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 حسابداري صنعتي

 مقدمه -١
حسابداري صنعتي در واقع وظيفه  يكي از شاخه هاي علم حسابداري، حسابداري صنعتي ميباشد.

كه حسابداري صنعتي  مهمي از كاربرد هاي .محاسبه بهاي تمام شده محصوالت را بر عهده دارد
ارزيابي در جهت ساخت كاالها به منظور كاهش هزينه ها و كنترل موجودي و  ميتوان به ،دارد

در واقع پيش بيني و برآورد هزينه هاي  .اشاره كرد تصميم گيري دقيق در نحوه قيمت گذاري كاالها
كنترل هزينه و با  توليد از جمله اقدامات حياتي در عرصه توليد و پيشرفت موسسات توليدي ميباشد

تا بتواند تسلط بيشتري در تعيين قيمت  ،مواد اوليه خود آمار دقيقي را داشته باشد ها از بهاي
منطقي و معقوالنه كاال ها داشته باشد و همچنين با ارزيابي بهاي تمام شده مواد اوليه در راستاي 

م صميتهاي تمام شده كاال نه تنها بر عدم آگاهي از ب .تصميم هاي معقوالنه و دقيق تري بگيرد ،توليد
فه و باعث وق ،گيري هاي مديران در راستاي توليد محصوالت مشكالتي را در پي دارد بلكه ميتواند

يم به صورت مستقالزم به ذكر است بهاي تمام شده ميتواند هزينه هايي باشد كه  يا توقف توليد شود.
، ابررسي انواع هزينه هدر ادامه مقاله به  .و يا غير مستقيم در ساخت و توليد كاال نقش داشته باشد

و ضرورت تهيه گزارش در واحد و حجم توليدي  طبقه بندي بر اساس ارتباط آن ها با توليد محصول
 ميپردازيم.هاي توليدي 
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 اهميت حسابداري صنعتي -٢

يكي از اصلي ترين اهداف حسابداري صنعتي تفكيك درآمد و هزينه و محاسبات سود و زيان ناشي 
از آن ها مي باشد و حسابداري صنعتي در جهت كاهش هزينه ها به تحليل عناصر تشكيل دهنده 
ــول به طور  ــول مي پردازد و اطالعات دقيقي از هزينه هاي هر مرحله از توليد يك محص يك محص

شخص تعي شد، م صورتي كه كااليي هنوز در خط توليد قرار نگرفته با ين مي كند. بدين ترتيب در 
آناليز تحليلي خط توليد، مقايس روند فعاليت و تمامي محاســبات حســابداري آن در قســمت هاي 
صول  سود و زيان را به تفكيك هر مح شگيري  ست. در نهايت امكان گزار سبه ا مختلف قابل محا

 استراتژي توليد، نحوه برنامه ريزي و سياست گذاري سازمان تاثيرگذار است.   فراهم ميسازد كه بر

 

 بررسي هزينه ها -٣

دسته  تجاريميتوان به دو دسته هزينه هاي ساخت و هزينه هاي ا را به صورت طبيعي هزينه ه
 بندي كرد.

 هزينه هاي ساخت-١-٣

 يه،اول موادمانند هزينه هاي هزينه هاي كه در جهت ساخت و توليد يك محصول بكار گرفته ميشود 
ت در توليد محصوال(هزينه هايي كه به طور غير مستقيم دستمزد كارگران و هزينه هاي سربار ساخت

اي ساخت هزينه ه )مي گويندسر بار توليد و يا سربار ساخت نقش ايفا ميكنند ، به اينگونه هزينه ها 
 .گفته ميشود
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 تجاري هزينه هاي-٢-٣

شامل ميشود را ميتوان از در فروش و توزيع محصوالت و يا بخش اداري و .... را هزينه هايي كه 
 جمله هزينه هاي تجاري تلقي كرد.
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 طبقه بندي بر اساس ارتباط آن ها با توليد محصول -٤

