ამოცანა 1.

Sps ABC Tavisi ganyofilebebisTvis amzadebs biujetebs da Seafasa sawarmoo danaxarji im
wlis, romelic mTavrdeba 20X5 wlis 31 dekembers. kompanias aqvs sami sawarmoo qvedanayofi _
meqanikuri, saamwyobo da saboloo damuSavebis saamqro. aseve aqvs warmoebis teqnikuri
momsaxurebis ganyofileba. Semdegi danaxarjebi da masTan dakavSirebuli monacemebi Sefasda
20X5 wlis 31 dekembers damTavrebuli saangariSgebo wlisTvis:

meqanikuri

saamwyobo

saboloo
damuSav.

teqmomsaxu
rebis

mTliani

$000

$000

$000

$000

$000

60
10
80
15

32
6
10
4

72
8
4
8

0
30
0
20

164
54
94
47
102

danaxarjebi
ZiriTadi xelfasi
arapirdapiri xelfasi
pirdapiri masala
arapirdapiri masala
eleqtroenergia
ganaTeba da gaTboba

10

cveTa

7

saijaro qira da komun.
gadasaxadebi
personali

25
63

sxva monacemebi:
pirdapiri kacsT
manqanasaaTebi
TanamSromlebi
dakavebuli farT. (kv.m)
grZelvadiani aqtivebis wminda
saaRricxvo Rirebuleba (wsR)($)

12,000
40,000
6
1,000
20,000

8,000
5,000
4
400
8,000

16,000
6,000
8
300
3,000

6,000
0
3
300
4,000

42,000
51,000
21
2,000
35,000

navaraudevia, rom teqnikuri momsaxurebis ganyofileba Tavisi samuSao drois 60%-s daxarjavs
meqanikur saamqroze, xolo danarCens _ Tanabrad gaanawilebs saamwyobo da saboloo
damuSavebis saamqroebze.
mogeTxovebaT:
(a)

gamoiTvaloT mTliani zednadebi xarjebi:
(i)
meqanikur saamqroSi
(ii)
saamwyobo saamqroSi
(iii)
saboloo damuSavebis saamqroSi
(4 qula)

(b) gamoiTvaloT zednadebi xarjebis Sesaferisi STanTqmis ganakveTi:
(i)
meqanikur saamqroSi
(ii) saamwyobo saamqroSi
(iii) saboloo damuSavebis saamqroSi
(3 qula)

(g) dauSvaT, rom meqanikur saamqroSi yvela gaweulma faqtobrivma mudmivma zednadebma
xarjebma erTad Seadgina $128,000, xolo faqtobrivma pirdapirma kacsaaTebma da
manqanasaaTebma 10,500 da 39,000 Sesabamisad.
gamoiTvaloT meqanikuri saamqrosTvis zednadebi xarjebis STanTqmis siWarbe/ danaklisi.
(3 qula)
(sul: 10 qula)

ამოცანა 2.
Semdegi informacia exeba produqt alfas:
erTeulis sarealizacio fasi
erTeulis cvladi danaxarji
mudmivi danaxarjebi

$100
$56
$220,000

gegmuri realizacia Seadgens 7,500 erTeuls.

mogeTxovebaT:
(a) gamoiTvaloT zRvruli mogebis realizaciasTan fardobis

koeficienti;
(2 qula)

(b) gamoiTvaloT waugeblobis wertili gayiduli erTeulebiT gamosaxuli;
(2 qula)
(g) gamoiTvaloT waugeblobis wertili amonagebiT gamosaxuli;
(2 qula)
(d) gamoiTvaloT realizaciis erTeulebis raodenoba, romelic saWiroa $550,000 miznobrivi
mogebis misaRwevad;
(2 qula)
(e) gamoiTvaloT usafrTxoebis Sualedi (gamosaxuli, rogorc gegmuri realizaciis mimarT
procenti).
(2 qula)
(sul: 10 qula)

