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فصل سوم 
تهیه صورت های مالی 

 اهداف رفتاری :
           پس از مطالعه اين فصل از فراگير انتظار مي رود كه :

1 ـ صورت های مالی را بشناسد و انواع آن را توضیح دهد. 
٢ـ صورت سود و زیان را تنظیم کند. 

٣ـ صورت سرمایه را تنظیم کند.
٤ـ صورت وضعیت مالی )ترازنامه( را تنظیم کند.  

5 ـ اصول تهیه گزارش مانده حساب ها در پایان دوره مالی را بداند. 
6 ـ ماهیت مانده حساب ها را بداند. 

در فصول قبل، ضمن آشــنایی با معادلۀ اساســی حســابداری، آموختید که رویدادهای مالی چگونه بر عناصر معادلۀ اساسی 
حســابداری تأثیر مي گذارد. همچنین با نحوۀ ثبت رویدادهای مالی در ســند حسابداری، دفتر روزنامه و دفتر کل آشنا شدید. به 

عالوه، نحوۀ تنظیم انواع تراز آزمایشی را نیز فرا گرفتید. 
همان طور که مي دانید، در طی ســال مالی، کلیۀ رویدادهای مالی ابتدا در ســند حســابداری و دفتر روزنامه ثبت و سپس به 
دفتر کل منتقل مي شوند. از آن جا که اطالعات ثبت شده در دفاتر بسیار طوالنی و مفصل است، بهره گیري از آنها برای استفاده 

کنندگان اطالعات حسابداری مشكل و بسیار وقت گیر است. 
لذا برای این که اطالعات حسابداری برای استفاده کنندگان میسر گردد، کلیۀ اطالعات مندرج در دفاتر، در قالب گزارش های 
نهایــی، کــه اصطالحاً به آنها »صورت های مالی« مي گویند، خالصه و طبقه بندی می شــوند. طرح کلی این صورت های مالی به 
گونه اي اســت که افرادی که آشــنایی کلی با دانش حسابداری دارند بتوانند از روی آنها وضعیت مالی و نتایج عملكرد مؤسسه 

را ارزیابی نمایند. علی هذا در ادامه این فصل، انواع صورت های مالی معرفی مي شود و نحوۀ تنظیم آنها تبیین می گردد. 
صورت های مالی:

       صورت هاي مالي مهم ترین محصول سیستم اطالعاتي حسابداري است و تهیۀ آن یكي از اصلي ترین وظایف حسابداران 
به شمار مي رود. نتیجه و خالصۀ تمام عملیات حسابداري در پایان هر دوره مالي در قالب صورت هاي مالي اساسي ارائه مي شود. 

صورت هاي مالي اساسي عبارت اند از:
1 ـ صورت سود و زیان 

٢ ـ صورت تغییرات سرمایه )که فقط در مؤسسات و شرکت هاي غیر سهامي تهیه مي شود(
٣ ـ صورت وضعیت مالی یا ترازنامه 

٤ ـ صورت گردش وجوه نقد 
در این کتاب فقط صورت سود و زیان، صورت حساب سرمایه و ترازنامه مورد بحث قرار مي گیرد.
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نتيجه وخالصۀ تمام عمليات حسابداري در پايان هر دوره مالي درقالب صورت هاي  
مالي اساسي ارائه مي شود.

ارقام مندرج در صورت های مالی از روی مانده حســاب های دفتر کل نوشــته می شود. بدیهی است برای سهولت در کار، ابتدا ماندۀ 
تمام حساب های دفتر کل در تراز آزمایشی نوشته می شود و سپس از روی تراز آزمایشی، صورت های مالی به آسانی تهیه می شود.

 صورت سود و زيان1
        صورت ســود و زیان یکی از صورت های مالی مهم اســت که نتیجۀ فعالیت های مالی یک واحد اقتصادی را در طی یک دورۀ 
مالی نشان مي دهد. به عبارت دیگر، صورت سود و زیان بیانگر نتایج عملیات مؤسسه طي یک دوره مالي مي باشد. براي اندازه گیري نتایج 
عملیات یک مؤسسه باید درآمدها و هزینه هاي یک دوره مالي با هم مقابله شوند. به گزارشي که مقابلۀ درآمدها و هزینه هاي یک دوره 
مالي در آن صورت مي گیرد صورت سود و زیان گفته می شود. صورت سود و زیان  از روي تراز آزمایشي اصالح شده2 تهیه مي شود. در 
صورت سود و زیان، ابتدا درآمدها نوشته مي شود و سپس هزینه ها از آنها کسر مي گردد. با کسر هزینه ها از درآمدها، سود )زیان( مؤسسه 

به دست مي آید. نحوۀ تهیۀ صورت سود و زیان را با ارائه یک مثال توضیح مي دهیم.

