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3 هنگام صدور مواد از انبار به قسمت تولید، مقدار، نرخ و مبلغ مواد صادره به تولید در ستون صادره 
ثبت می گردد. مواد صادره با توجه به روش FIFO باید از اقالم ابتدای لیست موجودی انتخاب شوند تا اقالم 

قدیمی تر صادر گردد. سپس موجودی باقی مانده در ستون موجودی کاردکس ثبت می شود.
به فروشنده در ستون وارده کاردکس ثبت  انبار به فروشنده، مواد برگشتی  برگشت مواد از  4 هنگام 
می شود و سپس مقدار، نرخ و مبلغ مواد برگشتی از اقالم ابتدای لیست موجودی کاردکس کسر می شود و 

موجودی باقی مانده در ستون موجودی ثبت می گردد.
با مواد برگشتی به فروشنده مانند یک صادره به تولید عمل می کنیم، به این معنی که نرخ مواد برگشتی همان 
نرخ صدور خواهد بود که در اینجا روش ما FIFO است؛ بنابراین از اقالم ابتدای لیست موجودی برگشت 

می زنیم. مقدار و نرخ مواد برگشتی را معموالً درون پرانتز یا با خودکار قرمز در ستون وارده ثبت می کنیم.
5 هنگام برگشت مواد از قسمت تولید به انبار مواد، مقدار، نرخ و مبلغ مواد برگشتی را به صورت درون 
پرانتز یا با خودکار قرمز در ستون صادرۀ کاردکس، ثبت می کنیم. مواد برگشتی از تولید از انتهای لیست 
صادرۀ مربوط انتخاب می شوند. این گونه مواد برگشتی در ابتدای لیست موجودی کاردکس درج می گردند تا 

هنگام صدور بعدی در اولویت باشند.

انتهای لیست صادره مربوط فعالیت 56 از  فایفو در کاردکس  انبار در روش  به  از تولید  چرا نرخ مواد برگشتی 
انتخاب می گردند؟

مثال 13

 توضیح: برای محاسبۀ مبلغ کل در هر سه ستون وارده، صادره و موجودی باید مقدار را در نرخ ضرب 
کنیم. برای مثال: مبلغ کل ستون موجودی در ردیف کارت فوق به صورت زیر محاسبه شده است.

480،000 =600  × 800 = نرخ × مقدار= مبلغ کل
به همین ترتیب مبلغ کل ستون موجودی ردیف دوم به صورت زیر محاسبه می گردد:

620،000 = )700× 200( + )600 ×800( = مبلغ کل

 شرکت تولیدی آبادان، برای تولید محصوالت، از مواد الف استفاده می کند. اطالعات به دست آمده از 
انبار مواد، مربوط به ورود و صدور مواد الف در آبان ماه سال 1396، به شرح زیر است:

8/1  ـ موجودی ابتدای دوره 800 عدد از قرار هر واحد 600 ریال
8/4  ـ خرید 200 عدد از قرار هر واحد 700 ریال به صورت نقد، مطابق قبض )رسید( انبار شماره 2011

8/10  ـ خرید 200 عدد از قرار هر واحد 800 ریال به صورت نسیه، مطابق قبض انبار شماره 2012
8/11  ـ صدور 900 عدد به قسمت تولید مطابق حوالۀ انبار شماره 321

8/12  ـ برگشت 50 عدد از مواد خریداری شده در تاریخ 8/4 به فروشنده و دریافت وجه آن 
8/14  ـ خرید 400 عدد از قرار هر واحد 900 ریال به صورت نسیه ـ مطابق قبض انبار 2013

8/18  ـ برگشت 40 عدد از مواد صادره در تاریخ 8/11 از قسمت تولید به انبار
8/24  ـ صدور 200 عدد به قسمت تولید مطابق حوالۀ انبار شماره 322

مطلوب است:
 )FIFO( تنظیم کاردکس مواد به روش اولین صادره از اولین وارده
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شرکت تولیدی آبادان
کارت حساب مواد

شماره قفسه: 143نام مواد: مواد الف
روش ارزیابی: فایفو )FIFO(کد مواد: 1142

حد تجدید سفارش: واحد شمارش: عدد
میزان سفارش:نوع یا مدل مواد:  الف

تاریخ

شرح
موجودیصادرهوارده

ماهروز
شمارۀ 
رسید

مقدار
بهای 
واحد

بهای کل
شمارۀ 
حواله

بهای مقدار
واحد

بهای 
مقدار

بهای 
واحد

بهای کل
کلجزءجزءکل

18
موجودی 
اول دوره

800600480،000

2011200700140،000خرید نقدی48
800
200

600
700

620،000

2012200800160،000خرید نسیه108
800
200
200

600
700
800

780،000

118
صدور به 
خط تولید

321900
800
100

600
700

480،000
70،000

550,000
100
200

700
800

230،000

128
برگشت به 

فروشنده
)50(700)35،000(

50
200

700
800

195،000

2013400900360،000خرید نسیه148
50

200
400

700
800
900

555،000

188
برگشت به 

انبار
)40(700)28،000(

40
50

200
400

700
700
800
900

583،000

248
صدور به 
خط تولید

322200
40
50
110

700
700
800

28،000
35،000
88،000

151،000
90

400
800
900

432،000
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کارعملی2   

شرکت تولیدی بابل برای تولید محصوالت، از مواد »  م« استفاده می کند. اطالعات به دست آمده از انبار مواد، 
مربوط به ورود و صدور مواد »  م« در خرداد ماه سال 1397 به شرح زیر است:

3/1ـ موجودی ابتدای دوره 100 کیلوگرم از قرار هر واحد 800 ریال
3/6ـ خرید 300 عدد از قرار هر کیلوگرم 820 ریال به صورت نسیه، مطابق قبض انبار شماره 1717

3/8ـ خرید 400 کیلوگرم از قرار هر واحد 840 ریال به صورت نسیه، مطابق قبض انبار شماره 1718
3/10ـ صدور 500 کیلوگرم به قسمت تولید مطابق حواله انبار شماره 567

3/12ـ برگشت 40 کیلوگرم از مواد خریداری شده در تاریخ 3/6 به فروشنده
3/15ـ خرید 250 کیلوگرم از قرار هر واحد 860 ریال به صورت نسیه، مطابق قبض انبار 1719

3/27ـ برگشت 50 کیلوگرم از مواد صادره در تاریخ 3/10 از قسمت تولید به انبار
3/29ـ صدور 410 کیلوگرم به قسمت تولید مطابق حواله انبار شماره 568

مطلوب است:
 )FIFO( تنظیم کاردکس مواد به روش اولین صادره از اولین وارده

  نحوۀ تنظیم کاردکس در روش میانگین موزون متحرک

1 موجودی مواد اول دوره را در ستون موجودی کاردکس ثبت می کنیم. اگر این موجودی از چند قلم 
مواد با نرخ های مختلف تشکیل شده باشد، برای مجموع آنها یک نرخ میانگین موزون محاسبه می کنیم. نرخ 

