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تقدیم به :

خدای را بس��ی ش��اکرم که از روی کرم پدر و مادری فداکار نصیبم ساخته تا در سایه 
درخت پر بار وجودش��ان بیاس��ایم و از ریشه آنها شاخ و برگ گیرم و از سایه وجودشان در 

راه کسب علم ودانش تالش نمایم.

والدینی که بودنش��ان تاج افتخاری اس��ت بر سرم و نامشان دلیلی است بر بودنم چرا 
که این دو وجود پس از پروردگار مایه هستی ام بوده اند دستم را گرفتند و راه رفتن را در 

این وادی زندگی پر از فراز و نشیب آموختند.

آموزگارانی که برایم زندگی؛ بودن و انسان بودن را معنا کردند

حال این برگ سبزی است تحفه درویش تقدیم آنان...





مقدمه 

حس��ابداري صنعتي یكي از دانشهایي اس��ت که در خدمت اداره شرکتها است و باید 
همگام با تغییرات محیطي و جهت رفع نیازهاي نوین برنامه ریزي و کنترل تغییر کند.

یكي از موارد اولیه اس��تفاده از حسابداري صنعتي، ارزشیابي موجودي ها و اندازگیري 
بهاي تمام ش��ده کاالي فروش رفته براي مقاصد گزارش��گري مالي برون سازماني است که 
بخش��ي از حسابداري مالي محس��وب میشود.عالوه بر این حس��ابداري صنعتي و مدیریت 
بابس��یاري از دانش��هاي دیگر نظیر اقتصاد رابطه بسیار نزدیكي دارد. برخي اعتقاد دارند که 
تحلیل هزینه هاي تضامني، تحلیل نقطه س��ربه س��ر و نظایر آنها،شكلهایي از به کارگیري 
اقتصادخرد اس��ت.مضافاً اینكه حس��ابداري صنعتي ومدیریت اطالعاتي را براي استفاده از 
مدله��اي تصمیم گی��ري در زمینه هاي گوناگون نظیر مدیری��ت مالي، مدیریت عملیاتي و 
بازاریابي فراهم مي آورد. حس��ابداري صنعتي همچنین به موضوعات انگیزش��ي و رفتاري 

مربوط میشود چون در برنامه ریزي و ارزیابي عملكرد به کار گرفته میشود.

نهایت اینكه براي ا نجام پاره اي تحلیل هاي مرتبط با هزینه ها از علم آمار و ریاضیات 
و رایانه نیز استفاده میشود.

 محمود نوذرپور شمی
تابستان 1397





سخنی از بزرگان

درهرحرفه اي که هس��تید نه اجازه دهیدکه به بدبیني هاي بي حاصل آلوده شوید و 
نه بگذارید بعضي لحظات تاس��ف بار که براي هرملتي یا براي هرفردي پیش مي آید تو را 

به یاس و ناامیدي بكشاند.

در آرامش حاکم بر آزمایش��گاهها وکارگاه ها وکتا بخانه هایتان زندگي کنید و نخست 
از خود بپرسید:

)من براي یادگیري و خودآموزي چه کرده ام؟(

سپس همچنان که پیش میروید بپرسید:

)من براي کشورم چه کردم؟(

و این پرس��ش را اینقدر ادامه دهید تا به این احس��اس ش��ادي بخش و هیجان انگیز 
برسید که:

)شاید؛ شاید سهم کوچكي در پیشرفت واعتالي بشریت داشته اید.(

اما هر پاداش��ي که زندگي به تالش��هایمان بدهد یا ندهد،ما باید هنگامي که به پایان 
تالشمان نزدیك میشویم حق آنرا داشته باشیم که با صداي بلند بگوییم:

)من آنچه در توان داشته ام کرده ام(
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کلیات و مفاهیم حسابداری صنعتی





۱۵

هدف سیستم حسابداری :

سیس��تم حسابداری سیس��تمی اس��ت که با هدف ارائه اطالعات و گزارش مربوط به 
وقایع کوتاه مدت و بلند مدت برای مدیریت و ارائه گزارش��های برون س��ازمانی به استفاده 
کنندگان خارجی )اس��تفاده کنندگان خارج از س��ازمان ( می باش��د. که هدف اول توسط 

حسابداری مدیریت و هدف دوم توسط حسابداری مالی دنبال می شود.

تعریف حسابداری صنعتی :

 حس��ابداری صنعتی )حسابداری بهای تمام شده( حوزه ای از حسابداری است که با 
اندازه گیری، ثبت و گزارش اطالعات مربوط به اقالم بهای تمام شده سر و کار دارد. هر یك 

از اقالم بهای تمام شده به منزله ی استفاده از یكی از منابع شرکت است.

