






71

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.














