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  در حسابداري تولیدي: چرخه حسابداري مواداولیه و بهاي تمام شده آن

  فرم سفارش مواداولیه:

د مکتوب است که طی آن از فرشنده مواداولیه درخواست می شود تا کاالي سفارش مواد یک سنبرگه یا فرم 

  را براساس بهاي توافق شده براي شرکت ارسال کند.معینی 

  یک فرم سفارش تهیه مواد شامل اقالم اطالعات زیر است:

  نام و آدرس شرکت -1

  شماره سریال از قبل چاپ شده -2

  نام فروشنده -3

  سفارش و مهلت ارسال کاال تاریخ -4

  شرایط حمل و شرایط پرداخت بهاي مواداولیه -5

  شرح و مقدار و در صورت امکان و لزوم بهاي مواد مورد سفارش و کد آن -6

  :فرم درخواست خرید

این فرم یک سند مکتوبی است که معموالً افراد درگیر در خط تولید و نیازهاي آن با مسئولین انبار شرکت به 

  کمک این فرم نیاز به تأمین مواداولیه را به اطالع واحد خرید و سفارشات می رسانند.

  فرم درخواست خرید مواد حاوي اطالعات زیر می باشد:

  شماره سریال چاپ شده از قبل -1

  نام واحد یا فرد درخواست کننده مواداولیه -2

  مقدار مورد درخواست  -3

  مشخصات کاالي مورد سفارش -4

  صورت لزوم و امکان ستون هایی براي بهاي هر واحد و جمع بهاي مواد مورد درخواستدر  -5
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معموالً این فرم در دو نسخه تهیه می شود که نسخه اول آن براي واحد خرید مواد یا تدارکات ارسال می شود 

  و کپی آن نزد واحد جهت پی گیري بعدي باقی می ماند.

  خرید مواداولیه:

  حسابداري مواد براي مؤسسات تولیدي با دو فعالیت اصلی ارتباط دارد:

  خرید مواد -الف

  مصرف مواد در جریان تولید -ب

  سه فرم اصلی اطالعاتی که در فرآیند سفارش و خرید مواد کاربرد دارد عبارتند از:

  فرم درخواست خرید مواد -1

  فرم سفارش مواد -2

  فرم رسید انبار -3

  فرم رسید انبار(رسید انبار)

  فرم رسید انبار حاوي اطالعاتی اساسی زیر می باشد:

  شماره مسلسل از پیش چاپ شده -1

  موادنام فروشنده  -2

  تاریخ دریافت مواد -3

  شماره درخواست خرید، شماره فاکتور فروشنده -4

  شماره وسلیه نقلیه حمل کننده و نوع آن -5

  نام و امضاي تحویل گیرنده -6

  شرح کاال و مقدار واصله، مقدار پذیرفته شده و مقدار مرجوعی -7

  م)شرح دالیل مرجوع نمودن بخشی از کالب دریافتی(در موارد لزو -8
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نکته: فرم رسید انبار را بشته به کامل بودن سیستم اطالعاتی شرکت می توان در تعداد نسخ متفاوت تهیه کرد. 

ممکن است این فرم در چهار نسخه تهیه شود. نسخه اول آن براي دایره خرید ارسال شود و سه نسخه بعدي 

  مربوط به واحد حسابداري انبار و بخش تحویل کاالست.

  ید مواد در دفاتر:نحوه ثبت خر

   در نظام ادواري: -الف

  

  

  در نظام دائمی: -ب

  

  

  کارت موجودي کاال در انبار:

کاال) کنترل تطابق مقادیر موجودي مندرج در این کارتها و موارد استفاده از کاردکس(کارت موجودي 

موجودي واقعی هر کاال که از طریق شمارش فیزیکی موجودي انبار به دست می آید امکان جلوگیري از وقوع 

  بی نظمی یا مفقود شدن کاالها را فراهم می آورد و اطالعات الزم را در اختیار مسئولین ذیربط قرار می دهد.