میانگین موزون متحرک همواره از تقسیم مبلغ کل موجودی بر مقدار کل موجودی به دست می آید.
2 مواد خریداری شده از فروشنده در ستون واردۀ کاردکس ثبت می شود و مقدار آن به مقدار ستون 
موجودی کاردکس و مبلغ آن نیز به مبلغ کل ستون موجودی اضافه می شود، سپس یک نرخ میانگین جدید 

محاسبه می شود و در ستون نرخ موجودی کاردکس درج می گردد.
3 مواد صادره به تولید در ستون صادره ثبت می گردد. مالک نرخ مواد صادره، جدیدترین نرخ میانگین 
ستون موجودی خواهد بود. مقدار مواد صادره را از مقدار موجودی و مبلغ مواد صادره را از مبلغ کل موجودی 

کسر می کنیم. نرخ میانگین تغییر نمی کند.
واردۀ کاردکس ثبت  قرمز در ستون  با خودکار  یا  پرانتز  درون  را معموالً  مواد برگشتی به فروشنده   4
می کنیم. با مواد برگشتی به فروشنده مانند یک صادره به تولید عمل می کنیم؛ به این معنی که نرخ مواد 
برگشتی همان نرخ صدور خواهد بود که در اینجا روش ما میانگین است؛ بنابراین مواد را با آخرین نرخ سیار 
برگشت می زنیم. مقدار مواد برگشتی به فروشنده از مقدار موجودی و مبلغ مواد برگشتی به فروشنده از مبلغ 

کل موجودی کسر می شوند. نرخ میانگین سیار تغییر نمی کند.
5 مواد برگشتی از تولید به انبار به صورت درون پرانتز یا با خودکار قرمز در ستون صادرۀ کاردکس ثبت 
می شود و مقدار آن به مقدار ستون موجودی کاردکس و مبلغ آن نیز به مبلغ کل ستون موجودی کاردکس 

اضافه می گردد و یک نرخ میانگین سیار جدید محاسبه و ثبت می گردد.
به دلیل اینکه با هر بار خرید مواد و ورود آنها به انبار، نرخ جدید میانگین موزون برای موجودی مواد پایان 

دوره محاسبه می گردد، به این روش میانگین موزون متحرک )میانگین موزون سیار( گفته می شود.
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حل مجدد مثال )تولیدی آبادان( به روش میانگین موزون متحرک:

شرکت تولیدی آبادان
کارت حساب مواد

شماره قفسه: 143نام مواد: مواد الف
روش ارزیابی: میانگین موزون متحرککد مواد: 1142

حد تجدید سفارش: واحد شمارش: عدد
میزان سفارش:نوع یا مدل مواد: الف

تاریخ

شرح
موجودیصادرهوارده

ماهروز
شمارۀ 
رسید

مقدار
بهای 
واحد

بهای کل
شمارۀ 
حواله

بهای مقدار
واحد

بهای 
مقدار

بهای 
واحد

بهای کل
کلجزءجزءکل

18
موجودی 
اول دوره

800600480،000

48
خرید 
نقدی

2011200700140،0001000620620،000

108
خرید 
نسیه

2012200800160،0001200650780،000

118
صدور 
به خط 

تولید
3219006505850،000300195،000

128
برگشت 

به 
فروشنده

)50(650)325،000(250162،500

148
خرید 
نسیه

2013400900360،000650803/85522،500

188
برگشت 
به انبار

)40(650)26،000(690794/93548،500

248
صدور 
به خط 

تولید
322200794/93158،986490389،514
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کارعملی 3  

مواد،  انبار  از  زیر  اطالعات  استفاده می کند.  »  چ«  مواد  از  تولید محصوالت،  برای  تولیدی کرمان  شرکت 
مربوط به ورود و صدور مواد »  چ« در تیر ماه سال 1397 به دست آمده است:

4/1ـ موجودی ابتدای دوره 500 عدد از قرار هر واحد 700 ریال
4/2ـ خرید 300 عدد از قرار هر واحد 740 ریال به صورت نقد، مطابق قبض انبار شماره 1074
4/8ـ خرید 100 عدد از قرار هر واحد 760 ریال به صورت نقد، مطابق قبض انبار شماره 1075

4/13ـ صدور 400 عدد به قسمت تولید، مطابق حوالۀ انبار شماره 217
4/24ـ برگشت 100 عدد از مواد خریداری شده در تاریخ 4/2 به فروشنده و دریافت وجه آن 

4/26ـ خرید 200 عدد از قرار هر واحد 780 ریال به صورت نسیه، مطابق قبض انبار 1076
4/28ـ برگشت 70 عدد از مواد صادره در تاریخ 4/13 از قسمت تولید به انبار

4/31ـ صدور 300 عدد به قسمت تولید، مطابق حوالۀ انبار شماره 218
مطلوب است:

تنظیم کاردکس مواد به روش میانگین موزون متحرک 
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ارزشیابی  

شاخص های مورد ارزیابی ردیف
نظر هنرآموزخودارزیابی هنرجو

ناموفقموفقناموفقموفق

حضور به موقع در کالس درس و کارگاه آموزشی و رعایت نظم و انضباط1

همراه داشتن وسایل آموزشی شخصی ) کتاب، دفتر، ماشین حساب و...(2

شرکت فعال در بحث های گروهی و مسئولیت پذیری و درستکاری3

پاسخ صحیح به سؤاالت مطرح شده در کالس و استدالل دربارۀ آنها4

ارائه نتیجه گیری صحیح و مستندسازی5

تعریف کاردکس ریالی مصرف مواد6

میانگین 7 و  )فایفو  موجودی  شده  تمام  بهای  محاسبۀ  روش های  تعریف 
موزون متحرک(

و 8  FIFO روش  در  مواد  کاردکس  در  تولید  به  صادره  مواد  ثبت  توانایی 
میانگین متحرک موزون

توانایی محاسبه و قیمت گذاری مواد برگشتی به فروشنده در کاردکس9

توانایی محاسبه و قیمت گذاری برگشتی از خط تولید به انبار در کاردکس10
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موجودی مواد اول دوره   

موجودی مواد اول هر دوره در واقع همان موجودی مواد پایان دورۀ مالی قبل است که از اسناد سال مالی قبل 
به اسناد مالی سال جدید انتقال می یابد.

مصرف مواد  

مبلغ مواد صادره به تولید پس از کسر مواد برگشتی از تولید به انبار، میزان مواد مصرف شده را نشان می دهد. 
این مبلغ در واقع جمع ارقام ستون صادره کاردکس است.

   ریالی کردن حوالۀ انبار

فرم حوالۀ انبار بعد از دریافت »  درخواست مواد از انبار« و تحویل مواد به درخواست کننده، توسط انبار دار 
صادر می شود که به منزلۀ تأیید نهایی خروج مواد از انبار است. اطالعات ثبت شده در حواله انبار دارای دو 
بخش است؛ اطالعات مقداری و اطالعات ریالی. اطالعات مقداری و یا تعدادی توسط انباردار تکمیل می شود 
و اطالعات ریالی در سیستم حسابداری ثبت می گردد. ریالی کردن حواله انبار توسط حسابداری بر اساس یکی 

از روش های قیمت گذاری صورت می پذیرد.