ამოცანა 3. „მარიამი“
მცირე ბიზნესის -- „მარიამი“-ს მმართველი დირექტორი ფიქრობს ერთჯერადი შეკვეთის
მიღებას. მმართველმა დირექტორმა შეიტყო, რომ მისი მსგავსი სპეციალური შეკვეთისათვის
გამოყენებულ უნდა იქნეს რელევანტური დანახარჯების კალკულაცია, რომელიც აგრეთვე
გაითვალისწინებს ალტერნატიულ დანახარჯებს. relevanturi danaxarjebi unda
ganisazRvros Semdegi informaciis gaTvaliswinebiT:

informacia:
1. პირდაპირი ხელფასი მოიცავს ორი თანამშრომლის ხელფასს, რომლებიც
სპეციალიზებულნი არიან ამ ტიპის შეკვეთებზე. მათი გადმოყვანა შესაძლებელია სხვა
დეპარტამენტიდან კონკრეტულად ამ სპეციალური შეკვეთის შესასრულებლად.
თავიანთ დეპარტამენტში ისინი მთლიანად დაკავებულნი არიან და მათი გადმოსვლის
შემთხვევაში
საჭირო
გახდება
ქვეკონტრაქტორი
თანამშრომლების
აყვანა.
ქვეკონტრაქტორის ღირებულება სამუშაოს განმავლობაში იქნება 32,000 ლარი.
არსებობს სხვა ქვეკონტრაქტორების დაქირავების შესაძლებლობაc
და მათი
ღირებულება უტოლდება 31,300 ლარს.
2. ზედამხედველს მოუწევს სპეციალურ შეკვეთაზე მუშაობა. მისი წლიური ანაზღაურება
შეადგენს 8,000 ლარს, ასევე ჩვეულებრივ პირობებში მუშაობის საპრემიო 2,500 ლარს,
რასაც დაკარგავს სპეციალურ შეკვეთაზე მუშაობის გამო. თუმცა იგი მიიღებს 3,500
ლარიანი პრემიას სპეციალურ შეკვეთაზე მუშაობისთვის.
3. საერთო ზედნადები დანახარჯები შედგება მიკუთვნებული 3,000 ლარისა და 1,000 ლარი
დამატებითი ზედნადები დანახარჯებისაგან.
4. მოსალოდნელია, რომ მანქანის რემონტისათვის დამატებით დაიხარჯება 500 ლარი.
5. მანქანა-დანადგარის
ზედნადები დანახარჯების (როგორიცაა ექსპლუატაციის
მიმდინარე დანახარჯები მაგ:ელექტროენერგია) მიკუთვნება ხდება განაკვეთით 3 ლარი
საათში. გათვლილია, რომ სპეციალური შეკვეთისათვის საჭიროა 6,000 საათი. მანქანას
გააჩნია 4,000 საათიანი რესურსი. დამატებითი 2,000 საათის მოსაზიდად უნდა შეჩერდეს
სამუშაო რომელიც იძლევა 2 ლარ ზღვრულ მოგებას საათში.
6. kompanias gaaCnia masalebis 10,000 kg maragi, kontraqtisTvis saWiroa 7,500 kg.
მასალები აღარ გამოიყენება და სავარაუდოდ არც იქნება საჭირო მისი სამომავლო
მოხმარება, გარდა სპეციალური შეკვეთისათვის. მასალების მთელი მარაგი(10,000კგ), ან
მისი ნაწილი, შესაძლოა გაიყიდოს კილოგრამი 4.2 ლარად. გამოყენებული მასალების
ჩანაცვლების დანახარჯი იქნება 33,375 ლარი.

მოითხოვება:
გამოთვალოთ ერთჯერადი შეკვეთის მთლიანი რელევანტური დანახარჯები.
( სულ: 10 ქულა)

ამოცანა 4. კომპანია ელ-ბა
კომპანია „ელ-ბა“ უშვებს თხევად სარეცხ საშუალებებს. სარეცხი საშუალება მზადდება ორი
თანმიმდევრული პროცესის შედეგად. 1-ლი პროცესი მოიცავს საბაზო ქიმიკატის დამზადებას.
იგი შემდეგ მე-2 პროცესში უერთდება სხვა მასალას მზა სარეცხი საშუალების მისაღებად. მე-2
პროცესში გამოყენებული სითხის 10% ნარჩენის სახით რჩება პროცესის ბოლოს. ეს ნარჩენი
სითხე ლიტრი იყიდება 10 თეთრად. კომპანია „ელ-ბა“-ს მიერ მიღებული პრაქტიკაა მასალების
ღირებულებიდან ნარჩენის გაყიდვიდან მიღებული შემოსავლების ჩამოწერა.
ქვემოთ

მოცემულია

1-li

კვირის

დეტალები

სარეცხი

საშუალების

წარმოებასთან

დაკავშირებით:
მე-2 პროცესი
ლიტრი

ლარი

(ათასი)

(ათასი)

