قابل کنترل سربار بر اساس وارده ]( 950/1× 70+ ) 000/60[ – 000/220( = 500/23)

 ( = انحراف حجم سربار بر اساس وارده 950/1 – 000/2) 30                                ( = 500/1)

 ( = انحراف بازده سربار 900/1 – 950/1) 100                                                  ( =000/5)

 انحراف کل سربار                                                                                      (  000/30)

 3)                                                         با توجه به محاسبات فوق و اطالعات به دست آمده از حل مثال شش داریم : 

 ( =  انحراف بازده سربار متغیر000/27) -( 500/23( = )500/3) 

 ( =  انحراف بازده سربار ثابت000/3) -( 500/1)      ( =500/1)

 جمع                                                            ( 000/5) 



 

حه
صف

 
41 

 انحرافی  سهتجزیه و تحلیل سربار براساس روش 
ـ انحراف کارایی سربار   3ـ انحراف ظرفیت سربار ـ  2ـ  انحراف هزینه سربار  ـ  1در روش سه انحرافی ، انحراف کل سربار به  : 

 ، به شرح زیر  تفکیک می شود : 

 

 ـ انحراف هزینه سربار :  1
بودجه مجاز سربار بر مبنای ساعت کار واقعی و سربار واقعی  و هزینه واقعی سربار بوده واز رابطه زیر بدست  بیانگر تفاوت بین

 می آید :

 

 

 = انحراف هزینه سربار ]ساعت کار واقعی ( ×نرخ سربار متغیر  ) سربار ثابت بودجه شده+ [ –سربار واقعی 

انحراف هزینه سربار ممکن است براثر عوامل داخلی  ) به عنوان مثال : افزایش در هزینه برق مصرفی به دلیل خاموش نکردن 

ماشین آالت برای مدت طوالنی که از آنها استفاده نشده است ( و یا عوامل خارجی ) به عنوان مثال : افزایش نرخ هزینه برق 

 . مصرفی ( بوجود آید 

ر اث اما اگر در که انحراف هزینه سربار در اثر عوامل داخلی بوجود آید مسولیت آن بر عهده دایره تولید است ،  در صورتی که

  ید توسط مدیریت قابل کنترل نمی باشد .آ  عوامل خارجی بوجود

 

 انحراف هزینه سربار می توان به دو بخش متغیر و ثابت به شرح زیر تفکیک نمود:

 = انحراف هزینه سربار متغیر ساعت کار واقعی(  × نرخ سربار متغیر ) - سربار متغیر واقعی

 

 سربار ثابت بودجه شده = انحراف هزینه سربار ثابت  –سربار ثابت واقعی 

 

 

 : انحراف ظرفیت سربار-2

و زمانی  می باشد بیانگر تفاوت یبن سربار جذب شده بر مبنای ساعت کار واقعی و بودجه مجاز سربار بر مبنای ساعت کار واقعی

 به وجود می آید که سطح تولید واقعی باالتر یا پایین تر از ظرفیت بودجه شده باشد  و از رابطه زیر بدست می آید :

 

 

 ساعت کار واقعی ( = انحراف ظرفیت سربار                  × ) نرخ استاندارد سربار   – ]ساعت کار واقعی( ×نرخ سربار متغیر  + ) سربار ثابت بودجه شده [ 
 
 

 

لذا می توان گفت که انحراف ظرفیت سربار بیانگر   ثابت است ، سرباراز آنجا که انحراف ظرفیت سربار صرفا ناشی از هزینه های 

تفاوت بین سربار ثابت جذب شده و سربار ثابت بودجه شده می باشد . بنابراین انحراف ظرفیت سربار را با استفاده از رابطه زیر 

 نیز می توان محاسبه نمود : 

 رفیت سربار= انحراف ظ ساعت کار واقعی ( -شده  ساعت کار بودجه  نرخ سربار ثابت )

 در صورتی که اقالم داخل پرانتز را در ضریب آن ) نرخ سربار ثابت ( ضرب کنیم ؛ رابطه زیر حاصل می شود : 

 = انحراف ظرفیت سربار سربار ثابت جذب شده - سربار ثابت بودجه شده

 ه بوده و از رابطه زیر نیزهم چنین می توان گفت که انحراف ظرفیت ناشی از اختالف بین ظرفیت واقعی و ظرفیت بودجه شد

 قابل محاسبه است  ) که در آن نسبت کارکرد نسبت ظرفیت واقعی به ظرفیت بودجه شده می باشد ( : 

 انحراف ظرفیت سربار نسبت کارکرد =  × سربار ثابت بودجه شده 

 بودجه مجاز سربار بر مبنای ساعت کار واقعی

 بودجه مجاز سربار بر مبنای ساعت كار واقعی سربار جذب شده بر مبنای ساعت كار واقعی
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 :  انحراف کارایی سربار-3
ز رابطه ا و سربار جذب شده بر مبنای ساعت کار واقعی بوده و  بیانگر تفاوت بین سربار جذب شده بر مبنای ساعت کار استاندارد

  : یدآزیر بدست می 

 انحراف کارایی سربار = ساعت کار استاندارد برای تولید واقعی( -ساعت کار واقعی )  نرخ استاندارد سربار 
 
 

 

 

استفاده از تجهیزات نامناسب ، خرابی                    علت ایجاد انحراف کارایی سربار می تواند عدم کارایی ، عدم مهارت کارگران ؛ 

 ماشین آالت ، استفاده از مواد اولیه نامرغوب و ... باشد و مسئولیت آن بر عهده مدیر دایره تولید است .

ربار سدر مواردی که سربار بر مبنای ساعت کار مستقیم و یا هزینه دستمزد مستقیم جذب تولید می شود ، انحراف کارایی 

 منعکس کننده تاثیر انحراف کارایی دستمزد بر هزینه های سربار ساخت می باشد .
 

 با در نظر گرفتن اطالعات مثال شش  ( هشتمثال 

 تجزیه انحراف کل سربار به روش سه انحرافی مطلوب است :

 با توجه به اطالعات به دست آمده از حل مثال شش داریم :  : حل

 = انحراف هزینه سربار ]( 100/2× 70+ ) 000/60[ – 000/220( = 000/13)

 ( = انحراف ظرفیت سربار 100/2 – 000/2) 30                         =  000/3

 ( = انحراف کارایی سربار 900/1 – 100/2) 100                      ( =000/20)

 انحراف کل سربار                                                             (  000/30)

 

 
 

 
 

 
 انحرافی  سه در روش   انحرافات مکمل سربار

 برای تجزیه و تحلیل کامل تر انحرافات سربار در روش سه انحرافی ؛ انحراف کارایی سربار به دو بخش زیر تفکیک می شود :

 سربار          انحراف بازده سربار همانند روش دو انحرافی محاسبه می شودـ انحراف بازده  1

 ـ انحراف کارایی سربار بر اساس وارده         بر مبنای ساعت کار استاندارد برای تبدیل مواد و به شرح زیر محاسبه می شود: 2

 بر اساس واردهسربار  کارایی= انحراف  (استاندارد برای تبدیل مواد ساعت کار   -ساعت کار واقعی  )نرخ استاندارد سربار 

 

 

 با در نظر گرفتن اطالعات مثال هشت  ( نهمثال 

 تفکیک انحراف کارایی سربار به انحراف کارایی سربار بر اساس وارده و انحراف بازده سربار مطلوب است :

 با توجه به اطالعات به دست آمده از حل مثال های هفت و هشت داریم :  : حل

 ( = انحراف کارایی سربار بر اساس وارده950/1 – 100/2) 100=  ( 000/15)

 ( = انحراف بازده سربار 900/1 – 950/1) 100                      ( =000/5)

 انحراف کل سربار                                                           (  000/20)
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 انحرافی  چهارتجزیه و تحلیل سربار براساس روش 
 در روش چهار انحرافی ؛ انحراف کل سربار به موارد زیر تفکیک می گردد : 

 ـ انحراف هزینه سربار 1

 ـ انحراف ظرفیت سربار 2

 سربار متغیرـ انحراف کارایی  3

 ـ انحراف کارایی سربار ثابت 4

این روش در واقع همان روش سه انحرافی است ؛ با این تفاوت که انحراف کارایی سربار به دو بخش متغیر و ثابت تقسیم می 

 شود .  انحراف کارایی سربار متغیر و ثابت با استفاده از روابط زیر محاسبه می شوند :

 متغیرسربار  کارایی= انحراف  (استاندارد برای تولید واقعی ساعت کار   -ساعت کار واقعی  )نرخ سربار متغیر   
 

 

 

 

 ثابتسربار  کارایی= انحراف  (استاندارد برای تولید  واقعی ساعت کار   -ساعت کار واقعی  )نرخ سربار ثابت 

 

 با در نظر گرفتن اطالعات مثال هشت  ( دهمثال 

 تجزیه انحراف کل سربار بر اساس روش چهار انحرافی مطلوب است :

 : حل

 = انحراف هزینه سربار ]( 100/2× 70+ ) 000/60[ – 000/220( = 000/13)

 ( = انحراف ظرفیت سربار 100/2 – 000/2) 30                     =  000/3

 ( = انحراف کارایی سربار متغیر 900/1 – 100/2) 70              ( =  000/14)

 ( = انحراف کارایی سربار ثابت 900/1 – 100/2) 30                 ( =000/6)

 انحراف کل سربار                                                            (  000/30)

 

 

با توجه به اطالعات به دست آمده از مثال های شش و هشت و ارتباط بین روشهای دو انحرافی ـ سه انحرافی و چهار انحرافی 

 ده در نمودار زیر نشان داده شده است :
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 سواالت تشریحی

 

 
 ـ سیستم هزینه یابی استاندارد چیست و چه اهدافی دارد ؟1

استاندارد ، هزینه های از پیش هزینه های استاندارد ؛ هزینه های مورد انتظار مدیریت برای تولید یک محصول می باشد . هزینه های 

 تعیین شده ای هستند که برای محاسبه بهای تمام شده استاندارد یک محصول به کار گرفته می شوند .

 اهداف هزینه یابی  استاندارد  : 

 ـ کنترل هزینه ها و ارزیابی عملکرد1

 ـ هزینه یابی موجودی ها و قیمت گذاری محصوالت2

  ـ تهیه و تنظیم بودجه ها 3

 ـ تسریع در تهیه گزارشات هزینه4

 

 

 ؟ ـ كارت هزینه استاندارد چیست و برای تعیین استانداردهای آن چه افرادی مشاركت دارند 2
کارتی است درآن استانداردهای مربوط به عوامل بهای تمام شده ) مواد ـ دستمزد ـ سربار ( و همچنین جمع بهای تمام شده استاندارد 

 ؛ به تفکیک نشان داده می شود . مقدار مشخصی محصول

از آنجا که تعیین استانداردها قسمت مهم و ضروری هر سیستم هزینه یابی استاندارد محسوب می شود . برای تعیین این استانداردها 

 ـمدیران قسمت های مختلف ) طراحی محصول ـ مهندسی صنایع ـ حسابداری مدیریت ـ مدیریت تولید ـ مدیر خرید و بازرگانی 

 کارگزینی و ... ( باید مشارکت کنند .

