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�િુનટ – 1 એકમ પડતર પ�ધિત   

 

 

 

 

 

1. એકમ પડતર પ�ધિતનો અથ�: 

એકમ પડતર પ�ધિત વ��નુી પડતર શોધવાની એક ���યા છે �મા ંપદતરના ત�વો �માણે ખચા�ઓ�ુ ંવગ�કરણ 

તેને એક પ�ક �વ�પે ગોઠવી તેને ઉ�પાદનના �ુલ એકમો વડ� ભાગી વ��નુી એકમદ�ઠ પડતર ન�� કરવામા ંઆવે 

છે. પડતર શોધવાની આ પ�ધિત એવા ઉ�ોગોને લા� ુપડ� છે �મા ંનીચે જણાવેલ લ�ણો હોય.   

(અ) �મા ંએકજ વ���ુ ુ ંઉ�પાદન કરવામા ંઆવ�ુ ંહોય અથવા એકજ વ�� ુતેના કદ, આકાર, ક� �ણુવ�ાના આધાર� 

થોડાક �ુદા �ુદા �વ�પમા ંતૈયાર કરવામા ંઆવતી હોય. 

(બ) એક સર�ુ ંઅને િનયિમત (સળંગ) ઉ�પાદન કરવામા ંઆવ�ુ ંહોય. 

(ક) ઉ�પાદનના એકમો સરખા હોય. 

પડતર શોધવાની આ પ�ધિત નીચે જણાવેલ ઉ�ોગોને ઉપયોગી છે.  

 �ટો બનાવવાનો ઉ�ોગ  

 િસમે�ટ ઉ�ોગ  

 �ટ�લ ઉ�ોગ  

 અનાજ દળવાની િમલ  

 પેપર િમલ  

 દા� બનાવવાનો ઉ�ોગ  

 ડ�ર� ઉ�ોગ 

 ખાણ અને ખનીજ  

 ખાડં બનાવવાનો ઉ�ોગ  

2. પડતર એકમ: 

પડતર એકમ એ એ�ુ ંએકમ છે ક� �ના સદંભ�મા ં�ુલ પડતરને િવભા�જત કરવામા ંઆવે છે. એવા ક�ટલાક પડતર ના 

એકમો નીચે આ�યા છે.   

 પેદાશ     પડતર એકમ  

 પે�ોલ/ડ�ઝલ    �લટર દ�ઠ  

 િ���ટ�ગ     એક હ�ર છાપ દ�ઠ  

 પે��સલ     દર ડઝન દ�ઠ  

 પેપર    ર�મ દ�ઠ    

(1) �ુલ પડતરના ત�વો; (2) પડતરના પ�ક મા ં�યાનમા ંના લેવાતી પડતર (ખચા�); (3) ગ�ભ�ત પડતર; (4) અધ� તૈયાર 

માલની �હસાબી અસર; ખામી��ુત માલ; ભગંાર�ુ ં વેચાણ; ખામી��ુત ઉ�પાદન; સામા�ય અને અસમા�ય �કુસાન; 

તૈયાર માલની �હસાબી અસર (5) ઐિતહાિસક પડતર�ુ ં પ�ક અને �દા� પડતર�ુ ં પ�ક તૈયાર કર�ુ;ં 

ટ��ડર/�વાટ�શન તૈયાર કર�ુ.ં  



 

 સો�ુ ં(ગો�ડ)    

 ચાદં� (િસ�વર)   

 લોખડં/કોલસો    

 િસમે�ટ     

 

 

3. પડતર ના ત�વો: 

 � ખચા�ઓ ઉ�પાદનની પડતરમા ંઉમેરાય તેને પડતર ના ત�વો તર�ક� ઓળખવામા ંઆવે છે

બે ત�વો છે. (1) ��ય� પડતર અને (2

��ય� પડતર (Direct Cost): � પડતર ને ઉ�પાદન ના �િુનટ સાથે સીધી ર�ત ેસાકંળ� શકાય અથવા ઉ�પાદન 

સાથે સીધી ર�તે જોડ� શકાય તેને ��ય� પડતર કહવામા ંઆવે છે

�ેડ વગેર� બનાવવા માટ� લોટ મ�ૂરોને ��ુવવાની મ�ૂર� એ ��ય� મ�ૂર�ના ઉદાહરણ છે

પરો� ખચ� (Indirect Cost): પરો� ખચ� અથવા ઓવરહ��સ એ

વ�લૂ કર� શકાતા નથી પરં� ુ� જોબ, 

ઓળખાય છે. આવો  ખચ� કોઈ ચો�સ 

એકમ માટ� કરવામા ંઆવે છે. �મ ક� ફ��ટર� ભા�ું

પરો� ખચ�, ઓ�ફસ પરો� ખચ� અને વેચાણ અને િવતરણ 

 

 

 

��ય� ખચ� 

��ય� 

માલસામાન 
��ય� મ�ૂર� 
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  દર 10 �ામ/દર �ામ દ�ઠ  

  �કલો�ામ દ�ઠ   

  ટન દ�ઠ  

  બેગ(થેલી) દ�ઠ  

� ખચા�ઓ ઉ�પાદનની પડતરમા ંઉમેરાય તેને પડતર ના ત�વો તર�ક� ઓળખવામા ંઆવે છે

2) પરો� પડતર.  

� પડતર ને ઉ�પાદન ના �િુનટ સાથે સીધી ર�ત ેસાકંળ� શકાય અથવા ઉ�પાદન 

સાથે સીધી ર�તે જોડ� શકાય તેને ��ય� પડતર કહવામા ંઆવે છે. દા.ત. ફિન�ચર બનાવવા માટ� લાક�ું

�ેડ વગેર� બનાવવા માટ� લોટ મ�ૂરોને ��ુવવાની મ�ૂર� એ ��ય� મ�ૂર�ના ઉદાહરણ છે. 

પરો� ખચ� અથવા ઓવરહ��સ એવો ખચ� છે � ચો�સ ખચ� એકમ પર સીધો 

, ���યા અથવા ઉ�પાદનના એકમને ફાળવવામા ંઆવે છે. તે સ�ં�ુત

કોઈ ચો�સ જોબ  અથવા ��િૃ� માટ� નહ� પરં� ુસમ� િવભાગ અથવા સમ� 

�મ ક� ફ��ટર� ભા�ુ,ં પરો� માલસામાન, ઓ�ફસ ખચ� વગેર�. પરો� ખચ�મા ં

અને વેચાણ અને િવતરણ પરો� ખચ�નો સમાવેશ થાય છે. 