موجودی مواد پایان سال 1396 یک شرکت تولیدی 5،000،000 ریال است.موجودی مواد اول دورۀ فعالیت 57
سال 1397 این شرکت چقدر است؟

فرض کنید در یک شرکت تولیدی، واحد تولید شمارۀ 1 در تاریخ 96/6/3 درخواست تعداد 50 بسته فعالیت 58
میخ پرچ شمارۀ 10 از انبار را ارسال کرده است و حواله انبار تکمیل شده توسط انباردار در ادامه آمده 
است، شما قسمت مربوط به حسابداری این حواله را تکمیل کنید. قیمت تمام شده هر بسته از دارایی 

مذکور براساس روش قیمت گذاری شرکت 20،000 ریال است.
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حواله انبار 
نام طرف حساب : واحد تولید شماره1

شمارۀ درخواست مواد : 1710
تاریخ درخواست : 96/6/3

شماره: 1665
تاریخ: 96/6/6

نام انبار صادره : انبار شماره2

توسط حسابداری تکمیل گرددتوسط انبار تکمیل گردد

مبلغنرخشمارۀ سند عطفمقدارواحد اندازه گیریکد موادشرح موادردیف

50بسته10010314میخ پرچ شماره 110

2

3

4

5

حسابدار:تحویل گیرنده:مسئول انبار:

     نام و امضا
محمد امین صالحی نژاد

نام و امضا
نام و امضارضا اکبری تهامی

توزیع نسخه ها:
1 انبار: آبی

2 حسابداری: سبز 
3 تحویل گیرنده: زرد

محاسبه و قیمت گذاری حواله انبار مواد )صادره به خط تولید( 

همان طور که قبالً ذکر گردید یک نسخه از حوالۀ انبار صادره از طرف انبار، برای تکمیل و قیمت گذاری توسط 
دایره حسابداری به آن دایرۀ ارسال می شود. در دایره حسابداری، مقادیر هر یک از مواد صادره ثبت شده در 
حوالۀ انبار در ستون صادره کاردکس مواد مربوط ثبت می گردد و نرخ آن براساس روش قیمت گذاری شرکت 

تعیین می شود. سپس این قیمت ها توسط دایرۀ حسابداری از کاردکس به حواله انبارمنتقل می گردد. 
در صفحات بعدی، به ترتیب حوالۀ انبار صادره از طرف انبار، کاردکس تکمیل شده توسط دایره حسابداری و 

حوالۀ انبار تکمیل شده توسط دایرۀ حسابداری یک شرکت تولیدی ارائه شده است:
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شرکت تولیدی ایوان                                            حواله انبار  

نام طرف حساب: واحد تولید کرم کاکائو
شماره درخواست مواد: 911
تاریخ درخواست: 96/4/20

شماره: 7911
تاریخ: 96/4/22

نام انبار صادره: انبار شماره2

توسط حسابداری تکمیل گرددتوسط انبار تکمیل گردد

مبلغنرخشمارۀ سند عطفمقدارواحد اندازه گیریکد موادشرح موادردیف

50کیلوگرم555پودر کاکائو1

2

3

4

5

حسابدار:تحویل گیرنده:مسئول انبار:

نام و امضا
           سپهر

نام و امضا
نام و امضا           سینا

توزیع نسخه ها:
1 انبار: آبی

2 حسابداری: سفید
3 تحویل گیرنده: زرد
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شرکت تولیدی ایوان
کارت حساب مواد

شماره قفسه:  16نام مواد: پودر کاکائو
روش ارزیابی: فایفو )FIFO(کد مواد:  555

حد تجدید سفارش: واحد شمارش: کیلوگرم
میزان سفارش: نوع یا مدل مواد:  قهوه ای

تاریخ

شرح
موجودیصادرهوارده

ماهروز
شمارۀ 
رسید

مقدار
بهای 
واحد

بهای کل
شمارۀ 
حواله

بهای مقدار
واحد

بهای 
مقدار

بهای 
واحد

بهای کل
کلجزءجزءکل

10040040،000موجودی اول دوره14

1991200500100،000خرید نقدی144
100
200

400
500

140،000

224
صدور به خط 

تولید
7911505040020،00020،000

50
200

400
500

120،000
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شرکت تولیدی ایوان                                            حواله انبار 

نام طرف حساب: واحد تولید کرم کاکائو
شماره درخواست مواد: 911
تاریخ درخواست: 96/4/20

شماره: 7911
تاریخ: 96/4/22

نام انبار صادره: انبار شماره2

توسط حسابداری تکمیل گرددتوسط انبار تکمیل گردد

مبلغنرخشمارۀ سند عطفمقدارواحد اندازه گیریکد موادشرح موادردیف

5040020،000کیلوگرم555پودر کاکائو1

2

3

4

5

حسابدار:تحویل گیرنده:مسئول انبار:

نام و امضا
           سپهر

نام و امضا
           سینا

نام و امضا
           نیما

توزیع نسخه ها:
1 انبار: آبی

2 حسابداری: زرد
3 تحویل گیرنده: سبز
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ارزشیابی  

شاخص های مورد ارزیابی ردیف
نظر هنرآموزخودارزیابی هنرجو

ناموفقموفقناموفقموفق

حضور به موقع در کالس درس و کارگاه آموزشی و رعایت نظم و انضباط1

همراه داشتن وسایل آموزشی شخصی ) کتاب، دفتر، ماشین حساب و...(2

شرکت فعال در بحث های گروهی و مسئولیت پذیری و درستکاری3

پاسخ صحیح به سؤاالت مطرح شده در کالس و استدالل دربارۀ آنها4

ارائۀ نتیجه گیری صحیح و مستندسازی5

تعریف ریالی کردن حواله انبار6

تعریف موجودی مواد اول دوره7

تعریف مصرف مواد طی دوره8

توانایی ریالی کردن حوالۀ انبار9

آشنایی با مراحل تکمیل حوالۀ انبار توسط دوایر انبار و حسابداری10



خرید و مصرف مواد

75

حساب کاالی درجریان ساخت  

در شرکت های تولیدی، از حسابی به نام »حساب کاالی در جریان ساخت« استفاده می شود که هزینه های 
تشکیل دهندۀ بهای تمام شده شامل مواد، دستمزد و هزینه های غیر مستقیم تولید، به بدهکار این حساب 
انتقال می یابد. در مقابل، پس از ساخت محصول در واحد تولیدی و انتقال آن به انبار، بهای تمام شدۀ آن 

محاسبه می شود و حساب کاالی در جریان ساخت معادل آن بستانکار می گردد و خارج می شود. 

  ثبت حسابداری مصرف مواد 

حساب کاالی در جریان ساخت چیست و چه مبالغی در آن ثبت می گردد؟فعالیت 59

 ثبت صدور مواد مستقیم و غیر مستقیم به خط تولید 

هنگام صدور مواد، با توجه به اینکه این مواد مستقیم یا غیر مستقیم هستند،در حساب های مختلفی بدهکار 
می شوند.

اگر مواد از نوع مستقیم باشند و به خط تولید ارسال شده باشند، به حساب کنترل کاالی در جریان ساخت، 
بدهکار می گردند. اگر مواد غیرمستقیم باشند و به خط تولید ارسال شوند، به حساب کنترل سربار ساخت، 

بدهکار می گردند و در مقابل، حساب کنترل موجودی مواد، بستانکار می شود.