 

 

 ـ استانداردهای مواد مستقیم به چند دسته تقسیم می شود ؟ نام برده و توضیح دهید .3
 استاندارد های مواد مستقیم به دو بخش تقسیم میشود:

 ـ نرخ استاندارد مواد : 1

ه آتی برداخت شود . اگر برای تولید محصولی بیش نرخی است که انتظار می رود برای خرید یک واحد مواد  مستقیم در دور

 باید برای هریک از انواع مواد نرخ استاندارد جداگانه ای تعیین شود . از یک نوع  مواد مورد استفاده  قرار گیرد  ؛

 ـ مصرف استاندارد مواد :  2

ره  تولید تعیین میشود .  در تعیین مقدار  مواد مصرفی مورد انتظار برای تولید یک واحد محصول  می باشد و توسط دای

مصرف استاندارد مواد ؛  باید عواملی از قبیل ضایعات ـ افت ـ  تبخیر و ....  در نظر گرفته می شود . همچنین برای تولید 

 محصولی که بیش از یک ماده نیاز دارد ، مصرف استاندارد هر یک از آنها جداگانه تعیین می شود .

 
 

 دستمزد  مستقیم به چند دسته تقسیم می شود ؟ نام برده و توضیح دهید .ـ استانداردهای 4
 استاندارد های دستمزد مستقیم به دو بخش تقسیم میشود:

 ـ نرخ استاندارد دستمزد : 1

بیانگر متوسط نرخی است که انتظار می رود در مقابل انجام یک ساعت کار مستقیم پرداخت شود . این نرخ توسط دایره 

 ی با توجه به سوابق ـ تجربیات ـ نوع کار و تخصص هر یک از کارکنان تعیین میشود .کارگزین

 ـ ساعات کار استاندارد :  2

بیانگر ساعت کار مستقیم مورد انتظار برای تولید یک واحد محصول است و توسط واحد مهندسی تولید تعیین می شود . در 

 تخصص کارکنان ـ شرایط محیطی و ... در نظر گرفته می شود . تعیین ساعات کار استاندارد ؛ نوع کار ـ مهارت و
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   ـ انحراف از استانداردها به چه علت به وجود می آید ؟ انواع انحراف را نام برده و شرح دهید .5
اوت به این تف هزینه های واقعی با هزینه های استاندارد تفاوت خواهند داشت که؛ پس از تعیین استانداردهای مواد ؛ دستمزد و سربار 

 اصطالحا   انحراف از استاندارد گفته می شود .

 هزینه های استاندارد باشد ؛ به دلیل اثر نامساعد بر سود ؛ مبلغ مازاد را  انحراف نامساعد می گویند. >اگر هزینه های واقعی

 مازاد را  انحراف مساعد می گویند.هزینه های استاندارد باشد ؛ به دلیل اثر  مساعد بر سود ؛ مبلغ  <اگر هزینه های واقعی

انحرافات کل :  در یک دوره معین ، نتیجه چندین انحراف است که ممکن است برخی از آنها مساعد و برخی دیگر نامساعد باشد . این 

 انحرافات می تواند ناشی از هر یک از عوامل تولید ) مواد مستقیم ـ دستمزد ساخت ـ سربار ساخت ( باشد . 

انحرافات کل به تفکیک هر یک از عوامل هزینه محاسبه شده و با تجزیه و تحلیل آنها ؛ علت وقوع ؛ برای ارزیابی عملیات تولیدی 

 د.ای تمام شده محصول جلوگیری نمایانحرافات ، توسط مدیریت مشخص می شود تا بتواند آنها را ضمن کنترل به موقع ؛ از افزایش به

 

 

 تقیم را تفکیك كرده و نحوه محاسبه هر یك از آنها را بنویسید  .ـ انحرافات مواد مس6
 ـ انحراف مصرف مواد 2ـ انحراف نرخ مواد ـ 1انحراف کل مواد به دو بخش قابل تفکیک است : 

 انحراف نرخ مواد :ـ  1

زمانی بوجود می آید که نرخ واقعی ؛ متفاوت از نرخ استاندارد باشد . اگر نرخ واقعی مواد کمتر از نرخ استاندارد باشد ؛ 

 انحراف نرخ مواد مساعد و در صورتی که نرخ واقعی مواد  بیشتراز نرخ استاندارد باشد ،  انحراف نرخ مواد نامساعد است 

 نقطه محاسبه کرد :  انحراف نرخ مواد را می توان در دو

 ـ در زمان خرید مواد 1

 ـ در زمان مصرف مواد 2

 نرخ استاندارد ( = انحراف نرخ مواد –مقدار واقعی مواد خریداری شده  ) نرخ واقعی 
 

 

 نرخ استاندارد( =  انحراف نرخ مواد -مقدار مصرف واقعی مواد  ) نرخ واقعی

 : انحراف مصرف موادـ  2

که مصرف واقعی مواد کمتر یا بیشتر از مصرف استاندارد مواد برای تولید واقعی باشد .  انحراف مصرف زمانی بوجود می اید 

 مواد از رابطه زیر بدست می آید :

 مصرف استاندارد برای تولید واقعی ( = انحراف مصرف مواد –نرخ استاندارد مواد ) مصرف واقعی  

 

 
  انحرافات دستمزد  مستقیم را تفکیك كرده و نحوه محاسبه هر یك از آنها را بنویسید . -7

 ـ انحراف کارایی  دستمزد 2ـ انحراف نرخ دستمزد  ـ 1انحراف کل دستمزد  به دو بخش قابل تفکیک است : 

 انحراف نرخ دستمزد  :ـ  1

رخ استاندارد آن باشد . چنانچه نرخ واقعی دستمزد کمتر از نرخ زمانی به وجود می آید که نرخ واقعی دستمزد ؛ متفاوت از ن

استاندارد باشد ،  انحراف نرخ دستمزد ، مساعد  و در صورتی که  نرخ واقعی دستمزد بیشتر از  نرخ استاندارد آن  باشد ، 

 انحراف نرخ دستمزد ، نامساعد خواهد بود. انحراف نرخ دستمزد از رابطه زیر بدست می آید:

 نرخ استاندارد ( = انحراف نرخ دستمزد –عت کار واقعی ) نرخ واقعی سا

 انحراف کارایی دستمزد: -2

 زمانی بوجود می آید که ساعت کار واقعی کمتر یا بیشتر از ساعت کار استاندارد برای تولید واقعی باشد. به این انحراف اصطالحا  انحراف

 ویند . انحراف کارایی دستمزد از رابطه زیر بدست می آید:(  می گOutputکارایی دستمزد  براساس صادره )

 ساعت کار استاندارد برای تولید واقعی( = انحراف کارایی دستمزد –نرخ استاندارد دستمزد ) ساعت کار واقعی 

باره کاری در خط یکی از عوامل مهم ایجادانحراف نا مساعد کارایی دستمزد  ؛ استفاده از کارگران غیر ماهر است که سبب انجام دو

 تولید می شود . از دیگر عوامل آن می توان به استفاده از دستگاه های ناکارآمد ـ خرابی ماشین آالت و ... را نام برد . 
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  ؟انحراف سربار بر اساس روش دو انحرافی را تجزیه و تحلیل كنید و نحوه محاسبه هر كدام را بنویسید -8
 ـ انحراف حجم سربار  ، تفکیک می شود :  2ـ  انحراف قابل کنترل سربار  ـ  1در روش دو انحرافی ، انحراف کل سربار به  : 

 ـ انحراف قابل کنترل سربار ) انحراف بودجه قابل انعطاف سربار ( :  1

به  ی و  هزینه واقعی ربار است و زمانیبیانگر تفاوت بین بودجه مجاز سربار برمبنای ساعت کار استاندارد برای تولید واقع

وجود می آید که سربار واقعی طی دوره ؛ کمتر یا بیشتر از سربار پیش بینی شده برای سطح تولید واقعی باشد . انحراف قابل 

                                 کنترل سربار با استفاده از رابطه زیر بدست  می آید:
 = انحراف قابل کنترل سربار  ]ساعت کار استاندارد برای تولید واقعی ( ×بت بودجه شده + ) نرخ سربار متغییر سربار ثا [ -سربار واقعی 

انحراف قابل کنترل سربار هم ناشی از هزینه های سربارمتغیر  ) تفاوت بین مبلغ استاندارد و مبلغ واقعی سربار متغیر ( و هم 

 مبلغ سربار ثابت بودجه شده و مبلغ واقعی سربار ثابت ( می باشد .ناشی از هزینه سربار ثابت ) تفاوت بین 

 انحراف  حجم سربار-2

بیانگر تفاوت بین سربار جذب شده ) در سیستم هزینه یابی استاندارد ( و بودجه مجاز سربار بر مبنای ساعت کار استاندارد 

تاندارد برای تولید واقعی بیشتر یا کمتر از ساعت کار برای تولید واقعی می باشد و زمانی به وجود می آید که ساعت کار اس

 بودجه شده ) سطح فعالیتی که نرخ سربار ثابت بر اساس آن تعیین گردیده است ( باشد و از رابطه زیر بدست می آید :
ساعت كار استاندارد براي توليد واقعي ( =  ×) نرخ استاندارد سربار   - ]ساعت كار استاندارد براي توليد واقعي ( ×) سربار ثابت بودجه شده + نرخ سربار متغير [  

 انحراف حجم سربار 

از آنجایی که انحراف حجم سربار ؛  صرفا  ناشی از هزینه های سربار ثابت است ، لذا می توان گفت که انحراف حجم سربار 

 ، لذا می توان آن را به شکل زیر نیز محاسبه نمود :تفاوت بین سربار ثابت جذب شده و سربار ثابت بودجه شده می باشد 

 ساعت کار استاندارد برای تولید واقعی ( = انحراف حجم سربار -نرخ سربار ثابت ) ساعت کار بودجه شده  

 هیچگونه  تاثیری بر روی انحراف حجم سربار ندارد .باید توجه داشت که هزینه های واقعی سربار ساخت ،

 

 

  ؟ر بر اساس روش سه  انحرافی را تجزیه و تحلیل كنید و نحوه محاسبه هر كدام را بنویسید انحراف سربا -9
ـ انحراف کارایی سربار  ،  3ـ انحراف ظرفیت سربار ـ  2ـ  انحراف هزینه سربار  ـ  1در روش سه انحرافی ، انحراف کل سربار به  : 

 به شرح زیر  تفکیک می شود : 

 ـ انحراف هزینه سربار :  1

بودجه مجاز سربار بر مبنای ساعت کار واقعی و سربار واقعی  و هزینه واقعی سربار بوده واز رابطه زیر  بیانگر تفاوت بین

 بدست می آید :

 = انحراف هزینه سربار ]ساعت کار واقعی ( ×سربار ثابت بودجه شده+ ) نرخ سربار متغیر  [ –سربار واقعی 

 هزینه سربار می توان به دو بخش متغیر و ثابت به شرح زیر تفکیک نمود:انحراف 

 ساعت کار واقعی( = انحراف هزینه سربار متغیر  ×) نرخ سربار متغیر  -سربار متغیر واقعی 
 