وظایف حسابداری صنعتی :

در کل وظیفه حسابداری صنعتی کمك به مدیریت جهت برآورد ساختن نیازهای زیر:

1- برنامه ریزی

2-کنترل هزینه و مرکز هزینه

3- تصمیم گیری های مدیریت در مسائل اجرایی و راهبردی شرکت
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4- تعیین بهای تمام شده کاال یا خدمات

کاربرد اصلی و اولیه اطالعات بهای تمام ش��ده برای مدیران تصمیم گیری و ارزیابی 
عملكرد است.

حسابداری مدیریت :

هنگامی که اطالعات مربوط بهای تمام ش��ده در داخل س��ازمان و توس��ط مدیران و 
بمنظور ارزیابی عملكرد فعالیت های سازمان یا نیروی انسانی آن و یا به عنوان مبنایی برای 

اتخاذ تصمیم بكار برده می شود.

حسابداری مالی : 

اگر این اقالم توس��ط اس��تفاده کنندگان خارجی نظیر سهامداران یا بستانكاران  و به 
قصد ارزیابی عملكرد مدیران رده باالی ش��رکت و یا تصمیم گیری در مورد خود س��ازمان 

به کار رود.

حسابداری مالی و حسابداری بهای تمام شده :

استفاده کنندگان اصلی اطالعات بهای تمام شده، مدیران هستند. اطالعات مورد نیاز 
استفاده کنندگان  خارجی اطالعات حسابداری بر مبنای اصول پذیرفته شده ی حسابداری 
تهیه می شود. مدیران در برقراری نظام اطالعاتی بهای تمام شده نسبت به حسابداری مالی 

محدودیت کمتری دارند.

ب��ه طور خالصه، حس��ابداری مالی و حس��ابداری بهای تمام ش��ده در نوع اس��تفاده 
کنندگان  محدودیت ها، مبانی ارزش گذاری، زمان، تهیه گزارش��ات و دامنه شمول گزارش 

دهی با یكدیگر اختالف دارند.
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در مواردی  که از اطالعات حاصل از حس��ابداری بهای تمام شده در حسابداری مالی 
استفاده می شود، ملزم به استفاده از بهای تمام شده تاریخی است.

مقایسه حسابداری صنعتی با حسابداری مالی :

در حس��ابداری مالی هدف، ارائه اطالعات به اس��تفاده کنندگان برون س��ازمانی . 1
)س��هامداران، اعتباردهن��دگان، تحلیل گران مالی، بانكها، س��ازمان بورس اوراق 
بهادار و...( اس��ت، ولی در حس��ابداری صنعتی هدف، ارائه اطالعات به اس��تفاده 

کنندگان درون سازمانی )عمدتا مدیران سطوح مختلف( می باشد.

نوع گزارش��ی که در حس��ابداری مالی ارائه می ش��ود محدود به صورتهای مالی . 2
اساس��ی )ترازنامه، صورت سود و زیان، صورت سود و زیان جامع، صورت جریان 
وجوه نقد و یادداش��تهای توضیحی( اس��ت، در حالی که در حس��ابداری صنعتی 
اطالعات و گزارش��هایی که تهیه می ش��ود بس��تگی به نیاز مدیریت واحد تجاری 

داشته و شكل خاصی ندارد.

در تهیه اطالعات حسابداری مالی، استانداردهای حسابداری بایستی رعایت شود، . 3
در حالی که در حسابداری صنعتی استاندارد حسابداری الزم االجرا وجود ندارد.

گزارش��های حس��ابداری مالی عمدتا برای یك سال مالی اس��ت )البته در برخی از . 4
کش��ورها گزارشات میان دوره ای نیز تهیه می ش��ود(، در حالی که در حسابداری 
صنعتی گزارشهای مورد نظر ممكن است روزانه، هفتگی، ماهانه و... باشد. به عبارت 

دیگر دوره های مورد نظر حسابداری صنعتی کوتاه تر از حسابداری مالی است.

در حس��ابداری مالی، واحد اندازه گیری عمدتا واحد پولی )در ایران، ریال( است، . 5
در صورتی که در حس��ابداری صنعتی، واحدهای اندازه گیری برای گزارش��گری 
مقیاس��های متفاوتی از قبیل وزن )مانند کیلو(، حجم )مانند لیتر(، سطح )مانند 
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متر مربع( و... می باشد.

گزارشهای حس��ابداری مالی براساس بهای تمام شده تاریخی تهیه می شوند، در . 6
حالی که در حس��ابداری صنعتی، بیش��تر تاکید بر قیمت روز و یا قیمتهای آتی 

می باشد.

