شرکت تولیدی ایران
کارت حساب مواد
نام مواد:

شماره قفسه:

واحد شمارش:

حد تجدید سفارش:

روش ارزیابی:

کد مواد:

نوع یا مدل مواد:
تاریخ
روز ماه
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میزان سفارش:

وارده
شرح

موجودی

صادره
بهای

بهای بهای شمارۀ مقدار بهای
شمارۀ
مقدار
مقدار
رسید
واحد کل حواله کل جزء واحد جزء کل

بهای
واحد

بهای
کل

خرید و مصرف مواد

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

ارائۀ نتیجه گیری صحیح و مستندسازی

6

تعریف کارت حساب مواد

7

تعریف کارت انبار مواد

8

توانایی ثبت ریالی مواد خریداری شده درکاردکس

9

توانایی ثبت مقداری مواد خریداری شده درکاردکس

10

شناسایی تفاوت های کارت حساب مواد و کارت انبارمواد

خودارزیابی هنرجو
موفق

ناموفق

نظر هنرآموز
موفق

ناموفق
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کاردکس ریالی خرید ،حساب معین خرید
برای ثبت و نگهداری ریز اطالعات مواد ،یک دفتر معین به نام دفتر معین انبار (مواد) تشکیل می شود و
اطالعات هر ماده به تفکیک در حساب های آن ثبت می گردد .حساب معین هر یک از مواد باید با مبالغ
کاردکس آن ماده مطابقت داشته باشد.
هنگام خرید مواد و ورود آنها به انبار ،اطالعات مواد خریداری شده در قسمت وارده کاردکس ثبت می گردد.
این اطالعات در سند حسابداری ،در بدهکار حساب کنترل موجودی مواد و حساب معین مواد مربوط در
ستون جزء منعکس می شوند .به همین ترتیب اطالعات ثبت شده در ستون جزء سند حسابداری به بدهکار
حساب معین هر یک از مواد ،در دفترمعین موجودی مواد ثبت می گردد.
نمودار زیر ،جریان مواد و حسابداری مواد را در یک شرکت تولیدی نشان می دهد.
مواد وارده به انبارها

انبار مواد
دریافت
بازرسی

مواد صادره
به تولید

انبارکردن

اسناد و مدارک حسابداری

(فاکتور فروشنده و برگ رسید مواد)

حساب
دفترکل

(برگ درخواست مواد)
حساب کنترل موجودی مواد

جمع بهای مواد
وارده به انبار

دفتر
معین مواد

جمع بهای مواد
صادره از انبار

مواد الف

مواد ب

مواد ج

بهای هر قلم مواد
وارده به انبار

بهای هر قلم
از مواد صادره

جریان مواد و حسابداری مواد
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خرید و مصرف مواد
مثال 6

رویداد های زیر مربوط به خرید مواد مورد نیاز شرکت تولیدی ایالم در مهرماه  1396است .این
رویداد ها در سند حسابداری ،کارت حساب مواد ،دفترمعین مواد و دفترکل مواد ثبت شده اند.
خرید های مهرماه:
تمام خرید ها به صورت نقد و معاف از مالیات برارزش افزوده است.
 7/1خرید  400کیلوگرم مواد الف به نرخ هر کیلوگرم  500ریال و 500کیلوگرم مواد ب به نرخ هر
کیلوگرم  600ریال طبق رسید انبار شماره 701
 7/12خرید  300کیلوگرم مواد الف به نرخ هر کیلوگرم  600ریال و 200کیلوگرم مواد ب به نرخ هر
کیلوگرم  700ریال طبق رسید انبار شماره 702
 7/14خرید  100کیلوگرم مواد الف به نرخ هر کیلوگرم  650ریال طبق رسید انبار شماره 703

شرکت تولیدی ایالم
سند حسابداری

شماره سند301 :
تاریخ سند96/7/1 :
ردیف کد حساب
1

شرح

شماره صفحۀ دفتر روزنامه:
تعداد ضمائم :یک برگ
مبلغ جزء بدهکار( ریال) بستانکار( ریال)
500،000

کنترل موجودی مواد

2

1101

مواد الف

200،000

3

1102

مواد ب

300،000

4

500،000

موجودی نقد
500،000

جمع :پانصد هزار ریال

500،000

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

تأیید کننده:

تصویب کننده:
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شرکت تولیدی ایالم
سند حسابداری

شماره سند302 :
تاریخ سند96/7/12 :
ردیف کد حساب
1

شرح

شماره صفحۀ دفتر روزنامه:
تعداد ضمائم :یک برگ
مبلغ جزء بدهکار( ریال) بستانکار( ریال)
320،000

کنترل موجودی مواد

2

1101

مواد الف

180،000

3

1102

مواد ب

140،000

4

320،000

موجودی نقد
320،000

جمع :سیصد و بیست هزار ریال

320،000

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

تأیید کننده:

شماره سند303 :
تاریخ سند96/7/14 :

شرکت تولیدی ایالم
سند حسابداری

ردیف کد حساب
1
2

تصویب کننده:

شرح

شماره صفحۀ دفتر روزنامه:
تعداد ضمائم :یک برگ
مبلغ جزء بدهکار( ریال) بستانکار( ریال)
65،000

کنترل موجودی مواد
1101

65،000

مواد الف

3

65،000

موجودی نقد
65،000

جمع :شصت و پنج هزار ریال
شرح سند :بابت خرید مواد به صورت نقد
تنظیم کننده:
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تأیید کننده:

تصویب کننده:

65،000

خرید و مصرف مواد

شرکت تولیدی ایالم
کارت حساب مواد
شمارۀ قفسه1414 :
روش ارزیابی :فایفو
حد تجدید سفارش:
میزان سفارش:

نام مواد :مواد الف
کد مواد1101 :
واحد شمارش :کیلوگرم
نوع یا مدل مواد  :الف
وارده

تاریخ
شرح

صادره
شمارۀ
حواله

مقدار

بهای
واحد

موجودی
بهای

مقدار

بهای
واحد

بهای کل

500

200،000

شمارۀ
رسید

مقدار

بهای
واحد

بهای کل

7

خرید مواد

701

400

500

200،000

400

7 12

خرید مواد

702

300

600

180،000

400
300

500
600

7 14

خرید مواد

703

100

650

65،000

400
300
100

500
600
650

روز ماه
1

کل

جزء

جزء

کل

380،000

445،000
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شرکت تولیدی ایالم
کارت حساب مواد
نام مواد :مواد ب
کد مواد1102 :
واحد شمارش :کیلوگرم
نوع یا مدل مواد  :ب

