






حسابداری صنعتی
4

4ـ1ـکاربرد حسابداری بهای تمام شده
به طور خالصه وظایف حسابدار صنعتی عبارت است از :

1ـایجادروشهاوشیوههایاعمالکنترلدرجهتکاهشمعقولهزینهها.
٢ـکمکبهمدیراندرجهتاجرایبرنامهها.

٣ـارزیابیموجودیکاال)موجودیمواد،موجودیکاالیدرجریانساختوموجودیکاالیساختهشده(به
منظورهزینهیابیوقیمتگذاریآنهاونیزارائهروشهایکنترلمقداریموجودیها.

4ـراهنماییمدیریتدرجهتتصمیمگیریهاینهاییبهمنظورانتخاببهترینراهحلازراهحلهایموجود.
٥ـپیشبینیوبرآوردهزینههایتولیدبراییکدورهمعین)ازطریقتنظیمبودجه(

٦ـجمعآوری،تفکیک   ،ثبتوتسهیمهزینهها.
اســتفادهازحســابداریصنعتیونتایجحاصلازآنتنهابهمؤسســاتتولیدیمحدودنمیشود،بلکهمؤسسات
غیرتولیدیشاملاکثرمؤسساتخدماتی)بیمارستانها،مؤسساتآموزشی،شرکتهایبیمه،شرکتهایحملونقل
بارومســافر،عمدهفروشانواداراتدولتی(نیزمیتوانندازحســابداریصنعتیونتایجحاصلازآن،جهتمحاسبه

بهایتمامشدهخدماتیکهارائهمیدهندونیزجهتافزایشکاراییفعالیتهایخود،استفادهنمایند.
بهعنوانمثال،دریکبیمارســتانامکانمحاســبهبهایتمامشــدهیکتختبیمارستانیدرمدتیکروزبدون
درنظرگرفتنســایرخدماتارائهشــدهبهبیماروجودداردکهآنرااصطالحاً)تختروز(مینامند.همچنیندریک
واحدآموزشــیمانندهنرستانهاودانشکدههابااستفادهازروشهاوشیوههایموجوددرحسابداریصنعتیمیتوان
هزینهآموزشــییکدانشآموزیایکدانشــجودریکترمتحصیلیویاحتیبرایگذراندنیکواحددرســیویا
هزینهیکســاعتدرسیدریککالسرامحاسبهنمودههمچنینشــرکتهایحملونقلبارومسافربااستفادهاز
حســابداریصنعتیمیتوانندهزینهحملونقلیکتنبارویاجابهجایییکمســافردرطولیککیلومتررامحاسبه

نمایند.کهاصطالحاًبهآنتنکیلومترویامسافرکیلومترگفتهمیشود.
باتوجهبهمثالهایارائهشــدهبهکاربردحســابداریصنعتیدرمؤسساتغیرتولیدیپیمیبریمولیمهمترین
کاربردحســابداریصنعتیمحاسبهبهایتمامشــدهمحصوالتساختهشدهدرواحدهایتولیدیاست.بههمینجهت

مباحثارائهشدهدراینکتابعمدتاًبهاینموضوعاختصاصدارد.

5ـ1ـ اصطالحات متداول درحسابداری بهای تمام شده 
علوموفنونهریکدارایاصطالحاتخاصخودمیباشندکهبابکارگیریایناصطالحات،درکمطالبمربوط
بهآنعلوموفنونســادهترخواهدشد.برهمیناساسحسابداریبهایتمامشدهنیزدارایاصطالحاتیاستکههرکدام
نشانگرمفهومخاصیمیباشند.دراینقسمتبهتوضیحبعضیازآنهامیپردازیمتافراگیریمطالببعدیبرایهنرجویان

آسانترشود.
ـ  5  ـ١ـ عوامل بهای تمام شده   ١

هزینههایمســتقیمهزینههاییاســتکهبهآســانیآنهارابهمحصولمعینارتباطدادوهزینههایغیرمستقیماز
هزینههاییتشکیلشدهارتباطمستقیمبامحصولتولیدشدهدارد.
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عواملبهایتمامشدهکهبهآنعوامل،هزینهنیزگفتهمیشود،عبارتازهزینههاییاستکهبهصورتمستقیمو
غیرمستقیمدرساختمحصولبهمصرفمیرسند.اینعواملمعموالًسهقسمتشاملمواداولیهمستقیم،دستمزدمستقیم

