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باسمه تعالی

مقدمه

خداوند سبحان را سپاس می گزارم که فرصت دیگری را فراهم ساخت تا بتوانم با تالیف کتاب درسی»حسابداری 
صنعتی« تجربیات آموزشــی چهل ســالۀ خودرا به جامعه فرهنگی کشور عرضه نمایم ، تا هنرآموزان وهنرجویان رشته 

حسابداری ، شاخۀ کاردانش بتوانند از مزایای آن بهره مند شوند.
دنیایــی که مــا در آن زندگی می کنیم و دورانی که درآن به ســرمی بریم ، به طورعمیقــی به آموزش مهارت ها، 
یادگیری مفاهیم و خالقیت ها وابســته اســت، از همین رو هنرآموزان عزیز رشتۀ حسابداری بایستی بتوانند با استفاده از 
ایده های جدید و مهارت های کلیدی مورد نیاز، »حسابداری صنعتی« را درقالبی جدید به دانش آموزان منتقل نمایند. 

تا آنها بتوانند عالوه بردانش های نظری، مهارت های الزم را نیز فراگرفته و درمشاغل وابسته به کارگیرند.
امروزه مدیران کارخانجات صنعتی، نیازمند در اختیار داشتن گزارش های دقیق و صحیحی از عوامل هزینه هاهستند 
تــا درتصمیم گیــری ها برای افزایش یا کاهش تولید ودرســایر موارد مرتبط آنها را به کارگیرند که متأســفانه این امر 
درواحدهای صنعتی وتولیدی به طورسیستماتیک استفاده نمی شود ومسئولین واحدهاکمتر از دانش حسابداری صنعتی 

بهره می گیرند.
باتوجــه به تجربیات عملی ونظری، ضرورت مطالعۀ دقیق فصول این کتاب را به هنرجویان عزیز توصیه می نمایم و 
توجه عمیق آنان را به فراگیری هرچه بیشتر مفاهیم آن یادآور می شوم ، تا هنرجویان عزیز با تالش بیشتر و با فراگیری 
مهارت ها، زحمات ارزشــمند اساتید خود را پاس داشته و با حل تمرین ها، پرسش ها و آزمون های کتاب دانش خود 

را توسعه بخشند .
امیدوارم که کتاب حاضر، خدمتی هرچند ناچیز برای آینده ســازان این مرز و بوم باشــد و چراغ راهی باشدتا آنها 

بتوانند درمواقع لزوم از روشنائی های آن بهره گیرند.
  

                                                   مؤلــف
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4ـ1ـکاربرد حسابداری بهای تمام شده
به طور خالصه وظایف حسابدار صنعتی عبارت است از :

1ـایجادروشهاوشیوههایاعمالکنترلدرجهتکاهشمعقولهزینهها.
٢ـکمکبهمدیراندرجهتاجرایبرنامهها.

٣ـارزیابیموجودیکاال)موجودیمواد،موجودیکاالیدرجریانساختوموجودیکاالیساختهشده(به
منظورهزینهیابیوقیمتگذاریآنهاونیزارائهروشهایکنترلمقداریموجودیها.

4ـراهنماییمدیریتدرجهتتصمیمگیریهاینهاییبهمنظورانتخاببهترینراهحلازراهحلهایموجود.
٥ـپیشبینیوبرآوردهزینههایتولیدبراییکدورهمعین)ازطریقتنظیمبودجه(

٦ـجمعآوری،تفکیک   ،ثبتوتسهیمهزینهها.
اســتفادهازحســابداریصنعتیونتایجحاصلازآنتنهابهمؤسســاتتولیدیمحدودنمیشود،بلکهمؤسسات
غیرتولیدیشاملاکثرمؤسساتخدماتی)بیمارستانها،مؤسساتآموزشی،شرکتهایبیمه،شرکتهایحملونقل
بارومســافر،عمدهفروشانواداراتدولتی(نیزمیتوانندازحســابداریصنعتیونتایجحاصلازآن،جهتمحاسبه

بهایتمامشدهخدماتیکهارائهمیدهندونیزجهتافزایشکاراییفعالیتهایخود،استفادهنمایند.
بهعنوانمثال،دریکبیمارســتانامکانمحاســبهبهایتمامشــدهیکتختبیمارستانیدرمدتیکروزبدون
درنظرگرفتنســایرخدماتارائهشــدهبهبیماروجودداردکهآنرااصطالحاً)تختروز(مینامند.همچنیندریک
واحدآموزشــیمانندهنرستانهاودانشکدههابااستفادهازروشهاوشیوههایموجوددرحسابداریصنعتیمیتوان
هزینهآموزشــییکدانشآموزیایکدانشــجودریکترمتحصیلیویاحتیبرایگذراندنیکواحددرســیویا
هزینهیکســاعتدرسیدریککالسرامحاسبهنمودههمچنینشــرکتهایحملونقلبارومسافربااستفادهاز
حســابداریصنعتیمیتوانندهزینهحملونقلیکتنبارویاجابهجایییکمســافردرطولیککیلومتررامحاسبه

نمایند.کهاصطالحاًبهآنتنکیلومترویامسافرکیلومترگفتهمیشود.
باتوجهبهمثالهایارائهشــدهبهکاربردحســابداریصنعتیدرمؤسساتغیرتولیدیپیمیبریمولیمهمترین
کاربردحســابداریصنعتیمحاسبهبهایتمامشــدهمحصوالتساختهشدهدرواحدهایتولیدیاست.بههمینجهت

مباحثارائهشدهدراینکتابعمدتاًبهاینموضوعاختصاصدارد.

5ـ1ـ اصطالحات متداول درحسابداری بهای تمام شده 
علوموفنونهریکدارایاصطالحاتخاصخودمیباشندکهبابکارگیریایناصطالحات،درکمطالبمربوط
بهآنعلوموفنونســادهترخواهدشد.برهمیناساسحسابداریبهایتمامشدهنیزدارایاصطالحاتیاستکههرکدام
نشانگرمفهومخاصیمیباشند.دراینقسمتبهتوضیحبعضیازآنهامیپردازیمتافراگیریمطالببعدیبرایهنرجویان

آسانترشود.
ـ  5  ـ١ـ عوامل بهای تمام شده   ١

هزینههایمســتقیمهزینههاییاســتکهبهآســانیآنهارابهمحصولمعینارتباطدادوهزینههایغیرمستقیماز
هزینههاییتشکیلشدهارتباطمستقیمبامحصولتولیدشدهدارد.
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عواملبهایتمامشدهکهبهآنعوامل،هزینهنیزگفتهمیشود،عبارتازهزینههاییاستکهبهصورتمستقیمو
غیرمستقیمدرساختمحصولبهمصرفمیرسند.اینعواملمعموالًسهقسمتشاملمواداولیهمستقیم،دستمزدمستقیم

وسربارتولیدتشکیلمیشوند.
ـ مواد اولیه مستقیم 

هرنوعمواداولیهایکهیکجزءقابلشناســاییمحصولراتشــکیلمیدهدموادمستقیمنامیدهمیشودمانند
چوبدرساختمیز

ـ دستمزد مستقیم 
حقوقودســتمزدکارگرانیکهبهصورتمســتقیمدرتولیدمحصولنقشدارندمانندهزینهدستمزدکارگران

برشچوبدرتولیدمیز
ـ سایر هزینه های غیرمستقیم تولید 

هزینههایغیرمســتقیمتولیدکهمعموالًبهآن،سربارساختویاسربارتولیدنیزمیگویند،همههزینههایتولید
استکهغیرازموادمستقیمودستمزدغیرمستقیمرادربرمیگیرد.

بعضیازاینهزینههاعبارتنداز:موادغیرمســتقیم)میخدرتولیدمیز(دستمزدغیرمستقیمهزینهدستمزدکارگران
درتولیدمیز)هزینهاجارهکارخانه(هزینهاستهالکساختمان،ماشینآالتوتأسیسات،هزینهبیمهشامل)بیمهکارخانه،
بیمههایاجتماعیکارگران،بیمهبیکاری(،هزینهســوختوروشناییکارخانه،هزینهتعمیرماشینآالتوتأسیسات

کارخانهوهزینهنگهداریماشینآالتوساختمانوتأسیساتکارخانه.
ـ   5  ـ1ـ بهایابی و هزینه یابی  2

محاســبهبهایتمامشــدهکاالیســاختهشدهومحاســبهبهایتمامشــدهموجودیکاالیدرجریانساخترا
اصطالحاًبهایابی)هزینهیابی(گویند.

ـ   5  ـ1ـ تولید 3
عبارتاز،تغییرشــکلویاتغییرماهیتمواد،طیمراحلمختلفبهکاالیساختهشدهاستبهطوریکهپس
ازاینتغییر،موادخامدیگرشکلوماهیتقبلیرانداشتهباشد.بهعنوانمثال،درکارخانههایذوبآهنسنگآهن

رابهآهنورق،تیرآهنو...تبدیلمینمایند.
ـ  5    ـ1ـ کاالی ساخته شده  4

بهمحصوالتیگفتهمیشودکهفرآیندتولیدراطینمودهواصطالحاًتکمیلشدهوبرایفروشآمادهباشند.
ـ  5  ـ1ـ کاالی درجریان ساخت 5

بهمحصوالتیاموجودیهاییاطالقمیشود،کهساختآنهنوزبهپایاننرسیدهوتکمیلنشدهباشند.
بهعنوانمثال:دریکپاالیشــگاه،نفتخامکهبهعنوانمواداولیهمیباشددریکفرآیندتولیدبهمحصوالت
وفرآوردههاییمانندبنزینهواپیما،بنزینســوپر،بنزینمعمولی،نفتســفید،نفتگاز،نفتکوره،قیرو...تبدیل

میشود.
باتوجهبهتخصصیشــدنموضوعهزینهیابــیوافزایشحجمفعالیتهادرمؤسســاتتولیدی،همچنینلزوم
تفکیکهزینههاومحاسبهبهایتمامشدهمحصوالتساختهشده،بهمنظوردستیابیبهاهدافموردانتظار،ایجاددایره
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آزمون پایانی فصل 1

ب(دردفترمعینبرایهرمحصولیکحسابودردفترکلبرایتماممحصوالتیکحسابافتتاحمیگردد.
ج(دردفتــرمعینبرایتماممحصوالتیکحســابودردفترکلنیزبرایتماممحصوالتیکحســاب

افتتاحمیشود.
د(دردفتــرمعینبرایهریکازمحصوالتیکحســابودردفترکلنیزبرایهرمحصولحســابیجداگانه

افتتاحمیگردد.
2ـ مهم ترین وظیفه حسابداری صنعتی کدامیک از این موارد است؟
الف(محاسبههزینهجابهجایییکمسافردریکمؤسسهمسافربری

ب(محاسبههزینهخریدمواداولیههمراهباتمامهزینههایمرتبطباخریدمواد
ج(محاسبهبهایتمامشدهکاالهایساختهشدهدریکواحدتولیدی

د(محاسبهشهریهیکدانشآموزدرطولیکدورهمالیدریکواحدآموزشی
3ـ کدام یک از عبارت های زیر صحیح است؟

الف(ماندهحسابکنترلکاالیدرجریانساختدرپایاندوره،بهایتمامشدهکاالیساختهشدهطیدوره
رانشانمیدهد.

ب(حسابکنترلکاالیدرجریانساختبهازایمواداولیهمستقیمبدهکارمیشود.
ج(حسابکنترلکاالیدرجریانساختبهازایسربارساختبستانکارمیشود.

د(حسابموجودیکاالیساختهشدهبهازایبهایتمامشدهتولیدبستانکارمیشود.
4ـ پس از ساخت و تکمیل کاال، بهای تمام شده کاالی ساخته شده به کدام حساب انتقال می یابد؟

الف(کنترلکاالیدرجریانساخت
ب(بهایتمامشدهکاالیفروشرفته

ج(صندوق،بانکیاحسابهایپرداختنی
د(موجودیکاالیساختهشده

5  ـدریکواحدتولیدی،مواداولیه،دســتمزدمســتقیموســربارســاختبــهترتیبمبلــغ٣,٢٦0,000ریال،
٢,8٢0,000ریــالو1,410,000ریالاســت.موجودیکاالیدرجریانســاختپایــاندورهمبلغ٦٣0,000ریال

میباشد.بهایتمامشدهکاالیساختهشدهطیدورهکداماست؟
ب(٢,٦٣0,000ریال   الف(7,490,000ریال
د(٦,8٦0,000ریال   ج(٣,٢٣0,000ریال

6  ـ حســابکنترلکاالیدرجریانساختوحسابموجودیکاالیســاختهشدهبهترتیبدرکدامگروه
طبقهبندیمیشوند؟

د(دارایی.هزینه  ج(هزینه.هزینه  ب(دارایی.دارایی  الف(هزینه.دارایی
7ـ دریککارخانهدونوعمحصولالفوبتولیدمیشــود.هزینههایانجامشــدهشــاملمواداولیه،دستمزد
وســرباربهترتیبمبلغ٣,٦00,000ریال،٢,400,000ریالو1,٢00,000ریالاســت.40%مواداولیه،٣5%دستمزد
و٣5%ســربارســاختبرایتولیدمحصولالفبهمصرفرسیدهاســت.درپایاندورهموجودیکاالیدرجریان
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طبقه بندي عوامل هزينه )عوامل بهاي تمام شده(  	

هدف های رفتاری : 
درپايان اين فصل از هنرجويان انتظار می رود :

1ـ ضرورت طبقه بندی هزينه ها را توضیح دهند.
2ـ طبقه بندی طبیعی هزينه ها را شرح داده ونمودار آن را ترسیم نمايند.

3ـ طبقه بندی هزينه ها و ارتباط آنها با محصول را شرح دهند.
4ـ هزينه های مستقیم و هزينه های غیر مستقیم، همچنین بهای اولیه و هزينه تبديل را توضیح دهند.

5  ـ تفاوت بین هزينه های مستقیم و هزينه های غیرمستقیم را بیان نمايند.

6  ـ نمودار هزينه ها در ارتباط با تغییر تعداد يا مقدار تولید را توضیح دهند.
7ـ طبقه بندی هزينه ها در ارتباط با تغییر تعداد يا مقدار تولید را توضیح دهند.

8  ـ هزينه های ثابت، متغیر و نیمه متغیر را توضیح داده و تفاوت آنها را شرح دهند.
9ـ گزارش های متداول درون سازمانی و برون سازمانی را شرح داده و آنها را تهیه نمايند. 

10ـ  موارد استفاده از گزارشات درون سازمانی و برون سازمانی و همچنین استفاده کنندگان از اين گزارشات را نام ببرند.
11ـ تفاوت گزارش های درون سازمانی و برون سازمانی را شرح دهند.

12ـ اهداف مهم تهیه گزارش های درون سازمانی و برون سازمانی را تهیه نمايند.

2فصل
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کنترل مواد

هدف های رفتاری : درپایان این فصل از هنرجویان انتظار می رود :

1ـ ماهیت مواد وکاال را شرح داده، تفاوت مواد وکاال راتوضیح دهند.
2ـ مواد را طبقه بندی نمایند.

3ـ دوایر کنترل کننده مواد را نام ببرند .
4ـ وظایف هرکدام از دوایر كنترل كننده مواد را شرح دهند.

5  ـ فرم های متداول مربوط به تهیه مصرف مواد را تهیه کنند و کاربرد هر یک را توضیح دهند.
6  ـ عوامل مؤثر در تکمیل برگ درخواست مربوط به سفارش مواد را شرح دهند.

7ـ کسر یا اضافه موجودی مواد در انبار را تعریف کنند. 
8  ـ دالیل کسر یا اضافه موجودی را نام ببرند .

9ـ  ثبت عملیات مربوط به کسر یا اضافه موجودی مواد را انجام دهند.
10ـ بهای تمام شده مواد اولیه و عوامل تشکیل دهنده آن را نام ببرند .

11ـ ثبت بهای مواد اولیه و عوامل تشکیل دهنده مربوط به آن را انجام دهند.
12ـ توانایی ثبت مواد وارده به انبار ومواد صادره از انبار را داشته باشند.

13ـ مواد برگشتی به فروشنده و مواد برگشتی به انبار را در دفاتر ثبت نمایند.
14ـ روش های ارزیابی موجودی مواد را نام ببرند.

ـ   مواد وارده به انبار و مواد صادره از انبار را با به کارگیری روش های ارزیابی درکارت حساب انبار ثبت نمایند. 15
16ـ حداقل موجودی، حداکثر موجودی، حد تجدید سفارش و با صرفه ترین مقدار سفارش مواد را توضیح دهند و 

کاربرد هرکدام را شرح دهند.
17ـ مواد صادره به تولید را با استفاده از یک روش متداول، ارزیابی نمایند.

18ـ بهای تمام شده موجودی انبار را محاسبه کنند.
19ـ انبارگردانی را تعریف کنند.

20ـ نحوه انجام انبارداری را شرح دهند.

3فصل
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3ـ کنترل مواد

یکی از اقالم مهم وعمده دارایی های هرمؤسسه تولیدی را مواد اولیه تشکیل می دهد. براین اساس نحوۀ تهیه مواد، 
طریق نگهداری آن درانبار، همچنین روش های مختلف ارزیابی مواد موجود در انبار دارای اهمیت زیادی است. چراکه 

این موارد تأثیر قابل مالحظه ای دربررسی وضعیت مالی و نتایج حاصل از عملیات واحدهای تولیدی خواهد داشت.
بیشتر از دیگر دارایی ها مانند صندوق، موجودی بانک و یا حساب های  ارزش مواد اولیه موجود در انبارغالباً 
دریافتنی است. لذا کنترل کمی و کیفی مواد اولیه، بهای تمام شده مواد خریداری شده، بهای تمام شده مواد مصرف 
شده در تولید محصول ونیز ارزیابی و قیمت گذاری موجودی مواد در پایان دوره مالی دارای اهمیت فراوان می باشد. 
مدیران واحدهای تولیدی نسبت به برنامه ریزی و اعمال کنترل صحیح جهت تهیه و نگهداری موجودی مواد دارای 
مسئولیت خاصي می باشند. انجام چنین مسئولیت مهم از طریق ایجاد یک سیستم دقیق حسابداری برای جمع آوری 
اطالعات ومدارک مربوط به مواد اولیه امکان پذیرخواهد بود و از این طریق می توان اطالعات دقیق مربوط به مواد 

را به موقع ارائه نمود.

1ـ3ـ ماهیت حساب مواد
درمؤسساتی که به تولید محصول اشتغال دارند، مواد اّولیه درصد عمده ای از دارایی ها راتشکیل می دهد. درواقع 
مواد جهت ساخت محصول تهیه ونگهداری می شود . مواد موجود درانبار مرتباً مصرف شده و با تهیه مجدد مواد، 
جایگزین می گردد. لذا موجودی مواد، جزء دارایی های فعال و باگردش سریع محسوب می شود. برهمین اساس در 

گروه دارایی های جاری طبقه بندی می شود. 

2ـ3ـ طبقه بندی مواد
درمؤسسات بازرگانی که به خرید وفروش کاال اشتغال دارند، کاال را به قصد فروش خریداری نموده و بدون تغییر 
شکل آن را به فروش می رسانند . این قبیل مؤسسات تنها به دلیل جابه جایی و خرید عمده کاال از خرید وفروش آن انتظار 
کسب سود خواهند داشت. ولی در مؤسسات تولیدی، مواد اولیه و قطعات موردنیاز را جهت ساخت محصول خریداری 
و نگهداری می نمایند. این مؤسسات مواد اولیه را پس از تغییر شکل به صورت محصول ساخته شده به فروش می رسانند.
به عنوان مثال، در یک قنادی مواد اولیه شامل آرد، شکر، تخم مرغ، خامه و... می باشد،که پس از پختن تغییر 
شکل یافته به محصول ساخته شده ) انواع شیرینی( تبدیل می شود، که از تولید وفروش آن انتظارکسب سود خواهد بود.

بخش عمده ای از موجودی های مؤسسات تولیدی از مواد تشکیل شده است. مواد به دو دسته شامل مواد مستقیم 
و مواد غیر مستقیم طبقه بندی می شود.

1ـ2ـ3ـ مواد مستقیم: 
مواد مستقیم یا مواد اولیه شامل موادی است، که چارچوب اصلی محصول را تشکیل می دهد. به عبارت دیگر 
مواد مستقیم موادی است که مستقیماً در تولید محصول به مصرف می رسد و یا موادی که می توان آن را به آسانی به 

آن محصول مرتبط دانست.
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تهیه و کنترل مواد ضروری است . دوایر کنترل کننده مواد عبارتنداز:
1ـ دایره خرید 

2ـ دایره بازرسی )کنترل کیفیت(
3ـ دایره انبار

4ـ دایره حسابداری مواد
ـ 5 ـ3ـ دایره خرید )دایره تدارکات( 1

نیاز واحد  ابزار ووسایل مورد  اولیه، ملزومات، لوازم یدکی، مواد کمکی و  وظیفه عمده دایره خرید، تهیه مواد 
تولیدی است. در دایره خرید فهرستی از مشخصات فنی کلیه مواد مصرفی مورد نیاز واحد تولیدی تهیه می شود و 
دراختیار ماموران خرید قرارمی گیرد، تا پس از دریافت درخواست های خرید، در انجام سفارشات دقت کافی به عمل 
آورند. ضمناً لیستی از اسامی و آدرس فروشندگان مواد مورد نیاز همراه با شماره فنی مواد و لیست قیمت ها و تغییرات 

آن تهیه می گردد، تا درموقع لزوم به سهولت در دسترس قرارگیرد.
خریدها الزاماً باید درقبال وصول درخواست سفارش مواد که دارای امضاء مجاز باشد با انجام تشریفات خاص 

مربوط به خرید مواد صورت گیرد. تشریفات خرید عبارتنداز:
ـ دریافت برگ درخواست خرید مواد

ـ صدور برگ موقت سفارش خرید، جهت فروشندگان مواد واستعالم بهای آن
ـ بررسی پیشنهادهای رسیده ازطرف فروشندگان وانتخاب مناسب ترین آنها 

ـ ارسال یک نسخه از سفارش خرید به فروشنده مورد نظر که به منزله قرارداد خرید بین خریدار و فروشنده می باشد.
ـ  5 ـ3ـ دایره بازرسی وکنترل کیفیت: دراین دایره الزم است مواد خریداری شده، قبل از اینکه به انبار  2
تحویل داده شود، ازنظر کمی وکیفی مورد بازرسی قرارگیرد تا اطمینان حاصل شود، که مواد رسیده مغایر با مواد 
درخواستی نباشد. اگر مواد خریداری شده دارای عیب ونقصی باشد و یا مطابق نمونه نباشد، از طریق دایره خرید به 

اطالع فروشنده میرسد تا تصمیم الزم اتخاذ گردد. 
ـ 5  ـ3ـ دایره انبار : قسمت عمده ای از منابع نقدی مؤسسات تولیدی جهت خرید و نگهداری مواد به مصرف  3
می رسد . لذا چنانچه از روش های مطمئن و متداول انبار داری استفاده نشود زیان های فراوانی متوجه واحد تولیدی 
خواهد شد، به طور مثال عدم رعایت نگهداری موجودی مواد به مقدارکافی موجب توقف تولید می گردد. دراین 
صورت، بدون اینکه محصولی تولید شده باشد هزینه های زیادی به بارخواهد آمد و با خریدهای فوری برای جلوگیری 

از توقف تولید نیز، هزینه های تولید افزایش خواهد یافت.
از سوی دیگر اگر مواد خریداری شده بیشتر از مقدار الزم باشد موجب رکود نقدینگی، افزایش هزینه های 

انبارداری و نابابی مواد خواهد شد. 
روش انبارداری باید به نحوی باشد که از فاسد شدن، افت نامناسب و حیف ومیل مواد جلوگیری شود و نقل 

وانتقال، جا به جایی، حفظ و نگهداری موجودی مواد به نحو مطلوب صورت گیرد.
محل انبار باید حتی المقدور نزدیک به محل تولید باشدتا انتقال مواد به خصوص مواد سنگین و پرحجم به واحد 

تولیدی و دوایر مربوط به آسانی و با کمترین هزینه انجام شود.
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وظیفه نگهداری مواد وسایر موجودی های جنسی، همچنین مسئولیت امور انبار به عهده انبارداراست. انباردار 
باید تجربه کافی دراعمال روش های انبارداری، لیاقت و کفایت اداره انبار را داشته باشد و امانت داری او موردتأیید 

قرارگیرد.
درمؤسسات تولیدی باتوجه به نحوه فعالیت، انبارها به انباراصلی وانبارهای فرعی تقسیم می شوند.

