
کند. اطالعات مربوط به فروردین ماه گذشته به شرح استفاده می fifoای  به روش یابی مرحلهشرکت آلفا از سیستم هزینه .1

 نمره( 3) زیر است:

 %01واحد که از بابت کار و سربار)تبدیل(  20111واحد، کاالی در جریان ساخت اول دوره  110111کاالی تکمیل شده 

تکمیل شده است. ضایعات عادی  %57واحد که از بابت تبدیل  30111جریان ساخت آخر دورهتکمیل شده است. کاالی در 

واحد که درجه تکمیل آنها از  011تکمیل شده است. ضایعات عادی  %07واحد که درجه تکمیل آنها از بابت تبدیل  711

تکمیل بوده است.  %01ز بابت تبدیل واحدکه درجه تکمیل آنها ا 211تکمیل شده است. ضایعات غیر عادی  %01بابت تبدیل 

 شوند.باشد. مواد در همان ابتدای عملیات وارد فرایند تولید میواحد می 011ضایعات غیر عادی پایان عملیات 

 هزینه تولید طی دوره عبارتست از:

 ریال   1100110111مواد        

 ریال     007010111دستمزد   

 ریال    705270111سربار      

 ی کاالی در جریان ساخت اول دوره عبارتست:بها

 ریال   100110111مواد        

 ریال      3010111دستمزد   

 ریال      0210111سربار     

 ضایعات و مطلوبست:تهیه گزارش تولید و محاسبه قیمت تمام شده کاالی تکمیل شده، کاالی در جریان ساخت پایان دوره

 

 به شرح زیر در دسترس قرار گرفته است. 00و 05صورت سود وزیان شرکت پویا برای سالهای  .2

               00                                 05                            شرح                                                               

 ریال                             ریال                                                                                                              

 071،111،111                711،111111                     فروش                                                            

 (215،711،111)              (211،111،111)         کسر می شود: بهای تمام شده کاالی فروش رفته        

  202،711،111                311،111،111                  سود ناخالص                                                    

 (71،111،111)                (71،111،111)                             کسر می شود: هزینه فروش و اداری       

  102،711،111                271،111،111                       سود عملیاتی                                                

ثابت ساخت و هزینه ثابت فروش و اداری به ترتیب به ، افزایش هزینه 00تنها تغییر ایجاد شده در مفروضات سربه سرطی سال 

 ریال است. 2،711،111و  21،111،111میزان 

 مطلوبست:

 نمره( 107)الف( تهیه صورت سود وزیان سالهای مذکور به فرم حاشیه )روش مستقیم(

 



 نمره( 2) به موارد زیر پاسخ دهید: 2با توجه به مفروضات سوال  .3

 00نقطه سربه سر با مفروضات سال ب( تعیین مبلغ فروش در 

 00فروش با مفروضات سال  %21ج( تعیین مبلغ فروش شرکت جهت کسب سودی معادل 

 ریال سود بعد از کسر مالیات 2،711،111شرکت جهت کسب  05باشد با مفروضات سال  %21د( اگر نرخ مالیاتی شرکت 

 چه مبلغی باید به فروش برساند.

 00و  05غیر از بهای تمام شده کاالی فروش رفته سالهای ه(تعیین سهم هزینه های مت

 00و  05و( تعیین هزینه های متغیر فروش و اداری سالهای 

 00و 05ز(تعیین سربار ثابت ساخت در سالهای 

 00و 05ح( تعیین هزینه های ثابت فروش و اداری سالهای 

 

شركت الندا از سيستم هزينه يابي مرحله اي به روش استاندارد استفاده مي كند كارت استاندارد براي توليد يك بسته . 0

 ريال -مبلغ          محصول ده كيلويي به شرح زير است:                             

  0022                      ريال به مبلغ  022هر كيلو  نرخكيلو به  8   ماده الف:

  3222                      ريال به مبلغ  322هر كيلو  نرخكيلو به  02   :باده م

  0222                        ريال به مبلغ 522هر كيلو  نرخكيلو به  0    :جاده م 

  0522ريال به مبلغ            522ساعت به نرخ هر ساعت 5/2دستمزد مستقيم 

  0522ريال به مبلغ       322ساعت به نرخ هر ساعت  5/2سربار متغير ساخت

   0522ريال به مبلغ        522ساعت به نرخ هر ساعت  5/2سربار ثابت ساخت

 ريال 00022بهاي تمام شده استاندارد يك بسته محصولي ده كيلويي                  

( كيلو محصول مي باشد و فرايند توليد در اين شركت به گونه 022،222)بسته  02222ظرفيت بودجه شده براي هر ماه 

عمليات 55/2عمليات ساخت و ماده ج بعد از 02/2اي است كه ماده الف در ابتداي عمليات، ماده ب پس از انجام 

 ساخت وارد فرايند توليد مي شود.

