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اگر حساب كنترل سربار ساخت داراى مانده بستانکار باشد، مشخص مى شود 
كه سربار ساخت واقعى آن دايره كمتر از سربارساخت جذب شده است كه 

دراين صورت اضافه جذب سربار خواهيم داشت.

سربار ساخت    

××××××
×××

×××

 نام حساب :  سربار ساخت دایره مونتاژ                             دفتر معین            شماره حساب:

ماندهتشخیصبستانکاربدهکارشرحتاریخردیف
ماهروز

1

جمع: 

......................... -  .................... = ...................                 .............................

بستن حساب سربار ساخت دایره ساخت  

پس از محاسبه كسر يا اضافه جذب سربار مبلغ به دست آمده به حساب كسر يا اضافه جذب سربار انتقال 
مى يابد و به اين ترتيب حساب كنترل سربارساخت بسته مى شود.

حساب معين مربوط به حساب سربار ساخت دايره مونتاژ را كامل كنيد و كسر يا اضافه جذب آن را فعالیت 19
مشخص كنيد.
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شمارۀ سند:                                                    شرکت آلفا                                  شمارۀ صفحۀ دفتر روزنامه:
تاریخ سند:                                                  سند حسابداری                              تعداد ضمائم:

بستانکار )ریال(بدهکار )ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف

54،000كسر يا اضافه جذب سربار

54،000                  كنترل سربار ساخت

54،00054،000جمع: پنجاه و چهار هزار ريال

شرح سند: ثبت بستن حساب سربار ساخت دايره ساخت

تنظیم کننده:                                           تأیید کننده:                                       تصویب کننده:

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

بستانکار )ریال(بدهکار )ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف

جمع:

شرح سند:

تنظیم کننده:                                           تأیید کننده:                                       تصویب کننده:

حساب كسر يا اضافه جذب سربار بايد درپايان دوره مالى بسته شود. اگر ماندۀ كسر يا اضافۀ جذب سربار 
مبلغى كم اهميت باشد به حساب بهاى تمام شدۀ كاالى فروش رفته انتقال داده مى شود.

ثبت مربوط به بستن حساب كنترل سربار ساخت در دايره مونتاژ شركت آلفا را درسند زير انجام دهيد.فعالیت 20

حساب دفتر كل كسر يا اضافه جذب سربار شركت الفا را تنظيم كنيد. فعالیت 21
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 نام حساب :  کسر یا اضافه جذب سربار                                دفتر کل               شماره حساب:

ماندهتشخیصبستانکاربدهکارشرحتاریخردیف
ماهروز

1

جمع: 

فرض كنيد كسر يا اضافه جذب سربار شركت آلفا مبلغى جزئى باشد ثبت مربوط بستن اين حساب فعالیت 22
را درسند زير انجام دهيد.

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

بستانکار )ریال(بدهکار )ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف

جمع:

شرح سند:

تنظیم کننده:                                           تأیید کننده:                                       تصویب کننده:

اگر کسر یا اضافه جذب سربار مبلغ با اهمیتی باشد برای تسهیم آن می توان به دو روش عمل کرد.
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الف( تسهیم برمبنای سربار جذب شده

                      مانده حساب
  عوامل ساخت

کاالی در جریان
بهای تمام شدۀ کاالی فروش رفتهکاالی ساخته شده ساخت

1،2001،0503،750مواد مستقيم

1،0001،5002،500دستمزد مستقيم

8001،2002،000سربار جذب شده

3،0003،7508،250جمع

مبلغ قابل تخصیصتسهیم به نسبت سربار جذب شدهعنوان حساب

100*20%*800كاالى در جريان ساخت

30150%1،200كاالى ساخته شده

50250%2،000بهاى تمام شده كاالى فروش رفته

  سربار جذب شده                          4،000 = 2،000 + 800+1،200
_____800تسهيم به نسبت

4،000  × 100 = %20                                                                                        
 مبلغ قابل تخصيص

كسر يا اضافه جذب سربار                                                     500- = 4،500 - 4،000
500× %20= 100                                                                                                         

سربار واقعى و جذب شدۀ شركت گاما به ترتيب 4،500 و 4،000 ريال است و اطالعات زير از دفاتر مثال 6
اين شركت استخراج شده است:
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فعالیت 23

شمارۀ سند:                                                    شرکت گاما                                    شمارۀ صفحۀ دفتر روزنامه:
تاریخ سند:                                                  سند حسابداری                                     تعداد ضمائم:

بستانکار )ریال(بدهکار )ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف

100كاالى در جريان ساخت

150كاالى ساخته شده

250بهاى تمام شده كاالى فروش رفته

500                  كسر يا اضافه جذب سربار

500500جمع: پانصد ريال

شرح سند: ثبت تسهيم جذب سربار

تنظیم کننده:                                           تأیید کننده:                                       تصویب کننده:

مثال 6    را با فرض اين كه سربار واقعى و جذب شده به ترتيب 3،800 و 4،200 باشد حل نماييد.

