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 -1اطالعات حقوق ودستمزد شرکت سهامی کاویان به شرح زیر می باشد:
حقوق ودستمزد مستقیم  12/000/000ریال
حقوق ودستمزدغیر مستقیم  3/000/000ریال که % 50مربوط به کارخانه و % 30اداری و % 20مربوط بهفروش می باشد.
حق بیمه اجتماعی و بیکاری طبق قانون
نرخ هزینه دستمزد ایام مرخصی برای دستمزد مستقیم % 4وبرای دستمزد غیر مستقیم % 2حقوق دستمزد تعیین شده است.
کسورات :مالیات % 10حقوق ودستمزد وام کارکنان  270/000ریال مساعده  840/000ریال
مطلوب است :ثبت شناسایی حقوق ودستمزد
ثبت تسهیم حقوق ودستمزد و پرداخت آن
 . -2شرکت سهامی سامان ،مانده حسابهای دفتر کل دوره جاری را به شرح زیر در اختیار شما قرار می دهد ،و از شما می خواهد که
صورت بهای تمام شده کاالی ساخته شده (صورت هزینه تولید) و خالصه گزارش بهای تمام شده کاالی فروش رفته و گزارش
خالصه سود و زیان شرکت در پایان دوره مالی جاری تنظیم نمایید.
اطالعات الزم به قرار زیراست:
 -1موجودیهای اول دوره:
مواد اولیه  827/000ریال ،کاالی در جریان ساخت  690/000ریال ،کاالی ساخته شده  1950/000ریال
 -2موجودی پایان دوره:
مواد اولیه  417/000ریال ،کاالی در جریان ساخت  875/000ریال ،کاالی ساخته شده  240/000ریال
 -3اطالعات مربوط به خرید مواد اولیه:
خرید مواد  1/896/000ریال ،هزینه حمل مواد خریداری شده  24/000ریال ،تخفیفات نقدی خرید  34/000ریال
.برگشت از خرید و تخفیفات  20/000ریال .
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. -4اطالعات مربوط به فروش کاال:
فروش  7/825/000ریال ،برگشت از فروش و تخفیفات  45/000ریال ،تخفیفات نقدی فروش  19/000ریال .
 -5هزینه های انجام شده طی دوره مالی:
قسمت اداری و قسمت توزیع و فروش :حقوق کارمندان اداری  125/000ریال ،حقوق فروشندگان  278/000ریال،اجاره محل
اداری  68/000ریال ،اجاره محل فروشگاه  118/000ریال ،مواد غیر مستقیم  215/000ریال،دستمزدغیرمستقیم 195/000
ریال ،هزینه استهالك ساختمان کارخانه  180/000ریال ،هزینه استهالك ماشین آالت کارخانه  180/000ریال ،هزینه استهالك
ماشین آالت کارخانه  105/000ریال،هزینه استهالك اثاثه فروشگاه  75/000ریال ،هزینه آگهی  94/000ریال ،هزینه ملزومات
اداری  42/000ریال ،هزینه سوخت و روشنایی کارخانه  45/000ریال  ،هزینه متفرقه کارخانه  25/000ریال ،هزینه متفرقه فروش
 26/000ریال .
 -6اطالعات مربوط به دستمزد و سایرهزینه های مستقیم:
دستمزد کارگران قسمت رسیندگی  418/000ریال ،دستمزد کارگران قسمت بافندگی  475/000ریال ،دستمزد کارگران قسمت
رنگرزی  325/000ریال ،دستمزد قسمت بسته بندی  180/000ریال ،سایر هزینه های مستقیم  512/000ریال
 -3اطالعات مربوط به خرید و صدور یک نوع مواد اولیه که در شرکت پیام مصرف می شود در تیرماه سال جاری چنین است:
(  ) 4/01موجودی اول دوره تعداد  100واحد می باشد که از دو نرخ به شرح زیرتشکیل شده است.
 100واحد به نرخ  49ریال و  300واحد به نرخ  50ریال
( ) 4/06خرید  2/000واحد ،مطابق قبض انبار شماره  101به نرخ هرواحد  52ریال
( ) 4/07صدور تعداد 1/400واحد به دایره تولیدی الف مطابق حواله انبار شماره 15
( ) 4/10خرید  1/500واحد مطابق قبض انبار مواد به شماره  102به نرخ هرواحد  53ریال.
( ) 4/12برگشت  200واحد از مواد صادره در تاریخ  4/7به انبار
 ) 4/15برگشت تعداد  100واحد از مواد خریداری شده در تاریخ  4/10به فروشنده
( ) 4/20خرید  1/200واحد ،مطابق قبض انبار شماره  103به نرخ هرواحد  51ریال.
( ) 4/24صدور تعداد  2/000واحد به دایره تولیدی (ب) ،مطابق حواله انبار شماره .16
( ) 4/30خرید  1/000واحد مطابق قبض انبار شماره  104به نرخ  54ریال
مطلوب است:
 -1ثبت موادوارده به انبارو صادره ازانباردردو کارت جداگانهومحاسبهموجودی موادپایان دوره یا استفاده از روش های
ارزیابی :اولین صادره از آخرین وارده و میانگین

 -2ثبت آرتیکلهای مربوط به تاریخ  4/12، 4/7، 4/6و  4/15در دفتر روزنامه.
 -3شرکت تولیدی شهاب اقدام به ساخت  4000واحد محصول نموده است که در مرحله اول  2000واحد محصول در
جریان ساخت باقی مانده که از این مقدار  100درصد مواد تکمیل و از نظر دستمزد  50درصد و از لحاظ سربار 30
%تکمیل می باشد .در صورتی که برای ساخت محصول در مرحله اول  400مترمربع چوب بهقیمت هر متر  3000ریال و
برای  1000ساعت کار  250ریال (هرساعت) پرداخت شده و سربار تولی  140/000ریال می باشد.
مطلوب است :
الف) تهیه گزارش تولید مرحله اول شرکت تولیدی
ب) بهای تمام شده یک واحد کاالی ساخته شده
ج) تعیین هزینه مواد ،دستمزد ،سربار یک واحد
موفق باشید