 اطالعات واقعي بهمن ماه گذشته به شرح زير ميباشد:

 كيلو  85،222ه كاالي تكميل شد

 تكميل شده  52/2كيلو كه از بابت تبديل  02،222كاالي در جريان ساخت آخر بهمن ماه  

 تكميل شده بود  82/2كيلو كه از بابت تبديل  02،222كاالي در جريان ساخت اول بهمن ماه 

 هزينه هاي واقعي:

 ريال   002كيلو في  50222ماده الف :             

 ريال  085كيلو في  08222         ماده ب :       



 ريال   500كيلو في  00222ماده ج :                

 ريال   502ساعت في  0022دستمزد مستقيم       

 ريال  30،222،222          سربار واقعي

 مطلوبست : 

 مواد، دستمزد و سربار ) سه انحرافي(الف( محاسب انحرافات    

 نمره(3) مل مواد و دستمزدب( محاسبه انحرافات مك  

 

 به موارد زیر پاسخ دهید: 0با توجه به مفروضات سوال    .7

 ( تنظيم حساب كاالي در جريان ساخت به روش يگانهالف   

 ( انجام ثبت هاي روزنامه در روش يگانهب    

 نمره( 0.5)(بستن حساب انحرافات بر اساس روش يگانهج    

 

 با همديگر توليد 0توليد ميكند محصوالت در مرحله  xوyنوع محصول بنام هاي  0شركت آلفا طي فرايند مشتركي  .0

 انتقال مي يابد. 3براي تكميل شدن به مرحله  yو محصول   0براي تكميل شدن به مرحله  xشوند سپس محصول  مي

 3و0به ترتيب به مراحل  02/2و 02/2كاهش وزن ميدهد و مابقي به نسبت  02/2، 0مواد اوليه پس از ورود به مرحله 

در همان ابتداي عمليات با هم وزن خود ماده بتا تركيب مي شود و از  0به مرحله 0انتقال ميابند مواد انتقالي از مرحله 

تبديل مي شود مواد انتقالي به  xاما و مابقي به محصول اصلي به محصول فرعي گ 02/2ضايع، 02/2تركيب حاصله 

ضايع  02/2وزن خود ماده زيگما تركيب مي شود از تركيب حاصله  52/2ضايع و مابقي با  %02در همان ابتدا  3مرحله 

 مصرف شده است. 0و مواد در مرحله كيل 02،222تبديل مي شود طي دوره گذشته  yو مابقي به محصول اصلي 

 لوبست :مط

 3و 0به مرحله  0الف( تعيين مقدار كاالي انتقالي از مرحله 

 3و 0ب( تعيين مواد اضافي مصرف شده در مرحله 

 نمره( 0.5) ( تعيين مقدار محصوالت توليد شده در اين دورهج

 

 0مرحله محصول به طور همزمان توليد مي كند محصوالت الفا و بتا بعد از  3شركت بوتان طي فرايند مشتركي  .5

باشد اما محصول گاما قبل از فروش مورد پردازش اضافي قرار مي گيرد طي يك ماهه گذشته فروش مي آماده فروش

 است از :       شركت عبارت

 تن 002محصول الفا      

 تن 302محصول بتا       



 تن 055محصل گاما       

ريال بوده است براي تكميل شدن  52ريال و  022ريال ،  052قيمت فرش هر كيلو محصول الفا، بتا و گاما به ترتيب 

ميليون ريال بوده  02ميليون ريال هزينه صرف شده است  جمع هزينه هاي مشترک  02محصول گاما در مرحله اضافي 

مو جودي كاالي در جريان وجود نداشته اما موجودي كاالي ساخته شده آخر دوره از محصوالت    است . هيچگونه

 تن مي باشد . 05تن و  02تن ،  082    ا و گاما به ترتيب الفا، بت

مطلوبست :تعيين بهاي تمام شد كاالي فرش رفته وموجودي هاي ساخته شده آخر دوره از هر كدام از محصوالت با 

 نمره( 0.5) بكارگيري روش ارزش برآوردي فروش در نقطه تفكيك ) ارزش خالص بازيافتني نسبي(

 


