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Satılan malın maliyeti tablosu excel

Aydın Tuzcu'dan Maliyet muhasebesi 30 Temmuz 2017 Merhaba Arkadaşlar. Bu makale, tablo satış maliyetleri hakkında olacaktır. Satış tablosunun maliyetine ilişkin bir örnekle birlikte, size bu tablonun ne yaptığı ve nasıl düzenlenmesi gerektiği hakkında bilgi vereceğim. Maliyet Muhasebesi Nedir başlıklı önceki yazımda, genel anahatile özetlenen ve
harcama, maliyet ve maliyet tanımları üzerinde durmuş maliyet muhasebesini tanıttım. Ben maliyet muhasebesi ile ilgili bir sonraki makale gider raporları hakkında olmalıdır düşünüyorum. Kursa gitmek için buraya tıklayın her zaman olduğu gibi, ben mantıklı tarzı farklılıkları ile, basit ve kolay anlaşılır bir şekilde konuyu açıklamak için çalışacağız. Satış
tablosunun maliyeti örneği başlasın... Satış tablosunun maliyeti Örneğin, öncelikle bu tablonun ne olduğunu size hemen söyleyeyim. Sattığımız mal veya hizmetleri almanın maliyeti bizim maliyetimizdir. Kazanç tablosunda Satış Giderleri adı altında bildirilir. Kazanç raporu örneğimi okumanızı öneririm. Kazanç raporuna giden toplam maliyeti ayrıntılı olarak
açıklayan bir mali rapor vardır: aşağıdaki Table.In satış maliyetidir ve tablo satış maliyetleri örneğini inceleyebilirsiniz. Yaptığım tabloya bayıldım. Çünkü bu resmi yapabileceğimi düşünüyorum, nispeten kafa karıştırıcı, boyama ve gruplandırma ile anlaşılması daha kolay. Dediğim gibi, mümkün olduğunca anlaşılır hale getirerek bu resme bir göz atın. Daha
sonra tablo açıklamamı okuyabilirsiniz: 1 - Üretim maliyetleri Üretim maliyetleri için menü hesapları nın üretilmesiyle ilgili maliyetler. İlk madde ve malzeme maliyeti, doğrudan işçilik ve üretim maliyeti için toplam toplam üretim maliyeti. Kapsamına göre maliyet türlerini görmek için, Kapsam.1a kapsamındaki maliyetler hakkındaki makaleyi okuyabilirsiniz. Bu
malzemeler genellikle hammadde veya bir bütün oluşturan küçük maddelerdir. Tekstil sektöründen bir örnek verirsek; kumaş, iplik, fermuar, etiket. Dönem içinde aldıklarını ilgili dönemin başındaki ilk madde malzeme stokunun parasal değerine ekleyeceğiz ve dönem sonunda stok değerini düşürerek bu maddenin toplamını bulacağız.1b - İşçilik maliyetlerinin
doğrudan üretimine doğrudan katkıda bulunan çalışanların toplam ücretleri ve diğer hakları. Tekstil fabrikasında aşırı lok, kesme veya ütüleme ücretleri burada toplanır.1c - Genel üretim maliyetlerinin üretimi ile ilgili olan ve doğrudan yapısına gitmeyen her türlü maliyet bu bölümde raporlanır. Tesisin inşası ve amortisman &lt;a0&gt; &lt;a1&gt; &lt;/a1&gt;
(bakınız &lt; Bilgisayar amortisman maddesi), santralde tüketilen elektrik veya dolaylı işçilik maliyetlerine bir örnek verebilirim. Dolaylı işgücüne örnek olarak fabrika darmadağın salonlarında çalışan işçiler verilebilir. Yönetim odasında çalışanların maliyeti genel üretim maliyeti değil, genel idari maliyettir.2 – Yarı mamuller Hammadde ve bitmiş ürünler arasında
hammaddedir, biz buna yarı mamul ürünler diyoruz. Size bu sefer otomotiv sektöründen bir örnek vereyim. Araba yapmak için alüminyum, bakır ve plastik malzemeler. O gıcırdak araba tam bir ürün. Aracın şanzıman veya pedleri tamamlandı. Neden bahsettiğimi biliyor musun? Stok bitiş döneminin değerini stok başlangıç zamanıdeğerinden çıkarırsanız, bu
