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6 ـ هزینه یابی سفارشات

درمؤسسات تولیدی موضوع اصلی ومهم، محاسبه بهای تمام شده محصوالت ساخته شده طی دوره می باشد. به 
این منظور، دوسیستم اصلی وجود دارد که عبارتند از: سیستم هزینه یابی سفارشات )سفارش کار( و سیستم هزینه یابی 

مرحله ای)واحدی(
درواقع می توان گفت: ارائه فصل های )یک تا پنج( مقدمه ای جهت محاسبه بهای تمام شده محصوالت ساخته 
شده درمؤسسات مختلف تولیدی است. به عبارت دیگر، یکی از مهم ترین بخش های حسابداری صنعتی که از وظایف 
اصلی این شاخه ازحسابداری هم به شمارمی آید، محاسبه بهای تمام شده محصوالت ساخته شده، موجودی کاالی در 

جریان ساخت پایان دوره و قیمت تمام شده ضایعات و... می باشد.
از آنجا که نحوۀ تولید محصول درمؤسسات تولیدی یکسان نیست و بایکدیگر تفاوت های زیادی دارد، الزم 
است با به کارگیری سیستم ها و روش های مختلف، بهای تمام شده محصول را در هرکارخانه محاسبه نمود. به این 
از: سیستم هزینه یابی سفارشات و سیستم هزینه یابی مرحله ای،  به وجود آمده اند که عبارت  جهت دو سیستم اصلی 
هریک از این دوسیستم دریک واحد تولیدی، که با شرایط آن سیستم، منطبق باشد قابل اجراست. به بیان دیگر، نحوۀ 

تولید در هرکارخانه، مشخص کننده این مطلب است که، باید از کدام سیستم استفاده شود.

1ـ6  ـ سیستم هزينه يابی سفارشات
سیستم هزینه یابی سفارشات درکارخانه هایی مورد استفاده قرارمی گیرد،که محصوالت تولید شده آنها با هم 
تفاوت داشته باشند. به عبارت دیگر، محصول به سفارش مشتری تولید شود وچون از سوی مشتریان سفارشات مختلفی 

به واحد تولیدی داده می شود، محصوالت مشابه با هم تفاوت خواهند داشت.
به عنوان مثال، یک سفارش ممکن است برای ساخت یک واحد محصول )یک ساختمان( ازطرف یک مشتری به 
تولید کننده داده شود. همچنین یک سفارش ممکن است برای تولید یک گروه از محصوالت مشابه ازمشتری دریافت 
شود. مثاًل تولید وساخت 500 دستگاه میز تحریر، سیستم هزینه یابی سفارشات )سفارش کار( درکارخانه هایی مانند، 
کشتی سازی، هواپیماسازی، تولیدکنندگان لوازم فلزی وچوبی، پیمانکاری )جاده سازی، پل سازی، ساختمان سازی 

و...( کاربرددارد.
ضمناً در شرکت های تولیدی که محصوالت مختلفی تولید می کنند و یا تولیدات آنها به صورت گروه محصوالت 
مشابه است، می توان از هزینه یابی سفارشات استفاده نمود. به عنوان مثال یک کارخانه تولید کننده محصوالت چوبی 
که به ساخت میز، صندلی، مبل، سرویس خواب، کابینت ودیگر وسایل چوبی اشتغال دارد. ممکن است از هرمشتری 
سفارش ساخت یکی از این محصوالت را دریافت نماید. دراین صورت احتمال اینکه دریک دوره مالی یک ماهه 
هرچند روز به تولید یکی از این محصوالت بپردازد وجود خواهد داشت. دراین صورت، هرگروه از محصوالت مشابه 

یک سفارش خواهد بود.
به  است  الزم  می شود،  داده  تولیدی  واحد  به  متنوعی  و  متعدد  سفارشات  مالی  دوره  درطول  که  ـن ای علت  به 
هرسفارش یک شماره اختصاص یابد وبرای هرسفارش کارتی جداگانه تحت عنوان کارت هزینه سفارش درنظرگرفته 
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3ـ6ـ روش های هزينه يابی
قباًل اشاره شدکه برای محاسبه بهای تمام شده محصول، دوسیستم اصلی هزینه یابی مورد استفاده قرارمی گیرد که 
شامل سیستم هزینه یابی سفارشات و سیستم هزینه یابی مرحله ای است، ولی اجرای هریک از این دو سیستم با استفاده از 
روش های مختلف صورت می گیرد. که عبارتند از: روش هزینه یابی واقعی، روش هزینه یابی نرمال و روش هزینه یابی 

استاندارد.
1ـ3ـ6ـ روش هزينه يابی واقعی: دراین روش کلیه هزینه های انجام شده جهت ساخت محصول شامل، 
)مواد، دستمزد وسربار(  عبارت از، هزینه های واقعی مصرف شده طی دوره مالی خواهد بود و بهای تمام شده محصول 