تاریخ
روز ماه
1

شمارۀ قفسه1415 :
روش ارزیابی :فایفو
حد تجدید سفارش:
میزان سفارش:

وارده
شرح

شمارۀ مقدار بهای بهای
بهای
بهای
شمارۀ
مقدار
بهای کل
مقدار
واحد
واحد
رسید
حواله کل جزء واحد جزء کل

 7خرید مواد 300،000 600 500 701

 7 12خرید مواد 140،000 700 200 702
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صادره

موجودی
بهای کل

300،000 600 500
600 500
700 200

440،000

خرید و مصرف مواد

دفترکل
کنترل موجودی مواد
7/1
7/12
7/14

500،000
320،000
65،000

مانده

885،000

دفتر معین موجودی مواد
مواد الف

فعالیت 25

مواد ب

200،000 7/1
180،000 7/12
65،000
7/14

300،000 7/1
140،000 7/12

مانده 445،000

مانده 440،000

با توجه به مثال قبل به سؤاالت زیر پاسخ دهید:
 1آیا اطالعات ثبت شده در کارت حساب مواد و حساب معین مواد با یکدیگر هم خوانی و مطابقت
دارد؟
آنها را مقایسه کنید.
 2اطالعات حساب کنترل موجودی مواد چه رابطه ای با اطالعات کاردکس مواد و حساب معین مواد
دارد؟
آیا اطالعات این اسناد یکدیگر را کنترل می کنند؟
37

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 کاردکس ریالی خرید مواد

7

تعریف معین حساب خرید مواد

8

توانایی ثبت مواد خریداری شده در کاردکس مواد

9

توانایی ثبت مواد خریداری شده در حساب معین مواد

10

توانایی تطبیق ریالی خرید با حساب معین خرید

38

خودارزیابی هنرجو
موفق

ناموفق

نظر هنرآموز
موفق

ناموفق

خرید و مصرف مواد

مواردی که باید هنگام تکمیل برگ سفارش خرید مواد رعایت گردد:
فعالیت 26

به نظر شما چه مواردی باید هنگام تکمیل برگ سفارش خرید مواد رعایت گردد؟
مدیر انبار برای کنترل موجودی انبار باید بداند که هرنوع مواد در چه زمانی و چه میزانی سفارش داده شود به
نحوی که از هرگونه وقفه در امر تولید جلوگیری شود و از طرف دیگر سرمایه گذاری در موجودی ها هماهنگ
با نیازهای عملیاتی و برنامه های مدیریت باشد.

فعالیت 27

تحقیق کنید حد تجدید سفارش به چه معنی است؟
1

حدتجدید سفارش مواد :

مقدار یا تعداد موادی است که به محض کاهش موجودی به آن میزان ،باید نسبت به سفارش خرید اقدام
نمود.
حداکثر مصرف روزانه مواد × حداکثرمدت وصول مواد= حدتجدید سفارش مواد
مثال 7

اگر مصرف روزانه یک نوع مواد در یک کارخانۀ تولیدی بین  200تا  400کیلوگرم ،و مدت تحویل
سفارش بین  20تا  30روز باشد ،حدتجدید سفارش به صورت زیر محاسبه می گردد:
کیلوگرم  =30 × 400  =12،000حد تجدید سفارش

فعالیت 28

اگر مصرف روزانه یک نوع مواد در یک کارخانه تولیدی بین  350کیلوگرم تا  400کیلوگرم ،و مدت
تحویل سفارش بین  50روز تا  60روز باشد،حدتجدید سفارش را محاسبه کنید.
 2حداقل موجودی مواد:
عبارت از تعداد یا مقداری است که باید همواره در انبار موجود باشد و حتی المقدور ،موجودی انبار از آن مقدار
کمتر نشود .فرمول محاسبۀ حداقل موجودی به شرح زیراست:
  (متوسط مصرف روزانه × متوسط مدت تحویل سفارش) ـ حد تجدید سفارش = حداقل موجودی مواد

 حداکثر مصرف روزانه  +حداقل مصرف روزانه



________________________ ×
2

حداکثر زمان تحویل سفارش +حداقل زمان تحویل سفارش 
_______________________________  ـ حد تجدید سفارش = حداقل موجودی مواد

2

39

مثال 8

اطالعات به دست آمده در مورد مواد (الف) در یک شرکت تولیدی عبارت است از:
 1مدت وصول بین  20تا  30روز
 2مصرف روزانه بین  160تا  200واحد
مطلوب است :محاسبه حداقل موجودی مواد (الف)
حداکثرمصرف روزانه مواد × حداکثرمدت وصول مواد = حدتجدید سفارش مواد
واحد  =30 × 200 = 6،000حدتجدید سفارش
 حداکثر مصرف روزانه  +حداقل مصرف روزانه

حداکثر زمان تحویل سفارش +حداقل زمان تحویل سفارش 

  _______________________________ × ________________________ ـ حدتجدید سفارش =  حداقل موجودی مواد



2

2



 20+ 30 160+ 200 ،
،
،
،
×
 = 6،000 – حداقل موجودی مواد
واحد  4 500  =1 500ـ   )25×180(   =   6 000ـ  =   6 000
 2
2

فعالیت 29

اطالعات به دست آمده در مورد مواد (ب) در یک شرکت تولیدی عبارت است از:
 1مدت وصول بین  30تا 40روز
 2مصرف روزانه بین  80تا 100واحد
مطلوب است :محاسبۀ حداقل موجودی مواد (ب)
3

با صرفه ترین مقدار سفارش:

میزان موادی که باید در یک زمان به منظور به حداقل رساندن هزینه های سالیانه موجودی ها ،سفارش داده
شود.
هزینۀ هر بار سفارش× ×2تعداد (مقدار) واحدهای مورد نیاز در سال
_______________________________________ = با صرفه ترین مقدار سفارش
درصد هزینۀ نگهداری × قیمت خرید هر واحد مواد

تعداد (مقدار) واحدهای مورد نیاز ساالنه :تعداد (مقدار) موادی که با توجه به برنامۀ تولید در ابتدای هر
دورۀ مالی برآورد میشود.
  هزینۀ هربار سفارش
فعالیت 30

هزینۀ هر بار سفارش به چه عواملی بستگی دارد؟
این هزینه ها به عواملی از قبیل هزینۀ تهیۀ برگ های درخواست و سفارش خرید ،هزینۀ ثبت سفارش،
هزینه های ثابت گشایش اعتبار ،هزینۀ تخلیۀ محموله های وارده به انبار ،هزینۀ تهیۀ گزارش
دریافت مواد ،هزینه رفع اشتباه در مقدار و کیفیت مواد وارده و یا تأخیر در تحویل و همچنین
هزینه حسابداری مربوط به عملیات خرید و پرداخت وجه به فروشنده ،بستگی دارد.

