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طبقه بندی هزینه های سربار   

يك  به  كه مستقيماً  گفته می شود  هزينه هايی  به  هزینه های سربار مستقيم: 
هزينه  مانند  باشند  داشته  ارتباط  مشخص  ماشين  يك  به  يا  و  توليد  از  دايره 

سرپرستی دايره، فوق العاده اضافه كارى كارگران
هزینه های سربار غيرمستقيم: به هزينه هايی گفته می شود كه به طورمشترك 
توسط چند دايره توليد به مصرف می رسند هزينه اجاره، حرارت مركزى و روشنايی

تقسيم بندی هزینه های سربار بر اساس 
ارتباط با محصول

غيرمستقيممستقيم

تقسيم بندی هزینه های سربار بر 
اساس ارتباط با حجم محصول

مختلطمتغيرثابت

هزینه متغير: اين هزينه با تغيير حجم توليد )افزايش يا كاهش( تغيير می كند.
هزینه نيمه متغير: قسمتی از اين هزينه ها ثابت و قسمت ديگر با تغيير حجم 

توليد تغيير می كنند.
هزینه ثابت: اين هزينه با تغيير حجم توليد در محدوده اى معين از سطح توليد 

تغيير نمی كنند.

تقسيم بندی هزینه های سربار 
بر اساس محل انجام هزینه

سربار ادارى و 
تشكيالتى سربار توزيع و ساخت سربار

فروش
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در این طبقه بندی، هزینه های سربار به سه گروه شامل:
سربار ساخت، سربار ادارى و تشكيالتی و سربار توزيع و فروش تقسيم می شوند.

سربار ساخت: 
در واقع شامل هزينه هاى توليد به غير از مواد مستقيم و دستمزد مستقيم توليد 
می باشد و با نام هاى ديگرى چون سربار كارخانه يا هزينه هاى غيرمستقيم توليد و 
يا هزينه هاى عمومی  كارخانه نام برده می شوند. همچنانكه می دانيد حساب سربار 

ساخت به حساب كاالى در جريان ساخت منتقل می شود.

سربار اداری و تشکيالتی و سربار توزیع و فروش: 
در حساب هاى سربار ادارى و سربار توزيع و فروش ثبت شده و به عنوان هزينه هاى 

دوره شناسايی می شوند و به حساب سود و زيان انتقال می يابند.

علل پيش بينی و برآورد سربار چيست؟
به طور كلی داليل پيش بينی و برآورد سربار را موارد زير ذكر می نمايند.

1 اختالف بين مقدار توليد واقعی با توليد برنامه ريزى شده
2 مشخص نبودن مبلغ واقعی بعضی از هزينه هاى سربار

3 ايجاد شرايط مناسب براى مقايسه هزينه هاى واقعی و پيش بينی شده

براى ثبت سربار جذب شده به دو روش عمل می شود: 
1  كاالى در جريان ساخت **

كنترل سربار **  
در اين روش كنترل سربار به ازاى هزينه هاى واقعی بدهكار و در ازاى سربار جذب 
اضافه  يا  كسر  نشان دهنده  سربار  كنترل  مانده حساب  و  می شود  بستانكار  شده 

جذب سربار می باشد.
2 كاالى در جريان ساخت **

سربار جذب شده **  
در اين روش در هنگام جذب سربار حساب سربار جذب شده بستانكار می شود و در 
پايان دوره مانده حساب سربار جذب شده به حساب كنترل سربار منتقل می شود.

سطوح فعالیت  

در محاسبه نرخ جذب سربار سطح فعاليت انتخاب شده نيز همانند مبناى جذب 
سربار از اهميت زيادى برخوردار است. سطح فعاليتی كه براى محاسبه نرخ جذب 
سربار انتخاب می شود بر نرخ جذب سربار و به تبع آن بر سربار جذب شده اثر 
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می گذارد. سطوح مختلف فعاليت كه مبناى محاسبه نرخ جذب سربار قرار می گيرد 
به شرح زير است:

1 ظرفيت اسمی )ايدئال(: ظرفيت توليدى بدون در نظر گرفتن تعطيالت، اوقات 
كه  اسمی  ظرفيت  است.  و...  ماشين آالت  تعمير  براى  شده  صرف  زمان  بيكارى، 

ظرفيت ايدئال يا ظرفيت تئورى يا حداكثر ظرفيت نيز ناميده می شود.
غيرواقع بينانه بوده و دستيابی به آن در عمل غير ممكن می باشد، به همين دليل 

نمی تواند مبناى قابل قبولی براى تعيين نرخ جذب سربار قرار گيرد.