maddenin değerini hesaplarsınız. MAMUL MALİyeTİ Bizim kullandığımız bitmiş ürünün üretim ve satış maliyetini toplarsanız, bitmiş ürünün maliyetini hesaplarsınız. Ürünümüzü satışa hazır hale getirmek için maliyeti hesapladığımız tutarı hesapladık. Birim maliyeti hesaplamak istiyorsanız, bu tutarı üretilen tutara bölersiniz. Bu biter.3 - ExchangeMamul
envanter ürünleri ürünleri satmak için hazır olması içindir. Dönem başında kaç kişi vardı, dönem sonunda ne kadar. Fark şu ki, bize bu kalemi veriyor. Şöyle düşün. Yıl başında 100 ürün vardı, 85'ini sattık ve yıl içinde 95 ürün daha ürettik. Dönem sonunda 100 - 85 + 95 = 110 ürün olmalıdır. Örneğin, bu kalem 100 - 110 = -10 x birim kadar olacaktır. A –
ÜRÜN MALİyeTİ SATIŞ Bitmiş ürün envanterini en alttan sipariş ettiğinizde, bitmiş ürünün maliyetine göre değişir, satılan bitmiş malların maliyetini bulmuşsunuz. Bu, fabrika üretiminizin toplam maliyetidir. Ancak, sadece bir işletmede tutarlı satış olması mümkündür. Bu malzeme üretebilir, satın almak ve hazır mal satmak ve hizmet satmak. Örneğin, bir şirket
elektronik bir cihaz üretebilir ve aynı zamanda başka bir hazır ürünü alıp alabilir ve satabilir. Bu ürünler için teknik hizmet vermek de mümkündür. Bu nedenle, bu şirketin ihtiyacı satılan ürünlerin sadece maliyeti ve daha kapsamlıdır. Daha geniş olan ve kazanç raporunda gösterilen bu toplam maliyete Satış Maliyetleri denir. Satış maliyetini oluşturan diğer
maddeleri tek bir cümleyle geçelim: B - Satılan ticari malların maliyeti, başka bir yerden hazır olarak alıp sattığımız ve üretmeyen ürünlerin maliyetidir. Bu maliyeti üreten en büyük şey malların satın alma fiyatıdır. Bu, satın alma fiyatının üzerine prizma maliyetini (yan) ekleyerek maliyetin bir parçası olabilir. Örnekler: navlun, maliyet ambar veya ithalat vergileri.
C - Adı adına satılan hizmetin maliyeti Tek bir cümleyle açıklayayım. Örneğin, bir temizlik şirketi temizlik yaparken, temizlik personelinin ve temizlik malzemelerinin günlük maliyeti buraya gelir. D - Diğer satış maliyetleri ilk üç dışında, özel bir maliyet varsa buraya gidin. Örneğin, bıraktığınız belge ve hesabınıza nakledilen diğer hisseler bir şekilde satılabilirse,
maliyet burada bildirilir. SATIŞ MALİyeTİ Tablo satış maliyetinin sonundaki alt toplam. İş hayatında, A'dan Z'ye tüm giderlerin alt toplamı bu bölümde raporlanır ve kazanç raporlarına geçer. ExcelFriends tabloları satış maliyeti, tabii ki bilmeyenler vardır. Size MuhaSebep'te size faydalı olabilecek excel elektronik tablolarını sundum. Ama teker teker
yazmayacağım. Arama kutusuna excel girerseniz, görürsünüz.  Buraya tıklayarak bilgisayarınıza satış tablosu excel dosyalarının maliyetini indirebilirsiniz:Satış maliyeti tablosunda bu tablonun özünde ne olduğunu açıklamaya çalıştım. Umarım faydalı bir makaledir. Not: Benimle iletişim kuran ve beğenilerini ve desteğini geçen okuyucularıma teşekkür etmek
istiyorum. Nedenini açıklamama yardım etmeni istiyorum. Ben Aydın Tuzcu. İstanbul'da yaşıyorum. Evliyim ve iki çocuğum var. Ben bir İsMMMO SMMM. Bir Japon şirketinde mali ve idari yönetici olarak çalışıyorum. Satış maliyeti tablosu: stok hareketlerini, üretim maliyetlerini, yarı mamul ürün maliyetlerini, bu süre içinde satılan servis maliyetlerini görüntüler.