به نظر شما هنگام ارسال مواد مستقیم و غیرمستقیم به قسمت تولید، کدام حساب ها بدهکار می شوند؟فعالیت 60

شمارۀ سند:                                                   شرکت تولیدی ...                            شماره صفحۀ دفتر روزنامه:
تاریخ سند:  /  /                                             سند حسابداری                               تعداد ضمائم:

بستانکار )ریال(بدهکار )ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف

×××کنترل کاالی در جریان ساخت

×××کنترل سربار ساخت

×××                  کنترل موجودی مواد

جمع: 

شرح سند: بابت صدور مواد مستقیم و غیرمسقیم به دوایر تولیدی شرکت

تنظیم کننده:                                               تأیید کننده:                                    تصویب کننده:
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شماره سند:                                                  شرکت تولیدی ...                                 شماره صفحۀ دفتر روزنامه:
تاریخ سند:  /  /                                             سند حسابداری                                   تعداد ضمائم:

بستانکار)ریال(بدهکار)ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف

120،000کنترل کاالی در جریان ساخت

120،000                  کنترل موجودی مواد

120،000120،000جمع: یکصد و بیست هزار ریال

شرح سند: بابت صدور مواد مستقیم به تولید

تنظیم کننده:                                               تأیید کننده:                                    تصویب کننده:

شمارۀ سند:                                                   شرکت تولیدی ...                               شماره صفحۀ دفتر روزنامه:
تاریخ سند:  /  /                                             سند حسابداری                                   تعداد ضمائم:

بستانکار)ریال(بدهکار)ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف

 : جمع

شرح سند: 

تنظیم کننده:                                               تأیید کننده:                                    تصویب کننده:

در یک شرکت تولیدی، مبلغ 120،000 ریال مواد مستقیم »الف« از انبار به قسمت تولید ارسال شده 
است. سند حسابداری این رویداد به صورت زیر است :

مثال 14

در یک شرکت تولیدی، مبلغ 450،000 ریال مواد مستقیم » ج« از انبار به قسمت تولید ارسال شده فعالیت 61
است. سند حسابداری این رویداد را تنظیم کنید.
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برگشت مواد از تولید به انبار

به انبار برگشت داده شود.  موادی که از انبار به تولید صادر می شود، ممکن است به دالیل مختلف مجدداً 
مهم ترین دالیل برگشت مواد به انبار عبارت اند از:

1 مواد صادره با مواد مورد تقاضای قسمت های مختلف تولید مطابقت نداشته باشد.
2  مواد برگشتی، اضافی باشند.

3  مواد صادره برای تولید سفارش خاصی باشد و مشتری از سفارش خود صرف نظر کند.
4  مواد به صورت اشتباهی به تولید ارسال شده باشد.

در مورد دالیل برگشت مواد از تولید به انبار تحقیق کنید.فعالیت 62

به نظر شما دالیل دیگری برای برگشت مواد از تولید به انبار وجود دارد؟ با هم کالسی های خود در فعالیت 63
این مورد بحث کنید.

انصراف مشتری از 
سفارش خود

مهم ترین دالیل
 برگشت مواد از 

تولید به انبار

اضافی بودن
مواد

مطابق نبودن 

با تقاضای 
قسمت تولید

ارسال اشتباه 
به تولید
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فعالیت 64

  ثبت حسابداری مواد مستقیم برگشتی از تولید به انبار

شمارۀ سند:                                                     شرکت تولیدی ...                      شماره صفحۀ دفتر روزنامه:
تاریخ سند:  /  /                                              سند حسابداری                         تعداد ضمائم:

بستانکار)ریال(بدهکار)ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف

×××کنترل موجودی مواد

×××                  کنترل کاالی در جریان ساخت

 : جمع

شرح سند: بابت برگشت مواد مستقیم از خط تولید به انبار مواد

تنظیم کننده:                                               تأیید کننده:                                    تصویب کننده:

در یک شرکت تولیدی، مبلغ 150،000 ریال مواد مستقیم » ج« از قسمت تولید به انبار برگشت داده 
شده است. سند حسابداری این رویداد را تکمیل نمایید.

شمارۀ سند:                                                    شرکت تولیدی ...                                شماره صفحۀ دفتر روزنامه:
تاریخ سند:  /  /                                              سند حسابداری                          تعداد ضمائم:

بستانکار)ریال(بدهکار)ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف

کنترل موجودی مواد

                  کنترل کاالی در جریان ساخت

 : جمع

شرح سند: بابت برگشت مواد مستقیم از خط تولید به انبار مواد

تنظیم کننده:                                               تأیید کننده:                                    تصویب کننده:
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شمارۀ سند: 1001                                      شرکت تولیدی آبادان                                                        شماره صفحۀ دفتر روزنامه:
تاریخ سند: 96/8/4                                       سند حسابداری                                تعداد ضمائم:

بستانکار)ریال(بدهکار)ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف
140،000کنترل موجودی مواد

140،000مواد الف1142
12،600سایر حساب های دریافتنی ـ مالیات بر ارزش افزوده

152،600                  موجودی نقد
152،600152،600جمع: یکصد و پنجاه و دو هزار و ششصد ریال

شرح سند: بابت خرید 200 واحد مواد، از قرار هر واحد 700 ریال به صورت نقد، مطابق قبض )رسید( انبار شماره 2011
تنظیم کننده:                                               تأیید کننده:                                    تصویب کننده:

شمارۀ سند: 1002                                    شرکت تولیدی آبادان                                              شماره صفحۀ دفتر روزنامه:
تاریخ سند: 96/8/10                                   سند حسابداری                                  تعداد ضمائم:

بستانکار)ریال(بدهکار)ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف

160،000کنترل موجودی مواد

160،000مواد الف1142

9،600سایر حساب های دریافتنی ـ مالیات بر ارزش افزوده

174،400                  حساب های پرداختی

174،400174،400جمع: یکصد و هفتاد و چهار هزار و چهارصد ریال

شرح سند: بابت خرید 200 واحد مواد، از قرار هر واحد 800 ریال به صورت نسیه، مطابق قبض انبار شماره 2012

تنظیم کننده:                                               تأیید کننده:                                    تصویب کننده:

اسناد حسابداری رویدادهای مثال »تولیدی آبادان« در روش فایفو )FIFO( را در ادامه می بینید: مثال 15
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شمارۀ سند: 1003                                        شرکت تولیدی آبادان                       شماره صفحۀ دفتر روزنامه:
تاریخ سند: 96/8/11                                          سند حسابداری                               تعداد ضمائم:

بستانکار)ریال(بدهکار)ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف

550،000کنترل کاالی در جریان ساخت

550،000                  کنترل موجودی مواد

550،000                  مواد الف1142

550،000550،000جمع: پانصد و پنجاه هزار ریال

شرح سند: بابت صدور 900 واحد مواد به قسمت تولید، مطابق حواله انبار شماره 321

تنظیم کننده:                                               تأیید کننده:                                    تصویب کننده:

شمارۀ سند: 1004                                        شرکت تولیدی آبادان                        شماره صفحۀ دفتر روزنامه:
تاریخ سند: 96/8/12                                        سند حسابداری                                 تعداد ضمائم:

بستانکار)ریال(بدهکار)ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف
38،150موجودی نقد

35،000          کنترل موجودی مواد
35،000          مواد الف1142

3،150          سایر حساب های دریافتنیـ  مالیات بر ارزش افزوده
38،15038،150جمع: سی هشت هزار و    یکصد   و   پنجاه ریال

شرح سند: بابت برگشت 50 واحد از مواد خریداری شده در تاریخ 8/4 به فروشنده و دریافت وجه آن
تنظیم کننده:                                               تأیید کننده:                                    تصویب کننده:

35،000 = 700×50 = نرخ خرید واقعی مربوط × تعداد برگشتی = اصل قیمت مواد برگشتی به فروشنده
3،150 = 9% ×35،000 = نرخ مالیات × اصل قیمت مواد برگشتی به فروشنده = مالیات برگشتی 
38،150 = 3،150+35،000 = مالیات برگشتی + اصل قیمت مواد برگشتی = کل وجه قابل دریافت از فروشنده
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شمارۀ سند: 1005                                    شرکت تولیدی آبادان                         شماره صفحۀ دفتر روزنامه:
تاریخ سند: 96/8/14                                    سند حسابداری                                تعداد ضمائم:

بستانکار)ریال(بدهکار)ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف
360،000کنترل موجودی مواد

360،000مواد الف1142
32،400سایر حساب های دریافتنی ـ مالیات بر ارزش افزوده

392،400                  حساب های پرداختنی
392،400392،400جمع: سیصد و نود و دو هزار و چهارصد ریال

شرح سند: بابت خرید 400 واحد مواد، از قرار هر واحد 900 ریال به صورت نسیه، مطابق قبض انبار شماره 2013
تنظیم کننده:                                               تأیید کننده:                                    تصویب کننده:

شمارۀ سند: 1006                                  شرکت تولیدی آبادان                           شماره صفحۀ دفتر روزنامه:
تاریخ سند: 96/8/18                                 سند حسابداری                                       تعداد ضمائم:

بستانکار)ریال(بدهکار)ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف

28،000کنترل موجودی مواد

28،000مواد الف1142

28،000                  کنترل کاالی در جریان ساخت

28،00028،000جمع: بیست و هشت هزار ریال

شرح سند: بابت برگشت 40 واحد از مواد صادره در تاریخ 8/11 از قسمت تولید به انبار

تنظیم کننده:                                               تأیید کننده:                                    تصویب کننده:
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شمارۀ سند: 1007                                       شرکت تولیدی آبادان                        شماره صفحۀ دفتر روزنامه:
تاریخ سند: 96/8/24                                       سند حسابداری                               تعداد ضمائم:

بستانکار)ریال(بدهکار)ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف

151،000کنترل کاالی در جریان ساخت

151،000                  کنترل موجودی مواد

151،000                  مواد الف1142

151،000151،000جمع: یکصد و پنجاه و یک هزار ریال

شرح سند: بابت صدور 200 واحد مواد به قسمت تولید، مطابق حواله انبار شماره 322

تنظیم کننده:                                               تأیید کننده:                                    تصویب کننده:

اسناد حسابداری رویدادهای مثال »تولیدی آبادان« در روش میانگین موزون متحرک را در ادامه 
مطلب می بینید:

شمارۀ سند: 1001                                     شرکت تولیدی آبادان                           شماره صفحۀ دفتر روزنامه:
تاریخ سند: 96/8/4                                     سند حسابداری                                    تعداد ضمائم:

بستانکار)ریال(بدهکار)ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف

140،000کنترل موجودی مواد

140،000مواد الف1142

12،600سایر حساب های دریافتنی ـ مالیات بر ارزش افزوده

152،600                  موجودی نقد

152،600152،600جمع: یکصد و پنجاه و دو هزار و ششصد ریال

شرح سند: بابت خرید 200 واحد مواد، از قرار هر واحد 700 ریال به صورت نقد، مطابق قبض )رسید( انبار شماره 2011

تنظیم کننده:                                               تأیید کننده:                                    تصویب کننده:

مثال 16
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شمارۀ سند: 1002                                      شرکت تولیدی آبادان                       شماره صفحۀ دفتر روزنامه:
تاریخ سند: 96/8/10                                       سند حسابداری                             تعداد ضمائم:

بستانکار)ریال(بدهکار)ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف

160،000کنترل موجودی مواد

160،000مواد الف1142

14،400سایر حساب های دریافتنی ـ مالیات بر ارزش افزوده

174،400                  حساب های پرداختنی

174،400174،400جمع: یکصد و هفتاد و چهار هزار و چهارصد ریال

شرح سند: بابت خرید 200 واحد مواد، از قرار هر واحد 800 ریال به صورت نسیه، مطابق قبض انبار شمارۀ 2012

تنظیم کننده:                                               تأیید کننده:                                    تصویب کننده:

شمارۀ سند: 1003                                       شرکت تولیدی آبادان                       شماره صفحۀ دفتر روزنامه:
تاریخ سند: 96/8/11                                          سند حسابداری                           تعداد ضمائم:

بستانکار)ریال(بدهکار)ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف

585،000کنترل کاالی در جریان ساخت

585،000                  کنترل موجودی مواد

585،000                  مواد الف1142

585،000585،000جمع: پانصد و هشتاد و پنج هزار ریال

شرح سند: بابت صدور 900 واحد مواد به قسمت تولید، مطابق حوالۀ انبار شمارۀ 321

تنظیم کننده:                                               تأیید کننده:                                    تصویب کننده:
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شمارۀ سند: 1004                                      شرکت تولیدی آبادان                         شماره صفحۀ دفتر روزنامه:
تاریخ سند: 96/8/12                                       سند حسابداری                               تعداد ضمائم:

بستانکار)ریال(بدهکار)ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف

38،150موجودی نقد

32،500          کنترل موجودی مواد

32،500          مواد الف1142

3،150          سایر حساب های دریافتنیـ  مالیات بر ارزش افزوده

2،500         مغایرت نرخ انبار

38،15038،150جمع: سی و هشت هزار و یکصد و پنجاه ریال

شرح سند: بابت برگشت 50 واحد از مواد خریداری شده در تاریخ 8/4 به فروشنده و دریافت وجه آن. وجه دریافتی از فروشنده 
)38،150=3150+700×50( وجه کسر شده از کارت طبق روش 32،500 ریال

تنظیم کننده:                                               تأیید کننده:                                    تصویب کننده:

 مبلغ کسرشده از کاردکس ـ قیمت واقعی مواد برگشتی به فروشنده = مبلغ مغایرت نرخ انبار 
ـ   700   ×  50  = ـ   35،000 = 32،500       32،500 = 2،500

شمارۀ سند: 1005                                       شرکت تولیدی آبادان                         شماره صفحۀ دفتر روزنامه:
تاریخ سند: 96/8/14                                         سند حسابداری                              تعداد ضمائم:

بستانکار)ریال(بدهکار)ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف

360،000کنترل موجودی مواد

360،000مواد الف1142

32،400سایر حساب های دریافتنی ـ مالیات بر ارزش افزوده

392،400                  حساب های پرداختنی

392،400392،400جمع: سیصد و نود د دو هزار و چهارصد ریال

شرح سند: بابت خرید 400 واحد مواد، از قرار هر واحد 900 ریال به صورت نسیه ـ مطابق قبض انبار شمارۀ 2013

تنظیم کننده:                                               تأیید کننده:                                    تصویب کننده:



خرید و مصرف مواد

85

شمارۀ سند: 1006                                       شرکت تولیدی آبادان                        شماره صفحۀ دفتر روزنامه:
تاریخ سند: 96/8/18                                        سند حسابداری                                تعداد ضمائم:

بستانکار)ریال(بدهکار)ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف

26،000کنترل موجودی مواد

26،000مواد الف1142

26،000                  کنترل کاالی در جریان ساخت

26،00026،000جمع: بیست و شش هزار ریال

شرح سند: بابت برگشت 40 واحد از مواد صادره در تاریخ 8/11 از قسمت تولید به انبار

تنظیم کننده:                                               تأیید کننده:                                    تصویب کننده:

شمارۀ سند: 1007                                   شرکت تولیدی آبادان                            شماره صفحۀ دفتر روزنامه:
تاریخ سند: 96/8/24                                    سند حسابداری                                   تعداد ضمائم:

بستانکار)ریال(بدهکار)ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف

160،770کنترل کاالی در جریان ساخت

160،770                  کنترل موجودی مواد

160،770                  مواد الف1142

160،770160،770جمع: یکصد و شصت هزار و هفتصد و هفتاد هزار ریال

شرح سند: بابت صدور 200 واحد مواد به قسمت تولید، مطابق حواله انبار شمارۀ 322

تنظیم کننده:                                               تأیید کننده:                                    تصویب کننده:
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کار عملی 4 

شرکت تولیدی »  اسالم آباد«، برای تولید محصوالت، از مواد »  ت« استفاده می کند. اطالعات به دست آمده 
از انبار، مربوط به ورود و صدور مواد »  ب« در مرداد ماه سال 1397،چنین است:

5/1  ـ موجودی ابتدای دوره 500 کیلوگرم از قرار هر واحد 2،000 ریال
5/9  ـ خرید 400 کیلوگرم از قرار هر واحد 2،200 ریال به صورت نقد، مطابق قبض انبار شماره 1212

5/20  ـ صدور 700 کیلوگرم به قسمت تولید مطابق حوالۀ انبار شماره 191
5/22  ـ برگشت 25 کیلوگرم از مواد خریداری شده در تاریخ 5/9 به فروشنده و دریافت وجه آن

5/25  ـ خرید 300 کیلوگرم از قرار هر واحد 2،400 ریال به صورت نسیه، مطابق قبض انبار 1213
5/27  ـ برگشت 80 کیلوگرم از مواد صادره در تاریخ 5/20 از قسمت تولید به انبار

5/31  ـ صدور 220 کیلوگرم به قسمت تولید، مطابق حوالۀ انبار شماره 192

مطلوب است:
وارده  اولین  از  صادره  اولین  روش های  به  رویدادها  کلیۀ  حسابداری  اسناد  صدور  و  مواد  کاردکس  تنظیم 

)FIFO( و میانگین موزون متحرک

کار عملی  5 

شرکت تولیدی »  سبزوار«، برای تولید محصوالت، از مواد »  س« استفاده می کند. اطالعات به دست آمده از 
انبار، مربوط به ورود و صدور مواد »  س« در خرداد ماه سال 1397، به شرح زیر است:

3/1ـ موجودی ابتدای دوره 250 عدد از قرار هر واحد 400 ریال
3/5ـ خرید 350 عدد از قرار هر واحد 410 ریال به صورت نقد، مطابق قبض انبار شماره 7001
3/8ـ خرید 450 عدد از قرار هر واحد 420 ریال به صورت نقد، مطابق قبض انبار شماره 7002

3/14ـ صدور 900 عدد به قسمت تولید، مطابق حوالۀ انبار شماره 801
3/16ـ برگشت 75 عدد از مواد خریداری شده در تاریخ 3/8 به فروشنده و دریافت وجه آن
3/17ـ خرید 600 عدد از قرار هر واحد 440 ریال به صورت نقد، مطابق قبض انبار 7003

3/22ـ برگشت 30 عدد از مواد صادره در تاریخ 3/14 از قسمت تولید به انبار
3/29ـ صدور 280 عدد به قسمت تولید، مطابق حوالۀ انبار شماره 802

مطلوب است:
 )FIFO( تنظیم کاردکس مواد و صدوراسناد حسابداری کلیه رویدادها به روش های اولین صادره از اولین وارده

و میانگین موزون متحرک
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ارزشیابی  

شاخص های مورد ارزیابی ردیف
نظر هنرآموزخودارزیابی هنرجو

ناموفقموفقناموفقموفق

حضور به موقع در کالس درس و کارگاه آموزشی و رعایت نظم و انضباط1

همراه داشتن وسایل آموزشی شخصی ) کتاب، دفتر، ماشین حساب و...(2

شرکت فعال در بحث های گروهی و مسئولیت پذیری و درستکاری3

پاسخ صحیح به سؤاالت مطرح شده در کالس و استدالل دربارۀ آنها4

ارائۀ نتیجه گیری صحیح و مستندسازی5

تعریف مصرف مواد طی دوره6

تعریف حساب کاالی در جریان ساخت7

توانایی ثبت مصرف مواد8

توانایی ثبت مواد برگشتی از قسمت تولید به انبار9

توانایی محاسبه و قیمت گذاری حواله انبار10
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حساب معین انبار   

هنگام صدور مواد به خط تولید، مواد صادره براساس یکی از روش های قیمت گذاری موجودی ها، قیمت گذاری 
می شوند و در ستون صادره کاردکس ثبت می گردند. این اطالعات در سند حسابداری، در بستانکار حساب 
کنترل موجودی مواد در ستون کل و حساب معین مواد مربوط در ستون جزء منعکس می گردند. به همین 
از مواد ثبت  ترتیب، اطالعات ثبت شده در ستون جزء سند حسابداری به بستانکار حساب معین هر یک 

می گردد.

حساب معین انبار چیست و چه کاربردی دارد؟فعالیت 65

با توجه به مثال »  تولیدی آبادان«، حساب معین مواد در روش فایفو تنظیم شده است، حساب معین فعالیت 66
مواد در روش میانگین موزون متحرک را تنظیم کنید.