درواحدهای بزرگ تولیدی به دلیل حجم زیاد تولید، ساختمان انبار مرکزی )انبار اصلی( را نمی توان نزدیک 
انبار فرعی در نظر گرفته می شود و  . بر همین اساس درهرواحد تولیدی یک  کلیه واحدهای تولیدی احداث نمود 
انبارمرکزی در زمان های مناسب مواد موردنیاز دوایر مختلف تولیدی را به انبار همان دایره تولیدی ارسال می نماید. 
پس برای اداره انبارهای فرعی، نیاز به انباردارانی است که مسئولیت اداره این انبارها را زیر نظرانباردار اصلی )مسئول 

امورانبارها( به عهده بگیرند.
وظایف انباردار: وظایف انبارداریا مسئول امور انبارها عبارت است از :

ـ تکمیل وارسال برگ درخواست خرید مواد، ملزومات وقطعات ولوازم یدکی به دایره خرید با درنظر گرفتن 
تعداد یا مقدار مواد موجود درانبار )فرم شمارۀ ١(

فرم شماره )١(

برگ درخواست خرید مواد

به : اداره خرید
دایرۀ درخواست کننده: .........................

شماره :
تاریخ :

علت درخواست ) موارد مصرف( ...................................محل تحویل ......................

شرحکدمقدار
موجودی
 فعلی

حداکثر موجودی
حداقل 
موجودی

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

امضای تصویب کننده:امضای انباردار:
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	 	 	××××× 	 	 	 کنترل	موجودی	مواد	
××××								 	 صندوق،	بانک،	اسناد	پرداختنی	

×								 	 پیش	بینی	هزینه	های	تهیه	مواد	
ثبت	مواد	خریداری	شده	طبق	قبض	انبار	شماره	.......	به	طور	..........

درپایان	دوره	مالی	با	مشخص	شدن	و	دریافت	اسناد	مربوط	به	هزینه	های	واقعی	انجام	شده	طی	دوره	که	به	تهیه	
و	تحصیل	مواد	اولیه	مربوط	می	شود،	حسابی	با	سرفصل	هزینه	تهیه	مواد	در	دفتر	کل	وحساب	هر	یک	از	هزینه	ها	در	
دفتر	معین	هزینه	ها	به	طور	جداگانه	بدهکار	شده،	درمقابل	حساب	هایی	مانند	صندوق،	بانک،	حساب	های	پرداختنی	و	

یا	حساب	اسناد	پرداختنی	بستانکار	می	گردد.
	 																										دفتر	کل								 دفترمعین	 																																												 	 	

بس 			بد	 	 																																						 	 	 	 	 	 	
××××																										 	 	 	 	 کنترل	هزینه	تهیه	مواد	

×× 	 	 	 هزینه	حمل	خرید	
× 	 	 هزینه	بارگیری	و	تخلیه	
× 	 	 هزینه	حقوق	گمر	کی	
×× 	 	 	 	 هزینه	بیمه	

××××																																			 	 	 	 بانک/		حساب	های	پرداختنی/	اسناد	پرداختنی	 	
ثبت	هزینه	های	واقعی	تهیه	مواد	اولیه

در	پایان	دوره	مالی	باید	حساب	کنترل	هزینه	تهیه	مواد	و	حساب	پیش	بینی	هزینه	تهیه	مواد	بسته	شوند.	به	این	
صورت	که،	حساب	پیش	بینی	هزینه	تهیه	مواد	که	دارای	مانده	بستانکار	است،	بدهکار	شده	و	حساب	کنترل	هزینه	تهیه	

مواد	که	دارای	مانده	بدهکاراست،	بستانکار	گردد	و	هردوحساب	بسته	می	شوند.
اگر	اخـتالفی	بـین	مانـده	این	دوحـساب	وجود	داشتـه	باشد،	به	حسـاب	تعدیـل	هزینـه	های	تهیه	مواد	بدهکار	یا	

بستانکار	می	شود.
××××													 	 حالت	اول:	پیش	بینی	هزینه	تهیه	مواد	

××××									 	 	 کنترل	هزینه	تهیه	مواد	
×																						 	 تعدیل	هزینه	های	تهیه	مواد	

ثبـت	بسـتن	حساب	هـای	پیش	بینی	و	کنـترل	)هزینه	های	مواد	هزینـه	های	پیش	بینی	شده	بیشتر	از	هزینه	های	واقعی	
است(.

حالت	دوم:	
حساب	پیش	بینی	هزینه	تهیه	مواد			×××
تعدیل	هزینه	تهیه	مواد		×× 	 	

	کنترل	هزینه	تهیه	مواد		×× 																					
ثبت	بستن	حساب	های	پیش	بینی	و	کنترل	هزینه	های	مواد	)هزینه	پیش	بینی	کمتر	از	هزینه	واقعی	است(
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درضمن توجه داشته باشید که درروش اولین صادره ازآخرین وارده هم مانند روش قبل، مواد برگشتی به انبار 
برای صدور مجدد به تولید حق تقدم خواهد داشت، بدون درنظرگرفتن این موضوع که، محموله آخربه اتمام رسیده 

یا نرسیده باشد.
3ـ6  ـ3ـ ارزیابی به روش میانگین: این روش زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که نرخ مواد اولیه در 
بازار با نوسان شدید همراه باشد، در این صورت با به کارگیری روش میانگین، نوسان نرخ مواد تاحدود زیادی همراه 
و هماهنگ با قیمت های بازار، به بهای تمام شده کاالی درجریان ساخت انتقال داده می شود. بنابراین روش میانگین 
مانند دوروش قبلی براساس بهای تمام شده پایه ریزی شده است. البته باید توجه داشت که روش میانگین به دوصورت 
مورد استفاده قرار می گیرد که عبارتند از: روش میانگین ساده و روش میانگین موزون، روش میانگین ساده به دلیل 
اینکه تنها نرخ های خرید ودفعات خرید درمحاسبات منظور می شود. دارای نتایج غیرمعقول وغیرقابل قبول می باشد. 
پس در واحدهای تولیدی و در روش نگهداری دائمی موجودی مواد حتماً باید از روش میانگین موزون جهت ارزیابی 
استفاده شود. نحوه عمل به این صورت است که به ازای هرمحموله مواد مشابهی که به انبار وارد می شودیک نرخ 
جدید محاسبه می گردد. بنابراین در حسابداری مواد، ابتدا تعداد یا مقدار مواد وارده به انبار به تعداد یا مقدار مواد 

موجود در انبار اضافه می گردد. سپس مبلغ مواد وارده به انبار نیز به مبلغ موجودی انبار اضافه می شود.
از تقسیم جمع مبلغ به دست آمده برجمع تعداد یا مقدار مواد موجود درانبار، یک نرخ جدید به دست می آید. این 
نرخ تازمانی که مواد مشابه جدید وارد انبار شود، برای صدور مواد به تولید دارای اعتبار خواهد بود ومواد با نرخ جدید 
به تولید صادرمی گردد. ولی مجدداً با ورود مواد جدید به انبار نرخ تغییر خواهد کرد ونرخ قبلی اعتبارخودراازدست 

می دهد. درروش میانگین همیشه مواد با آخرین وجدیدترین نرخ به تولید صادر می شود.
یکی از مزایای روش میانگین این است که، بهای تمام شده محصوالت ساخته شده همگام با نوسان نرخ مواد، 
تغییر می کند و افزایش یا کاهش می یابد. این روش به دلیل آسان بودن محاسبات، تاحدزیادی موردتوجه حسابداران 

قرارگرفته است.
این روش زمانی مورد استفاده قرارمی گیرد که قیمت مواد دربازاربانوسان زیاد مواجه بوده ودفعات خرید طی 
دوره مالی زیادنباشد، درغیراین صورت استفاده از روش فوق موجب می شود که نرخ مواد مرتباً تغییر کند، که خود 

موجب به وجود آمدن مشکالت و محاسبات پی درپی خواهد شد.
اکنون به ارائه حل مثال شرکت تولیدی گلناز براساس روش میانگین می پردازیم.

ضمناً درروش میانگین، مواد برگشتی به انبار برای صدور مجدد حق تقدم نخواهد داشت، ولی مانند دو روش 
قبل با همان نرخی که به تولید صادر شده بود به انباربرگشت داده می شود.

با نرخ مواد  انبار  انبار تغییر نکرده باشد، یعنی نرخ موجودی  انبارنرخ موجودی  اگر درتاریخ برگشت مواد به 
برگشتی به انباربرابرباشد، نیاز به محاسبه نرخ جدید نخواهد بود.اگر درتاریخ برگشت مواد به انبارنرخ موجودی انبار 
به دلیل خرید مواد، تغییر کرده باشد و با نرخ مواد برگشتی به انبار برابرنباشد، با مواد برگشتی مانند یک وارده برخورد 

می شود یعنی الزم است که یک نرخ جدید محاسبه شود.
مواد برگشتی به انبار درقسمت صادره کارت حساب مواد با عالمتی مشخصی درج می گردد و به موجودی انبار 

به لحاظ تعداد یا مقدار ونیز به لحاظ مبلغ اضافه می شود.
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محاسبات مربوط به بهای تمام شده یک واحد محصول با استفاده از هردوسیستم به صورت زیر ارائه می گردد.

ب( سیستم جدید بااستفاده ازطرح تشویقیالف( سیستم اصلی بدون استفاده ازطرح

ریال 72,000 = 2,880 × 25جمع دستمزد کارگران درساعت ریال 60,000= 2,400× 25
واحد     6= 8 : 48تعداد تولید یک کارگر درساعت واحد        5= 8 : 40
واحد     150 =  6  ×    25تعداد تولید کارگران درساعت واحد         125=5×25 

ریال 3,744= )8 ×  25  ( : 748,800هزینه حقوق مدیرتولید
ریال   560,1 = 8  : 12,480هزینه عوارض نوسازی درساعت ریال

ریال 4,680 = )  360 ×   8(  : 13,478,400هزینه تعمیر و نگهداری ساختمان درساعت ریال
ریال 6,240 = ) 360 ×  8 (   : 17,971,200هزینه استهالك ماشین آالت در ساعت ریال

ریال 2,340 = )360 ×  8  (  :  6,739,200سایر هزینه های ثابت درساعت ریال

درمثال فوق، قرارداد بین کارگران وکارفرما نشان می دهد، که دستمزد یک کارگردرشرایط عادی بانرخ 2,400 
ریال وبااستفاده از طرح با نرخ 2,880 ریال محاسبه و پرداخت می شود که به این ترتیب مبلغ 800 ریال درهرساعت 
اضافه شده است.480= )2,400 ـ 2,880(، ولی با مراجعه به جدول شماره )4-4(بهای تمام شده یک واحد محصول 

مبلغ 28/58 ریال کاهش یافته است ) 24/75=628/51-76 /603( این کاهش قیمت به دوعامل بستگی دارد.
الف( با استفاده از طرح تشویقی دستمزد تعداد تولید هرکارگردرهرروز 20% افزایش خواهد یافت. 

48-40 = 8 تعداد افزایش تولید روزانه یک کارگر    
   8  

ــــ
40×100= %20 درصد افزایش تولید روزانه یک کارگر    

ب( تعداد تولید بدون استفاده ازطرح تشویقی، درهرساعت 125 واحدمی باشد و با بکارگیری طرح تشویقی 
تعداد تولید درهرساعت به 150 واحد خواهد رسید، که درهرساعت 25 واحد ) 125-150( افزایش را نشان می دهد. 
این افزایش تولید موجب می شودتا هزینه های ثابت کارخانه به تعداد بیشتری تقسیم شود. درنتیجه سهم یک واحد محصول 

از هزینه های ثابت کاهش یافته که این موضوع کاهش بهای تمام شده یک واحد محصول را به همراه خواهد داشت.
این اصل کلی درمورداغلب طرح های تشویقی دستمزد مصداق دارد. ودرهرصورت کاهش هزینه های تولید مهم ترین 

نتیجه افزایش تولید می باشد، که ازطریق طرح های تشویقی دستمزد حاصل شده است، که باید مورد توجه قرارگیرد.
2ـ7ـ2ـ4ـ انواع طرح های تشویقی دستمزد: طرح های تشویقی دستمزد را می توان به صورت فردی ویا به 
صورت جمعی اجرا نمود. البته اگر طرح های تشویقی به صورت جمعی به اجرا درآید، موجب کنترل هرچه بیشتر 

افرادگروهی که طرح برای آنهـا اجرا می شود، نسبت به افرادهمان گروه خواهد شد.
مهم ترین طرح های تشویقی دستمزد که دراکثر واحدهای تولیدی اجرا می شوند، عبارتند از:

طرح پارچه کاری مستقیم  .1
طرح پاداش صددرصد  .2

طرح پاداش دسته جمعی  .3
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ذکر این نکته ضروری است، که چارچوب اصلی اکثر طرح های تشویقی دستمزد که باتوجه به اهداف استفاده 
از این طرح ها تهیه می گردد، تفاوت زیادی با یکدیگر نخواهدداشت. براین اساس دراین کتاب تنها طرح پارچه کاری 

مستقیم موردمطالعه قرارمی گیرد.
های  طرح  ترین  ساده  از  یکی  مستقیم،  کاری  پارچه  تشویقی  طرح  مستقیم:  کاری  پارچه  تشویقی  طرح 
تشویقی است، به خصوص چون برای کارگران نیز مفهوم بیشتری دارد، بیشترموردتوجه وقبول آنان قرارگرفته است. 
دراین طرح برای تولید محصول تعداد یا مقدار استاندارد درساعت وبرای کارگریک نرخ حداقل دستمزد درساعت 

تعیین می گردد.
دراین طرح به کارگرانی که نتوانند تولید خودرادرساعت به میزان استاندارد تعیین شده برسانند، حداقل دستمزد 
ساعتی پرداخت خواهد شد، ولی کارگرانی که میزان تولیدی بیش از استاندارد داشته باشند، مشمول طرح بوده ومطابق 

قرارداد دستمزد بیشتری دریافت می نمایند.
طرح تشویقی پارچه کاری مستقیم زمانی مؤثراست که، کارگران بتوانند با استفاده ازامکانات موجود درکارخانه 
میزان تولید خودرا افزایش دهند. ولی اگر ساخت محصول تماماً به وسیله ماشین انجام شود، افزایش تولید دراختیار 

کارگران نخواهد بود، که دراین صورت طرح تشویقی فوق کاربردنخواهدداشت.
ضمناً تا زمانی که تعداد تولید محصول درساعت، ازمیزان استاندارد تعیین شده کمترباشد، نرخ دستمزد ساخت 
یک واحد محصول متغیر خواهد بود. ولی این نرخ پس از رسیدن تولید به میزان استاندارد و یا بیشتراز استاندارد ثابت 
خواهد شد. درصورت بکارگیری، ماشین آالت جدیدی که دارای راندمان بیشتری باشند، باید در تعداد تولیداستاندارد 
ابتدا زمان  یز، درتعیین نرخ دستمزد تجدید نظرشود. برای اجرای طرح تشویقی پارچه کاری مستقیم،  ن درساعت  و 
تولید  ومیزان  زمان سنجی  دایره  به وسیله  محصول  واحد  یک  مختلف  ی  ها قسمت  ساخت  برای  الزم  وحرکت های 
استاندارد محصول درساعت به وسیله مهندسی تولید محاسبه می گردد، سپس دستمزد هرکارگر با توجه به میزان تولید 
ونرخ ساعتی دستمزد محاسبه و پرداخت می گردد. دراین قسمت به منظور توضیح بیشتر به ارائه یک مثال می پردازیم.

مثال   : دایره زمان سنجي کارخانه آزمایش،زمان الزم برای تولید یک واحد محصول را 6 دقیقه تعیین نموده 
است . نرخ دستمزد یک ساعت کارمستقیم مبلغ 1/200 ریال می باشد.

)نرخ  پارچه کاری  نرخ  استفاده کند،  مستقیم  پارچه کاری  تشویقی  از طرح  بخواهد  درصورتی که کارخانه 
دستمزد ساخت یک واحد محصول ( به صورت زیرمحاسبه می شود.

تعداد تولید یک کارگر درساعت     10=6 : 60  
1,200 : 10  =120 نرخ دستمزد ساخت یک واحد ریال   

حال اگر کارگری درساعت 14 واحد محصول تولید کند، 4 واحد اضافه تولید خواهد داشت ) 4= 10-14( و 
بنا به محاسبات فوق به ازاء هریک واحد اضافه تولید 120 ریال به او پرداخت خواهد شد. بنابراین دستمزد استحقاقی 

این کارگردرهرساعت به صورت زیر محاسبه خواهد شد.
دستمزد اضافه تولید + حداقل دستمزد ساعتی = دستمزد استحقاقی در ساعت 

   ریال 1,680= )120×4( + 1,200 = دستمزد استحقاقی درساعت
درمثال مربوط به کارخانه آزمایش، سربار ثابت کارخانه درهرساعت مبلغ 2,100 ریال فرض شده است . با ارائه 
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الف( پرسش ها
1ـ دستمزد تولیدی را تعریف کنید.

2ـ مهم ترین دالیل مربوط به کنترل هزینه حقوق ودستمزد را نام ببرید.
3ـ طبقه بندی دستمزد به چه منظور انجام می شود؟

4ـ دستمزد مستقیم ودستمزد غیرمستقیم را با ارائه یک مثال تعریف کنید.
5  ـ ادارات کنترل کننده حقوق و دستمزد را نام ببرید. ووظایف هرکدام را شرح دهید.

6  ـ زمان استاندازد وزمان عادی انجام کارراشرح دهید.
7ـ کارت اوقات کار چه موضوعی را نشان می دهد و درچه شرایطی مورد استفاده قرار می گیرد؟
8  ـ دایره حسابداری بهای تمام شده به چه منظور از اطالعات حقوق و دستمزد استفاده می نماید؟

9ـ مهم ترین وظایف دایره حسابداری بهای تمام شده را نام ببرید.
10ـ حقوق پایه را تعریف کنید.

11ـ برای محاسبه حقوق ودستمزد باید چه اطالعاتی دراختیار قرارگیرد؟
12ـ مطابق قانون، فوق العاده اضافه کاری و شب کاری چند درصد عالوه بردستمزد عادی است؟

13ـ شرایط انجام اضافه کاری را توضیح دهید.
14ـ کارروزانه و کارشبانه از چه ساعتی شروع و به چه ساعتی ختم می شود؟

15ـ فوق العاده اضافه کاری بادرنظرگرفتن دالیل انجام آن به کدام حساب ها، بدهکار می شود؟
16ـ مرخصی استحقاقی را تعریف کنید و مّدت آن را بنویسید.

17ـ به ازاء دستمزد عادی ساعات اضافه کاری کدام حساب، بدهکارمی شود؟
18ـ تعیین عیدی و پاداش کارکنان به عهده کدام سازمان است؟

19ـ نوبت کاری را تعریف کنید و درصد مربوط به فوق العاده نوبت کاری را در شرایط و ساعات مختلف بنویسید.
20ـ فوق العاده نوبت کاری به کدام حساب، بدهکارمی شود؟

مالی ذخیره  ابتدای دوره  از  پاداش کارکنان  برای عیدی و  ایام مرخصی ونیز  برای دستمزد  به چه علت  21ـ 
درنظرگرفته می شود؟

22ـ  دالیل افزایش بهای تمام شده محصول را در زمان مرخصی کارگران شرح دهید.
23ـ دستمزد ایام مرخصی کارگران خط مستقیم تولید به کدام حساب، بدهکار می شود؟

24ـ اوقات تلف شده را تعریف کنید.
25ـ دستمزد اوقات تلف شده که به عنوان دستمزد مستقیم پرداخت می شود به کدام حساب، بدهکار می گردد.

26ـ طرح های تشویقی را تعریف کنید وانواع طرح های تشویقی را نام ببرید.
27ـ شرایط اجرای یک طرح تشویقی را توضیح دهید.

28ـ طرح های تشویقی با چه اهدافی به اجرا درمی آیند . این اهداف را شرح دهید.
29ـ کسور قانونی دستمزد را تعریف کنید و سه نمونه از آنها را نام ببرید.

30ـ کسور اختیار)توافقی( دستمزد را با ارائه سه نمونه از آنها تعریف کنید.

آزمون پایانی فصل 4
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18ـ به ازای یک ساعت کار درشب، چند درصد به عنوان فوق العاده شب کاری به کارگرتعلق می گیرد؟ با 
توجه به اینکه کارگر نوبت کار نباشد.

د( %15 ج( %35    ب( 22/5 %   الف( %40   
19ـ در صورتیکه حقوق ودستمزد سه ماهه اول دوره جمعاً مبلغ 000  , 810   ,  3 ریال باشد و با توجه به اینکه 
نسبت عیدی و پاداش به جمع حقوق و دستمزد ساالنه حدود 17% برآورد شده است. چه مبلغی باید در پایان هر ماه 

به حساب ذخیره پاداش و عیدی منظور گردد؟
د( 215,900 ریال ج( 204,000 ریال  ب( 408,000 ریال  الف( 647,700 ریال 

او دراین مدت چند ساعت  اضافه کاری  داده است.  20ـ کارگری درمدت 30 روز، 210 ساعت کارانجام 
می باشد؟ با توجه به اینکه این کارگر دراین مدت چهارروز جمعه تعطیل بوده است.

الف( 8/5 ساعت               ب( 18ساعت   ج( 34 ساعت     د( 4/5 ساعت  
21ـ کارگری درمدت یک هفته 56 ساعت کارانجام داده است و 16 ساعت از کارعادی او از ساعت 22 تا 6 

صبح روز بعد بوده اگر نرخ ساعتی دستمزد او 500 ریال باشد . دستمزد استحقاقی وی چه مبلغ می باشد؟
ج( 34,000 ریال      د( 33,200 ریال ب( 33,600 ریال   الف( 400 ,34 ریال  

22ـ اگر کارگری روزجمعه کارکند و روز دیگری را به جای روز جمعه تعطیل نماید. چند درصد به عنوان 
فوق العاده به او تعلق می گیرد؟

د( %35 ج( %240   ب( %140   الف( %40   
23ـ درمهرماه سال جاری دریک واحد تولیدی مبلغ 4,720,000 ریال دستمزد مستقیم، مبلغ 980,000 ریال 
دستمزد غیر مستقیم کارخانه، مبلغ 560,000 ریال دستمزد درقسمت اداری و مبلغ 440,000 ریال دستمزد درقسمت 

توزیع و فروش پرداخت گردیده است. حق بیمه های اجتماعی سهم کارگر، چه مبلغ می باشد؟
ب( 1,340,000ریال الف( 1,541,000 ریال    

د( 469,000 ریال ج( 201,000 ریال     
24ـ دایره زمان سنجی یک واحد تولیدی زمان استاندارد برای ساختن یک واحد محصول را 6 دقیقه تعیین 
نموده است. نرخ ساعتی دستمزد 2,300 ریال می باشد. دو نفرکارگر اولي درمدت 8 ساعت 88 واحد و دومی در 
مدت 4 ساعت 48 واحد محصول تولید نموده اند دستمزد استحقاقی هرکدام درساعت چند ریال است؟ با توجه به 

اینکه دراین واحد تولیدی از طرح تشویقی پارچه کاری مستقیم استفاده می شود.
2,760 ریال ب( 2,300 ریال   2,300 ریال    الف( 2,300 ریال   
2,530 ریال د( 2,530 ریال    2,760 ریال    ج( 2,530    ریال  

25ـ دریک واحد تولیدی کارگران به صورت نوبتی کار می کنند . یک کارگر با نرخ پایه دستمزدی معادل 
440 ریال درساعت، درمدت یک هفته 44 ساعت به صورت نوبتی کارکرده درهفته مورد نظرنوبت کاري وی 

عصر و شب بوده است. دستمزد استحقاقی این کارگردرهفته موردنظر چند ریال می باشد؟
ب( 26,136 ریال الف( 21,296 ریال    

د( 23,716 ریال ج(  22,264 ریال    
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پرداخت دستمزد ایام مرخصی را دردفتر روزنامه بنویسید.
12ـ4ـ شرکت تولیدی نوبخت دارای 35 نفر کارگر می باشد. این کارگران روزانه 8 ساعت با نرخ متوسط 
دستمزدی معادل 2,000 ریال به کارمشغول می باشند. تعداد تولید روزانه یک نفر 56 واحد است . درقرارداد طرح 
تشویقی که بین کارگران وکارفرما منعقد شده، اگر هرکارگر بتواند تولید روزانه خودرا به 68 واحد برساند متوسط 

دستمزد مبلغ 2,000 ریال درساعت به 2,400 ریال درساعت تغییر خواهد نمود.
هزینه های ثابت شرکت تولیدی در دوره مالی جاری به قرارزیراست.