40

خرید و مصرف مواد

  هزینه نگهداری مواد
فعالیت 31

هزینۀ نگهداری مواد به چه عواملی بستگی دارد؟
این هزینه ها به عواملی از قبیل ،هزینه های انبارداری ،بیمه ،حمل و نقل در داخل انبار ،نشتی ،افت
وزن و نابابی موجودی ها بستگی دارد.
  بهای خرید هر واحد
عبارت است از کلیۀ هزینه های مربوط به خرید و تهیه یک واحد مواد.
اگر تعداد واحدهای مورد نیاز ساالنۀ یک نوع مواد  36،000واحد ،هزینۀ هر بار سفارش  6،000ریال
و قیمت خرید هر واحد مواد  150ریال و درصد هزینه نگهداری  %8باشد ،باصرفه ترین مقدار سفارش
  
محاسبه خواهد شد:
به شرح زیر

مثال 9

واحد

  

،

،
، ،
36000× 2 × 6000
432000000
،
،   ،     = 6000
=
= 36000000
150× 8%
12

= باصرفه ترین مقدار سفارش

فعالیت 32

اگر تعداد واحدهای مورد نیاز ساالنۀ یک نوع مواد  6،000واحد ،هزینۀ هر بار سفارش  1،500ریال ،و
قیمت خرید هر واحد مواد  250ریال و درصد هزینه نگهداری  %20باشد ،باصرفه ترین مقدار سفارش
را محاسبه نمایید.

فعالیت 33

تعداد دفعات سفارش مقرون به صرفه چیست؟
4

تعداد دفعات سفارش مقرون به صرفه:

این تعداد نشان می دهد که کلیۀ مواد موردنیازساالنه ،طی چند مرحله سفارش باید خریداری شود تا از نظر
اقتصادی به صرفه باشد.
تعداد مواد مورد نیاز طی دوره
___________________ = تعداد دفعات سفارش مقرون به صرفه
باصرفه ترین مقدار سفارش
41

مثال 10

با توجه به مثال  ،9تعداد دفعات سفارش مقرون به صرفه به صورت زیر محاسبه می گردد:
 36،000تعداد مواد مورد نیاز طی دوره
______ = ___________________ = تعداد دفعات سفارش مقرون به صرفه
دفعه = 6
باصرفه ترین مقدار سفارش
6،000

یک شرکت تولیدی ،ساالنه ،به تعداد  8،100واحد مواد «  ج » نیاز دارد که بهای خرید هر واحد آن
 200ریال است .چنانچه هزینۀ هر بار سفارش  1،500ریال و هزینۀ نگهداری  %15باشد ،باصرفه ترین
مقدار سفارش و تعداد دفعات سفارش مقرون به صرفه را محاسبه کنید.

فعالیت 34

5
فعالیت 35

دفعات گردش موجودی مواد:
دفعات گردش موجودی به چه معنی است و به چه عواملی بستگی دارد؟

دفعات گردش موجودی مواد نشان می دهد که هر ماده در طول یک دوره چند بار جایگزین می شود.
مقدار مواد مصرف شده طی دوره
______________________ = دفعات گردش موجودی مواد
متوسط موجودی مواد
		
موجودی مواد اول دوره  +موجودی مواد پایان دوره
__________________________________ = متوسط موجودی مواد
2
6
فعالیت 36

دورۀ گردش موجودی مواد:
دورۀ گردش موجودی به چه معنی است؟

این دوره ،مدت زمانی است که مواد در انبار باقی می ماند .در واقع ،دورۀ گردش موجودی ،مدت زمان توقف
مواد در انبار ،از تاریخ ورود به انبار تا تاریخ صدور آن به تولید است.
360
___________________ = دوره گردش موجودی مواد
دفعات گردش موجودی مواد
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مثال 11

اطالعات زیر در مورد مواد « الف» در شرکت تولیدی َچوار به دست آمده است:
 100،000ریال
موجودی مواد اول دوره
،
موجودی مواد پایان دوره  200 000ریال
مواد مصرف شده طی دوره  1،800،000ریال
دفعات گردش موجودی مواد و دوره گردش موجودی مواد به صورت زیر محاسبه می گردد:
 200،000+100،000موجودی مواد اول دوره  +موجودی مواد پایان دوره

ریال  = ______________________________ = _______________ = 150،000متوسط موجودی مواد

2

2

 1،800،000مقدار مواد مصرف شده طی دوره
دفعه  = ____________________ = _______ = 12دفعات گردش موجودی مواد
متوسط موجودی مواد
150،000
360
360
روز  = _________________ = ___ = 30دورۀ گردش موجودی مواد
دفعات گردش موجودی مواد
12

اطالعات زیر درمورد مواد «ب» در شرکت تولیدی پا َکل به دست آمده است:
موجودی مواد اول دوره  80،000ریال
موجودی مواد پایان دوره  20،000ریال
مواد مصرف شده طی دوره  150،000ریال
دفعات گردش موجودی مواد و دوره گردش موجودی مواد را محاسبه کنید.

فعالیت 37

فعالیت 38

آیا می دانید حداکثرموجودی مواد چیست؟

7

حداکثر موجودی مواد:

مقدار موادی است که اگر موجودی مواد بیشتر از آن باشد ،خساراتی از قبیل راکد ماندن سرمایه ،ناباب شدن
مواد و خطر تغییر مشخصات فنی مواد متوجه شرکت می گردد.
(حداقل مصرف روزانه مواد × حداقل مدت وصول مواد)ـ باصرفه ترین مقدارسفارش +حدتجدید سفارش= حداکثرموجودی مواد
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مثال 12

اطالعات زیر در مورد مواد آلفا از شرکت تولیدی زیفل به دست آمده است:
 1مدت وصول مواد بین  30تا  50روز
 ٢مصرف روزانه مواد بین  280تا  320واحد
 ٣باصرفه ترین مقدار سفارش  3,000واحد
محاسبۀ حداکثر موجودی مواد به صورت زیر است:
(حداقل مصرف روزانه مواد × حداقل مدت وصول مواد) ـ باصرفه ترین مقدارسفارش  +حدتجدید سفارش= حداکثر موجودی مواد
واحد 8،400=10،600ـ = 320 × 50 + 3،000 – ) 30 × 280 ( = 16،000 + 3،000حداکثر موجودی مواد