მასალა პირველი პროცესიდან
მეორე პროცესზე დამატებული მასალა

125
85

62.50
103.75

გადამუშავების დანახარჯები მეორე პროცესზე
მეორე პროცესიდან გამოსული მზა პროდუქცია

8.50
195

დაუმთავრებელი წარმოება

0

მოითხოვება:
ა) 1-ლი კვირისათვის იანგარიშოთ
1. ნორმატიული დანაკარგის ღირებულება
(1 qula)
2. მასალის მთლიანი ღირებულება პროდუქტის ერთი ლიტრისთვის მეორე პროცესის
დასრულების შემდეგ.
(2 ქულა)
3. მე-2 პროცესში გადამუშავების ხარჯები პროდუქტის ერთი ლიტრისთვის.
(2 ქულა)
ბ) 1-ლი კვირისათვის იანგარიშოთ:
ზენორმატიული გამოსავლიანობის wminda Rirebuleba
(2 ქულა)
გ) 1-ლი კვირისათვის მოამზადოთ მე-2 პროცესის ანგარიში
(3 ქულა)

(sul: 10 qula)

ამოცანა 5.

სატრანსპორტო ბიზნესი
ოთხი მსგავსი მანქანის მქონე სატრანსპორტო კომპანია სამუშაო დროის სამი მეოთხედის
განმავლობაში მუშაობს პრაქტიკული სიმძლავრის 80% დატვირთვით, ხოლო დანარჩენ დროში
სიმძლავრე არის 60%-ის ტოლი. კომპანიის წლიური პრაქტიკული სიმძლავრე არის 8,000
კაცსაათის ტოლი და შეესაბამება 160,000 კილომეტრს.
საწარმოს სამუშაო დანახარჯი არის შემდეგი სახის:
მანქანის ამორტიზაცია: $4,000 მანქანაზე წელიწადში.
ძირითადი მომსახურება: 6 თვიანი მომსახურებისას - $110 მანქანაზე
სათადარიგო ნაწილები: $ 100 1,000 კმ-ზე.
მანქანების ლიცენზია: მანქანაზე წლიური დანახარჯი $ 140.
მანქანის დაზღვევა: მანქანაზე წლიური დანახარჯი $ 450.
საბურავების გამოცვლა: 40 000 კილომეტრში საჭიროებს 6 საბურავის გამოცვლას, თითოეულის
ღირებულება არის $90.
საწვავი: ლიტრზე $0,40.
ლიტრით გავლილი საშუალო მანძილი : 4.0 კმ.
მძღოლები: თითოეულზე $8 000 წელიწადში.
ადმინისტრაციული დანახარჯი: წელიწადში $19 700.
(შეკვეთაზე ადმინისტრაციული დანახარჯი დაერიცხება დანახარჯის 25% -ის მიხედვით)

მოგეთხოვებათ:
1. გამოთვალოთ საბიუჯეტო სიმძლავრე (კმ), ცვლადი და მუდმივი სამუშაო დანახარჯები
კილომეტრზე.
(7 ქულა)
2. ცვლადი და მთლიანი დანახარჯი, რომელიც დაერიცხება შეკვეთას, რომლისთვისაც
ერთი მანქანა გაივლის 100 კმ-ს.
(3 ქულა)
(sul: 10 qula)

amocana 6.
დანახარჯთა ნორმატიული კალკულაცია და გახრების ანალიზი.
ქვემოთ მოცემულია საწარმოს მეშვიდე განყოფილების წინა თვის ფაქტობრივი და საბიუჯეტო
ზედნადები დანახარჯი და საქმიანობის დონე:

საქმიანობა:
ნორმატიული დრო, სთ
მუდმივი ზედნადები დანახარჯი:
ხელფასები
მომსახურება
ცვლადი ზედნადები დანახარჯები:
ელექტროენერგია
სახარჯი მასალა
დამხმარე მასალა
მთლიანი ზედნადები დანახარჯი

თვის საბიუჯეტო

თვის ფაქტობრივი

8 000

8 400

$
6 750
3 250

$
6 400
3 315

17 600
6 000
4 400
38 000

20 140
5 960
4 480
40 295

ზემოთ მოცემული საბიუჯეტო ზედნადები დანახარჯი ეფუძნება 8,000 საბიუჯეტო კაცსაათს
და ჩავთვალოთ, რომ წლის განავლობაში განყოფილების საბიუჯეტო ზედნადები დანახარჯის
დონე და საქმიანობის დონე თანაბრად იცვლება. ცვლადი ზედნადები დანახარჯი იცვლება
საწარმოო დროის მიხედვით.

