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ى َفاْكُتُبوُه َِّذیَن آَمُنوا إِذا تَدایَْنُتْم بَِدیٍْن إِلى أََجٍل ُمَسمًّ یا أَیَُّها ال

اي کسانی که ایمان آورده اید! هنگامی که بدهی مدت داری )به خاطر وام دادن یا معامله( به یکدیگر پیدا کنید 
آن را بنویسید.

                                                                                                                                                                                    )آیۀ 282 از سورۀ بقره(

مقدمه   

با توجه به نقش مؤثر هزینه های سربار در تعیین بهای تمام شدۀ محصوالت، این هزینه ها همواره مورد توجه 
حسابداران و مدیران مالی شرکت است لذا پیش بینی، شناسایی و ثبت و کنترل دقیق هزینه های سربار از 

اهمیت بسزایی برخوردار است.

استاندارد  عملكرد  

ثبت هزینه های سربار ساخت بر اساس مدارك و اسناد مثبته و استانداردهای حسابداری

شایستگی  هایی که در این فصل کسب می کنید  

1  کنترل مستندات سربار ساخت
2  تفکیك هزینه های سربار ساخت

3  ثبت هزینه های سربار ساخت
4  تسهیم هزینه های سربار

5  ثبت کسر یا اضافی جذب سربار ساخت
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سربار ساخت  

شرکت تولیدی »  الف« به تولید یك نوع ماده غذایی اشتغال دارد. مدیر عامل شرکت در جلسه ای که با مدیر 
مالی شرکت داشت، از وی خواست تا بهای تمام شدۀ محصول را به منظور تعیین قیمت فروش برای عرضه 

به بازار مشخص کند.
 مدیر مالی اطالعات زیر را در اختیار مدیر شرکت قرارداد:

كارت هزینۀ هر واحد
نام محصول:

مواد مستقیمشماره مدرک
سربار جذب شدهدستمزد مستقیم

بهای ساخت
مبلغنرخساعت مبلغنرخساعت 

103120110010018080300

مدیر عامل بعد از دیدن کارت هزینه گفت: منظور از هزینه های سربار چیست؟

در خصوص هزینه های سربار بحث کنید.فعالیت 1

مدیر مالى:
به کلیۀ هزینه های تولید به غیر از مواد مستقیم و دستمزد مستقیم، هزینه های سربار کارخانه گفته می شود. 
البته بعضی از هزینه های مستقیم که ارتباط دادن آنها به کاالیی مشخص یا به سفارشی خاص منطقی و 

مقرون به صرفه نباشد، نیز می توان جزء هزینه های سربار طبقه بندی کرد.
به طور کلی هزینه هایی را که در ساخت یك محصول نقش دارند، می توان به دو گروه طبقه بندی کرد:

الف( هزینه های مستقیم: به هزینه هایی اطالق می شود که می توان آنها را به یك موضوع مشخص ارتباط داد. 
مانند مواد مستقیم و دستمزد مستقیم

آیا شما می توانید دربارۀ سؤال باال به مدیر مالی کمك کنید؟فعالیت 2
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ب( هزینه های غیر مستقیم: به هزینه هایی اطالق می شود 
ارتباط داد؛  به یك موضوع مشخص  را  آنها  که نمی توان 

مانند هزینه های برق مصرفی در تولید محصوالت.

شرح هزینه
هزینه های غیرمستقیم ساختهزینه های مستقیم ساخت

سایر هزینه های تولیددستمزدمواددستمزدمواد

چرم مصرف شده

دستمزد سرکارگران

چسب مصرف شده 

هزینۀ برق کارگاه 

دستمزد کارگران تولیدی

روغن برای روغن کاری چرخ ها

دستمزد کارگران خدماتی

هزینۀ تعمیرات چرخ های کفش دوزی

بیمه ها اجتماعی کارفرما

مدیر عامل شرکت پرسید: اطالعات واقعی سربار نظیر آب و برق و هزینۀ تعمیرات و استهالك ممکن است 
در زمان تعیین بهای تمام شده در دسترس نباشد و با تأخیر در اختیار حسابداری قرار بگیرد. برای حل این 

مشکل چه باید کرد؟
مدیر مالی: باید سربار شرکت را بر اساس مبنایی مناسب پیش بینی کنیم و بر اساس آن به تعیین بهای تمام 

شده بپردازیم.