પડતર ના ત�વો 

��ય� ખચ� 

પરો� ખચ�

કારખાના પરો� 

ખચ�

વહ�વટ� પરો�

ખચ� 
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� ખચા�ઓ ઉ�પાદનની પડતરમા ંઉમેરાય તેને પડતર ના ત�વો તર�ક� ઓળખવામા ંઆવે છે. ��ુય�વે આવા 

� પડતર ને ઉ�પાદન ના �િુનટ સાથે સીધી ર�ત ેસાકંળ� શકાય અથવા ઉ�પાદન 

ફિન�ચર બનાવવા માટ� લાક�ુ.ં �બ��કટ, ક�ક, 

ખચ� છે � ચો�સ ખચ� એકમ પર સીધો 

તે સ�ં�ુત ખચ� તર�ક� 

 િવભાગ અથવા સમ� ધધંાક�ય   

પરો� ખચ�મા ંકારખાના  

 

ખચ� 

પરો� વચેાણ િવતરણ 

પરો� ખચ� 
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 +      +  + 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

કારખાના પડતર  

+ નફો  (- ખોટ) 

+ વેચાણ િવતરણ પરો� ખચ�  

+ તૈયાર માલ શ� �ટોક 

- તૈયાર માલ આખર �ટોક  

+ ઓ�ફસ પરો� ખચ�  

કાચા માલ નો શ� �ટોક  

+ કાચા માલ ની ખર�દ�  

+ ખર�દ� ના ખચા�  

- કાચા માલ નો આખર �ટોક  

કાચા માલ નો 

વપરાશ  

સીધા ખચ�  ��ય� મ�ૂર�  

+ અધ� તૈયાર માલ શ� �ટોક  

- અધ� તૈયાર માલ આખર �ટોક �ાથિમક પડતર  

+ કારખાના ખચ�  

વેચાણ 

�ુલ પડતર  

ઉ�પાદન પડતર  
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4. પડતર�ુ ંપ�ક: 

CIMA લદંન ટિમ�નોલો� પડતર ના પ�કની �યા�યા આપતા જણાવે છે ક�, ‘પડતર ક��� અથવા પડતર એકમને 

લગતી પડતરને એકિ�ત કર� તેની િવગતવાર મા�હતી આપતો દ�તાવેજ એ�લે પડતર�ુ ંપ�ક. ’    

પડતર�ુ ં પ�ક એ ચો�સ સમયગાળા દરિમયાન ઉ�પા�દત ચો�સ વ�� ુઅથવા સેવાના ઉ�પાદનના �ુલ ખચ�ના 

િવિવધ ત�વો દશા�વ� ુ ંિનવેદન છે. તે વા�તિવક અથવા �દા�જત ધોરણે તૈયાર થઈ શક� છે.  

પડતર �ુ ંપ�ક નીચેના હ��ઓુ િસ�ધ કર� છે.  

 આ પ�ક  વ��નુી �ુલ પડતર અને એકમદ�ઠ ની મા�હતી આપે છે. 

 આ પ�ક �ુલ પડતરને પડતરના િવિવધ ત�વો �માણે િવભા�ત કર�ને દશા�વે છે.   

 આ પ�ક ચા� ુવષ�ની પડતર ને સબંિધત બી� વષ�ની પડતર સાથે �લુના�મક અ�યાસ શ� બનાવે છે.   

 આ પ�ક મેનેજમ�ટ ને �કમત િનધા�રણ અને ટ��ડર ની �કમત ન�� કરવામા ંમાગ�દશ�ન ��ંુૂ પડ� છે.   

 

 

પડતરના પ�કનો િવગતવાર ન�નૂો  

િવગત �. 

ઉ�પા�દત એકમો ------- 

�ુલ  (�.) એકમદ�ઠ 

(�.) 

��ય� માલ સામાન: 

     કાચા માલનો શ� �ટોક  

    ઉમેરો : કાચા માલની ખર�દ�  

    ઉમેરો : ખર�દ�ને લગતા ખચા�  

 
 

---------- 
---------- 

------- 

  

    

    બાદ: કાચા માલનો આખરનો �ટોક  ----------   

    

    બાદ: કાચા માલના ભગંાર�ુ ંવેચાણ  ----------   

કાચા માલનો વપરાશ   ------------ ------------- 

   ઉમેરો: ��ય� મ�ૂર�  ------------ ------------- 

   ઉમેરો: અ�ય ��ય� ખચા�   ------------ ------------- 

   ઉમેરો: અધ� તૈયાર માલનો શ� �ટોક   ------------ ------------- 

  ------------ ------------- 

   બાદ: અધ� તૈયાર માલનો આખર �ટોક   ------------ ------------- 

પડતર �ુ ંપ�ક  
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�ાથિમક પડતર   ------------ ------------ 

ઉમેરો: કારખાના િશરોપર� ખચા�:    

 કારખાના�ુ ંભા�ુ,ં વેરો અને વીમો  ---------   

 પાવર, બળતણ, ગેસ, અને વીજળ�  ---------   

 ય�ંોનો અને કારખાનાના મકાન નો ઘસારો  ---------   

 ય�ંોનો અને કારખાનાના મકાન નો સમારકામ   ---------   

 કારખાના ની ક��ટ�ન ના ખચા� અને કામદાર ક�યાણ ખચ�  ---------   

 કારખાનાના કામદારોની તાલીમનો ખચ�  ---------   

 �ો�ગ ઓ�ફસ ના ખચા�  ---------   

 કારખાના ના �ટ�શનર�, િ���ટ�ગ અને ટ��લફોનના ખચા�   ---------   

 પરો� માલ સામાન  ---------   

 પરો� મ�ૂર�  ---------   

 કારખાના ના મેનેજર, એન��જિનયર, �પુરવાઈજર અને ટ�કિનકલ 

�ડર��ટર વગેર�નો પગાર  

---------   

 કારખાના ના સેવા િવભાગના ખચા�  ---------   

કારખાના પડતર  ------------ ------------ 

ઉમેરો: ઓ�ફસ (વહ�વટ�) પરો� ખચા�:    

