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کنترل مواد

هدف های رفتاری : درپایان این فصل از هنرجویان انتظار می رود :

1ـ ماهیت مواد وکاال را شرح داده، تفاوت مواد وکاال راتوضیح دهند.
2ـ مواد را طبقه بندی نمایند.

3ـ دوایر کنترل کننده مواد را نام ببرند .
4ـ وظایف هرکدام از دوایر كنترل كننده مواد را شرح دهند.

5  ـ فرم های متداول مربوط به تهیه مصرف مواد را تهیه کنند و کاربرد هر یک را توضیح دهند.
6  ـ عوامل مؤثر در تکمیل برگ درخواست مربوط به سفارش مواد را شرح دهند.

7ـ کسر یا اضافه موجودی مواد در انبار را تعریف کنند. 
8  ـ دالیل کسر یا اضافه موجودی را نام ببرند .

9ـ  ثبت عملیات مربوط به کسر یا اضافه موجودی مواد را انجام دهند.
10ـ بهای تمام شده مواد اولیه و عوامل تشکیل دهنده آن را نام ببرند .

11ـ ثبت بهای مواد اولیه و عوامل تشکیل دهنده مربوط به آن را انجام دهند.
12ـ توانایی ثبت مواد وارده به انبار ومواد صادره از انبار را داشته باشند.

13ـ مواد برگشتی به فروشنده و مواد برگشتی به انبار را در دفاتر ثبت نمایند.
14ـ روش های ارزیابی موجودی مواد را نام ببرند.

ـ   مواد وارده به انبار و مواد صادره از انبار را با به کارگیری روش های ارزیابی درکارت حساب انبار ثبت نمایند. 15
16ـ حداقل موجودی، حداکثر موجودی، حد تجدید سفارش و با صرفه ترین مقدار سفارش مواد را توضیح دهند و 

کاربرد هرکدام را شرح دهند.
17ـ مواد صادره به تولید را با استفاده از یک روش متداول، ارزیابی نمایند.

18ـ بهای تمام شده موجودی انبار را محاسبه کنند.
19ـ انبارگردانی را تعریف کنند.

20ـ نحوه انجام انبارداری را شرح دهند.

3فصل
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3ـ کنترل مواد

یکی از اقالم مهم وعمده دارایی های هرمؤسسه تولیدی را مواد اولیه تشکیل می دهد. براین اساس نحوۀ تهیه مواد، 
طریق نگهداری آن درانبار، همچنین روش های مختلف ارزیابی مواد موجود در انبار دارای اهمیت زیادی است. چراکه 

این موارد تأثیر قابل مالحظه ای دربررسی وضعیت مالی و نتایج حاصل از عملیات واحدهای تولیدی خواهد داشت.
بیشتر از دیگر دارایی ها مانند صندوق، موجودی بانک و یا حساب های  ارزش مواد اولیه موجود در انبارغالباً 
دریافتنی است. لذا کنترل کمی و کیفی مواد اولیه، بهای تمام شده مواد خریداری شده، بهای تمام شده مواد مصرف 
شده در تولید محصول ونیز ارزیابی و قیمت گذاری موجودی مواد در پایان دوره مالی دارای اهمیت فراوان می باشد. 
مدیران واحدهای تولیدی نسبت به برنامه ریزی و اعمال کنترل صحیح جهت تهیه و نگهداری موجودی مواد دارای 
مسئولیت خاصي می باشند. انجام چنین مسئولیت مهم از طریق ایجاد یک سیستم دقیق حسابداری برای جمع آوری 
اطالعات ومدارک مربوط به مواد اولیه امکان پذیرخواهد بود و از این طریق می توان اطالعات دقیق مربوط به مواد 

را به موقع ارائه نمود.

1ـ3ـ ماهیت حساب مواد
درمؤسساتی که به تولید محصول اشتغال دارند، مواد اّولیه درصد عمده ای از دارایی ها راتشکیل می دهد. درواقع 
مواد جهت ساخت محصول تهیه ونگهداری می شود . مواد موجود درانبار مرتباً مصرف شده و با تهیه مجدد مواد، 
جایگزین می گردد. لذا موجودی مواد، جزء دارایی های فعال و باگردش سریع محسوب می شود. برهمین اساس در 

گروه دارایی های جاری طبقه بندی می شود. 

2ـ3ـ طبقه بندی مواد
درمؤسسات بازرگانی که به خرید وفروش کاال اشتغال دارند، کاال را به قصد فروش خریداری نموده و بدون تغییر 
شکل آن را به فروش می رسانند . این قبیل مؤسسات تنها به دلیل جابه جایی و خرید عمده کاال از خرید وفروش آن انتظار 
کسب سود خواهند داشت. ولی در مؤسسات تولیدی، مواد اولیه و قطعات موردنیاز را جهت ساخت محصول خریداری 
و نگهداری می نمایند. این مؤسسات مواد اولیه را پس از تغییر شکل به صورت محصول ساخته شده به فروش می رسانند.
به عنوان مثال، در یک قنادی مواد اولیه شامل آرد، شکر، تخم مرغ، خامه و... می باشد،که پس از پختن تغییر 
شکل یافته به محصول ساخته شده ) انواع شیرینی( تبدیل می شود، که از تولید وفروش آن انتظارکسب سود خواهد بود.

بخش عمده ای از موجودی های مؤسسات تولیدی از مواد تشکیل شده است. مواد به دو دسته شامل مواد مستقیم 
و مواد غیر مستقیم طبقه بندی می شود.

1ـ2ـ3ـ مواد مستقیم: 
مواد مستقیم یا مواد اولیه شامل موادی است، که چارچوب اصلی محصول را تشکیل می دهد. به عبارت دیگر 
مواد مستقیم موادی است که مستقیماً در تولید محصول به مصرف می رسد و یا موادی که می توان آن را به آسانی به 

آن محصول مرتبط دانست.
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غیره.  و  سرب  سنگ  نمک،  آهن،  سنگ  خام،  نفت  مانند  شود،  استخراج  طبیعی  منابع  از  است  ممکن  مواد 
همچنین دربسیاری از واحدهای تولیدی، مواد مصرفی آنها کاالی ساخته شده کارخانه های دیگر است، برای مثال در 
صنایع ساختمان، تیر آهن و سیمانی که درساخت وساز به مصرف می رسند به ترتیب کاالی ساخته شده کارخانه ذوب 

آهن و کارخانه سیمان است.
2ـ2ـ3ـ مواد غیر مستقیم: 

در ساخت محصول  به مصرف می رسند، ولی مستقیماً  مواد غیرمستقیم، شامل کلیه موادی است که درکارخانه 
مصرف نمی شوند و نمی توان آنها را به آسانی به یک محصول ارتباط داد و دربسیاری از موارد مواد مستقیم مصرف 
شده درساخت محصول را به دلیل ناچیز بودن قیمت ومقرون به صرفه نبودن تسهیم آن به محصوالت ساخته شده در 
گروه مواد غیر مستقیم طبقه بندی می نمایند. به طور مثال می توان از نمک در پخت نان، چسب درصنایع چوبی، نخ 

دردوزندگی و پیچ و مهره در تولید بعضی لوازم خانگی نام برد.
ضمناً مواد مورد مصرف درنظافت کارخانه، روغن، نفت، گریس و سایر موادی که به این منظور مصرف می شوند 
چون مستقیماً درساخت محصول به کار نمی روند، جزء مواد غیرمستقیم تحت عنوان ملزومات کارخانه طبقه بندی می شوند.

3ـ3ـ تهیه وکنترل مواد
از آنجا که درصد عمده ای از بهای تمام شده محصول ساخته شده را مواد اولیه آن تشکیل می دهد، در مؤسسات 
تولیدی معموالً جهت خرید، انبارداری وحسابداری مواد دوایری مانند دایره خرید، دایره انبارها، ودایره حسابداری 
مواد ایجاد می گردد، تا بتوانند با استفاده از این امکانات، مواد اولیه موردنیاز کارخانه را به مقدار الزم و با قیمتی مناسب 
تهیه نموده و در بهترین شرایط ازآن نگهداری نمایند و از این طریق در هزینه های ناشی از افت و ضایعات و نابابی مواد 

صرفه جویی به عمل آید.

4ـ3ـ مدیریت واحد برای مواد
به عهده دارد، ولی در  را  او شخصاً خرید مواد  نماینده  یا  تولیدی کوچک، صاحب مؤسسه و  در واحدهای 
مؤسسات بزرگ و حتی متوسط تولیدی، باید یک دایره یا واحد مجزا برای خرید مواد به وجود آید، تا از این طریق 
مسئولیت خرید مواد به عهده مدیریت واحد قرارگیرد. مدیریت خرید مواد باید دارای اطالعات کافی درمورد تولید 
محصول کارخانه محل خدمت خود، همچنین تجربه کافی برای اداره سازمان خرید داشته باشد. مدیریت خرید مواد، 
باید همواره از نرخ مواد مورد نیاز واحد تولیدی که از داخل ویاخارج از کشور تهیه می شود، اطالع کافی داشته باشد. 

همچنین باید به قوانین تجاری و اصول حقوقی معامالت واصول وقوانین اقتصادی آگاه باشد.
مدیریت خرید یک مؤسسه تولیدی، مسئولیتی مهم به عهده دارد و درسیستم کنترل مواد، از موقعیت حساسی 
برخورداراست . وي  با داشتن تشکیالتی مناسب و صحیح می تواند موجب صرفه جویی در هزینه های مربوط به مواد گردد.

5ـ3ـ دوایر کنترل کننده مواد 
در واحدهای تولیدی متوسط و بزرگ به دلیل تنوع مواد مورد نیاز جهت تولید محصول، ایجاد دوایری برای 



41

تهیه و کنترل مواد ضروری است . دوایر کنترل کننده مواد عبارتنداز:
1ـ دایره خرید 

2ـ دایره بازرسی )کنترل کیفیت(
3ـ دایره انبار

4ـ دایره حسابداری مواد
ـ 5 ـ3ـ دایره خرید )دایره تدارکات( 1

نیاز واحد  ابزار ووسایل مورد  اولیه، ملزومات، لوازم یدکی، مواد کمکی و  وظیفه عمده دایره خرید، تهیه مواد 
تولیدی است. در دایره خرید فهرستی از مشخصات فنی کلیه مواد مصرفی مورد نیاز واحد تولیدی تهیه می شود و 
دراختیار ماموران خرید قرارمی گیرد، تا پس از دریافت درخواست های خرید، در انجام سفارشات دقت کافی به عمل 
آورند. ضمناً لیستی از اسامی و آدرس فروشندگان مواد مورد نیاز همراه با شماره فنی مواد و لیست قیمت ها و تغییرات 

آن تهیه می گردد، تا درموقع لزوم به سهولت در دسترس قرارگیرد.
خریدها الزاماً باید درقبال وصول درخواست سفارش مواد که دارای امضاء مجاز باشد با انجام تشریفات خاص 

مربوط به خرید مواد صورت گیرد. تشریفات خرید عبارتنداز:
ـ دریافت برگ درخواست خرید مواد

ـ صدور برگ موقت سفارش خرید، جهت فروشندگان مواد واستعالم بهای آن
ـ بررسی پیشنهادهای رسیده ازطرف فروشندگان وانتخاب مناسب ترین آنها 

ـ ارسال یک نسخه از سفارش خرید به فروشنده مورد نظر که به منزله قرارداد خرید بین خریدار و فروشنده می باشد.
ـ  5 ـ3ـ دایره بازرسی وکنترل کیفیت: دراین دایره الزم است مواد خریداری شده، قبل از اینکه به انبار  2
تحویل داده شود، ازنظر کمی وکیفی مورد بازرسی قرارگیرد تا اطمینان حاصل شود، که مواد رسیده مغایر با مواد 
درخواستی نباشد. اگر مواد خریداری شده دارای عیب ونقصی باشد و یا مطابق نمونه نباشد، از طریق دایره خرید به 

اطالع فروشنده میرسد تا تصمیم الزم اتخاذ گردد. 
ـ 5  ـ3ـ دایره انبار : قسمت عمده ای از منابع نقدی مؤسسات تولیدی جهت خرید و نگهداری مواد به مصرف  3
می رسد . لذا چنانچه از روش های مطمئن و متداول انبار داری استفاده نشود زیان های فراوانی متوجه واحد تولیدی 
خواهد شد، به طور مثال عدم رعایت نگهداری موجودی مواد به مقدارکافی موجب توقف تولید می گردد. دراین 
صورت، بدون اینکه محصولی تولید شده باشد هزینه های زیادی به بارخواهد آمد و با خریدهای فوری برای جلوگیری 

از توقف تولید نیز، هزینه های تولید افزایش خواهد یافت.
از سوی دیگر اگر مواد خریداری شده بیشتر از مقدار الزم باشد موجب رکود نقدینگی، افزایش هزینه های 

انبارداری و نابابی مواد خواهد شد. 
روش انبارداری باید به نحوی باشد که از فاسد شدن، افت نامناسب و حیف ومیل مواد جلوگیری شود و نقل 

وانتقال، جا به جایی، حفظ و نگهداری موجودی مواد به نحو مطلوب صورت گیرد.
محل انبار باید حتی المقدور نزدیک به محل تولید باشدتا انتقال مواد به خصوص مواد سنگین و پرحجم به واحد 

تولیدی و دوایر مربوط به آسانی و با کمترین هزینه انجام شود.
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وظیفه نگهداری مواد وسایر موجودی های جنسی، همچنین مسئولیت امور انبار به عهده انبارداراست. انباردار 
باید تجربه کافی دراعمال روش های انبارداری، لیاقت و کفایت اداره انبار را داشته باشد و امانت داری او موردتأیید 

قرارگیرد.
درمؤسسات تولیدی باتوجه به نحوه فعالیت، انبارها به انباراصلی وانبارهای فرعی تقسیم می شوند.

درواحدهای بزرگ تولیدی به دلیل حجم زیاد تولید، ساختمان انبار مرکزی )انبار اصلی( را نمی توان نزدیک 
انبار فرعی در نظر گرفته می شود و  . بر همین اساس درهرواحد تولیدی یک  کلیه واحدهای تولیدی احداث نمود 
انبارمرکزی در زمان های مناسب مواد موردنیاز دوایر مختلف تولیدی را به انبار همان دایره تولیدی ارسال می نماید. 
پس برای اداره انبارهای فرعی، نیاز به انباردارانی است که مسئولیت اداره این انبارها را زیر نظرانباردار اصلی )مسئول 

امورانبارها( به عهده بگیرند.
وظایف انباردار: وظایف انبارداریا مسئول امور انبارها عبارت است از :

ـ تکمیل وارسال برگ درخواست خرید مواد، ملزومات وقطعات ولوازم یدکی به دایره خرید با درنظر گرفتن 
تعداد یا مقدار مواد موجود درانبار )فرم شمارۀ 1(

فرم شماره )1(

برگ درخواست خرید مواد

به : اداره خرید
دایرۀ درخواست کننده: .........................

شماره :
تاریخ :

علت درخواست ) موارد مصرف( ...................................محل تحویل ......................

شرحکدمقدار
موجودی
 فعلی

حداکثر موجودی
حداقل 
موجودی

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

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

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

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

امضای تصویب کننده:امضای انباردار:
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2- دریافت مواد وارده به انبار وثبت تعداد یا مقدار مواد دریافتی درکارت انبار پس از اطمینان از مطابقت آن با 
مشخصات در برگ سفارش خرید ) فرم شماره 2 کارتکس انبار(

3- تکمیل اعالمیه رسید مواد )قبض انبار و تحویل آن به مسئول مربوطه، مبنی بر دریافت مواد توسط انبار فرم شمارۀ 3(

فرم شماره )2(

کارتکس انبار

شماره کارت :......................
شرح مواد : ........................ 

مقدار معمولی سفارش: ..........
کد: ...................................

شماره قفسه : ..........................
حداقل موجودی: .....................
حداکثر موجودی: ...................

حد تجدید سفارش: ...................
شماره 1: ....................................

موجودیصادرهوارده

مالحظات شماره قبض تاریخ
انبار

مقدار
شمارهتاریخ

حواله انبار
مقدارمقدار

ماهروزماهروز



حسابداری صنعتی
44

فرم شماره )3(

اعالمیه رسید مواد
))قبض انبار((

شماره : ...............
تاریخ : ...............

ف
شرحردی

شماره
 سفارش

تعداد 
بسته ها

مقدار
این قسمت، توسط حسابداری تکمیل می شود

مبلغنرخ

 وسیله حمل و نقل و شماره آن
...................................

تحویل گیرندهگزارش بازرسی:

شماره درخواست خرید مواد
...............................

شماره فاکتور
....................

شماره قفسه انبار
.................

شماره کارت انبار
....................

ثبت حسابداری
صفحه .......... روزنامه

خرید
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4- انباردارموظف است، مواد دریافتی را باتوجه به مشخصات آنها درمحل های مناسب قرار دهد و آنها را کد 
) فرم شماره 4( ( مواد  انبار  )یا دریافت حواله  از دریافت تقاضای دوایر تولیدی،  نماید و پس  بندی  گذاری و طبقه 

درخواستی را به دوایر درخواست کننده تحویل دهد. 

فرم شماره )4  (

شماره .................
تاریخ .................

نام و شماره قسمت درخواست کننده : ...

اعالمیه صدورمواد
)) حواله انبار((

شماره : ....................
تاریخ : .....................

نام یا شماره انبار.........