 سربار ثابت بودجه شده = انحراف هزینه سربار ثابت  –سربار ثابت واقعی 

 انحراف ظرفیت سربار :-2

یبن سربار جذب شده بر مبنای ساعت کار واقعی و بودجه مجاز سربار بر مبنای ساعت کار واقعی می باشد و بیانگر تفاوت 

 زمانی به وجود می آید که سطح تولید واقعی باالتر یا پایین تر از ظرفیت بودجه شده باشد  و از رابطه زیر بدست می آید :
 ساعت كار واقعي ( = انحراف ظرفيت سربار                  ×) نرخ استاندارد سربار    – ]عت كار واقعي(سا ×سربار ثابت بودجه شده + ) نرخ سربار متغير  [ 

 انحراف کارایی سربار : -3

بیانگر تفاوت بین سربار جذب شده بر مبنای ساعت کار استاندارد  و سربار جذب شده بر مبنای ساعت کار واقعی بوده و از 

  رابطه زیر بدست می آید :

 ساعت کار استاندارد برای تولید واقعی( = انحراف کارایی سربار -نرخ استاندارد سربار  ) ساعت کار واقعی 

 علت ایجاد انحراف کارایی سربار می تواند عدم کارایی ، عدم مهارت کارگران ؛ استفاده از تجهیزات نامناسب ، خرابی                   

 اولیه نامرغوب و ... باشد و مسئولیت آن بر عهده مدیر دایره تولید است .ماشین آالت ، استفاده از مواد 
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انحراف سربار بر اساس روش چهار  انحرافی را تجزیه و تحلیل كنید و تفاوت آن با روش سه انحرافی را شرح  -10
  دهید 

 در روش چهار انحرافی ؛ انحراف کل سربار به موارد زیر تفکیک می گردد : 

 ف هزینه سربارـ انحرا 1

 ـ انحراف ظرفیت سربار 2

 ـ انحراف کارایی سربار متغیر 3

 ـ انحراف کارایی سربار ثابت 4

 .بخش متغیر و ثابت تقسیم می شود  این روش در واقع همان روش سه انحرافی است ؛ با این تفاوت که انحراف کارایی سربار به دو

 از روابط زیر محاسبه می شوند :انحراف کارایی سربار متغیر و ثابت با استفاده 

 ساعت کار استاندارد برای تولید واقعی ( = انحراف کارایی سربار متغیر  -نرخ سربار متغیر  ) ساعت کار واقعی  
 

 

 ساعت کار استاندارد برای تولید  واقعی ( = انحراف کارایی سربار ثابت  -نرخ سربار ثابت ) ساعت کار واقعی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مساله ها

 
 ده مساله  آمده در متن  به عنوان مساله های آخر فصل در نظر گرفته شود .
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 حسابداري
هزينه يابي استاندارد   
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 استانداردثبت حسابداري مواد مستقیم در سیستم هزینه یابی 

اساس مقدار و نرخ استاندارد در دفاتر ثبت می شود و در این سیستم هزینه های مربوط به بهای تمام شده کاالی تولید شده بر 

از حساب هایی مانند موجودی مواد ـ موجودی کاالی در جریان ساخت ـ موجودی کاالی ساخته شده ـ کنترل سربار جذبی و 

 . . . استفاده می شود .

 

 هرگونه انحراف  مساعدی در دفاتر بستانکار و هر انحراف نامساعدی بدهکار می شود . نکته (

 ثبت حسابداری مربوط به هزینه های مواد مستقیم در سیستم هزینه یابی استاندارد به یکی از دو روش زیر می باشد : 

 ـ ثبت حسابداری مواد بر اساس نرخ استاندارد خرید مواد 1

 واد بر اساس نرخ واقعی خرید موادـ ثبت حسابداری م 2

 

 ـ ثبت حسابداری مواد بر اساس نرخ استاندارد خرید مواد 1
در این روش فرض بر این است که مواد خریداری شده بر اساس نرخ استاندارد خرید در دفاتر ثبت می شود و بالفاصله انحراف 

 موجود شناسایی و در دفاتر ثبت می گردد .

این روش مواد خریداری شده بر اساس نرخ استاندارد وارد انبار شده ؛ باید در هنگام مصرف هم برابر با نرخ  با توجه به اینکه در

 استاندارد خارج شود .

 در هر صورت شناسایی هرگونه انحراف در مقدار مصرف مواد ، در دفاتر ثبت می شود :

 ید : الف ( بابت خرید مواد و شناسایی یک انحراف نامساعد در زمان خر

 

 
 

 ب ( بابت مصرف مواد و شناسایی یک انحراف نامساعد در مقدار مصرف : 

 

این است که عوامل تشکیل دهنده بهای تمام شده محصوالت ) مواد مستقیم (  از ویژگی های سیستم هزینه یابی استاندارد نکته 

ـ دستمزد مستقیم ـ سربار تولید ( بر اساس استاندارد شناسایی و در دفاتر ثبت می گردد ؛ لذا به همین خاطر کلیه انحرافات به 

 دارد است .موقع در اختیار مدیریت قرار می گیرد و این خود از محاسن روش هزینه یابی استان

 

  بستانکار بدهکار 

 مقدار خرید واقعی ( ×) نرخ  استاندارد خرید   ** موجودی مواد

   ** انحراف نرخ مواد

 مقدار خرید واقعی ( ×) نرخ  واقعی خرید  **  بانک                          

  بستانکار بدهکار 

 ( استاندارد مصرفمقدار  ×) نرخ  استاندارد خرید   ** موجودی کاالی در جریان ساخت

   ** انحراف مقدار مصرف مواد

 ( مصرف مقدار واقعی ×خرید  استاندارد) نرخ  **  موجودی مواد                          
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 ـ ثبت حسابداری مواد بر اساس نرخ واقعی خرید مواد 2
در این روش فرض بر این است که مواد خریداری شده بر اساس نرخ واقعی در دفاتر ثبت شده و در زمان خرید هیچ گونه انحرافی 

راف مقدار مصرف مواد شناسایی و ثبت قابل شناسایی نمی باشد ؛ اما در مرحله مصرف مواد باید دو انحراف نرخ خرید مواد و انح

 گردد : 

 الف ( بابت خرید نقدی مواد  : 

 

 ب ( بابت مصرف مواد و شناسایی انحراف نامساعد در  نرخ خرید و مقدار مصرف مواد : 

 

( اگر چه در سیستم هزینه یابی استاندارد می توان اطالعات را بر اساس نرخ واقعی در دفاتر ثبت کرد ، اما موسسات تمایل نکته 

 به استفاده از روش اول ) بر اساس نرخ استاندارد ( دارند ؛ زیرا : 

 ـ انحراف را به موقع افشاء می کند . 1

 کاهش می دهد .ـ حجم کار دفتری را از نظر حسابداری انبار  2

 موارد مذکور به عنوان نقاط قوت سیستم هزینه یابی لستاندارد محسوب می شوند .

 

 

شرکت تولیدی پارس از سیستم هزینه یابی استاندارد استفاده می کند . فعالیت های خرداد ماه شرکت به شرح ( یكمثال 

 زیر می باشد :

 ریال به طور نقد 150قرار هر کیلوگرم کیلوگرم ـ از  000/20ـ خرید ماده الف به میزان  1

 ریال به صورت نسیه 260کیلوگرم ـ به ازای هر کیلوگرم  000/25ـ خرید ماده ب به میزان  2

 واحد محصول 300/5کیلوگرم برای تولید   500/24کیلوگرم و ماده ب  000/18ـ مصرف ماده الف  3

 صول ؛ ـ مقدار مصرف استاندارد مواد برای تولید یک واحد مح 4

 ریال می باشد  255ریال و  155کیلوگرم و از قرار هرکیلوگرم به ترتیب مبالغ  5/4کیلوگرم و ماده ب  5/3ماده الف 

  مطلوب است :

 ـ محاسبه انحراف کل مواد به تفکیک نرخ مواد و انحراف مقدار مصرف مواد  1

 ـ ثبت اطالعات بر اساس نرخ استاندارد در دفتر روزنامه شرکت 2

 ـ ثبت اطالعات بر اساس نرخ واقعی در دفتر روزنامه شرکت 3

 

  بستانکار بدهکار 

 مقدار خرید واقعی ( ×) نرخ  واقعی خرید   ** موجودی مواد

  **  بانک                          

  بستانکار بدهکار 

 ( استاندارد مصرفمقدار  ×) نرخ  استاندارد خرید   ** موجودی کاالی در جریان ساخت

   ** انحراف نرخ مواد

    انحراف مقدار مصرف مواد

 ( مصرف مقدار واقعی ×خرید  واقعی ) نرخ  **  موجودی مواد                          
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 : حل

 ـ محاسبه انحراف نرخ مواد و انحراف مقدار مصرف ) انحراف کل (  1
 نرخ استاندارد ( = انحراف نرخ مواد –مقدار واقعی مواد خریداری شده  ) نرخ واقعی 

 ماده الف ( = انحراف نرخ  155 – 150)  000/20=  000/100انحراف مساعد                                 

 ماده ب ( = انحراف نرخ   255 – 260)  000/25( =  000/125انحراف نامساعد                 )                  

 مواد( = انحراف نرخ   25/ 000)انحراف  نرخ مواد ـ نامساعد                   

 

 مصرف استاندارد برای تولید واقعی ( = انحراف مصرف مواد –نرخ استاندارد مواد ) مصرف واقعی 
 ماده الف  مقدار مصرف= انحراف  ](   5300 × 5/3 ) - 000/18 [  ×155=  250/85انحراف مساعد                                    

 ماده ب    مقدار مصرف= انحراف  ](   5300 × 5/4 ) - 500/24 [  ×255( =  750/165انحراف  نامساعد                     )             

 مواد مقدار مصرف( = انحراف   80/ 500)انحراف  مقدار مصرف مواد ـ نامساعد                   

 

 مواد کلانحراف  = انحراف مقدار مصرف  +  انحراف نرخ مواد

 کل مواد = انحراف  (000/25( + )500/80(  = )500/105انحراف نامساعد             )             

 

 ـ ثبت اطالعات بر اساس نرخ استاندارد در دفتر روزنامه شرکت 2
  بستانکار بدهکار شرح 

1) 

 000/20   × 155     000/100/3 موجودی مواد ـ ماده الف

 000/20   × 150    000/000/3  بانک

  000/100  انحراف نرخ ماده الف

 بابت خرید نقدی مواد و شناسایی انحراف مساعد

2) 

 000/25   × 255     000/375/6 موجودی مواد ـ ماده ب

   000/125 انحراف نرخ ماده ب

 000/25   × 260    000/500/6  حساب های پرداختنی

 مواد و شناسایی انحراف نامساعدبابت خرید نسیه 

3) 

 (300/5× 5/3)  ×155   250/875/2 موجودی کاالی در جریان ساخت

  000/18× 155  000/790/2  موجودی مواد ـ ماده الف

  250/85  انحراف مقدار مصرف ماده الف

 بابت مصرف مواد و شناسایی انحراف مساعد

4) 

 (300/5× 5/4)  ×255   750/081/6 موجودی کاالی در جریان ساخت

   750/165 انحراف مقدار مصرف ماده ب

  500/24× 255  500/247/6  موجودی مواد ـ ماده ب

 بابت مصرف مواد و شناسایی انحراف نامساعد

  