  که عموماً در کارت موجودي کاال درج می شود شامل موارد زیر است: اطالعاتی

  مشخصات کاال(یا مواداولیه) -1

  اطالعات مربوط به حد سفارش و مقدار سفارش در هر نوبت سفارش مجدد -2

اطالعات مربوط به هر نوبت خروج و ورود کاال(یا مواداولیه) نظیر تاریخ و مقدار و نهایتاً موجودي کاال  -3

  پس از هر نوبت خروج یا ورود

  

  

  

  ×××خرید مواداولیه 

  ××× بستانکارن(وجه نقد)                    

  ×××موجودي مواداولیه 

بستانکاران(وجه نقد)                           
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  صدور مواداولیه از انبار(براي کارگاه یا خط تولید):

  فرم درخواست مواد شامل اطالعات زیر می باشد:

  نام واحد درخواست کننده و تاریخ درخواست -1

  نام و مقدار و کد شناسایی مواداولیه مورد نیاز -2

نکته: فرم درخواست مواد امکان برقراري کنترل بر نحوه مصرف مواداولیه توسط بخش هاي مختلف تولیدي را 

فراهم می آورد و قسمتهاي تولیدي با پرکردن این فرم می تواند مواداولیه مورد نیاز را از انبار درخواست کنند. 

در فرم درخواست قسمت هاست. انبادار شرکت مسئول نگهداري صحیح و صدور مواداولیه در صورت 

درخواست مواد مشخص می شود که درخواست کننده مواد کیست. می توان بهاي تمام شده ي مواداولیه 

  صادره از انبار به حساب واحد درخواست کننده منظور کرد.

  نظام دائمی بهاي تمام شده مواداولیه:

اصلی در مشخص کردن بهاي تمام شده ي مواد  تعیین بهاي تمام شده ي هر واحد مواد صادره از انبار مشکل

مصرفی است. مشکل تعیین بهاي تمام شده ي مصرفی به دلیل خرید مواداولیه در دفعات گوناگون و احتماالً به 

نرخ هاي متفاوت بروز می کند. این امر سبب بروز مشکل تعیین بهاي یک واحد مواداولیه مصرفی در هر نوبت 

  مصرف می شود.

ثر مؤسسات تولیدي بزرگ براي آن که دائماً به اطالعات مربوطه به بهاي تمام شده تولیدات و امروزه اک

  موجودي هاي مختلف خود دسترسی داشته باشند از نظام دائمی بهاي تمام شده استفاده می کنند.

  روش ثبت مواد در دفاتر:

در نظام دائمی بهاي تمام شده اطالعات مربوط به موجودي مواد، خریدها و مصرفها همگی در حسابی واحد 

و این حساب دائماً و با هرگونه تغییر درمقدار موجودي ها به  شودمی ثبت  موجودي مواداولیهتحت عنوان 

  روز می شود.

سالی یکبار اقدام به شمارش و تعیین مقدار فیزیکی به هنگام استفاده از نظام بهاي تمام شده ي دائمی معموالً 

  موجودي ها می شود.
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  روش هاي تعیین بهاي تمام شده ي مواداولیه:

مشکل اصلی در بکارگیري نظام دائمی بهاي تمام شده، تعیین بهاي تمام شده مواد صادره از انبار است که در  

  طول سال به دفعات انجام می شود.