واحد مصرف کنندهشماره سفارش کارنام ومشخصات موادشماره موادردیف
مقدار 
تحویلی

مبلغنرخ

جمع کل

نام وامضای انبار دار...........................
نام وامضای قیمت گذار.........................

نام وامضای تحویل گیرنده ....................
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٥  ـ انباردار باید مانده کارت های انبار را با موجودی واقعی انبار تطبیق دهد.
٦  ـ همچنین باید گزارشی از مواد ناباب و کم مصرف تهیه و جهت اطالع مدیران ارسال نماید.

٧ـ ضمناً، حفظ و نگهداری مواد موجود در انبار به عهده انبارداراست.
در بعضی از مؤسسات تولیدی برگ درخواست خرید مواد، به وسیله مهندسی تولید، دوایر تولیدی و یا دایره 

تعمیرات تکمیل و به دایره خرید، ارسال می گردد.

برگ  تکمیل  هنگام  باید  انباردار  مواد:  درخواست  برگ  ارسال  و  درتکمیل  مؤثر  عوامل  ـ  5  ـ3ـ  1ـ3
درخواست  خرید مواد به عواملی مانند مصرف روزانه، مدت رسیدن سفارش به انبار، با صرفه ترین مقدار سفارش و 
هزینه های نگهداری مواد توجه داشته باشد و تمام این عوامل را درمحاسبات خود دخالت دهد. ضمناً باید مواردی از 
قبیل، حد تجدید سفارش، حداقل وحداکثر موجودی را نیز مد نظر قرار دهد. زیرا تمام این عوامل درتعداد یا مقدار 

موادی که باید در انبار نگهداری شود مؤثر خواهد بود.

ـ  5  ـ3ـ حد تجدید سفارش :   حد تجدید سفارش عبارت از تعداد یامقدار مواد بین حداقل وحداکثر موجودی  2ـ3
انبارمی باشد. بنابراین بالفاصله پس از رسیدن موجودی انبار به این تعداد، باید نسبت به خرید مجدد مواد اقدام الزم به عمل آید، 

تا اطمینان حاصل شود که مواد خریداری شده قبل از رسیدن موجودی انبار به میزان حداقل به انبار خواهد رسید.
حد تجدید سفارش مستقیماً به دوعامل شامل، حداکثر مصرف روزانه مواد و حداکثر مدت رسیدن مواد سفارش 

داده شده به انبار بستگی دارد واز رابطه زیر محاسبه می شود.

حداکثر مدت وصول مواد ×حداکثر مصرف روزانه مواد = حد تجدید سفارش

مثال1  : یک واحد تولیدی برای ساخت محصول از یک نوع ماده اولیه بنام ماده الف استفاده می نماید. وحداکثر 
مصرف روزانه آن مقدار 2/900 کیلو می باشد. اگر مدت وصول مواد ) از تاریخ تکمیل برگ درخواست خرید تا 

تاریخ رسیدن مواد به انبار( حداکثر 1٦ روز باشد، حد تجدید سفارش به صورت زیر محاسبه می شود.

کیلو   46,400 = 16×2,900 = حد تجدید سفارش

ـ  5  ـ3ـ حداقل موجودی مواد : حداقل موجودی عبارت از تعداد یا مقدارموادی است که باید همواره  3 ـ3
در انبار موجود باشد و درصورت امکان و در شرایط عادی نباید موجودی انبار از آن مقدار کمتر شود. مقدار حداقل 

موجودی مواد با توجه به عوامل زیر محاسبه می شود:
معموالً  بنابراین  دارد.  بستگی  تولید  مقدار  یا  تعداد  به  مستقیماً  مصرفی  مقدارمواد  مواد:  روزانه  مصرف  ـ 
خصوص  به  گردد.  می  تحویل  تولید  مختلف  قسمت های  به  و  انبارصادر  از  روزانه  تولیدی  دوایر  نیاز  ورد  م مواد 
درکارخانه هایی که محصول مشابه به صورت انبوه تولید می نمایند، این نحوه عمل متداول تر است. براین اساس مقدار 
مصرف روزانه به میزان تولید وابسته است، هرچه مقدار تولید افزایش یابد مقدار مواد مصرفی نیز افزایش خواهد یافت.
ـ مدت وصول مواد به انبار : برای برآورد مدت رسیدن مواد به انبار باید به نحوۀ تهیه مواد توجه شود. زیرا 
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مواد را به دوصورت می توان تهیه نمود، یا ازطریق سفارشات داخلی ویاازطریق سفارشات خارجی.
معموالً برای تهیه مواد از داخل کشور زمان کوتاه تری نیاز است، ولی برای تهیه و خرید مواد از خارج کشور به 
زمان بیشتری نیاز است. زیرا تهیه مواد از خارج مستلزم تشریفاتی از قبیل گشایش  اعتبار، حمل ونقل دریایی و زمینی 
نیز ترخیص مواد از گمرگ می باشد. این عملیات موجب می شود مواد خریداری شده دیرتر به کارخانه برسد.  و 
انبار می باشد  انبار از تاریخ تکمیل برگ درخواست خرید، تا تاریخ رسیدن مواد به  پیش بینی زمان وصول مواد به 
و ازآنجا که مقدار مصرف روزانه و مدت رسیدن مواد به انبار درطول دوره مالی ثابت نیست، برای محاسبه حداقل 
موجودی مواد، متوسط مدت و متوسط مصرف مالک محاسبه قرارمی گیرد. حداقل موجودی از رابطۀ زیرمحاسبه 

می شود.

)متوسط مدت وصول مواد x متوسط مصرف روزانه(  - حد تجدید سفارش = حداقل موجودی مواد

 چون ظرفیت تولید کارخانه های مختلف با هم برابر نیست و ازسوی دیگر میزان مصرف مواد مختلف دریک 
کارخانه متفاوت است، میزان حداقل موجودی مواد درواحدهای مختلف تولیدی و یا درمورد مواد مختلف نیز یکسان 

نیست.
مثــال2 :با درنظرگرفتن اطالعات مثال )1( اگر حداقل مصرف روزانه مواد مقدار ٦00  ,1کیلو وحداقل زمان 

برای وصول مواد 8 روزباشد. حداقل موجودی مواد به صورت زیر محاسبه می شود.
 

19,400=  )12×2,2٥0(-4٦,400 = حداقل موجودی مواد  
  متوسط مصرف مواد  

, +
= = ,2 900 1٦00 2 2٥0

2
   کیلو 

متوسط مدت وصول +
= =

1٦ 8 12
2  

روز   

ـ  5  ـ3ـ با صرفه ترین تعداد )مقدار( سفارش:  4ـ3
مؤسسات تولیدی معموالً مواد موردنیاز را به صورت عمده خریداری می نمایند. زیرا در خریدهای عمده بهای 
هر واحد مواد خریداری شده کاهش می یابد. از طرف دیگر هزینه های مربوط به خرید مواد از قبیل هزینه استعالم بهاء،  
هزینه گشایش اعتبار درخریدهای خارجی و هزینه حمل ونقل، صرفه جویی خواهد شد. ولی خریدهای عمده موجب 
می شود تا هزینه نگهداری مواد )هزینه انبارداری( افزایش یابد و در بسیاری موارد خطر کاهش قیمت مواد، زیان واحد 

تولیدی را دربرخواهد داشت . خریدهای عمده باعث راکد ماندن نقدینگی واحد تولیدی نیز خواهد شد.
چنانچه خرید مواد به دفعات و درچند نوبت انجام شود، هزینه سفارش خرید افزایش می یابد ولی هزینه انبار 

داری کاهش یافته و احتمال خطر ارزان شدن مواد نیز منتفی خواهد شد.
باتوجه به مطالب فوق معلوم می شود، با صرفه ترین تعداد یا مقدار سفارش عبارت است از تعداد یا مقدار موادی 
که حداقل هزینه های ساالنه مربوط به موجودی ها را در برداشته باشد. زیرا بسیاری از هزینه های مربوط به سفارش مواد 
با مقدار سفارش آن مواد رابطه مستقیم دارد. به بیان دیگر بسیاری از این هزینه ها، با افزایش تعداد سفارش افزایش و با 

کاهش تعداد سفارش، کاهش می یابند.



حسابداری صنعتی
48

باصرفه ترین مقدار سفارش مواد، باتوجه به هزینه سفارش، هزینه نگهداری )انبارداری ( موجودی ها واثر راکد 
ماندن نقدینگی مؤسسه به علت خریدهای عمده تعیین و محاسبه می گردد. 

باصرفه ترین مقدار سفارش به راه های مختلف محاسبه می شود ویکی از راه های محاسبه آن استفاده از رابطه 
زیر است.

 با صرفه ترین تعداد سفارش
بهای خرید هرواحد  × درصد هزینه نگهداری

هزینه هر بارسفارش ×2× مقدارمصرف ساالنه 
   

ـ مقدار مصرف ساالنه در ابتدای هردوره مالی با درنظرگرفتن برنامه تولید پیش بینی می شود.

ـ هزینه هربارسفارش :
 این هزینه به چند عامل شامل هزینه تهیه برگ های درخواست و سفارش خرید، هزینه های ثابت گشایش اعتبار، 
هزینه ثبت سفارش، هزینه بارگیري و تخلیه محموله های خریداری شده، هزینه تهیه گزارش دریافت مواد، هزینه رفع 
اشتباه درمقدار و کیفیت مواد وارده و یا تأخیر درتحویل مواد ونیز هزینه حسابداری مربوط به عملیات خرید مواد و 

پرداخت وجه آن به فروشنده بستگی دارد.

ـ هزینه نگهداری :
 این هزینه ها به عواملی مانند، هزینه های انبارداری، حمل ونقل، بیمه، موجودی انبار، همچنین افت وزن،نشتی 

ونایابی موجودی ها بستگی دارد.
هزینه نگهداری مواد به دوطریق محاسبه می شود، که عبارت است از :

1ـ محاسبه هزینه نگهداری هرواحد مواد درانبار.
2ـ محاسبه هزینه نگهداری براساس درصدی از ارزش متوسط موجودی انبار

ـ بهای خرید یک واحد مواد عبارت است از کلیه هزینه های مربوط به خرید و تهیه یک واحد مواد
تعداد دفعات سفارش مقرون به صرفه: با توجه به با صرفه ترین مقدار سفارش که پیش از این محاسبه شد 

می توان تعداد دفعات سفارش مقرون را از رابطه زیر محاسبه کرد:

                                                            مقدار مصرف ساالنه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ  = تعداد دفعات سفارش مقرون به صرفه   

                                                        با صرفه ترین مقدارسفارش

رابطه باال نشان دهنده این مطلب است که مواد مورد نیاز دوره مالی باید طی چند سفارش خریداری شود. اینک 
با یک مثال توضیح بیشتری داده خواهد شد.

مثال   3 : شرکت تولید پایدار ساالنه به تعداد 2٥٦,000 واحد مواد جهت ساخت محصول نیاز دارد. بهای خرید 
یک واحد از این ماده اولیه ٧20 ریال می باشد. هزینه هر بار سفارش شامل هزینه ثبت سفارش 4,٧00 ریال، هزینه 
گشایش اعتبار 3,400 ریال هزینه تخلیه 800 ,٥ ریال و سایر هزینه های سفارشی 4,100 ریال همچنین هزینه نگهداری 
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5% می باشد. با صرفه ترین تعداد خرید و تعداد دفعات سفارش مقرون به صرفه به صورت زیر محاسبه می شود.

, باصرفه ترین مقدار سفارش ,× ×
= =

×
2٥٦ 000 2 18 000 1٦000

٥ ٧20
کیلو   

تعداد دفعات سفارش  
,

,= =
2٥٦ 000 1٦
1٦ 000

دفعه  

مواد،  موجودی  دفعات گردش  محاسبه  با  می شود،  مصرف  تولید  در  و  خریداری  مرتباً  اولیه  مواد  ازآنجاکه 
مشخص می شودهرماده اولیه درطول دوره مالی چند بار جایگزین گردیده است. در واقع هرچه میزان تولید بیشتر باشد، 

دفعات گردش موجودی مواد نیز بیشتر خواهد بود،که این مطلب گویای فعالیت واحد تولیدی است.
دفعات گردش موجودی مواد به دو عامل بستگی دارد که عبارتنداز: جمع مواد مصرف شده طی دوره و متوسط 

موجودی مواد.
جمع مواد مصرف شده طی دوره با استفاده از حواله های انبار و یا گزارش مقدار مصرف که در حسابداری مواد 
تهیه شده به دست می آید. همچنین متوسط موجودی مواد عبارت از: نصف حاصل جمع موجودی مواد اول و آخر دوره 

می باشد.
                                                        مقدار مواد مصرف شده طی دوره

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  = دفعات گردش موجودی مواد   
                                                                 متوسط موجودی مواد

                                  مقدار موجودی پایان دوره + مقدار موجودی اول دوره
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  = متوسط موجودی مواد   

2                                                                        

ـ  5  ـ3ـ دوره گردش موجودی مواد :  مدت زمانی که مواد وارده در انبار باقی می ماند را دوره گردش  5  ـ3
موجودی مواد گویند. به عبارت دیگر از تاریخ ورود مواد به انبار تا تاریخ صدورآن به تولید )یعنی مدت توقف مواد 
در انبار(، دوره گردش موجودی مواد خواهد بود. هرقدر مدت توقف مواد در انبار بیشتر باشد، هزینه انبار داری و 
نیز بیشتر است . درنتیجه بهای  زیان ناشی از رکود وجه نقد بیشتر خواهد شد. همچنین احتمال افت و ضایعات آن 
مواد مصرف شده در تولید افزایش می یابد، زیرا زیان ناشی از ضایعات مواد بر مواد سالم سرشکن می شود و موجب 
افزایش بهای مواد سالم می گردد. از سوی دیگر افزایش هزینه نگهداری و زیان حاصل از رکود نقدینگی هم، موجب 

افزایش بهای موجودی مواد خواهد شد.
دوره گردش موجودی مواد از تقسیم روزهای سال ) معموالً به جای 3٦٥ روز3٦0 روز مالک محاسبه قرار می گیرد( 

بر دفعات گردش موجودی مواد به دست می آید و درنتیجه دوره گردش موجودی مواد برحسب روز محاسبه می شود.
3٦0                                                                                          

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  = دوره گردش موجودی   
                                                                         دفعات گردش موجودی مواد

باید توجه داشت، که دوره گردش موجودی کاال درمؤسسات بازرگانی و مؤسسات تولیدی نیز به همین صورت 
محاسبه می شود و تمام مطالب یاد شده درمورد موجودی کاال نیز، صدق می کند.

%
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مثال4   : شرکت تولیدی پایدار طی یک دوره مالی ٦ بار اقدام به خرید یک ماده اولیه بنام ماده )الف( نموده 
است. اطالعات مربوط به مقدار مواد خریداری شده در هر نوبت و نیز مقدار موجود مواد اول و پایان دوره این شرکت 

به قرار زیراست:

1ـ موجودی مواد اول دوره مقدار 4,800 کیلو و موجودی مواد پایان دوره مقدار 2,000 کیلو می باشد.
2ـ خریدهای طی دوره عبارتنداز:

9,400   کیلو 1/18/×× 13 مقدار   خرید  
3/٥××  13 مقدار               12,200 کیلو خرید  
٥/8/××  13 مقدار              18,200 کیلو خرید  
1٦,٥00 کیلو ٧/11/×× 13 مقدار   خرید  
11,100 کیلو 9/1٥/×× 13 مقدار   خرید  
11/2٥×× 13 مقدار              ٦,٦00   کیلو خرید  

ضمناً طی دوره مالی جمعاً مقدار 2/000 کیلو مواد به فروشنده برگشت داده شده است. مقدار مواد مصرفی، 
دفعات گردش موجودی مواد و دوره گردش موجودی به صورت زیر محاسبه می شود.

حل مثال4  : ابتدا گزارش مقدار مواد مصرف شده طی دوره مورد نظر به صورت زیر تهیه می شود.

شرکت ........
گزارش مقدار مواد مصرف شده                                                                                                

براي سال مالي ..........

مقدار موجودی مواد اول دوره                              4/800 کیلو

اضافه می شود: مقدارمواد خریداری شده :
9,400       1/18

12,200       3/٥
18,200       ٥/8
1٦,٥00       ٧/11
11,100       9/2٥

٦,٦00        11/2٥
٧4,000 جمع مواد خریداری شده طی دوره   

      2,000 کسرمی شود مقدارمواد برگشتی   
٧2,000 مقدارمواد خالص خرید مواد طی دوره      

٧٦,800 مقدار موجودی مواد حاضر به مصرف      
2,000 کسرمی شود: مقدار موجودی پایان دوره      

٧4,800 مقدار مواد مصرف شده طی دوره                           
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پس از محاسبه مقدار مواد مصرف شده طی دوره باید به ترتیب دفعات گردش و دوره گردش موجودی مواد 
محاسبه گردد.

                   800  ,٧4 دفعات گردش موجودی مواد
دفعه 22= ـــــــــــــــــــ =

                  ـــــــــــــــــ                  4800+2000
2                           

     

ـ  5 ـ3ـ حداکثر موجودی مواد : حداکثر موجودی مواد عبارت از: مقدار موادی است که درشرایط  6 ـ3
عادی نباید موجودی انباراز آن بیشتر شود. زیرا دراین صورت به علت ناباب شدن و تغییر مشخصات فنی بعضی از 

مواد، همچنین راکد ماندن سرمایه به کار رفته درخرید مواد، زیانها و خسارت هایی متوجه مؤسسه خواهد شد.
برای محاسبه حداکثر موجودی مواد باید مواردی مانند، سرعت مصرف مواد، گنجایش و ظرفیت انبار، مدت 

زمان دریافت سفارش جدید، هزینه های نگهداری مواد و باصرفه ترین مقدار سفارش نیز درنظرگرفته شود.
حداکثر موجودی مواد از رابطۀ زیر محاسبه می شود.