  ઓ�ફસ �બ�ડ�ગ, ફિન�ચર, સાધનો વગેર�નો ઘસારો. ---------   

  ઓ�ફસ �બ�ડ�ગ, ફિન�ચર અને સાધનો વગેર�� ુ ંસમારકામ. ---------   

  ઓ�ફસ કમ�ચાર�ઓનો પગાર અને મહ�નતા�ુ ં ---------   

  જનરલ મેનેજર, સે��ટર� અને અ�ય અિધકાર�ઓનો પગાર, ફ� 

અને ભ�થા ં

---------   

  ઓ�ફસ�ુ ંભા�ુ,ં કર, વીમો, વીજળ� વગેર�. ---------   

  ઓ�ડટ ફ� અને અ�ય કા�નૂી ખચ�. ---------   

  બ��ક�ગ ��ુક ---------   

  ટપાલ, ટ��લફોન, ટ��લ�ામ, �ટ�શનર� અને િ���ટ�ગ વગેર�. ---------   

  કાઉ��ટ�ગ હાઉસનો પગાર ---------   

ઉ�પાદન પડતર   ------------- ------------ 

ઉમેરો: તૈયાર માલ નો શ� �ટોક   -------------  

    

બાદ: તૈયાર માલ નો આખર �ટોક   -------------  

વેચેલ માલ ની ઉ�પાદન પડતર   ------------- ------------ 

ઉમેરો: વેચાણ િવતરણ પરો� ખચા�:    

 ન�નુા તર�ક� આપવામા ંઆવેલ માલ અને �હ�રાત ખચ�  ---------   

  સે�સમેનનો પગાર, કિમશન વગેર�. ---------   
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  વેચાણ અને િવતરણ િવભાગનો પગાર ---------   

  વેચાણ અને િવતરણ કાયા�લય, ટપાલ, ટ��લફોન વગેર�. ---------   

  વેચાણ અને િવતરણ કાયા�લયનો  ઘસારો અને �ળવણી ખચ� . ---------   

  શો �મના ખચા�  ---------   

  ઘાલખાધ અને ઘાલખાધ �રકવર� ખચા�  ---------   

  ઔ�ો�ગક મેળામા ંભાગ લેવા�ુ ંખચ�  ---------   

  ગોડાઉન ભા�ુ,ં દર વીમો વગેર�. ---------   

  �ડ�લવર� વાન ના ખચા�  ---------   

  પે�ક�ગ ખચ� --------- ---------  

�ુલ પડતર   ------------- ------------ 

ઉમેરો: નફો (બાદ: ખોટ)  ------------- ------------ 

વેચાણ   ------------- ------------ 

 

5. પડતર ના પ�ક મા ંસમિવ�ટના કરવી જોઇયે તેવી િવગતો: 

 નીચેની િવગતો નો કયાર�ય પડતર ના પ�કમા ંસમાવેશ ન કરવો જોઇયે.  

 નાણાક�ય ખચ� દા .ત .�થાયી િમલકતોના વેચાણ પર નફો અથવા �કુસાન લાબંા ગાળા ના દ�વા પર �યાજ. 

 માડં� વાળેલ ખચા� દા .ત . પાઘડ�, �ાથિમક ખચા�, શેર વટાવ, �ડબે�ચર વટાવ વગેર�. 

  નફાની વહ�ચણી �મ ક� �ડિવડ�ડ�ુ ંિવતરણ, સામા�ય અનામતમા ંફાળવણી વગેર�. 

 અસમા�ય �કુસાન �મ ક� અક�માતથી �કુસાન, કરાર મોડો �રૂો થવા બદલ દંડ વગેર�. 

 દાન 

 આવકવેરો  

 ઘાલખાધ/શકમદં લેના પર જોગવાઈ  

 રોકડ વટાવ  

 પે�શન અને �ે��ઈુટ� 

 

6. અધ� તૈયાર માલ ક� ચા� ુકામ: 

એવા ઉ�ોગોના ક� �યા ં ઉ�પાદન સતત ચાલ�ુ ં હોય, આપણે જોઇયે છ�એ ક� ચો�સ સમયગાળાના �તે, ક�ટલાક 

એકમો એવા છે � �ણૂ� થતા નથી અને �ના પર અ�કુ ���યા કરવાની બાક�  હોય છે. આવા કામન ેઅધ� તૈયાર 

માલ તર�ક� ઓળખવામા ંઆવે છે અથવા કામ ચા� ુછે અથવા ���યામા ંછે તેમ કહ�વામા ંઆવે છે.  

�યાર� એકમો ઉ�પદાનના િવિવધ ત��કાઓમાથંી પસાર થતો હોય અને તે અ�ણુ� હોય �યાર� તે�ુ ં ��ૂયાકંન થો�ુ ં

��ુક�લ બને છે. અધ� તૈયાર માલ ના ��ૂયાકંન મા ં ખર�ખર થયેલ ખચ�ને ગણતર�મા ં લેવા જોઇયે.  જો એકમો 
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શ�આતની ક�ાએ હોય તો મા� માલસામાન નો ખચ� અને મ�ૂર� ખચ� જ અધ� તૈયાર માલ ના ��ૂયાકંન મા ં�યાન 

મા ંલેવા જોઇયે એટલે ક� અધ� તૈયાર માલ�ુ ં��ૂયાકંન �ાથિમક પડતર ના ધોરણે કર�ુ ંજોઇય.ે પરં� ુજો અધ� તૈયાર 

મા ંપર સા�ંુ એ�ુ ંકામ ��ંુૂ થ�ુ ંહોય તો કારખાના પરો� ખચ�નો �માણસર �હ�સો પણ ગણતર�મા ંલે�ુ ંજોઇયે. આ 

સજંોગો મા ંઅધ� તૈયાર માલ �ુ ં��ૂયાકંન કારખાના પડતર ના ધોરણે કર�ુ ંજોઇયે.  

