
144

مراكز هزینه و ارتباط با هزینه های سربار   

هردایره اى كه در ایجاد هزینه سهیم باشد، یك مركز هزینه محسوب مى شود.
مراكز هزینه در مؤسسات تولیدى به دو دسته مراكز تولیدى و مراكز خدماتى تقسیم مى شوند.

مراکز یا دوایر تولیدی
دوایرى هستند كه مستقیماً به تولید محصول اشتغال دارند؛ مثل دایره ریخته گرى، ماشین كارى و مونتاژ در 

یك كارگاه تولیدى قطعات خودرو.

دوایر خدماتی
دوایرى هستند كه مستقیماً به تولید محصول اشتغال ندارند و خدمت رسانى به دوایر تولیدى و دیگر دوایر 

خدماتى را انجام مى دهند. از انبار، رستوران و حسابدارى مى توان به عنوان دوایر خدماتى نام برد.

در خصوص مراكز هزینه بحث كنید.فعالیت 9

 نوع مراكز هزینه را در شركت تولیدى آلفا مشخص كنید.فعالیت 10

خدماتی )پشتیبانی(تولیدیمرکز هزینهردیف

برش1

رستوران2

مونتاژ3
ریخته گرى4
حسابدارى5
كتابخانه6
ریخته گرى7
تعمیرات 8

 تسهیم هزینه های سربار     

از: تسهیم مستقیم و تسهیم  به دوایر سرشكن مى گردد كه عبارت اند  به دو صورت  هزینه هاى سربارساخت 
براساس مبناهاى مناسب.
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الف( تسهیم مستقیم : منظور از تسهیم مستقیم هزینه هاى سربار، سرشكن كردن هزینه هایى است كه 
به یك مركز هزینه اعم از دایرۀ تولیدى یا دایرۀ خدماتى مربوط مى شود و در آن دایره به مصرف  منحصراً 
مي رسند. بعضى از این هزینه ها عبارت اند از: هزینۀ سرپرستى دایره، هزینه دستمزد كارگران غیرتولیدى و 

فوق العاده اضافه كارى كارگران دایره.

ب( تسهیم براساس مبناهای مناسب: برخى هزینه ها در دوایر مختلف كارخانه اعم از دوایر تولیدى و 
دوایر خدماتى به صورت مشترك به مصرف مي رسند. این قبیل هزینه ها را اصطالحاً هزینه هاى عمومى كارخانه 
مى گویند كه باید براساس مبناهاى مناسب بین دوایرى كه در به وجود آمدن آنها نقش داشته تسهیم گردد.

قبل از تسهیم هزینه هاى عمومى كارخانه به دوایر تولیدى و دوایر خدماتى، باید مبناى مناسب شناسایى و 
انتخاب شود

باكمك هنرآموز براى تسهیم هزینه هاى زیر مبناى مناسب انتخاب كنید.فعالیت 11

مبنای تسهیمعنوان هزینه

برآورد فنى / مساحت زیربناهزینۀ سوخت و روشنائى

هزینۀ استهالك ساختمان

هزینۀ حرارت مركزى

هزینۀ بیمه هاى اجتماعى

هزینۀ برق صنعتى

هزینۀ سرپرستى

هزینه هاى رفاهى كارگران

به نظر شما كدام مبنا براى تسهیم هزینه مناسب تر است؟ فعالیت 12

مبناعنوان هزینه

بیمۀ اجتماعى                                                                      
هزینۀ اجاره                                                                        
هزینۀ رفاهى                                                                         
برق مصرفى                                                                         
انبار كاال                                                                           

سطح زیر بنا
 تعداد كاركنان
حقوق كاركنان

حواله هاى صادره
 كنتور )برآورد فنى(
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تسهیم اولیه  

تعیین  و  هزینه  مراكز  شدن  مشخص  از  بعد 
تسهیم  قدم  اولین  عمومى،  هزینه هاى 
هزینه هاى عمومى براساس مبنایى مناسب بین 
هزینه هاى  كردن  سرشكن  است.  هزینه  مراكز 
عمومى غیرمستقیم به مراكز هزینه اعم از مراكز 
مبناهاى  براساس  خدماتى  مراكز  و  تولیدى 

مناسب تسهیم اولیه مى گویند.
هزینه هاى سربار عمومى و اطالعات دریافتى از 

شركت تولیدى به شرح روبه رو است.