گزارش��های حسابداری مالی عمدتا گذش��ته نما هستند، در حالی که گزارشهای . 7
حسابداری صنعتی عمدتا به آینده می پردازند.

اقالم بهای تمام شده 

بهای تمام شده :  عبارت از منافع از دست رفته برای تحصیل کاالو خدماتی است که 
به منظور دس��تیابی به منافع اقتصادی تولید میش��وند که این منافع ممكن است از طریق 
فروش کاال یا اس��تفاده در عملیات به صاحب آن منتقل یابد و تا زمانیكه منافع ان منقضی 

نشده است به عنوان دارایی طبقه بندی میشود 

هزینهexpense ( 1 ( : عبارت از دست دادن منافع در جهت کسب درامد.

زیانloss( 2( : عبارت اس��ت ازدس��ت دادن منافع بدون کس��ب هیچگونه منفعتی که 
براس��اس اصل ش��ناخت بالدرنگ درهمان دورهای که تحقق می یابد به سود و زیان دوره 

بسته میشود مثل زیان ناشی از سیل.

تفاوت زیان و هزینه

هزینه هدفدار است درحالی که زیان هدفدار نیست. 1

هزینه ارادی و اختیاری است در حالی که زیان غیر ارادی نیست. 2

1. Expense
2. loss
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هزینه برای ما درگذش��ته منافعی ایجاد کرده اس��ت درحالیكه زیان درگذش��ته . 3
منافعی ایجاد نكرده است

هزینه ها دارای قابلیت کنترل بیشتری است.. 4

موضوع هزینه : چیزی اس��ت که ما میخواهیم بهای تمام ش��ده آن را بدست آوریم و 
هر چیزی که اندازه گیری مجزای هزینه آن مورد نیاز باشد، موضوع هزینه تلقی میشود به 
بیان دیگر، موضوع هزینه مقصدی است که هزینه ها به ان منتسب تخصیص داده می شود.

مثال:

y محصول یك کنسرو در کارخانه کنسرو سازی

y خدمت ارائه خدمت حسابرسی برای صاحبكار

y دایره رستوران در یك کارخانه تولیدی

انباشت و تسهیم هزینه

هزینه ها در هر سیستم هزینه یابی اساساً دو مرحله کلی را پشت سر می گذارد.

مرحله اول انباشت :

انباش��ت هزینه ها برحس��ب طبقه بندی طبیعی انها که اغلب، این طبقه بندی خود 
توصیف کننده هزینه مربوط است مانند مواد، دستمزد، سوخت، تبلیغات و حمل و نقل.

منظور از انباش��ت هزینه ها، این اس��ت که شرکت از طریق یك سیستم حسابداری و 
به طریقی سازمان یافته داده های هزینه را جمع اوری میكند.

مرحله دوم تسهیم هزینه : 

اصطالح کلی اس��ت که شامل ردیابی هزینه های انباشته به موضوع هزینه و تخصیص 
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هزینه های انباشته به موضوع هزینه است.

هزینه های که با یك موضوع مشخص هزینه قابل ردیابی هستند، هزینه های مستقیم 
و هزینه ه��ای که بای��د به چندین موضوع هزینه تخصیص یابند، هزینه های غیر مس��تقیم 

نامیده میشوند.

تقریباً تمامی سیستم های حسابداری، هزینه های واقعی راکه هزینه های انجام شده یا 
هزینه های تاریخی نامیده میشوند و متمایز از هزینه های پیش بینی شده می باشند،گرداوری 

و انباشت می کنند.

دربرخی از س��ازمانها دو مرحله انباشت و تس��هیم هزینه ها به صورت همزمان انجام 
میدهند. مثاَل با خرید مواد اولیه مستقیماَ آن را به حساب محصولی خاص و یا هر موضوع 

دیگر منظور می کنند.

راه دیگر این اس��ت که نخست مرحله اول را طی کرد و سپس به مرحله دوم رسید و 
اقدام نمود. مثاَل درمثال فوق ابتدا با خرید مواد آن رابه حساب مواد اولیه و سپس هزینه ان 

را به یك دایره، به یك محصول و سرانجام به حساب مشتری دیگر تخصیص داد.

طبقه بندی مفاهیم بهای تمام شده به منظور جمع آوری صحیح و استفاده اثر بخش 
از اطالعات است و براساس مبانی زیر انجام می شود.

براساس طبیعت هزینه

1- هزینه های ساخت

2- هزینه های عملیاتی

هزینه های ساخت شامل مواد مستقیم، دستمزد مستقیم وسربار کارخانه میباشد.