ન�ધ: �યાર� દાખલમા ંઅધ� તૈયાર માલ ના ��ૂયાકંન �ગે કોઈ �ચૂના ન આપી હોય તો અધ� તૈયાર માલ �ાથિમક 

પડતર ના ધોરણે અથવા કારખાના પડતર ના ધોરણે ગમે તે એક ક�ા એ લઈ શકાય છે. જો ક� આ સજંોગો મા ંઅધ� 

તૈયાર માલ �ાથિમક પડતર ના ધોરણે લે�ુ ંજોઇયે. એ �ાથિમક પડતર ક�ાનો છે તેમ ધાર�ુ.ં અને જો દાખલા મા ં

આ �ગે �પ�ટ �ચૂના હોય તો એ �ચૂના ને અ�સુર�ુ ંજોઇયે.    

 

7. ભગંારના વેચાણ ની �હસાબી અસર: 

���પને ચો�સ �કારની ઉ�પાદન ���યાઓમા ંઉ�વતા અિનવાય� અવશેષ સામ�ી તર�ક� �યા�યાિયત કર� શકાય છે. 

���પના ઉદાહરણો ધા�ઓુ અથવા લાકડામાથંી ��િમ�ગ, ટિન�ગ અથવા બો�ર�ગ છે. ���પ�ુ ંસામા�ય ર�તે ન��ુ ંઉપજ 

��ૂય ��ૂય હોય છે. ���પની આવી વ�લૂ કર� શકાય તેવી �ક�મત પડતર �ુ ં પ�ક તૈયાર કરતી વખતે ફ��ટર� 

ઓવરહ�ડ અથવા ફ��ટર� ખચ�માથંી બાદ કરવામા ંઆવે છે. જો કાચા માલ ના ભગંાર ના વેચાણ ની ઉપજ હોય તો 

માલ સમાન ના વપરાશની પડતર શોધતી વખતે તેમાથી બાદ કરવામા ંઆવે છે.  

8. �દા�જત/ કા�પિનક પડતર:   

CIMA ના મત �માણે   કા�પિનક (�દા�જત) ખચ� એ�લે "લાભ�ુ ં��ૂય ક� �યા ંકોઈ વા�તિવક ખચ� થતો નથી" 

આમ, �દા�જત/ કા�પિનક ખચ� તે ખચ� છે �મા ંકોઈપણ રોકડ ખચ�નો સમાવેશ થતો નથી. જો ક� તે એક અ�મુાિનત 

ખચ� છે, તે િનણ�ય લેવા માટ� સબંિંધત છે. �ડૂ� પર�ુ ં�યાજ, �ની �કૂવણી વા�તવમા ંકરવામા ંઆવી નથી, પોતાના 

મકાન�ુ ંભા�ુ ંએ �દા�જત/કા�પિનક ખચ�ના ઉદાહરણો છે. 
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“�વા�યાય” 

[1] નીચેની મા�હતી પરથી પડતર�ુ ંપ�ક તૈયાર કરો. 

 �. 

વપરાયેલ ��ય� માલ  1,00,000 

��ય� મ�ૂર�  60,000 

કારખાના પરો� ખચા�  20,000 

ઓ�ફસ પરો� ખચા�  15,000 

વેચાણ પરો� ખચા�  6,000 

િવતરણ પરો� ખચા�  5,000 

વેચાણ  2,30,000 

(જ. નફો �.24,000) 

[2] રોનક લી. ના ચોપડ�થી નીચેની મા�હતી મળે છે. તેના પરથી પડતર�ુ ંપ�ક તૈયાર કરો અને �ાથિમક પડતર, 

કારખાના પડતર, ઉ�પાદન પડતર, �ુલ પડતર, અને નફો ક� �કુસાન દશા�ઓ . total cost and profit or loss. 

 �. 

��ય� માલસામાન   18,00,000 

��ય� મ�ૂર�  25,00,000 

સીધા ખચા�  3,00,000 

�ટ�શનર�  20,000 

કારખાના�ુ ંભા�ુ ંઅને વેરા  5,00,000 

કારખાનાની વીજળ�  12,00,000 

�હ�રાત ખચ�  6,00,000 

ફિન�ચર પર ઘસારો  40,000 

ઓ�ફસ કમ�ચાર�ઓનો પગાર  4,50,000 

વેચાણ ઓ�ફસના ખચા�  1,20,000 

ય�ંો નો સમારકામ અને ઘસારો  1,00,000 

જનરલ મેનેજરનો પગાર  1,20,000 

વેચાણ  90,00,000 

(જ.: �ાથિમક પડતર 46,00,000, કારખાના પડતર 64,00,000, ઉ�પાદન પડતર 70,30,000, �ુલ પડતર 77,50,000, નફો 

12,50,000) 
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[3] જય �હ�દ મે��ફુ�ક�ચ�ર�ગ �લ. ના પડતર ના �હસાબો માથંી નીચેની મા�હતી મેલવવામા ંઆવી છે.તેના પરથી 

પડતર�ુ ંપ�ક બનાવો. 

 શ��ુ ં�ટોક  

(�.) 

આખર �ટોક  

(�.) 

કાચો માલ  30,000 40,000 

તૈયાર માલ  10,000 12,000 

અધ� તૈયાર માલ  13,000 15,000 

 

 રકમ (�.) 

કાચા માલની ખર�દ�  5,00,000 

આવકમાલ ગાડા ભા�ુ ં 11,000 

વેચાણ  10,00,000 

�ડબે�ચર �યાજ  8,000 

�વક માલ ગાડા ભા�ુ ં 13,000 

ઉ�પાદન મ�ૂર�  1,60,000 

કારખાનાના કામદારોનો પગાર  50,000 

કારખાનની વીજળ�  9,000 

�ો�ગ ઓ�ફસના ખચા�  40,000 

સામા�ય વહ�વટ� ખચા�  35,000 

પરો� માલસામાન  7,000 

ઔધો�ગક મેળા મા ંભાગ લેવાનો ખચ�  20,000 

�હ�રાત ખચા�  30,000 

પરો� મ�ૂર�  6,000 

માડ� વાલેલ પાઘડ�  4,000 

ન�ધ : અધ� તૈયાર માલનો �ટોક �િથમક પડતર ના ધોરણ નો ગણવો . 