2,940,000   ریال هزینه استهالک ماشین آالت درهرماه  
21,168,000 ریال هزینه تعمیرونگهداری ساختمان درسال 
2,352,000   ریال هزینه حقوق مدیران تولید ماهانه   
10,584,000 ریال هزینه استهالک ساختمان کارخانه درسال 
588,000      ریال سایر هزینه های ثابت ماهانه   

ازسایر عوامل مربوط به دستمزد صرف نظرشده است.
هرسال درمحاسبات 360 روز منظور شود.

درصورت لزوم تا دورقم اعشارمحاسبه گردد.
مطلوبست :

 محاسبه بهای تمام شده یک واحد محصول
1ـ بدون استفاده ازطرح تشویقی دستمزد

2ـ با استفاده ازطرح تشویقی دستمزد
تذکر: محاسبات انجام شده، به منظور محاسبه بهای تمام شده یک واحد محصول درهردو وضعیت، دریک 

جدول ارائه گردد.
13ـ4ـ اطالعات مربوط به ساعات کار 7 نفر از کارگران شرکت سهامی کوشا در15 روز اول اردیبهشت ماه 

سال جاری، به قرارزیراست:
1ـ کارگرشماره )1( دراین مدت 88 ساعت کارعادی داشته است.

2ـ کارگرشماره )2( دراین مدت 120 ساعت کارکرده است.
بوده وروز  او روز جمعه  ازکارعادی  3ـ کارگر شماره )3( دراین مدت 120 ساعت کارکرده که 8 ساعت 

دیگری را هم به جای جمعه تعطیلی نداشته است.
4ـ کارگر شماره )4( دراین مدت 120 ساعت کارکرده است، تمام کارعادی او بین ساعت 22 تا 6 صبح روز 

بعد بوده، ولی اضافه کاری عادی درساعات 6 صبح تا 22 بوده، این کارگرغیرنوبت کاراست.
5  ـ کارگر شماره )5( نوبت کاربوده و گردش کار او دراین مدت، صبح وشب بوده است .

6  ـ کارگر شماره )6( نوبت کاربوده و گردش کاراو دراین مدت، صبح و عصروشب بوده است.
7ـ کارگر شماره )7( نوبت کاربوده وگردش کار او دراین مدت، صبح و عصر بوده است. 

8  ـ نرخ ساعتی دستمزد این کارگران 2,100ریال می باشد.
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3ـ مطابق قانون حق بیمه سهم کارگر 7% و سهم کارفرما 20% حقوق ودستمزد می باشد.
4ـ مطابق قانون حق بیمه بیکاری سهم کارفرمامعادل3% حقوق ودستمزد می باشد.

5  ـ براساس برآوردهای انجام شده نرخ دستمزد ایام مرخصی برای دستمزد مستقیم 5% و برای دستمزد غیر مستقیم 
3% می باشد، باتوجه به اینکه دستمزد ایام مرخصی کارگران درجمع حقوق ودستمزد منظور شده است  و باهمان 

درصدهای اعالم شده به قسمت های مختلف سرشکن می گردد.
6  ـ عیدی و پاداش کارگران معادل مبلغ 18,000,000 ریال درسال برآورد شده است.

7ـ طی خردادماه جمعاً مبلغ 800,000 ریال اوقات تلف شده وجود داشته است.
8  ـ درتاریخ 3/1 مانده ذخیره دستمزد ایام مرخصی مبلغ 1,620,000 ریال می باشد ودرتاریخ 3/10 به تعدادی از 
کارکنان که ازمرخصی استفاده کرده بودندمبلغ 750,000 ریال بابت دستمزد ایام مرخصی پرداخت گردیده است.

9ـ در 3/15 مبلغ 2,500,000 ریال مساعده به کارگران پرداخت شده است.
10ـ سایر کسور حقوق ودستمزد شامل اقالم زیراست:

820,000 ریال الف( مالیات حقوق ودستمزد مبلغ    
410,000 ریال ب( بدهی کارگران به صندوق اجرا مبلغ  
ج( بدهی کارگران به شرکت تعاونی مبلغ              370,000 ریال
640,000 ریال د( بدهی کارگران بابت اقساط وام مسکن مبلغ  

11ـ پرداخت حقوق ودستمزد وسایر کسور به صورت زیر انجام شده است.
3/31 پرداخت حقوق خردادماه کارگران

3/10 پرداخت حق بیمه های اجتماعی سهم کارگر وکارفرما وحق بیمه بیکاری از حساب بانک
3/20 پرداخت بدهی کارگران به شرکت تعاونی

3/22 پرداخت اقساط وام مسکن
3/25 پرداخت مالیات حقوق ودستمزد به وزارت اقتصاد ودارایی

3/28 پرداخت مبلغ 400,000 ریال به کارگران بابت بخشی از پاداش 
مطلوبست :

1ـ ثبت لیست حقوق ودستمزد خردادماه
2ـ ثبت مربوط به تسهیم دستمزد

3ـ ثبت های مربوط به پرداخت دستمزد وکسورمربوط به آن
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کنترل هزینه های سربار

هدف های رفتاری : 
درپایان این فصل از هنرجویان انتظار می رود :

1ـ هزینه های سربار و اینکه به چه دلیل هزینه های سربار باید کنترل شوند را توضیح دهند.
2ـ  سربار پیش بینی شده و لزوم برآورد آن را شرح دهند.

3ـ هزینه های واقعی سربار را با ذکر سه مثال توضیح دهند.
4ـ طبقه بندی هزینه های سربار را نام ببرند.

5ـ نحوۀ تسهیم هزینه های سربار را توضیح دهند ومبانی تسهیم را برای هر هزینه نام ببرند.
6ـ قادر به انجام تسهیم اولیه هزینه های سربار با استفاده از جدول تسهیم اولیه باشند.

7ـ تسهیم ثانویه را تعریف کنند و روش های انجام آن را نام ببرند.
8  ـ تسهیم ثانویه را به روش یکطرفه با استفاده از جدول تسهیم ثانویه انجام دهند.

9ـ دالیل و هدف های پیش بینی هزینه های سربار را شرح دهند.
10ـ نرخ جذب سربار را محاسبه نمایند.

11ـ سربارجذب شده را محاسبه کنند.
12ـ سربار جذب شده را در دفاترثبت نمایند.

13ـ هزینه های واقعی سربار را در دفاتر ثبت نمایند.
14ـ کسر یا اضافه سربار جذب شده را محاسبه نمایند.

15ـ بستن حساب کسر یا اضافه جذب سربار را باحساب یا حساب های مربوطه انجام دهند.

5فصل
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5 ـ کنترل هزینه های سربار
1ـ5ـ مفهوم هزینه سربار 

هزینه های  و  مستقیم  هزینه های  شامل،  به دودسته  می توان  را  هزینه ها  داده شد که  توضیح  قبل  های  در فصل 
غیرمستقیم طبقه بندی نمود. البته باید توجه داشت که این نحوه طبقه بندی، مانع از طبقه بندی هزینه ها به ثابت، متغیر 

ونیمه متغیرنخواهد شد.
و  نمی رسند  به مصرف  بطورمستقیم درساخت محصول  است که  هزینه هایی  از  عبارت  غیرمستقیم  هزینه های 
نمی توان آنها را به یک محصول، یک مرحله از تولید و یا یک سفارش خاصي ارتباط داد ونیز بعضی از هزینه های 

مستقیم که سرشکن کردن آنها به محصولی معین، مرحله ای از تولید و یا سفارشی خاص مقرون به صرفه نباشد.
البته باید توجه داشت، که اگر هزینه ای به صورت مستقیم به محصول سرشکن گردد،تمام آن هزینه سهم آن 
محصول خواهد بود. به عبارت دیگر، هیچ سهمی از آن هزینه به محصوالت یا مراحل دیگر تعلق نمی گیرد. ولی اگر 
هزینه ای به طور غیرمستقیم ) ازطریق تسهیم هزینه های سربار( سرشکن گردد، به صورت یکنواخت به تمام محصوالت 

سرشکن خواهد شد.
به عنوان مثال، بعضی ازهزینه هایی که با محصوالت ارتباط مستقیم ندارند، عبارتنداز:

بیکاری، هزینه  بیمه  هزینه  تأسیسات کارخانه،  و  بیمه ساختمان  هزینه  اجتماعی سهم کارفرما،  یمه های  ب هزینه 
صنعتی  برق  و  مصرفی  برق  هزینه  و  کارخانه  ساختمان  اجاره  یا  استهالک  هزینه  کارخانه،  ماشین آالت  استهالک 
کارخانه نیزدرگروه هزینه های سربار طبقه بندی می شوند. بعضی از هزینه های مستقیم هم، به علت ناچیز بودن مبلغ و 
مقرون به صرفه نبودن تسهیم، در گروه هزینه های سربار طبقه بندی می شوند، که به عنوان مثال از چسب، میخ، نخ و 

پیچ ومهره می توان نام برد.
بهای تمام شده محصول از سه عامل تشکیل می شود، که سربار ساخت یکی ازآن عوامل است، به همین جهت 

باید مانند مواد اولیه و دستمزد مستقیم، شناسایی و کنترل شود.
سربار از هزینه های غیرمستقیم مختلف تشکیل می گردد، بنابراین ابتدا باید هزینه های سربارشناسایی شوند. این 

عمل به دوصورت انجام می پذیرد:
الف( شناسایی قبل از انجام هزینه :در اکثر مؤسسات تولیدی قبل از شروع هردوره مالی، هزینه ها را پیش بینی 
یا برآورد می نمایند. این پیش بینی موجب می شود که قبل از اقدام به تولید، بهای تمام شده محصوالتی که درآینده 

ساخته می شوند، تاحدودی مشخص گردد.
ب( شناسایی بعدازانجام هزینه: این عمل درطول دوره و یا درپایان دوره مالی پس از اینکه هزینه به مصرف رسید 

انجام می شود، که به آن شناسایی هزینه های واقعی می گویند.

2ـ5ـ پیش بینی هزینه های سربار 
برآورد  یا  بینی  هزینه های سربارپیش  مالی،  دوره  ابتدای  در  معموالً  متوسط  و  بزرگ  ولیدی  ت واحدهای  در   
می شوند. این عمل با استفاده از تجربیات سال قبل و با درنظرگرفتن تغییرات احتمالی در نرخ عوامل هزینه وتغییر در 
برنامه تولید )افزایش یاکاهش میزان تولید( صورت می گیرد. پیش بینی هزینه ها دارای اهداف مختلف است، ازجمله 
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محاسبه نرخ جذب سربار، که با بکارگیری یکی از روش های متداول انجام می شود. این نرخ تا پایان دوره مالی جهت 
محاسبه سربارتمام محصوالت ساخته شده طی دوره مورد استفاده قرار می گیرد. 

اکنون به توضیح بعضی از دالیل و اهدف مهم پیش بینی هزینه های سربارمی پردازیم.
: دراکثر واحدهای  ـ 5 ـ نامعلوم بودن مبلغ بسیاری از هزینه های واقعی تاپایان دوره مالی  1ـ2
تولیدی،مبلغ واقعی تعدادی از هزینه ها تا پایان دوره مالی دقیقاً مشخص نمی شود. بعضی از این هزینه ها عبارتنداز: 

هزینه برق مصرفی و برق صنعتی وهزینه سوخت، زیرا این هزینه ها معموالً به حجم تولید بستگی دارد. 
ـ  5ـ تفاوت تعداد مقدار یا تولید واقعی با تعداد یا مقدار تولید برنامه ریزی شده درابتدای  2ـ2
دوره : در واحدهای تولیدی، پیش بینی مقدار یا تعداد تولید در ابتدای دوره مالی الزامی است. ولی معموالً به علل 
مختلف واحد تولیدی موفق به اجرای کامل برنامه تولید از پیش تعیین شده نخواهد شد. البته ممکن است درخیلی 
از اوقات هم تعداد تولید واقعی از تعداد پیش بینی شده فراتر رود. در هر دو حالت بین تعداد تولید واقعی و تعداد 

پیش بینی شده اختالف وجود خواهد داشت.
باتوجه به این تفاوت، ازآنجا که تعداد تولید واقعی از ابتدای دوره مالی مشخص نیست، نمی توان سهم هزینه 

سربار یک واحد محصول را به طوردقیق محاسبه نمود.
به طورمثال : یک واحد تولیدی باتوجه به تجربیات سال قبل و با درنظرگرفتن وضع بازار تعداد تولید کارخانه 
را 63,000 واحد پیش بینی نموده و تمام عوامل تولید را نیز با توجه به این تعداد فراهم نموده است. هزینه استهالک 
ساختمان وتأسیسات کارخانه طی دوره مالی مورد بحث مبلغ 3,150,000 ریال می باشد. در پایان دوره مالی ممکن 

است یکی از سه حالت زیر رخ دهد:
الف( تعداد تولید واقعی طی دوره با تعداد تولید پیش بینی شده در ابتدای دوره مالی برابر باشد.  پس تعداد 
تولید واقعی 63,000 واحد می باشد. دراین حالت سهم هزینه استهالک ساختمان وتأسیسات کارخانه برای یک واحد 

محصول به صورت زیرمحاسبه می شود.
ریال  50 = 63,000   ÷ 3,150,000  

ب( تعداد تولید واقعی 60,000 واحد باشد که در این صورت 3,000 واحد )60,000 - 63,000 ( کمتر از تعداد 
تولید پیش بینی شده است. پس سهم هزینه استهالک ساختمان برای یک واحدمحصول به صورت زیر خواهد بود.

                                                  ریال       52/5 = 60,000 ÷ 3,150,000
ج( تعداد تولید واقعی 70,000 واحد است که دراین حالت 7,000 واحد )63,000 - 70,000( بیشتر از تعداد تولید 
پیش بینی شده می باشد. دراین حالت سهم هزینه استهالک ساختمان برای یک واحد محصول به صورت زیر خواهد بود.

                                   ریال   45= 70,000 ÷ 3,150,000
بامطالعه مثال فوق، مشخص است که هزینه استهالک ساختمان وتأسیسات کارخانه برای دوره مالی مورد بحث 
ثابت خواهد بود. ولی سهم یک واحد محصول از هزینه استهالک ساختمان درحالت های مختلف با توجه به تغییر 

حجم تولید، متفاوت خواهد بود. این موضوع برای تمام هزینه های ثابت دوره مالی صدق می کند.
ازطرف دیگر، چون تعداد تولید واقعی از ابتدای دوره مالی مشخص نیست، نمی توان بهای تمام شده محصوالت 

تولید شده را براساس سربار واقعی درابتدای دوره مالی محاسبه نمود.
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ـ 5ـ بوجود آوردن انگیزه مقایسه در مدیران : پیش بینی هزینه های سربار که درابتدای دوره مالی  3ـ2
صورت می گیرد، تاحدود زیادی خط مشی مناسبی دراختیارمدیران قرار می دهد. به این صورت که درپایان دوره مالی 
ویادرهرزمان که الزم بدانند، می توانند بین آنچه که باید انجام می شد، یا آنچه که به صورت واقعی انجام شده مقایسه 
به عمل آورند و یا بررسی نتایج بدست آمده از مقایسه و تجزیه وتحلیل آنها،  ازنقاط ضعف واحد تولیدی آگاه شده 

وبرای دوره مالی آینده آنها را برطرف نمایند.

3ـ5 ـ طبقه بندی هزینه های سربار 
طبقه بندی هزینه های سربار موجب می شود تا مدیران واحدهای تولیدی سریع تر ودقیق تر به اهداف مورد نظر 

دست یابند. هزینه های سربار به طرق مختلف طبقه بندی می شوند که متداولترین آنها به قرار زیر است:
ـ طبقه بندی این هزینه ها به مستقیم و غیرمستقیم

ـ طبقه بندی براساس ثابت، متغیر ونیمه متغیر.
ـ طبقه بندی براساس محل انجام هزینه.

ـ 5ـ سربار مستقیم وسربار غیرمستقیم: هزینه های سربار مستقیم، به هزینه هایی گفته می شود که مستقیماً  1ـ3
به یک دایره از تولید و یا به یک ماشین مشخص ارتباط داشته باشند. هزینه های سربار مستقیم یک دایره معین از تولید 
شامل، مواد شوینده، هزینه سرپرستی دایره، دستمزد غیرمستقیم کارگران غیر تولیدی دایره و فوق العاده اضافه کاری 
کارگران آن دایره می باشد. هزینه های سربارمستقیم یک ماشین به خصوص نیز عبارتند از: هزینه استهالک ماشین، 

هزینه تعمیر و نگهداری ماشین و هزینه حقوق و دستمزدکارگران ماشین کار.
هزینه های سربار غیرمستقیم، به هزینه هایی گفته می شود که بطورمشترک توسط چند دایره تولیدی به مصرف 
می رسند. به عبارت دیگر، سربار غیرمستقیم را نمی توان مستقیماً به حساب یک دایره منظور نموده مانند، هزینه های 

مربوط به کل ساختمان کارخانه شامل هزینه )اجاره یا استهالک، حرارت مرکزی و روشنایی(.
یکی از اهداف مهم طبقه بندی هزینه های سربار به مستقیم وغیرمستقیم، تعیین سود آوری محصوالت مختلف 
و نیز مشخص کردن سهم هر دایره در سود واحد تولیدی می باشد. از سوی دیگر این نوع طبقه بندی موجب کنترل 

هرچه بهتر هزینه های سربارخواهد شد.
ـ 5 ـ سربار ثابت، متغیر و نیمه متغیر: یکی ازمفیدترین شیوه های طبقه بندی هزینه های سربار، گروه بندی  2ـ3
قیمت گذاری  تولید،  حجم  با  ارتباط  در  مدیران  تصمیم گیری  زیرا  نیمه متغیراست.  و  متغیر   ، ثابت به  هزینه ها  این 

محصوالت و کنترل هزینه ها به منظور اهداف ازپیش تعیین شده را ممکن می سازد.
 البته، باید توجه داشت که این نحوۀ طبقه بندی مانع از طبقه بندی قبلی براساس )مستقیم و غیرمستقیم( نخواهد 
شد و در بسیاری از موارد این دو طریقه طبقه بندی با یکدیگر ترکیب می شوند، اکنون با ارائه چند مثال به توضیح 

بیشترمی پردازیم:
مثال1   :  هزینه استهالک یا اجاره ساختمان کارخانه : این هزینه را می توان به دوطریق تجزیه وتحلیل کرد.

الف( این هزینه باتغییر حجم تولید )افزایش یا کاهش( تغییر نمی کند، بنابراین درگروه سربار ثابت طبقه بندی 
می شود.
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ب( چون این هزینه مربوط به تمام ساختمان کارخانه است، پس سربارغیرمستقیم دوایرمحسوب می شود.
مثال2   :  هزینه سرپرستی یک دایره یا هزینه حقوق مدیریک دایره : این هزینه را نیز می توان به دو صورت مورد 

بررسی و تجزیه وتحلیل قرارداد.
الف( این هزینه با تغییر حجم تولید )افزایش یا کاهش( تغییر نمی کند،  بنابراین برای آن دایره هزینه ای است ثابت.

ب( چون این هزینه مربوط به سرپرستی یک دایره معین است، لذا سربار مستقیم آن دایره محسوب می شود.
مثال 3  :  هزینه سوخت وروشنایی : این هزینه راهم می توان به دوصورت تجزیه و تحلیل نمود.

الف( این هزینه با تغییر حجم تولید ) افزایش یا کاهش ( تغییر می کند، بنابراین هزینه ای است متغیر.
ب( چـون این هزینه درتمـام دوایـرمختلف کارخانه مصـرف می شود لذا هزینه سربارغیرمستقیـم محسوب می گردد.
مثال4   :  هزینه فوق العاده اضافه کاری یک دایره تولیدی: این هزینه را نیز می توان به دو صورت تجزیه و تحلیل نمود.

الف( این هزینه با تغییر حجم تولید )افزایش یا کاهش( تغییر می کند، لذا سربار متغیر خواهد بود.
ب( ازآنجا که فوق العاده اضافه کاری مربوط به یک دایره معین است، پس سربار مستقیم آن دایره خواهد بود.  

نتایج حاصل از مثال های فوق به صورت زیر خالصه شده است.

جدول 5-1

نوع هزینه سربارعنوان هزینهردیف
غیرمستقیممستقیممتغیرثابتدایره تولیدی مشخصکارخانه

**استهالک ساختمان1
**سرپرستی2

**سوخت وروشنایی3

**فوق العاده اضافه کاری4

ـ  5ـ طبقه بندی براساس محل انجام هزینه : دراین طبقه بندی، هزینه های سربار به سه گروه شامل:  3ـ3
سربار ساخت، سرباراداری و تشکیالتی و سربارتوزیع وفروش تقسیم می شوند. دراین طبقه بندی امکان کنترل و تجزیه 

و تحلیل هزینه های هریک از قسمت های یاد شده به سهولت فراهم می آید.
سربار ساخت که شامل، کلیه هزینه های تولید به جزمواد اولیه ودستمزد مستقیم است، به حساب کنترل کاالی 
درجریان ساخت منظور می گردد. ولی سربار اداری وتشکیالتی و سربار توزیع و فروش که تحت عنوان هزینه های 

عملیاتی دوره مالی محسوب می شوند، درپایان دوره به خالصه حساب سود و زیان انتقال می یابند.

ـ  5  ـ هزینه های واقعی سربار 4
کلیه هزینه های غیرمستقیمی که درطول دوره مالی درواحد تولیدی یا در قسمت های دیگرآن عماًل به مصرف 

می رسند و بهای آنها نقداً پرداخت شده یا تعهد می گردد، هزینه های واقعی سربار می باشند. 
همچنین، هزینه های غیرمستقیمی که درپایان دوره مالی باانجام اصالحات شناسایی و ثبت می شوند نیز، از جمله 
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اقالم هزینه های واقعی سربارمی باشند.مانند، هزینه استهالک ساختمان و وتأسیسات، هزینه استهالک ماشین آالت و...   .
البته بایدتوجه داشت، که بسیاری از هزینه های واقعی سربار، معموالً درپایان دوره مالی شناسایی و مبلغ واقعی 
آنها مشخص می گردد. به بیان دیگر، این قبیل هزینه ها، زمانی شناسایی و مشخص می شوند که محصول تولید شده و 
هزینه ها اعم از هزینه های مستقیم وهزینه های غیرمستقیم، به مصرف رسیده اند. همچنین، درطول دوره مالی هزینه های 
پیش بینی شده سربار براساس نرخ های از پیش تعیین شده )نرخ جذب سربار( به حساب تولید )حساب کنترل کاالی 

درجریان ساخت( منظور گردیده است.
باتوجه به این مطلب، مدیران استفاده از هزینه های واقعی سربار را جهت تصمیم گیری و برنامه ریزی خالی از 
اشکال نمی دانند. دلیل عمده آن است که مبلغ واقعی بسیاری از این هزینه ها درپایان دوره مالی مشخص می شوند و 

سربار ساخت محصوالتی که قبل از پایان دوره مالی ) درطول دوره مالی( ساخته شده اند، مشخص نخواهد شد.
همچنین ممکن است درمقایسه با آنچه که می بایست انجام می شد، هزینه های واقعی دارای انحرافات مثبت یا 
منفی باشد. حتی ممکن است، پیش بینی وقوع آنها در ابتدای دوره مالی امکان پذیر نباشد. لذا درپایان هر دوره مالی، 

باید اختالف بین هزینه های واقعی سربار و هزینه های برآورده شده آن دقیقاً مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.