شمارۀ سند:                                                    شرکت گاما                                شمارۀ صفحۀ دفتر روزنامه:
تاریخ سند:                                                  سند حسابداری                             تعداد ضمائم:

بستانکار )ریال(بدهکار )ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف

جمع:

شرح سند:

تنظیم کننده:                                           تأیید کننده:                                       تصویب کننده:
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ب( تسهیم برمبنای موجودی کاالی در جریان ساخت و مانده حساب موجودی کاالی ساخته شده درپایان 
دوره و بهای تمام شده کاالی فروش رفته

مبلغ قابل تخصیصتسهیم به نسبت مانده حسابعنوان حساب

20100%3،000كاالى در جريان ساخت

25125%3،750كاالى ساخته شده

55275%8،250بهاى تمام شده كاالى فروش رفته

شمارۀ سند:                                                    شرکت گاما                                   شمارۀ صفحۀ دفتر روزنامه:
تاریخ سند:                                                  سند حسابداری                                 تعداد ضمائم:

بستانکار )ریال(بدهکار )ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف
100كاالى در جريان ساخت

125كاالى ساخته شده
275بهاى تمام شده كاالى فروش رفته

500                  كسر يا اضافه جذب سربار
500500جمع: پانصد ريال

شرح سند: ثبت تسهيم جذب سربار
تنظیم کننده:                                           تأیید کننده:                                       تصویب کننده:
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صورت ریز هزینه های سربار واقعی برای دوره مالی منتهی به اسفند 95 شرکت نوشیجان

                       واحد
جمعرستورانتعمیر و نگهداریمونتاژبرشکاریریخته گری      هزینه

40،00060،00050،00020،00024،000194،000مواد غيرمستقيم

35،00025،00040،00017،45014،000131،450دستمزد غير مستقيم

25،00020،00018،00012،50012،50088،000بيمه دارايى ثابت

45،000بيمه حوادث

46،000سوخت و روشنايى

کار عملی 3   

اطالعات زير از شركت نوشيجان در اسفند 95 در دست است.

سایر اطالعات 
                       واحد

جمعرستورانتعمیر و نگهداریمونتاژبرشکاریریخته گری      هزینه

4321212پرسنل
6040503050230مساحت

403520105110ارزش دارايى ثابت

مطلوب است:
1 تسهيم اوليه

2 تسهيم ثانويه به روش يک طرفه
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 کار عملی 4   
اطالعات زير از شركت توليدى جوزان در دست است.

شرکت تولیدی جوزان
صورت خالصه سربار کارخانه
برای 28 اسفند سال 1395

جمعانبارحسابداریدایرۀ دوختدایرۀ برشعناوین هزینه
400،000200،00051،87520،000671،875مواد غيرمستقيم

300،000150،000100،00080،000630،000دستمزد غيرمستقيم
110،000ــــ60،00050،000استهالک ماشين آالت

3،500ــــ2،0001،500بيمه ماشين آالت
15،000بيمه سهم كار فرما

22،000سرپرستى

شرکت تولیدی جوزان
ضرایب دریافت هزینه

برای28 اسفند سال 1395

انبارحسابدارینام دایره
40%50%دايرۀ برش

40%40%دايرۀ دوخت
20%ـحسابدارى

ـ10%انبار
100%100%جمع

نام دایره
جمعانبارحسابداریدوختبرش  شرح

451111تعداد پرسنل
9،000،00010،000،0003،000،0002،000،00024،000،000متوسط حقوق

مطلوب است:
1 تسهيم اوليه

2  تسهيم ثانويه به روش رياضى )دو طرفه(
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ارزشیابی  

شاخص های مورد ارزیابی ردیف
نظر هنرآموزخودارزیابی هنرجو

ناموفقموفقناموفقموفق

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

همراه داشتن وسايل آموزشى شخصى )كتاب، دفتر، ماشين حساب و...(2

شركت فعال در بحث هاى گروهى و مسئوليت پذيرى و درستکارى3

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

ارائه نتيجه گيرى صحيح و مستندسازى5

تعريف سربار جذب شده6

محاسبه كسر يا اضافه جذب سربار7

تعريف كسر يا اضافه جذب سربار8

ثبت كسر يا اضافه جذب سربار9

توانايى تسهيم كسر يا اضافه جذب سربار10
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شرح کار:
2   تفکيک هزينه هاى سربار ساخت 1 كنترل مستندات سربار ساخت                      

4  تسهيم هزينه هاى سربار 3  ثبت هزينه هاى سربار ساخت                         
5  ثبت كسر يا اضافى جذب سربار ساخت

استاندارد عملکرد :   ثبت مصرف مواد طبق اسناد و مدارک مثبته و دستورالعمل هاى داخلى

شاخص ها:
1   كنترل مستندات هزينه هاى سربار

2  تفکيک هزينه هاى سربار از لحاظ ثابت و متغير بودن آن و مستقيم و غير مستقيم بودن
3  ثبت هزينه هاى سربار

4  تسهيم هزينه هاى سربار به روش تسهيم اوليه
5   تسهيم هزينه هاى سربار به روش ثانويه)مستقيم، يک طرفه، دو طرفه(

6   تعيين و محاسبه نرخ جذب سربار
7   محاسبه و ثبت سربار ساخت جذب شده و بستن آن

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:
شرایط: اتاق كارـ ميز و صندلى ادارى ـ كامپيوترـ نرم افزار ـ پرينتر ـ استانداردهاى حسابدارى ـ ملزومات ادارى ـ ماشين حساب ـ 

ثبت حداقل 5 مورد تفکيک و تسهيم هزينه
طى مدت حداكثر 40 دقيقه

معیار شایستگی: 

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از 3 مرحله کارردیف

1كنترل مستندات سربار ساخت1

1تفکيک هزينه هاى سربار ساخت2

2ثبت هزينه هاى سربار ساخت3

2تسهيم هزينه هاى سربار4

1ثبت كسر يا اضافى جذب سربار ساخت5
2شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش

*میانگین نمرات
* كسب حداقل نمره 2 از مراحل 3و 5

*كسب حداقل نمره 2 از بخش شايستگي هاي غير فني، ايمني، بهداشت، توجهات زيست محيطي و نگرش
  *كسب حداقل ميانگين 2 از مراحل كار

ارزشیابی شایستگی سربار ساخت