( જ.: �ાથિમક પડતર 6,59,000, કારખાના પડતર  7,71,000, વેચેલમાલની ઉ�પાદન પડતર 8,04,000, �ુલ પડતર  

8,67,000,નફો 1,33,000) 

[4] નીચે આપેલ મા�હતી પરથી તા.31-03-2010 ના રોજ �રૂા થતા ંવષ� માટ� એક �લા��ટક મે�ફુ���ર�ગ કંપની 

�લિમટ�ડ�ુ ંપડતર�ુ ંપ�ક તૈયાર કરો અને નફાની વેચાણ પર તથા કારખાના ખચા� ની ��ય� મ�ૂર� પર ની 

ટકાવાર� શોધો. 

1-4-2009 �. 31-3-2010 �. 

કાચા માલનો �ટોક  50,000 કાચા માલનો �ટોક  60,000 
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અધ� તૈયાર માલ   

(કારખાના પડતરના ધોરણે ) 

15,000 અધ� તૈયાર માલ   

(કારખાના પડતના ધોરણે ) 

20,000 

તૈયાર માલનો �ટોક  70,000 તૈયાર માલનો �ટોક  95,000 

વષ� દર�યાન �કૂવેલ ખચા�   

કાચામાલ ની ખર�દ�       5,60,000 ��ય� મ�ૂર�    3,00,000         

અ�ય ��ય� ખચા�             30,000 કારખાના પરો� ખચ�   1,00,000 

ઓ�ફસ પરો� ખચા�            50,000 વેચાણ િવતરણ પરો� ખચ�   56,000 

વેચાણ 12,00,000   

(જ.: �ાથિમક પડતર  8,80,000, કારખાના પડતર  9,75,000, ઉ�પાદન પડતર 10,25,000, વેચેલમલની ઉ�પાદન 

પડતર  10,00,000, �ુલ પડતર 10,56,000, નફો 1,44,000, નફાના વેચાણ પર ટકા 12%  અને કારખાના પરો� ખચ� 

અન મ�ૂર� પરના ટકા  33.3333%) 

 

[5] નીચેની મા�હતી પરથી પડતર�ુ ંપ�ક તૈયાર કર� એકમદ�ઠ નફો શોધો. 

 �. 

કાચામાલનો શ� નો �ટોક  20,000 

કાચામાલની ખર�દ�  1,00,000 

ખર�દ�ને લગતા ખચા�  15,000 

કાચા માલ નો આખરનો �ટોક  10,000 

અધ�તૈયાર માલનો શ� �ટોક (�ાથિમક પડતર ના ધોરણે) 25,000 

અધ�તૈયાર માલનો આખરનો �ટોક (�ાથિમક પડતર ના ધોરણે) 10,000 

��ય� મ�ૂર� ( �.15 એકમદ�ઠ) 60,000 

કારખાના પરો� ખચા�  

                       ��થર                                                              

 

10,000 

                       ચ�લત એકમ દ�ઠ                                                       8  

ઓ�ફસ િશરોપર� ખચા�  18,000 

તૈયાર માલનો શ� �ટોક  (2,000 એકમ ) 1,20,000 

તૈયાર માલનો આખર �ટોક 1,000 એકમ   

વેચાણ િવતરણ પરો� ખચ�  વેચેલ એકમ દ�ઠ  5  

વેચાણ �કમત એકમા દ�ઠ  80  

(જ.: �ાથિમક પડતર �.2,00,000, કારખાના પડતર �.2,42,000, ઉ�પાદન પડતર �.2,60,000, વેચેલમાલ ની પડતર 

�.3,15,000, �ુલ પડતર �.3,40,000, નફો  �.60,000, એકમદ�ઠ નફો  �.12) 
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[6] વષ� 2009 નીચેની મા�હતી એક ક�િમકલ ફ��ટર�માથી લેવામા ંઆવી છે. તેના પરથી પડતર�ુ ંપ�ક તૈયાર કરો.   

�ુલ ઉ�પાદન 10,000 એકમો. 

��ય� માલ: 12,500 �કલો �ામ �.12 �કલો દ�ઠ. 

��ય� મ�ૂર�: 18,750 કલાક, �.10 કલાક દ�ઠ. 

��ય� ખચા�  �.2,500 

કારખાના પરો� ખચા�: ��થર �.35,000, ચ�લત મ�ૂર�ના 40%. 

ઓ�ફસ પરો� ખચા�: કારખાના પડતર ના 20%.  

વેચાણ િવતરણ પરો� ખચા�: કારખાના પડતર ના 10%.  

વષ� દર�યાન �.10,000 �ુ ંભગંાર વેચવામા ંઆ��ુ ંહ� ુ.ં બ�જુ ઉ�પાદન વેચાણ પર 20% નફાથી વેચવામા ંઆ��ુ ં

હ� ુ.ં તૈયાર માલ નો શ�નો ક� આખરનો કોઈ �ટોક હતો નહ�. 

[જ. �ાથિમક પડતર 3,30,000(33), કારખાના પડતર 4,40,000(44), ઉ�પાદન પડતર 5,28,000(52.8), �ુલ પડતર 

5,72,000(57.20), વેચાણ 7,15,000(71.5)] 

 

[7] નીચેની મા�હતી પરથી પાથ� �ાઈવેટ �લિમટ�ડ�ુ ંપડતર �ુ ંપ�ક તૈયાર કરો.  

કાચો માલ:  

શ�નો �ટોક  22,000 

આખરનો �ટોક  16,000 

ખર�દ�  2,50,000 

કાચા માલ ના ભગંાર�ુ ંવેચાણ  6,000 

અધ� તૈયાર માલ  (કારખાના પડતર ના ધોરણે):  

શ�નો �ટોક  10,000 

આખરનો �ટોક  8,000 

ઘસારો:   

ઓ�ફસ ફિન�ચર અને સાધનો પર  4,000 

�ડ�લવર� વાન પર  3,000 

ખચા�ઓ:  

�કૂવેલ આવક વેરો  40,000 

��ય� મ�ૂર�  1,00,000 

પે�ક�ગ અને �હ�રાત  4,200 

આવક માલ ગાડા ભા�ુ ં 5,250 
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�ડર��ટર ફ� ( �.2,000 ટ�કિનકલ �ડર��ટરના અને �.1,500 વેચાણ �ડર��ટર સ�હત) 5,000 

અ�ય ��ય� ખચા�  3,100 

ઉ�પાદન ખચા� (�.12 એકમદ�ઠ) 24,000 

વહ�વટ� પરો� ખચા�  13,400 

વેચાણ ખચા�  6,300 

વષ� દર�યાન વેચાણ એકમો 1900 એકમદ�ઠ �. 240. વષ�ની શ�આત મા ંતૈયાર માલ નો કોઈ �ટોક હતો નહ�. 

