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بهای تمام شده کاالی فروش رفته، کسر جذب  نرمال درگزارش  یابی  به جدول فوق درسیستم هزینه  باتوجه 
سربار به بهای تمام شده کاالی فروش رفته اضافه می شود و اضافه جذب سربار از بهای تمام شده کاالی فروش رفته 

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

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

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

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

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

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

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

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

مبلغشرحتعدادشماره سفارشدوایرتاریخ

 1,440,000 ریالآهن96   ورق21برش7/5

 3,780,000 ریالآهن420 ورق22برش7/5

 480,000   ریال  رنگ وسایر      200 کیلو21تکمیل7/5

120,000   ریالرنگ و سایر500 کیلو22تکمیل7/5

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

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

ثبت بهای فروش سفارش 22 به طور نسیه

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

کارت هزینه سفارش
شماره سفارش 22                                                        نام مشتری:

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

                                                                                  بهای فروش یک واحد: آهن ورق  13/000 ریال

                                                                     دایره برش            
سربارمستقیمکارمستقیممواد مستقیم

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

3,780,000514,500360,150جمع

دایره تکمیل

سربار ساختکارمستقیممواد مستقیم

مبلغشرحتاریخمبلغشرحتاریخمبلغشرحتاریخ
120,0007/10460,000رنگ7/8

250,000
355,000

120,000710,000355,000جمع

خالصه هزینه ها

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

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

جمع                          4,654,650                      11,85,000                 58,39,650