كاالی در 
جریان ساخت

سایر هزینه های 
تولید )سربار(

دستمزد مستقیممواد مستقیم

نوع هزینه های را در یك کارگاه تولید کفش مشخص کنید.فعالیت 3
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شناسایى هزینه های سربار به دو صورت انجام مى گیرد:
الف( شناسایى قبل از انجام هزینه

در اکثر مؤسسات تولیدی در ابتدای دورۀ مالی هزینه های سربار را پیش بینی )برآورد( می نمایند. این برآورد 
باعث می شود تا بهای تمام شده محصوالتی که درآینده ساخته می شوند تاحدودی مشخص گردد.

ب( شناسایى بعد از انجام هزینه
این عمل در طول دوره و یا در پایان دورۀ مالی پس از اینکه هزینه به مصرف رسید انجام می شود. که به آن 

شناسایی هزینه های واقعی نیز می گویند.

برآورد هزینه هاى سربار  

در واحدهای تولیدی با استفاده از تجربیات سال قبل و با در نظر گرفتن تغییرات احتمالی در ابتدای دورۀ 
مالی، هزینه های سربار پیش بینی )برآورد( می کنند این پیش بینی برای محاسبه نرخ جذب سربار به منظور 

محاسبۀ بهای تمام شده استفاده می شود.
در جدول زیر صورت خالصه هزینه های سربار پیش بینی شده شرکت تولیدی »  ب« را مشاهده می کنید.

شركت تولیدی »  ب«
صورت پیش بینى هزینه های سربار كارخانه

فروردین ماه 95

جمعانبارحسابداریدایرۀ مونتاژدایرۀ تراش كاریدایرۀ ریخته گریعنوان هزینه

25،00014،0001،00040،000مواد غیر مستقیم

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

15،00012،00010،00037،000استهالك ماشین آالت

75،000بیمۀ آتش سوزی

30،000هزینۀ سرپرستی

150،000استهالك ساختمان

456،000جمع

در مورد دالیل پیش بینی نرخ جذب سربار تحقیق کنید.فعالیت 4
مدیر شرکت که اطالعات خوبی به دست آورده بود، تشکر کرد و جلسه را ترك کرد.
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  هزینه های واقعى سربار

هزینه های غیرمستقیمی که درطی دورۀ مالی در واحد تولیدی اتفاق می افتد و یا در پایان دورۀ مالی با انجام 
اصالحات شناسایی و ثبت می شوند، هزینه های واقعی سربار می گویند.

شناسایى و جمع آوری اقالم مربوط به هزینه های سربار:
برای اثبات هر هزینه، نیاز به اسناد و مدارك مثبته خواهد بود که این اسناد و مدارك دلیل انجام آن هزینه 

است.
به عبارت دیگر بدون جمع آوری اسناد مربوط به هزینه نمی توان از وقوع آن هزینه اطمینان حاصل کرد.

از: اسناد مربوط به برگ درخواست مواد و  از اسناد و مدارك مربوط به هزینه های سربار عبارت اند  بعضی 
ملزومات از انبار، کارت های ثبت اوقات کار، اسناد و مدارك مربوط به پرداخت یا تعهد پرداخت هزینه های 

مختلف مانند هزینه آب، برق، گاز و تلفن

شركت همدان
 تاریخ درخواست:                                                                                              فرم درخواست مواد
شماره درخواست:                                                                               واحد درخواست كننده: مونتاژ

