پودمان 1

خرید و مصرف مواد
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اي مردم از آنچه در زمين است حالل و پاكيزه بخوريد و از گام هاي شيطان پيروي نكنيد ،چه اينكه او دشمن
آشكار شما است.
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مقدمه
داشتن اطالعات در مورد بهای تمام شده کاال و خدمات در دنیای کسب و کار امروزی از ضروریات است
و مطالعه حسابداری بهای تمام شده یکی از بهترین تصمیماتی است که یک هنرجو می تواند اتخاذ کند؛
زیرا استفاده از اصول و روش های حسابداری بهای تمام شده پیش نیاز موفقیت در هر نوع کسب و کار از
کوچک ترین فروشگاه های محلی تا بزرگ ترین شرکت های چند ملیتی است.
مواد چیست؟
موجودی مواد در کدام طبقه از دارایی ها قرار می گیرد؟
برای خرید مواد چه اقداماتی باید انجام شود؟
مستندات خرید مواد در حسابداری چیست؟
آیا با انواع مواد آشنایی دارید؟
چه زمانی باید برای خرید مواد اقدام کرد؟
برای ثبت خرید مواد در دفاتر چه مدارکی الزم است؟
برای ارسال مواد از انبار به قسمت تولید چه اقداماتی انجام می شود؟

2

خرید و مصرف مواد

استاندارد عملكرد
 1توانایی ثبت خرید مواد براساس استاندارد حسابداری شمارۀ ( 8موجودی مواد و کاال) و مطابق آیین نامۀ
معامالت براساس اسناد و مدارک مثبته
 2توانایی ثبت مصرف مواد طبق اسناد و مدارک مثبته و دستورالعمل های داخلی

شایستگی  هایی که در این فصل کسب می کنید
 1تفکیک و طبقه بندی فاکتور خرید مواد براساس (مستقیم و غیرمستقیم بودن مواد)
 2کنترل فاکتور خرید مواد و رعایت آیین نامۀ معامالت (درخواست خرید ـ استعالم بها ـ پیش فاکتور ـ
فاکتورخرید ـ رسید انبار و)...
 3ثبت سندخرید مواد (به تفکیک حساب معین خرید مواد)
 4کنترل کاردکس مواد و ریالی کردن کاردکس
 5تکمیل کاردکس مواد و تطبیق آن با حساب معین خرید مواد (سمت بدهکار)
 6تکمیل برگ سفارش خرید مواد (حد تجدید سفارش ،حداقل موجودی مواد ،باصرفه ترین مقدار سفارش،
دفعات سفارش مقرون به صرفه ،دورۀ گردش موجودی مواد ،حداکثر موجودی مواد)
 7کنترل برگ درخواست مواد
 8تفکیک مراکز هزینه براساس حوالۀ مصرف مواد
 9محاسبه و قیمت گذاری حوالۀ انبار مواد ،براساس روش های قیمت گذاری موجودی ها
 10ثبت سند مصرف مواد (به حساب کار در جریان ساخت و مراکز هزینه)
 11ثبت مواد مصرفی در کاردکس مواد
 12تطبیق کاردکس ریالی انبار با حساب معین انبار مواد (سمت بستانکار)
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طبقهبندی واحدهای اقتصادی از نظر نوع فعالیت
فعالیت 1

نمودار زیر را کامل کنید.

انواع واحدهای اقتصادی براساس نوع فعالیت

خدماتی

فعالیت 2

......................

......................

تحقیق کنید در شهر شما چند واحد تولیدی مشغول به فعالیت هستند .مواد مورد مصرف و کاالهای
تولیدی آنها را در جدول زیر وارد کنید.
ردیف

واحد تولیدی

مواد مورد مصرف

کاالی تولیدی

1

نانوایی

آرد ،نمک ،مایع خمیر و . . .

نان

2
3
4
5

واحدهای تولیدی
واحدهایی هستند که مواد و سایر اقالم مورد نیاز خود را خریداری و آنها را به انواع کاالهای ساخته شده
تبدیل می کنند .مانند تولیدکنندگان خودرو ،تلفن همراه ،موادغذایی و رایانه.
فعالیت 3

4

آیا هزینه های تولید محصول را می شناسید؟ تحقیق کنید برای ساخت یک محصول چه هزینه هایی
انجام می شود و نتایج را با سایر هنرجویان به اشتراک بگذارید.

خرید و مصرف مواد

هنگام بحث دربارۀ هزینه های واحدهای تولیدی ،سه نوع هزینه مورد توجه قرار می گیرند:
  هزینۀ مواد مستقیم ،هزینۀ دستمزد مستقیم و هزینه های غیرمستقیم تولید
فعالیت 4

فعالیت 5

جدول زیررا کامل کنید.
ردیف

واحدتولیدی

محصول تولیدی

مواد مستقیم

دستمزد مستقیم

1

تولیدی کفش چرمی

کفش چرمی

چرم

دستمزد استادان و کارگران
خط مستقیم تولید

2

کارخانه ذوب آهن

3

کارخانه خودروسازی

4

کارخانه تولید رب گوجه فرنگی

5

تولیدی رایانه

براساس اطالعات روی جلد کاالها تحقیق کنید چه موادی در تولید آنها به کار رفته است و سپس
جدول زیر را کامل کنید.
ردیف