وليد اوليه كه در ت عالوه بر مواد  آنان با ميزان توليد، ها بر اساس ارتباطدر بحث طبقه بندي هزينه 
يير شكل مواد اوليه و تبديل آن به كاالي غهزينه هايي كه در جهت تمصرف مي رسند  محصول به

: ن ميتوان هزينه ها را به دو دستهبنابراي.   .مورد اهميت ميباشدنيز  ساخته شده به مصرف مي رسند
 .بندي كردهزينه هاي مستقيم و هزينه هاي غير مستقيم طبقه 

 هزينه هاي مستقيم -١-٤

مستقيم  را هزينه هاي  نقش مستقيم دارندمحصول در توليد مستقيم  يي كه به طورهزينه ها
  بصورت ذيل طبقه بندي كرد :مينامند كه ميتوان 

 مواد مستقيم  -١-١-٤

آهن و سيمان آجر و گچ و... از جمله  : محصول به مصرف برسد مانندكه مستقيم در توليد اوليه مواد
 مواد مستقيم محصوب ميشود.

 يا دستمزد مستقيم كار -٢-١-٤

بنا و  مانند  كه در هر واحد توليدي استفاده ميشود. ،نيرو هاي انساني از جمله احتياجاتي مي باشد
كاركنان و  دستمزدي كه به  كارگران ساختمان كه در توليد  ساختمان نقش مهم را ايفا مي كند.

ه كه به عنوان هزين ،مي باشد جمله دستمزد مستقيمكارگران واحد توليدي پرداخت مي شود نيز از 
 مستقيم در نظر گرفته ميشود.

 ساير -٣-١-٤

واد اوليه و دستمزد كاركنان موارد ديگر موجودي مي باشد در برخي از واحد هاي توليدي عالوه بر م
براي مثال در واحد هاي توليد پسته ماشين هايي كه براي جدا سازي  .كه شامل هزينه مستقيم است

 هزينه مستقيم در نظر گرفت. يي ازست پسته از پسته استفاده مي شود مي توان جزوپ
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 ساختهزينه هاي غير مستقيم و يا سر بار  -٢-٤
كه بطور مستقيم با محصول  دهزينه هاي غير مستقيم و يا سر با ساخت هزينه هاي نا چيزي هستن

بصورت ذيل دسته بندي نيز كه ميتوان آن ها را  اما در توليد محصول موثر ميباشند. ،ارتباطي ندارند
 :كرد

 مواد غير مستقيم  -١-٢-٤

اما نميتوان از آن ها به  ،استفاده نمي شودموادي ميباشد كه به طور مستقيم در توليد محصول 
مواد شوينده براي  مانند: سادگي صرف نظر كرد و بايد جز هزينه هاي توليد در نظر گرفته شود.

 تميزي كارگاه و يا واحد توليدي

 يمقدستمزد غير مست -٢-٢-٤

ير هزينه هاي غ دستمزد غير مستقيم كه در كارخانجات و يا مراكز توليدي  استفاده ميشود از جمله
حق  % 23 .هزينه بيمه كاركنان كه در توليد نقش مهمي را ايفا ميكند مانند: ،مستقيم ميباشد

 قابل مشاهده است نرم افزار حقوق و دستمزد كارفرما كه در گزارشات تجمعي

 ساير -٣-٢-٤

و ساير هزينه هاي موجود در واحد هاي توليدي كه به صورت غير مستقيم در توليد محصوالت موثر 
 و .... . هاي واحد هاي توليديه سرويس و نگه داري ساالنه دستگاميباشد مانند هزين

 طبقه بندي هزينه ها با توجه به تغيير حجم توليد -٥

دي اي توليبنابراين مديران واحد هاز آن جا كه شرايط اقتصادي در بازار هميشه يكسان نمي باشد 
با در نظر گرفتن در ابتداي سال مالي جديد و يا بازه زمان هاي تعيين شده همواره در صدد اند كه 
با توجه به حجم توليد شده و مصرف آن كاال در خصوص هزينه هاي توليد  شرايط بازار، مي بايست