فعالیت 39

اطالعات زیر در مورد مواد «  ب» از شرکت تولیدی دره شهر به دست آمده است:
 1مدت وصول مواد بین  30تا  40روز
 ٢مصرف روزانه مواد بین  80تا  120واحد
 ٣باصرفه ترین مقدار سفارش  4200واحد
مطلوب است:
محاسبۀ حداکثر موجودی مواد
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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 دربارۀ آنها

5

ارائه نتیجه گیری صحیح و مستندسازی

6

تعریف حد تجدید سفارش ،حداقل موجودی مواد و با صرفه ترین مقدار
سفارش

7

تعریف دورۀ گردش موجودی مواد و حداکثر موجودی مواد

8

محاسبۀ حد تجدید سفارش ،حداقل موجودی مواد و با صرفه ترین مقدار
سفارش

9

محاسبۀ دورۀ گردش موجودی مواد و حداکثر موجودی مواد

10

کنترل میزان حداکثر و حداقل موجودی مواد و توانایی تکمیل برگ
سفارش خرید

خودارزیابی هنرجو
موفق

ناموفق

نظر هنرآموز
موفق

ناموفق
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ارزشیابی شایستگی حسابداری خرید و مصرف مواد
شرح کار:
 1تفکیک و طبقه بندی فاکتور خرید مواد براساس (مستقیم و غیرمستقیم بودن مواد)
 2کنترل فاکتورخرید و رعایت آیین نامه معامالت (درخواست خرید ،استعالم بها ،پیش فاکتور ،فاکتور خرید ،رسید انبار و ). . .
 3ثبت سند خرید مواد (به تفکیک حساب معین خرید)
 4کنترل کاردکس مواد و ریالی کردن کاردکس
 5تکمیل کاردکس مواد و تطبیق آن با حساب معین خرید (سمت بدهکار)
 6تکمیل برگ سفارش خرید مواد (حدتجدید سفارش ،حداقل موجودی ،باصرفه ترین مقدار سفارش ،دفعات سفارش مقرون به صرفه ،دورۀ
گردش موجودی و حداکثر موجودی مواد)
استاندارد عملکرد  :ثبت سند خرید مواد براساس استانداردهای حسابداری و مطابق آیین نامه معامالت
شاخص ها:

 1کنترل مستندات خرید مواد
 2ثبت سند خرید مواد

 3ثبت مقداری و ریالی خرید مواد در کاردکس
 4کنترل کاردکس ریالی خرید مواد با معین حساب خرید مواد (سمت بدهکار)

 5تعیین حدتجدید سفارش

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:
شرایط :میزوصندلی ـ اتاق کار ـ رایانه ـ چاپگر ـ ملزومات اداری ـ ماشین حساب ـ نرم افزار ـ کاردکس انبار و مواد ـ آیین نامه معامالت ـ
آیین نامه های داخلی مصرف مواد ـ استاندارد های حسابداری ـ قانون مالیات برارزش افزوده ـ حداقل  5مورد خرید مواد در مدت زمان 40
دقیقه ( آزمون ها براساس سیستم دستی و رایانه ای توأمان صورت بگیرد).
ابزارو تجهیزات :میزوصندلی ـ رایانه ـ چاپگر ـ ملزومات اداری ـ ماشین حساب ـ نرم افزارحسابداری و انبار ـ کاردکس انبار و مواد ـ آیین نامه
معامالت ـ استانداردهای حسابداری ـ لوازم التحریر ـ قانون مالیات برارزش افزوده
معیار شایستگی:
مرحله کار

ردیف
1

کنترل مستندات خرید مواد

1

2

ثبت سند خرید مواد

2

3

ثبت مقداری و ریالی خرید مواد در کاردکس

٢

4

کنترل کاردکس ریالی خرید با معین حساب خرید(سمت بدهکار)

1

5

تعیین حدتجدید سفارش

1

شایستگی های غیرفنی ،ایمنی ،بهداشت ،توجهات زیست محیطی و نگرش
میانگین نمرات

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی 2 ،است.
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حداقل نمره قبولی از  3نمره هنرجو

2
*
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اس َع ْوا إِلَى ِذ ْك ِر ا ِ
هلل َو َذ ُروا ال ْ َب ْي َع َذل ُِك ْم َخ ْي ٌر ل َ ُك ْم
يَا أَيُّ َها الَّذِ َ
ِلص َلهًِْ م ْ
ِي ل َّ
ين آ َمنُوا إِ َذا ن ُود َ
ِن يَ ْو ِم ال ْ ُج ُم َع ِهًْ َف ْ
ون
إِ ْن ُك ْن ُت ْم تَ ْع َل ُم َ

ای کسانی که ایمان آورده اید هرگاه شما را برای نماز جمعه بخوانند ،پس به سوی یادخدا بشتابید
خرید و فروش را رها کنید که اگر بدانید برای شما بهتر خواهد بود.
(سورۀ مبارکۀ الجمعه آیه)9

فعالیت 40

آیا می دانید هزینه به چه معنی است؟ توضیح دهید.

مفهوم هزینه
با وجود اینکه تعریف و تشریح هزینه به نحوی که هیچ ابهامی نسبت به مفهوم آن باقی نماند امر ساده ای
نیست .برخی تعاریف به شرح زیر در مورد مفهوم هزینه ارائه گردیده است:
 1هزینه عبارت است از کاهش ناخالص دارایی ها و یا افزایش ناخالص بدهی ها که ناشی از فعالیت های یک
واحد تجاری بوده و سبب تغییر حقوق صاحبان سرمایه گردیده است و طبق اصول مورد قبول حسابداری،
شناسایی و اندازه گیری می شود.
 2هزینه یعنی از دست دادن منابع که به منظور دستیابی به یک هدف مشخص واقع شده یا بالقوه واقع
می شود و برحسب واحد پول ،اندازه گیری می گردد.
 3هزینه عبارت است از قیمت مبادله منابع از دست رفته یا فدا شده به منظور تضمین منافع.
 4هزینه عبارت است از کاهش در خالص دارایی ها در نتیجۀ استفاده از خدمات اقتصادی به منظور تحصیل
در آمد.
هزینه از طریق کاهش در دارایی یا افزایش در بدهی که در ارتباط با تولید و تحویل کاال و ارائه خدمات است،
اندازه گیری می شود.
فعالیت 41

درمورد تفاوت هزینه ،زیان و بها تحقیق کنید و نتیجه بررسی خود را در کالس درس به اشتراک
بگذارید.
47

طبقهبندیهزینهها
طبقه بندی هزینه ها به منظور تهیه اطالعات هزینه ای ،ضروری است .طبقه بندی هزینه ها به روش های زیر
صورت می گیرد:
 1از نظر ماهیت اقالم هزینه (طبقه بندی طبیعی)؛
 2با توجه به دوره حسابداری که هزینه ها به آن مربوط می شوند؛
 3با توجه به تغییر در سطح تولید و حجم فعالیت؛
 4از نظر ارتباط آنها با محصول؛
 5از نظر ارتباط آنها با دوایر تولیدی.
فعالیت 42