Bilindiği gibi, gelir tablosunda maliyet satışları bölümü vardır. Buradaki satış maliyeti ayrı bir tabloda sıralanır ve hesaplanır ve kazanç raporuna ek olarak yerleştirilir. Başka bir adla, kazanç raporunun eki oluşturur. SATIŞ ÜRETİm MALİyeTİİlk Madde ve Malzeme MaliyetiDirequid İşçilik Maliyetleri Toplam Üretim MaliyetleriReleader Ürünler Kullanım Stok
Süresi (+) Dönem Sonu Stok Stokları (-)Stok MalLarında Bitmiş Ürünler Değişim Süresi Her Stok Dönemi (+) Son İhbar (-)A. DÖNEM Başına Yarı MAMUL ÜRÜNLER TİCARİ FAALİYET ENVANTERİ (+) Satın Alma Zaman (+) TİCARİ MALLAR (-)B. SATILAN HİzMETLER MALİyeTİ (A + B + C) *** SATIŞ LARIN TABLO ÜCRETİ NOTU İnDİrMEK İçİn
BURAYA TIKLAYINIZ: Lütfen tablomuzu daha pratik olması için basitleştirin. Bizim tablo olduğu gibi. Satılan ürünlerin maliyeti = Zaman içinde mal + Üretim ürün maliyetleri - Dönem sonu ürünleri (ekspres ürün stokları) Üretim ürün maliyetleri = Yarı mamul başına zaman + Üretim maliyetleri - Yarı mamul ün sonu Üretim maliyetleri = İlk doğrudan üretim
maliyetleri ve malzemeleri + Genel üretim maliyetleri + Doğrudan işçilik maliyetleriDirek ilk madde ve malzeme = Dönem başına ilk sikke. Ve malz. + Mad.material ilk olsun - Son deli ilk aşamada. ve malz (ekspres stok malzeme) Satış tablosu uygulamalarının maliyeti Örnek: Bir imalat işletmesinde Mart ayı mülkiyeti ve işleyişi hakkında bilgi sağlanmıştır. Ve
malz. 130.000 Thal satış döneminde alınan ilk 200.000 Mad.material hisse 120.000Thing çılgın ilk dönem sona erdi. ve malz stok 60.000 Bu bilgilere göre, kaç ilk doğrudan kalem ve malzeme Mart ayında kullanılan maliyet? Çözüm :D ilk öğe ve malzeme = İlk deli her aşamada. Ve malz. + Mad.malezeme ilk olsun - Son deli ilk dönem. ve malzDirek ilk
madde ve malzeme = 200.000 + 130.000 - 60.000Dire ilk madde ve malzeme = 270.000———————————————————————————————————————————————————-E.g. Satılan ürünün maliyeti 110.000 TL, bir işletmede dönem sonu ürün maliyeti 150.000 TL ve 20.000 TL'dir? Çözüm: Satılan ürünler = Zaman içinde
mal + ürün üretim maliyeti - Dönem sonu ürünleri 110.000 = 20.000 + 150.000 - Dönem sonu ürünleri 110.000 = 170.000 - Dönem sonu ürünleri vadeli ürünler = 1 7 10.000 – 110.000L bulunan ürünlerin = 60.000 TL———————-E.e., D: 6.000D.son malzeme stokları: 3.000L genel üretim ücreti: 8.000D.in-ev malzeme alımı. 8.500Direer işçilik maliyeti:
8.000 Yukarıdaki bilgilere göre, üretmek ne kadara mal olur? Çözüm: Her şeyden önce, biz ilk öğeleri ve doğrudan malzeme sayısını bilmiyorum, biz itDire öğe ilk ve malzeme = İlk deli her aşamada bulmak gerekir. Ve malz. + Mad.malezeme ilk olsun - Son deli ilk dönem. ve malzDirek ilk madde ve malzeme = 6.000 + 8.500 - 3.000Dire ilk madde ve
malzeme = 11.500Direek Lütfen formülümüzü ilk madde sayısına ve malzeme üretim maliyetine göre oluşturun = Doğrudan madde ve malzeme + Genel üretim maliyetler + Doğrudan işçilik giderleri Yönetim maliyetleri = 11.500 + 8.000 + 8.000———————-E örneğin: Üretim ve iş faaliyetleri hakkında bazı bilgiler X Ocak 2014 aşağıdaki gibidir: Ocak 2014