تسهیم اولیه هزینه هاى عمومى بین دوایر خدماتى و تولیدى در جدول باال نمایش داده شده است.

قسمت هایى را كه كامل نیست با كمك هنرآموز كامل كنید.

جدول تسهیم اولیه

مبنای تسهیممبلغ هزینهعنوان هزینه
واحدهای خدماتیدوایر تولیدی

انبارحسابداریدایرۀ مونتاژدایرۀ تراشکاریدایرۀ ریخته گری

بیمه آتش سوزى 

هزینه سرپرستى

استهالك ساختمان

75،000

30،000

150،000

ارزش )ریالى(

تعداد پرسنل

؟

22،500

؟

؟

18،000

؟

؟

15،000

8،400

؟

12،000

2،400

؟

7،500

1،200

؟

؟؟؟62،00049،000جمع

شرکت تولیدی ب
صورت هزینه های عمومی کارخانه

فروردین ماه  95

مبلغعنوان
75،000بیمه آتش سوزى
30،000هزینه سرپرستى

150،000استهالك ساختمان كارخانه

انبارحسابداریدایرۀ مونتاژدایرۀ تراش کاریدایرۀ ریخته گری

11010012030240مساحت

105721تعداد پرسنل

15،00012،00010،0008،0005،000ارزش ریالی

فعالیت 13
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محاسبات
  بیمه آتش سوزی                 

  5،000 + 8،000 + 10،000 + 12،000 + 15،000 = 50،000  
  5،000_______ × 75،000 = 7،500
 50،000

سهم دایره انبار از بیمه آتش سوزى 

  8،000_______ × 75،000 = 12،000
 50،000

سهم دایره حسابدارى از بیمه آتش سوزى 

  10،000 _______ × 75،000 = 15،000
   50،000

سهم دایره مونتاژ از بیمه آتش سوزى  

  12،000_______ × 75،000 = 18،000
  50،000

سهم دایره تراش كارى از بیمه آتش سوزى 

  15،000_______ × 75،000 = 22،500
  50،000

سهم دایره ریخته گرى از بیمه آتش سوزى  

 تسهیم هزینه سرپرستی                                                                  10 + 5 + 7 + 2 + 1 = 25  

                  1
30،000 × ___ = 1،200
                 25

سهم دایره انبار از سرپرستى  

                  2
30،000 × ___ = 2،400
                 25

سهم دایره حسابدارى از سرپرستى  

                 
30،000 × ___ = 8،400
                 25

سهم دایره مونتاژ از سرپرستى  

                    
  30،000 × ___ = 
                   25

سهم دایره تراش كارى از سرپرستى  

                  
30،000 × ___ = 
                 25

سهم دایره ریخته گرى از سرپرستى  

 تسهیم استهالک ساختمان کارخانه   

سهم دایرۀ انبار از استهالك ساختمان كارخانه 

سهم دایرۀ حسابدارى از استهالك ساختمان كارخانه 
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 تسهیم مستقیم

دراین روش هزینه هاى برآورد شده دوایر خدماتى فقط به دوایر تولیدى تسهیم مى گردد و از خدماتى كه دوایر 
خدماتى به هم ارائه مى دهند، صرف نظر مى شود.

هزینۀ هریك از دوایر خدماتى در تسهیم ثانویه مستقیماً و با استفاده از مبنایى مناسب فقط به دوایر تولیدى 
سرشكن مى گردد.

