 -1شرکت الف تهیه طرح سود شرکت را در دست اقدام دارد .در تجزیه و تحلیل سودآوری هر یک از محصوالت تولیدی شرکت ،برآوردهایی
جهت تخصیص هزینه سربار به محصوالت مختلف بر مبنای اطالعات زیر انجام شده است:
محصول بتا

محصول آلفا
تعداد واحدهای تولیدی

52

52

تعداد جابه جایی مواد برای هر محصول

2

12

522

522

ساعات کار مستقیم برای هرواحد محصول
بودجه برآورد شده برای هزینه جابه جایی مواد

 22میلیون

مطلوب است:
الف :محاسبه سربار تخصیص یافته به هر واحد محصول آلفا در سیستم هزینه یابی مبتنی بر ساعات کار مستقیم
ب :انجام محاسبه بند الف باال برای هر محصول بتا
ج :محاسبه سربار تخصیص یافه به هر واحد از محصوالت آلفا و بتا در سیستم هزینه یابی مبتنی بر فعالیت ()ABC
522 = 12222

الف :ساعات کار مورد نیاز برای جابه جایی مواد

2 222

نرخ سربار

522

52

12 222

52

2 222 222

سربار تخصیص یافته به هر واحد محصول آلفا

1 222 222

2 222

522

ب:سربار تخصیص یافته به هر واحد بتا

1 222 222

2 222

522

ج:کل جابه جایی

12 = 222

2

52

سربار تخصیص یافته به هر واحد محصول آلفا
سربار تخصیص یافته به هر واحد محصول بتا

222 222
12 22 222

)

2
12

)

52

2 222 222
222

2 222 222
222

(

(

 -5شرکت ب دو بخش تولیدی با مشخصالت زیر دارد.
بخش تولیدی شماره 1بخش تولیدی شماره5
12222
12222
ساعات کار مستقیم ماهانه
12222
__
ساعات کار ماشین ماهانه
 22میلیون ریال
__
استهالک ماهانه ماشین آالت و تجهیزات
 50222متر مربع
1222
مساحت بخش تولیدی
 2میلیون ریال
122222
بهای برق روشنایی ماهانه
برخی از محصوالت شرکت ب منحصراً در بخش تولیدی شماره  1و برخی دیگر در بخش تولیدی شماره  5تولیدی می گردد .هزینه های زیر
ماهانه بودجه شده و مبنای محاسبه نرخ تخصیص سربار قرار می گیرند:
ریال
22222222
استهالک ماشین آالت و تجهیزات
02222222
هزینه های مربوط به ساختمان
2122222
هزینه برق و روشنایی
02122222
جمع

1

مطلوب است:
الف :محاسبه نرخ تخصیص سربار یگانه بر مبنای ساعات کار مستقیم
ب :با فرض اینکه محصول  Aنیازمند یک ساعت کار مستقیم در بخش تولیدی شماره  1و محصول  Bنیازمند یک ساعت کار مستقیم در
بخش تولیدی شماره  5میباشد ،محاسبه هزینه سرباری که به هر یک از محصوالت تخصیص مییابد(با فرض به کارگیری نرخ یگانه تخصیص
سربار).
ج :محاسبه نرخ سربار برای هر یک از بخش های تولیدی بر مبنای دو محرک هزینه :ساعات کار مستقیم در بخش تولیدی شماره  1و ساعات
ماشین در بخش تولیدی شماره .5
د :محاسبه هزینه سربار تخصیص یافته به محصوالت Aو Bبر مبنای نرخ های محاسبه شده در بند ج باال .ضمناً هر واحد از محصول B
نیازمند یک ساعت کار ماشین در بخش تولیدی شماره  5می باشد.
۴522

الف:نرخ تخصیص یافته بر مبنای ساعت کار مستقیم

02 122 222
52 222

ب :محصول AوBهر کدام ۴522
ج :نرخ سربار بخش تولیدی ( 1ساعت کار مستقیم)
نرخ سربار بخش تولیدی(5ساعت ماشین)
استهالک ماشین آالت
هزینه ساختمان
بهای برق و روشنایی
جمع

محصول (Aبخش )1

محصول (Bبخش )5

____

22222222
50222222
2222222
0۴222222

1222222
122222
1122222

0۴222222÷12222=0۴22

د:سربار تخصیص یافته به بخش تولیدی1

1122222÷12222=112
سربار تخصیص یافته به بخش تولیدی5
 -0شرکت ج به منظور بکارگیری سیستم  ، ABCفعالیت ها و محرک های هزینه زیر را مشخص و انتخاب کرده است.
فعالیت