döneminde bu işletmenin işletme maliyeti nedir? Doğrudan ilk madde ve malzeme maliyeti 1.000Direer işçilik maliyetleri             1.200 Genel Üretim Maliyetleri 700Ineing and Development 500Genel Yönetim Giderleri 400Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri 700Finansman Giderleri 200Shesaplama: İşletme maliyetleri 3 ana hesaptan oluşur; İşletme
maliyetleri = &amp; D + Genel yön. Gıd. + Güneş. Sat.Dag.Gid.İşletme maliyetleri = 500 + 400 + 700 İşletme maliyetleri = 1.600 ———————- Örnek: X Üretim Şirketi'nin Ocak 2014 dönemine ait bilgiler aşağıdaki gibidir. Zaman içinde stok ürünler: 500 Dönem sonu ürün stokları: 700Direekt ilk madde ve malzeme maliyeti: 500Direal işçilik maliyetleri: 600
Genel yönetim giderleri: 400 Giderler Genel Üretim Maliyeti: 500 Finansal Maliyetler: 300Piyasa Satış ve Dağıtım Maliyetleri: 200 Bu Bilgilere Göre X Üretim Maliyetleri Ocak 2014 Dönemi Için Ne Kadar TL Çözümleri :P köy korozyon maliyeti = Doğrudan ilk madde ve malzeme + Genel üretim maliyeti + Direkt işçilik maliyeti Yönetim maliyeti = 500 + 500 + 600
———————- : Aşağıdaki bilgilere göre, ürün üretme maliyeti ne kadardır? Satılan ürünlerin maliyeti: 10.000Mal olabilir: 500Snsorder :P fiyatlı = Zaman içinde mal + Üretilen ürünlerin maliyeti - Ürün süresi sonu10.000 = 10,0 00 =500 + Ürün Maliyeti – 1.000 Üretim Maliyeti = 10.500———————- Örnek: X üretim işi Kasım 2014'te 800 ürünün üretimini
tamamlamış ve dönem başında ve sonunda ürün payına sahip değildir. Bu döneme ait bilgiler aşağıdaki gibidirDiredire ilk madde ve malzeme maliyeti: 500.000Direer işçilik maliyeti: 200.000 Genel üretim maliyeti: 100.000 Genel yönetim giderleri: 75.0 000 Maliyetler Satış ve dağıtım pazarı: 25.000 İlk madde ve malzeme maliyeti: 80.000 Finansal maliyet:
40.000 adet 800 üretim biriminin 400 adet ürünün satış döneminde her biri 2.000 TL'ye. Bu bilgilere göre, bu dönemde işletmenin faaliyet karı veya zararı ne kadar TL'dir? Çözüm: İlk olarak, formülde bilinenleri yerine koyun. Satılan ürünlerin maliyeti = Zamana göre mal + Üretim ürün maliyetleri - Dönem sonu ürünleri (ekspres ürün stokları) Üretim ürün
maliyetleri = Yarı mamul başına zaman + Üretim maliyetleri - Yarı mamul ün sonu Üretim maliyetleri = İlk doğrudan üretim maliyetleri ve malzemeleri + Genel üretim maliyetleri + Doğrudan işçilik maliyetleriDirek ilk madde ve malzeme = Dönem başına ilk sikke. Ve malz. + Mad.material ilk olsun - Son deli ilk aşamada. ve malz (malzeme stoku anlamına gelir)
DİmM serbest bırakıldığı ndan ve formüle göre çözeltiye başlamamız gerektiğinden, ilk madde ve malzeme formüllerini doğrudan kullanmamıza gerek yoktur. ( Üretim maliyetlerini bulun ve sonra ve en son satılan ürün maliyeti )Üretim maliyeti = 500.000 + 100.000 + 200.000Üretici maliyeti = 800.000 $ Üretim maliyeti = 0 + 800.000 = 0Üretici maliyeti =
800.000 TL ( neden 0 söz konusu olduğunda verilen bilgilerde yarımada yok )Bu durumda, 800 adet ürünün üretim maliyeti 800.000 800.000 / 800 = 1.000 TL birim maliyet800 ürün üretiliyorsa ve 400 adet satılmış = 1.000 TL birim maliyet ürün x 400 adet = 400.000 TL ( Satılan ürün maliyeti )8 400 ürün 000 üründen satıldığı için, Dönem sonunda stokta