در تسهیم به روش مستقیم اولویتى براى اینكه كدام دایره خدماتى ابتدا تسهیم شود، وجود ندارد. 
براى روشن شدن موضوع به حل یك مثال مى پردازیم

دوایر خدماتیدوایر تولیدیروش

مستقیم

یك طرفه

دوطرفه 
)ریاضى(

الف

ب

ج

د

الف

ب

ج

د

الف

ب

ج

د

سهم دایرۀ مونتاژ از استهالك ساختمان كارخانه 

سهم دایرۀ تراش كارى از استهالك ساختمان 

سهم دایرۀ ریخته گرى از استهالك ساختمان كارخانه 

تسهیم هزینه های دوایر خدماتى به دوایر تولیدی ) تسهیم ثانویه(  

همان طور كه قباًل اشاره شد، مراكز هزینه در مؤسسات تولیدى شامل مراكز تولیدى و خدماتى است و با توجه 
به اینكه دوایر خدماتى براى ارائۀ خدمات به دوایر تولیدى تشكیل شده اند، باید هزینه هاى دوایر خدماتى 

براساس مبنایى مناسب بین دوایر تولیدى تسهیم شود كه  به آن تسهیم ثانویه گفته مى شود. 
روش هاى مختلفى براى تسهیم هزینه هاى دوایر خدماتى وجود دارد كه در ادامه به سه روش متداول مى پردازیم.
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شرکت تولیدی »  ب«
خالصه اطالعات دوایر

فروردین ماه 95

تعداد حواله های صادرهتعداد پرسنلسربار پس از تسهیم اولیه

142،00010100دایرۀ ریخته گرى

125،0005180دایرۀ ماشین كارى

84،4007120دایرۀ مونتاژ

27،900230حسابدارى

76،700120انبار

تسهیم ثانویه به روش مستقیم در جدول زیر نمایش داده شده است.

شرکت تولیدی »  ب«
صورت پیش بینی خالصه سربار کارخانه

فروردین ماه 95

جمعانبارحسابداریدایرۀ مونتاژدایرۀ ماشین کاریدایرۀ ریخته گریعنوان هزینه

40،000ــــ25،00014،0001،000مواد غیر مستقیم

40،00050،00020،0006،0008،000124،000دستمزد غیر مستقیم

37،000ــــ15،00012،00010،000استهالك ماشین آالت

22،50018،00015،00012،0007،50075،000بیمۀ آتش سوزى

12،0006،0008،4002،4001،20030،000هزینۀ سرپرستى

27،50025،00030،0007،50060،000150،000استهالك ساختمان

142،000125،00084،40027،90076،700456،000جمع

اطالعات زیر در مورد شركت تولیدى »  ب« پس از تسهیم اولیه در دست است.مثال 2
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شرح
نام دوایر

دوایر خدماتیدوایر تولیدی
انبارحسابداریمونتاژماشین کاریریخته گری

142،000125،00084،40027،90076،700هزینه ها قبل از تسهیم هزینه هاى دوایر خدماتى

تسهیم دایره خدماتى انبار:
100  +  180  +120 =  400

  100 ____ × 76،700 = 19،175
  400
  180 ____ × 76،700 = 34،515
  400
  120 ____ × 76،700 = 23،010
  400

19،175

34،515

23،010)76،700(
0     

تسهیم دایره حسابدارى:
10  +   5  +  7  =22
  10 ___ × 27،900 = 12،682
  22
   5 ___ × 27،900 = 6،341
  22
   7 ___ × 27،900 = 8،877
  22

12،682

6،341

8،877)27،900(
0      

173،857165،856116،28700جمع

12،682
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تسهیم به روش یک طرفه

در روش یك طرفه فرض برآن است كه برخى از دوایر پشتیبانى به دوایر پشتیبانى دیگر به صورت یك طرفه خدماتى 
مبلغ  لحاظ  به  مى كنند.  دریافت  هم  خدماتى  چنانچه  یا  و  نمى كنند  دریافت  خدماتى  ولى  مى دهند،  ارائه 

آن قدرناچیز است كه بتوان آن را نادیده گرفت.
در تسهیم یك طرفه اولویت تسهیم باید موارد زیر را درنظر گرفت:

الف( اولویت تسهیم با دایره اى است كه درصد خدمات بیشترى را ارائه مى دهد.
ب( درصورت مساوى بودن درصد ارائه خدمات اولویت با دایره اى است كه هزینه بیشتر داشته باشد.