سربار ساخت بودجه شده

تنظیم و راه اندازی ماشینها 522

جابه جایی مواد
کنترل مواد خطر زا
کنترل کیفیت
سایر هزینه های سربار
جمع

122
22
52
522
552

محرک هزینه

مصرف بودجه شده نرخ تخصیص سربار
محرک هزینه

دفعات تنظیم و راه ان

122دفعه

دازی
وزن مواد
وزن مواد خطر زای مصرفی
دفعات بارزسی
ساعات ماشین

22222کیلوگرم
12222کیلوگرم
1222دفعه
52222ساعت

سفارش ساخت  1222واحد از این محصول  Aتولیدی شرکت ج نیازهای تولیدی زیر را در بر دارد:
 ۴دفعه
تنظیم و را ه اندازی ماشینها
2

5میلیون ریال برای هر دفعه

5222ریال برای هر کیلوگرم
2222ریال برای هر کیلوگرم
 5222ریال برای هر دفعه
12222ریال برای هر ساعت ماشین

 12222کیلوگرم
 5222کیلوگرم
 12دفعه
 222ساعت

مواد خام
مواد خطر زا
بازرسی
ساعات کار ماشین
مطلوب است:

الف :محاسبه جمع سربار تخصیص یافته به کل سفارش بر اساس سیستم ABC
ب :محاسبه سربار تخصیص یافته به هر یک واحد محصول بر اساس سیستمABC
ج :با فرض بکارگیری ساعات کار ماشین به عنوان تنها محرک هزینه ،محاسبه نرخ تخصیصی سربار ساخت.
د :بیان دلیل اختالف فاحش مبلغ تخصیص یافته به هریک واحد محصول.
الف :جمع سربار تخصیص یافته به کل سفارش
)12

(52 222

(2 222

)5 222

۴0 522 222

)12 222
)222

(5 222

(12 222
۴0 522

ب :سربار تخصیص یافته به هر واحد محصول

01 522

ج :سربار تخصیص یافته برای هر ساعت کار ماشین
برای یک واحد
د :استفاده از یک محرک هزینه در سیستم هزینه یابی سنتی

)۴

( 5 222 222

1 222
52 222

۴0 522 222
552 222 222

01 522× 222=12552222÷1 222= 12552

 -۴به اطالعات ارائه شده در تمرین شماره  0باال مراجعه کنید .شرکت ج سفارش ساخت  122واحد از محصول  Bرا دریافت داشته است که
این سفارش عالوه بر هزینه مستقیم به مبلغ  152222ریال برای هر واحد محصول و هزینه دستمزد مستقیم به مبلغ  ۴2222ریال برای هر
واحد محصول ،نیازمندیهای زیر را نیز در بر دارد:
 5دفعه
 022کیلوگرم
 022کیلوگرم
 0دفعه
 22ساعت

تنظیم و را ه اندازی ماشینها
مواد خام
مواد خطر زا
بازرسی
ساعات کار ماشین
مطلوب است:
محاسبه بهای تمام شده تولید یک واحداز محصولB
جمع سربار تخصیص یافته به کل سفارش
)0

(52 222

)022

(2 222

)022

(5 222

)5

(5 222 222

5 052 222
بهای تمام شده یک واحد محصول

500522

(5 052 222

)122

۴2 222

152 222

 -2شرکت د در حال حاضر  12نوع محصول تولید و در بسته بندیهای یک کیلوگرمی به بازر عرضه می کند .در فرایند تولید  0مرحله وجود
دارد که مراحل اول و دوم مربوط به ساخت و مرحله سوم مربوز به بسته بندی است .هزینه اصلی تولید مربوط به مواد خام است اما هزینه
سربار عمده ای نیز در مراحل خودکار ساخت وجود دارد .این شرکت از ساعات کار مستقیم نسبتاً کمی استفاده می کند.
برخی از محصوالت شرکت د با تعداد زیاد و تعدادی نیز به میزان کم به فروش می رسد .شرکت د قیمت های فروش خود را بر مبنای بهای
تمام شده کامل به عالوه سودی به میزان %02تعیین می کند.

3

اطالعان مندرج در بودجه سال  10*0شامل  0222میلیون ریال هزینه سربار ساخت است که بر مبنای ساعات کار مستقیم به محصوالت
تخصیص می یابد .هزینه دستمزد مستقیم بودجه شده برای سال  10*0بالغ بر  522میلیون ریال است.هزینه خرید مواد اولیه نیز در سال
بودجه بالغ بر  5222میلیون ریال می باشد .هزینه های مورد انتظار برای دو نوع محصوالت یک کیلو گرمی شرکت به شرح زیر است:

محصول A
 ۴522ریال

مواد مستقیم

022

دستمزد مستقیم

محصول B
 0522ریال
022

حسابداری صنعتی شرکت د بر این باور است که سیستم هزینه یابی ممکن است اطالعات گمراه کننده فراهم کند و از این رو اطالعات زیر در
ارتباط با هزینه سربار ساخت مستخرج از بودجه سال  10*0گردآوری کرده است:

خرید
جابه جایی
کنترل کیفیت
مرحله اول ساخت
مرحله دوم ساخت
بسته بندی
جمع

محرک هزینه

مصرف بودجه شده

هزینه بودجه شده(میلیون ریال)

تعداد سفارش خرید
دفعات تنظیم و را ه اندازی ماشینها
تعداد گروه محصوالت
ساعات فرایند ساخت
ساعات فرایند ساخت
ساعات فرایندبسته بندی

 1120سفارش
 1022دفعه
 552گروه
 05122ساعت
 00522ساعت
 55222ساعت

250
552
1۴۴
051
005
552
0222

اطالعات مربوط به تولید محصوالت Aو Bدر سال  10*0در جدول زیر منعکس شده است .ضمناً در اول سال موجودی از این محصوالت
وجود ندارد.

فروش بودجه شده
وزن هر گروه از محصوالت
تنظیم و راه اندازی ماشینها
اندازه هر سفارش خرید
ساعات مرحله اول ساخت
ساعات مرحله دوم ساخت
ساعات بسته بندی

محصولA

محصولB

122222کیلوگرم
12222کیلوگرم
0دفعه در هر گروه محصول
52222کیلوگرم
1ساعت برای هر  122کیلوگرم
 2.2ساعت برای هر  122کیلوگرم
 2.1ساعت برای هر  122کیلوگرم

 5222کیلوگرم
 222کیلوگرم
0دفعه در هر گروه محصول
 222کیلوگرم
 1ساعت برای هر  122کیلوگرم
2.2ساعت برای هر  122کیلوگرم
 2.1ساعت برای هر  122کیلوگرم

مطلوب است:
الف -با به کارگیری سیستم هزینه یابی موجود شرکت:
.1
.5

محاسبه نرخ تخصصیص سربار بر مبنای هزینه دستمزد مستقیم به عنوان محرک هزینه یگانه
تعیین بهای تمام شده کامل و قیمت فروش یک کیلوگرم از هر یک از محصوالتAوB

ب -محاسبه بهای تمام شده یک کیلو گرم از هر یک از محصوالت با بکارگیری سیستم ABC
=2

الف :نرخ تخصیص سربار
بهای تمام شده محصولA

5 222
4

022

2

0222 222 222
522 222 222

022

۴ 522

بهای تمام شده محصولB

022

2 222

ب :سفارش خرید:

022

250 222 22 2

= 222222
152 2222

محصول
محصول B

1 120

222 222 =15222 222 222

12222

222 = 222222

552 222 222

= ۴22222
02 ×۴22222= 15 222 222
15 ×۴22222=۴022222

l

0×12 =02
۴ ×0= 15

کنترل کیفیت:

1 022

122 222÷12222= 12
5222÷222=۴
=522222

محصولA
محصولB

522222×12 = 5222 222
۴ ×522222= 022222

مرحله اول ساخت:

1۴۴ 222 222
552

122 222 ÷12222= 12
5222÷222=۴
051 222 222

= 12 222

محصول A

52222

222×222222=522 222 222

دفعات تنظیم و راه اندازی:
محصول
محصول B

2

0 522

05122

12 222 ×1222= 12 222 222

122 222 ÷122= 1222

12 222 ×52=522222

5222÷122=52

محصول B

= 12 222

مرحله دوم ساخت:

005 222 222
00522

محصولA

12 222 ×222= 2 222 222

)122 222× 2.2 (÷122= 222

محصول B

12 222 ×12= 1 22 222

)5 222× 2.2 (÷122= 12
= 1222

بسته بندی:
محصولA

12 222 ×122= 1 222 222

محصول B
جمع کل هزینه ها:
محصولA

1 222 222

2 222 222

55222

)122 222× 2/1(÷122= 122

12 222 ×5=52 222
12 222 222

552 222 222

)5 222× 2/1(÷122= 5

5222 222

15 222 222

1522222

01522 222
محصول

5۴52222

52 222

1 22 222

522222

022222

۴022222

222222

بهای تمام شده محصولA

)01522 222÷12 222(+ ۴522+022=5552

بهای تمام شده محصول B

)5۴52222 ÷222(+ 0522+ 022= 150۴2

-5شرکت ه دو نوع محصول Aو  Bرا تولید می کند .تولید محصول  Aاز چهار سال قبل شروع است و هر واحد آن به مبلغ  022222ریال به فروش می
رسد .تولید محصول  Bکه نسبتاً جدید است از سال قبل شروع شده است و هر واحد آن به مبلغ  1۴2222ریال به فروش می رسد .بر مبنای صورت
حساب سود و زیان زیر که مربوط به سال  10*0است ،شرکت ه تصمیم گرفته است که فعالیت های فروش و بازاریابی شرکت بر محصول  Bتمرکز یابد
و تولید محصول Aتدریجاً متوقف شود.
صورت سود و زیان شرکت ه
برای سال منتهی به  50اسفند 10*0
جمع(میلیون ریال)
محصول(Bمیلیون ریال)
محصول(Aمیلیون ریال)
درآمد فروش
بهای تمام شده کاالی فروش رفته