 ـ ثبت اطالعات بر اساس نرخ واقعی در دفتر روزنامه شرکت 3

زمان مصرف محاسبه شود ولی انحراف مقدار مصرف مواد همان محاسبات قسمت اول برای این منظور باید انحراف نرخ مواد در 

 قابل استفاده است :
 مستقیم ) در زمان مصرف ( ( =  انحراف نرخ موادخرید مواد  نرخ استاندارد -خرید مواد  مقدار مصرف واقعی مواد  ) نرخ واقعی
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 ماده الف ( = انحراف نرخ  155 – 150)  000/18=   000/90انحراف مساعد                                  

 ماده ب ( = انحراف نرخ   255 – 260)  500/24( =  500/122انحراف نامساعد                 )                  

 مواد( = انحراف نرخ   32/ 500)انحراف  نرخ مواد ـ نامساعد                   

 

  بستانکار بدهکار شرح

 000/20   × 150     000/000/3 موجودی مواد ـ ماده الف

 000/20   × 150    000/000/3  بانک

 ـ  بابت خرید نقدی ماده الف 1 

 000/25   × 260     000/500/6 موجودی مواد ـ ماده ب

 000/25   × 260    000/500/6  حساب های پرداختنی

 ـ  بابت خرید نسیه ماده ب 2

 (300/5× 5/3)  ×155   250/875/2 موجودی کاالی در جریان ساخت

  000/18× 155  000/700/2  موجودی مواد ـ ماده الف

  000/90  انحراف نرخ ماده الف

  250/85  انحراف مقدار مصرف ماده الف

 نرخ خرید و مقدار مصرفـ  بابت مصرف مواد و شناسایی انحراف مساعد  3

 (300/5× 5/4)  ×255   750/081/6 موجودی کاالی در جریان ساخت

   500/122 انحراف نرخ ماده ب

   750/165 انحراف مقدار مصرف ماده ب

  500/24× 260  000/370/6  موجودی مواد ـ ماده ب

 مصرفـ  بابت مصرف مواد و شناسایی انحراف نامساعد نرخ خرید و مقدار  4
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 استانداردثبت حسابداري دستمزد مستقیم در سیستم هزینه یابی 

در سیستم هزینه یابی استاندارد ، هزینه های مربوط به دستمزد مستقیم همانند مواد مستقیم  ـ برای کنترل مدیریتی ـ می 

 تواند بر اساس نرخ استاندارد در دفاتر ثبت گردد .

مساعد در دفاتر بستانکار و هر انحراف نامساعد در دفاتر بدهکار می شود . همچنین با توجه به نظر مدیریت شناسایی هر انحراف 

: 

 متناسب با کم اهمیت بودن میزان انحراف ؛ با حساب بهای تمام شده کاالی فروش رفته

 در صورت با اهمیت بودن میزان انحراف ؛ به نسبت بین موجودی ها

 همیت بودن میزان انحراف ؛ با حساب سود و زیانو همچنین در صورت پرا

اقدام به بستن حساب های مربوط به انحرافات در پایان دوره مورد نظر می نماییم . نحوه ثبت اطالعات مربوط به حقوق و 

دستمزد و همچنین نحوه تخصیص هزینه دستمزد مستقیم به تولید ) حساب موجودی کاالی در جریان ساخت ( به این شرح 

 می باشد :

 

 الف ( بابت شناسایی میزان حقوق و دستمزد  : 

 

 ب ( بابت پرداخت حقوق و دستمزد  : 

 

 ج ( بابت تخصیص حقوق به تولید و شناسایی یک انحراف نامساعد  : 

 

 
 

 

  بستانکار بدهکار 

   ** کنترل حقوق و دستمزد

    (کنترل سربار )بیمه سهم کارفرما

  **  حقوق پرداختنی                          

  **  بیمه پرداختنی                          

  **  مالیات پرداختنی                          

  **  حساب های دریافتنی ) وام و مساعده(                          

  بستانکار بدهکار 

   ** حقوق پرداختنی

   ** بیمه پرداختنی

   ** مالیات پرداختنی

  **  بانک                          

  بستانکار بدهکار 

 ( نرخ استاندارد × ساعت استاندارد)   ** موجودی کاالی در جریان ساخت

   ** انحراف کارایی کار

  **  کنترل حقوق و دستمزد                
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 با توجه به اطالعات زیر : ( دومثال 

 ریال می باشد . 000/293/19واحد معادل  500/4ـ مجموع دستمزد مستقیم پرداخت شده برای تولید  1

 ساعت پیش بینی شده است . 400/5ریال و ساعات استاندارد کار  600/3ـ نرخ استاندارد دستمزد مستقیم  2

مالیات باشد  %10مجموع حقوق و دستمزد مشمول  %80بیمه و  %23و  %7ـ مجموع حقوق و دستمزد مشمول  3

 که تمامی آنها پرداخت شده است

 ریال مساعد باشد .  000/327ریال نامساعد و انحراف نرخ دستمزد  000/180ـ انحراف کارایی کار  4

 ثبت های الزم در دفتر روزنامه عمومی شرکت تولیدی پارس  مطلوب است :

 : حل

 000/293/19 ×  %7=  510/350/1بیمه سهم کارگر ـ ریال                                                           

 000/293/19 ×  %23=  390/437/4بیمه سهم کارفرما ـ ریال                                                         

 000/293/19 ×  %30=  900/787/5                                        بیمه پرداختنی ـ ریال                 

 000/293/19 ×  %80=  400/434/15دستمزد مشمول مالیات ـ ریال                                                      

 400/434/15 ×  %10=  440/543/1مالیات پرداختنی ـ ریال                                                         

 000/293/19 –(  440/543/1+  510/350/1= )  050/399/16حقوق پرداختنی ـ ریال                         
  بستانکار بدهکار شرح

1) 

   000/293/19 کنترل حقوق و دستمزد

   390/437/4 کنترل سربار )  بیمه سهم کارفرما (

  050/399/16  حقوق پرداختنی

  900/787/5  بیمه پرداختنی

  440/543/1  مالیات پرداختنی

 بابت شناسایی حقوق و دستمزد

2) 

   050/399/16 حقوق پرداختنی

   900/787/5 بیمه پرداختنی

   440/543/1 مالیات پرداختنی

  390/730/23  بانک

 بابت پرداخت حقوق

3) 

 5400 × 3600  000/440/19 موجودی کاالی در جریان ساخت

   000/180 انحراف کارایی کار

  000/293/19  کنترل حقوق و دستمزد

  000/327  انحراف نرخ دستمزد

 بابت تخصیص حقوق به تولید و شناسایی یک انحراف
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 استانداردثبت حسابداري سربار تولید در سیستم هزینه یابی 

شناسایی هزینه های سربار تحقق یافته یا همان هزینه های سربار واقعی ؛ همانند سایر روش ها  ـ در سیستم هزینه یابی 

رن حسابداری مانند صو استاندارد ـ  هم باید در بدهکار حساب کنترل سربار ثبت گردد ) یعنی بر اساس اسناد و مدارک مثبته

 حسابها و یا فاکتورها در دفاتر مالی ( ؛ حساب کنترل سربار بدهکار و یک حساب متناسب با فعالیت مربوط بستانکار می شود : 
 حساب کنترل سربار

 

*** 

 

 

 

استاندارد و بر مبنای هزینه های سربار جذب شده استاندارد با همان حساب سربار جذبی که بر اساس بودجه سربار همچنین 

 ظرفیت استاندارد کارخانه به تولید اختصاص داده می شود ؛ در بستانکار حساب سربار جذبی ثبت می گردد :
 جذبی حساب سربار

 

 

 

*** 

 

پس از انجام ثبت های مربوط به سربار تحقق یافته و سربار جذب شده استاندارد و مشخص شدن انحرافات ) شامل انحراف 

 انحراف کارایی  و انحراف هزینه ( ثبت الزم را باید انجام داد . ظرفیت ـ

اگر در سیستم هزینه یابی استاندارد ، هزینه های استاندارد به هزینه های واقعی خیلی نزدیک باشد ؛ همه انحرافات را       می 

بسیار داشته باشد ، به نسبت بین  توان با یک حساب بهای تمام شده کاالی فروش رفته بست ؛ ولی اگر این انحراف فاصله

 حسابهای مربوطه تقسیم می شود .

برای بستن انحرافات ) با توجه به انحراف مساعد و یا انحراف نامساعد ( به تشخیص مدیریت می توان ، به یکی از سه روش زیر 

 عمل کرد : 

حساب بهای تمام شده کاالی فروش ـ اگر انحراف به دست آمده ، یک انحراف کم اهمیت یا جزیی باشد ؛ با یک  1

 رفته بسته می شود .

ـ اگر انحراف به دست آمده یک انحراف مهم یا با اهمیت باشد ؛ آنگاه باید به نسبت بین سه حساب موجودی کاالی  2

 در جریان ساخت ؛ موجودی کاالی ساخته شده و بهای تمام شده کاالی فروش رفته تقسیم و در دفاتر ثبت شود .

گر انحراف به دست آمده یک انحراف پر اهمیت یا بسیار با اهمیت باشد ؛ آنگاه باید آن را با حساب سود و زیان ـ ا 3

 بست .

 نکته ( ماهیت حساب سربار واقعی یا کنترل سربار ؛ بدهکار و 

 ماهیت حساب سربار جذب شده استاندارد ؛ بستانکار است .        

 

 الف ( روش دو انحرافی : 
 بابت بستن حساب سربار و شناسایی یک انحراف نامساعدـ  1

 ـ بابت بستن حساب انحراف 2

  بستانکار بدهکار 

   ** سربار جذب شده

   ** انحراف ظرفیت

   ** انحراف بودجه

  **  کنترل سربار تولید                          
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 ب ( روش سه  انحرافی : 
 ـ بابت بستن حساب سربار و شناسایی یک انحراف نامساعد 1

 ـ بابت بستن حساب انحراف 2

 

 

 ج ( روش چهار انحرافی : 
 ـ بابت بستن حساب سربار و شناسایی یک انحراف نامساعد 1

 ـ بابت بستن حساب انحراف 2

 اطالعات زیر در خصوص شرکت تولیدی کیوان ـ که دارای سیستم هزینه یابی استاندارد است ـ محاسبه شده اند : ( سهمثال 

  بستانکار بدهکار 

   ** حساب بهای تمام شده کاالی فروش رفته

  **  انحراف ظرفیت                           

  **  انحراف بودجه                           

  بستانکار بدهکار 

   ** سربار جذب شده

   ** انحراف ظرفیت

   ** انحراف کارایی

   ** انحراف هزینه

  **  کنترل سربار تولید                          

  بستانکار بدهکار 

   ** حساب بهای تمام شده کاالی فروش رفته

  **  انحراف ظرفیت                           

  **  انحراف کارایی                           

  **  انحراف هزینه                           

  بستانکار بدهکار 

   ** سربار جذب شده

   ** انحراف ظرفیت

   ** انحراف کارایی

   ** انحراف سربار ثابت

   ** انحراف سربار متغیر

  **  کنترل سربار تولید                          

  بستانکار بدهکار 

   ** حساب بهای تمام شده کاالی فروش رفته

  **  انحراف ظرفیت                           

  **  انحراف کارایی                           

  **  انحراف سربار ثابت                           

  **  انحراف سربار متغیر                           
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ـ انحراف کل سربار  3ریال ـ  000/360/1جذب شده استاندارد ـ سربار  2ریال ـ  800/476/1ـ سربار واقعی  1

