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 چیست؟ موجودي نگهداري هزینه
موارد  ترینصورت ریالی محاسبه کنیم. یکی از مهمبراي اینکه متوجه شویم انبار ما صرفه اقتصادي دارد یا خیر باید آن را به

باید هزینه  بر در انبار بخش نگهداري از موجودي است و اگر بخواهیم نقطه سفارش اقتصادي کاال را مشخص کنیمهزینه
 .پردازیمنگهداري کاال را نیز محاسبه کنیم به همین دلیل در این پست به بررسی هزینه نگهداري موجودي در انبار می

 :هزینه نگهداري موجودي شامل

 شده شامل هزینه ساخت یا اجاره وهزینه فضاي استفاده ... 
 هاي جاري شامل گرمایش، سرمایش، تعمیر و نگهداري وهزینه ... 
 موجودي هزینه پول مرتبط با 
 هزینه بیمه، مالیات و ... 
 هزینه خراب شدن و انقباض اقالم موجودي 

هاي که برخی از هزینهرزش موجودي هستند، درحالییا اسازي، در رابطه با عملکرد هزینه هاي ذخیرهبرخی از هزینه
شود، مانند هاي نگهداري موجودي اغلب بر اساس ساالنه اعالم میاندازه فیزیکی اقالم وابسته است. هزینهسازي بهذخیره

 .ي اسقاطدرصد هزینه 15تومان براي هر واحد یا  10000

ر، اگر دیگعبارتهاي فرصت شرکت باشد. بهاي افزایشی ساالنه یا هزینههمحاسبه هزینه نگهداري موجودي باید بر اساس هزینه
هاي آن براي نگهداري وکار داراي مقدار زیادي پول نقد، بدهی و انباري باشد که نیمی از آن خالی است، هزینهیک کسب

هاي ر دسترس کم هزینهسازي دهاي زیاد و فضاي ذخیرهموجودي نسبتاً کم است. شرکت دیگري با پول نقدي کم، بدهی
 .سازي موجودي را داردذخیره

است که مقدار سفارش مطلوب را  (EOQ) اقتصادي گذاري سفارشهاي نگهداري موجودي بخشی از فرمول قیمتهزینه
هاي ساالنه سفارش و شود که کل هزینههاي اقتصادي به آن میزان از سفارش گفته میکند. مقدار سفارشمحاسبه می

 .رساندسازي موجودي را به کمترین میزان میذخیره

 شده براي یک شرکت تولیدي را محاسبه کرد؟توان هزینه کاالهاي فروختهچگونه می 

 :شده براي یک شرکت تولیدي عبارت است ازمحاسبه هزینه کاالهاي فروخته

 هپایان فهرست کاالهاي آماده شد -ي فروش محصوالت آماده برا = شدهشده + هزینه کاالها ساختهآغاز فهرست کاالهاي آماده
  .شدههزینه کاالهاي فروخته =
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 :صورت زیر تنظیم کردتوان بهفرمول را می

 شدهشده = هزینه کاالهاي فروختهتغییر در موجودي کاالهاي آماده -هزینه کاالهاي تولیدي +/

شود. اگر موجودي شده اضافه میکاالهاي ساخته شده کاهش یابد، مقدار این کاهش به هزینهاگر موجودي کاالهاي آماده
 .شودشده افزایش یابد، مقدار این افزایش از هزینه کاالهاي تولیدي کسر میکاالهاي آماده
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