(જ.: �ાથિમક પડતર  3,58,350, કારખાના પડતર  3,86,350, ઉ�પાદન પડતર 4,05,250, વેચેલ માલ ની ઉ�પાદન 

પડતર 3,84,987.5, �ુલ પડતર 3,99,987.5, નફો 56,012.5) 

[8] �ર��ુ �લા��ટક �લિમટ�ડ �લા��ટક સાધનો�ુ ંઉ�પાદન કર� છે. 31-3-2010 ના રોજ �રૂા થયેલા વષ� માટ� તેના ખચ�ના 

ર�કો�્�સમાથંી �ા�ત મા�હતી નીચે �જુબ છે. 

 રકમ (�.) 

કાચો માલ  (1-4-2009) 30,000 

કાચો માલ  (31-3-2010) 60,000 

ચા� ુકામ  (1-4-209) 50,000 

ચા� ુકામ  (31-3-2010) 60,000 

કાચા માલ ની ખર�દ�  3,50,000 

��ય� મ�ૂર�  70,000 

આવક માલ ગાડા ભા�ુ ં 8,000 

કારખાના�ુ ંભા�ુ ં 30,000 

વહ�વટ� ઓફ�સ નો પગાર  80,000 

વેચાણ િવભાગ ખચા�  75,000 

અ�ય ઓ�ફસ ખચા�  20,050 

�હ�રાત   25,000 

સામા�ય અનમાત ખાતે ફાળવણી  35,000 

પરો� મ�ૂર�  10,400 

��ય� ખચ�  18,600 

ઓ�ફસ ભા�ુ ં 40,000 

ફ��ટર� પગાર  32,000 

ઓ�ડટ ફ� અન કા�નૂી ખચા�  8,250 

વેચાણ િવતરણ ખચા�  11,050 
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ય�ંો નો ઘસારો  15,000 

ફિન�ચર નો ઘસારો  10,000 

ન�નૂા તર�ક� આપેલ માલ  8,900 

બળતણ  14,700 

�વક માલ ગાડા ભા�ુ ં 6,000 

પૅ�ક�ગ ખચા�  5,000 

 વષ� દર�યાન 1000 એકમો �ુ ંઉ�પાદન થ�ુ ંહ� ુ ંઅને તે પૈક� 800 એકમો �ુ ંપડતર પર 20% નફા થી 

વેચવામા ંઆ�યા હતા.  વષ�ની શ�આત મા ંતૈયાર માલ ક� કાચા માલ નો કોઈ �ટોક હ�ુ ંનહ�.  અધ� તૈયાર માલ�ુ ં

��ૂયાકંન �ાથિમક પડતર ના ધોરણે થાય છે તેમ ધારો. 

(જ.: �ાથિમક પડતર 4,06,600, કારખાના પડતર 5,08,700 ઉ�પાદન પડતર 6,67,000,  વેચેલ માલની ઉ�પાદન પડતર 

5,33,600, �ુલ પડતર 6,64,550, નફો 1,32,910, વેચાણ 7,97,460) 

[9] HD �લિમટ�ડ� 31મી માચ� 2018 ના રોજ �રૂા થતા ંવષ� દર�યાન 1000 એકમો બનાયા અને વે�યા હતા. કંપની �ુ ં

સ�ં��ત વેપાર ખા� ુ ંઅને નફા �કુસાન ખા� ુ ંનીચે �જુબ હ�ુ.ં  

િવગત   �. િવગત  �. 

કાચા માલ ની પડતર  80,000 વેચાણ 4,00,000 

��ય� મ�ૂર�  1,20,000   

કારખાના પરો� ખચા�  50,000   

કાચો નફો 1,50,000   

 4,00,000  4,00,000 

�ટાફ નો પગાર  60,000 કાચો નફો  1,50,000 

ભા�ુ ંકાર અને વીમો  10,000   

વેચાણ ખચા�  30,000   

સામા�ય ખચા�  20,000   

ચો�ખો નોફો  30,000   

 1,50,000  1,50,000 

તા.31મી માચ� 2019 ના રોજ �રૂા થતા ંવષ� માટ� નીચે �જુબ �દાજ �કૂવામા ંઆ�યા છે.  

1. ઉ�પાદન અને વેચાણ 2000 એકમો હશ.ે 

2. કાચા માલ ની �કમત મા ંગયા વષ� કરતા ં20%નો વધારો થશ.ે  

3. મ�ૂર� દર મા ં5% થી વધશે.  

4. કારખાના પરો� ખચ� મા ંમાલસામાન અને મ�ૂર� ના સ�ં�ુત �માણ મા ંવધારો થશ.ે  

5. વેચાણ ખચ� એકમ દ�ઠ બદલાયા વગરનો રહ�શે.  

6. અ�ય ખચા� પર ઉ�પાદનના વધારાની કોઈ અસર થશે નહ�.  
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�ુલ પડતર પર 20% નફો દશા�વે તે ર�તે પડતર �ુ ંપ�ક તૈયાર કર� એકમ દ�ઠ વેચાણ �કમત ન�� કરો.  

(જ. એકમ દ�ઠ પડતર: 2017-18 �.400, 2018-19 �.423) 

[10] �તુન �લિમટ� �ુ ંતા. 31-3-2018 ના રોજ �રૂા થતા ંવષ��ુ ંવેપાર ખા� ુ ંઅને નફા �કુસાન ખા� ુ ંનીચે �જુબ છે.   

િવગત    �. િવગત   �. 