მოგეთხოვებათ:
გამოთვალოთ გასულ თვეში განყოფილებაში წარმოქმნილი შემდეგი სახის გადახრები:
1. მუდმივი ზედნადები დანახარჯის ათვისების გადახრა.
2. მუდმივი ზედნადები დანახარჯის ღირებულების გადახრა.
3. ცვლადი ზედნადები დანახარჯის ღირებულების გადახრა.
(sul: 10 qula)

amocana 7. ბიუჯეტის შედგენა
კომპანიას სურს გამოთვალოს მომავალი პერიოდის ოპერაციული ბიუჯეტის პარამეტრები.
დანახარჯთან, პროდუქტებთან და რეალულიზაციის დანახარჯთან დაკავშირებული
ინფორმაცია გამოსახულია ქვემოთ:
პროდუქტი A
პროდუქტი B
გამოყენებული მასალა ერთეულზე:
X (კგ)
2
3
Y (ლიტრი)
1
4
საჭირო კაცსაათი ერთეულზე:
კვალიფიციური (სთ)
4
2
არაკვალიფიციური (სთ)
2
5
რეალიზაციის დონე (ერთეულები)
2 000
1 500
საწყისი მარაგი (ერთეულები)
100
200
მზა პროდუქციის საბოლოო მარაგის უზრუნველსაყოფად საკმარისი იქნება რეალიზაციის 10%ი, ხოლო მასალის საბოლოო მარაგი - რეალიზაციაზე მოხმარებული მასალის 10%-ი.
X მასალის საწყისი მარაგი იყო 300 კგ, ხოლო Y მასალა კი - 1 000 ლიტრი. X მასალის
კილოგრამის ფასი არის $ 10, ხოლო Y-ის ლიტრის ფასია $ 7. კვალიფიციური მუშახელის
საათობრივი ანაზღაურება არის $ 12, ხოლო არაკვალიფიციური კი - $ 8 საათში.
მოგეთხოვებათ:
მოამზადოთ შემდეგი სახის ბიუჯეტები:
1.
2.
3.
4.

წარმოების (ერთეულებში)
მასალი გამოყენების (კგ-ში და ლიტრში)
მასალის შესყიდვების (კგ-ში, ლიტრებში და $)
შრომის (საათი და $)
(sul: 10 qula)

amocana 8. შრომა
კვირის განმავლობაში საქარხნო განყოფილების შრომითი დანახარჯის შესახებ მოიპოვება
შემდეგი ინფორმაცია:
ძირითადი პერსონალი
ანაზღაურებადი საათები:
წარმოება
ტრენინგი
მოცდენილი დრო
მთლიანად
საათობრივი განაკვეთი:
ძირითადი განაკვეთი
ზენორმ. დროის პრემია

დამხმარე პერსონალი

432
24
32
488

117
4
121

$ 7,5
$ 2,5

$6
$2

შემდეგი ინფორმაცია იქნა მოპოვებული:






განყოფილებაში არის 12 ძირითადი პერსონალი და 3 დამხმარე პერსონალი.
განყოფილების ყველა მუშაკზე განაწილებული ჯგუფური პრემიები იყო $520.
ძირითადი ანაზღაურების განაკვეთი შეეხება 37 საათიან სამუშაო კვირას.
ზენორმატიული ნამუშევარი დრო საჭირო იყო წარმოების ძირითადი მოთხოვნების
უზრუნველყოფისათვის.
მოცდენის დრო და ტრენინგზე კვირის განმავლობაში დახარჯული დრო
განიხილება ნორმატიულად.

მოგეთხოვებათ:
1. გამოთვალოთ კვირის განმავლობაში ანაზღაურებული თანხა (ჯგუფური პრემიის
გამოკლებით), ძირითადი და დამხმარე პერსონალისათვის.
( 5 ქულა)
2. განსაზღვროთ პირდაპირი და არაპირდაპირი დანახარჯები.
( 5 ქულა)
(sul: 10 qula)

ამოცანა 9.

zednadebi xarjebi.

,,saturni” (Sokoladis mwarmoebeli kompania) uSvebs sami saxis produqcias:
•

`sqai bari~ – rZiani Sokoladis fila;

•

`mun egi~ – rZiani Sokoladis burTulebi;

•

`mun bari~ – biskvitisa da nugas Semcveli Sokoladis fila.