5ـ5ـ شناسایی و جمع آوری اقالم مربوط به هزینه های سربار
هر هزینه پس از اینکه به وقوع پیوست، دارای اسناد و مدارکی خواهد بود که این اسناد و مدارک دلیل انجام 
آن هزینه می باشد. به عبارت دیگر، بدون جمع آوری اسناد مربوط به هزینه، نمی توان از وقوع آن هزینه اطمینان حاصل 

نمود. درواقع می توان گفت که حسابداری متکی به اسناد ومدارک است.
بعضی از اسناد ومدارک مربوط به هزینه های سربارعبارتنداز: اسناد مربوط به خرید، برگ درخواست مواد وملزومات 
از انبار، کارت های ثبت اوقات کار، اسناد و مدارک مربوط به پرداخت هزینه های مختلف و یا تعهد پرداخت آنها ازقبیل: 

هزینه آب، برق، گاز وتلفن و سایر اسناد ومدارک وضمایم مربوط به آنها.
با استفاده از اسناد و مدارک یاد شده، هزینه های سربار، شناسایی، تجزیه وتحلیل و طبقه بندی خواهند شد و 

سپس جزئیات هزینه های مربوط به هر مرکز هزینه دردفتر معین هزینه منعکس می گردد.
باید دانست که مهم ترین هدف جمع آوری هزینه های سربار کارخانه، به دست آوردن اطالعات الزم جهت کنترل 

این هزینه ها می باشد. کنترل هزینه های سربار با انجام اقدامات زیر امکان پذیر خواهد بود.
الف( مقایسه هزینه های واقعی سربار با هزینه های برآورد شده در ابتدای دوره مالی، برای تعیین سطح فعالیت 

مورد نظر.
ب( گزارش اطالعات مربوط به هزینه های هردایره، به سرپرستان همان دایره.

6ـ5ـ ارتباط هزینه های سربار با مراکز هزینه 
مرکز هزینه : بخشی از یک واحد تولیدی که به ساخت محصول و یا به ارائه خدمات اشتغال داشته باشد، 
یک مرکز هزینه است. زیرا درآن بخش با صرف هزینه، تولید انجام شده و یاخدمت ارائه می گردد. به عبارت دیگر 

هردایره ای که در به وجود آوردن هزینه سهیم باشد، یک مرکز هزینه محسوب می شود.
معموالً هردایره را می توان یک مرکز هزینه دانست. اگرچه ممکن است یک دایره خود از چند مرکز هزینه 
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تشکیل شده باشد. براین اساس یک مرحله از تولید، یک سفارش و حتی یک ماشین را می توان به عنوان یک مرکز 
هزینه قلمداد نمود. هرچه تعداد مراکز هزینه بیشتر باشد، کنترل هزینه هاآسان تر و دقیق تر خواهد بود.

مراکز هزینه دریک واحد تولیدی شامل، مراکز یا دوایر تولیدی ومراکز یا دوایر پشتیبانی می باشد. 
1ـ6ـ5ـ مراکز یا دوایر تولیدی : دوایری هستند، که مستقیماً به تولید محصول اشتغال دارند. به عنوان مثال،  
ریسندگی، بافندگی، رنگرزی، یک مرکز هزینه دریک کارخانه پارچه بافی می باشند و یا دایره برش، دایره جوشکاری 

و دایره رنگرزی، یک مرکز هزینه دریک واحد تولیدی سازنده لوازم خانگی است. 
به تولید محصول اشتغال ندارند. ولی خدماتی براي  2ـ6ـ5ـ دوایر پشتیبانی : دوایری هستند، که مستقیماً 
دوایرتولیدی و دیگر دوایر پشتیبانی، انجام می دهند. به عنوان مثال، می توان از دوایری مانند، دایره کارگزینی، دایره 

تعمیرات، رستوران وحسابداری نام برد.
تفکیک مراکز هزینه به دوایرتولیدی ودوایر پشتیبانی، به منظور کنترل هرچه بیشتر هزینه های سربار و محاسبه 

هزینه های انجام شده، در هرمرکز هزینه می باشد.
پس از شناسایی هزینه های سربار وشناسایی مراکز هزینه، الزم است ارتباط هرهزینه با مراکز هزینه تعیین شود. 
به عبارت دیگر، باید نقش هر مرکز هزینه دربوجود آمدن یک هزینه مشخص گردد. درضمن، سهم هر مرکز هزینه از 
هرهزینه انجام شده محاسبه شود،که این عمل با انجام تسهیم اولیه با درنظرگرفتن مبناهای مناسب امکان پذیرخواهد بود.

7ـ5ـ تسهیم هزینه های سربار
هزینه های غیرمستقیم کارخانه، ممکن است مربوط به یک دایره معین بوده و یا به تمام دوایر ارتباط داشته باشد. 
از آنجاکه تولید محصول دردوایر تولیدی انجام می شود، با منظور نمودن هزینه های سربار به حساب دوایر تولیدی 

محاسبه بهای تمام شده محصوالت ساخته شده امکان پذیر خواهد شد.
هزینه های سربارساخت به دوصورت به دوایر سرشکن می گردد، که عبارتنداز: تسهیم مستقیم وتسهیم براساس 

مبناهای مناسب.
الف( تسهیم مستقیم : منظور از تسهیم مستقیم هزینه های سربار، سرشکن کردن هزینه هایی است که منحصراً 
به یک مرکز هزینه، اعم از دایره تولیدی یا دایره پشتیبانی مربوط می شود ودرآن دایره به مصرف می رسند. بعضی از 
این هزینه ها عبارتند از: هزینه دستمزد کارگران غیرتولیدی دایره بافندگی، هزینه سوخت و روشنایی رستوران و یا 

دایره تعمیرات کارخانه که هردودایره پشتیبانی هستند.
ب( تسهیم براساس مبناهای مناسب: تسهیم هزینه با استفاده  از مبنا، شامل کلیه هزینه هایی است که در 
دوایر مختلف کارخانه اعم ازدوایرتولیدی و دوایر پشتیبانی به صورت مشترک به مصرف می رسند. این قبیل هزینه ها 
را، اصطالحاً هزینه های عمومی کارخانه می گویند. دراین صورت، هزینه های عمومی می باید براساس مبناهای مناسب 
بین دوایری که در به وجود آمدن آنها نقش داشته تسهیم گردد. بعضی از این هزینه ها عبارتند از: هزینه استهالک 

ساختمان و تأسیسات کارخانه، هزینه عوارض نوسازی کارخانه و هزینه برق مصرفی وحرارت مرکزی کارخانه. 
قبل از تسهیم هزینه های عمومی کارخانه به دوایرتولیدی ودوایر پشتیبانی، باید مبنای مناسب شناسایی و انتخاب گردد.

انتخاب مبنایی مناسب، برای تسهیم هزینه های عمومی کارخانه به دوایراستفاده کننده از این هزینه ها، کارآسانی 
نیست وتاحدودی به شرایط واحد تولیدی ونیزبه سیستم حسابداری بهای تمام شده بستگی دارد.
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مبنایی که برای تسهیم یک هزینه، به دوایرانتخاب می شود، باید حتی االمکان به هزینه نزدیک بوده و رابطه 
منطقي با آن هزینه داشته باشد. به عبارت دیگر، برای هرهزینه مبنایی انتخاب شود که، مستقیما با آن هزینه در ارتباط 
بوده ونشان دهنده دلیل بوجود آمدن آن هزینه باشد. به بیان دیگر، با تغییر مبنا هزینه نیز تغییر کند. در صورتی که اگر 

مبنای انتخابی افزایش یابد، سهم هزینه افزایش یافته و اگر مبنا کاهش یابد، سهم هزینه نیز کاهش یابد.
هزینه  لذا،  بود.  خواهد  ناخالص  ودستمزد  حقوق   %20 معادل  کارگران،  اجتماعی  های  بیمه  هزینه  مثال1   :  
بیمه های اجتماعی کارکنان )سهم کارفرما(، برمبنای دستمزد مستقیم کارکنان به دوایرمختلف سرشکن می گردد. در 

این صورت هرچه دستمزد افزایش یابد، سهم دوایرازاین هزینه نیز افزایش خواهد یافت.
مثال2   :  هزینه استهالک یا اجاره ساختمان کارخانه، برمبنای مساحت زیربنا بین دوایرمختلف سرشکن می شود. 
زیرا این هزینه ها، با مساحت زیربنای دوایرمختلف، رابطه مستقیم دارند. به این صورت که هرچه مساحت زیربنابیشتر 

باشد، هزینه استهالک یا هزینه اجاره هم، بیشتر خواهد بود.
بعضی از هزینه های سرباردارای مبناهاي مختلفی، جهت تسهیم به دوایرمی باشند. دراین صورت باید نزدیکترین 
مبنا به آن هزینه انتخاب گردد. به عنوان مثال، هزینه استهالک ماشین آالت دارای مبناهایی از قبیل ارزش ماشین آالت، 

تعداد تولید یا ساعت کارماشین مي باشد.
هزینه های  مانند،  باشند.  تسهیم  مشترک، جهت  مبناهایی  دارای یک  هزینه  چند  است  ممکن  دیگر،  ازطرف 
مربوط به ساختمان شامل هزینه ) استهالک، اجاره وتعمیر( که مبنای تسهیم آنها، مساحت زیر بنای ساختمان می باشد.

در جدول )2ـ5( مبنای تسهیم بعضی از هزینه های سربار ارائه می گردد.

جدول 5-2
مبنای تسهیمعنوان هزینهردیف

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18

هزینه استهالک ماشین آالت
هزینه استهالک ساختمان

هزینه اجاره ساختمان
هزینه تعمیرساختمان

هزینه بیمه ساختمان و تأسیسات
هزینه بیمه ماشین آالت

هزینه سوخت وروشنایی
هزینه حرارت مرکزی

هزینه بیمه های اجتماعی
هزینه بیمه بیکاری

هزینه بیمه حوادث ناشی از کار
هزینه برق صنعتی

هزینه آب مصرفی
هزینه سرپرستی 

هزینه های رفاهی کارگران
هزینه های اداری وتشکیالتی

هزینه تعمیر ماشین آالت
هزینه حمل ونقل داخلی

تعداد تولید، ساعت کارماشین، ارزش ماشین آالت
ارزش ساختمان ومساحت زیربنا

مساحت زیربنا
برآوردهای فنی ـ  مساحت زیربنا

ارزش کارشناسی در تاریخ عقد قرارداد بیمه
ارزش کارشناسی درزمان عقد قرارداد بیمه

برآوردهای فنی ـ مساحت زیربنا
برآوردهای فنی ـ مساحت زیربنا

حقوق ودستمزد کارکنان
حقوق ودستمزد کارکنان

تعداد کارکنان
ساعت کارماشین

کنتور ـ برآوردهای فنی 
تعداد کارگران
تعداد کارگران

ساعت کارمستقیم
تعداد تولید ـ ساعت کارماشین ـ ارزش ماشین آالت

تعداد قبض های انبار ـ مقدار مواد مصرفی
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ـ 5ـ تسهیم اولیه   8
پس از شناسایی هزینه های عمومی  ومشخص شدن دوایر یا مراکز هزینه، باید هزینه های سربار، به مراکز هزینه 

سرشکن گردد. که این عمل با استفاده از مبناهای مناسب انجام می شود، این عمل را تسهیم اولیه گویند.
 به عبارت دیگر:

تسهیم اولیه عبارت است از: سرشکن کردن هزینه های غیرمستقیم به مراکز هزینه، اعم از دوایر تولیدی و 
دوایر پشتیبانی، براساس مبناهای مناسب. 

با سه ستون اصلی شامل: عنوان هزینه، مبلغ هزینه و مبنای تسهیم  از جدولی  اولیه، معموالً  انجام تسهیم  برای 
استفاده می شود.

تمام  تسهیم  از  پشتیبانی، ستونی درنظرگرفته می شود. وپس  دایره  هر  و  تولیدی  برای هردایره  دراین جدول، 
که  آید،  می  بدست  بطورجداگانه  ستون ها  از  هریک  پشتیبانی، جمع  ودوایر  تولیدی  دوایر  به  غیرمستقیم  هزینه های 

نشان دهنده سهم هردایره تولیدی و پشتیبانی ازهزینه های غیرمستقیم خواهد بود.
جدول شماره )3ـ5( نمونه از جدول تسهیم اولیه است.

جدول 3ـ5 ـ تسهیم اولیه

مبنای تسهیممبلغ هزینهعنوان هزینه
دوایر پشتیبانیدوایرتولیدی

جبالف)2()1(

جمع

همانطورکه درقسمت های قبل توضیح داده شد، هزینه های عمومی )سربار( را می توان درابتدای دوره مالی با 
توجه به تجربیات سال قبل، تغییر درنرخ عوامل هزینه وتغییر دربرنامه تولید برآورد نمود. دراین صورت هزینه های 
پیش بینی شده سربار، به جدول تسهیم اولیه درقسمت عنوان هزینه ومبلغ هرهزینه به ستون مبلغ انتقال می یابد، وبراساس 
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مبناهای مناسب، بین مراکز هزینه سرشکن می گردد. دراین صورت، نتایج حاصل از تسهیم اولیه که عبارت از، جمع 
هرستون درجدول است، هزینه های سربار هردایره تولیدی و هردایره پشتیبانی را، بطور جداگانه نشان می دهد، که این 

نتایج، تماماً برآوردی پیش بینی شده است.
ولی درپایان دوره مالی نیز، با استفاده از جدول تسهیم اولیه، هزینه های واقعی سربار به جدول انتقال یافته و مشابه 
نشان دهنده سهم  پشتیبانی سرشکن می گردد. جمع هرستون،  تولیدی و دوایر  بین دوایر  آنچه که توضیح داده شد، 

هزینه های واقعی هریک از دوایر تولیدی و هریک از دوایر پشتیبانی است.
بامقایسه جداول تسهیم اولیه )به صورت پیش بینی و به صورت واقعی( می توان، اختالف هزینه های پیش بینی شده 
و هزینه های واقعی سربار هردایره را بصورت جداگانه، محاسبه نمود و مورد تجزیه وتحلیل قرارداد. بنابراین تسهیم 
اولیه درابتدای دوره مالی یا هزینه های پیش بینی شده ودرپایان دوره مالی با استفاده از هزینه های واقعی سربار، انجام 

می شود. ودرپایان دوره هزینه واقعی سربار هردایره را، مي توان به حساب همان دایره منظور نمود.
اینک با ارائه یک مثال به توضیح بیشتری می پردازیم.

مثال   : شرکت سهامی پارس ماشین، به تولید دونوع محصول که عبارتنداز: یخچال و ماشین لباس شویی اشتغال 
دارد. این شرکت دارای دودایره تولیدی ساخت یخچال و ساخت ماشین لباس شویی و سه دایره پشتیبانی حسابداری، 
رستوران و تعمیر و نگهداری می باشد. درابتدای دوره مالی هزینه های غیرمستقیم )سربار( پیش بینی شده است. این 

هزینه ها عبارتنداز:

 1,600,000 ریال1ـ هزینه بیمه های اجتماعی
1,500,000 ریال2ـ هزینه استهالک ماشین آالت

200,000 ریال3ـ هزینه برق مصرفی 
 480,000 ریال4ـ هزینه های رفاهی کارگران

5,400,000 ریال5 ـ هزینه های اداری وتشکیالتی
1,200,000 ریال6ـ هزینه برق صنعتی

اطالعات مربوط به دوایر تولیدی ودوایر پشتیبانی جهت تسهیم هزینه های سرباربه قرارزیراست.

جدول اطالعات دوایر تولیدی و دوایر پشتیبانی

شرح
دوایر پشتیبانیدوایر تولیدی

تعمیر و  نگهداریرستورانحسابداریتولیدلباس شوییتولیدیخچال

ساعت کارمستقیم
دستمزد مستقیم
تعداد کارگران
مساحت زیربنا

تعداد تولید
ساعت کارماشین

25,600
3,660,000

114
900

12,000
24,000

20,000
2,600,000

78
700

18,000
36,000

4,800
500,000

15
160

ـ
ـ

4,000
600,000

12
40
ـ
ـ

5,600
640,000

21
200

ـ
ـ
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تذکر  : نحوه محاسبه سهم هزینه هریک از دوایرتولیدی ودوایر پشتیبانی، ازیک هزینه غیرمستقیم به صورت 
زیرخواهد بود.

     مبنای دایره × مبلغ 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ = سهم هر دایره از یک هزینه

       جمع مبنای دوایر

 
 

به عنوان مثال سهم دایره تولید یخچال از هزینه های اداری وتشکیالتی به صورت زیر محاسبه می شود: 

= سهم دایره تولیدی یخچال از هزینه های اداری و تشکیالتي
 60,000

5,400,000 × 25,600 ریال 2,304,000= 

برای انجام محاسبه و به دست آوردن سهم هردایره، از یک هزینه، باید ابتدا جمع مبنای دوایر بدست آید. 
جمع ساعت کارمستقیم دوایر 60,000 = 5,600 + 4,000 + 4,800 + 20,000 + 25,600

رقم بدست آمده، درمخرج کسررابطه فوق قرارمی گیرد.
ارائه  ماشین  پارس  سهامی  شرکت  به  مربوط  مثال  حل  سبات   محا و  اولیه  تسهیم  ازجدول  استفاده  با  اکنون، 

می گردد. ابتدا محاسبات انجام می شود.

1ـ محاسبه هزینه بیمه های اجتماعی سهم هریک از دوایر، برمبنای دستمزد
3,660,000+2,600,000+500,000+600,000+640,000=8,000,000 جمع دستمزد 

     3,660,000×  سهم دایره تولید یخچال                                                                     732,000=  
2,600,000×سهم دایره تولید لباس شویی                                                             520,000 =
500,0001,600,000×سهم دایره حسابداری                                                                        100,000=
600,0008,000,000×سهم دایره رستوران                                                                           120,000=
640,000×سهم دایره تعمیر و نگهداری                                                              128,000=

2ـ محاسبه هزینه استهالک ماشین آالت سهم هریک از دوایر
چون دوایر پشتیبانی، حسابداری، رستوران وتعمیر و نگهداری دارای ماشین آالت نیستند، پس سهمی از هزینه 

استهالک ماشین به آنها تعلق نمی گیرد. درمثال فوق، مبنای تسهیم این هزینه، تعداد تولید است.
جمع تعداد تولیدی دوایر                  30,000 = 18,000+ 12,000  
, , , ,

,
× =1 500 000 12 000 600 000

30 000
                   سهم دایره تولید یخچال                  

, , , ,
,

× =1 500 000 18 000 900 000
30 000

سهم دایره تولید لباس شویی              

3ـ محاسبه هزینه برق مصرفی سهم هریک از دوایر، برمبنای مساحت زیربنا
مترمربع جمع مساحت زیربنای دوایر       2,000 =900+700+160+40+200  

90,000=900×سهم تولیدي یخچال 
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70,000= 700×سهم تولیدي لباس شویي 
,200 000

2000
16,000= 160× سهم دایره حسابداري 
4,000=40× سهم دایره رستوراني 

20,000=200× سهم دایره تعمیر و نگهداري 
 

 4ـ محاسبه هزینه های رفاهی کارگران سهم هریک از دوایر، برمبنای تعداد کارگران 
نفرجمع تعداد کارگران     240=114+78+15+12+21  

114×سهم دایره تولید یخچال                                                                            228,000=  
78 ×سهم دایره تولید لباس شویی                                                                     156,000 =

,480 000
240

15 ×سهم دایره حسابداری                                                                              30,000=
12 ×سهم دایره رستوران                                                                                 24,000=
21 ×سهم دایره تعمیر ونگهداری                                                                    42,000=

5ـ محاسبه هزینه های اداری و تشکیالتی سهم هردایره، برمبنای ساعت کارمستقیم.
جمع ساعت کارمستقیم  60,000=25,600+20,000+4,800+4,000+5,600  

25,600×سهم دایره تولید یخچال                                                                  2,304,000=  
20/000×سهم دایره تولید لباس شویی                                                            1,800,000 =

, ,
,

5 400 000
60 000 4,800  ×سهم دایره حسابداری                                                                         432,000=

4,000 ×سهم دایره رستوران                                                                            360,000=
5,600 ×سهم دایره تعمیر ونگهداری                                                              504,000=

6ـ محاسبه هزینه برق صنعتی سهم هریک از دوایر، بر مبنای ساعت کار ماشین 
چون دوایر پشتیبانی دراین شرکت از ماشین آالت استفاده نمی کنند، هزینه برق صنعتی به آنها تعلق نمی گیرد.

جمع ساعت کارماشین                                                                          60,000=24,000+36,000
, , , ,

,
× =1 200 000 24 000 480 000

60 000
 سهم دایره تولید یخچال                                        

, , , ,
,

× =1 200 000 36 000 720 000
60 000

 سهم دایره تولید لباس شویی  
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اکنون، نتیجه حاصل از محاسبات فوق، درجدول تسهیم اولیه درج می شود.

ـ 5 ـ تسهیم اولیه جدول 4
 

مبنای تسهیممبلغ هزینهعنوان هزینه

دوایر پشتیبانیدوایر تولیدی

تولید یخچال
تولید 

لباس شویی
رستورانحسابداری

تعمیر و 

نگهداری

بیمه های اجتماعی
استهالک ماشین آالت

برق مصرفی
رفاهی کارگران

اداری وتشکیالتی
برق صنعتی

جمع

1,600,000
1,500,000
200,000
480,000

5,400,000
1,200,000

10,380,000

دستمزد مستقیم
تعداد تولید

مساحت زیربنا
تعداد کارگران

ساعت کارمستقیم
ساعت کارماشین

732,000
600,000
90,000

228,000
2,304,000
480,000

4,434,000

520,000
900,000
70,000

156,000
1,800,000
720,000

4,166,000

100,000
ـ

16,000
30,000

432,000
ـ

578,000

120,000
ـ

4,000
24,000

360,000
ـ

508,000

128,000
ـ

20,000
42,000

504,000
ـ

694/000

درجدول فوق، جمع ستون هریک از دوایر اعم از تولیدی و خدماتی نشان می دهد، برای هریک از دوایر چه 
مبلغ هزینه، در اول دوره مالی پیش بینی شده است.

چنانچه جدول تسهیم اولیه درپایان دوره مالی تهیه شود، جمع ستون هریک از دوایر نشان می دهد، درطول دوره 
مالی برای هریک از دوایر، چه مبلغ هزینه به مصرف رسیده است.

با مقایسه جدول های تسهیم اولیه که درابتدا و پایان دوره تهیه شده، اختالف هزینه پیش بینی شده و هزینه های واقعی 
هریک از دوایر، اعم از تولیدی یا پشتیبانی مشخص می گردد وامکان تجزیه و تحلیل اختالفات بوجود خواهد آمد.

9ـ5ـ تسهیم ثانویه 
مناسب  مبنایی  انتخاب  با  تولیدی  دوایر  به  پشتیبانی  دوایر  هزینه های  کردن  از، سرشکن  عبارت  ثانویه  تسهیم 

می باشد.
درقسمت های قبل توضیح داده شد، دوایر مختلف  مؤسسات تولیدی، به دودسته تقسیم می شوند، که عبارتنداز: 
دوایر تولیدی و دوایر پشتیبانی. دوایر تولیدی، ازطریق تولید وفروش محصول می توانند هزینه های انجام شده طی دوره 
راحتی با درنظرگرفتن سودی مناسب بازیافت نمایند. ولی دوایر پشتیبانی، چون محصولی تولید نمی کنند وعلت وجودی 
آنها صرفاً کمک به واحدها و دوایر تولیدی است، امکان بازیافت هزینه های خودرانخواهند داشت. ازطرف دیگر چنانچه 
واحـدهای تولیدی به طورموقت، تولید محصول را متوقف نمایند، ارائه خدمات واحدهای پشتیبانی نیز تاحدودزیادی 
متوقف خواهد شد. نتیجه اینکه واحدهای پشتیبانی مستقیماً به واحدهای تولیدی وابسته اند. پس هزینه های مصرف شده 

دردوایر پشتیبانی فقط به واحدها و دوایر تولیدی مربوط می شود.
باتوجه به دالیل ارائه شده، انجام تسهیم ثانویه الزامی به نظر می رسد. براساس تعریف تسهیم ثانویه، باید هزینه های 
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مصرف شده در دوایر پشتیبانی به نحوی به واحدهای تولیدی سرشکن گردد،که هزینه های این دوایر به صفربرسد. تا از 
طریق دوایر تولیدی، با اضافه شدن به بهای تمام شده و یا فروش محصوالت ساخته شده، بازیافت گردد. درمؤسسات 
تولیدی، دوایر پشتیبانی عالوه برارائه خدمت به واحدهای تولیدی، معموالً به یکدیگر نیز سرویس می دهند. بنابراین 
هنگام انجام تسهیم ثانویه ابتدا باید ارتباط هریک از دوایر پشتیبانی با دوایر تولیدی وسایردوایر پشتیبانی مشخص شود 

وحتی المقدور مبنایی انتخاب شود که نشان دهنده این ارتباط باشد.
به طورمثال، اگر یک واحد تولیدی دارای چند دایره تولیدی و دو دایره پشتیبانی رستوران وحسابداری باشد، 

ارتباط بین دایره پشتیبانی رستوران و دایره پشتیبانی حسابداری به این صورت خواهد بود.
دایره رستوران با تامین وتهیه غذا برای کارکنان دایره حسابداری، به این دایره سرویس می دهد.