تماماً با هزینه های واقعی محاسبه می شود.
وسربار(  دستمزد  و  )مواد  شامل،  شده  انجام  هزینه های  روش،  دراین   : نرمال  هزينه يابی  روش  2ـ3ـ6ـ 
بدهکار  درجریان ساخت  کنترل کاالی  به حساب  واقعی  مبلغ  براساس  لی  ما دوره  درطول  دستمزد  و  مواد  می باشد. 
می شود. ولی سربار ساخت بادرنظرگرفتن نرخ از پیش تعیین شده سربار )نرخ جذب سربار( برای هرمحصول محاسبه 
و به حساب کنترل کاالی درجریان ساخت، بدهکارمی گردد )این موضوع درفصل پنجم به صورت کامل توضیح داده 
شده است(. درپایان دوره مالی از مقایسه هزینه های واقعی سربار با سربار ساخت جذب شده کسر یا اضافه جذب سربار 
محاسبه می شود و پس از انتقال کسر یا اضافه جذب سربار به حساب یا حساب های مربوط )بستن حساب کسر یا اضافه 
به  این روش هزینه یابی، مطلوبتر  البته  به صورت واقعی محاسبه خواهد شد،  بهای تمام شده محصول  جذب سربار(، 
نظرمی رسد. زیرا همان گونه که درفصل مربوط به سربار توضیح داده شد. مبلغ واقعی بسیاری از هزینه های سربار تا پایان 
دوره مالی مشخص نمی شود. به همین جهت معقول تر است که در طول دوره مالی ازنرخ جذب سربار، جهت محاسبه 
بهای تمام شده محصول استفاده شود. دراین کتاب از روش هزینه یابی نرمال، چه درسیستم هزینه یابی سفارشات و چه 
درسیستم هزینه یابی مرحله ای استفاده می شود و در پایان دوره مالی گزارشات براساس هزینه های واقعی، ارائه می گردد.
3ـ3ـ6 ـ روش هزينه يابی استاندارد: در این روش، کلیه هزینه هاکه شامل مواد، دستمزد وسرباراست براساس 
استانداردهای از پیش تعیین شده شامل استاندارد )نرخ، مصرف وساعت کار( به حساب کنترل کاالی درجریان ساخت، 
بدهکار می شوند. واختالف بین هزینه های واقعی و هزینه های استانداد به عنوان انحراف محاسبه شده و به حساب های 
مربوط منتقل می گردد) درمورد روش هزینه یابی استاندارد، درسطوح باالتر حسابداری، توضیح داده می شود(. اینک 

سه روش هزینه یابی به صورت زیر مقایسه می گردد.

مقايسه روش های هزينه يابی
 

هزینه یابی استانداردهزینه یابی نرمالهزینه یابی واقعیعوامل هزینه

استانداردواقعیواقعیمواد اولیه مستقیم

استانداردواقعیواقعیکار یا دستمزد مستقیم

استانداردبرآوردیواقعیسربارساخت
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4ـ6ـ کارت هزينه سفارش 
همانگونه که قباًل توضیح داده شد، برای هرسفارش یک کارت درنظرگرفته می شود وکلیه هزینه های مربوط 
به آن سفارش به کارت انتقال می یابد. پس از تکمیل سفارش با استفاده از اطالعات موجود در کارت هزینه سفارش، 
بهای تمام شده سفارش محاسبه خواهد شد.در شکل شماره )1ـ6( یک کارت هزینه سفارش ارائه گردیده است. البته 

فرم کارت های هزینه سفارش در واحدهای تولیدی مختلف، ممکن است متفاوت باشد.

5ـ6ـ اسناد و مدارک الزم در هزينه يابی سفارش کار  
اسنادی که درهزینه یابی سفارش مورد استفاده قرارمی گیرند، عبارتند از :

1ـ برگ درخواست مواد ازانبار )حواله انبار( فرم شماره )4ـ3(
2ـ کارت حساب مواد فرم شماره )5 ـ3(

3ـ کارت حضور وغیاب فرم شماره )1ـ4(
4ـ کارت اوقات کار فرم شماره )2ـ4(

اطالعات مربوط به هزینه های انجام شده برای هر سفارش که درمدت تولید آن در کارت های مورد نظر ثبت 
شده از این کارت ها به کارت هزینه سفارش انتقال داده می شود تا امکان محاسبه بهای تمام شده آن سفارش به وجود 
آید. ضمناً درمورد اسناد ومدارکی که برای سفارشات نگهداری می شوند، درفصول 3و4 توضیح الزم داده شده است.