وسربارتولیدتشکیلمیشوند.
ـ مواد اولیه مستقیم 

هرنوعمواداولیهایکهیکجزءقابلشناســاییمحصولراتشــکیلمیدهدموادمستقیمنامیدهمیشودمانند
چوبدرساختمیز

ـ دستمزد مستقیم 
حقوقودســتمزدکارگرانیکهبهصورتمســتقیمدرتولیدمحصولنقشدارندمانندهزینهدستمزدکارگران

برشچوبدرتولیدمیز
ـ سایر هزینه های غیرمستقیم تولید 

هزینههایغیرمســتقیمتولیدکهمعموالًبهآن،سربارساختویاسربارتولیدنیزمیگویند،همههزینههایتولید
استکهغیرازموادمستقیمودستمزدغیرمستقیمرادربرمیگیرد.

بعضیازاینهزینههاعبارتنداز:موادغیرمســتقیم)میخدرتولیدمیز(دستمزدغیرمستقیمهزینهدستمزدکارگران
درتولیدمیز)هزینهاجارهکارخانه(هزینهاستهالکساختمان،ماشینآالتوتأسیسات،هزینهبیمهشامل)بیمهکارخانه،
بیمههایاجتماعیکارگران،بیمهبیکاری(،هزینهســوختوروشناییکارخانه،هزینهتعمیرماشینآالتوتأسیسات

کارخانهوهزینهنگهداریماشینآالتوساختمانوتأسیساتکارخانه.
ـ   5  ـ1ـ بهایابی و هزینه یابی  2

محاســبهبهایتمامشــدهکاالیســاختهشدهومحاســبهبهایتمامشــدهموجودیکاالیدرجریانساخترا
اصطالحاًبهایابی)هزینهیابی(گویند.

ـ   5  ـ1ـ تولید 3
عبارتاز،تغییرشــکلویاتغییرماهیتمواد،طیمراحلمختلفبهکاالیساختهشدهاستبهطوریکهپس
ازاینتغییر،موادخامدیگرشکلوماهیتقبلیرانداشتهباشد.بهعنوانمثال،درکارخانههایذوبآهنسنگآهن

رابهآهنورق،تیرآهنو...تبدیلمینمایند.
ـ  5    ـ1ـ کاالی ساخته شده  4

بهمحصوالتیگفتهمیشودکهفرآیندتولیدراطینمودهواصطالحاًتکمیلشدهوبرایفروشآمادهباشند.
ـ  5  ـ1ـ کاالی درجریان ساخت 5

بهمحصوالتیاموجودیهاییاطالقمیشود،کهساختآنهنوزبهپایاننرسیدهوتکمیلنشدهباشند.
بهعنوانمثال:دریکپاالیشــگاه،نفتخامکهبهعنوانمواداولیهمیباشددریکفرآیندتولیدبهمحصوالت
وفرآوردههاییمانندبنزینهواپیما،بنزینســوپر،بنزینمعمولی،نفتســفید،نفتگاز،نفتکوره،قیرو...تبدیل

میشود.
باتوجهبهتخصصیشــدنموضوعهزینهیابــیوافزایشحجمفعالیتهادرمؤسســاتتولیدی،همچنینلزوم
تفکیکهزینههاومحاسبهبهایتمامشدهمحصوالتساختهشده،بهمنظوردستیابیبهاهدافموردانتظار،ایجاددایره
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آزمون پایانی فصل 1

ب(دردفترمعینبرایهرمحصولیکحسابودردفترکلبرایتماممحصوالتیکحسابافتتاحمیگردد.
ج(دردفتــرمعینبرایتماممحصوالتیکحســابودردفترکلنیزبرایتماممحصوالتیکحســاب

افتتاحمیشود.
د(دردفتــرمعینبرایهریکازمحصوالتیکحســابودردفترکلنیزبرایهرمحصولحســابیجداگانه

افتتاحمیگردد.
2ـ مهم ترین وظیفه حسابداری صنعتی کدامیک از این موارد است؟
الف(محاسبههزینهجابهجایییکمسافردریکمؤسسهمسافربری

ب(محاسبههزینهخریدمواداولیههمراهباتمامهزینههایمرتبطباخریدمواد
ج(محاسبهبهایتمامشدهکاالهایساختهشدهدریکواحدتولیدی

د(محاسبهشهریهیکدانشآموزدرطولیکدورهمالیدریکواحدآموزشی
3ـ کدام یک از عبارت های زیر صحیح است؟

الف(ماندهحسابکنترلکاالیدرجریانساختدرپایاندوره،بهایتمامشدهکاالیساختهشدهطیدوره
رانشانمیدهد.