ـ انحراف نامساعد انحراف بودجه  5( ریال ـ 000/96ـ انحراف نامساعد انحراف ظرفیت  ) 4( ریال ـ 800/116)

ـ 800/20) ـ 000/18ـ انحراف نامساعد انحراف کارایی ) 6( ریال  ( 800/2ـ انحراف نامساعد و انحراف هزینه ) 7(  ریال 

 ( ریال000/12ـ انحراف نامساعد سربار ثابت ) 8ریال ـ 

 بستن حساب انحرافات با فرض بر اینکه یک انحراف کم اهمیت باشد .  مطلوب است :
 ـ در روش دو انحرافی : 1

 بستانکار بدهکار شرح

  000/360/1 سربار جذب شده

  000/96 انحراف ظرفیت

  800/20 انحراف بودجه

 800/476/1  کنترل سربار تولید               

 بابت بستن حساب سربار و شناسایی یک انحراف نامساعد

  800/116 حساب بهای تمام شده کاالی فروش رفته

 000/96  انحراف ظرفیت               

 800/20  انحراف بودجه               

 بابت بستن حساب انحراف

 انحرافی :ـ در روش سه   2

 بستانکار بدهکار شرح

  000/360/1 سربار جذب شده

  000/96 انحراف ظرفیت

  000/18 انحراف کارایی

  800/2 انحراف هزینه

 800/476/1  کنترل سربار تولید               

 بابت بستن حساب سربار و شناسایی یک انحراف نامساعد

  800/116 حساب بهای تمام شده کاالی فروش رفته

 000/96  انحراف ظرفیت               

 000/18  انحراف کارایی               

 800/2  انحراف هزینه               

 بابت بستن حساب انحراف

 ـ در روش چهار انحرافی : 3

 بستانکار بدهکار شرح

  000/360/1 سربار جذب شده

  000/96 انحراف ظرفیت

  000/18 انحراف کارایی

  000/12 انحراف سربار ثابت

 800/476/1  کنترل سربار تولید               

 200/9  انحراف سربار متغیر               

 بابت بستن حساب سربار و شناسایی یک انحراف نامساعد و مساعد

  800/116 حساب بهای تمام شده کاالی فروش رفته

  200/9 انحراف سربار متغیر

 000/96  انحراف ظرفیت               

 000/18  انحراف کارایی               

 000/12  انحراف سربار ثابت               

 بابت بستن حساب انحراف

 



 

حه
صف

 
58 

 

 

 سواالت تشریحی

 

 
به چه روش هایی انجام می  ثبت حسابداری مربوط به هزینه های مواد مستقیم در سیستم هزینه یابی استانداردـ 1

 ؟ شود
 ثبت حسابداری مربوط به هزینه های مواد مستقیم در سیستم هزینه یابی استاندارد به یکی از دو روش زیر می باشد : 

 ـ ثبت حسابداری مواد بر اساس نرخ استاندارد خرید مواد 1

 ـ ثبت حسابداری مواد بر اساس نرخ واقعی خرید مواد 2

 

 را شرح داده و ثبت های مربوطه را بنویسید  . ی مواد بر اساس نرخ استاندارد خرید مواد ثبت حسابدارـ 2
در این روش فرض بر این است که مواد خریداری شده بر اساس نرخ استاندارد خرید در دفاتر ثبت می شود و بالفاصله انحراف موجود شناسایی 

 و در دفاتر ثبت می گردد .

روش مواد خریداری شده بر اساس نرخ استاندارد وارد انبار شده ؛ باید در هنگام مصرف هم برابر با نرخ  با توجه به اینکه در این

 استاندارد خارج شود .

 در هر صورت شناسایی هرگونه انحراف در مقدار مصرف مواد ، در دفاتر ثبت می شود :

  الف ( بابت خرید مواد و شناسایی یک انحراف نامساعد در زمان خرید :

 

 ب ( بابت مصرف مواد و شناسایی یک انحراف نامساعد در مقدار مصرف : 

 

 
 را شرح داده و ثبت های مربوط به آن را بنویسید . ـ ثبت حسابداری مواد بر اساس نرخ واقعی خرید مواد 3

 در این روش فرض بر این است که مواد خریداری شده بر اساس نرخ واقعی در دفاتر ثبت شده و در زمان خرید هیچ گونه انحرافی قابل شناسایی

 مواد شناسایی و ثبت گردد :  نمی باشد ؛ اما در مرحله مصرف مواد باید دو انحراف نرخ خرید مواد و انحراف مقدار مصرف

 الف ( بابت خرید نقدی مواد  : 

 

 ب ( بابت مصرف مواد و شناسایی انحراف نامساعد در  نرخ خرید و مقدار مصرف مواد : 

  بستانکار بدهکار 

 مقدار خرید واقعی ( ×) نرخ  استاندارد خرید   ** موجودی مواد

   ** انحراف نرخ مواد

 مقدار خرید واقعی ( ×) نرخ  واقعی خرید  **  بانک                     

  بستانکار بدهکار 

 مقدار مصرف استاندارد  ×نرخ استاندارد خرید   ** موجودی کاالی در جریان ساخت

   ** انحراف مقدار مصرف مواد

 مقدار واقعی مصرف  ×نرخ استاندارد خرید  **  موجودی مواد             

  بستانکار بدهکار 

 مقدار خرید واقعی ( ×) نرخ  واقعی خرید   ** موجودی مواد

  **  بانک                          

  بستانکار بدهکار 
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موسسات تمایل به استفاده از روش های ثبت مواد بر اساس نرخ استاندارد داشته ـ چه عواملی باعث می شود كه 4

 باشند ؟
 موسسات تمایل به استفاده از روش بر اساس نرخ استاندارد دارند ؛ زیرا : 

 ـ انحراف را به موقع افشاء می کند . 1

 ـ حجم کار دفتری را از نظر حسابداری انبار کاهش می دهد . 2

 ه عنوان نقاط قوت سیستم هزینه یابی لستاندارد محسوب می شوند .موارد مذکور ب

 

 

   ـ ثبت های حسابداری دستمزد مستقیم در سیستم هزینه یابی استاندارد را  شرح دهید .5
واند بر تدر سیستم هزینه یابی استاندارد ، هزینه های مربوط به دستمزد مستقیم همانند مواد مستقیم  ـ برای کنترل مدیریتی ـ می 

 اساس نرخ استاندارد در دفاتر ثبت گردد .

 شناسایی هر انحراف مساعد در دفاتر بستانکار و هر انحراف نامساعد در دفاتر بدهکار می شود . همچنین با توجه به نظر مدیریت :

 متناسب با کم اهمیت بودن میزان انحراف ؛ با حساب بهای تمام شده کاالی فروش رفته

 میت بودن میزان انحراف ؛ به نسبت بین موجودی هادر صورت با اه

اقدام به بستن حساب های مربوط به انحرافات در پایان ؛   و همچنین در صورت پراهمیت بودن میزان انحراف ؛ با حساب سود و زیان

 دوره مورد نظر می نماییم . 

 

 

ا ر  زینه دستمزد مستقیم به تولیدنحوه ثبت اطالعات مربوط به حقوق و دستمزد و همچنین نحوه تخصیص ه ـ6
 توضیح دهید .

نحوه ثبت اطالعات مربوط به حقوق و دستمزد و همچنین نحوه تخصیص هزینه دستمزد مستقیم به تولید ) حساب موجودی کاالی در   

 جریان ساخت ( به این شرح می باشد :

 

 الف ( بابت شناسایی میزان حقوق و دستمزد  : 

 

 ب ( بابت پرداخت حقوق و دستمزد  : 

 مقدار مصرف استاندارد ( ×) نرخ  استاندارد خرید   ** موجودی کاالی در جریان ساخت

   ** انحراف نرخ مواد

    انحراف مقدار مصرف مواد

 مقدار واقعی مصرف ( ×) نرخ  واقعی خرید  **  موجودی مواد                          

  بستانکار بدهکار 

   ** کنترل حقوق و دستمزد

    (کنترل سربار )بیمه سهم کارفرما

  **  حقوق پرداختنی                    

  **  بیمه پرداختنی                   

  **  مالیات پرداختنی                   

  **  حساب های دریافتنی ) وام و مساعده(                   

  بستانکار بدهکار 
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 ج ( بابت تخصیص حقوق به تولید و شناسایی یک انحراف نامساعد  : 

 

 

 
  در خصوص نحوه بستن انحراف های سربار تولید با توجه به درجه اهمیت هر انحراف توضیح دهید .-7

برای بستن انحرافات ) با توجه به انحراف مساعد و یا انحراف نامساعد ( به تشخیص مدیریت می توان ، به یکی از سه روش زیر عمل 

 کرد : 

ـ اگر انحراف به دست آمده ، یک انحراف کم اهمیت یا جزیی باشد ؛ با یک حساب بهای تمام شده کاالی فروش رفته  1

 بسته می شود .

انحراف به دست آمده یک انحراف مهم یا با اهمیت باشد ؛ آنگاه باید به نسبت بین سه حساب موجودی کاالی در ـ اگر  2

 جریان ساخت ؛ موجودی کاالی ساخته شده و بهای تمام شده کاالی فروش رفته تقسیم و در دفاتر ثبت شود .

ت باشد ؛ آنگاه باید آن را با حساب سود و زیان بست ـ اگر انحراف به دست آمده یک انحراف پر اهمیت یا بسیار با اهمی 3

. 