ارائه شده  تمام شده خدمات  بهای  به خریدهای رستوران،  اسناد مربوط  تمام  باجمع آوری  دایره حسابداری، 
بوسیله رستوران را محاسبه می نماید. دراین صورت می توان گفت، این دو دایره پشتیبانی به یکدیگر به صورت متقابل 

سرویس می دهند.
برای انجام تسهیم ثانویه معموالً ازجدولی استفاده می شود که، دارای یک ستون شرح بوده ونیز برای هریک از 
دوایر تولیدی و دوایر پشتیبانی ستون های جداگانه داشته باشد. نحوه عمل به این صورت است که، ابتدا نتایج بدست 
آمده از جدول تسهیم اولیه )جمع هزینه هریک از دوایر تولیدی و دوایر پشتیبانی( دراولین سطرجدول تسهیم ثانویه 
درج می گردد، سپس با استفاده از مبنایی مناسب هزینه هردایره پشتیبانی دوایر تولیدی ودیگردوایر پشتیبانی سرشکن 

می شود. این عمل با بکارگیری یکی از روش های متداول تسهیم ثانویه انجام می شود.  

ـ 5ـ تسهیم ثانویه جدول 5 

دوایر پشتیبانیدوایرتولیدیشرح

جبالف)2()1(

هزینه هاازتسهیم اولیه
تسهیم ثانویه:

تسهیم هزینه دایره پشتیبانی الف
تسهیم هزینه دایره پشتیبانی ب
تسهیم هزینه دایره پشتیبانی ج

جمع

***

*
*
*

*****

***

*
*
*

****

**

)**(

**

*
***

)***(

**

*
*

***
)***(

دوایر  ستون  جمع  ثانویه،  تسهیم  درجدول  شده،  انجام  پشتیبانی  دوایر  هزینه های  ثانویه  تسهیم  اینکه  از  پس 
تولیدی نشان دهنده هزینه های سربارهریک ازدوایرتولیدی خواهد بود، که درهرصورت جمع هزینه های دوایر تولیدی 

درجدول تسهیم ثانویه، باجمع کل هزینه ها از تسهیم اولیه برابرمی باشد.

10ـ5ـ روش های تسهیم ثانویه
تسهیم ثانویه به روش های مختلف صورت می گیرد.علت استفاده از روش های مختلف تسهیم، مبادله سرویس 
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بین واحدهای پشتیبانی بایکدیگرمی باشد. این روش ها عبارتنداز: روش مستقیم روش یکطرفه وروش دوطرفه.
1ـ10ـ5ـ تسهیم ثانویه به روش مستقیم : دراین روش، فرض براین است که، دوایر پشتیبانی به یکدیگرسرویس 
نمی دهند ویا اگر مبادله سرویس هم صورت گیرد، آنقدرناچیز است که می توان از آن صرف نظرنموده، دراین صورت 
با استفاده از مبنایی مناسب فقط به دوایر تولیدی سرشکن  و  هزینه هریک از دوایر پشتیبانی درتسهیم ثانویه مستقیماً 
تسهیم  روش  از  حاصل  نتایج  شود،  نمی  درنظرگرفته  پشتیبانی  دوایر  متقابل  اثرخدمات  چون  روش  دراین  می گردد. 

مستقیم چندان دقیق و معقول نیست.
2ـ10ـ5ـ تسهیم ثانویه به روش یکطرفه : دراین روش، از خدمات بعضی ازدوایر پشتیبانی به دیگر دوایر 
دوایر  به  یکطرفه  به صورت  پشتیبانی،  دایره  آن  هزینه  و  نظرمی شود  بودن آن، صرف  اهمیت  به علت کم  پشتیبانی 

تولیدی وسایر دوایر پشتیبانی سرشکن می گردد.
برای  دراین روش، خدماتی را که دوایر پشتیبانی  ثانویه به روش دوطرفه )متقابل(:  3ـ10ـ5ـ تسهیم 

یکدیگر انجام می دهند به طور دقیق درنظرگرفته شده ودرمحاسبات منظورمی گردد.
پشتیبانی سرشکن  دوایر  سایر  و  دوایرتولیدی  به  پشتیبانی  هردایره  هزینه  است که،  این صورت  به  نحوه عمل 
می گردد. به همین دلیل، استفاده از تسهیم ثانویه به روش دوطرفه اگرچه نتایج دقیق وقابل قبولی به دست می دهد، ولی 

مستلزم محاسبات پیچیده و طوالنی خواهد بود.
چنانچه روش های مختلف تسهیم ثانویه با یکدیگرمقایسه شود، معلوم می شود که روش یکطرفه دارای نتایجی 
دقیق تر از روش مستقیم است و از نظرانجام محاسبات، بسیارساده تر از روش دوطرفه می باشد. به همین علت، بسیاری 
از حسابداران روش یکطرفه را بیشتر از روش مستقیم وروش دوطرفه مورد استفاده قرارمی دهند. البته، باید توجه داشت 
که نتایج حاصل از تسهیم ثانویه به روش یکطرفه، معموالً رقمی بین نتایج بدست آمده از روش های مستقیم ودوطرفه 

خواهد بود. دراین کتاب نیز فقط به توضیح روش یکطرفه می پردازیم.
تسهیم ثانویه به روش یکطرفه : بکارگیری روش یکطرفه به این شرط است که، بعضی از دوایر پشتیبانی به 
طور یکطرفه به دیگر دوایر پشتیبانی سرویس بدهند ولی از آن دوایر سرویس نگیرند  و یاچنانچه سرویس هم دریافت 
می نمایند، به لحاظ مبلغ آنقدرناچیز باشد که بتوان آن را نادیده گرفت. زیرا در یک مؤسسه تولیدی به ندرت می توان 
دایره پشتیبانی را شناسایی کردکه از سرویس متقابل دوایر پشتیبانی دیگر بی نیاز باشد. دایره پشتیبانی را که از سرویس 

متقابل دیگر دوایر بی نیازاست، دایره پشتیبانی مستقل می گوییم.
باتوجه به اینکه، دایره پشتیبانی مستقل، فقط دایره سرویس دهنده است و از سایر دوایر پشتیبانی سرویس نمی گیرد، 
درتسهیم ثانویه به روش یکطرفه،  ابتدا باید هزینه دایره پشتیبانی مستقل براساس مبنایی مناسب به دوایرسرویس گیرنده 

که شامل دوایر تولیدی وسایر دوایر پشتیبانی است سرشکن گردد تا هزینه قابل تسهیم دوایر دیگر مشخص گردد. 
به بیان دیـگر، درروش فوق، حق تقدم تسـهیم بادایره پشتیـبانی مـستقل است، به همـین صورت با سایر دوایر 
پشتیبانی برخورد می شود. یعنی دراین روش، هردایره پشتیبانی، نسبت به دایره پشتیبانی بعدی مستقل فرض می شود. 
ولی ازدایره پشتیبانی قبلی سرویس می گیرد. بنابراین هزینه هریک از دوایر پشتیبانی مطابق آنچه گفته شد، سرشکن 
مي شود، تا نهایتاً هزینه تمام دوایر پشتیبانی به دوایر تولیدی تسهیم شود. این مطلب درصورتی است که قبل از انجام 

تسهیم ثانویه بتوان دایره پشتیبانی مستقل را شناسایی نمود.
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چنانچه دایره خدماتی مستقل مشخص نباشد، دایره ای که از هزینه های تسهیم اولیه سهم بیشتری دارد، به عنوان 
دایره پشتیبانی مستقل فرض می شود. زیراهرچه یک  دایره سرویس بیشتری ارائه دهد هزینه هایش نیز بیشتر خواهد شد.
مثال   : باتوجه به اطالعات مربوط به شرکت سهامی پارس ماشین و نیزنتایج بدست آمده در جدول تسهیم اولیه 
مربوط به این شرکت، تسهیم ثانویه هزینه های دوایر پشتیبانی حسابداری، رستوران وتعمیر و نگهداری به دوایر تولیدی، 

به روش یکطرفه و بادرنظرگرفتن اطالعات اضافی در جدول تسهیم ثانویه جدول ) 6ـ5( ارائه می گردد.
اطالعات اضافی : 

1ـ دایره حسابداری به دوایر رستوران و تعمیر و نگهداری سرویس می دهد ولی از آنها سرویس نمی گیرد.
2ـ دایره رستوران به دایره تعمیرونگهداری سرویس می دهد ولی ازآن دایره سرویس نمی گیرد.

3ـ مبنای تسهیم برای دایره پشتیبانی حسابداری دستمزد مستقیم می باشد.
4ـ مبناي تسهیم هزینه دایره رستوران تعداد کارگران است.

5ـ مبنای تسهیم دایره تعمیرونگهداری ساعت کارماشین انتخاب شده است.
از جدول  استفاده  با  به روش یکطرفه  تولیدی  به دوایر  پشتیبانی  ثانویه هزینه های دوایر  تسهیم   : مطلوبست 

تسهیم ثانویه :
حل مثال   : برای انجام تسهیم ثانویه نیز ازهمان رابطه ای که درتسهیم اولیه ارائه گردیداستفاده می شود. با این 
تفاوت که درتسهیم ثانویه به جای هزینه های پیش بینی شده یا هزینه های واقعی، از نتایج بدست آمده درتسهیم اولیه 
استفاده می شود. به عنوان مثال، درتسهیم ثانویه، هزینه دایره حسابداری مبلغ 578,000 ریال است که از جدول تسهیم 

اولیه استخراج شده است، سهم این دایره شده است، محاسبات مربوط به قرارزیراست.
الف( تسهیم هزینه دایره حسابداری برمبنای دستمزد مستقیم بین واحدهای استفاده کننده 

ریال جمع دستمزد 7,500,000 = 3,660,000+2,600,000+600,000+640,000

3,660,000×سهم  تولید یخچال                                                             282,064=
________   000 ,2,600,000578×سهم  تولید لباس شویی                                                      200,373 =

7,500,000 600,000   ×سهم رستوران                                                                       46,240=
640,000    ×سهم تعمیرات ونگهداری                                                       49,323=

ب( تسهیم هزینه دایره پشتیبانی رستوران برمبنای تعداد کارگران واحدهای استفاده کننده.
 ابتدا هزینه دایره رستوران از حاصل جمع هزینه ها ازتسهیم اولیه ومبلغ دریافتی از دایره حسابداری درتسهیم 

ثانویه بدست می آید.
ریال جمع هزینه رستوران  554,240=508,000+46,240
نفر تعداد کارگران   213 = 21 + 78 + 114 

________   240 ,554 114×سهم دایره تولید یخچال                                                    296,635=
78 ×سهم  دایره تولید لباس شویی                                            202,962 =        213

21   ×سهم دایره تعمیرات و نگهداری                                          54,643=
ج( تسهیم هزینه دایره پشتیبانی تعمیرات و نگهداری برمبنای ساعت کارماشین به دوایر استفاده کننده 
24,000+36,000=60,000                                                                  جمع ساعت کارماشین 
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از  دریافتی  مبالغ  و  اولیه  درتسهیم  دایره  این  هزینه  جمع  حاصل  از  نگهداری  و  تعمیر  دایره  هزینه  باید  ابتدا 
حسابداری و رستوران درتسهیم ثانویه محاسبه شود.

                                                      ریال  797,966=694,000+49,323+54,643
________   966 ,24/000797×سهم دایره تولید یخچال                                                       319,186= 

 60,000 36/000×سهم  دایره تولید لباس شویی                                              478,780 =

اکنون محاسبات انجام شده به جدول تسهیم ثانویه جدول )6ـ5( منتقل می گردد.
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جدول تسهیم ثانویه به روش یکطرفه
جدول 6ـ5

دوایر پشتیبانیدوایرتولیدیشرح
تولید 
یخچال

تولید 
لباس شویی

تعمیرات ورستورانحسابداری
نگهداری

هزینه ها ازجدول تسهیم اولیه
تسهیم ثانویه هزینه ها:

الف( تسهیم هزینه دایره پشتیبانی حسابداری

4,434,0004,166,000578,000508,000694,000

مبلغدستمزدمستقیمدوایر

3,660,000282,064282,064تولید یخچال

2,600,000200,373200,373لباسشویی

600,00046,24046,240رستوران

640,00049,32349,323تعمیرات نگهداری

7,500,000578,000)578,000(

554,240ب( تسهیم هزینه دایره پشتیبانی رستوران
مبلغتعداد کارگراندوایر

114296,635296,635تولید یخچال
78202,962202,962لباس شویی

2154,64354,643تعمیرونگهداری
213554,240554,240

ج( تسهیم هزینه دایره پشتیبانی تعمیرات 
ونگهداری

797,966

ساعت کار دوایر
ماشین

مبلغ

24,000319,186319,186تولید یخچال
36,000478,780478/780لباس شویی

60/000797/966)797,966(

5,331,8855,048,115جمع هزینه سربار دوایر تولیدي 
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دوایر  هزینه سربار  هزینه های سربار ساخت، تخصیص  تسهیم  مراحل  از  مرحله  سربار: آخرین  نهایی  تسهیم 
تولیدی به محصوالت یا خدمات می باشد که تسهیم نهایی سربار نامیده می شود به این منظور جمع هزینه های سربار 
هریک از دوایر تولیدی بر مبنای جذب سربار آن دایره تقسیم می شود تا نرخ جذب سربار به دست می آید، نرخ جذب 

سربار به دست آمده مالک تسهیم نهایی هزینه های سربار هر دایره به تولیدات آن دایره خواهد بود. 

11ـ5 ـ چرا هزینه های سربار در ابتدای دوره مالی برآورد می شوند
در مؤسسات تولیدی که درابتدای دوره مالی وحتی قبل از شروع دوره، هزینه های سربار را برآورد می نمایند، 
تسهیم اولیه وتسهیم ثانویه باتوجه به هزینه های پیش بینی شده درابتدای دوره مالی، به منظور رسیدن به چهار هدف، به 

شرح زیر انجام می شود:
الف( محاسبه نرخ جذب سربارهریک از دوایرتولیدی

ب( محاسبه سربارجذب شده هردایره تولیدی و یا سربار جذب شده بوسیله هرمحصول
ج( مقایسه سربار جذب شده وسربار واقعی در پایان دوره مالی

د( محاسبه اضافه یا کسرسرباردرپایان دوره مالی 
همانطور که در قسمت های قبلی توضیح داده شده، هزینه های واقعی سرباردرطول دوره مالی هم زمان بامصرف 
آنها در دفاتر ثبت می گردد. درپایان دوره مالی پس از شناسایی وثبت تمام هزینه های واقعی سربار، تسهیم اولیه و 
تسهیم ثانویه با استفاده از هزینه های واقعی انجام می شود. نتایج به دست آمده از تسهیم اولیه و به خصوص از تسهیم 
با  نتایج، ضمن ثبت در دفتر روزنامه،  این  از دوایرتولیدی خواهد بود.  ثانویه نشان دهنده سهم سربار واقعی هریک 

سربارساخت جذب شده بوسیله هریک از دوایر تولیدی، مقایسه می گردد.
البته درمؤسسات تولیدی که درابتدای دوره مالی هزینه های سربار را پیش بینی نمی کنند نیز، باید تسهیم اولیه و 

تسهیم ثانویه درپایان دوره مالی، به منظور سرشکن کردن هزینه های واقعی سربار به محصوالت ساخته شده، انجام شود.
نرخ  محاسبه  مالی،  برآوردهزینه های سرباردرابتدای دوره  اهداف  از  یکی  ر:  نرخ جذب سربا 1ـ11ـ5 ـ 
جذب سربار می باشد. زیرابرای محاسبه بهای تمام شده محصوالت ساخته شده، ابتدا باید بهای تمام شده عوامل مؤثر 
درآن که عبارت از مواد اولیه، دستمزد مستقیم وسربارساخت است محاسبه گردد. دو عامل اول، یعنی مواد اولیه و 

دستمزد مستقیم را می توان با استفاده از مبلغ واقعی آنها به حساب بهای تمام شده کاالی ساخته شده منظور نمود.
مبلغ واقعی مواد اولیه مصرف شده، با استفاده از حواله های انبار و سایراسناد و مدارک محاسبه و به حساب 

کنترل کاالی درجریان ساخت منظور می گردد.
مبلغ واقعي دستمزد مستقیم نیز با استفاده از لیست دستمزد و کارت اوقات کار، محاسبه مي گردد و به حساب 

کنترل کاالي در جریان ساخت منظور مي گردد. 
ولی مبلغ واقعی بسیاری از هزینه های سربار، تاپایان دوره مالی مشخص نمی شود. لذا به منظور اضافه نمودن 
هزینه های سربار به بهای اولیه محصوالت ساخته شده، ناچار باید هزینه های سربار در ابتدای هر دوره مالی برای همان 
دوره پیش بینی شود و با استفاده از یک روش متداول نرخ جذب سربار برای یک دوره مالی محاسبه گردد. این نرخ را 
نرخ از پیش تعیین شده سربار نیز می گویند. نرخ جذب سربار به منظور محاسبه سربارمحصوالتی است، که طی دوره 
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مالی ساخته می شوند و به حساب کنترل کاالی در جریان ساخت، منظور می گردد. برای محاسبه نرخ جذب سربار، 
می توان از مبناهای مختلف استفاده نمود، ازجمله:

درصدی از مواد اولیه مصرفی، درصدی ازدستمزد مستقیم، درصدی از بهای اولیه، ساعت کارمستقیم، ساعت 
کارماشین وتعداد تولید. البته، هریک از این مبناها، دارای معایب ومزایایی است و درشرایط مشخصی از تولید کاربرد 

دارند، ولی یکی از ساده ترین ومناسب ترین آنها، ساعت کار مستقیم است.
به  سربار  شده  تعیین  پیش  از  نرخ  از  بااستفاده  شده  سرباربرآورده  تخصیص  از،  سربارعبارت  بنابراین، جذب 

محصوالت یا سفارشاتی است که طی دوره مالی ساخته می شوند.
درابتدای هردوره مالی، باید مقدار یا تعداد تولید برای آن دوره پیش بینی شود. سپس، با درنظرگرفتن تعداد 
با  ثانویه،  اولیه وتسهیم  انجام تسهیم  با  یز برآورد گردد. سپس،  تولید پیش بینی شده و سایر عوامل هزینه های سربارن
بکارگیری نتایج بدست آمده ازتسهیم ثانویه واستفاده از یک مبنای مناسب، نرخ جذب سربارهریک از دوایر تولیدی 

بطورجداگانه محاسبه گردد.
برآورد هزینه ها  لذا، دقت در  ارتباط مستقیم دارد.  برآورد و پیش بینی هزینه های سربار  با  نرخ جذب سربار، 
موجب می شود که نرخ جذب سربار دقیق تر و مطمئن تر محاسبه شود. همانطور که قباًل هم اشاره شد، نرخ جذب 
سربار رابراساس مبناهای مختلف محاسبه می نمایند. یکی از مناسب ترین و معقول ترین این مبناها ساعت کار مستقیم 
است. استفاده از ساعت کارمستقیم به عنوان مبنا به این دلیل است که، معموالً هزینه های سربار هردایره، هرسفارش هر 
مرکز هزینه ویا هرمحصول با ساعت کارمستقیم انجام شده ارتباط مستقیم خواهد داشت. بنابراین هرچه ساعت کار 

انجام شده بیشتر باشد، انتظارمی رود هزینه های سربار نیز بیشتر شود.
ـ 5 ـ محاسـبه نرخ جذب سربار برمبنای ساعت کارمستقیم : بیشتر واحدهای تولیدی، ساعت  2ـ11
کارمستقیم را مبنای محاسبه نرخ جذب سربارقرارمی دهند، زیرا استفاده از این مبنا تاحدود زیادی خالی از اشکال بوده 

و در اکثر موارد برای محاسبه نرخ جذب سربار عملی وقابل اعتماد به نظرمی رسد.
برای محاسبه نرخ جذب سربار، ابتداباید ساعت کارمستقیم هریک از دوایر تولیدی با درنظرگرفتن برنامه از پیش 
تعیین شده تولید )یعنی تعداد یا مقدارتولید مورد انتظار( و استانداردهای تولید برآورد شود. سپس نتایج بدست آمده از 
تسهیم ثانویه )جمع هزینه های برآورد شده هر دایره تولیدي( برساعت کارمستقیم پیش بینی شده آن دایره تقسیم گردد. 
براین اساس، برای هریک از دوایرتولیدی، نرخ جذب سربارجداگانه محاسبه خواهد شد. نرخ بدست آمده از ابتدای دوره 
مالی تا پایان دوره، مالک محاسبه سربارساخت محصوالتی است، که طی دوره درآن دایره ساخته شده اند. این نرخ از 

رابطه زیر به دست می آید: 

سربار ساخت برآورد شده
                                                                          

                 ______________________ = نرخ جذب سربار 
                                                                          ساعت کار مستقیم برآورد شده 

تنها اشکالی که به روش فوق وارد می شود، این است که اگر دریک واحد تولیدی تمام یا قسمتی از محصول 
با استفاده از ماشین ساخته شود، این نرخ برای کارانجام شده بوسیله ماشین کاربرد ندارد. دراین صورت باید یک نرخ 
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جذب سربار جداگانه براساس ساعت کارماشین محاسبه گردد.
ثانویه به  ارائه شده درشرکت سهامی پارس ماشین ونتایج بدست آمده از تسهیم  به اطالعات  باتوجه  مثال   : 
زیر  به صورت  لباس شویی  ماشین  وتولید  لیدیخچال  دوایرتو برای  سربار،  جذب  نرخ  6ـ5(  )جدول  یکطرفه  روش 

محاسبه می شود.
                  

5 ,331, 885   _________
نرخ جذب سربار دایره تولید یخچال ریال                   208/2767 =      25,600

                            
5 ,048, 115   _________

نرخ جذب سرباردایره تولید ماشین لباسشویی ریال        252/4057 =     20,000

3ـ11ـ5  ــ محاسبه سربارساخت جذب شده : همانطور که قباًل هم اشاره شد، محصوالتی که درطول 
دوره مالی دردوایر تولیدی ساخته می شوند، دارای سه عامل تولید جهت محاسبه بهای تمام شده می باشند، که عبارتنداز: 
مواد اولیه ) مواد مستقیم( کاریادستمزد مستقیم و سربارساخت. مواد و دستمزد را می توان با بدست آوردن اطالعات 
موردنیاز به صورت واقعی محاسبه و دربهای تمام شده محصول منظور نمود، ولی سربار ساخت راباید در ابتدای دوره 
برآورد و با محاسبه نرخ جذب سربار، مبلغ سربار ساخت هر محصول را که به آن سربارساخت جذب شده می گویند، 

محاسبه وبه بهای تمام شده محصول اضافه کرد.
سربار ساخت جذب شده، از حاصل ضرب مبنای واقعی هر محصول درنرخ جذب )نرخ از پیش تعیین شده( 
سربار بدست می آید. به عنوان مثال، اگر مبنای محاسبه نرخ جذب سربار، ساعت کارمستقیم انتخاب شده باشدساعت 
کار مستقیم واقعی انجام شده برای ساخت هرمحصول، درنرخ جذب سربار، ضرب می شود. حاصل آن، سربار ساخت 

جذب شده محصول خواهدبود.
نرخ جذب سربار × مبنای واقعی هر محصول = سربارساخت جذب شده 

و چنانچه مبنای محاسبه نرخ جذب سربار، ساعت کارمستقیم باشد خواهیم داشت:

 نرخ جذب سربار × ساعت کارمستقیم واقعی ساخت هرمحصول = سربار ساخت جذب شده

درمثال شرکت پارس ماشین، اگربرای ساختن یک دستگاه یخچال 25 ساعت وبرای ساختن یک دستگاه ماشین 
لباس شویی 30 ساعت کارمستقیم به صورت واقعی انجام شده باشد.