نام کاال

مواد به کار رفته در کاال

1
2
3
4

مواد
دارایی هایی هستند که به منظور ساخت محصول یا ارائۀ خدمات ،خریداری و نگهداری می شوند و در فرایند
تولید قرار می گیرند .مواد یا از طبیعت استخراج می شوند یا کاالهایی هستند که در کارخانه های دیگر ساخته
شده اند و برای مصرف در تولید محصول خریداری می گردند.
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مواد به دو دسته مواد مستقیم و مواد غیرمستقیم طبقه بندی می شوند.
فعالیت 6

تحقیق کنید مواد مستقیم چه ویژگی هایی دارند .نتایج را با سایر هنرجویان بررسی کنید.
   مواد مستقیم
موادی است که قسمت های اصلی یک محصول را تشکیل می دهد و یا اینکه می توان آن را به آسانی به آن
محصول ارتباط داد.

مثال 1

فعالیت 7

آرد از مواد مستقیم به کار رفته در محصول نان است .چوب از مواد مستقیم به کار رفته در محصول
میزچوبی است.
تحقیق کنید مواد غیرمستقیم چه ویژگی هایی دارند .نتایج را با سایر هنرجویان بررسی کنید.
مواد غیر مستقیم
موادی که مستقیماً در ساخت محصول دخالت ندارند و یا اگر به طور مستقیم در ساخت محصول به کار رفته
باشند ،به علت بهای ناچیز آنها نسبت به مواد مستقیم ،هزینۀ تفکیک و تسهیم آنها مقرون به صرفه نباشد.

مثال 2

ملزومات کارخانه مانند گریس و روغن ماشین آالت که در کارخانه برای نگهداری ماشین آالت استفاده
می شود ،به عنوان مواد غیرمستقیم شناخته می شود.

مثال 3

در محصول کفش چرمی ،چرم ،مواد مستقیم محسوب می گردد .چسب و نخ ،علی رغم اینکه در تولید
کفش به کار رفته اند ،به علت ناچیز بودن مبلغ آنها نسبت به مواد مستقیم به کار رفته در محصول (چرم)،
به عنوان مواد غیرمستقیم شناخته می شود.

فعالیت 8
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جدول زیر را کامل کنید.
ردیف

محصول

مواد مستقیم

مواد غیرمستقیم

1

کیف چرمی

چرم

نخ ،چسب ،فلز

2

بلوک سیمانی

3

کتاب

4

توپ فوتبال

خرید و مصرف مواد

مستندات خرید
فعالیت 9

با توجه به فرم درخواست خرید داده شده ،فرم استعالم بها را کامل کنید.

تولیدی مواد غذایی تهران
فرم درخواست خرید مواد

واحد درخواست كننده   :انبار

شماره درخواست4725 :

مشخصات کاال

رديف

شرح

تاريخ درخواست96/3/12 :

مشخصات فنی

واحد

مقدار
درخواستي

کیلوگرم

200
100
100

1

شکر

2

رنگ کارامل

لیتر

3

اسید فسفریک

لیتر

بررسی کننده

درخواست کننده

مقدار
تحويلي

مالحظات

تأییدکننده

نام  :

نام  :

نام  :

امضا

امضا

امضا

توزيع نسخه ها  :

 1حسابداري

 2تدارکات

 3درخواست كننده

استفاده از مواد اولیه نامرغوب در تولید محصوالت باعث بی کیفیتی محصول و نارضایتی استفاده کنندگان
از آن خواهد شد.
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تولیدی مواد غذایی
تهران

فرم استعالم بها

تاریخ:
شماره:
پیوست:

آدرس :

آقا /خانم :
به شرکت :
کد اقتصادی :
شماره ثبت :
تلفن (فاکس) :
با احترام این شرکت در نظر دارد اقالم ذیل را از طریق استعالم (مناقصه محدود) خریداری کند .خواهشمند است پیشنهاد خود را مشروط به رعایت مفاد
ذیل در موعد مقرر ارائه فرمایید.
ردیف

درخواست
خرید
شماره آیتم

عنوان کاال

شرح و مشخصات
تعداد  /واحد ارزش واحد ارزش کل
فنی کاال

زمان
تحویل

توضیحات

1
2
3
4
5
امضای مدیر خرید

مهر و امضای فروشنده

زمان مورد نیاز به کاال  ............................روز کاری
مدت زمان اعتبار پیشنهاد  .....................روز
محل تحویل کاال .....................................
کارخانه سازنده کاال  .................................................نام تجاری ........................................
شرایط پرداخت  ...................................................بعد از عقد قرارداد ،بقیه بعد از تأیید نهایی کاال
شرکت می تواند در صورت لزوم ،کارشناس خود را برای بازرسی کاال قبل از بارگیری در محل اعزام کند.
ضمانت فروشنده  :فروشنده موظف است حدود  .....درصد از قیمت پیش پرداخت ،ضمانت قابل قبول شرکت خریدار را جداگانه ارسال کند.
آدرس شرکت:

دفتر:

تلفن:

تلفکس:
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Email:

خرید و مصرف مواد
فعالیت 10

با توجه به فرم استعالم بهای ارسال شده توسط شرکت تولیدی مواد غذایی تهران به شرکت های
فروشندۀ مواد ،از طریق تکمیل فرم زیر ،پاسخ استعالم یکی از شرکت های فروشنده را انجام دهید.
تاریخ ............... :
شماره .............. :
پیوست ............ :

شرکت ...........