حداقل مدت وصول مواد × حداقل مصرف روزانه – با صرفه ترین مقدار سفارش + حدتجدید سفارش = حداکثر موجودی مواد

مثال   : اطالعات مربوط به مواد مصرفی شرکت تولیدی پایدار که قباًل قسمتی از آنها درصفحات قبل محاسبه 
شده عبارت است از :

1- حداکثر مصرف روزانه 2,900 کیلو و حداقل مصرف روزانه 1,٦00 کیلومی باشد.
2- مدت دریافت مواد حداقل 8 روز و حداکثر 1٦ روز می باشد.

3- با صرفه ترین مقدار سفارش 1٦,000 کیلو مواد خواهد بود.
4- حد تجدید سفارش مقدار 4٦,400 کیلو می باشد.

٥- حداکثر موجودی مواد به صورت زیر محاسبه می شود.
کیلو 49,٦00 = )8  × 1,٦00( - 1٦,000+ 4٦,400 = حداکثر موجودی مواد

مقدار  مواد  موجودی  وحداقل  کیلو   49,٦00 مقدار  مواد  موجودی  حداکثر  می شود،  مشاهده  همان طورکه 
19,400 کیلو می باشد . حد تجدید سفارش مقداری بین حداقل و حداکثر موجودی یعنی مقدار 4٦,400 کیلو محاسبه 
شده است. بنابراین بالفاصله بعدازاینکه مقدار موجودی مواد به میزان حد تجدید سفارش رسید، باید درخواست خرید 
مجدد به عمل آید. البته اگر واحد تولیدی تمایل به مصرف آن ماده اولیه را در آینده نداشته باشد، نیازی به سفارش 

جدید نسبت به آن مواد نخواهد بود. اینک با ارائه یک مثال و حل آن به توضیح بیشترمی پردازیم.
اطالعات  نماید.  استفاده می  اولیه )ب(  ماده  از  برای ساخت محصوالت خود  اترک  تولیدی  شرکت  مثال   : 

مربوط به این مواد طی یک دوره مالی به قرارزیراست:
1- مصرف روزانه مواد درکارخانه حداقل ٥0 کیلو و حداکثر 800 کیلو می باشد.

2- مدت رسیدن مواد به انبار حداقل 10 روز و حداکثر 18 روز است.
3- هزینه نگهداری مواد با نرخ 4% می باشد.

4- مقدار موجودی مواد دراول دوره مالی ٥0,000 کیلو ودرپایان دوره مالی 30,000 کیلو می باشد.
٥- مقدار مواد مصرف شده طی دوره مالی 1,800,000 کیلو می باشد.
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٦- هزینه هربارسفارش مبلغ 4,000 ریال است.
٧-  مقدار موادی که درسال موردنیاز است 1,٦00,000 کیلو می باشد.

8-  ماده )ب( درطول دوره مالی با نرخ کیلویی 800 ریال خریداری می شود.
گردش  دفعات  موجودی،  گردش  دوره  موجودی،  حداقل  سفارش،  تجدید  حد   : اطالعات  این  به  باتوجه 

موجودی، با صرفه ترین مقدار سفارش و حداکثر موجودی ماده )ب( به صورت زیرمحاسبه می شود. 
حل مثال باال  :

14,400 = 18 × 800= حد تجدید سفارش   
    

, حداقل موجودی ( ) ,+ +
= − × =

٥0 800 10 1814 400 8 4٥0
2 2  

   کیلو
, حداقل موجودی ( ) / ,= − × = =14 400 42٥ 14 8 4٥ 8       کیلو4٥0

, دفعات گردش موجودی مواد  , , ,
, , ,

= = =
−

1 800 000 1 800 000 4٥٥0 000 30 000 40 000
2

دفعه   

=  دوره گردش موجودی مواد
3٦0 8
4٥

روز    
 

 با صرفه ترین مقدار سفارش
, ,

,× ×
= =

×
1 ٦00000 2 4000 20000

4 800
کیلو  

, حداکثر موجودی مواد ,, ( )= + − × =14 400 20000 ٥0 10 33 900
 
کیلو   

همانگونه که درمحاسبات مشخص شده، حد تجدید سفارش مقدار 14,400 کیلو مواد می باشد، که رقمی بین 
حداقل 8,4٥0 کیلو وحداکثر 33,900 کیلو خواهد بود.

ـ  5  ـ3 کسری و اضافه موجودی انبار: درانبار برای هرماده اولیه یک کارت تحت عنوان کارت  7ـ3
انبار ثبت  ... درستون وارده کارت  اندازه و  به لحاظ تعداد، مقدار،  انبار  به  انبار نگهداری می شود. کلیه مواد وارده 
می شود وکلیه مواد صادره از انبار نیز در قسمت صادره کارت ثبت می گردد. بنابراین قسمت موجودی کارت انبار 

همواره نشان دهنده مقدار موجودی هر ماده اولیه درانبار می باشد.
معموالً درپایان هرماه از بعضی قسمت های انبار و درپایان دوره مالی حتماً از تمام قسمت های انبار، شمارش عینی 
یا موجودی برداری به عمل می آید. این عمل را انبار گردانی می نامند. بنابراین کسری و اضافه موجودی انبار عبارت 
است از: اختالف بین موجودی واقعی انبار ) اطالعات به دست آمده از انبار گردانی( با اسناد و مدارک موجود شامل 

)کارت انبار و کارت حساب انبار دریک تاریخ معین(.
بنابراین، اگر موجودی واقعی مواد بیشتر از مانده کارت مواد باشد، اضافه موجودی انبار و اگر موجودی واقعی 

کمتر از مانده کارت مواد باشد، کسری موجودی خواهیم داشت.
علل کسری یا اضافه موجودی انبار متعدد است که بعضی از آنها عبارتنداز:
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1ـ اشتباه درثبت تعداد یامقدار مواد وارده به انبار یا صادره از انبار درکارت انبار.
2ـ اشتباه درثبت بعضی ازقبض ها و یا بعضی از حواله های انبار به لحاظ تعداد یا مقدار درکارت مواد و یا از قلم 

افتادن ثبت قبض یا حواله انبار درکارت انبار.
3ـ ثبت نشدن بعضی از حواله های انبار به علت نرسیدن حواله به دایره حسابداری مواد، درکارت حساب انبار.

4ـ کسری انبار به علت تبخیر ویاشکستگی مواد.
٥  ـ تقسیم بعضی از قطعات بزرگ به قطعات کوچک.

٦ ـ ضایع شدن و درنتیجه از بین رفتن بعضی از مواد درانبار.
٧ـ جذب رطوبت که موجب افزایش وزن بعضی از مواد موجود درانبار خواهد شد.

8  ـ اشتباه درشمارش موجودی انبار زمان انبارگردانی.
9ـ سوء استفاده و سرقت مواد از انبار.

پس از تطبیق موجودی واقعی انبار با کارت های انبار دوحالت ممکن است وجود داشته باشد، که عبارتنداز: 
کسری موجودی ویااضافه موجودی انبار.

اگرکسری یا اضافه موجودی انبار رقم قابل مالحظه ای نباشد، درپایان دوره مالی کارت های انبار بطوری اصالح 
می شود که مانده کارت های انبار با موجودی واقعی برابر گردد.

چنانچه کسری یا اضافه موجودی انبار ازنظر مقداری رقم قابل توجهی باشد، باید ابتدا علل این کسری یا اضافه 
موجودی کاماًل بررسی شود، سپس با اصالح کارت های انبار وتطبیق مانده آنها با موجودی واقعی انبار، ثبت های 

مربوطه به اصالح حساب موجودی مواد دردفاتر انجام شود.
اگر موجودی انبارکسری داشته باشد، معادل مبلغ کسری، حساب کسر یا اضافه موجودی انبار بدهکار و درمقابل 

کنترل موجودی مواد به همان مبلغ بستانکار می گردد.
×××    کسر یا اضافه موجودی انبار                     

 کنترل موجودی مواد                  ×××
ثبت کسری موجودی انبار

چنانچه اضافه موجودی انبار وجود داشته باشد، معادل مبلغ اضافه موجودی مواد حساب کنترل موجودی مواد 
بدهکار شده درمقابل حساب کسر یا اضافه موجودی انبار به همان مبلغ بستانکار می گردد.

کنترل موجودی مواد                 ××
کسر یا اضافه موجودی انبار                    ××

ثبت اضافه موجودی انبار
درواقع اصالح مانده کارت های انبار به این منظور است که، مانده کارت های انبار با موجودی واقعی مواد در 

انبار برابر شود.
درپایان دوره مالی باید حساب کسر یا اضافه موجودی مواد بسته شود. به این منظور روش های مختلفی وجود 
به خالصه حساب  این حساب  مانده  انتقال  اضافه موجودی مواد،  یا  بستن حساب کسر  از روش های  دارد.  یکی 

سودوزیان می باشد.
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چنانچه حساب کسر یا اضافه موجودی انباردارای مانده بدهکار باشد، برای بستن آن باید حساب خالصه سود 
و زیان را بدهکار ودرمقابل حساب کسر یا اضافه موجودی انبار را بستانکار نمود.

            
  خالصه حساب سود وزیان                           ××

کسر یا اضافه موجودی انبار                   ××                     
ثبت بستن حساب کسر یا اضافه موجودی انبار

اضافه  یا  کسر  حساب  آن،  بستن  برای  باشد ،  بستانکار  مانده  انباردارای  موجودی  اضافه  یا  کسر  حساب  اگر 
موجودی انبار بدهکار درمقابل خالصه حساب سودوزیان بستانکار می گردد.

حسابداری  دایره  معموالً  متوسط  و  بزرگ  تولیدی  درواحدهای  مواد  :  حسابداری  دایره  4ـ5  ـ3ـ 
مستقلی تحت عنوان دایره حسابداری مواد درنظر گرفته می شود. دراین دایره کارت هایی به نام کارت حساب انبار 
یا کارت حساب مواد برای هرماده اولیه بطور جداگانه نگهداری می شود. در دایره حسابداری مواد کلیه مواد وارده 
به انبار به لحاظ مقدار و مبلغ با استفاده از اعالمیه های رسید مواد، درقسمت وارده کارت حساب مواد، ثبت می شود. 
همچنین کلیه مواد صادره از انبار با توجه به حواله های انبار و با استفاده از یک روش متداول ارزیابی قیمت گذاری 
شده، سپس درقسمت صادره کارت حساب مواد ثبت می گردد و نتیجه طی خالصه گزارش مواد مصرفی به دایره 
حسابداری صنعتی جهت محاسبه بهای تمام شده محصول ارسال می گردد. )کارت حساب مواد درفرم شماره ٥ ارائه 

گردیده است.(



55

فرم شماره 5 
کارت حساب مواد

روش ارزیابی.......

شرح مواد ..................
کد ...........................

حداکثر موجودی..................
حداقل موجودی ..................

حد تجدید سفارش...............
تعدادسفارش با صرفه ........

شماره صفحۀ دفتر)یاکارت( ...
محل کاال درانبار.................

موجودیصادرهواردهتاریخ

ماهروز
شماره 
قبض 
انبار

مبلغنرخمقدار
شماره 
حواله 

انبار

مبلغنرخمقدار
مبلغنرخمقدار

کلجزء جزءکل
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ـ  5 ـ3ـ محاسبه بهای تمام شده مواد و ثبت های مربوط به آن : کلیه عوامل هزینه باید براساس بهای تمام  1ـ4
شده درحساب ها منظور شوند ) اصل بهای تمام شده (، بنابراین با مواد نیز باید به همین صورت عمل شود.

بهای تمام شده مواد عالوه برمبلغ خرید، شامل اقالمی مانند، هزینه حمل خرید و تمام هزینه هایی است که از 
زمان تهیه و تحصیل مواد تا زمان تحویل مواد به انبار به آن تعلق می گیرد.

بعضی از این هزینه ها عبارتند از: هزینه حمل ونقل، هزینه بارگیری وتخلیه، هزینه بیمه، هزینه ثبت سفارش و 
گشایش اعتبار، هزینه استعالم بها، هزینه گمرکی و سود بازرگانی، هزینه بازرسی و کنترل کیفی و...

ـ  5  ـ3 ثبت های مربوط به مواد خریداری شده : برای ثبت بهای تمام شده مواد خریداری شده دو روش  2ـ4
مورد استفاده قرار می گیرد، که عبارتند از: 

الف( چنانچه زمان ثبت خرید مواد مبلغ واقعی هزینه های مربوط به خرید )شامل کلیه هزینه ها از زمان خرید تا 
زمان ورود مواد به انبار( مشخص باشد، ابتدا هزینه های انجام شده به بهای خرید اضافه می گردد تا بهای تمام شده مواد 
خریداری شده به دست آید. سپس ثبت مربوط به مواد خریداری شده به بهای تمام شده، به صورت زیر انجام می شود:

 
کنترل موجودی مواد                    ××××

صندوق، بانک ـ اسناد پرداختنی یا حساب های پرداختنی                   ××××   
 ثبت خرید مقدار........  کیلو مواد به نرخ....... به طور..........

ب( چون دربسیاری از صنایع ودربیشترخریدها، هزینه های مربوط به خرید به صورت واقعی تا زمان تحویل 
مواد به انبار مشخص نمی شود، معموالً در ابتدای دوره مالی با توجه به تجربیات سالهای قبل و بادرنظرگرفتن تغییرات 
احتمالی درنرخ های عوامل هزینه مربوط به خرید مواد، یک نرخ برای کلیه هزینه های مربوط به تهیه وتحصیل مواد 
برآورد و محاسبه می گردد. که به آن، نرخ پیش بینی هزینه های تحصیل مواد گفته می شود. برای برآورد ومحاسبه 
این نرخ، باید عوامل متعددی درنظرگرفته شود. زیرا این نرخ در طول دوره مالی مالک محاسبه هزینه های مربوط به 
خرید مواد ودرنتیجه محاسبه بهای تمام شده مواد خریداری شده قرارمی گیرد . این نرخ از ابتدا تا پایان دوره مالی، 
جهت محاسبه هزینه های مربوط به خرید مواد، مورد استفاده قرارمی گیرد. براین اساس، هربار که مواد خریداری 
می شود، پس از کسر تخفیفات خرید، هزینه های تهیه وتحصیل مواد با بکارگیری نرخ محاسبه شده به بهای خرید 
خالص اضافه می گردد. درنتیجه مواد وارده به انبار شامل کلیه هزینه های مربوط به خرید، تازمان تحویل خواهد شد 

)اصل بهای تمام شده(.
باتوجه به مطالب فوق از ابتدای دوره مالی در دفتر کل، حسابی با سرفصل »حساب پیش بینی هزینه های تهیه 
بانرخ از پیش تعیین شده به  افتتاح می گردد، کلیه هزینه های برآورد شده برای تهیه و تحصیل مواد  و تحصیل مواد« 
بستانکاراین حساب منظور می شود . بنابراین پس از هربار خرید، به ازاء مبلغ خرید وهزینه های پیش بینی شده مربوط به 
آن حساب کنترل موجودی مواد بدهکار شده درمقابل یکی از حساب های صندوق، بانک، حساب های پرداختنی و یا 
حساب اسناد پرداختنی، معادل مبلغ واقعی خرید بستانکار وحساب پیش بینی هزینه های تهیه مواد نیز معادل هزینه های 

پیش بینی شده مربوط به خرید بستانکار می گردد.
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   ××××× کنترل موجودی مواد    
صندوق، بانک، اسناد پرداختنی          ××××

پیش بینی هزینه های تهیه مواد          ×
ثبت مواد خریداری شده طبق قبض انبار شماره ....... به طور ..........

درپایان دوره مالی با مشخص شدن و دریافت اسناد مربوط به هزینه های واقعی انجام شده طی دوره که به تهیه 
و تحصیل مواد اولیه مربوط می شود، حسابی با سرفصل هزینه تهیه مواد در دفتر کل وحساب هر یک از هزینه ها در 
دفتر معین هزینه ها به طور جداگانه بدهکار شده، درمقابل حساب هایی مانند صندوق، بانک، حساب های پرداختنی و 

یا حساب اسناد پرداختنی بستانکار می گردد.
دفترمعین                           دفتر کل                                                        

بس                                                 بد 
کنترل هزینه تهیه مواد                               ××××

×× هزینه حمل خرید    
× هزینه بارگیری و تخلیه   
× هزینه حقوق گمر کی   

×× هزینه بیمه     
بانک/  حساب های پرداختنی/ اسناد پرداختنی                                       ××××  

ثبت هزینه های واقعی تهیه مواد اولیه
در پایان دوره مالی باید حساب کنترل هزینه تهیه مواد و حساب پیش بینی هزینه تهیه مواد بسته شوند. به این 
صورت که، حساب پیش بینی هزینه تهیه مواد که دارای مانده بستانکار است، بدهکار شده و حساب کنترل هزینه تهیه 

مواد که دارای مانده بدهکاراست، بستانکار گردد و هردوحساب بسته می شوند.
اگر اخـتالفی بـین مانـده این دوحـساب وجود داشتـه باشد، به حسـاب تعدیـل هزینـه های تهیه مواد بدهکار یا 

بستانکار می شود.
حالت اول: پیش بینی هزینه تهیه مواد               ××××

کنترل هزینه تهیه مواد            ××××
تعدیل هزینه های تهیه مواد                        ×

ثبـت بسـتن حساب هـای پیش بینی و کنـترل )هزینه های مواد هزینـه های پیش بینی شده بیشتر از هزینه های واقعی 
است(.