مثال1: تراز آزمایشي مؤسسه خدماتی بهار در پایان سال 1388 بشرح زیر در دست است:
مؤسسه خدماتی بهار

تراز آزمايشي )اصالح شده(
در تاريخ 1388/12/29

مانده بستانكارمانده بدهكارنام حساب

224,000صندوق
140,000حساب هاي دريافتني

120,000اسناد دريافتنی
400,000زمین

280,000وسايل نقلیه
110,000حساب هاي پرداختني

80,000اسناد پرداختني کوتاه مدت
140,000اسناد پرداختني بلندمدت

380,000سرمايه
20,000برداشت

874,000درآمد ارائه خدمات
210,000هزينه حقوق

70,000هزينه تعمیرات
40,000هزينه آب و برق

80,000هزينه اجاره
1,584,0001,584,000جمع 

Income Statement ـ  1
٢ـ تراز آزمایشی اصالح شده در فصل ٧ توضیح داده شده است.
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مؤسسه خدماتی بهار
صورت سود و زيان 

براي دوره مالي منتهي به 1388/12/29
درآمد خدمات

کسر مي شود هزينه ها:
هزينه حقوق

هزينه تعمیرات
هزينه آب و برق

هزينه اجاره
جمع هزينه ها

سود خالص

210,000
70,000
40,000
80,000

874,000

)400,000(
474,000

     در باالي صورت ســود و زیان به ترتیب نام مؤسســه، عنوان صورت مالي، یعني »صورت سود و زیان« و در نهایت دورۀ 
مالي مربوط به صورت سود و زیان نوشته مي شود. در متن صورت سود و زیان نیز، ابتدا درآمدها و بعد هزینه ها نوشته مي شوند. 
نهایتاًً در پایان صورت ســود و زیان ســود مؤسســه، که مابه التفاوت درآمدها و هزینه هاســت، درج مي گردد. گفتني است در 
استانداردهای حسابداری، ارائۀ طبقه بندی مفصلی از صورت سود و زیان ارائه مي نماید که جهت رعایت اختصار از توضیح آن 

در اینجا خودداری مي شود. 
به طور کلی، در صورت سود و زیان، درآمدها و هزینه ها درج مي گردد و با کسر هزینه ها از درآمدها، سود )زیان( مؤسسه 
محاســبه و گزارش مي شــود. لذا صورت ســود و زیان، نتایج عملیات مؤسســه را طی یک دوره مالی نشــان می دهد.  بنابراین، 
صورت سود و زیان به مثابۀ فیلمی است که از عملیات مالی مؤسسه طی دوره مالی ضبط شده باشد. به همین جهت است که در 

باالی صورت سود و زیان نوشته مي شود: »براي دوره مالي منتهي به 1٢/٢9/××1٣«.
زمانی که جمع هزینه های مؤسســه از جمع درآمدهای آن بیشــتر باشد، نتیجۀ عملیات مؤسسه به زیان منجر مي شود. در این 
حالت، به جای درج »سود خالص« در صورت سود و زیان، باید از عبارت »زیان خالص« استفاده شود. برای تشریح این موضوع 

به مثال زیر توجه نمائید: 
مثال٢: اطالعات زیر از دفاتر مؤسسه رهیاب در پایان سال 1٣86 به دست آمده است: 

درآمد ارائۀ خدمات                 588,000 ریال 
٣80,000 ریال  هزینۀ حقوق و مزایای کارکنان    
110,000 ریال  هزینۀ آب و برق و تلفن   

هزینۀ اجاره ساختمان                 1٢0,000 ریال 
هزینه های متفرقه                 80,000 ریال 

مطلوب است تهیه صورت سود و زیان مؤسسۀ رهیاب برای سال مالی 1٣86 . 
مؤسسه خدماتی رهياب 

صورت سود و زيان 
براي دوره مالي منتهي به 1386/12/29

درآمد خدمات
کسر مي شود هزينه ها:

هزينه حقوق و مزايای کارکنان
هزينه آب و برق و تلفن 

هزينه اجاره ساختمان 
هزينه های متفرقه 

جمع هزينه ها 
زيان خالص 

380,000
110,000
120,000
80,000

588,000

)690,000(
)102,000(
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الزم به توضیح اســت که صورت ســود و زیان ارائه شــده در این فصل، یک شــكل از صورت ســود و زیان بسیار ساده و 
طبقه بندی نشده می باشد که در مؤسسات خدماتی تهیه می شود. 