به ...........................................................
با احترام عطف به نامه شماره  .............مورخ  .............بدین وسیله قیمت کاالهای درخواستی به شرح ذیل اعالم می گردد:
متقاضی خرید ...................... :آدرس .................................................. :تلفن ثابت ............................ :همراه................................. :

ردیف شرح کاال

مشخصات فنی

شرکت تولیدکننده یا  واردکننده تعداد واحد فی

قیمت
(ریال)

(استعالم بها)
مالیات بر
ارزش افزوده

جمع کل
(ریال)

1
2
3
4
5
جمع کل:

 1مدت اعتبار مبلغ این فرم حداکثر  ............از تاریخ تنظیم آن است.
 2هرگونه افزایش قیمت بعد از پایان اعتبار به عهده خریدار است.
 3هزینه حمل از کارخانه تا مقصد به عهده خریدار است.
 4لطفاً مبلغ فوق را به حساب جاری شماره  .................................نزد بانک  ............شعبه  .................به نام  ............................واریز و فیش مربوط را به دفتر ارائه
فرمایید.

آدرس شرکت:

دفتر:

تلفن:

تلفکس:

مهر و امضا
مسئول فروش

Email:
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فعالیت 11

باتوجه به فرم تکمیل شده استعالم بها در فعالیت قبل ،با فرض اینکه خریدار استعالم بها را تأیید کرده
و درخواست خرید را به فروشنده ارسال کرده باشد ،فاکتور فروش را صادر کنید.

شماره سریال:

صورت حساب فروش کاال و خدمات

تاریخ:

/

/

مشخصات فروشنده
نام شخص حقیقی  /حقوقی ................................ :شماره اقتصادی
نشانی کامل :استان .......... :شهرستان............... :کد پستی ده رقمی

شماره ثبت  /ملی:
شهر......................... :

نشانی.................................................................................................................................................................................................................. :
مشخصات خریدار
نام شخص حقیقی  /حقوقی ................................ :شماره اقتصادی
نشانی کامل :استان .......... :شهرستان............... :کد پستی ده رقمی

شماره ثبت  /ملی:
شهر......................... :

نشانی................................................................................................................................................................................................................... :
مشخصات کاال یا خدمات مورد معامله
1

2

4

3

تعداد /
ردیف کد کاال شرح کاال یا خدمات
مقدار

5

6

7

مبلغ واحد مبلغ کل
واحد
(ریال)
اندازه گیری (ریال)

8

9

جمع مبلغ کل
مبلغ مبلغ کل پس از جمع مالیات و
به عالوه جمع مالیات
تخفیف تخفیف (ریال) عوارض (ریال)
و عوارض (ریال)

1
2
3
4
5
6
7
جمع کل
شرایط و نحوه فروش:

نقدی

غیرنقدی

توضیحات....................................................................................................................................... :
مهر و امضا فروشنده:
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10

11

مهر و امضا خریدار:

خرید و مصرف مواد
فعالیت 12

با توجه به فاکتور فروش فعالیت  ،11فرم رسید انبار را صادر کنید.

شرکت .........
رسید دائم انبار
شماره سفارش خرید:

کارخانه:

نام فروشنده:

شماره رسید موقت:

انبار:

شماره سند حسابداری:
تاریخ سند حسابداری:

تاریخ صدور رسید دائم:
تاریخ صدور رسید موقت:
شماره
ردیف
درخواست

شرح کاال

شماره
کاال

واحد مقدار یا تعداد

توسط انبار تکمیل می گردد.
اقالم فوق تحت بارنامه شماره ................................
کامیون  ................تحویل گردید .تحویل گیرنده .................
آری

توزیع نسخ:

نرخ

مبلغ کل

مالحضات

توسط حسابداری تکمیل گردد.
تکمیل کننده :نام  ......................امضا .....................
آری

خیر

در کارت موجودی ثبت شد
تأیید سرپرست انبارها
در کارت سفارش ثبت شد   
 1تحویل دهنده

توسط حسابداری
تکمیل گردد

 2حسابداری

در کارت سفارش ثبت شد
در کارت دارایی ثبت شد
در کارت حسابداری ثبت شد
 3تدارکات

   

خیر

  
  

 4کاردکس مرکزی
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ارزشیابی
ردیف

شاخص های مورد ارزیابی

1

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

2

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

3

شرکت فعال در بحثهای گروهی و مسئولیت پذیری و درستکاری

4

پاسخ صحیح به سؤاالت مطرح شده در کالس و استدالل آن

5

ارائه نتیجه گیری صحیح و مستندسازی

6

تعریف مواد (مستقیم ـ غیرمستقیم)