سربارساخت جذب شده هرکدام به صورت زیرمحاسبه می شود.
سربار ساخت جذب شده یک دستگاه یخچال               ریال                                5,207 = 208/2767× 25
ریال                                7,572 = 252/4057× 30 سربارساخت جذب شده یک دستگاه لباس شویی          

12ـ5  ـ ثبت هزینه های سربار 
ثبت  واقعی سربار،  ثبت هزینه های  ثبت سربارساخت جذب شده،  به هزینه های سربارشامل،  مربوط  ثبت های 

کسر یا اضافه سربارجذب شده وثبت مربوط به بستن حساب کسر یا اضافه جذب سربارمی باشد.
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1ـ12ـ5  ـ ثبت سربار ساخت جذب شده : درسیستم هزینه یابی مرحله ای، سربارساخت جذب شده برای 
یک واحد محصول محاسبه نمی شود، زیرا محصوالت تولید شده مشابه می باشند. بنابراین دراین سیستم سربارساخت 

جذب شده معموالً برای یک دایره از تولید و یا برای گروهی از محصوالت محاسبه می شود.
ولی درسیستم هزینه یابی سفارشات، سربارساخت جذب شده را برای یک سفارش و یا برای سفارشات مشابه 

محاسبه می نمایند.
ثبت سربارساخت جذب شده به این صورت است که، معادل مبلغ سربار ساخت جذب شده، حساب کنترل 

کاالی درجریان ساخت، بدهکار و در مقابل، حساب کنترل سربار ساخت به همان مبلغ، بستانکارمی گردد.
 کنترل کاالی درجریان ساخت   ×××

 کنترل سربار ساخت                      ×××
ثبت سربارساخت جذب شده 

مثال   : اگر درشرکت پارس ماشین، ساعت کارواقعی انجام شده دردایره تولید یخچال برای ساختن تعدادی 
از  محصول 1,500 ساعت ودردایره تولید ماشین لباس شویی 1,750 ساعت باشد، سربارساخت جذب شده هریک 

دوایر به صورت زیر محاسبه ودردفتر روزنامه ثبت می گردد.
  سربار جذب شده دایره تولید یخچال                                          ریال      312,415=208/2767× 1/500
سربار ساخت جذب شده دایره لباس شویي                                    ریال       441,710=252/4057× 1/750

 کاالی درجریان ساخت ) یخچال (                        312,415
                  کنترل سربارساخت ) یخچال (                                                   312,415

ثبت سربار ساخت جذب شده دایره تولید یخچال 

   کاالی درجریان ساخت ) لباس شویی (                   441,710
کنترل سربار ساخت )لباس شویی(                                                                441,710

ثبت سربارساخت جذب شده دایره تولید ماشین لباس شویی

تذکر  : ثبت های فوق درصورتی انجام می شود که برای هریک دوایر تولیدی حساب جداگانه کاالی در جریان 
ساخت وبرای هزینه های سربارساخت هریک از دوایر تولیدی، حساب جداگانه سربارساخت درنظر گرفته شود.

ولی اگر برای تمام دوایر تولیدی فقط یک حساب کنترل کاالی درجریان ساخت وبرای سربار ساخت این 
دوایر نیز فقط یک حساب کنترل سربارساخت دردفتر کل افتتاح شود، ثبت مربوط  به سربار ساخت جذب شده به 

صورت زیر خواهد بود.
کنترل کاالی درجریان ساخت                 754,125

کنترل سربار ساخت                     754,125
ثبت سربار ساخت جذب شده دوایر تولیدی
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باتوجه به ثبت فوق، باید دردفترمعین برای هریک از دوایر تولیدی یک حساب کاالی درجریان ساخت و یک 
حساب سربار ساخت درنظرگرفته شود.

2ـ12ـ5  ـ ثبت هزینه های واقعی سربار: هزینه های واقعی سربار درطول دوره مالی به تدریج به مصرف 
می رسند و درتاریخ های مصرف، دردفتر روزنامه، کل و معین ثبت می شوند. به این صورت که به ازاء هزینه های 
واقعی انجام شده، حساب کنترل سربار ساخت، بدهکارمی شود و در دفتر معین هزینه، نیز به حساب تک تک هزینه ها 

انتقال می یابند.
ثبت سند حسابداری مربوط به هزینه های واقعی سربار به قرارزیراست.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــدفتر کل ـــــــــــــــــــــــــدفتر معین

بستانکاربدهکار

  ××××کنترل سربار ساخت

××هزینه استهالک ساختمان

×هزینه استهالک ماشین آالت

××هزینه سوخت و برق مصرفی

×هزینه بیمه 

××پیش پرداخت ها                                                                                        

×استهالک انباشته ساختمان

××حساب های پرداختی)حساب صندوق یا بانک(

××بیمه های اجتماعی پرداختنی

ثبت هزینه های واقعی انجام شده سربار

مثال   :
برای  جاری  مالی  دوره  طی  ماشین،  پارس  سهامی  شرکت  واقعی  غیرمستقیم  هزینه های  به  مربوط  اطالعات 
دوایرتولیدیخچال وماشین لباس شویی جمعاً 886,500 ریال می باشد. بافرض اینکه، پس از انجام تسهیم اولیه و تسهیم 
ثانویه درپایان دوره مالی با استفاده از هزینه های واقعی سربار، سهم دایره تولید یخچال ودایره تولید ماشین لباس شویی 

مطابق جدول )7ـ5( محاسبه شده باشد. نحوه ثبت هزینه های واقعی سربار به قرار زیر است.
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ـ  5 جدول 7

دایره تولید لباسشوییدایره تولید یخچالمبلغ هزینهعنوان هزینه

هزینه بیمه های اجتماعی
هزینه استهالک ماشین آالت

هزینه برق مصرفی
هزینه های رفاهی کارگران

هزینه های اداری وتشکیالتی
هزینه برق صنعتی

جمع

120,000
194,500
112,000
190,000
170,000
100,000
866,500

75/000
82/500
61,000
82,000
80,000
65,000

445,500

45,000
112,000
51,000

108,000
90,000
35,000

441,000

ثبت هزینه هاي واقعي سربار دوایر تولیدي به صورت زیر است.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــدفتر کل ـــــــــــــــــــدفتر معین

بستانکاربدهکار
445/500کنترل سربار ساخت یخچال                                                                                                             

75,000هزینه بیمه اجتماعی
82,500هزینه استهالک ماشین آالت

61,000هزینه برق مصرفی
82,000هزینه های رفاهی کارگران

80,000هزینه های اداری وتشکیالتی
65,000هزینه برق صنعتی

82,500حساب استهالک انباشته ماشین آالت
363,000حساب صندوق )بانک(

ثبت سربار واقعی دایره تولید یخچال
441,000کنترل سربار ساخت لباس شویی

45,000هزینه بیمه اجتماعی
112,000هزینه استهالک ماشین آالت

51,000هزینه برق مصرفی
108,000هزینه رفاهی کارگران

90,000هزینه اداری وتشکیالتی
35,000هزینه برق صنعتي 

112,000استهالک انباشته ماشین آالت
صندوق یا بانک

 ثبت سربارواقعی دایره تولیدي لباس شویي
329,000
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13ـ5ـ محاسبه کسر یا اضافه سربارجذب شده 
به  )نرخ جذب سربار(  تعیین شده  پیش  از  نرخ  با  تولیدی،  دوایر  از  مالی سربار ساخت هریک  درطول دوره 

محصوالت سرشکن می گرددومعادل سربار ساخت جذب شده، حساب کنترل سربار ساخت، بستانکارمی شود.
درپایان دوره مالی، هزینه های واقعی انجام شده طی دوره، باید به دوایر تولیدی ودوایر پشتیبانی تسهیم شود، 
)تسهیم اولیه( سپس هزینه های دوایر پشتیبانی نیز به دوایر تولیدی سرشکن می گردد )تسهیم ثانویه(. نتیجه تسهیم ثانویه 
هزینه های واقعی سربار، نشان دهنده سربارساخت واقعی هریک از دوایر تولیدی می باشد ومعادل سربارساخت واقعی 

هردایره تولیدی حساب کنترل سربارساخت، بدهکارمی شود.
مانده حساب کنترل سربارساخت هریک ازدوایر تولیدی، نشان دهنده کسریا اضافه جذب سربار آن دایره می باشد. 
باشد.  بدهکار  مانده  بستانکارباشد. اگر حساب کنترل سربار ساخت دارای  بدهکاریا  این حساب ممکن است،  مانده 
معلوم می شود که سربارساخت واقعی آن دایره بیشتر از سربارساخت جذب شده بوده که دراین صورت کسرجذب 

سربارخواهیم داشت.
اگر حساب کنترل سربارساخت دارای مانده بستانکار باشد، به این معناست که سربار ساخت واقعی، کمتر از 

سربار ساخت جذب شده بوده که دراین صورت اضافه جذب سربار خواهیم داشت.

کسر جذب سربار = سربار جذب شده >     سربار واقعی
اضافه جذب سربار = سربار جذب شده <    سربار واقعی

پس از محاسبه کسر یا اضافه جذب سربار مبلغ بدست آمده به حساب کسر یا اضافه جذب سربار انتقال می یابد 
و به این ترتیب، حساب کنترل سربارساخت بسته می شود. ثبت های مربوط به صورت زیرارائه می گردد.

کنترل سربار ساخت                   ××
          کسر یا اضافه جذب سربار                            ××

ثبت اضافه جذب سربارساخت
               کسر یا اضافه جذب سربار     ×

× کنترل سربارساخت                              
ثبت کسر جذب سربارساخت

کسر یا اضافه جذب سربار در پایان هرماه، پایان هرسه ماه، پایان هرشش ماه قابل محاسبه است، ولی محاسبه آن 
درپایان دوره مالی الزامی است.

کسر یا اضافه جذب سربار از تفاوت سربار واقعی و سربار جذب شده محاسبه می گردد:
حساب کسر یا اضافه جذب سربارحسابی است موقت، لذا باید درپایان دوره مالی بسته شود. برای بستن این 

حساب  دو روش زیر ارائه می گردد.
الف( چنانچه مانده حساب کسر یا اضافه جذب سربار،مبلغ قابل مالحظه ای نباشد، این حساب درپایان دوره 
مالی با حساب بهای تمام شده کاالی فروش رفته بسته می شود، به این صورت که اگر اضافه جذب سرباروجود داشته 
باشد، مانده این حساب، بستانکار است و چنانچه کسرجذب سرباروجودداشته باشد، مانده این حساب، بدهکار خواهد 
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بود. ثبت های مربوط به بستن حساب کسریا اضافه جذب سربار به قرارزیراست.
1ـ کسر یا اضافه جذب سربار               ××

بهای تمام شده کاالی فروش رفته                   ××  
ثبت بستن حساب کسر یا اضافه جذب سربار )بابت اضافه جذب (

2ـ بهای تمام شده کاالی فروش رفته              ×
               کسریا اضافه جذب سربار                   ×

ثبت بستن حساب کسر یا اضافه جذب سربار )بابت کسرجذب (

باتوجه به نحوۀ بستن حساب کسر یا اضافه جذب سرباروپس از انتقال مانده این حساب به حساب بهای تمام 
شده کاالی فروش رفته، قیمت تمام شده کاالی فروش رفته که باسربارجذب شده محاسبه گردیده بود به قیمت تمام 

شده یا سربارواقعی تبدیل خواهد شد.
مبلغ  این  باید  باشد،  قابل مالحظه ای  مبلغ  دوره  درپایان  سربار  اضافه جذب  مانده حساب کسریا  چنانچه  ب( 
متناسب با مانده حساب کنترل کاالی درجریان ساخت ومانده حساب موجودی کاالی ساخته شده درپایان دوره و نیز 

بهای تمام شده کاالی فروش رفته، بین این سه حساب سرشکن گردد.
مثال   :  باتوجه به اطالعات شرکت سهامی پارس ماشین و بادرنظرگرفتن محاسبات انجام شده مقایسه سربارواقعی 
وسربارجذب شده هریک از دوایر تولیدی این شرکت و نیز نحوه محاسبه کسریا اضافه جذب سربار دراین شرکت به 

صورت زیرارائه می شود.
کسر جذب سربار دایره تولید یخچال         133,085=312,415ـ 445,500

710= 441,000ـ 441,710 اضافه جذب سربار دایره تولیدلباس شویی  
اضافه جذب سرباردوایرتولیدی                  132,375=710ـ 133,085

کسر یا اضافه جذب سربار                             133,085
                  کنترل سربار دایره تولید یخچال                                 133,085

بستن حساب کنترل سربار دایره تولید یخچال

کنترل سربار دایره تولید لباس شویي            710
کسر و یا اضافه جذب سربار                                                       710

بهاي تمام شده  کاالي فروش رفته                                132,375
کسر یا اضافه جذب سربار                                                               132,375

بستن حساب کسر یا اضافه جذب سربار 
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پس از انتقال ثبت های دفتر روزنامه به دفترکل خواهیم داشت.

حساب کنترل سربارساخت دایره تولید یخچال

        445,085
ــــــــــــــــ
445,085

                 312,415
ــــــــــــــــ133,085   

44,085
             

حساب کنترل سربارساخت دایره تولید لباس شویي
        441,000

ــــــــــــــــ           710
441,710

                    441,710
ــــــــــــــــ
441,710

حساب کنترل کسر با اضافه جذب سربار

        133,085
   133,085
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

                 710     
ــــــــــــــــــــــــــــــــ132,375   

حساب بهاي تمام شده کاالي فروش رفته 

     ×××××       
ــــــــــــــــــــــــــــــ132,375   

                 

باتوجه به مثال فوق، معلوم می شود که حساب کنترل سربارساخت نیز حسابی است موقت، درقسمت بدهکار این 
حساب، هزینه های واقعی سربار ودرقسمت بستانکاراین حساب سربارساخت جذب شده ثبت می گردد. به عبارت دیگر، 
تمام هزینه های واقعی سربار به حساب کنترل سربارساخت، بدهکارشده وسربارساخت جذب شده به حساب کنترل سربار 

ساخت، بستانکارمی گردد. مانده حساب کنترل سربار ساخت حاکی از کسر یا اضافه جذب سربارخواهد بود.

کنترل سربار ساخت
سربار ساخت جذب شده                 ــــــــــــــــــــــ××××    هزینه هاي واقعي سربار    

کسر جذب سربار
××××     

ــــــــــــ ــــــــــــ          × 
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         الف( پرسش ها
1ـ هزینه های سرباررا تعریف کنید و چهار مثال ارائه دهید.

2ـ سربارمتغیررا تعریف کنید و اثرسربارمتغیر بر بهای تمام شده، یک واحد محصول را توضیح دهید ودومثال 
هم ارائه نمایید.

3ـ سربارثابت دارای چه ویژ گی های مشخصی است؟
4ـ اثر سربار ثابت هریک واحد محصول را با ارائه دومثال شرح دهید.

5  ـ تسهیم اولیه را تعریف کنید و زمان انجام آن را شرح دهید.
6  ـ تسهیم ثانویه را تعریف کنید و زمان انجام آن را توضیح دهید.

7ـ دوایر فعال در یک واحد تولیدی را نام ببرید و سه نمونه از هرکدام را به عنوان مثال بنویسید.
8  ـ هدف از برآورد هزینه های سربار را توضیح دهید.

9ـ هزینه های سربار با استفاده از کدام عوامل برآورد می شوند، آنها را نام ببرید.
10ـ تسهیم اولیه به چه علت انجام می شود و از نتایج بدست آمده درآن به چه منظور استفاده می شود؟

11ـ تسهیم ثانویه به چه علت انجام می شود و از نتایج این تسهیم به چه منظوراستفاده می شود؟
12ـ زمان ساخت محصول چه اثری برهزینه های سربار ثابت خواهد داشت؟

13ـ نرخ جذب سربار به چند روش محاسبه می گردد؟ توضیح دهید.
14ـ مناسب ترین مبنای محاسبه نرخ جذب سربار کدام است؟ شرح دهید.

15ـ پنج عنوان هزینه را با ارائه مبنای مناسب آنها نام ببرید.
16ـ مفهوم جذب سربارچیست؟

17. سربارساخت جذب شده را تعریف کنید.
18ـ هزینه های غیرمستقیم به لحاظ محل مصرف به چند گروه طبقه بندی می شوند؟ آنها را نام ببرید.

19ـ علل کسر یا اضافه جذب سربار راشرح دهید و سه نمونه را ارائه دهید.
20ـ کسر یا اضافه جذب سربارچه زمان به وجود می آید؟

21ـ حساب کسر یا اضافه جذب سربار با چند روش و به کدام حساب ها بسته می شود؟
22ـ آیا ممکن است سربار ثابت، افزایش یا کاهش یابد توضیح دهید.

23ـ درچه شرایطی کسر یا اضافه جذب سربار صفرمی باشد؟ شرح دهید.
24ـ مبنای تسهیم هزینه های اداری وتشکیالتی وهزینه بیمه بیکاری را نام ببرید.

25ـ اگر تولید کاهش یابد بهای تمام شده یک واحد محصول چه تغییری خواهد داشت ؟ باذکریک مثال آن 
را شرح دهید.

ب( پرسش های چهارگزینه ای
1ـ هزینه استهالک ساختمان یک دایره تولیدی چگونه هزینه ای است؟

د( ثابت مستقیم ج( متغیر غیرمستقیم   ب( ثابت غیرمستقیم  الف( متغیر مستقیم   

آزمون پایانی فصل 4
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2ـ هزینه حقوق مدیر تولید چگونه هزینه ای است؟
د( ثابت مستقیم ج( ثابت غیرمستقیم  ب( متغیر مستقیم   الف( متغیر غیرمستقیم   

3ـ تسهیم اولیه عبارت است از:
الف( سرشکن کردن هزینه های دوایر پشتیبانی به دوایر تولیدی  

ب( تسهیم هزینه های مستقیم به دوایر تولیدی ودوایر پشتیبانی  
ج( سرشکن کردن هزینه های دوایر تولیدی به دوایر پشتیبانی  

د( تسهیم هزینه غیرمستقیم به دوایر تولیدی ودوایر پشتیبانی  
4ـ تسهیم ثانویه عبارت است از: 

الف( سرشکن کردن هزینه های دوایر تولیدی به دوایر پشتیبانی  
ب( سرشکن کردن هزینه های دوایر تولیدی به محصوالت ساخته شده  

ج( سرشکن کردن هزینه های دوایر پشتیبانی به دوایر تولیدی  
د( سرشکن کردن هزینه های مستقیم دوایر پشتیبانی به دوایر تولیدی   

5 ـ کدام یک از این هزینه ها براساس ساعت کار مستقیم، به عنوان مبنا قابل تسهیم می باشد؟
ب( هزینه رفاهی کارگران الف( هزینه بیمه های اجتماعی     

د( هزینه استهالک ماشین آالت ج( هزینه های اداری وعمومی     
6ـ مهم ترین مبنای تسهیم هزینه استهالک ماشین آالت کدام است؟

ب( تعداد تولید الف( مساحت اشغالی ماشین     
د( تعداد ماشین ها ج( ساعت کارماشین      

7ـ برای ساختن یک واحد محصول به ترتیب 9 کیلو مواد به نرخ 80 ریال، 3 ساعت کارمستقیم به نرخ 70 ریال 
و سربارساخت به نرخ 40 ریال درساعت به مصرف می رسد. بهای تمام شده 20 واحد از این محصول چند ریال 

می باشد؟
ج( 18,600 ریال                د( 21,000 ریال ب( 23,400 ریال   الف( 19,400 ریال   

به کار مي باشند، در  نفر کارگر روزانه 8 ساعت و در طول سال 240 روز مشغول  8  ـ در یک کارخانه 40 
ابتداي دوره مالي، هزینه هاي سربار مبلغ 13,824,000 ریال برآورد شده است، نرخ سربار  صورتي که بدانیم در 

کدام است؟ 
ب( 1,440 ریال               ج( 180 ریال    د( 7,200 ریال الف( 43,200 ریال   

9ـ آخرین مرحله تسهیم هزینه هاکدام است؟
الف( تسهیم هزینه های دوایر پشتیبانی به دوایر تولیدی  

ب( تسهیم هزینه های دوایر تولیدی به محصوالت ساخته شده  
ج( تسهیم هزینه های دوایر تولیدی به دوایر پشتیبانی  

د( تسهیم هزینه های دوایر پشتیبانی به محصوالت ساخته شده  
10ـ بهترین مبنای تسهیم هزینه های  رفاهی کارکنان، برق صنعتی، اداری وتشکیالتی و برق مصرفی به ترتیب 
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ارائه هزینه ها کدام گزینه است؟
الف( تعداد کارکنان، ساعت کارمستقیم، دستمزد مستقیم، مساحت زیربنا  

ب( دستمزد مستقیم، تعداد ماشین ها، ساعت کارمستقیم، تعداد شعله ها  
ج( ساعت کارمستقیم، تعداد تولید، دستمزد مستقیم، کنتور  

د( تعداد کارکنان، ساعت کارماشین، ساعت کارمستقیم، کنتور  
11ـ به ازای سربارساخت جذب شده کدام حساب، بدهکار وکدام حساب، بستانکار می شود؟

الف( حساب کنترل کاالی درجریان ساخت، بدهکاروحساب کسریا اضافه جذب سربار، بستانکار  
ب( حساب موجودی کاالی ساخته شده، بدهکار وحساب کنترل سربارساخت، بستانکار  

ج( حساب کنترل کاالی درجریان ساخت، بدهکار وحساب کنترل سربار ساخت، بستانکار  
د( حساب های مختلف، بدهکار وحساب های پرداختنی، بستانکار  

باشد،  می  ریال   3,000,000 مبلغ  برآوردشده  وسربارساخت  3,300,000ریال  مبلغ  واقعی  ساخت  سربار  12ـ 
ساعت کارمستقیم طی دوره مالی 75,000 ساعت پیش بینی شده است. نرخ جذب سربار کدام است؟

د( %40 ج( 44 ریال   ب( 40 ریال   الف( %44    
اداری  و  ماشین آالت  استهالک  ساختمان،  اجاره  بیکاری،  بیمه  هزینه های  تسهیم  برای  مبنا  ترین  مهم  13ـ 

وتشکیالتی به ترتیب ارائه هزینه ها کدام است؟
الف( ساعت کارمستقیم، مساحت زیربنا، ارزش ماشین آالت، ساعت کارمستقیم  

ب( دستمزد مستقیم، مساحت زیربنا، تعداد تولید، ساعت کارمستقیم  
ج( دستمزد مستقیم، ارزش ساختمان، ارزش ماشین آالت، ساعت کارمستقیم  

د( دستمزد مستقیم، ارزش ساختمان، تعداد تولید، ساعت کارماشین   
14ـ دریـک واحـد تولیدی ساعت کارواقعی طـی دوره 15,200 ساعت وساعت کار پیـش بینی شده 16,000 
ساعت مـی باشد. سربار ساخت واقعی مبلغ 5,200,000 ریال وسربارساخت پیش بینی شده مبلغ 4,800,000 ریال 

است. سربار ساخت جذب شده کدام است؟
الف( 4,940,000 ریال               ب( 5,200,000 ریال  
د( 4,800,000 ریال ج( 4,560,000 ریال     

به ترتیب 9,000,000 ریال و  باشد. سربارساخت واقعی  15ـ یک واحد تولیدی دارای دو دایره تولیدی می 
6,000,000 ریال وساعت کارواقعی به ترتیب 36,000 ساعت و 25/000 ساعت می باشد. سربار ساخت برآورد 
شده به ترتیب 8,700,000 ریال و 5,400,000 ریال و ساعت کارپیش بینی شده به ترتیب 30,000 و 25,000 ساعت 

می باشد، نرخ جذب سربار برای دوایر )1( و )2( به ترتیب کدام است؟
ب( 290 ریال و 216 ریال الف( 250 ریال و 240 ریال    

ج( 250 ریال و 216 ریال               د( 290 ریال و 240 ریال  
16ـ باتوجه به اطالعات تست شماره )15( اگر دردایره اول ودوم برای ساخت محصولی مشخص به ترتیب 
120 ساعت و 140 ساعت، کارمستقیم واقعی انجام شده باشد، سربارساخت جذب شده هر محصول به ترتیب 
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کدام است؟
ب( 30,000 ریال و 33,600 ریال الف( 34,800 ریال و 33,600 ریال    

د( 34,800 ریال و 30,240 ریال ج( 30,000 ریال و 30,240 ریال    
17ـ با استفاده ازاطالعات مثال )14( کسریااضافه سربار جذب شده کدام است؟

ب( 640,000 ریال کسرجذب سربار الف( 260,000 ریال کسر جذب سربار    
د( کسر یا اضافه جذب سربارصفر است. ج( 400,000 ریال کسر جذب سربار    

18ـ تعریف سربارساخت جذب شده کدام است؟
الف( مبلغی است،که ازحاصل ضرب نرخ جذب سرباردرمبنای پیش بینی شده نرخ، بدست می آید.