به نظر شما چرا باید هزینه ها را طبقه بندی کنیم؟

1

طبقه بندی طبیعی هزینه ها:

در یک واحد تولیدی ،کل هزینه های عملیاتی به دو گروه تقسیم می شود:
 1هزینه های ساخت
 2هزینه های تجاری
هزینههای ساخت :عبارت است از جمع هزینههای مواد مستقیم ،کارمستقیم (دستمزد مستقیم) و سربار کارخانه.
هزینه های ساخت« ،هزینۀ تولید» یا «هزینۀ کارخانه» نیز خوانده می شود.
هزینه های تجاری :هزینه های تجاری به دو گروه عمده تقسیم می شود:
 1هزینه های بازاریابی (توزیع و فروش)
 1هزینه های اداری و تشکیالتی
وقوع هزینه های بازاریابی از زمانی است که کاالی تولید شده برای فروش آماده می شود.
هزینه های بازاریابی در برگیرندۀ هزینه های فروش و تحویل کاال است.
هزینه های اداری :شامل هزینه های واقع شده به منظور کنترل و اداره واحد تجاری است
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نمودار زیر طبقه بندی کل هزینه های عملیاتی را نشان می دهد:
مواد مستقیم
مواد غیر مستقیم
شامل:
ملزومات مصرفی کارخانه
نظیر روغن،گریس و غیره

+

+

دستمزد مستقیم

دستمزد غیر مستقیم  +سایر هزینه های غیرمستقیم =
شامل:
شامل:
اجاره
سرپرستی
بیمه
بازرسی
حقوق کارکنان دفتری کارخانه عوارض
استهالک
اوقات تلف شده
تعمیرات و نگهداری
نیرو ،حرارت ،روشنایی
سربار متفرقه کارخانه
ابزارآالت مصرفی

هزینه های توزیع و فروش +
شامل:
حقوق
کارمزد
تبلیغات
نمونه های اهدایی
مسافرت
اجاره
تلفن و تلگراف
نوشت افزار
پست
حمل به خارج
متفرقه

فعالیت 43

=

هزینه های اداری
شامل:
حقوق
اجاره
حسابرسی
مشکوک الوصول
تلفن و تلگراف
نوشت افزار
پست
متفرقه

=

بهای اولیه
+
سربارکارخانه

=

هزینه های تولیدی
+
هزینه های اداری و توزیع
وفروش
=

جمع هزینه های عملیاتی

هزینه های سرمایه ای به چه معنی است؟ هزینه های جاری چیست؟
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2

طبقه بندی هزینه ها باتوجه به دورۀ حسابداری که به آن مربوط می شوند:

هزینه ها با توجه به دورۀ حسابداری به دو گروه عمده تقسیم می شوند:
 1هزینه های سرمایه ای
 2هزینه های جاری.
منافع یک هزینۀ سرمایه ای به دوره های آتی تسری می یابد و به عنوان یک قلم دارایی طبقه بندی می گردد،
در حالی که منافع یک هزینۀ جاری محدود به دورۀ جاری است و به عنوان یک قلم هزینه طبقه بندی
می شود .هزینه ای که در یک مقطع از زمان به عنوان دارایی طبقه بندی شده است ،هنگام مصرف ،مانند
مصرف ملزومات یا مستهلک شدن مانند استهالک ماشین آالت به هزینه جاری تبدیل می گردد.
فعالیت 44

هزینه های متغیر به چه معنی است؟ هزینه های ثابت چیست ؟ هزینه های نیمه متغیر چیست؟

3

طبقه بندی هزینه ها با توجه به تغییر در سطح تولید و حجم فعالیت:

برخی از هزینه ها مستقیماً با تغییرات در سطح تولید تغییر می کنند ،در حالی که برخی دیگر از هزینه ها با
تغییر سطح تولید کم و بیش ثابت می مانند .اگر سیستم حسابداری صنعتی به این تمایز ،توجه کافی نکند،
هزینه های انباشته و گزارش شده برای برنامه ریزی استراتژیک واحد تجاری یا برای هزینه یابی هر یک از
محصوالت و یا خدمات ،ارزش چندانی برای مدیریت نخواهد داشت.
هزینه مواد و کار مستقیم غالباً جزء هزینه های متغیر محسوب می شوند .سربار کارخانه و هزینه های
غیرتولیدی ،باید با توجه به ماهیت ثابت یا متغیر بودن اقالم تشکیل دهنده این گونه هزینه ها ،بررسی شوند.
فعالیت 45

هزینه های متغیر دارای چه ویژگی هایی هستند؟
به طور کلی ،ویژگی های هزینه های متغیر عبارت اند از  :
١
2
3
4

قابلیت تغییر کل هزینه در ارتباط مستقیم با تولید
ثابت بودن هزینۀ نسبی هر واحد حتی در شرایط تغییر سطح تولید
تخصیص ساده و تقریباً دقیق به دوایر عملیاتی
کنترل وقوع و مصرف آنها به وسیلۀ سرپرستان دوایر.
اگرچه پیش خردمند خامشی ادب است
به وقت مصلحت آن به که در سخن کوشی
دو چیز طیره عقل است ،دم فرو بستن
به وقت گفتن و گفتن به وقت خاموشی
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هزینه های جدول زیر ،در طبقه بندی هزینه های متغیر قرار می گیرند:
سربار متغیر کارخانه
مواد غیر مستقیم

حمل مواد به داخل کارخانه

سوخت

هزینه نظافت کارخانه

نیرو

اضافه کاری (در صورتی که جزء هزینه های مستقیم منظور نشده باشد)

ابزارآالت مصرفی

ضایعات

اوقات تلف شده

فعالیت 46

ویژگی های هزینه های ثابت چیست ؟

ویژگی های هزینه های ثابت عبارت اند از :
١
٢
٣
٤

ثابت بودن میزان هزینه در سطوح تولید تعیین شده
کاهش هزینه ثابت هر واحد با افزایش سطح تولید
تخصیص به دوایر از طریق تصمیمات مدیریت یا روش های تسهیم هزینه
کنترل وقوع هزینه ها از طریق مدیران اجرایی.