•
pirdapiri SromiTi danaxarjebi erTeulze ($)
pirdapiri masalis danaxarjebi erTeulze ($)
faqtobrivad warmoebuli produqcia/realizacia
(erTeulebi)
pirdapiri kacsaaTi erTeul produqciaze
pirdapiri manqanasaaTi erTeul produqciaze
erTeulis sarealizacio fasi ($)
wliuri sawarmoo zednadebi xarjebi
= $80,000

,,sqai bari~
0.07
0.17

`mun egi~
0.14
0.19

`mun bari~
0.12
0.16

500,000

150,000

250,000

0.001
0.01
0.50

0.01
0.04
0.45

0.005
0.02
0.43

mogeTxovebaT:
gaiangariSoT produqciis erTeulis mTliani TviTRirebuleba da mogeba TiToeuli
saxeobis produciis erTeulisTvis. axsnaT Tqven mier gaangariSebuli TiToeuli
monacemis Sinaarsi.

(sul: 10 qula)

ამოცანა 10.

danaxaji-moculoba-mogeba.

qvemoT mocemuli informacia exeba produqt PQ-s:
gasayidi fasi

$25 erTeulze

cvladi danaxarji

$20 erTeulze

mudmivi danaxarjia $50,000.
mogeTxovebaT:
(a) gamoTvaloT waugeblobis wertili, romelic gamosaxulia warmoebuli da gayiduli
erTeulebis raodenobiT.
(b) gamoTvaloT saWiro realizaciis moculoba $40,000 mogebis misaRwevad.
(g) kompaniis biujetiT gaTvaliswinebulia produqti PQ-s 13,000 erTeulis gayidva.
gamoTvaloT usafrTxoebis Sualedi erTeulebiT, amonagebiT da procentul
maCvenebelSi gamosaxuli.
(d) gamoTvaloT
koeficienti.

produqti

PQ-s

zRvruli

mogebis

realizaciasTan

fardobis

(e) xelaxla gamoTvaloT waugeblobis wertili, amonagebiT gamosaxuli.
(v) gamoTvaloT $40,000 mogebis misaRwevad saWiro amonagebi realizaciidan
(sul: 10 qula)

ამოცანა 11.

`gani”
Sps `gani”-s surs misi masalis danaxarjebi minimumamde daiyvanos. wliuri
moTxovna masalaze, romlis fasia $12 erTeulze, 60,000 erTeuls Seadgens.
am masalis maragis marTvis danaxarjebi Semdegia:
SekveTis danaxarji

$6 SekveTaze

Senaxvis danaxarji

$0.5 erTeulze, wlis manZilze

masalis momwodebelma SemoTavazeba gaakeTa 1%-ian fasdaTmobaze, masalis
10,000 an met erTeuliani partiebiT SeZenis SemTxvevaSi. Tu aseT partiebad
SekveTa regularulad ganxorcieldeba, maragis Senaxvis wliuri danaxarji
erTeulze $2-mde gaizrdeba.
mogeTxovebaT:
(1)

gamoiTvaloT masalis mTliani danaxarji, Tu kompania gamoiyenebs SekveTis ekonomiur moculobas;
(5 qula)

(2)

gansazRvroT, momwodeblis mier SemoTavazebuli fasdaTmoba Seamcirebs
Tu ara mTlian danaxarjebs am masalisTvis;
(5 qula)

(sul: 10 qula)

ამოცანა 12.

SemzRudveli faqtorebi
Sps X awarmoebs oTx mJavas _ A, B, C da D. am produqtebis gasayidi fasi da erTeulis
TviTRirebulebis amsaxveli detalebi Semdegia:

gasayidi fasi
ZiriTadi masalebi
pirdapiri SromiTi danaxarji
(6 £/saaTi)
pirdapiri danaxarji
cvladi zednadebi danaxarji
mudmivi zednadebi danaxarji