7

تعریف فاکتورخرید ،درخواست خرید ،رسید انبار ،استعالم بها

8

شناخت و تفکیک مدارک مثبته خرید مواد

9

توانایی تنظیم فرم های مستندات خرید مواد

10

توانایی کنترل مستندات خرید مواد

12

خودارزیابی هنرجو
موفق

ناموفق

نظر هنرآموز
موفق

ناموفق

خرید و مصرف مواد

سیستمهای نگهداری و ثبت موجودی مواد
فعالیت 13

انواع سیستم های نگهداری و ثبت موجودی مواد را نام ببرید.
برای ثبت موجودی ها دو سیستم ادواری و دائمی وجود دارد:
  سیستم ادواری
در مواردی که برای اندازه گیری موجودی های مواد و کاال از سیستم ادواری استفاده می شود ،معموالً
موجودی های مواد و کاال در پایان دوره ای که صورت های مالی تهیه می گردد ،به طور عینی شمارش می شود.
برای محاسبۀ بهای تمام شدۀ موجودی های پایان دوره ،تعداد هرگروه از موجودی های شمارش شده در بهای
تمام شدۀ یک واحد ضرب می شود .بنابراین هنگامی که سیستم ادواری استفاده می شود ،اطالعات مربوط
به موجودی ها در هر مقطع زمانی به آسانی قابل بررسی و در دسترس نخواهد بود .در این سیستم هیچ گونه
مدارک ثبت دائمی در مورد میزان مواد خریداری شده ،مصرف شده و نگهداری نمی شود .این سیستم کمتر
در مؤسسات استفاده می شود و در این کتاب به آن نمی پردازیم.
  سیستم دائمی
برای مقاصد کنترل ،اکثر واحدهای تجاری نیاز دارندکه به طور مستمر از میزان موجودی های مواد خود  آگاهی
داشته باشند .این موضوع بیشتر در مورد اقالم گران بها و اقالمی که واحد تجاری تمایل دارد میزان آنها از حد
معینی کمتر یا بیشتر نباشد ،حائز اهمیت است.
در این سیستم عالوه برحساب های دفتر کل و معین از مدارک تفصیلی (کاردکس) برای هریک از اقالم
موجودی های مواد استفاده می گردد .بنابراین ،برای انواع موجودی های مواد ،یک حساب کنترل در دفتر
کل و مدارک تفصیلی برای هریک از اقالم موجودی به منظور ثبت وارده ،صادره و موجودی ها ،معموالً هم
برحسب مقدار و هم برحسب مبلغ ،نگهداری می شود .در پاره ای موارد ،مدارک تفصیلی تنها برحسب مقدار
نگهداری می شود.
در این سیستم ،برای ثبت موجودی های مواد از حسابی به نام کنترل موجودی مواد استفاده می شود و
هرگونه افزایش در موجودی مواد (در اثر خرید مواد یا برگشت مواد از تولید به انبار) و هزینه های تهیه و
تحصیل مواد از قبیل حمل و بیمۀ آن ،بارگیری ،عوارض گمرکی و سود بازرگانی ،بازرسی و آزمایش در
بدهکار این حساب و هرگونه کاهش در موجودی ها (در اثر صدور مواد به خط تولید یا برگشت مواد به
فروشنده) در بستانکار این حساب ثبت می گردد .همچنین مالیات بر ارزش افزوده آن نیز محاسبه می شود و
در حسابی به نام سایرحساب های دریافتنی ـ مالیات بر ارزش افزوده منظور خواهد شد.
امروزه با وجود نرم افزارهای حسابداری ،استفاده از روش دائمی رایج گردیده است و در این کتاب نیز به همین
روش می پردازیم.
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فعالیت 14

شرکت تولیدی سیروان  500واحد مواد الف را به نرخ هر واحد  9،000ریال خریداری کرده و مبلغ
 218،000ریال بابت حمل آن (با احتساب مالیات بر ارزش افزوده) پرداخت نمود .مطلوب است :محاسبۀ
بهای هر واحد از مواد مذکور.
ثبت خرید مواد

شماره سند:
تاریخ سند/ / :

  

ردیف کد حساب

شرکت ......
سند حسابداری
شرح

    شماره صفحۀ دفتر روزنامه:
تعداد ضمائم:
مبلغ جزء بدهکار (ریال) بستانکار (ریال)

کنترل موجودی مواد

×××

سایر حساب های دریافتنی ـ مالیات بر ارزش افزوده

×××

موجودی نقد /حساب های پرداختنی. . . /
جمع:

×××
×××

×××

شرح سند :بابت خرید مواد با احتساب مالیات بر ارزش افزوده
تنظیم کننده:
فعالیت 15

تأیید کننده:

تصویب کننده:

شرکت تولیدی دهلران مقدار  900کیلوگرم مواد مورد نیاز خود را به نرخ هر کیلو  15،000ریال
به صورت نقد خریداری نموده است .سند حسابداری این رویداد را کامل کنید.

شماره سند:
تاریخ سند/ / :

  

ردیف کد حساب

شرکت تولیدی دهلران
سند حسابداری
شرح

شماره صفحۀ دفتر روزنامه:
  تعداد ضمائم:
مبلغ جزء بدهکار (ریال) بستانکار (ریال)

کنترل موجودی مواد
سایر حساب های دریافتنی ـ مالیات بر ارزش افزوده
موجودی نقد
جمع:
شرح سند:
تنظیم کننده:
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تأیید کننده:

تصویب کننده:

خرید و مصرف مواد

شرکت تولیدی شیراز مقدار  800کیلوگرم مواد مورد نیاز خود را به نرخ هر کیلو  25،000ریال
به صورت نسیه خریداری نموده است .سند حسابداری این رویداد را کامل کنید.