6ـ6ـ ثبت های حسابداری هزينه يابی سفارشات با استفاده از روش هزينه يابی نرمال 
همانطور که قباًل هم اشاره شد در روش هزینه یابی نرمال دو عامل از سه عامل تشکیل دهنده بهای تمام شده محصول، 
با بکارگیری مبالغ واقعی به حساب کنترل کاالی  یعنی مواد اولیه وکار یا دستمزد مستقیم برسفارش در طول دوره مالی 
درجریان ساخت )کنترل سفارشات درجریان ساخت(، بدهکارمی شود ولی سربار ساخت مربوط به هرسفارش با استفاده از 
نرخ از پیش تعیین شده )نرخ جذب( سربار محاسبه و به حساب کنترل کاال )کنترل سفارشات( در جریان ساخت، بدهکار 

می گردد.
دلیل استفاده از نرخ جذب سربار این است که، اوالً مبلغ بسیاری از هزینه های سربارکارخانه تا پایان دوره مالی 
مشخص نمی شود. ثانیاً ممکن است بعضی از هزینه های سربار ساخت ازیک ماه به ماه بعد تغییر نماید و حتی در بعضی 
ازماه های سال صفر و در بعضی از ماه ها مبلغ قابل مالحظه ای را به خود اختصاص دهد. مانند، هزینه تعمیرساختمان 
به علت خرید ماشین آالت جدید وغیره.  استهالک ماشین آالت  تولید و هزینه  تعمیر ماشین آالت  کارخانه، هزینه 
بنابراین استفاده از سربار واقعی کارخانه در ماه های مختلف سال موجب تغییر قیمت تمام شده یک واحد محصول 

خواهد شد.
ازطرف دیگر قیمت تمام شده هرسفارش باید بعد از تکمیل آن سفارش، محاسبه گردد. لذا برای جلوگیری 
از اشکاالت فوق، درابتدای دوره مالی نرخ جذب سربار به یکی از روش های متداول )مراجعه شود به فصل پنجم( 

محاسبه می شود و تا پایان دوره مالی جهت محاسبه سربار هرسفارش مورد استفاده قرارمی گیرد.
درسیستم هزینه یابی سفارشات براساس روش هزینه یابی نرمال هزینه های واقعی سربارکارخانه به حساب کنترل 
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سفارش شماره )1(                             ×
سفارش شماره )2(                             ×

ثبت بهای تمام شده سفارشات تکمیل شده  

اگر درپایان دوره مالی بعضی از سفارشات هنوز تکمیل نشده باشند، حساب کنترل سفارشات درجریان ساخت 
دردفتر کل و همچنین معین و سفارش به تفکیک و جداگانه دارای مانده، بدهکار است حساب این گونه سفارشات 
در دفترمعین سفارشات نیز بسته نمی شوند،که این مانده ها به عنوان موجودی سفارشات در جریان ساخت به دوره بعد 

منتقل می شوند.
8ـ6 ـ6 ـ ثبت بهاي تمام شده سفارشات فروش رفته: سفارشات ساخته شده طی دوره مالی به فروش 
به ازای سفارشات فروش رفته حساب بهای تمام شده سفارشات فروش رفته، بدهکار وحساب  بنابراین،  می رسند 

موجودی سفارشات ساخته شده، بستانکارمی شوند.
8  ـ قیمت تمام شده سفارشات فروش رفته                ×××

موجودی سفارشات ساخته شده                   ×××                        
ثبت بهای تمام شده سفارشات فروش رفته  

9ـ6 ـ6  ـ ثبت بهاي فروش سفارشات: معادل بهای فروش هر سفارش ) نقد، نسیه یا اسنادی (حساب های 
صندوق، بانک اسناد دریافتنی یا حساب های دریافتنی بدهکار و حساب فروش، بستانکارمی شود.

9ـ حساب های دریافتنی                                ××××
                             فروش                                     ××××

ثبت بهای فروش سفارشات فروش رفته 
درپایان دوره مالی حساب بهای تمام شده سفارشات فروش رفته به حساب فروش یا خالصه حساب سود وزیان 

بسته مي شوند.

٧ـ6ـ محاسبه کسر يا اضافه جذب سربار
درپایان دوره مالی، ابتدا باید هزینه های واقعی انجام شده مربوط به دوایر پشتیبانی به نحوی بین واحدهای تولیدی 
سرشکن گردد )تسهیم ثانویه(، به این ترتیب هزینه های واقعی دوایر تولیدی محاسبه خواهد شد. از مقایسه هزینه های 
واقعی دوایر تولیدی با سربار ساخت جذب شده این دوایر که با استفاده از نرخ جذب سربار به دست آمده، کسر یا 
اضافه جذب سربارتعیین می گردد. البته، باید توجه داشت که برای هریک از دوایر تولیدی کسر یا اضافه جذب سربار 

بطور جداگانه محاسبه می گردد.
کسر یا اضافه جذب سربار را به صورت ماهانه نیزمحاسبه می نمایند، ولی معموالً این محاسبه درپایان دوره مالی 
انجام می شود، زیرا مبلغ بسیاری از هزینه های واقعی سربار درپایان دوره مالی مشخص می گردد. کسر یا اضافه جذب 

سربار از رابطه زیر به دست می آید.
سربار ساخت جذب شده ـ سربار ساخت واقعی = کسر يا اضافه جذب سربار