در مثال 2 خدمات ارائه شده توسط دایرۀ حسابدارى به انبار 4% و خدمات ارائه شده توسط دایرۀ انبار به 
حسابدارى 6% است بنابراین اولویت تسهیم با دایرۀ خدماتى انبار است. 

شرح

نام دوایر

دوایر خدماتیدوایر تولیدی

انبارحسابداریمونتاژماشین کاریریخته گری

142،000125،00084،40027،90076،700هزینه ها قبل از تسهیم هزینه هاى دوایر خدماتى

تسهیم دایره خدماتى انبار:
100  +  180   +120  +  30  = 430
  100 ____ × 76،700 = 17،837
  430
  180 ____ × 76،700 = 32،107
  430
  120 ____ × 76،700 = 21،405
  430
  30 ____ × 76،700 = 5،351
  430

17،837

32،107

21،405

5،351
33،251

)76،700(
0     

تسهیم دایره حسابدارى:
10  +   5    + 7 =22
  10 ___ × 33،251 = 15،114
  22
   5 ___ × 33،251 = 7،557
  22
  7 ___ × 33،251 = 10،580
  22

15،114

7،557

10،580)33،251(
0      

174،951164،664116،38500جمع
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  تسهیم دوطرفه )متقابل(

روش دوطرفه یا متقابل كه ریاضى هم نامیده مى شود، شامل مراحل زیر است:
  تعیین درصد ارائه خدمات دوایر خدماتى به یكدیگر 1
  بیان هزینه دوایر خدماتى به صورت معادله خطى ٢

  حل معادالت ٣
  تهیه جدول تسهیم ٤

تعیین درصد ارائه خدمات دوایر خدماتی به یکدیگر

+ + = × =60150 90 60 300 100300  % 20 سهم دایرۀ رستوران از دایره تأسیسات 

+ + = × =210 8 2 20 10020 % 10 سهم دایرۀ تأسیسات از دایره رستوران 

بیان هزینۀ دوایر خدماتی به صورت معادله خطی

 هزینۀ دایرۀ رستوران عالوه بر 200،000 هزینه مستقیم دایره شامل 20% هزینه دایره تأسیسات نیز است. 
R=200،000+20%T

همچنین هزینۀ دایرۀ تأسیسات عالوه بر 250،000 هزینه مستقیم شامل 10% هزینۀ دایرۀ رستوران نیز 
است.

 T =176،000  + %10R

شركت تولیدى آلفا داراى دو دایرۀ عملیاتى ساخت و مونتاژ و دو دایرۀ خدماتى رستوران و تأسیسات مثال 3
است مبناى تسهیم هزینه رستوران تعداد نفرات و تأسیسات مساحت زیر بنا است. سایر اطالعات به شرح 

زیر است.

مساحتتعداد پرسنلسرباردایره
500،00010150ساخت
700،000890مونتاژ

200،000360رستوران
176،000240تأسیسات
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حال با روش جایگذاری معادالت را حل می کنیم 
R=200،000+20%T  

R=200،000+20% (176،000 + %10R )  
T=176،000+10%R  

 
 R = 200،000 + 35،200 + 0/02% R(   → 0/98 R = 235،200 → R = 240،000  

تهیه جدول تسهیم
 

R = 200،000 + 20% T  →  T = 200،000

شرح

نام دوایر
دوایر خدماتىدوایر تولیدى

تأسیساترستورانمونتاژساخت

500،000700،000200،000176،000هزینه ها قبل از تسهیم هزینه هاى دوایر خدماتى
تسهیم دایره خدماتى رستوران:

10+8+2=20
  10 ___ × 240،000 = 120،000
  20
   8 ___ × 240،000 = 96،000
  20
   2 ___ × 240،000 = 24،000
  20