دفتر معین مواد

موجودی مواد الف

موجودی اول دوره                                             480،000
خرید8/4                                                         140،000
خرید8/10                                                                  160،000
خرید8/14                                                                 360،000
برگشت به انبار8/18                                                          28،000

550،000                                          صدور 8/11
35،000                           برگشت به فروشنده 8/12
151،000                                          صدور 8/24

1،168،000736،000
موجودی پایان دوره                                                             432,000

)FIFO( روش

دفتر معین مواد

موجودی مواد الف

روش میانگین موزون متحرک
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 تطبیق کاردکس ریالی مواد با حساب معین موجودی مواد

همان طور که در هریک از روش های مثال قبل  مشاهده می شود تمام مبالغ ثبت شده درکاردکس مواد  با 
مبالغ ثبت شده در حساب معین موجودی مواد مطابقت دارند و این دو مستند همدیگر را کنترل می کنند. 
اقالمی که وارد انبار می شوند، شامل مواد خریداری شده و مواد برگشتی از تولید به انبار، در سمت بدهکار 
حساب معین موجودی مواد اضافه می گردند، و اقالمی که از انبار خارج می شوند، شامل مواد صادره به تولید 

و مواد برگشتی به فروشنده، در سمت بستانکار حساب معین موجودی مواد ثبت می گردند.
مانده پایان دوره حساب معین موجودی مواد با مانده ریالی کاردکس مربوط به آن مواد در هریک از روش ها 

برابر هستند.

نتیجه تطبیقمانده حساب معین موادمانده کاردکس موادروش قیمت گذاری

مانده ها برابر هستند.432،000432،000فایفو

؟؟؟میانگین موزون متحرک

محاسبۀ بهای تمام شده مواد مصرف شده طی دوره و بهای تمام شدۀ موجودی مواد پایان دوره

کارت حساب مواد مربوط به مثال »  تولیدی آبادان« در روش FIFO  را در این قسمت مشاهده می کنید. 
باتوجه به محاسباتی که در آخرین سطر کارت انجام شده است، جمع ستون وارده و صادره به ترتیب بهای 
تمام شدۀ مواد خریداری شده طی دوره و بهای تمام شدۀ مواد مصرف شده طی دوره را نشان می دهند. جمع 
مبالغ ستون وارده، شامل مبالغ خریداری شده منهای مبالغ برگشتی به فروشنده است که بهای تمام شدۀ 
مواد خریداری شده طی دوره را نشان می دهد. همچنین جمع مبالغ ستون صادره، شامل مبالغ مواد صادره 
به تولید منهای مبالغ مواد برگشتی از تولید است که بهای تمام شده مواد مصرف شده طی دوره را نشان 

می دهد.

با توجه به مثال »  تولیدی آبادان« و فعالیت قبل، جدول زیر را تکمیل نمایید و مانده کاردکس مواد فعالیت 67
با حساب معین مواد در هر روش را تطبیق دهید.
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شرکت تولیدی  آبادان
کارت حساب مواد

شماره قفسه: 143 نام ماده: ماده الف 
)FIFO( روش ارزیابی: فایفو کد مواد: 1142 

حد تجدید سفارش:  واحد شمارش: عدد 
میزان سفارش:  نوع یا مدل مواد: الف 

تاریخ

شرح

موجودیصادرهوارده

شمارۀ ماهروز
بهای مقداررسید

شمارۀ بهای کلواحد
حواله

مقدار

بهای 
واحد

بهای 

بهای مقدار
بهای کلواحد

کلجزءجزءکل

800600480،000موجودی اول دوره18

2011200700140،000800خرید نقدی48
200

600
700620،000

2012200800160،000خرید نسیه108
800
200
200

600
700
800780،000

321900800صدور به خط تولید118
100

600
700

480،000
70،000

550،000100
200

700
800230،000

50)35،000(700)50(برگشت به فروشنده128
200

700
800195،000

2013400900360،000خرید نسیه148
50

200
400

700
800
900

555،000

برگشت به انبار188

)40(700)28،000(50
200
400
40

700
800
900
700

583،000

322صدور به خط تولید248
20040

50
110

700
700
800

28،000
35،000
88،000

151،000
90

400
800
900432،000

673،000بهای تمام شده مواد مصرف شده625،000بهای تمام شده مواد خریداری شده
بهای تمام 

شده موجودی 
پایان دوره

432،000
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بهای تمام شده مواد مصرف شده طی دوره را در قسمت بعد مشاهده می نمایید:

)FIFO محاسبۀ بهای تمام شدۀ مواد مصرف شده طی دوره )روش  

                          شرح                                                         مقدار                       مبلغ          ریال         
480،000 800 واحد  موجودی مواد اول دوره 

اضافه می شود:
625،000 750 واحد  بهای تمام شدۀ مواد خریداری شده طی دوره 

1،105،000 1550 واحد  بهای تمام شدۀ مواد آماده برای مصرف 
کسر می شود:

) 432،000( )490( واحد  موجودی مواد پایان دوره 
673،000 1060 واحد  بهای تمام شدۀ مواد مصرف شده طی دوره 

همچنین  بهای تمام شده موجودی مواد پایان دوره را در قسمت بعد مشاهده می کنید:

)FIFO محاسبۀ بهای تمام شدۀ موجودی مواد پایان دوره )روش 

72،000 ریال موجودی      90 واحد )به نرخ هرواحد 800  ریال( 
360،000 ریال موجودی      400 واحد )به نرخ هر واحد 900 ریال( 

432،000 ریال بهای تمام شدۀ موجودی مواد پایان دوره 

به روش  پایان دوره مربوط  مواد  تمام شدۀ موجودی  بهای  و  مواد مصرف شده  تمام شده  بهای  و  کاردکس تکمیل شده 
میانگین موزون متحرک مثال »  تولیدی آبادان« را در ادامه مطلب می بینیم:
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شرکت تولیدی  آبادان
کارت حساب مواد

نام ماده: ماده الف            شماره قفسه: 143
کد مواد: 1142            روش ارزیابی: میانگین موزون متحرک

واحد شمارش: عدد           حد تجدید سفارش: 
نوع یا مدل مواد: الف            میزان سفارش: 

تاریخ

شرح

موجودیصادرهوارده

ماهروز
شمارۀ 
رسید

مقدار
بهای 
واحد

بهای کل
شمارۀ 
حواله

مقدار
بهای 
واحد

بهای 
مقدار

بهای 
واحد

بهای کل
کلجزءجزءکل

800600480،000موجودی اول دوره18

2011200700140،0001،000620620،000خرید نقدی48

2012200800160،0001،200650780،000خرید نسیه108

321900650585،000300195،000صدور به خط تولید118

250162،500)32،500(650)50(برگشت به فروشنده128

2013400900360،000650803/85522،500خرید نسیه148

690794/93548،500)26،000(650)40(برگشت به انبار188

322200794/93158،986490389،514صدور به خط تولید248

717،986بهای تمام شده مواد مصرف شده627،500بهای تمام شده مواد خریداری شده
بهای تمام شده 

موجودی پایان دوره
717،986
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  محاسبۀ بهای تمام شدۀ مواد مصرف شده طی دوره )روش میانگین موزون متحرک(                                                

                          شرح                                                         مقدار                      مبلغ          ریال         
480،000 800 واحد  موجودی مواد اول دوره 

اضافه می شود:
627،500 750 واحد  بهای تمام شدۀ مواد خریداری شده طی دوره 

1،107،500 1،550 واحد  بهای تمام شدۀ مواد آماده برای مصرف 
کسر می شود:

) 389،514( )490( واحد  موجودی مواد پایان دوره 
717،986 1،060 واحد  بهای تمام شدۀ مواد مصرف شده طی دوره 

 محاسبۀ بهای تمام شدۀ موجودی مواد پایان دوره )روش میانگین موزون متحرک(                                                

389،514 ریال 490 واحد  بهای تمام شده موجودی مواد پایان دوره 

میانگین موزون متحرکاولین صادره از اولین واردهشرح

؟673،000بهای تمام شدۀ مواد مصرف شده طی دوره

؟432،000بهای تمام شدۀ موجودی مواد پایان دوره

جدول مقایسه  نتایج روش های مختلف )FIFO و میانگین موزون متحرک( مربوط به شرکت تولیدی فعالیت 68
آبادان را تکمیل نمایید.