ب( مبلغی است، که باتوجه به هزینه های واقعی سربار جذب تولید می شود.
ج( مبلغی است، که ازحاصل ضرب نرخ جذب سرباردرمبنای واقعی سربار به محصول اضافه می شود.

د( مبلغی است که درابتدای دوره مالی به حساب کنترل کاالی درجریان ساخت، بدهکار می گردد.
19ـ نرخ جذب سربار چه زمانی محاسبه می شود؟

ب( زمان فروش محصول الف( زمانی که محصول تکمیل می شود    
د( پایان دوره مالی ج( قبل از شروع دوره مالی     

20ـ اگر درپایان دوره مالی حساب کنترل سربار ساخت دارای مانده بستانکار باشد، برای بستن آن چه حسابی 
بستانکارمی شود؟

ب( خالصه حساب سودوزیان الف( حساب کنترل کاالی درجریان ساخت    
د( حساب بهای تمام شده کاالی فروش رفته ج( حساب کسر یا اضافه جذب سربار    

21ـ اضافه جذب سربار زمانی است که ………
الف( هزینه های واقعی سرباربیشترازسربارساخت جذب شده باشد.  

ب( هزینه های متغیرسربار ساخت بیشتر از هزینه های ثابت سربار باشد.  
ج( هزینه های واقعی سربار کمتراز سربارساخت جذب شده باشد.  

د( هزینه های متغیر سربارکمترازهزینه های ثابت سربارباشد.  
22ـ اگرمانده حساب کسریا اضافه جذب سربارمبلغ قابل مالحظه ای باشد، به چه نسبت بین حساب های کنترل 
رفته، سرشکن  فروش  کاالی  شده  تمام  بهای  و  شده  ساخته  کاالی  موجودی  ساخت، حساب  ان  درجری  کاالی 

می گردد.
ب( به نسبت مساوی الف( به نسبت سربارساخت واقعی    

د( به نسبت مانده پایان دوره هرکدام ج( به نسبت سربار ساخت جذب شده   
23ـ یک واحد تولیدی دارای دو دایره تولیدی 1و2 می باشد. در ابتدای دوره مالی برای دایره تولیدی )1( مبلغ 
2,100,000 ریال وبرای دایره تولیدی )2( مبلغ 1,200,000 ریال سربارساخت برآورد شده است. ساعت کار از 

پیش تعیین شده برای دایره )1( 30,000 ساعت وبرای دایره تولیدی )2( 20,000 ساعت می باشد.
دراین کارخانه دونوع محصول الف وب ساخته می شود، ساعت کارانجام شده برای محصول الف، در دایره 
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)1( 8 ساعت ودردایره تولیدی )2( 6 ساعت وساعت کارانجام شده برای محصول ب، در دایره تولیدی )1( 7 
ساعت ودردایره تولیدی )2( 4 ساعت می باشد. سربار ساخت جذب شده محصول الف ومحصول ب، دراین دو 

دایره چقدر است؟
ب( 1050 ریال و 600 ریال الف( 980 ریال و 660 ریال     

ج( 920 ریال و 730 ریال                 د( 560 ریال و 240 ریال  
24ـ برای ساختن یک واحد محصول 14 کیلو ماده الف به مبلغ 560 ریال و 8 ساعت کارمستقیم به مبلغ 240 

ریال ونرخ ساعتی جذب سربار20 ریال می باشد. بهای تمام شده یک واحد محصول کدام است.
د( 960 ریال ج( 230 ریال    ب( 820 ریال   الف( 90 ریال    

25ـ برای ساختن یک واحد محصول 4 کیلو ماده اولیه الف و 5 کیلو ماده اولیه ب به مصرف می رسد. نرخ 
خرید یک کیلو ماده الف و ب به ترتیب 300 ریال و 250 ریال است. ساعت کارمستقیم انجام شده دردایره تولیدی 
اول 3 ساعت به نرخ 140 ریال و دردایره تولیدی دوم 2 ساعت به نرخ 180 ریال می باشد. نرخ جذب سربار دایره 

تولیدی اول ودوم به ترتیب 80 ریال و 50 ریال است. بهای تمام شده یک واحد محصول کدام است؟
الف( 3,360 ریال            ب( 1,000 ریال               ج( 3,570 ریال             د( 1,210 ریال  

ج( مسائل :
1ـ5 ـ شرکت سهامی نور دارای دودایره تولیدی الف وب و دودایره خدماتی 1و2 می باشد درپایان دوره مالی 

هزینه های واقعی سربار شامل اقالم زیراست.
استهالک  هزینه  ریال   900,000 مبلغ  کارگران  رفاهی  هزینه های  ریال   450,000 مبلغ  ساختمان  اجاره  هزینه 

ماشین آالت مبلغ 2,400,000 ریال 
سایر اطالعات به قرارزیراست.

پشتیبانی )2(پشتیبانی )1(تولیدی بتولیدی الفشرح

--800    , 1 ساعت5,400 ساعتساعت کارماشین

30 متر60 متر90متر120 مترمساحت زیربنا

20 نفر40 نفر60 نفر120 نفرتعداد کارگران

مطلوبست : 
1ـ تسهیم اولیه هزینه های واقعی سربار، بین دوایر تولیدی الف وب و دوایر پشتیبانی 1و2 با استفاده از جدول 

تسهیم اولیه وذکر مبنای تسهیم
2ـ تسهیم ثانویه هزینه های دوایر پشتیبانی به دوایر تولیدی به روش یک طرفه )اولویت با دایره خدماتی است 

که دارای هزینه بیشتری است(.
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تذکر  : مبنای تسهیم، برای دایره پشتیبانی )1( تعداد کارگران وبرای دایره پشتیبانی )2( مساحت زیربنا می باشد.
2ـ5 ـ شرکت تولیدی آبادگران دارای سه دایره تولیدی 1و2و3 می باشد. دو دایره پشتیبانی الف وب به دوایر 

تولیدی سرویس می دهند. درابتدای دوره مالی، هزینه های سربار ساخت به صورت زیر پیش بینی شده است.
هزینه استهالک ساختمان 1,800,000 ریال، هزینه استهالک ماشین آالت 1,500,000 ریال هزینه بیمه حوادث 

ناشی ازکار 1,200,000 ریال، هزینه های اداری 500/000 ریال سایر اطالعات به قرار زیر است:

پشتیبانی بپشتیبانی الفتولیدی 3تولیدی 2تولیدی 1

ساعت کارمستقیم
ارزش ماشین آالت

مساحت زیربنا
تعداد کارگران

20,000
400,000

160
70

12,000
200,000

120
50

8,000
ـ

80
10

5,000
ـ

20
5

5,000
ـ

20
5

مطلوبست :
تسهیم اولیه هزینه های فوق، به دوایر تولیدی ودوایر پشتیبانی با استفاده از جدول تسهیم اولیه

3ـ5ـ شرکت سهامی چاوشی دارای سه دایره تولیدی 1و2و3 می باشد وسه دایره پشتیبانی الف، ب و ج، جهت 
ارائه خدمت به دوایر تولیدی مورداستفاده قرارمی گیرد. 

هزینه های غیرمستقیم، در ابتدای دوره مالی به صورت زیر پیش بینی شده است.
 هزینه برق مصرفي 750,000 ریال ، هزینه برق صنعتي 625,000ریال، هزینه هاي اداري و تشکیالتي 1,500,000 
ریال و هزینه استهالک ماشین آالت 500/000 ریال  اطالعات مربوط به تسهیم هزینه های فوق به صورت زیر است.

پشتیبانی جپشتیبانی بپشتیبانی الفتولیدی 3تولیدی 2تولیدی 1

ساعت کارمستقیم
مساحت زیربنا

ساعت کارماشین 
تعداد تولید

30,000
250

10,000
750,000

30,000
250

6,000
150,000

40,000
500

4,000
100,000

5,000
50

2,000
ـ

12,000
100

ـ
ـ

3,000
100

3,000
ـ

مطلوبست :
1ـ تسهیم اولیه هزینه های فوق، بین دوایر تولیدی 1و2و3 ودوایر پشتیبانی الف، ب و ج  با  استفاده ازجدول 

تسهیم اولیه
2ـ تسهیم ثانویه هزینه های دوایر پشتیبانی به دوایر تولیدی، براساس روش یکطرفه با استفاده از جدول تسهیم 

ثانویه ) مبنای تسهیم هزینه های دوایر پشتیبانی ساعت کارمستقیم است(.
3ـ محاسبه نرخ جذب سربار، براساس ساعت کارماشین، برای هریک ازدوایر تولیدی به صورت جداگانه
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4ـ5 ـ شرکت تولیدی امکان دارای سه دایره تولیدی و سه دایره خدماتی است. درابتدای دوره مالی هزینه های 
سربار ساخت برآورد شده است.

1ـ هزینه اجاره ساختمان   600,000  ریال
800,000   ریال 2ـ هزینه بیمه های اجتماعی  
120,000   ریال 3ـ هزینه بیمه بیکاری  
450,000   ریال 4ـ هزینه بیمه حوادث   
180,000   ریال 5 ـ هزینه بیمه ماشین آالت  

1,000,000 ریال 6  ـ هزینه های اداری    
اطالعات مربوط به کارخانه، جهت تسهیم هزینه های سرباربه قرارزیر است: 

پشتیبانی جپشتیبانی بپشتیبانی الفتولیدی 3تولیدی 2تولیدی 1

تعداد کارگران
ساعت کارمستقیم

مساحت زیر بنا
ارزش ماشین االت

دستمزد مستقیم

40
10,000

80
1/800/000
1,200,000

50
8,000

50
1/200/000
1,000,000

60
12,000

40
600,000
800,000

15
2,000

25
ـ

500,000

5
3,000

20
ـ

200,000

10
5,000

25
ـ

300,000

مطلوبست : 
1ـ تسهیم اولیه هزینه های غیرمستقیم بین دوایرتولیدی ودوایر پشتیبانی،با استفاده از جدول تسهیم اولیه 

2ـ تسهیم ثانویه هزینه های دوایر پشتیبانی به دوایر تولیدی به روش یک طرفه، باتوجه به دو تذکر زیر و با استفاده 
از جدول تسهیم ثانویه.

تذکر اول : مبناي تسهیم، برای دوایر پشتیبانی الف، ب وج به ترتیب تعداد کارگران، دستمزد مستقیم ومساحت 
زیربناست.

تذکر دوم :اولویت تسهیم، به ترتیب با دوایر پشتیبانی الف و ب وج می باشد.
3ـ محاسبه نرخ جذب سربار برای هریک از دوایرتولیدی بطور جداگانه، برمبنای ساعت کارماشین )در محاسبه 

مربوط به نرخ جذب سربار درصورت لزوم تا دورقم اعشارمنظور شود(.
باشد.  می  وج  و ب  الف  پشتیبانی  دایره  وسه  1و2و3  تولیدی  دایره  سه  دارای  رودسر  تولیدی  5ـ5ـ شرکت 
هزینه های غیرمستقیم، درابتدای دوره مالی برآورد شده و هزینه های دوایر تولیدی و دوایر پشتیبانی پس از تسهیم 

اولیه به قرارزیراست.
6ـ5ـ شرکت سهامي پارس داراي سه دایره تولیدي برش کاري، پرس کاري و دایره تکمیل مي باشد. سه دایره 

حسابداري، رستوران و تعمیر به دوایر تولیدي سرویس مي دهند. 
درابتدای دوره مالی، هزینه های غیرمستقیم برآورد شده وپس از انجام تسهیم اولیه، سهم هزینه هریک از دوایر 
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تولیدی و پشتیبانی که ازنتایج تسهیم اولیه بدست آمده، به قرارزیراست.

هزینه دوایر پشتیبانیهزینه دوایرتولیدی 

دایره برش کاری              5,340,000 ریال
دایره پرس کاری              3,800,000 ریال
دایره تکمیل                    3,120,000 ریال

دایره حسابداری          2,400,000 ریال
دایره رستوران           1,800,000 ریال 
دایره تعمیر                1,140,000 ریال

سایراطالعات به قرارزیراست:
1ـ هزینه های غیرمستقیم دوایر پشتیبانی با نرخ های زیر تسهیم می گردد.

تعمیررستورانحسابداریتکمیلپرس کاریبرشکاری

دایره حسابداری
دایره رستوران

دایره تعمیر

 %30
%35
%30

%25
%25
%25

%20
%25
%20

ـ
%10
%15

%15
ـ

%10

%10
%5 
ـ

2ـ از خدمات متقابل دوایر پشتیبانی درتسهیم ثانویه به روش یکطرفه صرف نظرمی گردد.
3ـ اولویت تسهیم به ترتیب با دوایر پشتیبانی حسابداری، رستوران ودایره تعمیرمی باشد.

4ـ نرخ جذب سربار، براساس ساعت کارماشین سرشکن می گردد.
 25,000 ساعت   30,000 ترتیب  به  تکمیل  و  پرس کاری  برش کاری،  تولیدی  دردوایر  کارماشین  ساعت  5 ـ 

ساعت و 20,000 ساعت می باشد.
مطلوبست :

1ـ تسهیم ثانویه هزینه های دوایر پشتیبانی به دوایر تولیدی به روش یک طرفه 
2ـ محاسبه نرخ جذب سربار دوایر تولیدی به صورت جداگانه برمبنای ساعت کارماشین

ـ 5 ـ شرکت سهامی  رازک دارای سه دایره تولیدی وسه دایره پشتیبانی است، درابتدای دوره مالی هزینه های  7
غیرمستقیم پیش بینی شده عبارت است از:

1,000,000 ریال 1ـ هزینه استهالک ماشین آالت 
360,000      ریال 2ـ هزینه بیمه حوادث ناشی از کار 
3ـ هزینه بیمه های اجتماعی  600,000      ریال
90,000        ریال 4ـ هزینه بیمه بیکاری 
480,000      ریال 5  ـ هزینه بیمه ساختمان 
6  ـ هزینه استهالک ساختمان  800,000      ریال
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500,000       ریال 7ـ هزینه سوخت وحرارت مرکزی 
1,350,000    ریال 8  ـ هزینه های اداری 

اطالعات زیرجهت تسهیم هزینه های غیرمستقیم ارائه می گردد.

عنوان هزینه
دوایر پشتیبانیدوایر تولیدی

جبالف)3()2()1(

مساحت زیربنا
دستمزد مستقیم

ساعت کارمستقیم
تعداد کارگران
ارزش ساختمان

ارزش ماشین آالت

250
1,000,000

18,000
50

4,000,000
5,000,000

300
800,000

8,000
60

5,000,000
2,000,000

200
900,000
12,000

40
3,000,000
3,000,000

150
150,000

4,000
15

2,000,000
-

80
50,000
2,000

5
1,000,000

-

70
100,000

1,000
10

1,000,000
-

مطلوبست :
و  اولیه  تسهیم  از جدول  استفاده  با  پشتیبانی  دوایر  و  تولیدی  دوایر  بین  غیرمستقیم  هزینه های  اولیه  تسهیم  1ـ 

ذکرمبنای تسهیم
2ـ تسهیم ثانویه هزینه های دوایر پشتیبانی به دوایر تولیدی به روش یکطرفه با استفاده از جدول تسهیم ثانویه با 

توجه به اطالعات زیر:
الف( اولویت تسهیم، با دایره پشتیبانی است که از تسهیم اولیه دارای هزینه بیشتری خواهد بود.

ب( مبنای تسهیم هزینه دایره پشتیبانی الف وب و ج ساعت کار مستقیم می باشد.
3ـ محاسبه نرخ جذب سرباردوایر تولیدی الف وب و ج براساس ساعت کارمستقیم 

ترتیب  به  الف و ب وج  تولیدی  واقعی در دوایر  به صورت  انجام شده  مالی، ساعت کارمستقیم  اگر درپایان دوره  4ـ 
20,000 ساعت، 7,000 ساعت و 12,000 ساعت باشد، سربار ساخت جذب شده، هریک از این دوایر را محاسبه وثبت نمایید.

اطالعات اضافی به قرارزیراست.
هزینه های واقعی سربار دوره مالی عبارتنداز:

1,300,000 ریال 1ـ هزینه استهالک ماشین آالت 
380,000    ریال 2ـ هزینه بیمه حوادث 
750,000    ریال 3ـ هزینه بیمه های اجتماعی 
112,500    ریال 4ـ هزینه بیمه بیکاری 
390,000    ریال 5  ـ هزینه بیمه ساختمان 
800,000    ریال 6  ـ هزینه استهالک ساختمان 
560,000    ریال 7ـ هزینه سوخت وحرارت مرکزی 
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1,180,000 ریال 8  ـ هزینه های اداری  
باتوجه به اطالعات فوق مطلوبست :

5  ـ ثبت هزینه های غیرمستقیم واقعي دردفاتر
ـ  محاسبه کسر یا اضافه جذب سربار   6

قابل  رقم  شده  جذب  سربار  اضافه  یا  کسر  مبلغ  اینکه،  بافرض  سربار،  جذب  اضافه  کسریا  حساب  بستن  7ـ 
مالحظه ای نباشد.
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6 ـ هزینه یابی سفارشات

درمؤسسات تولیدی موضوع اصلی ومهم، محاسبه بهای تمام شده محصوالت ساخته شده طی دوره می باشد. به 
این منظور، دوسیستم اصلی وجود دارد که عبارتند از: سیستم هزینه یابی سفارشات )سفارش کار( و سیستم هزینه یابی 

مرحله ای)واحدی(
درواقع می توان گفت: ارائه فصل های )یک تا پنج( مقدمه ای جهت محاسبه بهای تمام شده محصوالت ساخته 
شده درمؤسسات مختلف تولیدی است. به عبارت دیگر، یکی از مهم ترین بخش های حسابداری صنعتی که از وظایف 
اصلی این شاخه ازحسابداری هم به شمارمی آید، محاسبه بهای تمام شده محصوالت ساخته شده، موجودی کاالی در 

جریان ساخت پایان دوره و قیمت تمام شده ضایعات و... می باشد.
از آنجا که نحوۀ تولید محصول درمؤسسات تولیدی یکسان نیست و بایکدیگر تفاوت های زیادی دارد، الزم 
است با به کارگیری سیستم ها و روش های مختلف، بهای تمام شده محصول را در هرکارخانه محاسبه نمود. به این 
از: سیستم هزینه یابی سفارشات و سیستم هزینه یابی مرحله ای،  به وجود آمده اند که عبارت  جهت دو سیستم اصلی 
هریک از این دوسیستم دریک واحد تولیدی، که با شرایط آن سیستم، منطبق باشد قابل اجراست. به بیان دیگر، نحوۀ 

تولید در هرکارخانه، مشخص کننده این مطلب است که، باید از کدام سیستم استفاده شود.

1ـ6  ـ سیستم هزينه يابی سفارشات
سیستم هزینه یابی سفارشات درکارخانه هایی مورد استفاده قرارمی گیرد،که محصوالت تولید شده آنها با هم 
تفاوت داشته باشند. به عبارت دیگر، محصول به سفارش مشتری تولید شود وچون از سوی مشتریان سفارشات مختلفی 

به واحد تولیدی داده می شود، محصوالت مشابه با هم تفاوت خواهند داشت.
به عنوان مثال، یک سفارش ممکن است برای ساخت یک واحد محصول )یک ساختمان( ازطرف یک مشتری به 
تولید کننده داده شود. همچنین یک سفارش ممکن است برای تولید یک گروه از محصوالت مشابه ازمشتری دریافت 
شود. مثاًل تولید وساخت 500 دستگاه میز تحریر، سیستم هزینه یابی سفارشات )سفارش کار( درکارخانه هایی مانند، 
کشتی سازی، هواپیماسازی، تولیدکنندگان لوازم فلزی وچوبی، پیمانکاری )جاده سازی، پل سازی، ساختمان سازی 

و...( کاربرددارد.
ضمناً در شرکت های تولیدی که محصوالت مختلفی تولید می کنند و یا تولیدات آنها به صورت گروه محصوالت 
مشابه است، می توان از هزینه یابی سفارشات استفاده نمود. به عنوان مثال یک کارخانه تولید کننده محصوالت چوبی 
که به ساخت میز، صندلی، مبل، سرویس خواب، کابینت ودیگر وسایل چوبی اشتغال دارد. ممکن است از هرمشتری 
سفارش ساخت یکی از این محصوالت را دریافت نماید. دراین صورت احتمال اینکه دریک دوره مالی یک ماهه 
هرچند روز به تولید یکی از این محصوالت بپردازد وجود خواهد داشت. دراین صورت، هرگروه از محصوالت مشابه 

یک سفارش خواهد بود.
به  است  الزم  می شود،  داده  تولیدی  واحد  به  متنوعی  و  متعدد  سفارشات  مالی  دوره  درطول  که  ـن ای علت  به 
هرسفارش یک شماره اختصاص یابد وبرای هرسفارش کارتی جداگانه تحت عنوان کارت هزینه سفارش درنظرگرفته 
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3ـ6ـ روش های هزينه يابی
قباًل اشاره شدکه برای محاسبه بهای تمام شده محصول، دوسیستم اصلی هزینه یابی مورد استفاده قرارمی گیرد که 
شامل سیستم هزینه یابی سفارشات و سیستم هزینه یابی مرحله ای است، ولی اجرای هریک از این دو سیستم با استفاده از 
روش های مختلف صورت می گیرد. که عبارتند از: روش هزینه یابی واقعی، روش هزینه یابی نرمال و روش هزینه یابی 

استاندارد.
1ـ3ـ6ـ روش هزينه يابی واقعی: دراین روش کلیه هزینه های انجام شده جهت ساخت محصول شامل، 
)مواد، دستمزد وسربار(  عبارت از، هزینه های واقعی مصرف شده طی دوره مالی خواهد بود و بهای تمام شده محصول 

تماماً با هزینه های واقعی محاسبه می شود.
وسربار(  دستمزد  و  )مواد  شامل،  شده  انجام  هزینه های  روش،  دراین   : نرمال  هزينه يابی  روش  2ـ3ـ6ـ 
بدهکار  درجریان ساخت  کنترل کاالی  به حساب  واقعی  مبلغ  براساس  لی  ما دوره  درطول  دستمزد  و  مواد  می باشد. 
می شود. ولی سربار ساخت بادرنظرگرفتن نرخ از پیش تعیین شده سربار )نرخ جذب سربار( برای هرمحصول محاسبه 
و به حساب کنترل کاالی درجریان ساخت، بدهکارمی گردد )این موضوع درفصل پنجم به صورت کامل توضیح داده 
شده است(. درپایان دوره مالی از مقایسه هزینه های واقعی سربار با سربار ساخت جذب شده کسر یا اضافه جذب سربار 
محاسبه می شود و پس از انتقال کسر یا اضافه جذب سربار به حساب یا حساب های مربوط )بستن حساب کسر یا اضافه 
به  این روش هزینه یابی، مطلوبتر  البته  به صورت واقعی محاسبه خواهد شد،  بهای تمام شده محصول  جذب سربار(، 
نظرمی رسد. زیرا همان گونه که درفصل مربوط به سربار توضیح داده شد. مبلغ واقعی بسیاری از هزینه های سربار تا پایان 
دوره مالی مشخص نمی شود. به همین جهت معقول تر است که در طول دوره مالی ازنرخ جذب سربار، جهت محاسبه 
بهای تمام شده محصول استفاده شود. دراین کتاب از روش هزینه یابی نرمال، چه درسیستم هزینه یابی سفارشات و چه 
درسیستم هزینه یابی مرحله ای استفاده می شود و در پایان دوره مالی گزارشات براساس هزینه های واقعی، ارائه می گردد.
3ـ3ـ6 ـ روش هزينه يابی استاندارد: در این روش، کلیه هزینه هاکه شامل مواد، دستمزد وسرباراست براساس 
استانداردهای از پیش تعیین شده شامل استاندارد )نرخ، مصرف وساعت کار( به حساب کنترل کاالی درجریان ساخت، 
بدهکار می شوند. واختالف بین هزینه های واقعی و هزینه های استانداد به عنوان انحراف محاسبه شده و به حساب های 
مربوط منتقل می گردد) درمورد روش هزینه یابی استاندارد، درسطوح باالتر حسابداری، توضیح داده می شود(. اینک 

سه روش هزینه یابی به صورت زیر مقایسه می گردد.

