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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،  دودسته  به  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:

هزینه  بیکاری،  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 



139

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 



حسابداری صنعتی
142

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  لباس شویی 1,750 ساعت باشد، سربارساخت جذب شده هریک  محصول 1,500 ساعت ودردایره تولید ماشین 

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



حسابداری صنعتی
150

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.  مانده بدهکار  بستانکارباشد. اگر حساب کنترل سربار ساخت دارای  این حساب ممکن است، بدهکاریا  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.