فعالیت 16

شماره سند:
تاریخ سند/ / :

شرکت تولیدی شیراز
سند حسابداری
شرح

ردیف کد حساب

   شماره صفحۀ دفتر روزنامه:
تعداد ضمائم:
مبلغ جزء

بدهکار (ریال) بستانکار (ریال)

کنترل موجودی مواد
سایر حساب های دریافتنی ـ مالیات بر ارزش افزوده
حساب های پرداختنی
جمع:
شرح سند:
تنظیم کننده:
فعالیت 17

تأیید کننده:

تصویب کننده:

شرکت تولیدی آبدانان مقدار  1،000کیلوگرم مواد مورد نیاز خود را به نرخ هر کیلو  35،000ریال
خریداری نموده است و  %40فاکتور را نقد پرداخت نمود و متعهد گردید بقیه مبلغ خرید را یک ماه
بعد پرداخت نماید .سند حسابداری این رویداد را تکمیل نمایید.
شرکت تولیدی آبدانان
سند حسابداری

شماره سند:
تاریخ سند/ / :

شرح

ردیف کد حساب

   شماره صفحۀ دفتر روزنامه:
تعداد ضمائم:
مبلغ جزء بدهکار (ریال) بستانکار (ریال)

کنترل موجودی مواد
سایر حساب های دریافتنی ـ مالیات بر ارزش افزوده
موجودی نقد
حساب های پرداختنی
جمع:
شرح سند:
تنظیم کننده:

تأیید کننده:

تصویب کننده:
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ثبت خرید مواد از محل پیش پرداخت
فعالیت 18

شرکت تولیدی سروش مقدار  1،400کیلوگرم مواد مورد نیاز خود را به نرخ هر کیلوگرم  5،500ریال
خریداری نموده است .برای تسویه این خرید از محل پیش پرداخت قبلی مبلغ  4،000،000ریال
محاسبه گردید و بقیه مبلغ فاکتور نقدا ً پرداخت گردید .سند حسابداری این رویداد را کامل کنید.
شرکت تولیدی سروش
سند حسابداری

شماره سند:
تاریخ سند/ / :
ردیف کد حساب

شرح

شماره صفحۀ دفتر روزنامه:
  تعداد ضمائم:
مبلغ جزء بدهکار(ریال) بستانکار(ریال)

کنترل موجودی مواد
سایر حساب های دریافتنی ـ مالیات بر ارزش افزوده
پیش پرداخت خرید مواد
موجودی نقد
جمع:
شرح سند:
تنظیم کننده:
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تأیید کننده:

تصویب کننده:

خرید و مصرف مواد

ثبت هزینه حمل مواد خریداری شده
فعالیت 19

شرکت تولیدی پویان مبلغ  8،720،000بابت هزینه حمل مواد خریداری شده با احتساب  %9مالیات
بر ارزش افزوده به صورت نقد پرداخت نمود .سند حسابداری این رویداد را کامل کنید.

شرکت ...
سند حسابداری

شماره سند:
تاریخ سند/ / :
ردیف کد حساب

شرح

شماره صفحۀ دفتر روزنامه:
     تعداد ضمائم:
مبلغ جزء بدهکار(ریال) بستانکار (ریال)

کنترل موجودی مواد
سایر حساب های دریافتنی ـ مالیات بر ارزش افزوده
موجودی نقد
جمع:
شرح سند:
تنظیم کننده:
مثال 4

تأیید کننده:

تصویب کننده:

رویدادهای مالی زیر در مورد عملیات خرید مواد الف در شرکت تولیدی اراک گزارش شده است:
 : 96/7/7خرید  500کیلوگرم مواد به نرخ هر کیلو  4،500ریال به صورت نقد
 :96/7/17خرید  800کیلوگرم مواد به نرخ هر کیلو  4،600ریال به صورت نسیه
    :96/8/8خرید  700کیلوگرم مواد به نرخ هرکیلو  4،800ریال که  1،200،000ریال آن به صورت نقد
پرداخت شد و شرکت متعهد گردید بقیه مبلغ خرید را در آینده پرداخت نماید.
 :96/8/18خرید  900کیلوگرم مواد به نرخ هر کیلو  4،900ریال و صدور یک برگ سفته در وجه
فروشنده به مبلغ کل محموله خریداری شده
 :96/9/9پرداخت مبلغ  4،000،000ریال به فروشنده بابت پیش پرداخت خرید مواد
   :96/9/19خرید  1،200کیلوگرم مواد به نرخ هرکیلو گرم  5،000ریال از محل پیش پرداخت تاریخ
 96/9/9و پرداخت بقیه وجه محموله خریداری شده به فروشنده
 :96/10/29پرداخت مبلغ  65،400ریال بابت هزینه حمل مواد خریداری شده با احتساب  %9مالیات
بر ارزش افزوده
مطلوب است:
صدور اسناد حسابداری رویدادهای مالی با احتساب مالیات بر ارزش افزوده
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شماره سند201 :
تاریخ سند96/7/7 :

شرکت تولیدی اراک
سند حسابداری
شرح

ردیف کد حساب

شماره صفحۀ دفتر روزنامه:
  تعداد ضمائم:
مبلغ جزء بدهکار (ریال) بستانکار (ریال)
2،250،000

کنترل موجودی مواد

202،500

سایر حساب های دریافتنی ـ مالیات بر ارزش افزوده

2،452،500

موجودی نقد
2،452،500

جمع :دو میلیون و چهار صد و پنجاه و دو هزار و پانصد ریال

2،452،500

شرح سند :بابت خرید  500کیلوگرم مواد به نرخ هر کیلو  4،500ریال به صورت نقد
تنظیم کننده:

تأیید کننده:

شماره سند202 :
تاریخ سند96/7/17 :

تصویب کننده:

شرکت تولیدی اراک
سند حسابداری
شرح

ردیف کد حساب

شماره صفحۀ دفتر روزنامه:
     تعداد ضمائم:
مبلغ جزء بدهکار (ریال) بستانکار (ریال)
3،680،000

کنترل موجودی مواد
سایر حساب های دریافتنی ـ مالیات بر ارزش افزوده

331،200
4،011،200

حساب های پرداختنی
4،011،200

جمع :چهار میلیون و یازده هزار و دویست ریال

4،011،200

شرح سند :بابت خرید  800کیلوگرم مواد به نرخ هر کیلو  4،600ریال به صورت نسیه
تنظیم کننده:
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تأیید کننده:

تصویب کننده:

خرید و مصرف مواد

شماره سند203 :
تاریخ سند96/8/8 :

شرکت تولیدی اراک
سند حسابداری
شرح

ردیف کد حساب

    شماره صفحۀ دفتر روزنامه:
تعداد ضمائم:
مبلغ جزء بدهکار (ریال) بستانکار (ریال)
3،360،000

کنترل موجودی مواد

302،400

سایر حساب های دریافتنی ـ مالیات بر ارزش افزوده
موجودی نقد

1،200،000

حساب های پرداختنی

2،462،400
3،662،400

جمع :سه میلیون و ششصد و شصت و دو هزار و چهارصد ریال

3،662،400

شرح سند :بابت خرید مواد به صورت نقد و نسیه
تنظیم کننده:

تصویب کننده:

تأیید کننده:

 = 700 × 4،800 = 3،360،000مبلغ خرید
 = 3،360،000 × %9 = 302،400مالیات بر ارزش افزوده
 = 3،662،400جمع مبلغ خرید و مالیات
 = 3،662،400 - 1،200،000= 2،462،400وجه نقد پرداخت شده ـ جمع مبلغ خرید و مالیات = بدهی
شرکت تولیدی اراک
سند حسابداری

شماره سند204 :
تاریخ سند96/8/18 :

شرح

ردیف کد حساب

        

      شماره صفحۀ دفتر روزنامه:
تعداد ضمائم:

مبلغ جزء بدهکار (ریال) بستانکار (ریال)
4،410،000

کنترل موجودی مواد
سایر حساب های دریافتنی ـ مالیات بر ارزش افزوده

396،900
4،806،900

اسناد پرداختنی
جمع :چهار میلیون و هشتصد و شش هزار و نهصد ریال

4،806،900

4،806،900

شرح سند :بابت خرید  900کیلوگرم مواد به نرخ هر کیلو  4،900ریال و صدور یک برگ سفته در وجه فروشنده به مبلغ کل
محموله خریداری شده
تنظیم کننده:

تأیید کننده:

تصویب کننده:
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شماره سند205 :
تاریخ سند96/9/9 :

شرکت تولیدی اراک
سند حسابداری
شرح

ردیف کد حساب

شماره صفحۀ دفتر روزنامه:
  تعداد ضمائم:
مبلغ جزء بدهکار (ریال) بستانکار (ریال)
4،000،000

پیش پرداخت خرید مواد

4،000،000

موجودی نقد
4،000،000

جمع :چهار میلیون ریال

4،000،000

شرح سند :پرداخت مبلغ  4،000،000ریال به فروشنده بابت پیش پرداخت خرید مواد
تأیید کننده:

تنظیم کننده:

         شرکت تولیدی اراک
    سند حسابداری

شماره سند206 :
تاریخ سند96/9/19 :

شرح

ردیف کد حساب

تصویب کننده:

شماره صفحۀ دفتر روزنامه:
تعداد ضمائم:
مبلغ جزء بدهکار (ریال) بستانکار (ریال)
6،000،000

کنترل موجودی مواد
سایر حساب های دریافتنی ـ مالیات بر ارزش افزوده

540،000

پیش پرداخت خرید مواد

4،000،000

موجودی نقد

2،540،000
6،540،000

جمع :شش میلیون و پانصد و چهل هزار ریال

6،540،000

شرح سند :بابت خرید  1،200کیلوگرم مواد به نرخ هرکیلو گرم  5،000ریال از محل پیش پرداخت تاریخ  96/9/9و پرداخت
بقیه وجه محموله خریداری شده به فروشنده
تنظیم کننده:
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تأیید کننده:

تصویب کننده:

خرید و مصرف مواد

شرکت تولیدی اراک
سند حسابداری

شماره سند207 :
تاریخ سند96/10/29 :
ردیف کد حساب

شرح

شماره صفحۀ دفتر روزنامه:
تعداد ضمائم:
مبلغ جزء بدهکار (ریال) بستانکار (ریال)

کنترل موجودی مواد

60،000

سایر حساب های دریافتنی ـ مالیات بر ارزش افزوده

5،400
65،400

موجودی نقد
65،400

جمع:

65،400

شرح سند :بابت پرداخت مبلغ 65،400ریال بابت هزینه حمل مواد خریداری شده به راننده حمل بار
تنظیم کننده:

فعالیت 20

تأیید کننده:

تصویب کننده:

در مورد هزینه های حمل به داخل ،حمل در داخل و حمل به خارج تحقیق کنید .نتیجه تحقیق را
با سایر هنرجویان کالس به اشتراک بگذارید.