��ય� માલ સામાન   600000 વેચાણ  (6000 એકમો   2001600 

��ય� મ�ૂર�   360000 60% �મતાએ)   

��ય� ખચા�   120000    

કારખાના ખચા� :      

��થર  120000     

ચ�લત  180000 300000    

કાચો નફો   621600    

  2001600   2001600 

ઓ�ફસ ખચા�  (��થર) 180000 કાચો નફો  621600 

વેચાણ પરો� ખચા� :   મળેલ �ડિવડ�ડ 4000 

             ��થર           60000     

            ચ�લત     48000 108000    

ય�ંો ના વેચાણ પર ખોટ   20000    

�ડબે�ચર વટાવ   1000    

ચો�ખો નફો   316600    

  625600   625600 

વષ� 2018-19 માટ�, એવો �દાજ છે ક� - 

(1) ઉ�પાદન 100% �મતા પર કરવામા ંઆવશે અને ઉ�પાદનના 80% વેચાણ થશ.ે 

(2) એકમ દ�ઠ કાચા માલના ભાવમા ં20%નો વધારો થશે અને મ�ૂર�ના દરમા ંપણ �.6નો વધારો થશે.  

(3) ચ�લત વેચાણ પરો� ખચ�મા ં એકમ દ�ઠ  �.2 નો વધારો થશે. 

(4) ��થર પરો� ખચ� નીચે �માણે વધશે: 

(A) ખરાખના પરો� ખચા� મા ં�. 60000 

(B) વેચાણ પરો� ખચા� 33.33% 

(C) ઓ�ફસ પરો� ખચા� �. 200000 

(5) પડતર પર નફાનો દર 100% વધશે. 

ઉપરો�ત િવગતો પરથી, તૈયાર કરો: 

• વષ� 2017-18 માટ� �ુલ ખચ� અને એકમદ�ઠ ખચ� દશા�વ� ુપડતર �ુ ંપ�ક. 

• વષ� 2018-19 માટ� �ુલ ખચ� અને અને એકમદ�ઠ ખચ� દશા�વ� ુ�દા�તપડતર �ુ ંપ�ક. 

For the year 2018-19, it is estimated that – 
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 (જ 2017-18 માટ� નફો �. 333600; 55.6; વેચાણ 2001600; 333.6; For 2018-19 નફો: 944800; 118.1; વેચાણ: 3306800; 

413.35) 

[11] મે�લુ મે�ફુ��ચ�ર�ગ કંપની ના ચોપડ�થી વષ� 2017 ની નીચેની મા�હતી મેળવવામા ંઆવી છે.  

િવગત  �. 

માલ સામાન ની પડતર    6,00,000 

��ય� મ�ૂતી  5,00,000 

કારખાના પરો� ખચા�  3,00,000 

વહ�વટ� ખચા�  3,50,000 

વેચાણ ખચા�  2,10,000 

િવતરણ ખચા�  1,40,000 

વેચાણ  25,20,000 

વષ� 2018મા ંએક વક� ઓડ�ર મ�યો હતો �મા ંનીચે �જુબ ખચા� �દાજવામા ંઆ�યા હતા.  

માલ સામાન �.8,000, મ�ૂર� �.5,000 

વષ� 2018 મા ં કારખાના પરો� ખચ� મા ં 20% વધારો થશે એમ ધારો. િવતરણ ખચ�મા ં 10%નો ઘટાડો થશે અને  

વેચાણ તથા વહ�વટ� ખચ� મા ં 10% નો વધારો થશે. જો કંપની વષ� 2017 મા ંથયેલ નફાનો દર �ળવી રાખવા 

માગંતી હોય તો ઉપર ના વક� ઓડ�ર ની વેચાણ �કમત ક�ટલી રાખવી જોઇયે?   

કારખાના પરો� ખચ� ��ય� મ�ૂર� પર આધા�રત છે, અને વહ�વટ� પરો� ખચ�, વેચાણ ખચ� �દ િવતરણ ખચ� 

કારખાના પડતર પર આધા�રત છે.  

(જ. 2017- નફો �.4,20,000, અને ઓડ�ર નો નફો �.5080) 

[12] અજતંા દ�વાલ ઘ�ડયાળ બનાવતી કંપની એ વષ� 2017મા ં5000 ઘ�ડયાળો 50% ઉ�પાદન �મતાએ બનાવીને 

વેચી હતી. વષ� 2017ને લગતી નીચેની મા�હતી કંપનીના પડતર િવભાગ માથી માટ� મેળવવામા ંઆવી હતી. 

િવગત     �. 

��ય� માલ   5,00,000 

��ય� મ�ૂર�   2,50,000 

કારખાના પરો� ખચા�:    ��થર  50,000 

  ચ�લત  1,00,000 

ઓ�ફસ પરો� ખચા�:         ��થર  1,00,000 

વેચાણ પરો� ખચા�:            ��થર  2,00,000 

 ચ�લત  50,000 

�ુલ પડતર   12,50,000 

નફો   2,50,000 

વેચાણ   15,00,000 
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વષ� 2018 માટ� ના �દાજ નીચે �જુબ છે. 

1. ઉ�પાદન �ણૂ� �મતા એ કરવામા ંઆવશે એન તેમાથી 80% એકમો વેચાશે. 

2. માલસામાન અને મ�ૂર� ની પડતર મા ં20% વધારો થશે.  

3. પડતર પર નફાનો દર ગયા વષ� �ટલોજ રહ�શે.  

તમાર� તૈયાર કરવાના છે.  

 વષ� 2017 �ુ ંપડતર�ુ ંપ�ક. 

 વષ� 2018 �ુ ં�દા� પડતર�ુ ંપ�ક. 

(જ.: વષ� 2017 નો નફો �.2,50,000 એકમ દ�ઠ �.50,  વષ� 2018 નો નફો �.4,00,000 એકમ દ�ઠ �.50)  

[13] AB �ુ. બે �કારની પેનો K અને Q �ુ ંઉ�પાદન કર� છે. તા. 31મી માચ� 2018 ના રોજ �રૂા થતા ંવષ� ની પડતર 

ની મા�હતી નીચે �જુબ છે.  

��ય� માલ સામાન  �.2,40,000 

��ય� મ�ૂર�  �.1,34,400 

ઉ�પાદન પરો� ખચા�  �.57,600 

 �.4,32,000 

વધારાની મા�હતી: 

1. K �કારના પેનની એકમ દ�ઠ ��ય� માલની પડતર Q �કારના પેનની ��ય� માલની પડતર કરતા 

બમણી છે.  