 

ثبت های حسابداری بابت بستن حساب سربار را ضمن شناسایی انحراف نامساعد در روش دو انحرافی بنویسید -8

  ؟
 ـ بابت بستن حساب سربار و شناسایی یک انحراف نامساعد 1

 ـ بابت بستن حساب انحراف 2

 

 

ثبت های حسابداری بابت بستن حساب سربار را ضمن شناسایی انحراف نامساعد در روش سه انحرافی بنویسید -9

 ؟
 ـ بابت بستن حساب سربار و شناسایی یک انحراف نامساعد 1

   ** حقوق پرداختنی

   ** بیمه پرداختنی

   ** مالیات پرداختنی

  **  بانک                          

  بستانکار بدهکار 

 نرخ استاندارد ( ×) ساعت استاندارد   ** ساختموجودی کاالی در جریان 

   ** انحراف کارایی کار

  **  کنترل حقوق و دستمزد             

  بستانکار بدهکار 

   ** سربار جذب شده

   ** انحراف ظرفیت

   ** انحراف بودجه

  **  کنترل سربار تولید                          

  بستانکار بدهکار 

   ** حساب بهای تمام شده کاالی فروش رفته

  **  انحراف ظرفیت                           

  **  انحراف بودجه                           
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 ـ بابت بستن حساب انحراف 2

 

 

ثبت های حسابداری بابت بستن حساب سربار را ضمن شناسایی انحراف نامساعد در روش چهار انحرافی -10
 ؟بنویسید 
 ـ بابت بستن حساب سربار و شناسایی یک انحراف نامساعد 1

 ـ بابت بستن حساب انحراف 2

 

 

 

 

 مساله ها
 مساله  آمده در متن  به عنوان مساله های آخر فصل در نظر گرفته شود . سه 

 

  بستانکار بدهکار 

   ** سربار جذب شده

   ** انحراف ظرفیت

   ** انحراف کارایی

   ** انحراف هزینه

  **  کنترل سربار تولید                          

  بستانکار بدهکار 

   ** حساب بهای تمام شده کاالی فروش رفته

  **  انحراف ظرفیت                           

  **  انحراف کارایی                           

  **  انحراف هزینه                           

  بستانکار بدهکار 

   ** سربار جذب شده

   ** انحراف ظرفیت

   ** انحراف کارایی

   ** انحراف سربار ثابت

   ** انحراف سربار متغیر

  **  کنترل سربار تولید                          

  بستانکار بدهکار 

   ** حساب بهای تمام شده کاالی فروش رفته

  **  انحراف ظرفیت                           

  **  انحراف کارایی                           

  **  انحراف سربار ثابت                           

  **  انحراف سربار متغیر                           
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 پنجمفصل 

 
 تجزيه و تحليل 

 ) هزينه ـ حجم فعاليت ـ سود (
 تك محصولي

 

 

 

 

 

 

 

 تجزیه و تحلیل بهاي تمام شده )هزینه( ، حجم فعالیت و سود
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مدیران شرکت ها در هنگام برنامه ریزی و تصمیم گیری ؛ باید اطالعات کاملی در خصوص حجم یا مقدار تولید ؛ میزان فروش 

 بهای تمام شده تولید را در اختیار داشته باشند .؛ سود مورد انتظار  و نهایتاً 

تحزیه و تحلیل بهای تمام شده ) هزینه ( ، حجم فعالیت و سود یکی از مهمترین ابزارهای تحلیلی برای تصمیم گیری مدیران 

 در راستای برنامه ریزی های سود آور می باشد .

ال تغییرات در هزینه ها ) اعم از هزینه های مستقیم و غسیر تجزیه و تحلیل هزینه ، حجم فعالیت و سود ؛ در اصل به دنب

مستقیم ( و به تبع آن تغییر در سود را نسبت به تغییرات در حجم ) مقدار( فعالیت و قیمت فروش و برعکس مورد بررسی قرار 

 می دهد . 

 

 تقسیم بندي هزینه ها
 ی توان هزینه ها را به سه گروه تقسیم کرد :جهت بررسی ارتباط هزینه ها با مقدار )حجم( فعالیت و سود ؛ م

هزینه هایی هستند که مبلغ کل آنها با تغییرات حجم فعالیت رابطه مستقیم دارد و تغییر می کنند ؛ ـ هزینه های متغیر :  1

ع )حجم اما نرخ آنها ثابت است . به عبارت دیگر هزینه های متغیر در یک واحد محصول همیشه ثابت می باشد ولی در مجمو

فعالیت ( این گونه هزینه ها متغیر هستند . مانند هزینه های مواد مستقیم مصرف شده ـ دستمزد )کار( مستقیم انجام یافته ـ 

 سربار متغیر تولید ) نظیر مواد غیر مستقیم تولید و دستمزد غیر مستقیم ( 

حجم )مقدار( فعالیت ، ثابت می ماند ؛ اما نرخ آنها در هزینه هایی هستند که مبلغ کل آنها با تغییرات ـ هزینه های ثابت :  2

یک دامنه متغیر است و رابطه آن با حجم فعالیت معکوس است . به عبارت دیگر این گونه هزینه ها برعکس هزینه های متغیر 

ه هزینه اجاره کارخانهستند ؛ یعنی در مجموع ثابت و در یک واحد محصول متغیر هستند . مانند هزینه های سربار ثابت ) نظیر 

 ـ هزینه استهالک تجهیزات کارخانه ـ هزینه بیمه حوادث کارخانه و ... ( ـ هزینه های ثابت اداری و هزینه های ثابت فروش

هزینه هایی هستند که از دو جزء ثابت و متغیر تشکیل شده اند . جزء ثابت آن برای ـ هزینه های نیمه متغیر ) مختلط( :  3

شتن یک امتیاز بوده و جزء متغیر آن برای استفاده از آن امتیاز می باشد . به عبارت دیگر این گونه هزینه ها دارای در اختیار دا

 یک بخش ثابت و یک بخش متغیر هستند . مانند هزینه های آب ـ برق ـ گاز و . . . 

 

)مختلط( را بایستی به دو گروه متغیر و ثابت در تجزیه و تحلیل هزینه ، حجم فعالیت و سود ؛ هزینه های نیمه متغیر  نکته (

 تقسیم کرده و بخش متغیر آن به هزینه های متغیر و بخش ثابت آن به هزینه های ثابت اضافه نماییم .

 

 تجزیه و تحلیل نقطه سر به سر
به عبارت دیگر نقطه سر به سر معرف سطحی از فعالیت است که در آن نقطه ؛ بهای تمام شده کل مساوی درآمد کل باشد . 

اگر تعادل بین مجموع هزینه ها ) هزینه های متغیر و هزینه های ثابت ( و مجموع درآمدها به گونه ای باشد که نه سود حاصل 

 شود و نه زیان ؛ اصطالحاً گفته می شود که سطح فروش و مجموع درآمد فروش برابر است . یعنی : 

 ی ثابت    = مجموع درآمدهای فروشمجموع هزینه های متغیر  +   مجموع هزینه ها

 یا

 نرخ فروش  (  ×نرخ سربار متغیر (    +   مجموع هزینه های ثابت    = )  تعداد فروش   ×)تعداد فروش 

 یا
𝑃. 𝑄 = 𝐹 + ( 𝑉 . 𝑄 ) 

شناسایی نقطه سر به سر را می توان بر اساس تعداد فروش محصول و یا بر اساس درآمد فروش محصول تولید شده محاسبه 

 کرد . یعنی ؛ شناسایی نقطه سر به سر : 

 ـ بر اساس تعداد فروش محصول 1

 ـ بر اساس درآمد فروش محصول 2
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 شناسایی نقطه سر به سر بر اساس تعداد فروش
ض بر این است که کل محصوالت تولید شده ، اگر به فروش برسد آن گاه درآمد حاصل از فروش این تعداد در این روش فر

محصول فروش رفته برابر با هزینه های تحقق یافته برای تولید آن محصوالت می باشد . در این صورت می توان از رابطه زیر 

 به سر کمک گرفت : برای شناسایی تعداد محصول تولید و فروش رفته در نقطه سر

 

= تعداد محصول فروش رفته  
مجموع  هزینه های  ثابت

− ارزش فروش یک واحد  محصول نرخ هزینه های  متغیر
 

 یا

𝑄 =  
𝐹

𝑃 − 𝑉
𝑄                        یا                           =  

𝐹

CM
 

 
 CM(  را اصطالحاً  حاشیه فروش یا  P - Vاختالف ارزش فروش یک واحد محصول و هزینه متغیر یک واحد محصول ) نکته (

𝐶𝑀   می گویند . یعنی : =  𝑃 − 𝑉 

 

 شناسایی نقطه سر به سر بر اساس درآمد فروش محصول
در این روش به دنبال شناسایی مبلغ فروش هستیم تا مشخص شود در چه سطحی از فروش محصوالت می توانند پاسخگوی 

 صل شود و نه زیان ( در این صورت می توان از رابطه زیر کمک گرفت : مجموع هزینه ها باشد ؛ یعنی نه سود حا

= درآمد فروش محصول  
مجموع  هزینه های  ثابت

1 −  
هزینه متغیر یک  واحد

ارزش فروش یک واحد محصول

 

 یا

𝑃𝑄 =  
𝐹

1 −  
𝑉
𝑃

𝑃𝑄                      یا                                =  
𝐹

%CM 
 

 

هزینه های متغیر با درآمد فروش رابطه مستقیم دارند و به فزونی درآمد فروش بر هزینه های متغیر ؛  باید توجه داشت که

𝐶𝑀( می گویند . )CMحاشیه فروش ) =  𝑃 − 𝑉  همچنین به حاصل تقسیم حاشیه فروش به درآمد فروش ؛ نسبت  .  )

 ( گفته می شود . یعنی : CM%حاشیه سود ) 

𝑇𝐶𝑀درآمد کل فروش  = حاشیه فروش کل               یا             -مجموع هزینه های متغیر   =   𝑆 − 𝑇𝑉 

 

𝐶𝑀فروش هر واحد  = حاشیه فروش یک واحد             یا              -هزینه متغیر هر واحد   =   𝑃 − 𝑉 
 

نسبت حاشیه فروش کل =  
درآمد کل  − مجموع های هزینه های متغیر  

درآمد کل فروش
 

 یا

%𝐶𝑀 =  
𝑆 − 𝑇𝑉

𝑆
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نسبت حاشیه فروش یک واحد =  
 حاشیه فروش یک واحد 

 فروش یک واحد
 

 یا

%𝐶𝑀 =  
𝑃 − 𝑉

𝑃
 

 

ریال ،  000/5شرکت تولیدی آلفا تولید کننده یک نوع قلم خودنویس می باشد که هزینه های متغیر هر واحد  مثال یك (

 ریال باشد   000/9ریال در نظر گرفته می شود . اگر ارزش فروش هر واحد محصول  000/000/4هزینه های ثابت ساالنه 

ـ محاسبه درآمد  3ـ شناسایی حاشیه سود ـ  2سر به سر ـ  ـ محاسبه تعداد واحدهای فروش رفته در نقطه 1مطلوب است : 

 فروش در نقطه سر به سر

 

 حل :

 1)                                                                                          𝑄 =  
𝐹

𝑃−𝑉
 ⇒ 

4000000

9000−5000
= 1000 

 2)𝐶𝑀 =  𝑃 − 𝑉 = 9000 − 5000 = 4000                                                                                

 3                                     ) 𝑃𝑄 =  
𝐹

1− 
𝑉

𝑃

=  
4000000

1− 
5000

9000

=
4000000

1
4000

9000

=  
4000000×9000

4000 ×1
= 9000000 

ریال ضرب  9000واحد بوده که اگر در ارزش فروش یک واحد  1000با توجه به اینکه تعداد محصول در نقطه سر به سر  نکته (

 شود درآمد فروش در نقطه سر به سر محاسبه می شود . یعنی : 

000/000/9  =000/9 × 000/1 

 همچنین بر اساس نسبت حاشیه فروش نیز می توان محاسبه کرد . یعنی : 

%𝐶𝑀 =  
𝑃−𝑉

𝑃
 = 9000−5000

9000
= %44/44444  

   𝑃𝑄 =  
𝐹

%CM 
=  

4000000

%44/4444
= 9000000 

 

 

 تجزیه و تحلیل مقدار تولید و فروش براي كسب سود مورد انتظار

 ـ قبل از كسر مالیات 1
 

 