کار عملی 1
رویدادهای مالی زیر در مورد عملیات خرید مواد ب در شرکت تولیدی تربت حیدریه گزارش شده است:
 96/10/2خرید  1،500کیلوگرم مواد به نرخ هر کیلو  800ریال به صورت نقد
 96/10/5خرید  3،000کیلوگرم مواد به نرخ هر کیلو  810ریال به صورت نسیه
 96/10/15خرید  2،000کیلوگرم مواد به نرخ هرکیلو  815ریال که  250،000ریال آن به صورت نقد
پرداخت شد و شرکت متعهد گردید بقیۀ مبلغ خرید را در آینده پرداخت کند.
 96/10/18خرید  4،000کیلوگرم مواد به نرخ هر کیلو  820ریال و صدور یک برگ سفته در وجه فروشنده
به مبلغ کل محموله خریداری شده
،
 96/10/24پرداخت مبلغ  2 000،000ریال به فروشنده بابت پیش پرداخت خرید مواد
 96/11/2خرید  5،000کیلوگرم مواد به نرخ هرکیلو گرم  825ریال از محل پیش پرداخت تاریخ 96/10/24
و پرداخت بقیۀ وجه محمولۀ خریداری شده به فروشنده
 96/12/24پرداخت مبلغ  926،500ریال بابت هزینه حمل مواد خریداری شده با احتساب  %9مالیات
بر ارزش افزوده
مطلوب است:
صدور اسناد حسابداری رویدادهای مالی فوق با احتساب  %9مالیات بر ارزش افزوده
21

ارزشیابی
ردیف

شاخص های مورد ارزیابی

1

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

2

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

3

شرکت فعال در بحثهای گروهی و مسئولیت پذیری و درستکاری

4

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

5

ارائه نتیجه گیری صحیح و مستندسازی

6

تعریف حساب کنترل موجودی مواد

7

تعریف عوامل بهای تمام شده مواد خریداری شده

8

توانایی محاسبه مالیات بر ارزش افزوده مواد خریداری شده

9

توانایی محاسبه بهای تمام شده مواد خریداری شده

10

توانایی ثبت خرید مواد
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خودارزیابی هنرجو
موفق

ناموفق

نظر هنرآموز
موفق

ناموفق

خرید و مصرف مواد

کاردکس
کارتی است که در آن تعداد و تاریخ ورود و خروج کاالی معینی به انبار ثبت شود.
کاردکس به دو صورت استفاده می شود؛ کاردکس مقداری که تنها مقدار (تعداد) کاالی وارده ،صادره و
موجودی در آن ثبت می شود و کاردکس مقداری ـ ریالی که مقدار (تعداد) و نرخ کاالی وارده ،صادره و
موجودی در آن ثبت می گردد .این کارت ها عموماً به ترتیب کارت انبار مواد و کارت حساب مواد نامیده
می شوند.
 کارت انبار مواد
فعالیت 21

تحقیق کنید کارت انبار مواد توسط چه واحدی تنظیم می گردد و چه اطالعاتی در آن ثبت می شود.

کارت انبار مواد توسط واحد انبار تکمیل می گردد در این کارت اطالعاتی نظیر نام مواد ،شماره (کد) مواد،
محل نگهداری در انبار ،واحد اندازه گیری ،حداکثر موجودی و حداقل موجودی و اطالعات مقداری مواد
خریداری شده و مصرف شده و موجودی مواد در آن ثبت می گردد و حاوی مقادیر ریالی نیست.
این کارتها بخشی از اسناد و مدارک حسابداری تلقی نمیشود اما موجودی اقالم را در تمامی اوقات نشان
میدهند و این موجودی باید با ماندۀ موجودی طبق کارتهای معین موجودیها در دایرۀ حسابداری مطابقت
کند.
اندازه و شکل کارت مزبور متناسب با نیازهای واحدهای تجاری مختلف ،متفاوت بوده است و به نمونه ارائه
شده محدود نمی شود.

دو کس رنج بیهوده بردند و سعی بی فایده کردند ،یکی آن که اندوخت و نخورد و دیگر آن که آموخت و
نکرد.
علم چندان که بیشتر خوانی

چون عمل در تو نیست نادانی

نه محقق بود نه دانشمند

چارپایی برو کتابی چند

آن تهی مغز را چه علم و خرد

که بر او هیزم است یا دفتر
باب هشتم گلستان سعدی در آداب صحبت
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شرکت .............
کارت انبار مواد
نام مواد:

شمارۀ قفسه:

کد مواد:

حداقل موجودی:

واحد شمارش:

حداکثر موجودی:

نوع یا مدل:

حد تجدید سفارش:

   

وارده
تاریخ
روز

ماه

شمارۀ رسید انبار

صادره
مقدار

تاریخ
روز

ماه

شمارۀ حواله انبار

موجودی
مقدار

مقدار

 کارت حساب مواد
فعالیت 22

تحقیق کنید کارت حساب مواد توسط چه واحدی تنظیم می گردد و چه اطالعاتی در آن ثبت می شود.
در سیستم ثبت دائمی موجودی مواد ،از کارت های حساب مواد برای ثبت دائمی جریان ورود (خرید)
و خروج (مصرف) مواد استفاده می گردد و ثبت های حسابداری مربوط انجام می گیرد .هدف اصلی از ثبت
دائمی موجودی ها ،نگهداری مدارکی است که قیمت ،مقدار وارده ،مقدارصادره و موجودی هر یک از اقالم
موجودی ها را به تفکیک نشان دهد .در کارت های حساب مواد ،میزان مقداری و ریالی هر یک از اقالم
موجودی مواد به تفکیک ثبت و نگهداری می شود.
در جدول بعد ،نمونه ای از کارت حساب مواد نشان داده می شود:
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خرید و مصرف مواد

