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ORTALAMA MALÝYET TÖNTEMÝ

Ortalama Maliyet Yöntemleri:
1. Tartýlý Ortalama Maliyet Yöntemleri: Bu yöntemde ortalama maliyet her yeni stok hareketinden sonra deðil belli bir dönem için
hesaplanýr. Bu döneme iliþkin hesaplanan maliyet, çýkan ve kalan stoklarýn birim deðerlerini gösterir. Ortalama maliyet deðeri,
iþletmeye çeþitli tarihlerde deðiþik fiyat-larla giren bir malýn ortalama birim maliyetidir. Ortalama maliyet çeþitli yöntemlerle
hesaplanabilir.

*Amortisman
*Anonim Þirketler
*Asgari Geçim Ýnd. Bordro
*AÞ Kar Daðýtýmý Kayýtlarý
*Ay Sonu KDV Tahakkuku
*Aylýk Ücret Bordrosu
*Bilanço
*Bilanço Örneði
*Bilançonun Düzenlenmesi
*Büyük Defter
*Çözümlü Monografi Örneði
*Defter Tutma Sorumluluðu
*Döviz Ýþlemleri Muhasebe
*E-Bildirge
*Enflasyon
*Envanter Ýþlemleri
*ETA SQL Prog. Kurulumu
*Fatura
*FÝFO Yöntemi
*Geçici Vergi Beyannamesi
*Gelir Tablosu
*Gider Daðýtýmý ve Tablosu
*Giriþimci (Müteþebbis)
*Ýnþaat Muhasebesi
*Ýþletme Defteri Kayýtlarý
*KDV Beyannamesi Düzenle
*KDV Hesaplamalarý
*Kooperatiflerin Kuruluþu
*Limited Þirketler
*Maliyet Muhasebesi Hesap
*Mikro Programý Kurulumu
*Mizan
*Muhasebe Fiþleri
*Muhasebenin Tanýmý
*Muhasebenin Temel Kavram
*Muhtasar Beyanname
*Resmi Yazýlar
*Sürekli Aralýklý Envanter
*Þirket Kuruluþ Ýþlemleri
*Tek Düzen Hesap Planý
*Ticari Ýþletme ve Tacir
*Ücret Bordrosu Düzenleme
*Ücret Bordrosu Muhasebe
*Vergi Levhasý
*Yevmiye Defteri
*Yönetimin Anlamý

1.1. Basit ortama maliyet: Basit ortalama maliyet, yýl içinde satýn alýnan belli bir malýn birim alýþ fiyatýnýn toplanarak sipariþ
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sayýsýna bölünmesiyle bulunan ortalama maliyettir.
Örnek: Bir malýn alýþ fiyatlarý þöyledir:
23.000 TL
24.000 TL
37.000 TL
31.000 TL
Basit ortalama malyet yöntemine göre malýn mlaiyeti:
(23.000 + 24.000 + 37.000 + 31.000) / 4 = 28.750 TL

1.2. Aðýrlýklý ortalama maliyet: Bu ortalama maliyette, satýn alýnan mallarýn miktarlarý göz önünde bulundurulur. Satýn alýnan m
miktarý ile birim fiyatý çarpýlarak miktarlara göre aðýrlýk verilmiþtir. Mal miktarlarý ile birim fiyatlarý çarpýmý olan mal alýþ deðerl
toplamýnýn alýnan toplam mal miktarýna bölünmesiyle aðýrlýklý ortalama maliyet bulunmuþ olur.
Örnek: Bir malýn alýþ miktarlarý ve alýþ fiyatlarý aþaðýdaki gibidir.
20 adet malýn tanesi 5.000 TL
15 adet malýn tanesi 4.000 TL
40 adet malýn tanesi 6.000 TL
Aðýrlýklý ortalama maliyet yöntemine göre malýn maliyeti:
20 x 5.000 = 100.000 TL
15 x 4.000 = 60.000 TL
40 x 6.000 = 240.000 TL
Aðýrlýklý ortalama birim maliyet = Toplam maliyet / Toplam adet
(100.000 + 60.000 + 240.000) / ( 20 + 15 + 40)
400.000 / 75 = 5.333 TL

2. Hareketli aðýrlýklý ortalama maliyet: Hareketli aðýrlýklý ortalama maliyet, her yeni alýþ ve satýþ durumunda iþletmede bulunan
mevcutlarýnýn ortalama birim maliyeti hesaplanýr. Böylece, her yeni iþlemde mevcut mal stoklarýnýn maliyet deðeri ve her satýþ
iþleminde satýlan malýn ortalama birim maliyeti ve toplam maliyet deðeri bulunmuþ olur.
============================================================================

FireBoard -

FireBoard Forum Bileþeni sürüm: 1.0.4

Oluþturulma: 19 December, 2014, 05:52