2. Q �કારના પેનની એકમદ�ઠ મ�ૂર�  K �કારના પેનની મ�ૂર�ના 60% છે.  

3. ઉ�પાદન પરો� ખચ� બનેં �કારના પેન મા ંએકમ દ�ઠ સરખા છે.  

4. વહ�વટ� પરો� ખચ� એકમ દ�ઠ ��ય� મ�ૂર�ના 200% છે.  

5. બનેં �કાર ના પેનમા ંવેચાણ ખચ� 30 પૈસા પેન દ�ઠ  હતો . 

6. વષ� દર�યાન ઉ�પાદન:  K 40,000 એકમ, Q 1,20,000 એકમ. 

7. વષ� દર�યાન વેચાણ: K 36000 એકમ અને  Q 1,00,000 એકમ  

8. વેચાણ �કમત એકમ દ�ઠ K �. 8.4 અને � ુ�.6 

એકમ દ�ઠ ઉ�પાદનની પડતર દશા�વ� ુ ંપ�ક તૈયાર કરો. બનેં �કારની પેન K અને Q માટ� �ુલ પડતર, નફો અને 

�ુલ વેચાણ ��ૂય શોધો. 

(જ. એકમ દ�ઠ પડતર K �.6.36, Q �.3.72. �ુલ પડતર  K �.2,39,760, Q �.4,02,000., નફો K �. 62,640, Q 

�.1,98,000, વેચાણ K �.3,02,400, Q �.6,00,000)  
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મહ�વના ��ો: 

1. એકમ પડતર પ�ધિત એટલે �ુ?ંકયા ઉ�ોગો માટ� તે ઉપયોગી છે? 

2. પડતર�ુ ંપ�ક એટલે �ુ?ં તેના હ��ઓુ જણાવો. 

3. પડતરના પ�કનો ન�નૂો દોરો. 

4. પડતરના િવિવધ ત�વોની સમ�ૂતી આપો. 

5. પડતરના પ�કમા ંનહ� સમાવાતા ખચા�ઓના નામ જણાવો. 

6. પડતર ના પ�ક મા ંઅધ� તૈયાર માલની �હસાબી અસર ક�વી ર�તે આપવામા ંઆવે છે? 

7. �દા�ત પડતર નો �યાલ સમ�વો. 

8. પડતર ના પ�ક મા ંભગંારની અસર ક�વી ર�તે આપવામા ંઆવે છે? 

બ� ુિવક�પ ��ો: 

1. નીચેનામાથંી કયા ઉ�ોગમા ંએકમ પડતર પ�ધિત અ��ૂુળ છે? 

(A) તેલ ઉ�ોગ , (B) બાધંકામ ઉ�ોગ , (C) વાહન �યવહાર ઉ�ોગ , (D) �ટો બનાવવાનો ઉ�ોગ  

2. �ુલ પડતર �.1,80,000 અને નફો �.20000 હોય તો વેચાણ પર નફાની ટકાવાર� શોધો. 

(A) 20%, (B) 11%, (C) 8%, (D) 10% 

3. ��ય� માલ + ��ય� મ�ૂર�+ ��ય� ખચા� =  ______________. 

(A) �ાથિમક પડતર, (B) �ુલ પડતર, (C) કારખાના પડતર, (D) ઉ�પાદન પડતર   

4. નીચેના માથી ક�ુ ંસમીકરણ ખો�ંુ છે? 

(A) �ાથિમક પડતર + કારખાના ખચા� = કારખાના પડતર,  

(B) કારખાના પડતર + ઓ�ફસ ખચા� = ઉ�પાદન પડતર  

(C) કારખાના પડતર – ઓ�ફસ ખચા� = �ાથિમક પડતર  

(D) �ાથિમક પડતર + ઓ�ફસ ખચા� = કારખાના પડતર 

  

5. નીચે A મા ંઉ�પાદ અને B મા ંપડતર એકમો આપેલા છે. A અને  B �ુ ંયો�ય જોડ�ંુ શોધો.  

A B 

1. પે�ોલ/ડ�ઝલ  A. બેગ/થેલી દ�ઠ  

2. સો�ુ ં B. ડઝન દ�ઠ  

3. પે��સલ  C. �ામ દ�ઠ  

4. િસમે�ટ  D. �લટર દ�ઠ  

(A) 1-B; 2- A; 3-D; 4-C  

(B) 1-A; 2- B; 3-C; 4-D   
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(C) 1-D; 2- C; 3-B; 4-A 

(D) 1-C; 2- D; 3-B; 4-A 

 

6. નીચેના માથંી કઈ િવગત પડતર ના પ�કમા ંદશા�વાતી નથી? 

(A) માલ , (B) �ડબે�ચર પર �યાજ , (C) આવક માલ ગાડા ભા�ુ ં, (D) �ટાફ નો પગાર  

7. �ો�ગ ઓ�ફસ નો પગાર નીચેના માથંી �ા ંમાથાળા હ�ઠળ દશા�વવામા ંઆવે છે? 

(A) કારખાના પરો� ખચ�, (B) ઓ�ફસ પરો� ખચ�, (C) વેચાણ પરો� ખચ�, (D) ઉપરો�ત માથંી એક પણ નહ�  

 

8. જો કાચા માલ નો શ�નો �ટોક �.10000; કાચા માલ નો આખર �ટોક �.15000; ખર�દ�ના ખચા� �.5000;��ય� મ�ૂર� 

�.50000 અને �ાથિમક પડતર �.100000 હોય તો કાચા માલની ખર�દ� ક�ટલી હશે? 

(A) �.40,000, (B) �.50,000, (C) �.90,000 (D) �.60,000 

 

9. જો �ુલ પડતર �.40000 અને નફો વેચાણ પર 20% હોય તો વેચાણ �.__________ થાય. 

(A) 48,000, (B) 50,000, (C) 72,000, (D) 46,667 

 

10. નીચેના માથંી � ૂપડતર �ુ ં ત�વ નથી? 

(A) ��ય� માલ, (B) ��ય� મ�ૂર�, (C) કારખાના પરો� ખચા�, (D) આવક વેરો  

 

 

*********** 