ب(حسابکنترلکاالیدرجریانساختبهازایمواداولیهمستقیمبدهکارمیشود.
ج(حسابکنترلکاالیدرجریانساختبهازایسربارساختبستانکارمیشود.

د(حسابموجودیکاالیساختهشدهبهازایبهایتمامشدهتولیدبستانکارمیشود.
4ـ پس از ساخت و تکمیل کاال، بهای تمام شده کاالی ساخته شده به کدام حساب انتقال می یابد؟

الف(کنترلکاالیدرجریانساخت
ب(بهایتمامشدهکاالیفروشرفته

ج(صندوق،بانکیاحسابهایپرداختنی
د(موجودیکاالیساختهشده

5  ـدریکواحدتولیدی،مواداولیه،دســتمزدمســتقیموســربارســاختبــهترتیبمبلــغ٣,٢٦0,000ریال،
٢,8٢0,000ریــالو1,410,000ریالاســت.موجودیکاالیدرجریانســاختپایــاندورهمبلغ٦٣0,000ریال

میباشد.بهایتمامشدهکاالیساختهشدهطیدورهکداماست؟
ب(٢,٦٣0,000ریال   الف(7,490,000ریال
د(٦,8٦0,000ریال   ج(٣,٢٣0,000ریال

6  ـ حســابکنترلکاالیدرجریانساختوحسابموجودیکاالیســاختهشدهبهترتیبدرکدامگروه
طبقهبندیمیشوند؟

د(دارایی.هزینه  ج(هزینه.هزینه  ب(دارایی.دارایی  الف(هزینه.دارایی
7ـ دریککارخانهدونوعمحصولالفوبتولیدمیشــود.هزینههایانجامشــدهشــاملمواداولیه،دستمزد
وســرباربهترتیبمبلغ٣,٦00,000ریال،٢,400,000ریالو1,٢00,000ریالاســت.40%مواداولیه،٣5%دستمزد
و٣5%ســربارســاختبرایتولیدمحصولالفبهمصرفرسیدهاســت.درپایاندورهموجودیکاالیدرجریان
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طبقه بندي عوامل هزينه )عوامل بهاي تمام شده(  	

هدف های رفتاری : 
درپايان اين فصل از هنرجويان انتظار می رود :

1ـ ضرورت طبقه بندی هزينه ها را توضیح دهند.
2ـ طبقه بندی طبیعی هزينه ها را شرح داده ونمودار آن را ترسیم نمايند.

3ـ طبقه بندی هزينه ها و ارتباط آنها با محصول را شرح دهند.
4ـ هزينه های مستقیم و هزينه های غیر مستقیم، همچنین بهای اولیه و هزينه تبديل را توضیح دهند.

5  ـ تفاوت بین هزينه های مستقیم و هزينه های غیرمستقیم را بیان نمايند.

6  ـ نمودار هزينه ها در ارتباط با تغییر تعداد يا مقدار تولید را توضیح دهند.
7ـ طبقه بندی هزينه ها در ارتباط با تغییر تعداد يا مقدار تولید را توضیح دهند.

8  ـ هزينه های ثابت، متغیر و نیمه متغیر را توضیح داده و تفاوت آنها را شرح دهند.
9ـ گزارش های متداول درون سازمانی و برون سازمانی را شرح داده و آنها را تهیه نمايند. 

10ـ  موارد استفاده از گزارشات درون سازمانی و برون سازمانی و همچنین استفاده کنندگان از اين گزارشات را نام ببرند.
11ـ تفاوت گزارش های درون سازمانی و برون سازمانی را شرح دهند.

12ـ اهداف مهم تهیه گزارش های درون سازمانی و برون سازمانی را تهیه نمايند.

2فصل


















































