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 بسمه تعالی

                                               :            نام و نام خانوادگی 2حسابداری صنعتی  :نام درس               

:                                                                     لیيرشته تحص دریيحآقای  نام مدرس:               

                                                             :             لیيمقطع تحص قهيدق021 مدت زمان:               

                                                                                               حیي: تشرسواالت     شنبه چهار روز:               

  10/10/0101خ: يتار                                                                                                    : بسته زوهج

ريال بوده است. و سود آن در اين دو سال به ترتيب  0101110111ريال و  001110111فروش شرکتی در دو سال متوالی به ترتيب  .0

ريال بوده است. تنها تغيير در مفروضات سربه سر که طی سال دوم اتفاق افتاده است افزايش هزينه  101110111و ريال  201110111

 نمره 6بارم : ريال است.  0110111های ثابت به ميزان 

 مطلوبست:

 الف( تهيه صورت سودوزيان به روش متغير

 عدد باشد. 010111وش رفته سال دوم در صورتيکه تعداد کاالی فر تهيه نقطه سربه سر برای سال دومب( 

 ريال بعد از کسر ماليات برسد چه تعداد کاال بايد به فروش برساند؟0010111 در صورتيکه شرکت بخواهد به سودی معادلج( 

  دهد؟درصد افزايش يابد سود شرکت چه تغييری از خود نشان می 01د( در صورتيکه فروش شرکت در سال دوم به ميزان 

 نمره 6ارم : ب کند:استفاده می استاندارد ای به روشمرحله باشد که از بهايابیير مربوط به شرکت چالوس میاطالعات ز .2

 کيلويی( 0کارت استاندارد برای توليد يک واحد محصول)

 ريال 011                 ريال به مبلغ 011کيلو به نرخ هر کيلو  0ماده الف 

 ريال 0211به مبلغ                   ريال  211کيلو به نرخ هر کيلو  6ماده ب 

 ريال 011ريال به مبلغ     011ساعت به نرخ هرساعت  2دستمزد مستقيم  

 ريال20111ريال به مبلغ 00111ساعت به نرخ هر ساعت  2سربار ساخت    

 ريال 00011کيلويی             0بهای تمام شده استاندارد يک واحد محصول 

 ريال تعيين گرديده است.000110111کيلويی به مبلغ  0واحد محصول  00111ه شده براساس ظرفيت عادی سربار ثابت بودج 

 درصد عمليات ساخت ماده ب وارد فرآيند  01فرآيند توليد در اين شرکت به گونه ايست که توليد با ماده الف شروع و پس از انجام  

 شود.توليد می

 واقعی دوره گذشته به شرح زير در اختيار گرفته است:اطالعات 

 کيلوگرم 210111کاالی تکميل شده و انتقالی به انبار    

 باشد.درصد تکميل می 61کيلوگرم که از نظر کار و سربار  00111کاالی در جريان ساخت آخر دوره 

 باشد.درصد تکميل می 01کيلو گرم که از نظر کار وسربار  20111کاالی در جريان ساخت اول دوره 



 2 

 ريال 00کيلوگرم به نرخ هر کيلو  200111ماده الف مصرف شده 

 ريال 201کيلوگرم به نرخ هر کيلو  120111ماده ب مصرف شده 

 ريال020ساعت به نرخ متوسط هرساعت  00011دستمزد مستقيم 

 ريال001110111سربار ساخت به مبلغ 

 مطلوبست:

 رف موادالف: محاسبه انحراف نرخ و مص

 ب:محاسبه انحراف نرخ و کارايی دستمزد

 ج: محاسبه انحراف سربار به روش سه انحرافی
 

 نمره 0بارم : باشد: شرکت مامطير به شرح زير می شده انحرافات محاسبه  .1

  ريال نامساعد 0010111 انحراف مصرف مواد ريال مساعد 2110111 انحراف نرخ مواد       

 ريال مساعد 0010111 انحراف کارايی دستمزد ريال نامساعد 0210111 انحراف نرخ دستمزد

 ريال مساعد 1110111 انحراف حجم ريال نامساعد 2010111 انحراف قابل کنترل  

 باشد.روش شرکت در بستن انحرافات، انتقال به حساب بهای تمام شده کاالی فروش رفته می

 حرافات در دفاتر شرکت مامطيرمطلوبست: ثبت انحرافات به روش يگانه و بستن ان

 

ايرن   0101شرکت آسمان به توليد چند محصول از يک ماده مشترک مشغول است. اطالعات زيرر در خصروع عمليرات خررداد مراه       .0

 نمره 0بارم  شد.باشرکت در دست می

 هزينه اختصاصی بهای فروش در نقطه نهايی فروش تعداد محصول نام محصول

 001110111 101110111 20011 الف

 202010111 002010111 20111 ب

 000010111 600010111 10211 ج

 ريال باشد 001110111صورتيکه هزينه مشترک مبلغ  در 

 مطلوبست محاسبه:

 الف( بهای هر واحد محصول توليدی در نقطه تفکيک به روش مقداری

 در نقطه تفکيک ب( بهای هر واحد محصول توليدی در نقطه نهايی فروش طبق روش بهای فروش

 ج( بهای هر واحد محصول توليدی در نقطه تفکيک طبق روش بهای فروش در نقطه نهايی فروش

 شرکت بايد محصوالت توليدی را در نقطه تفکيک به فروش برساند يا اينکه مورد پردازش اضافی قرار دهد؟ چرا؟ ،د( به نظر شما

   يد باشيدؤموفق و م                                                                                                     

 