 .د تغييرات الزمه را به عمل آورندخو
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هزينه ها را به صورت  ...د مانند: اجاره كارگاه و براي مثال برخي آنان در يك بازه زماني ثابت هستن

 ذيل دسته بندي بايد كرد:

 هزينه هاي ثابت -١-٥

كارگاه توليدي و ... كه به حجم توليد شده  هزينه اجاره :مانند دهزينه هايي هستنهزينه هاي ثابت 
اره به حقوق كاركنان نيز اش ،از جمله هزينه هاي ثابت ميتوان .گفته ميشود ،ارتباط مستقيم ندارند

 كه اينگونه هزينه ها بصورت ثابت در نظر گرفته ميشوند. .كرد

 هزينه هاي متغيير -٢-٥

كه به صورت مستقيم با توليد محصوالت در ارتباط  دمتغيير از جمله هزينه هايي هستنهزينه هاي 
 اهش توليد محصول كاهش يافتهميباشند و در صورت افزايش توليد محصول هزينه ها افزايش و با ك

بنابراين اين گونه هزينه ها همواره متغيير و  ،مانند مواد اوليه كه در توليد به مصرف ميرسند  .است
 وابسته به مقدار توليد محصول ميباشند.
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 نيمه متغيير  -٣-٥

هم ميتوانند ثابت باشند و هم متغيير و وابسته به مقدار توليد براي مثال اين دسته از هزينه ها 
نيز  ش كاالهاي توليديبه ميزان فرو ،بسياري از كاركنان بخش توليدي عالوه بر دستمزد ثابت خود

 كه اين نوع هزينه هم بصورت ثابت و هم متغيير مي باشد. ،دستمزد دريافت مينمايند

 
 

 ضرورت تهيه گزارش در واحد هاي توليدي -٦

يكي از مهم ترين وظايف سازمان هاي توليدي تهيه گزارشات در واحد هاي توليدي خود ميباشند. 
ن را حسابداران و يا مديرا كه اين گزارشات ،مورد نياز را تهيه نمايندكه در پايان هر ماه بايد گزارشات 

مالي سازمان ها بر پايه اصول حسابداري به صورت درون سازماني و بيرون سازماني تهيه مي نمايند 
 و در دسترس مديران قرار مي دهند.

داشته  يتحليل منطقط قوت و ضعف سازمان بدين وسيله مديران ميتوانند به منظور دستيابي به نقا
 .يردگ استفاده قراربه منظور كسب سود بيشتر در برنامه هاي آينده خود به مورد باشند و همچنين 
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 انواع گزارش -١-٦

همانطور كه در باال اشاره شد گزارشات به دو صورت درون سازماني و بيرون سازماني تهيه ميشوند.كه 
 گزارش پرداخته ايم.در قسمت پايين به شرح و بررسي اين دو نوع 

 

 گزارش درون سازماني-١-١-٦

خريد و بهاي تمام شده كاال از  ،مواد اوليه انبار ،موجودي ،گزارش مصرف موادگزارشاتي مانند : 
 درون سازماني مي باشد. جمله گزارشات

 گزارش مصرف مواد -٢-١-٦

 سربار ساخت كه جزء عواملدستمزد مستقيم و  مواد مستقيم،گزارشاتي كه از هزينه هايي مانند 
اساسي توليد محصول ميباشد تهيه ميشود و در پايان دوره به مديران ارائه داده ميشود بسيار حائز 

مواد مبلغ كه در  ،در اين گزارشات بايد توجه داشت كه  عالوه بر مقدار مصرف اهميت ميباشد.
 ساخت محصول به مصرف رسيده نيز حائز اهميت مي باشد.