تسهیم دایره تأسیسات
150+90+60=300

 150 ___ × 200،000 = 100،000
 300
  90 ___ × 200،000 = 60،000
 300
  60
 ___ × 200،000 = 40،000
 300

120،000

100،000

96،000

60،000

)240،000(

40،000
0      

24،000

)200،000(
0      

820،000856،00000جمع
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ارزشیابى  

شاخص های مورد ارزیابی ردیف
نظر هنرآموزخودارزیابی هنرجو

ناموفقموفقناموفقموفق

حضور به موقع در كالس درس و كارگاه آموزشى و رعایت نظم و انضباط1

همراه داشتن وسایل آموزشى شخصى )كتاب، دفتر، ماشین حساب و...(2

شركت فعال در بحث هاى گروهى و مسئولیت پذیرى و درستكارى3

پاسخ صحیح به سؤاالت مطرح شده در كالس و استدالل دربارۀ آنها4

ارائه نتیجه گیرى صحیح و مستندسازى5

تعریف تسهیم هزینه هاى سربار 6

تعریف تسهیم اولیه7

توانایى انجام تسهیم اولیه8

تعریف تسهیم ثانویه9

توانایى انجام تسهیم ثانویه10
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اهداف برآورد هزینه های سربار در ابتدای دورۀ مالى    

سربار  هزینه های  ثانویه  و  اولیه  ازتسهیم  پس  مالی  دورۀ  درابتدای  معموالً  تولیدی  درمؤسسات 
به منظور دست یابی به اهداف زیر برآورد می کنند .

الف( تعیین نرخ جذب سربار هریك از دوایرتولیدى
ب( تعیین سربارجذب شدۀ دوایر تولیدى به تفكیك

ج( مقایسۀ سربار جذب شده و سربار واقعى درپایان دورۀ مالى
د( مشخص نمودن اضافه یا كسر سربار درپایان دورۀ مالى 

 جذب سربار

هزینه هاى مواد اولیه و دستمزد مستقیم با استفاده از برگ درخواست مواد و فرم تفضیلى ثبت اوقات كار قابل 
تعیین است و مى توان مبالغ واقعى آنها را به حساب بهاى تمام شده كاالى در جریان ساخت منظور كرد؛ ولى 

مبلغ واقعى برخى از هزینه هاى سربار تاپایان دوره مالى قابل تعیین نیست .
بنابراین به منظور اضافه نمودن هزینه هاى سربار باید هزینه هاى سربار در ابتداى هردوره مالى براى همان دوره 

پیش بینى و بدین منظور از نرخ جذب سربار استفاده مى شود.
نرخ جذب سربار بر اساس دوعامل زیر تعیین مى شود:

   سربار برآوردى ساخت  1
   مبناى جذب سربار  )ساعات كار مستقیم،دستمزد مستقیم، مواد مستقیم و ساعات كارماشین آالت و....( ٢

ایا سربار واقعى در ابتداى دوره مشخص است؟ بحث كنید.فعالیت 14

هنرجویان عزیز آیا مبناهاى دیگرى به جز مبناهاى بیان شده در باال وجود دارد؟فعالیت 15

سربار ساخت، كارخانه و تولید معانى مشابهى دارند.نکته

         _________________ = نرخ جذب سربار                                                                             سربار برآوردى كارخانه 
                                                                           ساعت كار مستقیم برآوردى

         _________________ = نرخ جذب سربار                                                                             سربار برآوردى كارخانه 
                                                                             دستمزد مستقیم برآوردى
          _________________ = نرخ جذب سربار                                                                             سربار برآوردى كارخانه 
                                                                              مواد مستقیم برآوردى
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 محاسبه نرخ جذب سربار بر مبنای ساعت کار مستقیم

اكثر واحدهاى تولیدى از  مبناى ساعت كارمستقیم براى محاسبۀ نرخ جذب سربار استفاده مى كنند. در این 
روش محاسبۀ نرخ جذب سربار، عملى و مناسب تر است.