شرکت تولیدی . . . .
    کارت حساب مواد

نام مواد........................................... :

شمارۀ قفسه....................................... :

کد مواد........................................... :

روش ارزیابی....................................... :

نوع یا مدل مواد............................. :

میزان سفارش..................................... :

واحد شمارش................................. :

وارده

تاریخ
روز ماه

حد تجدید سفارش............................. :

شرح

شمارۀ
رسید

مقدار

بهای
واحد

صادره
بهای کل

شمارۀ

مقدار

بهای

موجودی
بهای

حواله کل جزء واحد جزء کل

مقدار

بهای
واحد

بهای کل

نمونه کارت حساب مواد (کاردکس مواد)
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مثال 5

شرکت تولیدی زاهدان خریدهای زیر از مواد الف با کد  1000103را انجام داده است .مواد الف در قفسه شماره
 1055انبار مواد نگهداری می شوند.
،
 95/7/1موجودی مواد الف  300کیلوگرم به نرخ هر کیلوگرم  4 000ریال
 95/7/5خرید  200کیلوگرم مواد الف به نرخ هرکیلوگرم  4،500ریال به صورت نقد طی رسید انبار شماره 745
 95/7/9خرید  300کیلوگرم مواد الف به نرخ هرکیلوگرم  5،000ریال به صورت نسیه طی رسید   انبار شماره 746
در ادامه ،این رویدادها در کارت انبار مواد و کارت حساب مواد ثبت شده است.

شرکت تولیدی زاهدان
کارت انبار مواد

نام مواد  :مواد الف

کد مواد 1000103 :

  حداقل موجودی :

واحد شمارش  :کیلوگرم

حداکثر موجودی :

نوع یا مدل  :الف

حد تجدید سفارش :
وارده

تاریخ
روز

ماه

1

7
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شمارۀ قفسه 1055 :

شمارۀ رسید انبار

صادره
مقدار

تاریخ
روز

ماه

شمارۀ حواله انبار

موجودی
مقدار

مقدار
300

5

7

745

200

500

9

7

746

300

800

خرید و مصرف مواد

شرکت تولیدی زاهدان
کارت حساب مواد

نام مواد  :مواد الف

شمارۀ قفسه 1055 :

روش ارزیابی    FIFO :

کد مواد 1000103 :

حد تجدید سفارش   :

واحد شمارش  :کیلوگرم

میزان سفارش  :

نوع یا مدل مواد  :الف
تاریخ
روز ماه

وارده
شرح

شمارۀ
رسید

1

7

موجودی

مقدار

بهای

واحد

صادره
بهای کل

5

7

خرید مواد

745

200

4،500

900،000

9

7

خرید مواد

746

300

5،000

1،500،000

شمارۀ
حواله

مقدار

بهای

موجودی
بهای

کل جزء واحد جزء کل

مقدار

بهای

واحد

بهای کل

300

1،200،000 4،000

300

4،000
2،100،000 4،500

300

4،000
4،500

200

200
300

3،600،000 5،000

27

فعالیت 23

یک نمونۀ دیگر از کارت انبار مواد ،کارت مشخصات موجودی است .کارت های مشخصات موجودی که
غالباً به قفسه ها یا سایر محل های نگهداری مواد الصاق می گردد ،دسترسی به مواد را در انبار سرعت
می بخشد .در زیر نمونه ای از کارت مشخصات موجودی نشان داده می شود .ستون موجودی را کامل
کنید.

کارت مشخصات

شمارۀ جنس565 :
محل :قفسۀ شمارۀ 10
شرح :پیچ شمارۀ 2

   حداکثر موجودی 1200 :
حداقل موجودی200 :

تاریخ

وارده

9/21

500

500

9/24

400

؟

10/5
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واحد :تعداد

صادره

300

موجودی

؟

مالحظات

خرید و مصرف مواد
فعالیت 24

شرکت تولیدی ایران خریدهای زیر از مواد «ب» کد  190012را انجام داده است.
    96/8/1موجودی مواد «ب»  240عدد به نرخ هر عدد  5،000ریال
 96/8/11خرید  400عدد مواد «  ب» به نرخ هرعدد  6،500ریال به صورت نسیه طی رسید انبار
شماره 1214
،
    96/8/14خرید  600عدد مواد «  ب» به نرخ هرعدد  7 000ریال به صورت نقد طـی رسید انبار
شمارۀ 1215
این رویداد ها را در کارت انبار مواد و کارت حساب مواد ثبت کنید.
شرکت تولیدی ایران
کارت انبار مواد

شمارۀ قفسه :

نام مواد :

      حداقل موجودی :

کد مواد :

حداکثر موجودی :

واحد شمارش :

حد تجدید سفارش :

نوع یا مدل :

وارده
تاریخ
روز ماه

شمارۀ رسید انبار

صادره
مقدار

تاریخ
روز ماه

شمارۀ حواله انبار

موجودی
مقدار

مقدار
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