هزینه های جدول زیر در طبقه بندی هزینه های ثابت قرار می گیرند:

سربار ثابت کارخانه
حقوق مدیران تولید

حقوق نگهبان

استهالک ساختمان و ماشین آالت

تعمیرات و نگهداری ساختمان ها

عوارض نوسازی ساختمان های کارخانه بیمۀ ساختمان و ماشین آالت کارخانه
اجارۀ محل کارخانه
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برخی از اقالم سربار کارخانه ماهیتی مختلط دارند؛ یعنی شامل هر دو جزء ثابت و متغیر هستند .به عبارت
دیگر ،هزینۀ مختلط دارای جزء ثابتی است که در هر سطح تولید میزان آن کاهش نمی یابد در حالی که جزء
متغیر آن برای هر واحد ثابت است .برای مثال ،هزینۀ برق ممکن است برای روشنایی ساختمان کارخانه یا
به کار انداختن ماشین آالت استفاده شود ،برق مصرف شده برای روشنایی کم و بیش ثابت خواهد بود ،زیرا در
صورت وجود فعالیت های تولیدی ،برق ساختمان ها باید بدون توجه به سطح تولید ،روشن نگه داشته شود .از
طرف دیگر ،برق مورد استفاده ماشین آالت ،به نسبت میزان استفاده از آنها تغییر خواهد کرد.
اقالم جدول زیر عموماً شامل هر دو جزء ثابت و متغیر هزینه هستند:
سربار مختلط تولید

٤
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تعمیرات و نگهداری ماشین آالت و تجهیزات

سرپرستی

بازرسی

خدمات اداری کارخانه

دایره حقوق و دستمزد

انبارداری

دایره کارگزینی

حرارت ،روشنایی و نیرو

دایره حسابداری صنعتی

خدمات رفاهی

طبقه بندی هزینه ها از نظر ارتباط آنها با محصول:
آیا می دانید بهای اولیه و هزینه تبدیل چیست؟

هزینه های ساخت متشکل از مواد مستقیم ،کار مستقیم و سربار کارخانه است.
ترکیب مواد مستقیم و کار مستقیم ،بهای اولیه نامیده می شود.
ترکیب کار مستقیم و سربار کارخانه که بیانگر هزینۀ تبدیل مواد مستقیم به محصول ساخته شده است ،بهای
تبدیل یا هزینه تبدیل نامیده می شود.
مواد مستقیم شامل کلیۀ موادی است که بخش جدایی ناپذیر از کاالی ساخته شده را تشکیل می دهد و
باید مستقیماً در محاسبۀ بهای تمام شدۀ کاال منظور گردد.
کارمستقیم عبارت است از کاری که به طور مستقیم صرف تبدیل مواد به کاالی ساخته شده می گردد .هزینه
دستمزد کارگران ماهر و ساده را که بتوان به کاالهای تولید شده تخصیص داد ،کارمستقیم می نامند.
سربار کارخانه که سربار تولید ،سربار ساخت یا هزینه های غیرمستقیم تولیدی نیز خوانده می شود،
به هزینۀ مواد غیرمستقیم ،کار غیرمستقیم و سایر هزینه های تولیدی که نمی توان آنها را به سهولت و به طور
مستقیم به اقالم مشخص تولید ،سفارش یا محصول ،اختصاص داد ،گفته می شود.
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به بیان سادهتر سربار کارخانه شامل کلیۀ هزینههای ساخت بهجزء مواد مستقیم و کار مستقیم است.
مواد غیرمستقیم عبارت است از موادی که برای تکمیل کاال ضروری است ،ولی به دلیل ناچیز بودن مصرف
آن در تولید کاال و یا پیچیدگی در محاسبه و نسبت دادن مستقیم آن به یک واحد کاال ،نتوان آن را به عنوان
مواد مستقیم طبقه بندی کرد.
کار غیرمستقیم را می توان برخالف کارمستقیم ،به کاری که مستقیماً تأثیری در ساخت و ترکیب کاالی
ساخته شده ندارد ،اطالق کرد.
کار غیر مستقیم شامل هزینۀ دستمزد سرکارگران ،نگهبانان و آن گروه از کارکنان است که به کار تعمیر و
نگهداری و خدماتی که مستقیماً به تولید مربوط نمی گردد ،اشتغال دارند.
سایر هزینه های غیرمستقیم کارخانه شامل هزینه های اجاره ،بیمه ،عوارض و نوسازی ،تعمیرات و نگهداری
مربوط به ساختمان کارخانه و ماشین آالت ،هزینه های نیرو ،حرارت و روشنایی ،سربار متفرقۀ کارخانه و هزینۀ
ابزارآالت مصرفی کارخانه است.
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به نظر شما آیا می توان گفت بهای اولیه ،جمع هزینه های مستقیم تولید است؟
 5طبقه بندی هزینه ها از نظر ارتباط آنها با دوایر تولیدی:
یک کارخانه عموماً همراه با دوایر آن برای مقاصد تولیدی سازمان می یابد .تفکیک کارخانه به دوایر ،اساس و
پایه مهمی برای طبقه بندی و گردآوری بعدی هزینه ها به وسیله این دوایر ،به منظور دستیابی به بودجه بندی
هزینه ها ،حسابداری سنجش مسئولیت و کنترل و هزینه یابی دقیق تر ،است.

فعالیت 49

دوایر تولیدی و دوایر پشتیبانی کدام قسمت از کارخانه هستند؟

دوایر تولیدی و خدماتی(پشتیبانی)
دوایر یک کارخانه عموماً به دو گروه تقسیم می گردند :دوایر تولیدی و دوایر خدماتی (دوایر پشتیبانی).
یک دایرۀ تولیدی قسمتی است که در آن عملیات دستی و ماشینی مستقیماً روی قسمت هایی از کاالی
تولید شده انجام می گیرد .به طور دقیق تر ،دوایر تولیدی از قبیل دایرۀ تراش ،پرس و مونتاژ ،قسمت هایی
هستند که می توان هزینۀ آنها را به خاطر داشتن نقش مستقیم در تولید ،به حساب کاالی ساخته شده منظور
کرد.
در بسیاری از موارد ،دوایر تولیدی به مراکز هزینه تقسیم می شوند .در مواردی که در یک دایره بیش از دو
نوع ماشین در عملیات ساخت یک کاال شرکت دارند ،ایجاد مراکز هزینه موجب افزایش دقت هزینه یابی
می گردد .برای مثال ،در تولید لباس و پارچه های کتان ،دایرۀ تولیدی شانه زنی را می توان به مراکز هزینه از
قبیل بازکردن پنبه ،شانه زنی،کشیدن و ریسندگی تقسیم کرد.
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یک دایرۀ خدماتی (پشتیبانی) قسمتی است که به طور مستقیم به تولید اشتغال ندارد ،ولی خدمات خاصی
را به نفع سایر دوایر انجام می دهد .در برخی موارد ،دوایر خدماتی عالوه بر دوایر تولیدی ،ممکن است خدمتی
معرف بخشی از کل سربار
را به سایر دوایر خدماتی نیز ارائه دهند .هزینۀ واقع شده در عملیات دوایر خدماتی ّ
کارخانه است و باید از طریق نرخ سربار کارخانه ،جذب تولید شود.
برخی از دوایر خدماتی که در بسیاری از واحد های صنعتی مشابه هستند ،عبارت اند از :دایرۀ دریافت کاال،
بازرسی ،انبار ،تعمیرات و نگهداری ،حضورو غیاب ،حقوق و دستمزد ،حسابداری صنعتی ،بودجه ،آمار و
اطالعات ،امورعمومی ،رستوران و نگهبانی.
فعالیت 50