مبلغفىمقدارواحدشرحردیف
450،000200،000لیترروغن1
1100،000100،000گالنگریس2

كارت تفضیلى ثبت اوقات كار
مورخ 96/3/1 لغایت 96/3/31

انبارحسابداریمونتاژتراش كاریریخته گری

دستمزد ساعت کار
)ریال(

ساعت 
کار

دستمزد 
دستمزد ساعت کار)ریال(

دستمزد ساعت کار)ریال(
دستمزد ساعت کار)ریال(

)ریال(

عادی

اضافه کار

عادی
فوق العاده اضافه کار

عادی
اضافه کار

عادی

فوق العاده اضافه کار

عادی

اضافه کار

عادی
العاده اضافه کار فوق 

عادی

اضافه کار

عادی
العاده اضافه کار فوق 

عادی

اضافه کار

عادی
فوق العاده اضافه کار

384

30
496 ،800
14 ،400

576
44

744 ،000

21 ،120

76832
960 ،000
15 ،360

192

20
318 ،000
12 ،000

192

20
212 ،000
8 ،000
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ارزشیابی  

شاخص های مورد ارزیابى ردیف
نظر هنرآموزخودارزیابى هنرجو

ناموفقموفقناموفقموفق

حضور به موقع در کالس درس و کارگاه آموزشی و رعایت نظم و انضباط1

همراه داشتن وسایل آموزشی شخصی ) کتاب، دفتر، ماشین حساب و...(2

شرکت فعال در بحث های گروهی و مسئولیت پذیری و درستکاری3

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

ارائه نتیجه گیری صحیح و مستندسازی5

تعریف هزینه های سربار6

تشخیص هزینه های سربار7

جمع آوری اقالم مربوط به هزینه های سربار8

توانایی کنترل مستندات سربار9

بیان زمان شناسایی هزینه های سربار 10
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طبقه بندى هزینه هاى سربار کارخانه   

تقسیم بندی هزینه های سربار بر اساس ارتباط با حجم محصول:

هزینۀ متغیر: این هزینه با تغییر حجم تولید )افزایش یا کاهش( تغییر 
می کند.

تغییر  با  دیگر  و قسمت  ثابت  این هزینه ها  از  هزینۀ مختلط: قسمتی 
حجم تولید تغییر می کند.

هزینۀ ثابت: این هزینه باتغییر حجم تولید در محدوده ای معین از سطح 
تولید تغییر نمی کند.

در خصوص موارد مشخص شده در صورت حساب زیر بحث کنید.فعالیت 5

هزینه

هزینه

هزینه

حجم تولید

حجم تولید

حجم تولید
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هزینه های سربار زیر را از نظر ارتباط با حجم محصول مشخص کنید.

نیمه متغیرمتغیرثابتعنوان هزینه

فوق العاده اضافه کاری

اجاره انبار

هزینه برق مصرفی

مواد غیر مستقیم

استهالك به روش خط مستقیم

در یك کارگاه جوشکاری میزان مصرف الکترود با افزایش تولید افزایش می یابد.مثال 1
در صورت استفاده نکردن از تلفن کارگاه مبلغی به عنوان آبونمان پرداخت می شود.

حقوق نگهبان بخش تولید با افزایش و کاهش تولید تغییر نمی کند.

دربارۀ مثال باال بحث کنید.فعالیت 6

در مورد سایر طبقه بندی های هزینه های سربار تحقیق کنید.فعالیت 7

تقسیم بندی هزینه های سربار بر اساس ارتباط با محصول

ثابت                                    متغیر                         نیمه متغیر
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ارزشیابی  

شاخص های مورد ارزیابى ردیف
نظر هنرآموزخودارزیابى هنرجو

ناموفقموفقناموفقموفق

حضور به موقع در کالس درس و کارگاه آموزشی و رعایت نظم و انضباط1

همراه داشتن وسایل آموزشی شخصی ) کتاب، دفتر، ماشین حساب و...(2

شرکت فعال در بحث های گروهی و مسئولیت پذیری و درستکاری3

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

ارائه نتیجه گیری صحیح و مستندسازی5

تعریف هزینه های سربار ثابت6

تشخیص هزینه های سربار ثابت7

تعریف هزینه های سربارمتغیر8

تشخیص هزینه های سربار متغیر9

توانایی تفکیك هزینه های سربار از نظر ارتباط با حجم محصول 10
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حساب کنترل سربار ساخت  

بسیاری از هزینه های سربار کارخانه در طی دورۀ مالی واقع می شوند؛ بنابراین سیستم حسابداری صنعتی باید 
به گونه ای طراحی شود که آنها را به طور منظم و دقیق گردآوری، طبقه بندی و ثبت کند.

هزینه های واقعی سربار که در طول دورۀ مالی رخ می دهند، درتاریخ وقوع به ثبت می رسند؛ به این صورت که 
به ازای هزینه های واقعی، حساب کنترل سربار ساخت بدهکار می شود و حساب های متقابل نظیر موجودی 

نقد، استهالك انباشته، حساب های پرداختنی و پیش پرداخت بیمه ها و... بستانکار می شود.

شمارۀ سند:                                                    شركت نوشیجان                          شمارۀ صفحه دفتر روزنامه:
تاریخ سند:                                                       سند حسابداری                            تعداد ضمائم:

بستانکار )ریال(بدهکار )ریال(مبلغ جزءشرحكد حسابردیف

××××کنترل سربار ساخت

××××                      کنترل مواد

××××                      کنترل حقوق و دستمزد

××××                      هزینۀ استهالك ماشین آالت

××××                      هزینۀ بیمه ها اجتماعی )کارفرما(

××××                                 وجه نقد

××××                      هزینۀ استهالك ساختمان

××××××××جمع:

شرح سند: ثبت سربار واقعى دایره......