  تمام شده مواد صادره از انبار عبارتند از:روش هاي تعیین بهاي 

  روش شناسایی ویژه  -1

  روش میانگین بهاي تمام شده: -2

  روش میانگین ساده(حسابی) -الف

  روش میانگین موزون -ب

  )FiFoروش اولین صادره از اولین وارده( -3

  )LiFoروش اولین صادره از آخرین وارده( -4

  روش شناسایی ویژه:

ر این است که هر قلم از مواد صادره از انبار از نظر بهاي تمام شده کامالً قابل ردیابی است در این روش فرض ب

  می توان به هنگام مصرف هر یک از اقالم بهاي تمام شده خاص، آن قلم را به دقت شناسایی کرد.و 

اگر چه دقیق و مطلوب به نظر می رسد اما در اکثر موارد به خصوص براي مؤسساتی که با  روش شناسایی ویژه

روش شناسایی ویژه معموالً در مورد آن دسته از  صدها نوع ماده اولیه سر و کار دارند به هیچ وجه عملی نیست.

در زمره ي کاالهاي اقالم موجودي به کار می رود که تعدادشان اندك ولی بهاي تمام شده شان باالست و 

گران قیمت جاي دارند. رقم بهاي تمام شده هر موجودي عبارت است از حاصل جمع بهاي تمام شده معین 

  تک تک واحدهاي آن که از انبار صادر شده یا در انبار موجود است.

  

  

  



 

 
٦ 

 

  :کرددرك  بیشترعملی ساده و یک مثال هاي مختلف بیان شده را می توان در روش 

  ورود و خروج مواداولیه در یک شرکت تولیدي به شرح ذیل می باشد:

  ریال 220کیلو مواداولیه از قرار کیلویی  2500موجودي ابتداي دوره مالی  01/01/1393

  ریال 280کیلو مواداولیه از قرار کیلویی  850خرید  10/02/1393

  کیلو مواداولیه از انبار 450صدور  18/03/1393

  ریال 230کیلو مواداولیه از قرار هر کیلو  1200خرید  25/04/1393

  کیلو مواداولیه از انبار 620صدور  10/05/1393

  رد ذیل:مطلوبست محاسبه بهاي تمام شده مواداولیه صادره از انبار و همچنین مواد پایان دوره در انبار براساس موا

  روش میانگین ساده -الف

  روش میانگین موزون -ب

  )FiFoروش اولین صادره از اولین وارده( -ج

  )LiFoروش اولین صادره از آخرین وارده( -د

  

  روش میانگین بهاي تمام شده:

ن زیاد انواعشا واداولیه مورد استفاده در جریان تولیداز روش میانگین بهاي تمام شده می توان زمانی استفاده نمود که م

است اما هر نوع از مواد در عین اینکه مصرف زیادي دارند تمام واحدهاي آن مشابه هم هستند وعمالً فرقی با یکدیگر 

  ندارند.

  دو روش میانگین بهاي تمام شده عبارتند از: 

  روش میانگین ساده(حسابی)  -الف

  روش میانگین موزون -ب
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  روش میانگین ساده:

در این روش بهاي تمام شده مواداولیه مصرفی عبارتست از: مقدار مواداولیه مصرف شده ضربدر میانگین بهاي 

تمام شده هر واحد نظام ادواري بهاي تمام شده به هنگام استفاده از روش میانگین ساده باید تا پایان یک دوره 

واحد ازکاال صیر کرد. اما در نظام دائمی بهاي تمام شده این معطلی ده متوسط هر مالی براي تعیین بهاي تمام ش

عمالً نظام بهاي تمام شده را از انتفاع ساقط می کند و بر همین اساس پس از هر بار خرید کاال باید میانگین تازه 

  اي محاسبه شود و در تعیین بهاي تمام شده کاالي مصرفی مورد استفاده قرار بگیرد.