تفکیک مراکز هزینه به دوایر تولیدی و دوایر پشتیبانی به چه منظور انجام می شود؟

مرکز هزینه
قسمتی از یک واحد تولیدی است که در آنجا برای تولید محصول یا ارائه خدمات ،هزینه هایی به مصرف
می رسد.
هر دایره ای که در به وجود آوردن هزینه سهیم باشد ،یک مرکز هزینه است .معموالً مراکز هزینه همان دوایر
هستند؛ اگرچه ،یک دایره ممکن است از چند مرکز هزینه تشکیل شده باشد .بنابراین ،یک سفارش،یک
مرحله ،یک قسمت و حتی یک ماشین می تواند یک مرکز هزینه باشد.

درخواست مواد
در نمودار صفحه بعد یک نمونه از مراحل فرایند درخواست مواد تا تحویل آن به درخواست کننده نشان داده
شده است:
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نمونه فرایند خرید و تحویل مواد
درخواست مواد از طرف درخواست کننده

درخواست
بایگانی می شود

خیر

آیا با درخواست مواد
موافقت می شود؟

تهیه درخواست خرید توسط انباردار

بلی

خیر

اختصاص اعتبار مربوطه

ارجاع درخواست به انبار
آیا مواد در انبار
موجود است؟
بلی

ارجاع به کارپرداز جهت خرید

خرید مواد توسط کارپرداز

تحویل مستقیم مواد به
درخواست کننده

خیر

آیا
مواد خریداری شده وارد
انبار می شود؟

صدورحواله انبارتوسط انباردار

بلی

تحویل فاکتور و درخواست خرید به انباردار

ثبت رسید انبار و تحویل مواد،فاکتور

و درخواست خرید به انباردار

تحویل مواد به
درخواست کننده

ثبت رسید انبار و صدور حواله انبار توسط
انباردار
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فعالیت 51

تحقیق کنید برگ درخواست مواد چیست و توسط چه کسی تکمیل می گردد؟

برگ درخواست مواد  :یک دستور کتبی به انباردار برای ارسال مواد یا ملزومات تولیدی به دایره تعیین
شده یا تحویل مواد به فردی است که برگ درخواست مواد را ارائه می کند .این برگ توسط شخصی تهیه
می گردد که اجازۀ درخواست مواد برای استفاده در دایرۀ مربوط را دارد .این شخص ممکن است یکی از
کارکنان دایرۀ کنترل تولید ،رئیس یک قسمت یا سرکارگر یک دایره باشد.

فرم درخواست مواد
شماره13423 :
تاریخ1396 /07 /06 :

واحد درخواست کننده :واحدتولید بستنی
ردیف

نام مواد

کد شناسایی مواد

1

گلوکز مایع

95046441

درجه 1

2

پودر کاکائو

95046438

درجه1ـ بسته 500گرمی

150

3

روغن

95046001

درجه1

100

کیلو

4

پودر آلبومین

95046322

درجه1ـ بسته  200گرمی

40

بسته

5

شکر سفید

95046700

درجه1

200

کیلو

درخواست کننده:
ایلیا

فعالیت 52
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مشخصات فنی مواد

مقدار

واحد

20

لیتر
بسته

تأییدکننده:
عرشیا

چرا برگ در خواست مواد یک دستور کتبی به انبار تلقی می گردد؟

توضیحات

خرید و مصرف مواد

حواله انبار
خروج هرنوع دارایی از انبار با تکمیل فرمی به نام حوالۀ انبار توسط انباردار انجام می گیرد.

حوالۀ انبار
شماره :
تاریخ :

نام طرف حساب:
شمارۀ درخواست مواد :
تاریخ درخواست :
نام انبار صادره:
توسط انبار تکمیل گردد
ردیف

شرح مواد

کد مواد

واحد اندازه گیری

توسط حسابداری تکمیل گردد
مقدار شمارۀ سند عطف

نرخ

مبلغ

1
2
3
4
5
مسئول انبار :

تحویل گیرنده :

حسابدار :

نام و امضاء

نام و امضاء

نام و امضاء

توزيع نسخه ها:
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 1انبار  :سبز
 2حسابداری  :سفید
 3تحويل گیرنده :زرد

یک نمونه فرم تکمیل شده «درخواست مواد از انبار» و «حواله انبار» را در قسمت بعد مشاهده
می کنید .آیا به نظر شما حواله انبار تکمیل شده با درخواست مواد از انبار مطابقت دارد؟

57

فرم درخواست مواد
شماره80022 :
تاریخ1396 /09 /09 :

واحد درخواست کننده :واحد تولید کرم کاکائو
ردیف

نام مواد

کد شناسایی مواد

مشخصات فنی مواد

مقدار

واحد

1

شکر

1112

درجه 1

200

کیلو گرم

2

روغن گیاهی

1113

حلب  5کیلویی

20

حلب

3

شیرخشک

1114

کارتن  24عددی

30

کارتن

4

پودر کاکائو

1115

بسته 200گرمی

40

بسته

5

وانیل

1116

بسته  50گرمی

60

بسته

درخواست کننده:
نام و امضا
سروش بشیری
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تأییدکننده:
نام و امضا
پرهام پوته

توضیحات

خرید و مصرف مواد

حوالۀ انبار
شماره 1665 :
تاریخ 96/9/16 :

نام طرف حساب  :واحد تولید کرم کاکائو
شماره درخواست مواد 80022 :
تاریخ درخواست 96/9/9 :
نام انبار صادره  :انبار شماره2
توسط حسابداری تکمیل گردد

توسط انبار تکمیل گردد
ردیف شرح مواد کدمواد واحد اندازه گیری مقدار
کیلو گرم

200

1

شکر

1112

2

روغن گیاهی 1113

حلب

20

3

شیرخشک

1114

کارتن

30

4

پودر کاکائو

1115

بسته

40

5

وانیل

1116

بسته

60

شمارۀ سند عطف

نرخ

مسئول انبار :