  (توليد شده)زارش بهاي تمام شده كاالي ساخته شدهگ -٣-١-٦

گزارشات بهاي تمام شده كاالهاي ساخته شده از جمله گزارشات درون سازماني مي باشد كه در 
 پايان هر ماه امكان  مقايسه بهاي تمام شده محصوالت ساخته شده هر ماه را به مديران مي دهد.

 گزارش بيرون سازماني -١-٢-٦

مانند گزارشات  دارايي كه در آخر ماه تهيه و به ارگان هاي برون سازماني ارائه داده مي گزارشاتي 
ها و اصول پذيرفته شده تهيه  دكه بر اساس استاندار ،شوند گزارشات برون سازماني گفته ميشود

 ميشوند.

 گزارش بهاي تمام شده كاالي فروش رفته -٢-٢-٦

در موسسات  وليدي در پايان دوره مالي تهيه مي گردد.در موسسات بازرگاني و تاين نوع گزارش 
بازرگاني كاالي خريداري شده بدون تغيير شكل  براي فروش ارائه داده ميشود ولي در واحد هاي 

 مالك بهاي تمام شده در اينبدين دليل  ،توليدي با تغيير شكل مواد اوليه كاال ها ساخته ميشود
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قابل ذكر است بهاي تمام شده كاالي فروش  رفته مي باشد.واحد ها بهاي تمام شده كاالي فروش 
رفته متفاوت با مبلغ فروش كاال بوده و با توجه به روش هاي قيمت گذاري انبار(ميانگين موزون، 

 .بدست مي آيد نرم افزار انبارداري فايفو و اليفو) تعيين ميگردد. اين مبلغ از گزارشات

 گزارش سود و زيان -٣-٢-٦

كه در آخر سال  ،و زيان سازمان ها مي باشد ديكي ديگر از گزارشات برون سازماني گزارشات سو
و يا گرچه  مديران سازمان ها در آخر هر ماه اين گزارشات را از حسابداران  .مالي محاسبه ميشود
يدات آتي لند نسبت به توسود و زيان ماه پيش ميتواندريافت كرده و با مقايسه  نرم افزار حسابداري

خود تصميم گيري نمايند. به اين صورت است كه چنانچه مبلغ خالص فروش بيشتر از بهاي تمام 
شده كاال فروش رفته باشد سازمان داراي سود خواهد بود و چنانچه مبلغ خالص فروش كمتر از 

مديران بر اساس اين كه  بهاي تمام شده كاال فروش رفته باشد سازمان دچار زيان شده است.
گزارشات نسبت به توليد بيشتر و سود سازمان و يا واحد خود و جلوگيري از زيان سازمان اقدام به 

 عمل مي آورند.
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 جمع بندی -٧

سازمان و همچنين  صنعتي در بقاء يك  سابداري  شي از اهميت ح سعي كرديم بخ در اين مقاله ما 
ا بازگو نماييم . محاسبه بهاي تمام شده كاال ها در در توليد و تصميم گيري هاي مديران سازمان ر

ـــميم گيري و برنامه ريزي  ـــازمان  امكان تص ـــازمان ها و واحد هاي  دقيقيس را در روند توليد س
توليدي در اختيار مديران قرار ميدهد. بهاي تمام شــده كاال ميتواند نه تنها به صــورت مســتقيم بر 

شده تاثير بگذارد بلك ستروي كاال توليد  ستقيم نيز از تاثيرات بااليي برخوردار ا صورت غير م  .ه ب
 همچنين هزينه ها را با توجه به ارتباط آنان با توليد و حجم توليد نيز بايد مورد بررسي قرار داد.

بنابراين مديران سازمان ها با در نظر گرفتن گزارشاتي كه حسابداران در اختيارشان قرار مي دهند 
و همچنين  ، حجم توليدمان خود را بررســي و نســبت به ارتقا ســطح كيفينقاط قوت و نقص ســاز

واحد هاي توليدي خود اقدام مي حجم كار ســازمان و تصــميماتي كه منجر به تغيير ســود و زيان 
 .نمايند