روش تعیین تعداد و مبلغ ف مدیران می توانند از ابزار تجزیه و تحلیل بهای تمام شده )هزینه( ، حجم و یا مقدار تولید و سود برای

برای کسب مبلغ مشخصی از سود عملیاتی استفاده کنند ؛ به این معنا که برای به دست آوردن سود عملیاتی مشخص ، چه 

تعداد از محصوالت تولید شده را باید به فروش رسانند  و یا اینکه چه مبلغی از محصوالت تولید شده به فروش برسد تا بتوان 

 مورد انتظار را به دست آورد .سود عملیاتی 

 

 ـ شناسایی سود قبل از كسر مالیات بر اساس تعداد فروش 1
برای شناسایی میزان سود قبل از کسر مالیات ؛ ابتدا باید سود قبل از کسر مالیات مورد انتظار را با هزینه های ثابت جمع کرده 

و سپس بر حاشیه فروش تقسیم شود ؛ آنگاه می توان محاسبه کرد که در چه سطحی از تولید محصول و فروش آن می توان به 

ار دست یافت . لذا از طریق رابطه های زیر می توان تعداد محصول تولید و فروش رفته را سود قبل از کسر مالیات مورد انتظ

 محاسبه کرد : 



 

حه
صف

 
66 

𝑄 =  
𝐹 + 𝐼

𝑃 − 𝑉
𝑄                              یا                                =  

𝐹 + 𝐼

CM
 

 ـ شناسایی سود قبل از كسر مالیات بر اساس درآمد فروش 2
سود قبل از کسر مالیات مورد نظر می تواند بر اساس درآمد فروش محصول باشد . در این روش می توان روش دیگر شناسایی 

 از رابطه زیر کمک گرفت :

𝑃𝑄 =  
𝐹 + 𝐼

1 −  
𝑉
𝑃

𝑃𝑄                      یا                                =  
𝐹 + 𝐼

%CM 
 

اگر تعداد فروش محصول و ارزش فروش هر واحد آن مشخص باشد ؛ می توان از حاصل ضرب این دو ؛ ارزش کل فروش  نکته (

 را محاسبه کرد .

 

 

ریال و هزینه های ثابت  000/5شرکت آلفا تولید کننده یک نوع خودنویس می باشد . هزینه های متغیر یک واحد  مثال دو (

ریال می باشد . اگر سود مورد انتظار قبل از کسر مالیات   000/9روش هر واحد محصول ریال و ارزش ف 000/000/4ساالنه 

ـ  2ـ  محاسبه تعداد محصول تولید و فروش رفته برای کسب سود مورد انتظار ـ  1ریال باشد مطلوبست :  000/000/2مبلغ 

 محاسبه درآمد فروش برای کسب سود مورد انتظار

 

 حل :

1)                                                                                         𝑄 =  
𝐹+ 𝐼

𝑃−𝑉
 ⇒ 

4000000+200000

9000−5000
= 1500 

2                                    ) 𝑃𝑄 =  
𝐹+𝐼

1− 
𝑉

𝑃

=  
4000000+2000000

1− 
5000

9000

=
6000000

1
4000

9000

=  
6000000×9000

4000 ×1
= 13500000 

 9000واحد بوده که اگر در ارزش فروش یک واحد  1500با توجه به اینکه تعداد محصول برای کسب سود مورد انتظار  نکته (

 ریال ضرب شود درآمد فروش برای کسب سود مورد انتظار بدین شکل نیز قابل محاسبه است . یعنی : 

000/500/13  =000/9 × 500/1 

 همچنین بر اساس نسبت حاشیه فروش نیز می توان محاسبه کرد . یعنی : 

%𝐶𝑀 =  
𝑃−𝑉

𝑃
 = 9000−5000

9000
= %44/44444  

𝑃𝑄 =  
𝐹 + 𝐼

%CM 
=  

6000000

%44/4444
= 13500000 

 

 

 

 

 

 تجزیه و تحلیل مقدار تولید و فروش براي كسب سود مورد انتظار

 ـ بعد از كسر مالیات 2
 كسر مالیات بر اساس تعداد فروشـ شناسایی سود پس از  1
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برای محاسبه تعداد فروش جهت تحقق سود مورد انتظار پس از کسر مالیات  می بایستی سود قبل از مالیات را محاسبه  کرد تا 

 با استفاده از فرمول های قبلی بتوان تعداد تولید و فروش محصول را محاسبه نمود .

 در این صورت :  

سود مورد انتظار از قبل کسر مالیات  =  
سود مورد انتظار پس از کسر مالیات

1 − درصد مالیات
 

 یا 

𝐼 =  
𝑦

1 − 𝑡
    

لذا برای محاسبه تعداد تولید و فروش محصول برای کسب سود مورد انتظار پس از کسر مالیات می توان از رابطه های زیر 

 استفاده کرد : 

𝑄 =  
𝐹 +

𝑦
1 − 𝑡

𝑃 − 𝑉
𝑄                              یا                                =  

𝐹 +
𝑦

1 − 𝑡
CM

 

 

 ـ شناسایی سود پس از كسر مالیات بر اساس درآمد فروش 2
شناسایی میزان سود پس از کسر مالیات بر اساس درآمد فروش محصول نیز امکان پذیر است که در این صورت می توان از رابطه 

 زیر کمک گرفت : 

𝑃𝑄 =  
𝐹 +

𝑦
1 − 𝑡

1 −  
𝑉
𝑃

𝑃𝑄                      یا                                =  
𝐹 +

𝑦
1 − 𝑡

%CM 
 

 

ریال و هزینه های ثابت  000/5شرکت آلفا تولید کننده یک نوع خودنویس می باشد . هزینه های متغیر یک واحد مثال سه ( 

ریال می باشد . اگر سود مورد انتظار پس  از کسر مالیات   000/9ریال و ارزش فروش هر واحد محصول  000/000/4ساالنه 

ـ  محاسبه تعداد محصول تولید و فروش  1است . مطلوبست :   %40ریال باشد  ، با این فرض که نرخ مالیات  000/400/2مبلغ 

رش سود و زیان به تنظیم گزا 3ـ محاسبه درآمد فروش برای کسب سود مورد انتظار ـ  2رفته برای کسب سود مورد انتظار ـ 

 روش حاشیه فروش

 

 حل :

1)                                                                                                                                                       

      𝑄 =  
𝐹+ 

𝑦

1−𝑡

𝑃−𝑉
 ⇒ 

4000000+
2400000

1−%40

9000−5000
=

4000000+
2400000

%60

4000
=  

4000000+4000000

4000
= 2000 

 

2                                    ) 𝑃𝑄 =  
𝐹+

𝑦

1−𝑡

1− 
𝑉

𝑃

=  
4000000+

2400000

%60

1− 
5000

9000

=
8000000

1
4000

9000

=  
8000000×9000

4000 ×1
= 18000000 

 9000واحد بوده که اگر در ارزش فروش یک واحد  2000با توجه به اینکه تعداد محصول برای کسب سود مورد انتظار  نکته (

 ریال ضرب شود درآمد فروش برای کسب سود مورد انتظار بدین شکل نیز قابل محاسبه است . یعنی : 

000/000/18  =000/9 × 000/2 

 همچنین بر اساس نسبت حاشیه فروش نیز می توان محاسبه کرد . یعنی : 

%𝐶𝑀 =  
𝑃−𝑉

𝑃
 = 9000−5000

9000
= %44/44444  

𝑃𝑄 =  
𝐹 +

𝑦
1 − 𝑡

%CM 
=  

4000000 +
2400000
1 − %40

%44/4444
= 18000000 



 

حه
صف

 
68 

3  ) 
 شرکت تولیدی آلفا

 گزارش سود و زیان

 برای دوره مالی منتهی به . . . .

 ریال 

 000/000/18 ( 000/9× 000/2فروش )

 (000/000/10) ( 000/5× 000/2هزینه های متغیر )

 000/000/8 حاشیه فروش

 ( 000/000/4)  هزینه های ثابت

 000/000/4 سود عملیاتی

 (000/600/1)  ( %40مالیات ) با نرخ 

 000/400/2 سود پس از کسر مالیات

 

 

 حاشیه ایمنی
 حاشیه ایمنی ، منعکس کننده اختالف بین حجم فروش مورد انتظار و حجم فروش محصول در نقطه سر به سر است : 

 تعداد فروش مورد انتظار محصول = حاشیه ایمنی –تعداد فروش محصول در نقطه سر به سر 

اگر حاشیه ایمنی پایین باشد یعنی حاشیه ایمنی میزان ریسک پذیری شرکت را تحت ارزیابی قرار می دهد . به این معنا که 

 ریسک آن باال است و اگر از حاشیه ایمنی باالتری برخوردار باشیم به معنای ریسک پایین می باشد 

 

 نسبت حاشیه ایمنی
حاشیه ایمنی را بر اساس درصد بیان می کنند ؛ یعنی به دنبال نسبت حاشیه ایمنی و حجم فروش محصوالت می باشند. در 

حاشیه ایمنی یک ابزار مدیریتی برای اندازه گیری ریسک می باشد . هر چه نسبت حاشیه ایمنی بزرگتر باشد ؛ واقع نسبت 

شرکت در یک وضعیت مطلوب و اطمینان آوری استو هر چه این نسبت کتر باشد خطر رسیدن به نقطه سر به سر و شاید حتی 

 زیان ، بسیار است .

 

 نقطه بی تفاوتی بهاي تمام شده
دستیابی به یک هدف یا انجام یک عمل ؛ ممکن است بیش از یک راه حل وجود داشته باشد . در این صورت مدیران ضمن  برای

تجزیه و تحلیل را های ممکن ؛ در مورد بهترین راه حل تصمیم گیری می کنند . به عبارت دیگر ؛ مدیران با دیدی وسیع تر ؛ 

 ه را از بین راه های ممکن دیگر در نظر بگیرند .می توانند کلیه تصمیمات را انتخاب و یک را

اگر در فرآیند تولید در انتخاب یک روش تولید مناسب از بین چند روش تولید بخواهیم تصمیم بگیریم ؛ چه باید کرد ؟ به 

تولید به  روشخصوص اینکه در فرآیند تولید ؛ هزینه های ثابت و هزینه های متغیر با یکدیگر متفاوت باشد . یعنی ممکن است 

دو شکل باشد در یک روش هزینه های ثابت هر واحد محصول نسبت به هزینه های متغیر آن کمتر است و یا بالعکس . در این 

 صورت نقطه بی تفاوتی می تواند روش مناسبی برای شناسایی روش بهتر باشد .

قالم هزینه های ثابت کمتر یک روش دقیقاً به وسیله نقطه بی تفاوتی بهای تمام شده ، معرف سطحی از تولید است که در آن ؛ ا

 اقالم هزینه های متغیر بیشتر آن روش بی اثر می شود .