حالت دوم: 
حساب پیش بینی هزینه تهیه مواد   ×××
تعدیل هزینه تهیه مواد  ××   

                      کنترل هزینه تهیه مواد  ××
ثبت بستن حساب های پیش بینی و کنترل هزینه های مواد )هزینه پیش بینی کمتر از هزینه واقعی است(
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در پایان دوره مالی مانده حساب تعدیل هزینه های تهیه مواد معرف کسر یا اضافه هزینه پیش بینی شده و هزینه های 
واقعی مربوط به تهیه وتحصیل مواد می باشد. این مانده باید در پایان دوره متناسب با مانده موجودی های پایان دوره 
و بهای تمام شده کاالی فروش رفته بین این دوحساب سرشکن گردد که به این ترتیب حساب تعدیل هزینه های تهیه 

مواد نیز بسته خواهد شد.
اکنون با یک مثال به توضیح بیشترمی پردازیم:

مثال  :
شرکت تولیدی پایدار در دوره مالی جاری اقدام به خرید ماده اولیه نوع )الف( نمود این خریدها عبارتنداز:

14,000,000 ریال مواد به طور نقد 2/٥/ ××  13 خرید   
18,000,000 ریال مواد به طور نسیه 4/18/××  13 خرید   

12,000,000 ریال مواد با صدور سفته ٥ ماهه بدون بهره ٧/2٥/××  13 خرید   
20,000,000 ریال مواد با صدور چک 9/2٦/××  13 خرید   

1٧,000,000 ریال مواد به طور نسیه 11/28/××  13 خرید  
نرخ هزینه های تهیه و تحصیل مواد در دوره مالی جاری معادل 6% برآورد شده است و هزینه های انجام شده 

واقعی طی دوره عبارتنداز :
هزینه گمرکی و سود بازرگانی 2,200,000 ریال 92٥,000 ریال  هزینه حمل خرید   

هزینه های انبار داری وتخلیه بار 290,000 ریال 2٧٥,000 ریال  هزینه هاي دایره خرید 
هزینه بازرسی وکنترل کیفی 420,000 ریال 390,000 ریال  هزینه بیمه    

حل مثال  : ابتدا کلیه خریدها با احتساب هزینه های پیش بینی شده برای تهیه و تحصیل مواد ثبت می گردد.
1ـ 2/٥ کنترل موجودی مواد                                      14,840,000 

 صندوق                                                  14,000,000
 پیش بینی هزینه های تهیه مواد                                   840,000

ثبت مواد خریداری شده به صورت نقد
 هزینه های پیش بینی شده   840,000 = %6 × 14,000,000

14,000,000 +840,000=14,840,000  بهای خرید ٥/2   
                                                                           

2ـ 4/18 کنترل موجودی مواد                                    19,080,000
پرداختنی                                     18,000,000

  پیش بینی هزینه های تهیه مواد                                  1,080,000
ثبت خرید مواد به صورت نسیه

18,000,000 ×  %6=1,080,000    هزینه های پیش بینی شده                           
      بهای مواد 4/18                 19,080,000= 1,080,000+ 18,000,000
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3- ٧/2٥ کنترل موجودی مواد                                    ٧20,000,12
 اسناد پرداختنی                                                                12,000,000

 پیش بینی هزینه های تهیه مواد                                    ٧20,000
 ثبت خرید مواد و صدور سفته ٥ ماهه

12,000,000 ×  %6=٧20,000   هزینه های پیش بینی شده  
 بهای مواد 2٥/٧                          ٧20,000,12=12,000,000 + ٧20,000

                                                                                                   
4ـ 9/2٦ کنترل موجودی مواد                                     21,200,000

 بانک                           20,000,000
 پیش بینی هزینه های تهیه مواد                        1,200,000

ثبت خرید مواد به صورت نقد یا صدور چک

 هزینه های پیش بینی شده      1,200,000 = %6   × 20,000,000
بهای مواد 9/2٦                          21,200,000=1,200,000+ 20,000,000

                                                              
٥-11/28 کنترل موجودی مواد                                   18,020,000

 اسناد پرداختنی                                      000,000,1٧
 پیش بینی هزینه های تهیه مواد                              1,020,000

ثبت خرید مواد به صورت نسیه
1٧,000,000  ×  %6 =1,020,000                       هزینه های پیش بینی شده    

1٧,000,000 +1,020,000=18,020,000                        بهای موادی 11/28    

پس از انتقال اقالم ثبت شده از دفتر روزنامه به دفتر کل خواهیم داشت:
پیش بینی هزینه های تهیه موادکنترل موجودی مواد

)1
)2
)3
)4
)٥

14,840,000
19,080,000
12,٧20,000
21,200,000
18,020,000

4,8٦0,000      )٧

         
                           

)1
)2
)3
)4
)٥

840,000
1,080,000

٧20,000
1,200,000
1,020,000

در طول دوره مالی کلیه هزینه های واقعی انجام شده برای تهیه و تحصیل مواد، در دفتر کل به حساب کنترل 
هزینه های تهیه مواد بدهکارمی شود ودرمقابل حساب های مانند صندوق، بانک، حساب های پرداختنی و یا حساب 
اسناد پرداختنی بستانکار می گردد. در دفتر معین هزینه نیز برای هریک  از هزینه های تهیه و تحصیل مواد، حسابی 

جداگانه در نظرگرفته می شود واین هزینه ها به حساب های مربوط بدهکار می گردند.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــدفتر کل ـــــــــــــــــــــــــدفتر معین

بستانکاربدهکار

٦4,٥00,000ـ کنترل هزینه های تهیه مواد

92٥,000هزینه حمل خرید

2٧٥,000هزینه های دایره خرید

390,000هزینه بیمه

2,200,000هزینه های گمرکی و سود بازرگانی

290,000هزینه های تخلیه بار و انبار داری

420,000هزینه بازرسی و کنترل کیفی

4,٥00,000حساب های پرداختنی
ثبت هزینه های واقعی انجام شده مـربوط به تهیه و تحصیل مواد

 کنترل هزینه های تهیه مواد
     ) 6   4,٥00,000                 )7   4,٥00,000

درپایان دوره مالی، حساب کنترل هزینه های تهیه مواد وحساب پیش بینی هزینه های تهیه مواد بسته می شوند،که 
ثبت مربوط به آن به قرارزیر است. 

٧4,8٦0,000ـ پیش بینی هزینه های تهیه مواد

4,٥00,000کنترل هزینه های تهیه مواد

3٦0,000تعدیل هزینه های تهیه مواد

ثبت بستن حساب هاي کنترل هزینۀ تهیه مواد و پیش بیني هزینه تهیه مواد 

  تعدیل هزینه هاي تهیه مواد 

                 )73٦0,000

درپایان دوره مالی، مانده حساب تعدیل هزینه های تهیه مواد به نسبت، بین مانده حساب موجودی های پایان دوره و 
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بهای تمام شده کاالی فروش رفته سرشکن می گردد وبدین صورت حساب تعدیل هزینه های تهیه مواد نیز بسته می شود.

3-4-5-3 ثبت صدور مواد به تولید: انباردار موظف است مواد موجود درانبار را با دریافت برگ درخواست 
مواد )حواله انبار( که به وسیله قسمت ها و دوایر مختلف تولید تکمیل شده باشد به همان قسمت یا دایره تحویل نماید.

یک نسخه از برگ درخواست مواد که بوسیله انبار دار امضاء شده و نشان دهنده تعداد یا مقدار مواد صادره به 
تولید است به قسمت حسابداری مواد ارسال می شود. به این صورت که به ازای مواد مستقیم صادره به تولید، حساب 

کنترل کاالی درجریان ساخت بدهکار وحساب کنترل موجودی مواد بستانکارمی  شود. 

کنترل کاالی درجریان ساخت                  ××××
کنترل موجودی مواد                ××××

ثبت صدور مواد مستقیم به تولید

البته اگر مواد غیر مستقیم به تولید صادر شود، معادل بهای آن، حساب کنترل سربارساخت بدهکار و حساب 
کنترل موجودی مواد بستانکار می گردد.

کنترل سربار ساخت                               ××
کنترل موجودی مواد                            ××

ثبت صدور مواد غیرمستقیم به تولید

دربسیاری از واحدهای تولیدی برای ثبت مواد مستقیم و مواد غیر مستقیم )شامل خرید مواد و صدور مواد به 
تولید( دو حساب جداگانه، یکی برای مواد مستقیم و دیگري برای مواد غیرمستقیم دردفترکل نگهداری مي شود.

دالیل  به  است  ممکن  تولید  به  صادره  مواد  یا  و  شده  خریداری  مواد  از  قسمتی  مواد:  برگشت  4ـ4ـ5 ـ3ـ 
مختلف برگشت داده شود و یا اصطالحاً مرجوع گردد، درنتیجه می توان گفت، برگشت مواد به دوصورت وجوددارد، 
برگشت تمام یا قسمتی از موادخریداری شده به فروشنده یا برگشت تمام یا قسمتی از مواد صادره به انبار. البته هرکدام 

از این برگشتی ها دالیل خاص خود را دارا است.
الف( مواد برگشتی به فروشنده : 

بسیار اتفاق می افتد که تمام یا قسمتی از مواد خریداری شده بوسیله خریدار به فروشنده برگشت داده می شود، 
مهم ترین دلیل هاي مربوط به قرار زیراست:

1ـ معیوب بودن مواد خریداری شده )دریافت شده(
2ـ ممکن است مواد خریداری شده با مواد سفارش داده شده مطابقت نداشته باشد.

3ـ خلف وعده فروشنده درمورد تحویل به موقع مواد.
4ـ اختالف خریدار وفروشنده درمورد قیمت مواد ویا مدت پرداخت بهای آن.
الزم به یادآوری است که دراین مورد دالیل دیگري را هم می توان ارائه نمود.
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ثبت روزنامه مواد برگشتی به فروشنده
از آنجا که درطول دوره مالی، مواد مشابه با نرخ های مختلف خریداری می شود، در روش های ارزیابی مختلف 
باید مواد برگشتی به فروشنده به طور جداگانه بررسی وقیمت گذاری شود. به عبارت دیگر با مواد برگشتی به فروشنده 

درهریک از روش های ارزیابی باید مطابق روش عمل شود.
بهای تمام شده مواد برگشت داده شده: چنانچه اختالفی بین مبلغ دریافتی از فروشنده بابت مواد برگشتی 
با مبلغی که مطابق روش از حساب کنترل موجودی وجود داشته باشد، اختالف به حسابی با سرفصل حساب اصالح 
مواد یا اصالح حساب مواد بدهکار یا بستانکار می شود. ضمناً مبلغی که قراراست بابت مواد برگشتی به فروشنده از او 
دریافت شود، به نحوۀ خرید مواد بستگی دارد. به عنوان مثال اگر مواد به صورت نسیه خریداری شده باشد، مبلغ مواد 

برگشتی به فروشنده از بدهی خریدار کسر می گردد.
ثبت مواد برگشتی به فروشنده با این فرض که خرید به صورت نقد انجام شده باشد به قرارزیراست:

   صندوق                               ××
   اصالح مواد              ×

   کنترل موجودی مواد                      ×××
ثبت مواد برگشتی به فروشنده ووصول وجه آن

اصالح حساب مواد به جهت اینکه مبلغ دریافتی از فروشنده کمتراز مبلغی بوده که مطابق روش ارزیابی از حساب 
کنترل موجودی مواد کسر گردیده بدهکار شده است. اگر مبلغ دریافتی یا مبلغ قابل دریافت از فروشنده بیش از مبلغی 
باشد که از حساب کنترل موجودی مواد کسر می گردد، اصالح حساب مواد معادل اختالف موجودی بستانکار خواهد شد.

برای بستن حساب اصالح مواد که حسابی موقتی است، درپایان دوره مالی مانده این حساب بین مانده  ضمناً 
حساب های موجودی های پایان دوره و بهای تمام شده کاالی فروش رفته سرشکن می گردد.

موجودی های پایان دوره دریک مؤسسه تولیدی عبارتنداز: موجودی مواد، موجودی کاالی درجریان ساخت 
و موجودی کاالی ساخته شده.

اکنون این سؤال پیش می آید که اگر مواد خریداری شده قبل از تحویل به انبار مورد بازرسی و کنترل قرار 
می گیرد به چه علت پس از تحویل به انبار نیز ممکن است به فروشنده برگشت داده شود.؟

معموالً در واحدهای تولیدی متوسط و بزرگ مقدار یا تعداد مواد خریداری شده در هربارخرید زیاد است. لذا 
امکان بازرسی تمام مواد خریداری شده وجود ندارد، دراین صورت از مواد به صورت نمونه بازرسی به عمل می آید. با 
این فرض که در قرارداد خرید مواد که هنگام خرید بین خریدار و فروشنده منعقد شده معموالً این موضوع درج می گردد 
که امکان برگشت مواد به فروشنده حتی پس از تحویل آن به انبار وجود داشته باشد. درواقع یکی از شرایط مناسب فروش 

که خریدار را تشویق به انتخاب آن فروشنده می نماید، برقراری شرایط مناسب جهت برگشت مواد می باشد.
مواد برگشتی به فروشنده، موجودی انبارراکاهش می دهد، ولی معموالً حسابداری مواد آن را در ستون وارده 
کارت حساب مواد با عالمتی مشخص یا به رنگ قرمز ثبت می نماید ودرستون موجودی، تعداد و مبلغ مواد برگشتی 

به فروشنده از تعداد ومبلغ موجودی کسر می شود.
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ب( برگشت مواد به انبار: 
دربسیاری از موارد ممکن است تمام یا قسمتی از مواد صادره به تولید مجدداً به انبار برگشت داده شود. بعضی 

از دالیل برگشت مواد به انبارعبارت است از:
1ـ موادی که ازطرف دوایر تولیدی درخواست شده، بیش از مواد مورد نیاز باشد، دراین صورت مواد اضافی به 
انبار بــرگشت داده می شود. حتی اگرمواد  به صورت مستقیم به تولید صادر شده باشد )بدون اینکه تحویل انبارشده 

باشد، مستقیماً پس از خرید وارد خط تولید شود( بازهم مواد اضافه برنیاز، به انبار برگشت داده می شود.
صورت  به  اینکه  بدون  مواد  این  معموالً  شود.  خریداری  معین  محصولی  ساخت  برای  خاصی  مواد  اگر  تذکر: 
فیزیکی تحویل انبارشود، به تولید صادر می گردد. با صدور قبض انبار و حواله انبار به طور هم زمان، فرض براین است که 
مواد به انبار تحویل داده شده و از انبار صادر گردیده است. براساس این فرض، مواد برگشتی به انبار تحویل داه می شود.

2ـ موادی که به تولید صادر شده با مواددرخواستی به وسیله دوایر تولیدی مطابقت نداشته باشد.
3ـ ممکن است مقداری مواد برای ساخت یک سفارش، به تولید صادر شده باشد، درصورتی که سفارش دهنده 

از سفارش خود صرف نظر نماید، مواد به انبار برگشت داده می شود.
دراین  باشد وجودداردکه  اشتباه کرده  مواد  یا شماره  و  درمورد کد  مواد  کننده  اینکه درخواست  احتمال  4ـ 

صورت نیزمواد صادره به انبار برگشت داده می شود.

ثبت مواد برگشتی به انبار
ثبت  دفاتر  بود، در  تولید صادر شده  به  نرخی که  با همان  داده می شود،  برگشت  انبار  به  تولید  از  موادی که 
می شود. به عبارت دیگر، مواد برگشتی به انبار به منزلۀ مواد وارده به انبار خواهد بود وموجب افزایش موجودی مواد 
خواهد شد. ولی از آنجا که ممکن است مواد برگشتی به انبار با مواد خریداری شده طی دوره اشتباه شود، حسابداران 
معموالً مقدار ومبلغ مواد برگشتی به انبار را، درستون صادره کارت حساب مواد با عالمتی مشخص ثبت و مقدار ومبلغ 

آن را به مقدار ومبلغ موجودی اضافه می نمایند.
ثبت مواد برگشتی به انبار به این صورت است که، معادل مبلغ مواد مستقیم برگشتی، حساب کنترل موجودی 

مواد بدهکار وبه همان مبلغ، حساب کنترل کاالی درجریان ساخت بستانکار می گردد.

کنترل موجودی مواد                  ×××
کنترل کاالی در جریان ساخت                                     ×××   

ثبت مواد مستقیم برگشتی به انبار

به ازای مواد غیرمستقیم برگشتی به انبار، حساب کنترل موجودی مواد بدهکار و حساب کنترل سربار ساخت 
بستانکار مي شود.

کنترل موجودی مواد                                  ×
کنترل سربار ساخت                    ×   

 ثبت مواد غیر مستقیم برگشتي به انبار
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6  ـ3ـ روش های ارزیابی موجودی مواد
معموالً طی یک دوره مالی به علل مختلف، مواد مشابه با نرخ های متفاوت خریداری می شوند و محصوالت 

باموادی ساخته می شوند که اگرچه مشابه می باشند به لحاظ نرخ خرید متفاوتند . 
دراین صورت با صدورهرحواله انبار تعداد یا مقداری مواد به تولید صادر می شود باید مشخص باشد که مواد 
صادره از کدام محموله و با چه نرخ هایی بوده است، سپس می توان بهای تمام شده مواد صادره به تولید را محاسبه نمود.