براى محاسبه نرخ جذب سربار ابتدا باید جمع هزینه هاى سربار برآوردشدۀ هر دایرۀ تولیدي پس از تسهیم 
ثانویه برساعت كارمستقیم برآوردشده دوایر تولیدى تقسیم گردد. 

 محاسبۀ سربار ساخت جذب شده

درابتداى دوره نرخ جذب سربار، محاسبه مى گردد و از این نرخ براى تخصیص هزینه هاى سرباربه محصوالت 
ساخته شده استفاده مى شود بنابراین، سربار ساخت جذب شده از حاصل ضرب مبناى واقعى در نرخ جذب 

سربار به دست مى آید.

سربار ساخت جذب شده = سربار واقعی × مبنای نرخ جذب 

براى مثال اگر مبناى محاسبۀ نرخ جذب سربار ساعت كار مستقیم باشد، ساعت كار مستقیم واقعى انجام شده 
در نرخ جذب سربار ضرب مى شود. 

سربار ساخت جذب شده = کار مستقیم واقعی سربار × ساعت نرخ جذب

اگرشركت تولیدى آلفا از روش تسهیم متقابل استفاده كند و ساعت كارمستقیم برآوردى دایره  ساخت مثال 4
820 و دایره مونتاژ800 ساعت باشد، نرخ جذب سربار در این دو دایره برابر است با:

820،000                                                                                                                 
                                                                                                                                     820نرخ جذب سربار هر ساعت كار مستقیم دایره 1،000 = ________  

   
856،000                                                                                                                 

                                                                                                                                    800نرخ جذب سربار هر ساعت كار مستقیم دایره 1،070 = ________  

اگر ساعت كار مستقیم شركت تولیدى آلفا در دو دایرۀ عملیاتى ساخت و مونتاژ به ترتیب 750 و 820 مثال 5
ساعت باشد، با توجه به نرخ جذب سربار محاسبه شده در مثال 4 برابر است با:

750،000=1،000×750   =   سربار جذب شده در دایره ساخت                 
877،400=1،070×820   =    سربار جذب شده در دایره مونتاژ
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ثبت هزینه های سربار    

الف(ثبت هزینۀ سربار جذب شده
پس از محاسبۀ سربار جذب شده براى ثبت آن در دفتر روزنامه حساب كنترل كاالى در جریان ساخت بدهكار 

و حساب سربار جذب شده بستانكار مى شود. 

شمارۀ سند:                                                شرکت آلفا                                  شمارۀ صفحه دفتر روزنامه:
تاریخ سند:                                              سند حسابداری                              تعداد ضمائم:

بستانکار )ریال(بدهکار )ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف

750،000كنترل كاالى در جریان ساخت

750،000سربار جذب شده

750،000750،000جمع: هفتصد و پنجاه هزار ریال

شرح سند: ثبت سربار جذب شده دایره ساخت

تنظیم کننده:                                           تأیید کننده:                                       تصویب کننده:

ثبت مربوط به جذب سربار در دایره مونتاژ را در سند زیر انجام دهید.

شمارۀ سند:                                                شرکت آلفا                                شمارۀ صفحه دفتر روزنامه:
تاریخ سند:                                              سند حسابداری                              تعداد ضمائم:

بستانکار )ریال(بدهکار )ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف

جمع: 

شرح سند: 

تنظیم کننده:                                           تأیید کننده:                                       تصویب کننده:

فعالیت 16
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ب( ثبت هزینه های واقعی سربار :
هزینه هاى واقعى سرباركه درطول دوره مالى به تدریج رخ مى دهد درحساب هاى مربوط ثبت مى شوند.

