به نام خدا
نمونه سئواالت عملی حسابداری صنعتی

« نوشتن کلیه فرمولها و محاسبات الزامی است».
 -1اطالعات زیر در پایان سال  98از دفاتر موسسه تولیدی آسیا به دست آمده است.
 موجودی مواد اول و پایان دوره به ترتیب  0044444ریال و  0004444ریال است. خرید مواد  0044444ریال ،برگشت از خرید  004444ریال ،تخفیفات نقدی خرید  044444ریال و هزینه حمل موادخریداری شده  344444ریال است.
 کاالی در جریان ساخت اول و پایان دوره به ترتیب  3044444ریال و  3044444ریال می باشد. دستمزد مستقیم  0044444ریال ،دستمزد غیرمستقیم  0344444ریال و هزینه بیمه اجتماعی کارگران  044444ریالمی باشد.
مطلوب است :الف -تنظیم گزارش مصرف مواد
( 00نمره)

ب -تنظیم گزارش کاالی ساخته شده
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 -2اطالعات زیر از دفاتر شرکت مهتاب به دست آمده است:

مصرف روزانه مواد بین  004تا  004کیلوگرم -مدت تحویل سفارش  04تا  04روز

موجودی مواد اول دوره  0044444ریال -موجودی مواد پایان دوره  0044444ریال -مواد مصرفی طی دوره 0044444
ریال -باصرفه ترین مقدار سفارش 044
مطلوب است :محاسبه ی حد تجدید سفارش ،دفعات گردش موجودی ،حداقل و حداکثر موجودی مواد

( 0نمره)

 -3شرکت تولیدی سامان نرخ هزینه تهیه و تحصیل مواد را برای دوره جاری %11پیش بینی نموده است .این شرکت
درطول دوره مالی معامالتی بدین شرح انجام داده است:
 : 0/00خرید  0444444ریال مواد با صدور سفته چهار ماهه بدون بهره.
 :0/00خرید  3444444ریال مواد که  %04آن نقد و مابقی نسیه می باشد.
 : 0/34پرداخت 304444ریال هزینه حمل 004444 ،ریال هزینه بیمه و  04444ریال هزینه جابجایی
مطلوب است :ثبت آرتیکلهای مربوط به رویدادهای فوق و بستن حسابهای مربوط به آن
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( 0نمره)

 -4اطالعات مربوط به شرکت صدرا در ارتباط با خرید و صدور یک نوع ماده اولیه بدین شرح می باشد:
 : 3/1موجودی اول دوره مواد  044واحد با نرخ  044ریال
 :3/0خرید  044واحد مواد به نرخ  344ریال به طور نسیه
 :3/0صدور  344واحد مواد به خط تولید
 :3/0خرید  044واحد مواد به نرخ 044ریال به صورت نقدی
 :3/0برگشت  04واحد از مواد خریداری شده در تاریخ 3/0
 : 3/00خرید  044واحد مواد به نرخ  044ریال
 : 3/00برگشت  044واحد از مواد صادره در تاریخ 3/0
 : 3/03خرید  304واحد مواد به نرخ  004ریال
 : 3/00صدور  344واحد مواد به خط تولید
مطلوب است :الف -تنظیم کارت حساب مواد به روش میانگین
ب -انجام ثبت روزنامه تاریخ های 3/00 -3/0 -3/0 -3/0
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( 00نمره)

 -5اطالعات مربوط به حقوق و دستمزد مهرماه سال جاری در شرکت سهامی اطلس بدین شرح می باشد.
 مجموع حقوق و دستمزد  0444444ریال که  %04آن دستمزد مستقیم و مابقی غیرمستقیم می باشد. سهم کارخانه از حقوق و دستمزد غیرمستقیم  ،%04سهم قسمت اداری  %04و سهم قسمت فروش  %04می باشد. حق بیمه اجتماعی سهم کارگر  ،%0سهم کارفرما  %04و حق بیمه بیکاری  %3کل حقوق و دستمزد است. طبق برآوردهای انجام شده نرخ هزینه دستمزد ایام مرخصی معادل  %0حقوق و دستمزد ناخالص محاسبه و منظورمی گردد.
 سایر کسورات حقوق و دستمزد شامل مالیات  044444ریال و اجرائیات  ،044444مساعده  04444ریال و بدهی بهتعاونی  04444ریال
مطلوب است :ثبت عملیات مربوط به لیست  ،تسهیم و حق بیمه های اجتماعی در دفتر روزنامه
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( 00/0نمره)

 -6اطالعات زیر مربوط به تسهیم هزینه ها در شرکت تولیدی میالد می باشد.
هزینه ها پس از تسهیم اولیه:
تولیدی یک  0444444ریال -تولیدی دو  0444444ریال
خدماتی الف  0044444ریال -خدماتی ب  0044444ریال
نحوه تسهیم هزینه دوایر خدماتی به شرح زیر می باشد.
شرح

تولیدی دو

تولیدی یک

ساعته)%
سواالت
صنعتی مقدماتی (04 004
عملی درس حسابداری%04
خدماتی الف

(کد رایانه ای )0003 :

(سواالت در  3صفحه)

%04
خدماتی ب
دانش آموزان شاخه کاردانش -فروردین 04

%34

خدماتی الف
ساعت شروع

 0صبح

خدماتی ب

تاریخ امتحان04/0/04 -

امتحان
مدت%04
- 004دقیقه

سازمان آموزش و پرورش استان اصفهان

مطلوب است :تسهیم ثانویه هزینه دوایر خدماتی به روش یکطرفه

( 03/0نمره)

 -7اطالعات زیر مربوط به کارخانه پیمان می باشد.
سربار پیش بینی شده  0044444ریال -سربار واقعی  0444444ریال -ساعات کار پیش بینی شده  3044ساعت-
ساعات کار واقعی  0044ساعت
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مطلوب است :محاسبه و ثبت مربوط به سربار جذب شده ،سربار واقعی و کسر یا اضافه جذب سربار

( 0/0نمره)

 -9اطالعات مربوط به دایره الف در تولیدی مهرگان بدین شرح می باشد.

کاالی تکمیل شده و انتقالی  044واحد -کاالی در جریان ساخت پایان دوره  344واحد که از نظر مواد  ،%044از نظر
دستمزد
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و از نظر سربار  %04تکمیل شده است.

هزینه مواد  004444ریال ،هزینه دستمزد  304444ریال و هزینه سربار  000444ریال
مطلوب است :الف -محاسبه معادل آحاد تکمیل شده از نظر مواد ،دستمزد و سربار
ب -تنظیم گزارش هزینه تولید برای دایره الف

(03نمره)

 -8کارخانه تولیدی متین سفارش شماره  921را در دیماه  99دریافت و تکمیل نموده است ،اطالعات سفارش مذکور
بدین شرح می باشد:
مواد اولیه مصرف شده  304کیلوگرم به نرخ هر کیلو  0444ریال ،دستمزد مستقیم  004ساعت به مبلغ  004444ریال،
سربار ساخت معادل  %04بهای اولیه ،هزینه اداری  %04بهای کارخانه ،هزینه توزیع و فروش  %04هزینه تبدیل و فروش
 0444444ریال
مطلوب است :تنظیم کارت هزینه سفارش و تعیین سود و زیان ویژه سفارش
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( 0/0نمره)