  شرح  تاریخ
  روش محاسبه  مانده  صادره  وارده

  بهاي تمام شده  قیمت = مبلغ ×تعداد  قیمت = مبلغ ×تعداد  مبلغ = قیمت ×تعداد

  0  550,000=  220 × 2500  0  0  موجودي اول دوره  01/01/1393

 250 = 2/(280 + 220)  837,500= 250 × 3350  0  238,000=  280 × 850  خرید مواداولیه  10/02/1393

  0  725,000=  250 × 2900  112,500=  250 × 450  0  صدور مواداولیه  18/03/1393

 240 = 2/(230 + 250)  984,000=  240 × 4100  0  276,000=  230 × 1200  خرید مواداولیه  25/04/1393

  0  835,200=  240 × 3480  148,800=  240 × 620  0  صدور مواداولیه  10/05/1393

  

  جواب نهایی عبارتست از:

  : بهاي تمام شده مواداولیه صادر شده از انبار 112,500+  148,800=  261,300  

  :بهاي تمام شده موجودي مواداولیه پایان دوره در انبار 835,200 
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  موزون: وش میانگینر

در صورتی که وزن مربوط به مقادیر خریداري شده ي مواد در نوبت هاي مختلف نیز در محاسبات دخالت 

  داده شود به جاي میانگین ساده متحرك از میانگین موزون متحرك بهاي تمام شده مواد استفاده خواهد شد.

مقداري مساوي دفعات دیگر مواد  میانگین ساده را فقط در مواردي به کار می بریم که در هر دفعه خرید

در روش میانگین ساده متحرك هر بار که مواد  خریداري می شود میانگین بهاي تمام شده تازه  خریداري شد.

  اي محاسبه می شود که ممکن است با میانگین محاسبه شده ي قبلی متفاوت باشد.

  شرح  تاریخ
  روش محاسبه  مانده  صادره  وارده

  بهاي تمام شده  قیمت = مبلغ ×تعداد  قیمت = مبلغ ×تعداد  قیمت = مبلغ ×تعداد

01/01/1393  
موجودي اول 

  دوره
0  0  2500 × 220  =550,000  0  

  0  238,000=  280 × 850  خرید مواداولیه  10/02/1393
3350 × 2/235  =

787,920  

(550,000 + 238000)/3350 

=235/2 

  0  صدور مواداولیه  18/03/1393
450 × 235/2  =

105,840  
2900 × 235/2  =682,080  0  

  958,170= 233/7 × 4100  0  276,000=  230 × 1200  خرید مواداولیه  25/04/1393
(682,080 + 276,000)/4100 

= 233/7 

  0  صدور مواداولیه  10/05/1393
620 × 233/7  =

144,894  

3480 × 233/7  =

813.276  
0  

  

   جواب نهایی عبارتست از:

  : بهاي تمام شده مواداولیه صادر شده از انبار105,840 +  144,894=  250,734  

  :بهاي تمام شده موجودي مواداولیه پایان دوره در انبار 813,276 
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  :)FiFoروش اولین صادره از اولین وارده(

موادي مصرف می شود که در اول دوره خریداري شده است و براي موجودي هاي پایان در این روش ابتدا 

  دوره مواد از خریدهاي انتهاي دوره باقی می ماند.

  شرح  تاریخ
  روش محاسبه  مانده  صادره  وارده

  بهاي تمام شده  قیمت = مبلغ ×تعداد  قیمت = مبلغ ×تعداد  قیمت = مبلغ ×تعداد

01/01/1393  
موجودي اول 

  دوره
0  0  2500 × 220  =550,000  0  

  0  238,000=  280 × 850  خرید مواداولیه  10/02/1393
2500 × 220  =550,000  

0 
850 × 280  =238,000  

  99,000=  220 × 450  0  صدور مواداولیه  18/03/1393
2050 × 220  =451,000  

0  
850 × 280  =238,000  

  0  276,000=  230 × 1200  خرید مواداولیه  25/04/1393

2050 × 220  =451,000  

0 850 × 280  =238,000  

1200 × 230  =276,000  

  136,400=  220  × 620  0  صدور مواداولیه  10/05/1393

1430 × 220  =314,600  

0  850 × 280  =238,000  

1200 × 230  =276,000  

  

 جواب نهایی عبارتست از:

  : بهاي تمام شده مواداولیه صادر شده از انبار99,000 + 136,400=  235,400  

  :بهاي تمام شده موجودي مواداولیه پایان دوره در انبار 828,600 
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  ):LiFoروش اولین صادره از آخرین وارده(

در این روش ابتدا موادي مصرف می شود که در آخرین دوره خریداري شده است و براي موجودي هاي 

خریدها و موجودي هاي ابتداي دوره باقی می ماند(آن موادي که دیرتر از بقیه خریداري از واد پایان دوره م

  د.)نشده زودتر از بقیه مصرف می شو

سبب افزایش بهاي  LiFoبر اساس فرض در شرایط تورمی و وجود روند صعودي قیمتها تعیین بهاي تمام شده 

سود  و در نتیجه کمتر نشان دادنتمام شده کاالي فروش رفته نسبت به سایر روش هاي تعیین بهاي تمام شده 

  خواهد شد.

فرض اولین صادره از آخرین وارده تنها یک فرض براي سهولت محاسبات بهاي تمام شده بویژه در موارد 

  حقق عملی و عینی ندارد.افزایش مداوم قیمتها است و امکان با ضرورت ت

  شرح  تاریخ
  روش محاسبه  مانده  صادره  وارده

  بهاي تمام شده  قیمت = مبلغ ×تعداد  قیمت = مبلغ ×تعداد  قیمت = مبلغ ×تعداد

01/01/1393  
موجودي اول 

  دوره
0  0  2500 × 220  =550,000  0  

  0  238,000=  280 × 850  خرید مواداولیه  10/02/1393
2500 × 220  =550,000  

0 
850 × 280  =238,000  

  126,000=  280 × 450  0  صدور مواداولیه  18/03/1393
2500 × 220  =550,000  

0  
400 × 280  =112,000  

  0  276,000=  230 × 1200  خرید مواداولیه  25/04/1393

2500 × 220  =550,000  

0 400 × 280  =112,000  

1200 × 230  =276,000  

  142,600=  230  × 620  0  صدور مواداولیه  10/05/1393

2500 × 220  =550,000  

0  400 × 280  =112,000  

580 × 230  =133,400  

  

 جواب نهایی عبارتست از:

  : بهاي تمام شده مواداولیه صادر شده از انبار126,000 + 142,600=  268,600  

  :بهاي تمام شده موجودي مواداولیه پایان دوره در انبار 795,400 
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  :روش هاي تعیین بهاي تمام شده ي موجودي مواداولیهمقایسه 

ن حالی که کمتریدر دست می آید. از اولین وارده بحاشیه سود ناویژه از اعمال روش اولین صادره بیشترین 

  .حاشیه سود از روش اولین صادره از آخرین وارده بدست می آید

  وقوع این امر به دلیل صعود دائمی قیمت مواداولیه مورد استفاده طی دوره مورد نظر می باشد.نکته مهم: 

اي تمام شده ي موجودي انتهاي دوره در روش اولین صادره از آخرین وارده کمتر از بقیه شرایط تورمی بهدر 

  .ین وارده بیشتر از بقیه روشهاستروش ها و در روش اولین صادره از اول

ثیر بر بهاي تمام شده کاالي فروش رفته از طریق اثرگذاري بر بهاي تمام شده ي أبهاي تمام شده با تروش 

  انتهاي دوره بر سود ناویژه شرکت اثر می گذارد.کاالي تولید شده و موجودي هاي ابتدا و 

  ثبت صدور مواداولیه از انبار:نحوه 

ز اصادره از انبار در هر نوبت صدور مواداولیه  اولیهام شده موادماصلی در نظام دائمی، تعیین بهاي تمشکل 

  .انبارست

  صدور مواداولیه از انبار:ثبت 

  ×××در جریان ساختکار 

  ×××مواداولیهموجودي                                

  

  

  

  

  ا... التوفیقمن و                                                                                                                                                        

  کننده: امیر شاه سیاهتهیه                                                                                                                                                        