تنظیم كننده:                                  تأیید كننده:                                  تصویب كننده:

در خصوص زمان شناسایی هزینه های سربار تحقیق کنید.فعالیت 8
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شركت :   مالیر
كارت تفضیلى هزینه های سربار كارخانه

دستمزد مواد غیر مستقیمتاریخردیف
سوخت و روشنایىبیمه ماشین آالتتعمیر و نگهداریغیر مستقیم

ــ50،000250،000ــ196/3/111،000

ــــــ296/3/48،0005،000

120،000ــــ4،000ــ2096/3/31

85،00070،88090،000250،000120،000جمع

کار عملی 1  

ثبت مربوط به هزینه های واقعی شرکت تولیدی مالیر را در سند زیر انجام دهید.

شمارۀ سند:                                                          شركت مالیر                                شماره صفحه دفتر روزنامه:
تاریخ سند:                                                         سند حسابداری                               تعداد ضمائم:

بستانکار )ریال(بدهکار )ریال(مبلغ جزءشرحكد حسابردیف

جمع:

شرح سند: 

تنظیم كننده:                      تأیید كننده:                    تصویب كننده:
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حساب سربار جذب شده  

به دالیلی همچون مشخص نبودن مبلغ بسیاری از هزینه های واقعی تا پایان دورۀ مالی، تفاوت مقدار تولید 
واحدهای  در  مدیران  برای  تصمیم گیری  و  مقایسه  امکان شرایط  و  برنامه ریزی شده  تولید  مقدار  با  واقعی 

تولیدی معموالً در ابتدای دورۀ مالی، هزینه های سربار را پیش بینی )برآورد( می کنند.
این عمل با استفاده از تجربیات سال قبل صورت می گیرد. یکی از اهداف اصلی این پیش بینی، محاسبۀ نرخ 
جذب سربار است. این نرخ تا پایان دورۀ مالی جهت محاسبۀ سربار تمام محصوالت ساخته شده طی دوره 

استفاده می شود. که در قسمت های بعدی به تشریح آن می پردازیم.

 ثبت سربار ساخت جذب شده

ثبت سربار ساخت جذب شده به این صورت است که معادل مبلغ سربار ساخت جذب شده حساب کنترل 
کاالی در جریان ساخت بدهکار و در مقابل حساب کنترل سربار ساخت جذب شده به همان مبلغ بستانکار 

می گردد.

شمارۀ سند:                                                          شركت همدان                              شمارۀ صفحه دفتر روزنامه:
تاریخ سند:                                                         سند حسابداری                         تعداد ضمائم:

بستانکار )ریال(بدهکار )ریال(مبلغ جزءشرحكد حسابردیف

××××حساب کنترل کاالی درجریان ساخت

××××                  کنترل سربار ساخت جذب شده 

××××××××جمع:

شرح سند: ثبت سربار جذب شده دایره......

تنظیم كننده:                                              تأیید كننده:                                          تصویب كننده:
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کار عملی 2   

در صورتی که سربار جذب شده شرکت تولیدی مالیر 650،000 ریال باشد ثبت الزم در سند حسابداری را 
انجام دهید.

شمارۀ سند:                                                               شركت مالیر                      شمارۀ صفحه دفتر روزنامه:
تاریخ سند:                                                              سند حسابداری                   تعداد ضمائم:

بستانکار )ریال(بدهکار )ریال(مبلغ جزءشرحكد حسابردیف

جمع:

شرح سند: 

تنظیم كننده:                                              تأیید كننده:                                           تصویب كننده:
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ارزشیابی  

شاخص های مورد ارزیابى ردیف
نظر هنرآموزخودارزیابى هنرجو

ناموفقموفقناموفقموفق

حضور به موقع در کالس درس و کارگاه آموزشی و رعایت نظم و انضباط1

همراه داشتن وسایل آموزشی شخصی ) کتاب، دفتر، ماشین حساب و...(2

شرکت فعال در بحث های گروهی و مسئولیت پذیری و درستکاری3

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

ارائه نتیجه گیری صحیح و مستندسازی5

تعریف حساب سربار6

توانایی ثبت سربار واقعی7

توانایی ثبت سربار جذب شده8

دالیل پیش بینی هزینه های سربار را نام ببرد.9

تفاوت بین سربار جذب شده و سربار واقعی را بیان کند.10