kalan 400 adet, maliyeti = x 400 birim = formüle edilirse 1.000 TL birim maliyetle 400.000 TL (dönem sonu stok maliyeti); Satılan ürünlerin maliyeti = Zaman içinde mal + Üretim maliyetleri - Tamamlanma süresi nin sonunda 400.000 = 0 + 800.000 - 400.000 Satış maliyeti = 4.000.000 adet satış X 2.000 TL = 800.000 TL (Net Satış) Tüm kazanç raporunu satın
almamıza gerek yok sadece porsiyon almamıza izin verir NECESSARYNET SATIŞ LARI 800.000 C- SATIŞ MALİyeTİ 1- SATILAN ÜRÜNLERİn MALİyeTİ (-) 400.000 2- SATILAN TİCARİ MALLARIN MALİyeTİ (-) 3- SATILAN HİzMET MALİyeTİ (4- Dİğer SATIŞ GİDERLerİ (-) TOPLAM KAR VEYA ZARAR400.000 D- İşletme GIDERLERI (-) 1- REKLAM VE
GELİşİm MALİYETLerİ (-) 2- PAZARLAMA MALİYETLerİ, SATIŞ VE Eğİtİm (-) 25,0 00 3- GENEL YÖNETİm GİDERLerİ (-) 75.000 FAALIYET KARI VEYA ZARARI 300.000 Faaliyet karı = 300.000 TL ———————-E örnek : X üretim işi Mayıs 2014'te 400 tip A ürün üretimini tamamlamıştır. İşletmenin dönem payı yoktur. 400 ürünün maliyet bilgileri
aşağıdaki gibidirDireekt ilk madde ve malzeme maliyetleri: 80.000Direek işçilik maliyeti: 50.000 Genel üretim maliyeti: 30.000 işletme bu dönemde üretilen 200 parça ürünü 500 TL'den satmaktadır. Bu bilgilere göre, işletmenin toplam kar veya zararı nedir? Çözüm ürün maliyetleri = Zaman içinde mal + Üretim ürün maliyetleri - Dönem sonu ürünleri (ekspres
ürün stokları) Üretim ürün maliyetleri = Yıllık yarı mamul ürün maliyetleri = Dönem sonu yarı mamul üretim maliyetleri = Doğrudan yarı mamul üretim maliyetleri = İlk doğrudan üretim maliyetleri + Doğrudan işçilik maliyetleri Çözümün aşağıdan başlaması gerektiğini söylemiştik, Üretim maliyeti = 80.000 + 30. 000 + 50.000 Üretim maliyeti = 0+ 160.000-0 (400
ürünün maliyeti)Bu durumda 400 ürünün maliyeti 160.000 160.000 / 400 = 400 adet 400 adet ürün 2000 adet emz.  satış = 200 x 400 TL birim maliyet = 80.000 TL (Satılan ürünün maliyeti) 200 adet 400 adet 20 0 adet stok satıldı ve maliyeti = 200 x 400 TL birim maliyet = 80.000 TL (maliyet stok süresi sonu) İnşa edilirse; Satılan ürünlerin maliyeti = Zaman
içinde mal + ürün üretim maliyeti - Dönem sonu ürünleri 80.000 = 0 + 160.000 - 80.000Net Satış = 200 adet x 160.000 $ dan satılan - 80.000 Net Satışlar = 200 adet x 100.000 $500 = 10 10 0.000 TLBrit Kar / Zarar = Net Gelir - SoldBrute Ürün Maliyet Karı / Zararı = 100.000 - 80.000 ———————-Em. : X'in üretim maliyeti 45.000 TL'dir. Satılan ürünün
maliyeti 50.000 TL'dir. Şirket üretim maliyetlerinden %20 kar satar, işletmenin bu bilgilerine göre toplam kar / zarar ne kadardır? Çözüm: Üretim maliyeti = 45.000 45.000 x 0,20 = 9.000 TL Karlı gelir9.000 + 45.000 = 54.000 TL Net SatışBrute Kar/Zarar = Net Gelir = Mal Ların Maliyeti Satılmış Kaynak:www.Muhasebex.com (Bu yazı kaynak ve faaliyet
bağlantısı ile yayınlanabilir. Kaynağı görüntülemeden ve aktif bir bağlantı olmadan yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır) )
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