۴252
0105

10022
152۴2
5

5۴052
12505

سود ناخالص
هزینه های اداری و فروش
سود خالص

5552
2002
1۴02

0550
5020
1025

1050
050
002

بهای تمام شده استاندارد یک واحد از محصوالت Aو  Bبه شرح زیر است:
محصولA
مواد مستقیم
دستمزد مستقیم:
محصول  15222(Aریال*1.2ساعت)
محصول  15222(Bریال*0.2ساعت)
ساعات کار ماشین:
محصول  0*10222(Aساعت)
محصول  ۴*10222(Bساعت)
سربار ساخت
بهای تمام شده استاندارد

520222

محصولB
20۴222

سربار ساخت بر مبنای ساعات کار ماشین و نرخ
تعیین شده  52222ریال در ساعت تخصیص یافته
است

10222
۴5222
1۴۴222
522222
252222

55222
122222
500222

حسابداری صنعتی شرکت ه به منظور به کارگیری سیستم  ، ABCاطالعات زیر درباره هزینه سربار ساخت سال  10*0گردآوری کرده است:
تعداد رویداد
هزینه ردیابی
میلیون ریال

محصول A

محصولB

جمع

لحیم کاری(تعداد اتصاالت لحیم شده)

0۴5

1102222

002222

1252222

ارسال کاال(تعداد حمل)

052

15522

0022

52222

کنترل کیفیت(تعداد بازرسیها)

15۴2

25522

51022

55222

سفارش خرید(تعداد سفارشها)

022.۴

02122

120002

102202

برق مصرفی(ساعات کار ماشین)

25.5

155222

15222

105222

15222

1۴222

02222

تنطیم و راه اندازی ماشینها(تعداد راه اندازی) 522
جمع

۴022.2

مطلوب است:
الف -پس از بکارگیری سیستم  ABCو محاسبه بهای تمام شده محصولت Aو ، Bتعیین اینکه آیا باید کماکان تصمیم تمرکز فعالیت بر محصول  Bو
توقف تولید محصول Aپی گیری شود.
ب -بیان مفهوم بکارگیری سیستم ABC
=522

0۴5222 222

الف:فعالیت لحیم کاری

نرخ سربار

محصولA

522×1102222= 511 222 222

محصولB

522×002222= 501 222 222

1252222

فعالیت ارسال کاال

نرخ سربار

محصولA

۴0222×15522= 505 522 222

محصولB

۴0222×0022= 150 ۴22 222

فعالیت کنترل کیفیت

=۴0222

052222 222

نرخ سربار

محصولA

52222

=15222

15222×25522= 000 522 222
6

15۴2222 222
55222

محصولB

15222×51022= 0۴2 022 222

فعالیت سفارش خرید

=2222

نرخ سربار

محصولA

2222×02122= ۴22 222 222

محصولB

2222×120002= 2۴0 022 222

فعالیت برق مصرفی
محصولA

022×155222= 25 022 222

محصولB

022×15222= ۴ 022 222

فعالیت تنظیم و راه اندازی ماشینها

=52222

105222

522222 222
02222

محصولA

52222×15222= ۴22 222 222

محصولB
جمع کل هزینه ها:
محصولA

52222×1۴222= 022 222 222

۴22 222 222

25 022 222

000 522 222

۴22 222 222

102202

25522 222

نرخ سربار

نرخ سربار

=022

022۴22 222

505 522 222

511 222 222

0 152 122 222
محصول B
022 222 222

۴ 022 222

2۴0 022 222

0۴2 022 222

150 ۴22 222

(501 222 222

1 500 022 222
بهای تمام شده محصول A

55222

بهای تمام شده محصول B

۴222

050 5۴1

10222

520222

55222

(0 152 122 222

0 105 125 222
1 202 052

۴5222

2۴0222

۴222

1 500 022 222

۴ 1۴0 022 222
با محاسبه بهای تمام شده با روش  ABCبه این نتیجه می رسیم که باید تمرکز فعالیت بر محصول  Bرا متوقف کرد زیرا سود ناخالص آن
کم می شود ومتحمل ضرر می گردد ولی محصول  Aسود زیادی را به دست می آورد.
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