به عبارت دیگر : نقطه بی تفاوتی بهای تمام شده یعنی این که میزان تولید در سطحی باشد که مجموع هزینه ها در هر دو روش 

 شد . یعنی :مساوی باشد و سود در هر دو روش تولید مساوی با

 مجموع هزینه ها در روش دوم = مجموع هزینه ها در روش اول
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 یا

 هزینه های متغیر روش دوم + هزینه های ثابت روش دوم = هزینه های متغیر روش اول + هزینه های ثابت روش اول

 یعنی :

𝐹1 + 𝑉1𝑄 =  𝐹2 + 𝑉2𝑄 
 

 

 
ساخت یک خودرو مورد مطالعه قرار داده است . در روش اول تولید مدیریت شرکت آهو دو روش تولید را برای (  چهارمثال 

ریال و در روش دوم مجموع هزینه ها به ترتیب  20ریال و هزینه های متغیر هر واحد  000/500مجموع هزینه های ثابت 

 ریال می باشد . 10ریال و  000/500/2

ـ شناسایی روش  3ـ شناسایی نقطه بی تفاوتی ـ  2به سر ـ ـ  محاسبه تعداد واحد و درآمد فروش در نقطه سر  1مطلوبست : 

 مناسب تولید

 حل : 

𝑄( روش اول :                                                                                       1 =  
𝐹

𝑃−𝑉
  =  

500000

30−20
= 50000 

𝑃𝑄 = 30 × 50000 = 1500000 
𝑄روش دوم :                                                                                       =  

𝐹

𝑃−𝑉
  =  

2500000

30−10
= 125000 

𝑃𝑄 = 30 × 125000 = 3750000 
 ( شناسایی نقطه بی تفاوتی 2

𝐹1 + 𝑉1𝑄 =  𝐹2 + 𝑉2𝑄 

500000 + ( 20 𝑥 ) = 2500000 (10𝑥)  ⇒  20𝑥 − 10𝑥 = 2000000 

⇒  𝑥 =  
2000000

10
= 200000 
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واحد ؛ فرقی نمی کند از کدام روش تولید شود چرا که در هر دو روش سود برابر خواهد  000/200یعنی در سطح تولید و فروش 

 واحد است : 000/200بود . بنابراین نقطه بی تفاوتی 

 روش دوم تولید روش اول تولید 

 000/000/6 000/000/6 (  000/200*  30فروش )

 (000/000/2) (000/000/4) ریال ( 10ریال و نرخ روش دوم  20های متغیر ) نرخ روش اول  هزینه

 000/000/4 000/000/2 حاشیه فروش

 (000/500/2) (000/500) هزینه های ثابت

 000/500/1 000/500/1 سود

واحد باشد ، هر دو روش  000/50کمتر از ( در واقع بهترین روش بستگی به سطح تولید و فروش مورد انتظار دارد . اگر تولید  3

 زیان آور است

 واحد تولید و فروش مورد انتظار باشد ؛ روش اول بهتر است  000/125واحد تا  000/50اگر بین 

واحد تولید و فروش مورد انتظار باشد ؛ روش دوم سودآور تر است چرا که نقطه بی تفاوتی سطح تولید و  000/200اگر بیش از 

واحد را نشان می دهد . موارد فوق را می توان به صورت ترسیمی یا نمودار بهای تمام شده ، حجم فعالیت و  000/200فروش 

 سود نشان داد :

 

 

 
 

 

 سواالت تشریحی

 جمع هزینه های ثابت روش اول تولید

 تولید دوم جمع هزینه های ثابت روش 

 نقطه بی تفاوتی هزینه

 نقطه سر به سر در روش اول تولید

نقطه سر به سر در 

 روش دوم تولید

 درآمد فروش و هزینه

 تعداد فروش
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 ـ هدف از تجزیه و تحلیل هزینه ؛ حجم فعالیت و سود چیست  ؟1

فعالیت و سود یکی از مهمترین ابزارهای تحلیلی برای تصمیم گیری مدیران در راستای زیه و تحلیل بهای تمام شده ) هزینه ( ، حجم جت

 برنامه ریزی های سود آور می باشد .

تجزیه و تحلیل هزینه ، حجم فعالیت و سود ؛ در اصل به دنبال تغییرات در هزینه ها ) اعم از هزینه های مستقیم و غسیر مستقیم ( و به 

 ا نسبت به تغییرات در حجم ) مقدار( فعالیت و قیمت فروش و برعکس مورد بررسی قرار می دهد . تبع آن تغییر در سود ر

 

ـ برای بررسی ارتباط بین هزینه ها با حجم فعالیت و سود هزینه ها را به چند گروه تقسیم بندی می كنند ؟ نام 2

 ببرید     .
 ؛ می توان هزینه ها را به سه گروه تقسیم کرد : جهت بررسی ارتباط هزینه ها با مقدار )حجم( فعالیت و سود

 ـ هزینه های متغیر 1

 ـ هزینه های ثابت 2

 ـ هزینه های نیمه متغیر ) مختلط 3

 

 هزینه های متغیر را با ذكر نمونه شرح دهید . ـ 3
هزینه هایی هستند که مبلغ کل آنها با تغییرات حجم فعالیت رابطه مستقیم دارد و تغییر می کنند ؛ اما نرخ آنها ثابت است . به عبارت 

دیگر هزینه های متغیر در یک واحد محصول همیشه ثابت می باشد ولی در مجموع )حجم فعالیت ( این گونه هزینه ها متغیر هستند . 

مواد مستقیم مصرف شده ـ دستمزد )کار( مستقیم انجام یافته ـ سربار متغیر تولید ) نظیر مواد غیر مستقیم تولید و مانند هزینه های 

 دستمزد غیر مستقیم ( 

 

 ـ هزینه های ثابت را به ذكر مثال شرح دهید ؟4
نرخ آنها در یک دامنه متغیر است و رابطه هزینه هایی هستند که مبلغ کل آنها با تغییرات حجم )مقدار( فعالیت ، ثابت می ماند ؛ اما 

آن با حجم فعالیت معکوس است . به عبارت دیگر این گونه هزینه ها برعکس هزینه های متغیر هستند ؛ یعنی در مجموع ثابت و در 

ینه زات کارخانه ـ هزیک واحد محصول متغیر هستند . مانند هزینه های سربار ثابت ) نظیر هزینه اجاره کارخانه ـ هزینه استهالک تجهی

 بیمه حوادث کارخانه و ... ( ـ هزینه های ثابت اداری و هزینه های ثابت فروش

 

اقدام الزم در خصوص این هزینه را  CVPـ هزینه های نیمه متغیر )مختلط( را توضیح داده و در تجزیه و تحلیل 5

   بنویسید .
ده اند . جزء ثابت آن برای در اختیار داشتن یک امتیاز بوده و جزء متغیر آن هزینه هایی هستند که از دو جزء ثابت و متغیر تشکیل ش

برای استفاده از آن امتیاز می باشد . به عبارت دیگر این گونه هزینه ها دارای یک بخش ثابت و یک بخش متغیر هستند . مانند هزینه 

 های آب ـ برق ـ گاز و . . . 

و سود ؛ هزینه های نیمه متغیر )مختلط( را بایستی به دو گروه متغیر و ثابت تقسیم کرده و  در تجزیه و تحلیل هزینه ، حجم فعالیت

 بخش متغیر آن به هزینه های متغیر و بخش ثابت آن به هزینه های ثابت اضافه نماییم .

 

 شناسایی نقطه سر به سر بر اساس تعداد فروش را توضیح دهید  .نحوه  ـ6
که کل محصوالت تولید شده ، اگر به فروش برسد ؛ آن گاه درآمد حاصل از فروش این تعداد محصول  در این روش فرض بر این است

فروش رفته برابر با هزینه های تحقق یافته برای تولید آن محصوالت می باشد . در این صورت می توان از رابطه زیر برای شناسایی 

 گرفت : تعداد محصول تولید و فروش رفته در نقطه سر به سر کمک
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= تعداد محصول فروش رفته  
مجموع  هزینه های  ثابت

− ارزش فروش یک واحد  محصول نرخ هزینه های  متغیر
 

 یا

Q =  
F

P − V
Q                        یا                           =  

F

CM
 

 
  شناسایی نقطه سر به سر بر اساس درآمد  فروش محصول  را توضیح دهید  .نحوه  -7

در این روش به دنبال شناسایی مبلغ فروش هستیم تا مشخص شود در چه سطحی از فروش محصوالت می توانند پاسخگوی مجموع 

 هزینه ها باشد ؛ یعنی نه سود حاصل شود و نه زیان ( در این صورت می توان از رابطه زیر کمک گرفت : 

= درآمد فروش محصول  
مجموع  هزینه های  ثابت

1 −  
هزینه متغیر یک  واحد

ارزش فروش یک واحد محصول

 

 یا

PQ =  
F

1 − 
V
P

PQ                      یا                                =  
F

%CM 
 

 حاشیه ایمنی را تعریف كنید-8
 حاشیه ایمنی ، منعکس کننده اختالف بین حجم فروش مورد انتظار و حجم فروش محصول در نقطه سر به سر است : 

 تعداد فروش مورد انتظار محصول = حاشیه ایمنی –در نقطه سر به سر تعداد فروش محصول 

حاشیه ایمنی میزان ریسک پذیری شرکت را تحت ارزیابی قرار می دهد . به این معنا که اگر حاشیه ایمنی پایین باشد یعنی ریسک آن 

 باشد باال است و اگر از حاشیه ایمنی باالتری برخوردار باشیم به معنای ریسک پایین می 

 

 ؟نسبت حاشیه ایمنی را تعریف كنید  – 9
حاشیه ایمنی را بر اساس درصد بیان می کنند ؛ یعنی به دنبال نسبت حاشیه ایمنی و حجم فروش محصوالت می باشند. در واقع نسبت 

ک وضعیت ؛ شرکت در یحاشیه ایمنی یک ابزار مدیریتی برای اندازه گیری ریسک می باشد . هر چه نسبت حاشیه ایمنی بزرگتر باشد 

 مطلوب و اطمینان آوری استو هر چه این نسبت کتر باشد خطر رسیدن به نقطه سر به سر و شاید حتی زیان ، بسیار است .

 
 ؟نقطه بی تفاوتی بهای تمام شده چیست  -10

 ی متغیر آن کمتر است وممکن است روش تولید به دو شکل باشد در یک روش هزینه های ثابت هر واحد محصول نسبت به هزینه ها

 یا بالعکس . در این صورت نقطه بی تفاوتی می تواند روش مناسبی برای شناسایی روش بهتر باشد .

نقطه بی تفاوتی بهای تمام شده ، معرف سطحی از تولید است که در آن ؛ اقالم هزینه های ثابت کمتر یک روش دقیقا  به وسیله اقالم 

وش بی اثر می شود .به عبارت دیگر : نقطه بی تفاوتی بهای تمام شده یعنی این که میزان تولید در سطحی هزینه های متغیر بیشتر آن ر

 باشد که مجموع هزینه ها در هر دو روش مساوی باشد و سود در هر دو روش تولید مساوی باشد . یعنی :

 وش اول + هزینه های ثابت روش اولهزینه های متغیر روش دوم + هزینه های ثابت روش دوم = هزینه های متغیر ر

 

 مساله ها
 مساله  آمده در متن  به عنوان مساله های آخر فصل در نظر گرفته شود . چهار 
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 ششمفصل 

 
 تجزيه و تحليل 

 ) هزينه ـ حجم فعاليت ـ سود (
 چند محصولي

 

 

 

 