ازآنجا که مواد اولیه معموالً مهم ترین عامل تشکیل دهنده بهای تمام شده محصول ساخته شده می باشد ونرخ 
مواد درطول دوره مالی ثابت نیست، برای محاسبه بهای تمام شده محصوالتی که دریک دوره مالی ساخته می شوند، 

ابتدا باید بهای تمام شده موادی که درساخت محصول به کار رفته اند محاسبه شده به تولید منظور گردد.
کنترل  حساب  وبه  بدهکار  ساخت  درجریان  کاالی  کنترل  حساب  به  د  تولی به  صادره  مواد  شده  تمام  بهای 

موجودی مواد بستانکارمی گردد.
درضمن، موجودی موادی که درپایان دوره در انبار باقی می ماند، ازجمله اقالم دارایی جاری مؤسسه تولیدی 
است که باید بهای تمام شده آن نیز محاسبه گردد. برای محاسبه بهای تمام شده موجودی مواد پایان دوره، یکی از 
دو روش زیرمورد استفاده قرارمی گیرد. این روش ها عبارتنداز: روش نگهداری ادواری حساب موجودی مواد وروش 

نگهداری دائمی حساب موجودی مواد.
استفاده  مواد  موجودی  حساب  دائمی  نگهداری  روش  از  معموالً  تولیدی  واحدهای  که  داشت  توجه  باید 
استفاده  یا سفارشات(  )مرحله ای  هزینه یابی  ازکدام سیستم  اینکه  از  نظر  تولیدی صرف  مؤسسه های  زیرا  می نمایند. 
نمایند، به دلیل تغییر میزان تولید، همواره باتغییر مقدار موجودی مواد مواجه می باشند. براین اساس مدیران واحدهای 

تولیدی درهرزمان باید از مقدار مواد موجود درانبارآگاهی داشته باشند.
مهم ترین  که  می شود،  استفاده  ارزیابی  مختلف  های  روش  از  مواد،  موجودی  شده  تمام  بهای  ه  محاسب برای 
روش های ارزیابی عبارتنداز: روش اولین صادره از اولین وارده، روش اولین صادره از آخرین وارده وروش میانگین 

)نرخ متوسط یا نرخ سیار(.
باید توجه داشت که روش های مختلف ارزیابی فقط به دلیل تغییر نرخ مواد به وجود آمده اند و تنها درحسابداری 

مواد کاربرد دارند. به عبارت دیگر این روش ها به صورت فیزیکی در انبار کاربرد ندارند. 
 : )FIFO( 1ـ6 ـ3ـ روش اولین صادره از اولین وارده

دراین روش که درحسابداری مواد از آن استفاده می شود، فرض می شود،که مواد اولیه به همان ترتیبی که وارد 
انبار می شود به همان ترتیب نیز از انبارصادر می گردد. به عبارت دیگر، اگر موجودی مواد اول دوره در انبار وجود 
داشته باشد، اولین مواد صادره به تولید، همان موجودی اول دوره می باشد. صدور مواد از موجودی اول دوره تا اتمام 

این موجودی ادامه می یابد. سپس صدور مواد از اولین خرید، دومین خرید و ... به همان صورت انجام می شود.
دراین روش، موجودی مواد پایان دوره بانرخ آخرین خرید، ارزیابی و محاسبه می شود. چراکه موجودی مواد 
پایان دوره هنوز به تولید صادرنشده است. دراین روش موجودی مواد پایان دوره که در ترازنامه منعکس می گردد. 
پایان دوره که یکی  مواد  ترتیب موجودی  این  به  است.  بسیارنزدیک  مواد  بانرخ روز  بود که  نرخی خواهد  دارای 
از اقالم دارایی های جاری است، به قیمتی در ترازنامه نشان داده می شود که تاحدود زیادی باواقعیت منطبق است. 
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ولي موادمصرف شده دراین روش با نرخ هایي است که با نرخ روز مغایرت دارد، درنتیجه بهای تمام شده کاالی ساخته 
شده ازنظرمواد مصرفی با قیمت های جاری مواد در بازارمغایرت دارد.از این روش معموالً زماني استفاده مي شود که 
نوسان نرخ مواد در بازار متعادل باشد. دراین صورت بهای تمام شده محصوالت ساخته شده طی دوره اگرچه با موادی 
با نرخ های متفاوت ساخته شده اند، درنهایت تفاوت زیادی با یکدیگر ندارند. اکنون باطرح یک مثال روش های مختلف 

ارزیابی موردبررسی قرار می گیرد، تا تفاوتهای روش های مختلف ونقاط مشترک بین این روش ها مشخص گردد.
مثال  : شرکت تولیدی گلناز برای ساخت محصوالت خود از یک نوع ماده اولیه بنام ماده آلفا استفاده می نماید. 

اطالعات مربوط به خرید و صدور این ماده در شش ماهه اول سال جاری به قرارزیراست :
1/1ـ موجودی اول دوره مقدار 400 کیلو به نرخ ٥0 ریال

2/4ـ خرید ٥00 کیلو به نرخ ٥2 ریال مطابق قبض انبار با شماره 1٥1 به طورنسیه
3/٥ـ خرید 300 کیلو به نرخ ٥4 ریال مطابق قبض انبار با شماره 1٥2 به طور نقد

3/2٥ـ صدور 1000 کیلو ماده آلفا به تولید مطابق حواله انبار شماره 10٧
4/8ـ برگشت مقدار ٥0 کیلو از مواد صادره در3/2٥ به انبار

٥/2  ـ خرید ٦00 کیلوبه نرخ ٥3 ریال مطابق قبض انبار شماره 1٥3 به صورت نقد
٥/1٥  ـ صدور ٥00 کیلو ماده آلفا به تولید مطابق حواله انبار شماره 108

٥/28  ـ خرید 800 کیلو به نرخ ٥1 ریال مطابق قبض انبار شماره 1٥4 به صورت نقد
٦/٥  ـ برگشت مقدار 200 کیلو ازخرید ٥/28 به فروشنده ودریافت بهای آن

٦/14  ـ خرید مقدار ٥٥0 کیلو ماده آلفا به نرخ ٥0 ریال مطابق قبض انبار شماره 1٥٥ به صورت نسیه
٦/30  ـ صدور1,000کیلو به تولید مطابق حواله انبار شماره109

مطلوبست :
1ـ ارزیابی موجودی مواد پایان دوره ونیز قیمت گذاری مواد صادره به تولید با استفاده از روش اولین صادره از 

اولین وارده )FIFO( در کارت حساب مواد.
2ـ ثبت های روزنامه مربوط به تاریخهای 2/4 و 3/2٥

3ـ ثبت مواد برگشتی به انبار درتاریخ 4/8
4ـ ثبت مواد برگشتی به فروشنده درتاریخ ٦/٥

حل مثال:
قبل از ارائه حل مثال فوق به دومطلب زیر اشاره می شود.

الف( ثبت مواد برگشتی به انبار:
نرخ  تغییر  داده می شود،  برگشت  انبار  به  تولید  ازبخش  موادی که  وارده،  اولین  از  اولین صادره  1ـ  درروش 
انبار برگشت می شود ودرقسمت صادره کارت  به  تاریخ صدور  با همان نرخ  به عبارت دیگر مواد  نخواهد داشت. 

حساب مواد با عالمتی مشخص ثبت می گرددتا بامواد وارده به انباراشتباه نشود.
تقدم خواهد  تولید حق  به  انباربرای صدور مجدد  به  برگشتی  اولین وارده، مواد  از  اولین صادره  2ـ در روش 
داشت. به عبارت دیگر هرگاه یک حواله انبار جدید دریافت شود، ابتدا باید موادی که قباًل از تولید به انباربرگشت 
این ترتیب روش  به  اقدام شود.  به صدور مواد دیگر  تولید صادرشود، سپس مطابق روش  به  بود، مجدداً  داده شده 

ارزیابی کاماًل رعایت خواهد شد.
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ب( محاسبه و ثبت مواد برگشتی به فروشنده
در روش اولین صادره از اولین وارده، با مواد برگشتی به فروشنده مانند مواد صادره به تولید عمل می شود. به این 
معنا که فرض کنید مواد، به تولید صادر شده، بنابراین نوبت صدور همه محموله که به تولید رسیده باشد، همان محموله به 

فروشنده برگشت داده می شود. دراین صورت روش ارزیابی کاماًل رعایت خواهد شد.
ضمناً از آنجا که معموالً بین نرخ مواد برگشتی به فروشنده )با استفاده از کارت حساب مواد( ونرخ خرید مواد 
از فروشنده اختالف وجود دارد، برای ثبت مواد برگشتی به فروشنده این اختالف به اصالح حساب مواد بدهکار یا 

بستانکار می گردد. 
قیمت گذاری موجودی مواد پایان دوره ومواد صادره به تولید براساس روش اولین صادره از اولین وارده در فرم 

شماره )٦( ارائه گردیده است.

ثبت های مربوط به قرارزیراست:
2/42٦,000ـ کنترل موجودی مواد 

2٦,000اسناد پرداختنی
ثبت خرید مواد به طورنسیه

          
3/2٥٥1,400- کنترل کاالی درجریان ساخت

٥1,400کنترل موجودی مواد
ثبت صدور مواد مستقیم به تولید

    
4/82,٧00- کنترل موجودی مواد

2,٧00کنترل کاالی درجریان ساخت
ثبت مواد برگشتی به انبار از صادره 3/2٥

    ٦/٥10,200- صندوق

       400    اصالح مواد
10,٦00کنترل موجودی مواد

ثبت مواد برگشتی به فروشنده از خرید 28/٥

توضیح مواد خریداری شده درتاریخ ٥/28 با نرخ کیلویی ٥1 ریال بوده ولی درتاریخ ٦/٥ درکارت حساب مواد 
نوبت به صدورمواد با نرخ ٥3 ریال رسیده است، که باهمان نرخ ٥3 ریال محاسبه و ثبت شده است.
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ریال مبلغ دریافتی از فروشنده                                                                                            10,200= ٥1× 200 
مبلغ کسر شده از کارت حساب مواد                                                                                   ٦00,10=٥3×200 
اختالف                                                                                                                      400=10,200ـ ٦00,10

فرم شماره )6(
کارت حساب مواد

FIFO شرح مواد                 حداکثرموجودی              حدتجدید سفارش                           روش ارزیابی
کد                          حداقل موجودی               باصرفه ترین تعداد یا مقدار سفارش      شماره صفحه دفتر)یاکارت(

                                                                                                                    محل کاالدرانبار

موجودیصادرهوارده

ماهروز
شماره 
قبض 
انبار

تعداد یا 
مبلغنرخمقدار

شماره 
حواله 

انبار
تعداد یا مبلغنرختعداد یا مقدار

مبلغنرخمقدار

کلجزءجزءکل

114005020,000

421515005226,000400
500

50
5246,000

531523005416,200
400
500
300

50
52
56

62,200

2531071000400
500

50
52

20,000
26,000

100545,40051,4002005410,800

84)50(54)2/700(2505413,500

251536005331,800250
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54
5345/300

155108500250
250

54
53

13500
13250267503505318550

2851548005140,800350
800

53
5159350

562005310600150
800

53
5148750

1461555505027,500
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800
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53
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50

76250

3061091000
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 :)LIFO( 2ـ6 ـ3ـ ارزیابی به روش اولین صادره از آخرین وارده
دراین روش، فرض براین است که همواره آخرین مواد یا آخرین محموله ای که وارد انبارمی شود برای صدور 
به تولیدحق تقدم خواهد داشت. به عبارت دیگر دراین روش هرگاه محموله ای به انبار وارد شود با اولین حواله انبار به 
تولید صادرخواهد شد. این عمل تا آنجا ادامه می یابد که محموله جدیدی وارد انبارشود، در این صورت صدور مواد 
به تولید از محموله جدید آغاز می شود، صرف نظر از اینکه محموله قبلی به اتمام رسیده یا نرسیده باشد. این روش 

مانند روش اولین صادره از اولین وارده براساس اصل بهای تمام شده پی ریزی شده است.
درروش اولین صادره از آخرین وارده، چون همواره مواد صادره به تولید از آخرین محموله وارده به انبارتشکیل 
اولین  از  قبلی ویا  یا دوره های  از محموله های خریداری شده در دوره  پایان دوره معموالً  می شود، موجودی مواد 
لحاظ  به  پایان دوره جاری  مواد  دراین صورت موجودی  بود.  در دوره جاری خواهد  محموله های خریداری شده 
نرخ متعلق به دوره های مالی قبل خواهد بود. به عبارت دیگر نرخ های مربوط به موجودی مواد پایان دوره معموالً با 
نرخ های روز متفاوت خواهد بود. دراین صورت باتوجه به روند افزایش نرخ مواد دربازار، ارزش موجودی مواد پایان 

دوره اختالف زیادی با ارزش جاری در بازار خواهد داشت.
اولین صادره ازآخرین  از روش  استفاده  با  باشد،  نزولی داشته  از سوی دیگر، چنانچه نرخ مواد دربازار روند 
وارده، ارزش موجودی مواد پایان دوره بیشترازارزش جاری دربازارخواهد بود، دراین صورت باید اختالف بهای تمام 

شده موجودی پایان دوره وارزش جاری آن دربازار به حساب زیان واحد تولیدی منظور شود.
یکی از مزایای روش اولین صادره از آخرین وارده این است که، مواد صادره به تولید همواره دارای نزدیک ترین 
نرخ به قیمت بازار خواهد بود. به خصوص اگر اختالف زمان ورود مواد به انبار و صدور آن به تولید کوتاه باشد، این 

موضوع مصداق بیشتری خواهد داشت.
با درنظرگرفتن مزیت یاد شده، استفاده از این روش، موجب می شود که بهای تمام شده محصوالت ساخته شده 
به لحاظ مواد مصرفی، نزدیک به قیمت جاری دربازارباشد. دراین صورت به تعیین بهای فروش محصول کمک شایان 
توجهی خواهد نمود. اینک حل مثال مربوط به شرکت گلناز به روش اولین صادره ازآخرین وارده )LIFO( ارائه 

می گردد.
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فرم شماره )7(
کارت حساب مواد

LIFO شرح مواد                 حداکثرموجودی              حدتجدید سفارش                                   روش ارزیابی
کد                          حداقل موجودی               باصرفه ترین تعداد یا مقدار سفارش           شماره صفحه دفتر)یاکارت(

                                                                                                                             محل کاالدرانبار
موجودیصادرهوارده

ماهروز
شماره 
قبض 
انبار

تعداد یا 
مبلغنرخمقدار

شماره 
حواله 

انبار
مبلغنرختعداد یا مقدار

تعداد 
یا 

مقدار
مبلغنرخ

کلجزءجزءکل

11400٥020,000

421٥1٥00٥22٦, 000400
٥00

٥0
٥24٦,000

٥31٥2300٥41٦,200
400
٥00
300

٥0
٥2
٥4

٦2200

2٥310٧1000300
٥00

٥4
٥2

1٦,200
2٦,000

200٥010,000٥2,200200٥010,000

84)٥0(٥0)2,٥00(2٥0٥012,٥00

2٥1٥3٦00٥331,8002٥0
٦00

٥0
٥344,300

1٥٥108٥00٥32٦٥002٥0
100

٥0
٥31٧800

28٥1٥4800٥140,800
2٥0
100
800

٥0
٥3
٥1

٥8٦00

٥٦200٥110200
2٥0
100
٦00

٥0
٥3
٥1

48400

14٦1٥٥٥٥0٥02٧,٥00

2٥0
100
٦00
٥٥0

٥0
٥3
٥1
٥0

٧٥900

30٦1091,000
٥٥0
4٥0

٥0
٥1

2٧,٥00
22,9٥0

٥0,4٥0
2٥0
100
1٥0

٥0
٥3
٥1

2٥4٥0
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با استفاده از روش اولین صادره از آخرین وارده مقدارموجودی مواد پایان دوره مالی ٥00 کیلو می باشد که به 
لحاظ مقداری با روش اولین صادره از اولین وارده برابراست دراین روش مقدار ٥00 کیلو موجودی پایان دوره شامل 

اقالم زیراست.
10,000 =200 × ٥0 200 کیلو از موجودی اول دوره با نرخ ٥0 ریال  

٧,9٥0 =1٥0 × ٥3 1٥0 کیلو از خرید ٥/2 با نرخ ٥3 ریال    
٧,٦٥0 =1٥0 × ٥1 1٥0 کیلو از خرید ٥/28 با نرخ ٥1 ریال   

2٥,٦00   ٥00         )LIFO(٥00 بهای تمام شده موجودی پایان دوره به روش
پس از پایان عملیات، موجودی مواد پایان دوره به تفکیک و به ترتیب به کارت جدید حساب مواد به عنوان 

موجودی مواد اول دوره بعد انتقال داده می شود.
ثبت مواد برگشتی به انبار: 

دراین روش به مانند روش اولین صادره از اولین وارده،  مواد برگشتی به انبار با همان نرخی خواهد بود که قباًل 
به تولید صادر شده است. به عبارت دیگر در صدور وبرگشت مواد نرخ تغییر نمی کند. ضمناً اگر طی یک حواله انبار، 
مواد یا چند نرخ به تولید صادر شده باشد، زمان برگشت مواد باید بانرخی برگشت داده شود که به روش لطمه ای وارد 
نشود. درمثال فوق درتاریخ 4/8 مقدار ٥0 کیلو مواد به انبار برگشت داده شده است که از صادره 3/2٥ بوده درتاریخ 
3/2٥ مواد با سه نرخ به تولید صادر شده بود که آخرین نرخ مربوط به 100 کیلو با نرخ ٥4 ریال می باشد. مقدار ٥0 

کیلو با نرخ ٥4 ریال برگشت داده می شود. ثبت آن به قرار زیر است.