(SeniSvna 1)
mogeba

A

B

C

D

£/litri
100
24

£/litri

£/litri

£/litri

110
30

120
16

120
21

18
12

15
10

24
3
16

27
18

24
22

20
35

32
29

36
18

SeniSvna 1:
mudmivi zednadebi danaxarji ganawildeba samuSao saaTebis safuZvelze, kvartalur biujetirebul 1,600 samuSao saaTze dayrdnobiT.
momavali sami Tvis ganmavlobaSi pirdapiri samuSao saaTebi, rogorc mosalodnelia, SezRuduli iqneba 1,345-mde. yvela produqtze gamoyenebulia igive Sroma.
komerciulma direqtorma daadgina, rom oTxi produqtidan TiToeulze maqsimaluri moTxovna momdevno sami Tvis ganmavlobaSi Semdegi iqneba:
A
200 litri
B
150 litri
C
100 litri
D
120 litri
maqsimaluri moTxovnis es doneebi moicavs Sps X-sa da mis erT-erT klients, Sps Y-s Soris ukve gaformebuli kontraqtiT gamowveul Sedegebs. es kontraqti iTvaliswinebs TiToeuli A, B, C da D produqtebis 20-20 litris miwodebas momdevno sami Tvis ganmavlobaSi.
mogeTxovebaT:
gansazRvroT A, B, C da D produqtebis raodenoba litrebSi, romelic gamoSvebul/gayidul
unda iqnes momdevno sami Tvis ganmavlobaSi mogebis maqsimizaciis mizniT da gamoiangariSoT
aqedan miRebuli mogeba
CaTvaleT, rom samTviani periodis dasawyisSi kompanias ar gaaCnia maragis sawyisi naSTi,
romelsac gamoiyenebda periodSi produqciaze moTxovnis dasakmayofileblad.
(10 qula)

ამოცანა 13.
შრომითი დანახარჯები

კომპანია გეგმავს პროდუქციის წარმოებას 10 000 ერთეულის ოდენობით, ერთი ერთეულის
საწარმოებად დაადგინა 30 წუთი. 5 000 საათი 5 კვირის განმავლობაში უნდა გამოიმუშაოს 25
კვალიფიციურმა მუშამ, საათობრივი განაკეთი შეადგენს $5.
ფაქიურმა წარმოებამ შეადგინა 8 000 ერთეული, რასაც დასჭირდა 3 900 საათი.
წლის დასაწყისში მუშაობდა 100 მუშა საიდანაც 20 წავიდა სამსახურიდან ხოლო 10
გაანთავისუფლეს ერთ-ერთი დაბალმარჟიანი პროდუქციის ხაზის გაჩერების გამო. წლის
განმავლობაში კომპანიაში მიიღეს 16 ახალი თანამშრომელი, რომლებმაც ზენორმატიული
შრომის გარეშე შეძლეს იგივე სამუშაოს შესრულება.

მოგეთხოვებათ:
ა) გამოთვალოთ სამუშაო ძალის დენადობის კოეფიციენტი;
(2 ქულა)
ბ) სამუშაო ძალის გამოყენების კოეიციენტი;
(2 ქულა)
გ) შრომის ნაყოფიერების კოეფიციენტი;
(2 ქულა)
დ) შრომის ეფექტიანობის კოეფიციენტი;
(2 ქულა)
ე) გამოთვალეთ პრემია როვენის სქემის მიხედვით.
(2 ქულა)
(სულ 10 qula)

ამოცანა 14.
დანახარჯთა სრული და ზღვრული დანახარჯთა კალკულაციის მეთოდები

კომპანიის მიერ რეალიზებული პროდუქციის ფასია $14. პროდუქციის ერთეული პირდაპირი
მასალის ხარჯია $3,4 , ხოლო პირდაპირი შრომის - $3. მუდმივი საწარმოო ზედნადები
დანახარჯი, რომლის წარმოების დანახარჯზე მიკუთვნება ხდება ერთეულზე შთანთქმის
განაკვეთით და პერიოდის განმავლობაში $92 000 -ის ტოლია (20 000 ერთეულ წარმოებაზე
დაყრდნობით).
ორი პერიოდის წარმოება და რეალიზაცია (ერთეულებში) გამოსახულია ქვემოთ:
პერიოდი 1

პერიოდი 2

რეალიზაცია

15 000

22 000

წარმოება

18 000

21 000

რეალიზაციის ცვლადი დანახარჯები შეადგენს $2 ერთეულზე.
რეალიზაციის მუდმივი დანახარჯები $12 000 .
პირველი პერიოდის დადგენილი საერთო მოგება დაანგარიშებული სრული დანახარჯთა
კალკულაციით იყო $35 800.
მოგეთხოვებათ:
ა) მოამზადეთ ანგარიში, რათა დადგინდეს მეორე პერიოდის მოგება თუ გამოვიყენებთ
დანახარჯთა სრული განაწილების კალკულაციის მეთოდს.
( 6 ქულა)
ბ) გამოიანგარიშეთ მეორე პერიოდის მოგება დანახარჯთა ზღვრული განაწილების
კალკულაციის მეთოდით.
( 2 ქულა)
გ) გამოიანგარიშეთ პირველი პერიოდის საერთო მოგება დანახარჯთა ზღვრული განაწილების
კალკულაციის მეთოდით.
( 2 ქულა)

(სულ 10 qula)