فرض كنید هزینه هاى واقعى سربار شركت آلفا پس از تسهیم اولیه و ثانویه به شرح زیر باشد:

شرکت تولیدی  آلفا       
خالصه هزینه های واقعی سربار  آلفا

اسفند ماه 95
دایرۀ مونتاژدایرۀ ساختمبلغ هزینهعنوان هزینه

625،000305،000320،000مواد غیر مستقیم
630،000300،000330،000دستمزد غیر مستقیم
65،00025،00040،000استهالك ماشین االت

52،00042،00010،000هزینه  بیمه سهم كارفرما
30،00012،00018،000هزینه اوقات تلف شده

220،000120،000100،000استهالك ساختمان
1،622،000804،000818،000جمع

شمارۀ سند:                                                    شرکت آلفا                          شمارۀ صفحه دفتر روزنامه:
تاریخ سند:                                                 سند حسابداری                       تعداد ضمائم:

بستانکار)ریال(بدهکار )ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف

804،000كنترل سربار ساخت

305،000كنترل موجودى مواد

312،000كنترل هزینه حقوق و دستمزد

25،000هزینه استهالك ماشین االت

42،000هزینه  بیمه سهم كارفرما

120،000هزینه استهالك ساختمان

804،000804،000جمع: هشتصد وچهار هزار ریال

شرح سند: ثبت سربار واقعى دایره ساخت

تنظیم کننده:                                           تأیید کننده:                                       تصویب کننده:
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محاسبه كسر یا اضافه سربارجذب شده   

با مشخص شدن هزینه هاى واقعى سربار در طول دورۀ مالى، درپایان دورۀ مالى تسهیم اولیه و تسهیم ثانویه 
از  نتایج به دست آمده نشان دهنده سهم سربار واقعى هریك  انجام مى شود  از هزینه هاى واقعى  با استفاده 
دوایر تولیدى خواهد بود كه ضمن ثبت این نتایج امكان مقایسۀ بین سربار جذب شده و سربار واقعى به وسیله 

هریك از دوایر تولیدى فراهم مى سازد.

ثبت مربوط به سربار واقعى در دایره مونتاژ را در سند زیر انجام دهیدفعالیت 17

شمارۀ سند:                                                 شرکت آلفا                              شمارۀ صفحه دفتر روزنامه:
تاریخ سند:                                              سند حسابداری                            تعداد ضمائم:

بستانکار )ریال(بدهکار )ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف

جمع: 

شرح سند: 

تنظیم کننده:                                           تأیید کننده:                                       تصویب کننده:

 آیا سربار جذب شده و واقعى باهم برابر است؟فعالیت 18
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حساب سربار جذب شده در پایان دوره مالى با ثبت زیر به بستانكار سربار ساخت منتقل مى شود. 

شمارۀ سند:                                           شرکت آلفا                                  شمارۀ صفحه دفتر روزنامه:
تاریخ سند:                                         سند حسابداری                                تعداد ضمائم:

بستانکار ) ریال(بدهکار )ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف

××××سربار ساخت جذب شده

××××كنترل سربار ساخت

××××××××جمع: 

شرح سند: ثبت بستن حساب سربار جذب شده

تنظیم کننده:                                           تأیید کننده:                                       تصویب کننده:

حساب كنترل  سربار ساخت درپایان دورۀ مالى معادل سربار ساخت جذب شده، بستانكار و پس از مشخص 
شدن هزینه هاى واقعى و انجام تسهیم ثانویه حساب كنترل سربار ساخت معادل هزینه هاى واقعى بدهكار 

مى شود.  
مانده حساب سربارساخت هریك از دوایر تولیدى نشان دهندۀ كسر یا اضافه جذب سربار آن دایره است.

 نام حساب :  سربار ساخت دایرۀ ساخت                             دفتر معین            شماره حساب:

ماندهتشخیصبستانکاربدهکارشرحتاریخردیف
ماهروز

750،000بس750،000 به شرح سند حسابداری1

5٤،000بد80٤،000 به شرح سند حسابداری

جمع: 

كسر جذب سربار                              54،000 - = 804،000 - 750،000

سربار ساخت    
××××
××××××××

××××

اگر حساب سربار ساخت داراى ماندۀ بدهكار باشد، مشخص مى شود كه 
سربارساخت واقعى آن دایره بیشتر از سربارساخت جذب شده است كه 

دراین صورت کسرجذب سربار خواهیم داشت.