4/82,٧00- کنترل موجودی مواد

2,٧00کنترل کاالی درجریان ساخت
ثبت مواد برگشتی به انبار

محاسبه وثبت مواد برگشتی به فروشنده : 
در این روش نیز مانند روش قبل، بامواد برگشتی به فروشنده مطابق روش برخورد می شود. به عبارت دیگر فرض 
براین است که، مواد به تولید صادرگردیده باشد. بنابراین مطابق روش زمانی که نوبت صدور هر محموله به تولید رسیده 
باشد، مواد با همان نرخ به فروشنده برگشت داده خواهد شد. ضمناً اختالف بین مبلغ دریافتی از فروشنده و مبلغ کسرشده 

از کارت حساب مواد، به اصالح حساب مواد بدهکاریابستانکار می گردد.
درمثال فوق، مواد برگشتی به فروشنده مقدار 200 کیلو بوده ومطابق روش باید بانرخ ٥1 ریال به تولید صادر 
می شد که با همان نرخ به فروشنده برگشت داده می شود وچون خرید هم با نرخ ٥1 ریال بوده پس اختالفی بین مبلغ 

دریافتی از فروشنده و مبلغ کسرشده از حساب کارت مواد وجود ندارد.
٦/٥10,200 صندوق

10,200کنترل موجودی مواد
ثبت برگشت مواد به فروشنده
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درضمن توجه داشته باشید که درروش اولین صادره ازآخرین وارده هم مانند روش قبل، مواد برگشتی به انبار 
برای صدور مجدد به تولید حق تقدم خواهد داشت، بدون درنظرگرفتن این موضوع که، محموله آخربه اتمام رسیده 

یا نرسیده باشد.
3ـ6  ـ3ـ ارزیابی به روش میانگین: این روش زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که نرخ مواد اولیه در 
بازار با نوسان شدید همراه باشد، در این صورت با به کارگیری روش میانگین، نوسان نرخ مواد تاحدود زیادی همراه 
و هماهنگ با قیمت های بازار، به بهای تمام شده کاالی درجریان ساخت انتقال داده می شود. بنابراین روش میانگین 
مانند دوروش قبلی براساس بهای تمام شده پایه ریزی شده است. البته باید توجه داشت که روش میانگین به دوصورت 
مورد استفاده قرار می گیرد که عبارتند از: روش میانگین ساده و روش میانگین موزون، روش میانگین ساده به دلیل 
اینکه تنها نرخ های خرید ودفعات خرید درمحاسبات منظور می شود. دارای نتایج غیرمعقول وغیرقابل قبول می باشد. 
پس در واحدهای تولیدی و در روش نگهداری دائمی موجودی مواد حتماً باید از روش میانگین موزون جهت ارزیابی 
استفاده شود. نحوه عمل به این صورت است که به ازای هرمحموله مواد مشابهی که به انبار وارد می شودیک نرخ 
جدید محاسبه می گردد. بنابراین در حسابداری مواد، ابتدا تعداد یا مقدار مواد وارده به انبار به تعداد یا مقدار مواد 

موجود در انبار اضافه می گردد. سپس مبلغ مواد وارده به انبار نیز به مبلغ موجودی انبار اضافه می شود.
از تقسیم جمع مبلغ به دست آمده برجمع تعداد یا مقدار مواد موجود درانبار، یک نرخ جدید به دست می آید. این 
نرخ تازمانی که مواد مشابه جدید وارد انبار شود، برای صدور مواد به تولید دارای اعتبار خواهد بود ومواد با نرخ جدید 
به تولید صادرمی گردد. ولی مجدداً با ورود مواد جدید به انبار نرخ تغییر خواهد کرد ونرخ قبلی اعتبارخودراازدست 

می دهد. درروش میانگین همیشه مواد با آخرین وجدیدترین نرخ به تولید صادر می شود.
یکی از مزایای روش میانگین این است که، بهای تمام شده محصوالت ساخته شده همگام با نوسان نرخ مواد، 
تغییر می کند و افزایش یا کاهش می یابد. این روش به دلیل آسان بودن محاسبات، تاحدزیادی موردتوجه حسابداران 

قرارگرفته است.
این روش زمانی مورد استفاده قرارمی گیرد که قیمت مواد دربازاربانوسان زیاد مواجه بوده ودفعات خرید طی 
دوره مالی زیادنباشد، درغیراین صورت استفاده از روش فوق موجب می شود که نرخ مواد مرتباً تغییر کند، که خود 

موجب به وجود آمدن مشکالت و محاسبات پی درپی خواهد شد.
اکنون به ارائه حل مثال شرکت تولیدی گلناز براساس روش میانگین می پردازیم.

ضمناً درروش میانگین، مواد برگشتی به انبار برای صدور مجدد حق تقدم نخواهد داشت، ولی مانند دو روش 
قبل با همان نرخی که به تولید صادر شده بود به انباربرگشت داده می شود.

با نرخ مواد  انبار  انبار تغییر نکرده باشد، یعنی نرخ موجودی  انبارنرخ موجودی  اگر درتاریخ برگشت مواد به 
برگشتی به انباربرابرباشد، نیاز به محاسبه نرخ جدید نخواهد بود.اگر درتاریخ برگشت مواد به انبارنرخ موجودی انبار 
به دلیل خرید مواد، تغییر کرده باشد و با نرخ مواد برگشتی به انبار برابرنباشد، با مواد برگشتی مانند یک وارده برخورد 

می شود یعنی الزم است که یک نرخ جدید محاسبه شود.
مواد برگشتی به انبار درقسمت صادره کارت حساب مواد با عالمتی مشخصی درج می گردد و به موجودی انبار 

به لحاظ تعداد یا مقدار ونیز به لحاظ مبلغ اضافه می شود.
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همچنین، با مواد برگشتی به فروشنده مطابق روش عمل می شود . به این معنا که مواد با آخرین نرخ محاسبه شده 
قبل از برگشت به فروشنده، برگشت داده می شود. و هرگاه بین مبلغ دریافتی از فروشنده ومبلغ کسرشده از کارت 

حساب مواد اختالفی وجودداشته باشد، به اصالح حساب مواد بدهکار یا بستانکار می گردد.
حل مثال شرکت تولیدی گلناز در فرم شماره)8( به روش میانگین ارائه گردیده است.

فرم شماره )8(
کارت حساب مواد

شرح مواد                         حداکثرموجودی              حدتجدید سفارش                             روش ارزیابی میانگین 
کد                                   حداقل موجودی               باصرفه ترین تعداد یا                        شماره صفحه

                                                                                       مقدار سفارش                              محل کاالدرانبار
                                                                                        دفتر)یاکارت(                                                                                         

موجودیصادرهوارده

ماهروز
شماره 
قبض 
انبار

تعداد یا 
مبلغنرخمقدار

شماره 
حواله 

انبار
تعداد یا مبلغنرختعداد یا مقدار

مبلغنرخمقدار

کلجزءجزءکل

11400٥020,000

421٥1٥00٥22٦, 000900٥1/114٦,000

٥31٥2300٥41٦,2001200٥1/83٦2,200

2٥310٧1000٥1/83٥1,830200٥1/8310,3٧0

84)٥0(٥1/83)2,٥92(2٥0٥1/8312,9٦2

2٥1٥3٦00٥331,8008٥0٥2/٦٦44,٧٦2

1٥٥108٥00٥2/٦٦2٦,3303٥0٥2/٦٦18,432

28٥1٥4800٥140,80011٥0٥1/٥1٥9,232

٥٦)200(٥1/٥1)10302(9٥0٥1/٥148,930

14٦1٥٥٥٥0٥02٧,٥001٥00٥0/9٥٧٦,430

30٦1091000٥0/9٥٥0,9٥0٥00٥0/9٦2٥,480
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محاسبه و ثبت مواد برگشتی به انبار: 
درتاریخ 4/8 مقدار ٥0 کیلو از مواد صادره در 3/2٥ به انبار برگشت داده شده ولی چون از تاریخ 3/2٥ تا تاریخ 
4/8 مواد جدیدی به انبار وارد نشده، نرخ موجودی انبار تغییر نکرده است و با نرخ مواد برگشتی به انبار برابر است، 

بنابراین نیازی به محاسبه نرخ جدید نخواهد بود.

4/8 کنترل موجودی مواد                                   ٥92,2
کنترل کاالی درجریان ساخت                                 ٥92,2

ثبت مواد برگشتی به انبار 

به   ٥/28 درتاریخ  شده  خریداری  کیلوازمواد   200 مقدار   ٦/٥ درتاریخ   : فروشنده  به  برگشتی  مواد  ثبت 
فروشنده برگشت داده شده است. درتاریخ ٦/٥ آخرین نرخ موجودی انبار ٥1/٥1 ریال می باشد. ولی مواد خریداری 
با نرخ ٥1 ریال بوده که دراین صورت بین مبلغ دریافتی از فروشنده ومبلغ کسرشده ازحساب  شده درتاریخ 28/٥ 

موجودی مواد اختالف وجوددارد.
 

 200 × ٥1/٥1 =10,302 مبلغ کسرشده از کارت حساب مواد                   
 200 × ٥1 =10,200 مبلغ دریافتی از فروشنده                          

102= 10,200 ـ 10,302 اختالف        

 ٦/٥  صندوق                      10,200
       اصالح مواد                           102

کنترل موجودی مواد                     10,302
ثبت مواد برگشتی به فروشنده 



حسابداری صنعتی
74

الف( پرسش ها
1ـ حساب موجودی مواد، درکدام طبقه یا گروه حساب ها قرار می گیرد؟

2ـ مواد به چنددسته تقسیم می شود؟
3ـ تعریف مواد مستقیم را بنویسید و دومثال ارائه دهید.

4ـ مشخصات موادغیرمستقیم را بنویسید و سه مثال براي آن بزنید.
٥  ـ دوایرکنترل کننده موادرا نام ببرید ودرمورد هرکدام به صورت کوتاه شرح دهید.

٦  ـ مدیریت واحد موادرا توضیح دهید.
٧ـ مدیرخرید مواد باید دارای چه ویژگی هائی باشد، نام ببرید.

8  ـ مسئولیت مدیرخرید را شرح دهید.
9ـ تشریفات مربوط به خرید مواد را به صورت خالصه شرح دهید.

10ـ نگهداری موجودی مواد به چند روش صورت می گیرد، به صورت خالصه شرح دهید.
11ـ اگر موجودی مواد کمتر از حد الزم باشد، چه وضعیتی پیش خواهد می آید؟

12ـ اگر موجودی مواد بیشترازحدالزم باشد، چه وضعیتی پیش می آید؟
13ـ استفاده از انبارهای فرعی درکنار انباراصلی دارای چه منافعی خواهد بود، شرح دهید.

14ـ چهاروظیفه از وظایف انباردار را نام ببرید.
1٥ـ حد تجدید سفارش به چه معناست، آن را تعریف کنید.

1٦ـ حد تجدید سفارش به چه عواملی وابسته است؟
1٧ـ از حداقل موجودی مواد یا کاال به چه منظور استفاده می شود؟

18ـ حداقل موجودی مواد به چه عواملی بستگی دارد؟
19ـ با صرفه ترین مقدار سفارش را تعریف کنید.

20ـ عواملی که با صرفه ترین میزان سفارش به آنها وابسته است، را نام ببرید.
21ـ هزینه نگهداری موجودی مواد از چه عواملی تشکیل می شود؟

22ـ هزینه نگهداری موجودی مواد به چند طریق محاسبه می شود، نام ببرید.
23ـ دوره گردش موجودی مواد را شرح دهید.

24ـ حداکثرموجودی مواد به چه عواملی وابسته است وبه چه منظورمورداستفاده قرارمی گیرد؟
2٥ـ سه مورداز علل کسری یا اضافه موجودی مواددرانبار را شرح دهید.

2٦ـ به ازای کسری موجودی مواد کدام حساب بدهکار وکدام حساب بستانکارمی شوند؟
2٧ـ اضافه موجودی مواد به کدام حساب ها بدهکار و بستانکار می شود؟

28ـ حساب کسری یا اضافه موجودی مواد درپایان دوره با چه حسابی بسته خواهد شد؟
29ـ بهای تمام شده مواد خریداری شده شامل چه عواملی است، آنها را نام ببرید.

30ـ برای ثبت بهای تمام شده مواد خریداری شده چند روش مورداستفاده قرار می گیرد،آنها را شرح دهید.
31ـ پس از هربارخرید مواد،کدام حساب ها بدهکار وکدام حساب ها بستانکارمی شوند؟
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32ـ زمان خرید مواد با حساب پیش بینی هزینه های تهیه مواد به چه صورت برخوردمی شود؟
33ـ اگر درپایان دوره مالی اختالفی بین حساب کنترل هزینه های تهیه مواد وحساب پیش بینی هزینه های تهیه 

مواد وجودداشته باشد، اختالف به کدام حساب انتقال داده می شود؟
34ـ ثبت های مربوط به صدور مواد مستقیم و مواد غیرمستقیم به تولید را بنویسید.

3٥ـ با استفاده از روش های ارزیابی موجودی مواد، اگر مواد به فروشنده برگشت داده شود، درکارت حساب 
مواد به چه صورت ثبت می شود؟

3٦ـ اختالف بین مبلغ دریافتی از فروشنده و مبلغ کسرشده ازکارت حساب مواد به کدام حساب انتقال می یابد؟
3٧ـ اصالح حساب مواد درپایان دوره مالی با کدام حساب ها بسته خواهد شد؟

38ـ سه مورداز علل برگشت مواد به انبار را نام ببرید.
39ـ دربرگشت مواد به انبارکدام حساب ها بدهکار وبستانکارمی شوند؟

40ـ روش های ارزیابی موجودی مواد به چه دلیل مورد استفاده قرارمی گیرد؟
41ـ آیا روش های ارزیابی موجودی مواد به صورت فیزیکی درانبارها و یا درفروشگاه ها کاربرد دارد؟ شرح دهید.

42ـ آیا الزم است زمان صدور مواد به تولید، بهای تمام شده مواد صادره با به کارگیری یکی از روش های 
متداول ارزیابی محاسبه گردد؟ توضیح دهید.

43ـ موجودی مواد پایان دوره درکدام گروه ازحساب ها قرار می گیرد و درکدام یک از گزارش های مالی 
مورد استفاده خواهد بود؟

44ـ روش های ارزیابی موجودی مواد را نام برده، هرکدام را به صورت خالصه شرح دهید. 
4٥ـ درکدامیک از روش های ارزیابی موادبرگشتی به انبار برای صدورمجدد حق تقدم خواهد داشت؟

4٦ـ روش میانگین برای ارزیابی موجودی مواد درچه شرایطی کاربرد دارد؟
4٧  ـ مدیران از روش های ارزیابی چگونه و به چه منظورهایی استفاده می نمایند؟

ب( پرسش های چهارگزینه ای
1ـ دریک واحد تولیدی مواد اولیه حداقل درمدت 18 روز و حداکثر درمدت 30 روز تحویل انبار می گردد. 
کیلو   3,000 سفارش  مقدار  ترین  باصرفه   . می باشد  کیلو   120 وحداکثر  کیلو   90 قل  مواد حدا انه  روز مصرف 

می باشد. مقدار 4,980 کیلومواد مربوط به کدامیک از عوامل زیراست:
د( متوسط موجودی ج( حداکثر موجودی  ب( حداقل موجودی  الف( حد تجدید سفارش 

2ـ حدتجدید سفارش عبارت از مقدار موادی است که :
ب( کمتر از حداقل موجودی باشد. الف( بیشتر از حداکثر موجودی باشد   

د( مساوی با صرفه ترین مقدارسفارش است. ج( بیشتر از حداقل موجودی باشد.   
3ـ با صرفه ترین مقدارسفارش به کدامیک از این عوامل بستگی ندارد؟

ب( مقدار مواد موردنیاز ساالنه الف( ظرفیت انبار    
د( هزینه هربار سفارش ج( بهای خرید یک واحد مواد  
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4ـ کدامیک از این دوایر مسئول نگهداری موجودی مواد می باشد؟
ب( دایره انبار   الف( دایره حسابداری مواد   

د( دایره بازرسی و کنترل کیفی ج( دایره خرید    
5  ـ حداقل موجودی انبار به کدامیک از عوامل زیربستگی دارد؟

ب( متوسط مصرف روزانه الف( حداکثر مصرف روزانه  
د( حداقل مدت تحویل مواد ج( حداکثر مدت تحویل مواد  

انبارکسرموجودی داشته باشد. معـادل کسـرموجـودی چه حسـابی بستانکــار  6 ـ چنانچه درپایان دوره مـالی، 
می شود؟

الف( حساب کسریا اضافات انبار              ب( حساب کنترل کاالی درجریان ساخت
د( خالصه حساب سود وزیان ج( حساب کنترل موجودی مواد  

 )FIFO( 7ـ دریک واحد تولیدی برای ارزیابی موجودی مواد پایان دوره، روش اولین صادره از اولین وارده
مورد استفاده قرارمی گیرد . آخرین خریدهای شرکت طي دوره مالي جاري عبارت است از:

     تاریخ    تعداد                                      نرخ
30 واحد     480 ریال    10/11     
1٥0 واحد     ٥20 ریال    11/٥                  
180 واحد     ٥10 ریال    12/10                    
90    واحد     ٥00 ریال    12/2٥                    

درصورتی که طی دوره مالی جاری تعداد 310 واحد از مواد موجود درانبار به تولید صادر شده باشد، موجودی 
مواد پایان دوره به چه مبلغ در تراز نامه پایان دوره منعکس خواهد شد؟

ج( ٧0,٥00 ریال               د( 1٥٧,٦00 ریال ب( 1٥8,٧00 ریال  الف( ٧1,٦00 ریال  
8  ـ با توجه به اطالعات ارائه شده در تست شماره )8( درصورتی که ارزیابی موجودی مواد پایان دوره به روش 
اولین صادره از آخرین وارده انجام شود ومواد صادره به تولید طی دوره مالی تعداد 3٥0 واحد باشد. موجودی 

مواد پایان دوره به چه مبلغ در ترازنامه گزارش می شود.
ج( ٥0,100 ریال                     د( 4٥0,000 ریال ب( 1٧9,100 ریال  الف( ٥0,800 ریال  

9ـ اگر نرخ مواد مصرفی طی دوره مالی سیرصعودی داشته و مدیران بنا به دالیلي  بخواهند سود کمتری نشان 
دهند،کدامیک از روش های ارزیابی را باید مورد استفاده قراردهند؟

ب( اولین صادره از اولین وارده الف( میانگین موزون   
د( اولین صادره از آخرین وارده ج( میانگین ساده    

10ـ اگر دریک واحد تولیدی در ابتدای دوره مالی هزینه های مربوط به تهیه مواد پیش بینی شود، به ازای هر 
بارخرید، حساب کنترل موجودی مواد معادل چه مبلغ باید بدهکار شود؟

الف( معادل بهای خرید خالص مواد
ب( به مبلغ بهای خرید خالص به عالوه هزینه های پیش بینی شده تهیه مواد
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ج( معادل مبلغ بهای تمام شده مواد خریداری شده.
د( معادل مبلغ هزینه های پیش بینی شده تهیه مواد .