تحویل گیرنده :

حسابدار :

نام و امضا
محمدرضا طاها

نام و امضا
مسعود سلیمانی

نام و امضا

توزيع نسخه ها:

مبلغ

 1انبار  :آبی
 2حسابداری  :سفید
 3تحويل گیرنده :زرد
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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 دربارۀ آنها

5

ارائه نتیجه گیری صحیح و مستندسازی

6

تعریف مراکز هزینه

7

تعریف حواله انبار

8

تعریف برگ درخواست مواد (درخواست واحد تولید از انبار مواد)

9

شناسایی انواع مراکز هزینه در یک شرکت تولیدی

10

توانایی تطبیق مدارک و مستندات با حواله انبار

60

خودارزیابی هنرجو
موفق

ناموفق

نظر هنرآموز
موفق

ناموفق

خرید و مصرف مواد

روشهای محاسبه بهای تمام شده موجودی مواد
1
2
3
4
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اولین صادره از اولین وارده ـFIFOـ ()First In First Out
اولین صادره از آخرین وارده ـ LIFOـ ()Last In First Out
میانگین موزون متحرک ()Moving weighted average
شناسایی ویژه ()Specific identification
تحقیق کنید براساس استاندارد حسابداری شمارۀ ( 8حسابداری موجودی مواد و کاال) بهای تمام شدۀ
موجودی مواد و کاال باید با استفاده از کدام روش ها محاسبه شود.

  روش اولین صادره از اولین وارده()OFIF

هزینه یابی مواد صادره به روش اولین صادره از اولین وارده از این اصل پیروی می کند که مواد مصرفی باید
به هزینۀ واقعی قیمت گذاری شود .در این روش ،فرض بر آن است که مواد ارسالی برای دوایر تولیدی از
قدیمی ترین مواد موجود در انبار هستند و هزینۀ آنها هنگام مصرف در تولید ،همان هزینۀ هنگام خرید است.
استفاده از هزینه یابی به روش اولین صادره از اولین وارده ،در موارد زیر پیشنهاد شده است:
 1حجم و هزینه واحد های مواد قابل توجه باشد.
 2تشخیص تعلق مواد به هریک از محموله های خریداری شده ،به آسانی امکان پذیر باشد.
 3در هر زمان بیش از دو یا سه خرید مختلف برای ثبت در کارت معین مواد (کاردکس مواد) وجود نداشته
باشد.
در مواردی که خرید های متعددی با قیمت های متفاوت انجام گیرد و در هر زمان واحد هایی از خرید های
مختلف در انبار وجود داشته باشد ،هزینه یابی به روش اولین صادره از اولین وارده بسیار پیچیده می گردد .در
مواردی که مواد به فروشنده یا به انبار برگشت داده می شود ،پیچیدگی روش بیشتر می شود.
انبار مواد
خروج مواد از انبار(ارسال به تولید)
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موجودی مواد ابتدایی دوره

ورود مواد به انبار (خرید)

تحقیق کنید بند  30استاندارد حسابداری شمارۀ ( 8حسابداری موجودی مواد و کاال) در مورد استفاده
از روش  LIFOچه می گوید.
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روش میانگین موزون متحرک
در این روش فرض برآن است که مواد ارسال شده از انبار شامل مقادیر یکسانی از هر محمولۀ موجود در
انبار در تاریخ ارسال است .غالباً درج قیمت های صورت حساب روی اقالم مواد امکان پذیر نیست ،بنابراین
هزینه یابی مواد طبق قیمت های مندرج در صورت حساب ،عم ً
ال امکان پذیر نیست .ممکن است چنین استدالل
شود که صدور مواد از انبار به طور تصادفی صورت می گیرد و نه با توجه به واحدها و هزینه های مشخص ،به
این ترتیب هزینۀ میانگین تمامی واحدهای موجود در انبار در زمان صدور ،معیار رضایت بخشی برای هزینه
مواد خواهد بود.
در صورتی که مواد از اقالم متعددی که هزینۀ واحد آنها نیز کم است تشکیل شده باشد و قیمت ها نیز به طور
مستمر در حال تغییر باشند ،استفاده از روش میانگین موزون ،عملی است و توصیه نیز می شود.
در این روش ،نرخ موادی که تعداد (وزن) بیشتری دارند ،تأثیر بیشتری در نرخ میانگین خواهد داشت.
روش شناسایی ویژه
کاربرد این روش مستلزم پی گیری جریان فیزیکی و بهای تمام شدۀ هر
قلم از موجودی ها از زمان تحصیل تا موقع مصرف است .این روش در
مواردی مناسب است که بتوان هر قلم از موجودی را به طور جداگانه
مشخص کرد و بهای تمام شدۀ مربوط به آن را تخصیص داد .بنابراین،
روش شناسایی ویژه در مورد اقالم گران قیمت و منحصر به فرد مانند
جواهرات و آثارهنری و مانند آنها کاربرد دارد.

شناسایی ویژه
روش های مجاز
برای محاسبه
بهای تمام شده
موجودی ها

اولین صادره از
اولین وارده

میانگین موزون

ثبت مواد صادره در کاردکس مواد
اطالعات مواد صادره به خط تولید براساس روش قیمت گذاری شرکت در ستون صادره کاردکس مواد ثبت
می شود و از ستون موجودی مواد کاردکس کسر می گردد.
اگر روش قیمت گذاری شرکت ،فایفو باشد ،مواد صادره از ابتدای لیست موجودی مواد کاردکس ،یعنی مواد
قدیمی تر ،انتخاب و صادر می شوند و اگر روش میانگین موزون متحرک باشد ،نرخ مواد صادره از آخرین نرخ
میانگین موجودی کاردکس خواهد بود.
  نحوه تنظیم کاردکس در روش()FIFO

 1موجودی مواد اول دوره را در ستون موجودی کاردکس ثبت می کنیم .اگر این موجودی از چند قلم
مواد با نرخ های مختلف تشکیل شده باشد ،مقدار و نرخ لیست موجودی به تفکیک ثبت می شود.
نکته  :در هر دو روش فایفو و میانگین موزون متحرک ستون مبلغ کل موجودی به صورت واحد نوشته
می شود و به نوشتن مبالغ تفکیک شده نیازی نیست.
 2هنگام خرید مواد از فروشنده ،مقدار ،نرخ و مبلغ مواد خریداری شده در ستون وارده کاردکس ثبت
می شود و در انتهای لیست ستون موجودی کاردکس درج می گردد.
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