مقايسه روش های هزينه يابی
 

هزینه یابی استانداردهزینه یابی نرمالهزینه یابی واقعیعوامل هزینه

استانداردواقعیواقعیمواد اولیه مستقیم

استانداردواقعیواقعیکار یا دستمزد مستقیم

استانداردبرآوردیواقعیسربارساخت



169

4ـ6ـ کارت هزينه سفارش 
همانگونه که قباًل توضیح داده شد، برای هرسفارش یک کارت درنظرگرفته می شود وکلیه هزینه های مربوط 
به آن سفارش به کارت انتقال می یابد. پس از تکمیل سفارش با استفاده از اطالعات موجود در کارت هزینه سفارش، 
بهای تمام شده سفارش محاسبه خواهد شد.در شکل شماره )1ـ6( یک کارت هزینه سفارش ارائه گردیده است. البته 

فرم کارت های هزینه سفارش در واحدهای تولیدی مختلف، ممکن است متفاوت باشد.

5ـ6ـ اسناد و مدارک الزم در هزينه يابی سفارش کار  
اسنادی که درهزینه یابی سفارش مورد استفاده قرارمی گیرند، عبارتند از :

1ـ برگ درخواست مواد ازانبار )حواله انبار( فرم شماره )4ـ3(
2ـ کارت حساب مواد فرم شماره )5 ـ3(

3ـ کارت حضور وغیاب فرم شماره )1ـ4(
4ـ کارت اوقات کار فرم شماره )2ـ4(

اطالعات مربوط به هزینه های انجام شده برای هر سفارش که درمدت تولید آن در کارت های مورد نظر ثبت 
شده از این کارت ها به کارت هزینه سفارش انتقال داده می شود تا امکان محاسبه بهای تمام شده آن سفارش به وجود 
آید. ضمناً درمورد اسناد ومدارکی که برای سفارشات نگهداری می شوند، درفصول 3و4 توضیح الزم داده شده است.

6ـ6ـ ثبت های حسابداری هزينه يابی سفارشات با استفاده از روش هزينه يابی نرمال 
همانطور که قباًل هم اشاره شد در روش هزینه یابی نرمال دو عامل از سه عامل تشکیل دهنده بهای تمام شده محصول، 
با بکارگیری مبالغ واقعی به حساب کنترل کاالی  یعنی مواد اولیه وکار یا دستمزد مستقیم برسفارش در طول دوره مالی 
درجریان ساخت )کنترل سفارشات درجریان ساخت(، بدهکارمی شود ولی سربار ساخت مربوط به هرسفارش با استفاده از 
نرخ از پیش تعیین شده )نرخ جذب( سربار محاسبه و به حساب کنترل کاال )کنترل سفارشات( در جریان ساخت، بدهکار 

می گردد.
دلیل استفاده از نرخ جذب سربار این است که، اوالً مبلغ بسیاری از هزینه های سربارکارخانه تا پایان دوره مالی 
مشخص نمی شود. ثانیاً ممکن است بعضی از هزینه های سربار ساخت ازیک ماه به ماه بعد تغییر نماید و حتی در بعضی 
ازماه های سال صفر و در بعضی از ماه ها مبلغ قابل مالحظه ای را به خود اختصاص دهد. مانند، هزینه تعمیرساختمان 
به علت خرید ماشین آالت جدید وغیره.  استهالک ماشین آالت  تولید و هزینه  تعمیر ماشین آالت  کارخانه، هزینه 
بنابراین استفاده از سربار واقعی کارخانه در ماه های مختلف سال موجب تغییر قیمت تمام شده یک واحد محصول 

خواهد شد.
ازطرف دیگر قیمت تمام شده هرسفارش باید بعد از تکمیل آن سفارش، محاسبه گردد. لذا برای جلوگیری 
از اشکاالت فوق، درابتدای دوره مالی نرخ جذب سربار به یکی از روش های متداول )مراجعه شود به فصل پنجم( 

محاسبه می شود و تا پایان دوره مالی جهت محاسبه سربار هرسفارش مورد استفاده قرارمی گیرد.
درسیستم هزینه یابی سفارشات براساس روش هزینه یابی نرمال هزینه های واقعی سربارکارخانه به حساب کنترل 
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سفارش شماره )1(                             ×
سفارش شماره )2(                             ×

ثبت بهای تمام شده سفارشات تکمیل شده  

اگر درپایان دوره مالی بعضی از سفارشات هنوز تکمیل نشده باشند، حساب کنترل سفارشات درجریان ساخت 
دردفتر کل و همچنین معین و سفارش به تفکیک و جداگانه دارای مانده، بدهکار است حساب این گونه سفارشات 
در دفترمعین سفارشات نیز بسته نمی شوند،که این مانده ها به عنوان موجودی سفارشات در جریان ساخت به دوره بعد 

منتقل می شوند.
8ـ6 ـ6 ـ ثبت بهاي تمام شده سفارشات فروش رفته: سفارشات ساخته شده طی دوره مالی به فروش 
به ازای سفارشات فروش رفته حساب بهای تمام شده سفارشات فروش رفته، بدهکار وحساب  بنابراین،  می رسند 

موجودی سفارشات ساخته شده، بستانکارمی شوند.
8  ـ قیمت تمام شده سفارشات فروش رفته                ×××

موجودی سفارشات ساخته شده                   ×××                        
ثبت بهای تمام شده سفارشات فروش رفته  

9ـ6 ـ6  ـ ثبت بهاي فروش سفارشات: معادل بهای فروش هر سفارش ) نقد، نسیه یا اسنادی (حساب های 
صندوق، بانک اسناد دریافتنی یا حساب های دریافتنی بدهکار و حساب فروش، بستانکارمی شود.

9ـ حساب های دریافتنی                                ××××
                             فروش                                     ××××

ثبت بهای فروش سفارشات فروش رفته 
درپایان دوره مالی حساب بهای تمام شده سفارشات فروش رفته به حساب فروش یا خالصه حساب سود وزیان 

بسته مي شوند.

٧ـ6ـ محاسبه کسر يا اضافه جذب سربار
درپایان دوره مالی، ابتدا باید هزینه های واقعی انجام شده مربوط به دوایر پشتیبانی به نحوی بین واحدهای تولیدی 
سرشکن گردد )تسهیم ثانویه(، به این ترتیب هزینه های واقعی دوایر تولیدی محاسبه خواهد شد. از مقایسه هزینه های 
واقعی دوایر تولیدی با سربار ساخت جذب شده این دوایر که با استفاده از نرخ جذب سربار به دست آمده، کسر یا 
اضافه جذب سربارتعیین می گردد. البته، باید توجه داشت که برای هریک از دوایر تولیدی کسر یا اضافه جذب سربار 

بطور جداگانه محاسبه می گردد.
کسر یا اضافه جذب سربار را به صورت ماهانه نیزمحاسبه می نمایند، ولی معموالً این محاسبه درپایان دوره مالی 
انجام می شود، زیرا مبلغ بسیاری از هزینه های واقعی سربار درپایان دوره مالی مشخص می گردد. کسر یا اضافه جذب 

سربار از رابطه زیر به دست می آید.
سربار ساخت جذب شده ـ سربار ساخت واقعی = کسر يا اضافه جذب سربار
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بهای تمام شده کاالی فروش رفته، کسر جذب  نرمال درگزارش  یابی  به جدول فوق درسیستم هزینه  باتوجه 
سربار به بهای تمام شده کاالی فروش رفته اضافه می شود و اضافه جذب سربار از بهای تمام شده کاالی فروش رفته 

کسر می گردد. درهردوصورت نتیجه بدست آمده بهای تمام شده واقعی کاالی فروش رفته خواهد بود.
اینک با ارائه یک مثال به تشریح مطالب فوق می پردازیم.

مثال   : شرکت تولیدی مهران جهت محاسبه بهای تمام شده محصول از سیستم هزینه یابی سفارشات بر اساس 
روش هزینه یابی نرمال استفاده می نماید.

این شرکت به ساخت تابلوهایی با اندازه های مختلف اشتغال دارد،که با بکارگیری ورق های آهنی و رنگ و 
سایر مواد ساخته می شوند.

درتاریخ 7/1 دو سفارش دریافت می نماید و شماره های 21 و22 را به آن اختصاص می دهد.
به  تاریخ 7/25  تا  باشد وباید  متر می  اندازه 40× 60 سانتی  به  ـلو  تاب سفارش شماره 21 ساخت 400 عدد 

سفارش دهنده تحویل گردد. این سفارش جمعاً به مبلغ 5,000,000 ریال به فروش رسیده است.
سفـارش به شمـاره 22 ساخت 700 عدد تابـلو به اندازه 60× 100 سانتی متـر است وباید تاتاریخ 8/20 به 

سفارش دهنده تحویل گردد. این سفارش جـمعاً به مبلغ 9,100,000 ریال به صورت نسیه به فروش رسید.
سفارش 21 و 22 در دودایره برش وتکمیل ساخته می شوند، اطالعات مربوط به این دوسفارش به قرار زیر است.

7/3 خرید 800 ورق آهن جمعاً به مبلغ 12/000/000 ریال به طورنسیه.
7/4 خرید 2/000 کیلو رنگ وسایر مواد جمعاً به مبلغ 4,800,000 ریال به طورنقد

سایر اطالعات به قرارزیراست.
1ـ صدور مواد مستقیم به تولید

مبلغشرحتعدادشماره سفارشدوایرتاریخ

 1,440,000 ریالآهن96   ورق21برش7/5

 3,780,000 ریالآهن420 ورق22برش7/5

 480,000   ریال  رنگ وسایر      200 کیلو21تکمیل7/5

120,000   ریالرنگ و سایر500 کیلو22تکمیل7/5

2ـ هزینه دستمزد باتوجه به خالصه لیست حقوق و دستمزد و مطابق باکارت اوقات کارکارگران استخراج شده است.
دایره تکمیل     جمـع دایره برش  شماره سفارش        

                                                       ـــــــــــــــــــــــــ            ــــــــــــــــــــ      ـــــــــــــــــ      ـــــــــــــ
دستمزد مستقیم از تاریخ 7/5 تا7/10       21              392,000              240,000        632,000
974,500         460,000 دستمزد مستقیم ازتاریخ  7/5 تا7/10       22              514,500  
52,000                       ـ           52/000 دستمزد غیرمستقیم      
دستمزدمستقیم از 7/10تا7/18                   22                  ـ              250,000        250,000
دستمزد غیرمستقیم                                                                            ـ                     26,000          26,000
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14ـ 8/20 حساب های دریافتنی            9,100,000
                فروش                           9,100,000

ثبت بهای فروش سفارش 22 به طور نسیه

تذکر  :
1ـ برای هریک از دوایر تولیدی حساب کنترل سربار ساخت جداگانه درنظرگرفته می شود وکلیه هزینه های 
غیرمستقیم واقعی مربوط به آن دایره به این حساب، بدهکارمی گردد. از سوی دیگر با استفاده از جدول تسهیم ثانویه 
و با بکارگیری یک مبنای مناسب، نرخ جذب سربار ساخت برای هریک از دوایر تولیدی به صورت جداگانه محاسبه 
می گردد. از حاصل ضرب مبنای واقعی درنرخ جذب سربار ساخت هر دایره تولیدی، سربار ساخت جذب شده آن 

دایره محاسبه می گردد.
2ـ درپایان دوره مالی از مقایسه هزینه های واقعی سربار هردایره با سربارساخت جذب شده همان دایره، کسر یا 

اضافه جذب سربار مربوط به همان دایره بدست می آید.
اگر هزینه های واقعی سرباربیشتر از سربارساخت جذب شده باشد، کسر جذب سربار و اگر هزینه های واقعی 
سربار کمترازسربارساخت جذب شده باشداضافه جذب سربارخواهیم داشت. درواقع طرف بدهکار حساب کنترل 
سربـارساخت نشان دهنده هزینه های واقـعی وطرف بسـتانکار حساب کنتـرل سربار ساخت نشان دهنده سربار ساخت 

جذب شده می باشد، مانده این حساب کسریا اضافه جذب سربارخواهد بود.
3ـ برای بستن حساب کنترل سربار ساخت باید مانده این حساب به حساب کسر یا اضافه جذب سربار منتقل 
گردد. درمثال مربوط به شرکت تولیدی مهران که دارای دو دایره تولیدی برش وتکمیل است ، حساب کنترل سربار 
ساخت دایره برش مبلغ 291,550 ریال مانده بستانکار وحساب کنترل سربار ساخت دایره تکمیل مبلغ 209,000 ریال 
مانده بستانکار دارد. برای بستن این دوحساب باید آنها بدهکارشده ودرمقابل حساب کسر یا اضافه جذب سربار معادل 

جمع این دو مبلغ بستانکارخواهد شد.
4ـ حساب کسریا اضافه جذب سربارکه حسابی است، موقت به دوصورت بسته خواهد شد. 

الف( چنانچه مبلغ کسریا اضافه جذب سربار قابل مالحظه نباشد، به حساب قیمت تمام شده کاالی فروش رفته 
منتقل می گردد. دراین کتاب به همین صورت عمل خواهد شد. 

ب( اگر مبلغ کسر یا اضافه جذب سربار مبلغ قابل مالحظه  باشد باید به حساب سفارشات در جریان ساخت، 
کاالی ساخته شده و بهای تمام شده کاالی فروش رفته سرشکن شود این تخصیص به نسبت سربار جذب شده هریک 
از این حساب ها یا مانده پایان دوره این حساب ها انجام خواهد شد. این موضوع سال های بعد در سطوح باالتر تحصیلی 

مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.
5  ـ با فرض اینکه سفارش شماره 21 به صورت نقد وسفارش 22 به صورت نسیه به فروش رسیده باشد. ثبت های 

مربوط انجام شده است ) ثبت 13و14(.
6 ـ شکل های شماره )2ـ6و 3ـ6( دوکارت هزینه سفارش مربوط به سفارشات 21 و 22 می باشد.

7ـ با کسر بهای تمام شده سفارش های 21و22 از بهای فروش این دو سفارش، سودیا زیان حاصل از تولید و 
فروش آنها محاسبه می گردد.
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فرم شماره 4ـ6

کارت هزینه سفارش
شماره سفارش 22                                                        نام مشتری:

تاریخ شروع 13xx/1                                                  تعداد سفارش: 700 عدد تابلو
تاریخ تحویل 13xx/8/20                                            مشخصات سفارش ابعاد60×100 باورق آهن

                                                                                  بهای فروش یک واحد: آهن ورق  13/000 ریال

                                                                     دایره برش            
سربارمستقیمکارمستقیممواد مستقیم

مبلغشرحتاریخمبلغشرحتاریخمبلغشرحتاریخ
3,780,0007/5514,500360,150آهن ورق7/5

3,780,000514,500360,150جمع

دایره تکمیل

سربار ساختکارمستقیممواد مستقیم

مبلغشرحتاریخمبلغشرحتاریخمبلغشرحتاریخ
120,0007/10460,000رنگ7/8

250,000
355,000

120,000710,000355,000جمع

خالصه هزینه ها

                                دایره برش                         دایره تکمیل                    جمع
مواد مستقیم                  3,780,000                      120,000                3,900,000

کارمستقیم                    514,500                         710/000                   1,224,500
سربارساخت                 360,150                         355,000                   715,150

جمع                          4,654,650                      11,85,000                 58,39,650
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اقالم تولید شده انجام می گیرد، گردش متوالی محصول می تواند به شرح زیر باشد: 

کاال در جریان ساخت ـ دایره مخلوط

مواد مستقیم           × × ×

××××دستمزد مستقیم      × × ×

سربار ساخت         × × ×

× × ×                              

کاال در جریان ساخت ـ دایره تصفیه

انتقالی از دایره مخلوط    ××××

××××دستمزد مستقیم  ××××

سربار ساخت  ××××

کاالی در جریان ساخت ـ دایره بسته بندی

انتقالی از دایره تصفیه ××××

××××مواد مستقیم  ××××

دستمزد مستقیم ××××

کاالی ساخته شده

انتقالی از دایره بسته بندی ××××

مخلوط  مرحله  یا  دایره  وارد  و سربار  مواد، دستمزد  هزینه های  ابتدا  مشاهده می کنید،  نمودار  در  همانطورکه 
انبار  به  می شود، پس از تکمیل وارد مرحله تصفیه شده، پس از آن وارد مرحله بسته بندی شده، پس از کامل شدن 

کاالی ساخته شده، ارسال می شود.
به طور  عملیات ساخت  برخی  موازی محصول  در گردش  موازی:  به صورت  مرحله ای  ٢ـ هزینه یابی 
ادغام  یکدیگر  با  شده  ساخته  کاالی  حساب  به  انتقال  و  تکمیل  جهت  نهایی  مرحله  در  سپس  شده،  انجام  همزمان 

می گردد. جریان گردش موازی محصول به شرح صفحه بعد می باشد:
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دو  و  یک  مراحل  ساخت  درجریان  کاالی  حساب های  دوره  پایان  مانده  دفترکل،  حساب های  به  باتوجه  1ـ 
نشان دهنده موجودی کاالی درجریان ساخت پایان دوره این مراحل است که دقیقاً با محاسبات انجام شده در گزارش 

هزینه تولید این دومرحله برابراست.
برای  قبیل ضایعات  این  برای مراحل تولیدی یک  و دو نشان دهنده زیان  2ـ حساب زیان ضایعات غیرعادی 

هردومرحله است.
3ـ اگر کلیه ضایعات دومرحله اعم از عادی و غیرعادی درطول دوره مالی به فروش رسیده باشد، مانده حساب 

موجودی ضایعات در پایان دوره صفر خواهد شد.
4ـ مانده حساب سودوزیان حاصل از فروش ضایعات نشان دهنده سودیازیان نهایی حاصل از فروش ضایعات 

عادی و غیرعادی مراحل مختلف تولیدی است.
اکنون با ارائه یک مثال و پاسخ آن به توضیح بیشتر می پردازیم:

مثال   : شرکت تولیدی گل برگ ازسیستم هزینه یابی مرحله ای جهت محاسبه بهای تمام شده محصول استفاده 
می نماید. دراین شرکت دومرحله یک و دو وجوددارد و محصوالت ساخته شده مرحله یک برای تکمیل به مرحله 
دو انتقال می یابد و پس از تکمیل دراین مرحله به انبار کاالی ساخته شده منتقل می گردد. اطالعات مربوط به تولید 

دریک دوره مالی به قرارزیر است.
1ـ مواد اولیه درآغاز مرحله یک و دو به محصول اضافه می شود، ولی هزینه های تبدیل بصورت یکنواخت در 

سرتاسر خط تولید اضافه می گردد.

2ـ اطالعات آماری مراحل یک و دو به قرارزیراست:
مرحله دو مرحله یک          

؟ 30,000 واحد    مواد وارده به مرحله    
15,000 واحد 20,000 واحد    محصوالت ساخته شده   

3,000واحد %60  8,000 واحد %40    موجودی کاالی درجریان ساخت پایان دوره 
تکمیل 1,000 واحد تکمیل 1,1500 واحد   تعداد ضایعات عادی   

1,000 واحد 500 واحد     تعدادضایعات غیرعادی   
3ـ نقطه بازرسی مرحله یک در 60% عملیات تولیدی این مرحله، ونقطه بازرسی مرحله دو در %50 

4ـ درمراحل یک و دو موجودی کاالی درجریان ساخت اول دوره وجود ندارد.
5ـ اطالعات مربوط به هزینه های تولیدی مراحل یک و دو به قرار زیر است:

مرحله دو مرحله یک          
هزینه های دوره مالی جاری :

2,840,000    4,500,000 مواد اولیه      
1,424,000 دستمزد مستقیم                2,440,000   
1,424,000    1,220,000 سربار ساخت    

180 ریال 6ـ ارزش پیش بینی شده ضایعات      ـ0ـ    
240 ریال 7ـ بهای فروش ضایعات                   ـ0ـ     
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100% تکمیل وازنظرهزینه های تبدیل 40% تکمیل باشد. قیمت تمام شده موجودی کاالی درجریان ساخت پایان 
دوره ازنظرمواد مصرفی چندریال است؟

ب( 1,000,000 ریال الف( 200,000 ریال  
د( 1,500,000 ریال ج( 500,000 ریال   

4ـ دریک واحد تولیدی بهای تمام شده کاالی فروش رفته مبلغ 12,500,000 ریال می باشد. وبهای تمام شده 
کاالی ساخته شده طی دوره مبلغ 14,200,000 ریال و بهای تمام شده موجودی کاالی ساخته شده درپایان دوره 

مبلغ 3,400,000 ریال است. بهای تمام شده کاالی آماده برای فروش چند ریال است؟
ب( 9,100,000 ریال الف(12,500,000 ریال   
د( 17,600,000 ریال ج( 15,900,000 ریال   

5ـ درآمد حاصل از فروش ضایعات عادی انتهای یک مرحله از تولید به چه صورت طبقه بندی می شود؟
ب( کاهش هزینه های غیرعملیاتی الف( درآمد غیرعملیاتی    

د( کاهش هزینه های مرحله ج( کاهش بهای کاالی ساخته شده انتقالی  
تکمیل   %60 در  محصول  وبازرسی  تکمیل   %40 مالی  دوره  پایان  ساخت  درجریان  کاالی  موجودی  اگر  6ـ 

عملیات تولیدی مرحله صورت گیرد، قیمت تمام شده ضایعات عادی چگونه تقسیم می شود؟
الف( به موجودی کاالی درجریان ساخت پایان دوره اضافه می گردد.

ب( به صورت مساوی بین محصوالت ساخته شده وموجودی درجریان ساخت پایان دوره سرشکن می گردد.
ج( به بهای تمام شده محصوالت ساخته شده اضافه می گردد.

د( به تناسب بین محصوالت ساخته شده وموجودی پایان دوره سرشکن می گردد.
7ـ قیمت تمام شده ضایعات عادی به قیمت تمام شده کاالی ساخته شده اضافه می شود، اگر 
ب( در ابتدای عملیات ساخت شناسایی شود. الف( درانتهای عملیات ساخت شناسایی شود. 

د( قابل فروش باشد. ج( غیرقابل فروش باشد.   
8  ـ چنانچه بازرسی درپایان مرحله تولیدی صورت گیرد، واحدهای ضایع شده

الف( ازنظرمواد اولیه صددرصد وازنظرهزینه های تبدیل صفر درصد تکمیل است.
ب( ازنظرمواد اولیه وهزینه های تبدیل صددرصد تکمیل است.

ج( ازنظرمواد اولیه و هزینه های تبدیل 50% تکمیل است.
د( ازنظرمواد اولیه و هزینه های تبدیل صفردرصد تکمیل است.

9ـ بهای فروش ضایعات عادی قابل فروش به کدام حساب بستانکارمی شود؟
ب( حساب کاالی درجریان ساخت الف( خالصه حساب سودوزیان  

د( حساب موجودی ضایعات ج( حساب فروش ضایعات عادی  
10ـ درآخرین مرحله ساخت کاال، قیمت تمام شده کاالی ساخته شده مبلغ 250,000 ریال قیمت تمام شده 
ضایعات عادی 20,000 ریال وقیمت فروش ضایعات عادی 5,000 ریال می باشد. حساب موجودی کاالی ساخته 

آزمون پایانی فصل 7آزمون پایانی فصل 3آزمون پایانی فصل 3
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