11ـ چنانچه مبلغ دریافتی از فروشنده بابت مواد برگشتی کمترازمبلغ کسر شده ازحساب کنترل موجودی مواد 
باشد، اختالف به کدام حساب بدهکار یا بستانکارمی شود؟

الف( اصالح حساب مواد بدهکار می شود.
ب( اصالح حساب مواد بستانکارمی شود.

ج( حساب کنترل کاالی درجریان ساخت بدهکارمی شود.

د( حساب کنترل کاالی درجریان ساخت بستانکارمی شود.
12ـ درپایان دوره مالی، مانده حساب پیش بینی هزینه های تهیه مواد کمتراز مانده حساب کنترل هزینه های تهیه 

مواد است. برای بستن حساب پیش بینی هزینه های تهیه مواد، کدام یک از ثبت های زیر انجام می شود؟
الف( حساب پیش بینی هزینه های تهیه مواد بدهکار و حساب کنترل کاالی درجریان ساخت بستانکار می شود.

ب( حساب پیش بینی هزینه های تهیه مواد وحساب تعدیل هزینه های تهیه مواد بدهکارمی شود و حساب کنترل 
هزینه تهیه مواد بستانکار می شود.

ج( حساب کنترل کاالی درجریان ساخت بدهکار وحساب پیش بینی هزینه های تهیه مواد بستانکارمی شود.
د( حساب تعدیل هزینه های تهیه مواد بدهکار و حساب پیش بینی هزینه های تهیه مواد شود.

13ـ دریک واحد تولیدی خرید مواد طی دوره مبلغ 8,400,000 ریال، هزینه حمل خرید مبلغ 200,000 ریال، 
موجودی مواد اول دوره مبلغ 1,200,000 ریال، برگشت از خرید وتخفیفات مبلغ 120,000 ریال تخفیفات نقدی 
خرید مبلغ 30,000 ریال و موجودی مواد پایان دوره مبلغ ٦00,000 ریال می باشد . طی دوره چه مبلغ مواد به مصرف 

رسیده است.
ب( 9,320,000 ریال   الف( ٧,8٥0,000 ریال   

د( 8,8٥0,000 ریال ج(   9,0٥0,000 ریال   
14ـ به ازای برگشت مواد غیرمستقیم به انبارکدام حساب بدهکار مي شود؟

ب( حساب کنترل موجودی مواد الف( حساب کنترل کاالی درجریان ساخت  
د( حساب کنترل سربارساخت ج( اصالح حساب مواد    

15ـ دریک واحد تولیدی روزانه بین 4/٥00 کیلو و 8/٥00 کیلو مواد به مصرف می رسد . مواد بین 1٦ تا 24 
روز به انبارکارخانه تحویل می شود. چند کیلو مواد به عنوان حداقل موجودی باید درانبار نگهداری شود.

د( ٥8/000 کیلو ج( ٦8/000 کیلو    ب( ٧4/000 کیلو   الف( 132/000 کیلو 
16ـ کدام یک از عبارت های زیر صحیح تر است؟

الف( درارزیابی به روش اولین صادره از آخرین وارده، نرخ مواد موجود در انبار با نرخ روز در بازار اختالف دارد.
ب( درارزیابی به روش اولین صادره از اولین وارده، نرخ مواد صادره به تولید با نرخ مواد دربازاراختالف دارد.

ج( درارزیابی به روش اولین صادره از آخرین وارده، نرخ مواد موجود درانبار به نرخ روز نزدیکتراست.
د( درارزیابی به روش اولین صادره از اولین وارده، نرخ مواد موجود درانبار با نرخ روز مواد در بازار اختالف دارد.
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17ـ کدام یک از عبارت های زیر صحیح است؟
الف( حد تجدید سفارش از حداقل موجودی انبارکمتراست.

ب( حد تجدید سفارش مستقیماً با حداکثر مصرف روزانه وحداقل مدت دریافت مواد، بستگی دارد.
ج( حد تجدید سفارش از حداکثر موجودی انباربیشتراست.

د( حد تجدید سفارش با حداکثر مصرف روزانه وحداکثر مدت دریافت مواد بستگی دارد.
18ـ دریک واحد تولیدی تعداد مواد موردنیاز ساالنه 80,000کیلو می باشد . هزینه هربارسفارش 1٦,000 ریال، 

هزینه نگهداری مواد ٥% و بهای خرید یک کیلو مواد 800 ریال است. باصرفه ترین میزان خرید کدام است؟
د( 1٦,000 کیلو ج( 8,000 کیلو   ب( 2,٥٦0 کیلو   الف( 800 کیلو  

19ـ دریک واحد تولیدی تعداد مواد موردنیاز ساالنه 40,000 کیلو، بهای خرید یک کیلو 400 ریال، هزینه 
نگهداری مواد 2/٥% و هزینه هربار سفارش 2/000 ریال می باشد. با صرفه ترین میزان سفارش کدام است؟

د( 32,000 کیلو ج( 4,000 کیلو   ب( 1٦,000 کیلو   الف( 4٧,000 کیلو  
20 ـ دریک واحد تولیدی ارزیابی مواد موجود درانبار و قیمت گذاری مواد صادره به تولید به روش اولین 
صادره از آخرین وارده صورت می گیرد. طی دوره مالی جاری تعداد مواد خریداری شده در ٦ نوبت 8/000 واحد 

بوده است که عبارتنداز:
٧0 ریال 1,000 واحد به نرخ      1/1٥  
٧٥ ریال 2,000 واحد به نرخ      2/1٥  
٦٥ ریال 1,٥00 واحد به نرخ     3/1٥  
٦8 ریال 1,000 واحد به نرخ     4/1٥  
٧2 ریال 1,٥00 واحد به نرخ     ٥/1٥  
٧4 ریال 1,000 واحد به نرخ     ٦/1٥  

موجودی مواد اول دوره مالی 1/000 واحد شامل ٥00 واحد به نرخ ٦٦ ریال و ٥00 واحد به نرخ ٦2 ریال 
می باشد. طی دوره مالی ٦,٥00 واحد مواد به تولید صادرشده است. موجودی مواد پایان دوره دارای چند 

نرخ است؟
د( 4 نرخ  ج( 3 نرخ   ب( 1 نرخ   الف( 2 نرخ    

21ـ با توجه به اطالعات ارائه شده درتست شماره )20( بهای تمام شده موجودی مواد پایان دوره چه 
مبلغ می باشد؟

د( 1٧4,000 ریال ج( 1٧1,٥00 ریال  ب( 182,000 ریال  الف( 182,٥00 ریال 
22ـ  با توجه به اطالعات ارائه شده درتست شماره )20( چنانچه جهت ارزیابی موجودی مواد پایان دوره و 
قیمت گذاری مواد صادره به تولید، روش اولین صادره از اولین وارده به کارگرفته شود، بهای تمام شده مواد صادره 

به تولید چند ریال است؟
د( 449,٥00 ریال ج( 4٥٧,٥00 ریال  ب( 449,000 ریال  الف( 4٦0,000 ریال 

23ـ باتوجه به اطالعات ارائه شده درتست شماره )20( درصورتی که از روش میانگین موزون جهت ارزیابی 
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موجودی مواد پایان دوره استفاده شده باشد، بهای تمام شده موجودی مواد پایان دوره به روش میانگین موزون 
چه مبلغ می باشد؟

ب( 182,000 ریال  الف( 1٧2,٥00 ریال   
د( 1٧1,٥00 ریال ج( 1٧٥,41٧ ریال    

24ـ  دریک واحد تولیدی که ازماده الف جهت ساخت محصول استفاده می نماید. اطالعات زیر در دست است.
موجودی مواد اول دوره تعداد 400 واحد به نرخ 1٥0 ریال

2/8 خرید ٦00 واحد به نرخ 1٦0 ریال
3/20 خرید 1/000 واحد به نرخ 140 ریال

4/2٥ خرید 800 واحد به نرخ 14٥ ریال
٦/٦ خرید 1200 واحد به نرخ 1٥٥ ریال

تعداد موجودی مواد پایان دوره 800 واحد و بهای تمام شده آن مبلغ 119,200 ریال ارزیابی شده است. ارزیابی 
موجودی مواد پایان دوره به کدام روش بوده است؟

ب( اولین صادره از آخرین وارده الف( اولین صادره از اولین وارده  
د( میانگین ساده ج( میانگین موزون    

ج( مسائل 
1ـ3ـ شرکت تولیدی آبادان ازماده اولیه )ب( برای ساخت محصول استفاده می نماید. مصرف روزانه مواد بین 

٦00 واحد و 900 واحد متغیر است و مواد بین 1٥ روز تا 31 روز به انبار شرکت تحویل می شود.
مطلوبست : محاسبه حد تجدید سفارش و حداقل موجودی مواد.

2ـ3ـ درشرکت تولیدی کارون ماده اولیه )الف( برای ساخت محصول مورد استفاده قرار می گیرد. اطالعات 
مربوط به این ماده عبارت است از:

1ـ مصرف روزانه مواد بین حداقل ٥00 کیلو و حداکثر ٧00 کیلو می باشد.
2ـ مدت تحویل مواد به انبار شرکت بین حداقل 3٥ روز و حداکثر 4٥ روز است.

3ـ موجودی مواد اول دوره مبلغ 200,000 ریال وموجودی مواد پایان دوره مبلغ 300,000 ریال ارزیابی شده است. 
4ـ مواد مصرف شده طی دوره مبلغ ٥,000,000 ریال می باشد.

مطلوبست  محاسبه :
ب( حداقل موجودی مواد الف( حدتجدید سفارش   

3ـ3ـ شرکت تولیدی کرخه مواد اولیه )د( را برای ساخت محصول به مصرف می رساند . اطالعات مربوطه 
عبارتند از:

الف( مدت تحویل مواد به انبار شرکت بین 4٥ تا ٧٥ روز
ب( مصرف روزانه مواد بین 3,000 واحد تا 3,٦00 واحد است.

ج( با صرفه ترین مقدار خرید 180,000 واحد می باشد.
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مطلوبست محاسبه :
3ـ حداکثر موجودی مواد 2ـ حداقل موجودی   1ـ حد تجدید سفارش    

4ـ3ـ شرکت تولیدی اترک از ماده اولیه )ج( برای ساخت محصوالت استفاده می نماید. اطالعات مربوط به 
این ماده اولیه عبارت است از:

ب( بهای خرید یک واحد 200 ریال الف( مواد مصرف شده طی دوره 2,٦00,000 ریال 
د( موجودی مواد آخر دوره 440,000 ریال ج( موجودی مواد اول دوره 3٦0,000 ریال  

هـ( مصرف روزانه مواد حداقل 1٦ واحد وحداکثر 20 واحد می باشد.
و( مدت تحویل مواد به انبار شرکت حداقل 30 روز و حداکثر 40 روز است.

ز( نرخ هزینه نگهداری مواد ٥%
ح( هزینه هربار سفارش 2,٥00 ریال می باشد.

ط( مقدار مواد مورد نیاز ساالنه 32,000 واحد است.
مطلوبست محاسبه :

2ـ حداقل موجودی مواد 1ـ حدتجدید سفارش    
3ـ با صرفه ترین مقدار خرید                4 ـ حداکثر موجودی مواد

با شماره )111( برای ساخت محصول استفاده می نماید.  اولیه  الوند از یک نوع ماده  5  ـ3ـ شرکت تولیدی 
اطالعات مربوطه عبارتنداز:

1ـ مصرف روزانه بین 30 واحد و ٥0 واحد می باشد.
2ـ مدت تحویل مواد به انبار بین 1٥ تا 2٥ روز است.

3ـ موجودی مواد اول دوره مبلغ 200,000 ریال و موجودی مواد پایان دوره مبلغ 400,000 ریال است.
4ـ بهای خرید یک واحد ٥00 ریال 

٥  ـ نرخ هزینه نگهداری مواد %10
٦  ـ مقدار مواد موردنیاز ساالنه 180,000 واحد

٧ـ هزینه هربارسفارش ٥,000 ریال
8  ـ مواد مصرف شده طی دوره 4,٥00,000 ریال 

مطلوبست انجام محاسبات :
2ـ محاسبه حداقل موجودی 1ـ محاسبه حدتجدید سفارش  

4  ـ محاسبه حداکثر موجودی 3  ـ محاسبه باصرفه ترین مقدارخرید  
6  ـ3ـ شرکت تولیدی فلزکاردردوره مالی جاری از یک نوع ورق فلزی با شماره )٧٥( برای ساخت محصول 

استفاده می نماید. طی دوره مالی جاری خریدهایی صورت گرفته است که عبارتند از:
2/1 خرید 390,000 ریال مواد به صورت نقد

2/1٥ خرید ٧٥0,000 ریال مواد و صدور سفته ای دوماهه بدون بهره
3/20 خرید 1,1٥0,000 ریال مواد و پرداخت مبلغ 3٥0,000 ریال نقد و قرار شد باقی مانده را بعداً پرداخت نماید.
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4/2٥ خرید 820,000 ریال مواد و صدور چک دروجه فروشنده
٦/21 خرید ٦90,000 ریال مواد به صورت نسیه

نرخ هزینه های تهیه و تحصیل مواد درابتدای دوره مالی جاری 8% برآورد شده است.
هزینه های واقعی انجام شده طی دوره جاری عبارتنداز:

2ـ هزینه حمل خرید ٥4,000 ریال 1ـ هزینه های گمرکی ٦8,000 ریال   
4ـ هزینه بیمه 22,000 ریال 3ـ هزینه بازرسی و کنترل کیفی 3٥,000 ریال            

٥  ـ هزینه بارگیری وتخلیه 19,000 ریال               ٦  ـ هزینه انبارداری 84,000 ریال 
مطلوبست :

)T(1ـ ثبت کلیه خریدهای طی دوره در دفتر روزنامه و انتقال به دفتر کل به فرم
2ـ ثبت هزینه های واقعی انجام شده در دفتر روزنامه و انتقال به حساب های دفترکل

3ـ بستن حساب پیش بینی هزینه تهیه مواد وحساب کنترل هزینه تهیه مواد
4ـ چنانچه در پایان دوره مانده حساب موجودی مواد مبلغ ٧٥0,000 ریال و بهای تمام شده کاالی فروش رفته 
طی دوره مبلغ 2,2٥0,000 ریال باشد. مانده حساب تعدیل هزینه های تهیه مواد به چه صورت بین این دوحساب 

سرشکن می گردد.
٥  ـ ثبت بستن حساب تعدیل هزینه های تهیه مواد در دفتر روزنامه و انتقال به حساب های دفترکل.

7ـ3ـ کارخانه تولید کفش های ورزشی برای ساخت محصول از ماده اولیه شماره )2٦( استفاده می نماید. 
در شش ماهه اول سال جاری اطالعات مربوط به این ماده اولیه را، به شرح زیراعالم نموده است.

1ـ در ابتدای دوره مالی جاری، هزینه های تهیه و تحصیل مواد ٧% برآورد شده است.
2ـ خرید مواد طی شش ماهه اول سال عبارتنداز:

1/1٥ خرید مواد به مبلغ 1,9٥0,000 ریال به صورت نقد
1/30 خرید مواد به مبلغ 2,100,000 ریال با صدور چک
2/20 خرید مواد به مبلغ 1,٦٥0,000 ریال به صورت نسیه

3/18 خرید مواد به مبلغ 2,٥٥0,000 ریال و صدورسفته ای دوماهه در وجه فروشنده
4/12 خرید مواد به مبلغ 3,800,000 ریال که 800,000 ریال آن نقداً پرداخت شد.