کار عملی 6    

شرکت تولیدی »  اردبیل«، برای تولید محصوالت، از مواد »   ق«  استفاده می کند.اطالعات به دست آمده از 
انبار، مربوط به ورود و صدور مواد »   ق«  در شهریور ماه سال 1397، چنین است:

6/1ـ موجودی ابتدای دوره 200 بسته  از قرار هر واحد 1،000 ریال و600 بسته از قرار هر واحد1،050 ریال
6/6  ـ صدور 550 بسته به خط تولید مطابق حوالۀ انبار شماره 915
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6/11  ـ خرید 900 بسته  از قرار هر واحد 1،100 ریال به صورت نقد، مطابق قبض انبار شماره 151
6/16  ـ خرید 300 بسته  از قرار هر واحد 1،200 ریال به صورت نسیه، مطابق قبض انبار 152

6/18  ـ برگشت 50 بسته  از مواد صادره در تاریخ 6/6 از خط تولید به انبار
6/19  ـ صدور 500  بسته  به خط تولید مطابق حوالۀ انبار شماره 916

6/24  ـ برگشت 100 بسته  از مواد خریداری شده  در تاریخ 6/16 به فروشنده 

مطلوب است:        
1  تنظیم کاردکس مواد

2 صدور اسناد حسابداری رویدادها
3 تنظیم حساب معین موجودی مواد به شکل ┬

4  محاسبۀ بهای تمام شدۀ مواد مصرف شده و موجودی مواد پایان دوره، به روش  اولین صادره از اولین وارده 
  )FIFO(

کار عملی 7   

شرکت تولیدی »   اهواز«، برای تولید محصوالت، از مواد »  د« استفاده می کند.اطالعات به دست آمده از انبار، 
مربوط به ورود و صدور مواد »  د« در اردیبهشت ماه سال 1397،چنین است:

2/1ـ موجودی ابتدای دوره 200 کیلوگرم از قرار هر واحد 2،000 ریال
2/5ـ خرید 300 کیلوگرم از قرار هر واحد 2،120 ریال به صورت نقد، مطابق قبض انبار شماره 621

2/9ـ صدور 300 کیلوگرم به خط تولید مطابق حوالۀ انبار شماره 3010
2/11ـ خرید 500 کیلوگرم از قرار هر واحد 2،240 ریال به صورت نسیه، مطابق قبض انبار 622

2/20ـ برگشت 100 کیلوگرم از مواد خریداری شده  در تاریخ 2/5 به فروشنده 
2/21ـ خرید 200 کیلوگرم از قرار هر واحد 2،525 ریال به صورت نسیه، مطابق قبض انبار 623

2/22ـ برگشت 15 کیلوگرم از مواد صادره در تاریخ 2/9 از خط تولید به انبار 
2/26ـ صدور 400  کیلوگرم به خط تولید مطابق حواله انبار شماره 3011

مطلوب است:        
1  تنظیم کاردکس مواد

2  صدور اسناد حسابداری  رویداد ها
 T 3  تنظیم حساب معین موجودی مواد به شکل

4  محاسبه بهای تمام شدۀ مواد مصرف شده و موجودی مواد پایان دوره، به روش میانگین موزون متحرک



خرید و مصرف مواد

95

ارزشیابی  

شاخص های مورد ارزیابی ردیف
نظر هنرآموزخودارزیابی هنرجو

ناموفقموفقناموفقموفق

حضور به موقع در کالس درس و کارگاه آموزشی و رعایت نظم و انضباط1

همراه داشتن وسایل آموزشی شخصی ) کتاب، دفتر، ماشین حساب و...(2

شرکت فعال در بحث های گروهی و مسئولیت پذیری و درستکاری3

پاسخ صحیح به سؤاالت مطرح شده در کالس و استدالل دربارۀ آن4

ارائۀ نتیجه گیری صحیح و مستندسازی5

تعریف کاردکس ریالی انبار، تعریف حساب معین انبار مواد  6

توانایی تعیین موجودی مواد در پایان دوره و تهیه لیست موجودی ها7

توانایی تنظیم حساب معین مواد8

توانایی تشخیص ارتباط  بین کاردکس و حساب معین مواد9

توانایی تطبیق کاردکس ریالی انبار با حساب معین انبار10
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شرح کار:
1 کنترل برگ درخواست مواد

2  تفکیک مراکز هزینه براساس حواله مصرف مواد
3  محاسبه و قیمت گذاری حوالۀ انبار مواد براساس یکی از روش های قیمت گذاری موجودی ها

4  ثبت سند مصرف مواد )به حساب کاردرجریان ساخت و مراکز هزینه(
5  ثبت کاردکس مواد

6  تطبیق کاردکس ریالی انبار با حساب معین )بستانکار( انبار مواد
7  تعیین موجودی مواد در پایان دوره و تهیۀ لیست موجودی ها

8  محاسبه و قیمت گذاری مواد برگشتی از خط تولید

استاندارد عملکرد :   ثبت مصرف مواد طبق اسناد و مدارک مثبته و دستورالعمل های داخلی

شاخص ها:
2  ریالی کردن حواله انبار 1   کنترل مستندات حواله انبار                            

4  ثبت کاردکس مواد 3 ثبت سند مصرف مواد                                      
5   کنترل کاردکس ریالی با حساب معین مواد)سمت بستانکار(

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:
شرایط: میزوصندلی ـ اتاق کارـ رایانه ـ چاپگرـ ملزومات اداری ـ ماشین حساب ـ نرم افزار ـ کاردکس انبار و مواد ـ آیین نامه 
معامالت ـ آیین نامه های داخلی مصرف موادـ استاندارد های حسابداری ـ قانون مالیات برارزش افزوده ـ حداقل 5 مورد مصرف مواد 

در مدت زمان 30 دقیقه )آزمون ها براساس سیستم دستی و رایانه ای توأمان صورت بگیرد.(
ابزار و تجهیزات: میزوصندلی ـ رایانه ـ چاپگرـ ملزومات اداری ـ ماشین حساب ـ نرم افزارحسابداری و انبارـ کاردکس انبار و 

موادـ آیین نامه معامالت ـ استاندارد های حسابداری ـ لوازم التحریرـ قانون مالیات برارزش افزوده
معیار شایستگی: 

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از 3 مرحله کارردیف

1کنترل مستندات حوالۀ انبار1

1ریالی کردن حواله انبار2

2ثبت سند مصرف مواد3

2ثبت کاردکس مواد4

1کنترل کاردکس ریالی با حساب معین مواد )سمت بستانکار(5
2شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش

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

ارزشیابی شایستگی خرید و مصرف مواد