2 ظرفيت عملی: حداكثر سطحی از توليد است كه با توليد كارا قابل دستيابی 
است. در محاسبه ظرفيت عملی، اوقات بيكارى و تعطيالت در نظر گرفته می شود، 
نمی شود.  براى فروش منظور  تقاضاى كافی  واسطه عدم  به  تلف شده  اوقات  اما 
سطح ظرفيت عملی در شركت هاى مختلف، متفاوت است اما معموالً 75% تا %85 

ظرفيت اسمی  است. 

دستيابی به ظرفيت عملی نيز مشكل است، اما معقول تر از ظرفيت اسمی  است.
3 ظرفيت عادى: ميانگين ظرفيت هاى مورد انتظار در طول چند سال می باشد و 
كليه نوسانات فصلی و دوره اى در آن لحاظ می گردد. در ظرفيت عادى هم اوقات 
اوقات  بيكارى و تعطيالت و زمان صرف شده براى تعمير ماشين آالت و... و هم 
تلف شده به خاطر محدوديت هاى فروش درنظر گرفته می شود. به همين دليل، در 
اغلب موارد، ظرفيت عادى مبناى مناسبی براى جذب هزينه هاى سربار است. نرخ 
سربارى كه در سطح ظرفيت عادى تعيين می شود، با تغيير در توليد واقعی تغيير 

نمی كند و در نتيجه بهاى تمام شده هر واحد به مراتب مناسب تر خواهد بود.

4  ظرفيت واقعی مورد انتظار: سطوح توليد پيش بينی شده براى دوره آتی می باشد. 
در صورت به كارگيرى اين سطوح از فعاليت، نرخ جذب سربار در دوره هاى متفاوت، 
در نتيجه افزايش يا كاهش در برآورد هزينه هاى سربار و ميزان توليد، متفاوت خواهد 
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بود. اين واقعيت كه گاهی اوقات سربار جذب شده در توليد در سطح ظرفيت واقعی 
مورد انتظار تقريباً برابر با سربار واقعی می باشد، اغلب موجب می گردد كه استفاده 
از نرخ جذب سربار در سطح ظرفيت واقعی مورد انتظار منطقی و قابل قبول به نظر 

برسد.

انحرافات سربار   

 انحراف هزینه
)سربار ثابت واقعی ـ سربار ثابت بودجه شده( = انحراف هزينه سربار 

 انحراف ظرفيت سربار
نرخ سربار ثابت * )ساعت كار بودجه شده ـ ساعت كار واقعی( = انحراف ظرفيت سربار 

يا 
)سربار ثابت بودجه شده ـ سربار ثابت جذب شده( = انحراف ظرفيت سربار 

انحراف کارایی 
نرخ استاندارد سربار * )ساعت كار واقعیـ  ساعت كار استاندارد براى توليد واقعی ( = 

انحراف ظرفيت سربار 

مقایسه روش های تسهيم ثانویه هزینه
 تسهيم مستقيم ساده وليكن با نتيجه نسبتاً غيردقيق می باشد.

روش  ه تر از  ساد وليكن  باشد  می  پيچيده  كمی   محاسبات  طرفه  يك  تسهيم   
تسهيم دو طرفه می باشد و نتايج صحيح و قابل اعتماد می باشد.

 روش دو طرفه تسهيم )روش رياضی( محاسبات پيچيده و پرحجم وليكن نتايج 
مؤسسات  عموماً  انيد  د ب بايد  فوق الذكر  موارد  به  توجه  با  د  می باش دقيق  بسيار 

توليدى روش تسهيم يكطرفه را می پسندند. 
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شرح کار:
1   كنترل مستندات هزينه هاى سربار

2  تفكيك 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، يك طرفه، دو طرفه(

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

استاندارد عملکرد :   ثبت مصرف مواد طبق اسناد و مدارك مثبته و دستورالعمل هاى حسابدارى

شاخص ها:
2  تفكيك هزينه هاى سربار ساخت 1 كنترل مستندات سربار ساخت                          

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

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

ثبت حداقل 5 مورد تفكيك و تسهيم هزينه طی مدت حداكثر 40 دقيقه
تجهيزات: اتاق كار ـ ميز و صندلی ادارى ـ كامپيوترـ نرم افزار حسابدارى مالی و صنعتی )* * *( نرم افزار اكسل ـ استانداردهاى 

حسابدارى ـ ملزومات ادارى ـ ماشين حساب ـ پرينتر

معيار شایستگی: 

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از 3 مرحله کارردیف

1كنترل مستندات سربار1

1تفكيك هزينه هاى سربار2

2ثبت هزينه هاى سربار3

1تسهيم هزينه هاى سربار4

2ثبت كسر يا اضافی جذب سربار ساخت5
شایستگی های غيرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محيطی و 

2نگرش

*ميانگين نمرات

* حداقل ميانگين نمرات هنرجو براى قبولی و كسب شايستگی،2 می باشد.

ارزشیابی شایستگی ثبت سربار ساخت