4/2٦ خرید مواد به مبلغ 3,200,000 ریال که 200,000 ریال آن نقداً پرداخت شد و یک سفته دوماهه به مبلغ 
2/000/000 ریال دروجه فروشنده صادر گردید. قرارشد باقی مانده مبلغ خرید بعداً پرداخت شود.

از  نقدی  به صورت  آن  وبهای  شد  داده  برگشت  دوره  طی  شده  اری  خرید مواد  از  ریال   ٥00/000 بلغ  م  4/28
فروشندگان دریافت گردید. الزم به توضیح است که کلیه هزینه های مربوط به مواد برگشتی به عهده فروشنده می باشد.

3ـ هزینه های واقعی انجام شده طی دوره مالی عبارتنداز:
هزینه گمرک ٥00,000 ریال هزینه حمل مواد خریداری شده 2٧٥,000 ریال 

هزینه بیمه 1٥0,000 ریال هزینه دایره خرید مواد 100,000 ریال  
هزینه انبارداری 400,000 ریال هزینه بازرسی و کنترل کیفی 200,000   
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4ـ اگر موجودی مواد اول و پایان دوره مالی به ترتیب 9٦0/000 ریال و 1/2٦0/000 ریال باشد 
مطلوبست :

)T(1ـ ثبت آرتیکل های مربوط در دفتر روزنامه و انتقال به حساب های دفتر کل به فرم
2ـ ثبت بستن حساب های مربوط به هزینه های خرید مواد، پیش بینی هزینه های تهیه و تحصیل مواد و حساب 

تعدیل هزینه های تهیه مواد.
3ـ تهیه گزارش مصرف مواد و محاسبه بهای تمام شده مواد مصرفی طی دوره

8  ـ3ـ شرکت تولیدی  آرمان برای ساختن محصوالتش از یک ماده اولیه با شماره )9٥( استفاده می نماید. این 
شرکت در دوره مالی جاری . اقدام به شش بارخرید ماده اولیه موردنظر نموده است این خریدها عبارتند از:

2/2 خرید 8,400,000 ریال مواد به صورت نسیه
4/2 خرید ٧,200,000 ریال مواد به صورت نقد

٦/2 خرید 9,100,000 ریال مواد با صدور سفته سه ماهه بدون بهره
8/2 خرید 11,400,000 ریال مواد و پرداخت بهای آن طی چک بانکی به شماره 11090

10/2 خرید 8,٥00,000 ریال مواد به صورت نسیه
12/2 خرید ٥,400,000 ریال مواد و صدورسفته ای دوماهه بدون بهره

نرخ هزینه های تهیه وتحصیل مواد در ابتدای دوره مالی جاری ٥% برآورد شده است.
هزینه های واقعی انجام شده طی دوره شامل :

٧٥0,000 ریال هزینه های گمرکی  هزینه بیمه               330,000 ریال  
800,000 ریال هزینه حمل خرید   120,000 ریال   هزینه بارگیری وتخلیه 
4٦0,000 ریال هزینه بازرسی    400,000 ریال   هزینه انبارداری  

مطلوبست :
)T(1ـ ثبت کلیه خریدهادردفتر روزنامه و انتقال به حساب های دفترکل به فرم

2ـ ثبت کلیه هزینه های واقعی طی دوره دردفترروزنامه وانتقال به حساب های دفترکل
3ـ بستن حساب های پیش بینی هزینه های تهیه مواد وکنترل هزینه های تهیه مواد

4ـ اگرمانده حساب موجودی مواد پایان دوره مبلغ 9,200,000 ریال وبهای تمام شده کاالی فروش رفته طی 
دوره مبلغ 3٦,800,000 ریال باشد . مانده حساب تعدیل هزینه های تهیه مواد به چه صورت سرشکن می گردد. ثبت 

روزنامه مربوط را بنویسید و به دفترکل انتقال دهید.
9ـ3ـ کارخانه نیرو برای ساخت محصوالت خود ازیک ماده اولیه باشماره )1٧4( استفاده می نماید. اطالعات 

مربوط به خرید و صدور مواد عبارتند از:
1ـ 4/1موجودی مواد تعداد 100 واحد به نرخ 120 ریال

2ـ 4/٥ خرید 300 واحد مطابق سفارش شماره )٦1( به صورت نقدازقرارهرواحد 12٥ ریال
3ـ 4/8 خرید 400 واحد مطابق سفارش شماره )٦2( به نرخ 130 ریال به صورت نسیه

4ـ 4/10 صدور ٥00 واحد به تولید مطابق حواله انبار شماره )20(

آزمون پایانی فصل 3



83

٥ـ 4/1٥ خرید ٦00 واحد مطابق سفارش شماره )٦3( به نرخ 13٥ ریال و صدورسفته ای دوماهه
٦ـ 4/1٦ برگشت 100 واحد از مواد صادره درتاریخ 4/10 به انبار

٧ـ 4/18 خرید ٧00 واحد مطابق سفارش )٦4( به نرخ 140 ریال به صورت نسیه
8  ـ 4/22 صدور ٦00 واحد به تولید مطابق حواله انبار مواد به شماره )21(

9ـ 4/24 برگشت 100 واحد از مواد خریداری شده درتاریخ 4/18 به فروشنده
10ـ 4/2٧ خرید 800 واحد مطابق سفارش شماره )٦٥( به نرخ 14٥ ریال وصدورسفته ای دوماهه

11ـ 4/29 صدور 900 واحد به تولید مطابق حواله انبار مواد به شماره )22(
12ـ 4/31 برگشت 200 واحد ازمواد صادره درتاریخ 4/29 به انبار

13ـ 4/13 برگشت 200 واحد ازموادخریداری شده درتاریخ 4/2٧ به فروشنده 
مطلوبست :

1ـ ثبت عملیات مربوط به ماده شماره)1٧4( دریک کارت حساب مواد با استفاده از روش اولین صادره از اولین 
)FiFo( وارده

2ـ ثبت کلیه دادوستدها دردفتر روزنامه
10ـ3ـ باتوجه به اطالعات ارائه شده درمسئله شماره )9-3( چنانچه این کارخانه روش اولین صادره از آخرین 

وارده را جهت ارزیابی موجودی مواد مورداستفاده قرار دهد.
مطلوبست :

1ـ ثبت عملیات مربوط به ماده شماره )1٧4( دریک کارت حساب مواد با استفاده از روش اولین صادره از 
)LiFo( آخرین وارده

2ـ ثبت آرتیکل های مربوط به تاریخ های 4/10، 4/1٦، 4/22، 4/4،4/24، 4/31 دردفتر روزنامه.
ارزیابی  جهت  میانگین  روش  از  کارخانه  اگر   )3-9( شماره  درمسئله  شده  ارائه  اطالعات  به  باتوجه  11ـ3ـ 

موجودی مواد استفاده نماید.
مطلوبست :

1ـ ثبت عملیات مربوط به ماده شماره)1٧4( دریک کارت حساب مواد با استفاده از روش میانگین
2ـ ثبت های مربوط به تاریخهای 4/10، 4/1٦، 4/22، 4/24، 4/29، 4/31 در دفتر روزنامه

تذکر: درصورت لزوم تا دورقم اعشارمحاسبه گردد.
12ـ3ـ شرکت تولیدی مهرام از روش نگهداری دائمی موجودی مواد استفاده می نماید. اطالعات مربوط به 

خرید مواد اولیه )آلفا( و صدور آن به تولید در خردادماه سال جاری به قرارزیراست:
1ـ 3/1 موجودی مواد ) اول دوره( تعداد 800 واحد می باشد، که 300 واحد آن به نرخ 80 ریال و ٥00 واحد 

آن به نرخ 84 ریال می باشد.
2ـ 3/٥ خرید ٦00واحد به نرخ 8٥ ریال به صورت نقد مطابق قبض انبارشماره )10(

3ـ 3/٦ مواد برگشتی به فروشنده تعداد 100 واحد از خرید ٥/3
4ـ 3/8 خرید ٧00 واحد به نرخ 82 ریال به صورت نسیه مطابق قبض انبارشماره )11(
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٥ـ 3/12 مطابق حواله انبار مواد به شماره )31( تعداد 1,000 واحد به تولید صادرگردید.
٦ـ 3/14 خرید 900 واحد به نرخ 83 ریال و صدورچک مطابق قبض انبارشماره )12(

٧ـ 3/1٧ مواد برگشتی به فروشنده تعداد 200 واحد از خرید 3/8
8  ـ 3/20 مواد برگشتی به انبار از صادره 3/12 تعداد 200 واحد

9ـ 3/2٥ خرید 400 واحد به نرخ 8٧ ریال به طور نقد مطابق قبض انبارشماره )13(
10ـ 3/30 مطابق حواله انبار مواد به شماره )32( تعداد 1/000 واحدبه تولید صادر گردید.

مطلوبست :
بااستفاده از روش اولین صادره از آخرین  به ماده )آلفا( دریک کارت حساب مواد  1ـ ثبت عملیات مربوط 

)LiFo( وارده
2ـ ثبت آرتیک های مربوط به تاریخهای 3/٥، 3/٦، 3/12، 3/1٧، 3/20 و 3/30 دردفتر روزنامه

13ـ3ـ باتوجه به اطالعات ارائه شده درمسئله )12-3( اگر روش ارزیابی موجودی مواد اولین صادره از اولین 
وارده )FiFo( انتخاب شود.

مطلوبست :
1.ثبت عملیات مربوط به ماده )آلفا( دریک کارت حساب مواد

2.ثبت های مربوط به 3/3،3/٥، 3/12، 3/1٧، 3/20، و 3/30 را در دفتر روزنامه بنویسید.
14ـ3ـ باتوجه به اطالعات ارائه شده در مسئله )12-3( اگر روش ارزیابی موجودی مواد پایان دوره میانگین 

انتخاب شود:
مطلوبست :

ثبت عملیات مربوط به ماده )آلفا( دریک کارت حساب مواد
ثبت های مربوط به تاریخ های 3/٥، 3/٦، 3/12، 3/1٧، 3/20 و 3/30 در دفتر روزنامه

)درصورت لزوم تا دورقم اعشارمحاسبه شود(
15ـ3ـ کارخانه رهنما برای ساخت محصولی از ماده اولیه ) بتا ( استفاده می نماید. 

اطالعات مربوط به این ماده دراردیبهشت ماه سال جاری عبارتنداز:
2/1 موجودی اول دوره تعداد٦00 واحد می باشد که شامل 200 واحد به نرخ 90 ریالی، 200 واحد به نرخ 9٥ 

ریالی و 200 واحد به نرخ 100 ریالی است.
2/٥ خرید ٦00 واحد به نرخ 98 ریال به صورت نقد مطابق سفارش شماره )٥٥(

2/10 خرید ٦00 واحد به نرخ 102 ریال به صورت نسیه مطابق سفارش شماره )٥٦(
2/11 کلیه مواد خریداری شده درتاریخ 2/10 به علت گران فروشی به فروشنده برگشت داده شد.

2/1٥ خرید ٦00 واحد به نرخ 99 ریال به صورت نقد مطابق سفارش شماره )٥٧(
2/18 صدور 1400 واحد به تولید مطابق حواله انبار مواد به شماره )101(

2/20 برگشت تعداد 300 واحد از مواد صادره در 2/18 به انبار
2/22 برگشت 200 واحد از مواد خریداری شده در تاریخ 2/1٥ به فروشنده
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2/2٥ خرید ٦00 واحد به نرخ 101 ریال به صورت نسیه مطابق سفارش شماره )٥8(
2/30 صدور 800 واحد به تولید مطابق حواله انبار مواد به شماره )102(

2/31 برگشت 100 واحد از مواد صادره به تولید درتاریخ 2/30، که بالفاصله به فروشنده آن که درتاریخ 2/2٥ 
خریداری شده بود، برگشت داده شد.

مطلوبست :
1ـ ثبت کلیه عملیات مربوط به ماده )بتا( دریک کارت حساب مواد  با استفاده از روش اولین صادره از اولین 

)FiFo( وارده
2ـ ثبت کلیه عملیات مربوط به خرید، صدور و برگشت ماده )بتا( در دفترروزنامه

16ـ3ـ با استفاده از اطالعات ارائه شده درمسأله شماره )3-1٥(
مطلوبست :

1ـ ثبت کلیه عملیات مربوطه به ماده )بتا( دریک کارت حساب مواد با استفاده از روش اولین صادره از آخرین 
)LiFo( وارده

2ـ ثبت ارتیکل های مربوط به صدور مواد به تولید، برگشت مواد به انبار و برگشت مواد به فروشنده دردفتر روزنامه.
17ـ3ـ باتوجه به اطالعات ارائه شده درمساله )1٥-3( مطلوبست :

1ـ ثبت کلیه عملیات مربوط به ماده ) بتا( دریک کارت حساب مواد به روش میانگین) در صورت لزوم تا دو 
رقم هم اعشار محاسبه شود.(

2ـ ثبت های مربوط به صدورمواد، برگشت مواد به انبار و به فروشنده دردفترروزنامه.
18ـ3ـ شرکت تولیدی پارس یدک برای ساخت محصول ازماده اولیه شماره )21٥( استفاده می نماید واطالعات 

مربوط به مقدار موجودی اول و پایان دوره ونیزمقدارودفعات خرید طی دوره مالی جاری به قرارزیراست.
1ـ موجود مواد اول دوره تعداد ٥,200 واحد می باشد.

2ـ خرید مواد طی دوره شش بار بوده که عبارت است از:
تعداد خرید تاریخ    تعداد خرید   تاریخ   
1٥,000عدد 2/8             8000 عدد    1/٥  
٧,000 عدد   ٥/20 3/18             12,000 عدد  
4,800 عدد   ٦/18 4/21             9,000 عدد  

موجودی مواد پایان دوره تعداد 4,800 واحد می باشد
طی دوره مالی جاری تعداد ٥,800 واحد ازمواد خریداری شده به فروشندگان برگشت داده شده است.

مطلوبست : 
1ـ محاسبه تعداد مواد مصرف شده طی دوره  

19ـ3ـ کارخانه مهرنوش برای ساخت محصول ازیک نوع ماده اولیه به شماره )٥٥٥( استفاده می نماید. اطالعات 
مربوط به این ماده اولیه طی دوره مالی جاری عبارت است از :

1ـ موجودی مواد اول دوره تعداد 300 واحد به نرخ 1٥4 ریال می باشد.
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2ـ 1/1٥ خرید 400 واحد به نرخ 1٥2 ریال به طورنقد مطابق قبض انبارشماره )٧0(
3ـ 1/30 خرید ٥00 واحد به نرخ 1٥٦ ریال به طورنسیه مطابق قبض انبارشماره )٧1(

4ـ 2/12 صدور 900 واحد به تولید مطابق حواله انبار مواد به شماره )21٥(
٥ ـ 2/1٥ برگشت 200 واحد از مواد صادره به تولید درتاریخ 2/12 به انبار

٦ ـ 2/1٧ برگشت تعداد 300 واحد از مواد خریداری شده درتاریخ 1/1٥ به فروشنده
٧ـ 3/18 خرید 800 واحد به نرخ 1٥٥ ریال به صورت نسیه مطابق قبض انبار شماره )٧2(

8  ـ 4/10 خرید 1/000 واحد به نرخ 1٥3 ریال به صورت نسیه مطابق قبض انبارشماره )٧3(
9ـ 4/19 صدور 1/300 واحد به تولید مطابق حواله انبار شماره )21٦(

10ـ 4/2٥ برگشت 100 واحد ازمواد صادره درتاریخ 4/19 به انبار
11ـ ٥/20 برگشت 200 واحد ازمواد خریداری شده درتاریخ 4/10 به فروشنده

12ـ ٦/20 خرید ٧00 واحد به نرخ 1٥9 ریال به صورت نسیه مطابق قبض انبارشماره )٧4(
مطلوبست :

1ـ با استفاده از سه کارت حساب مواد عملیات مربوط به ماده اولیه شماره )٥٥٥( را دراین کارت ها به روش های 
زیر ثبت کنید.

)FiFo( روش اولین صادره از اولین وارده )الف
)LiFo( روش اولین صادره از آخرین وارده )ب

ج( روش میانگین ) درصورت لزوم تا دورقم اعشارمحاسبه شود(
2ـ ثبت کلیه عملیات مربوط به ماده اولیه شماره )٥٥٥( دردفتر روزنامه با استفاده از نتایج بدست آمده درروش 

اولین صادره از اولین وارده
3ـ تهیه یک جدول که درآن نتایج حاصل از هرسه روش ارزیابی با یکدیگر مقایسه شود.

20ـ3ـ با استفاده از اطالعات ارائه شده در مسئله )19ـ3(
مطلوبست :

1ـ محاسبه تعداد مواد مصرف شده طی دوره
2ـ محاسبه دفعات گردش موجودی مواد ) تا دورقم اعشارمحاسبه شود(

3ـ محاسبه دوره گردش موجودی مواد
4ـ تهیه گزارش بهای تمام شده مواد مصرف شده با استفاده از نتایج بدست آمده از روش اولین صادره از اولین وارده

2ـ ثبت مربوط به تسهیم دستمزد
3ـ ثبت های مربوط به پرداخت دستمزد وکسورمربوط به آن.

4ـ تهیه گزارش بهای تمام شده مواد مصرف شده با استفاده از نتایج بدست آمده از روش اولین صادره از اولین وارده
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