صورت سود و زيان نتيجۀ فعاليت های مالی يک واحد اقتصادی را در طی يک 
دورۀ مالی نشان می دهد. 

بدیهی است اگر جمع درآمد بیشتر از جمع هزینه ها باشد، سود و اگر جمع هزینه ها بیشتر از جمع درآمدها باشد، زیان داریم.

 صورت سرمايه
در مؤسســات و شرکت های غیر ســهامی، برای آن که سرمایۀ مؤسسه در پایان دوره محاسبه شــود، باید سرمایۀ مؤسسه در 
ابتــدای دورۀ مالــی و همچنین تغییرات ســرمایه طی دورۀ مالی در نظر گرفته شــود. به این منظور، معمــوالً در پایان دورۀ مالی 
گزارشی به نام »صورت سرمایه« تهیه مي شود. لذا صورت سرمایه گزارشي است که تغییرات سرمایه مؤسسه در طي دورۀ مالي 
را نشان مي دهد. به همین جهت است که در باالی صورت سرمایه نیز مانند صورت سود و زیان نوشته می شود: »براي دورۀ مالي 

منتهي به 1٢/٢9/××1٣«. الزم به ذکر است که به »صورت سرمایه«، »صورت تغییرات سرمایه« نیز می گویند.
براي تهیه صورت ســرمایه باید ســود خالص دورۀ مالي و سرمایه گذاري مجدد صاحب مؤسســه را به سرمایۀ اول دوره اضافه 
کرد و برداشت صاحب مؤسسه را از آن کسر نمود تا ماندۀ حساب سرمایه در پایان دورۀ مالي به دست آید. در صورتی که عملیات 

مؤسسه منجر به زیان شده باشد در صورت سرمایه باید، سرمایه گذاری مجدد صاحب مؤسسه به سرمایه اول دوره اضافه شود. 
اکنون با توجه به اطالعات ارائه شده در مثال1، صورت سرمایۀ مؤسسۀ خدماتی بهار برای سال مالی منتهی به پایان اسفند ماه 
1٣88 به صورت زیر است )فرض کنید که ماندۀ حساب سرمایۀ مؤسسه خدماتی بهار در ابتدای سال 1٣88 مبلغ ٣00,000 ریال 

بوده و مالک طی سال 1٣88 مبلغ 80,000 ریال سرمایه گذاری مجدد در مؤسسه داشته است(. 

مؤسسه خدماتی بهار
صورت سرمايه 

براي دوره مالي منتهي به 1388/12/29
سرمايۀ مؤسسه در ابتداي سال 

اضافه مي شود: سرمايه گذاري مجدد صاحب مؤسسه
اضافه مي شود: سود خالص سال

کسر مي شود: برداشت صاحب مؤسسه
سرمايۀ مؤسسه در پايان سال 

300,000
80,000
474,000
)20,000(
834,000

دقت کنید که مبلغ سود خالص سال 1٣88 که در صورت سرمایه درج گردیده، از صورت سود و زیان مؤسسه استخراج شده است. 
زمانی که عملیات مؤسســه طی دوره مالی به زیان منجر شــود، باید در صورت حســاب سرمایه، زیان خالص از سرمایۀ اول 

دوره کسر گردد. برای تشریح این موضوع، به مثال زیر توجه نمائید: 
مثال٣: اطالعات زیر در مورد مؤسسه سبالن در سال 1٣86 در دست است: 

سرمایۀ مؤسسه در ابتدای سال                 810,000 ریال 
سرمایه گذاری مجدد طی سال                1٧0,000 ریال 
برداشت مالک طی سال                 1٢0,000 ریال 
زیان خالص طی سال                 160,000 ریال 

صورت سرمایۀ مؤسسه سبالن برای سال مالی منتهی به پایان اسفند ماه 1٣86 را تهیه نمائید. 
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مؤسسه سبالن 
صورت سرمايه 

براي دوره مالي منتهي به 1386/12/29
مانده حساب سرمايه مؤسسه در ابتداي سال 

اضافه مي شود: سرمايه گذاري مجدد صاحب مؤسسه
کسر مي شود: زيان خالص سال

کسر مي شود: برداشت صاحب مؤسسه
مانده حساب سرمايه مؤسسه در پايان سال 

810,000
170,000
)160,000(
)120,000(
700,000

صورت حساب سرمايه گزارشي است كه تغييرات سرمايۀ مؤسسه را در طي دورۀ مالي 
نشان مي دهد. 

صورت حساب سرمايه فقط در مؤسسات و شركت های غير سهامی تهيه مي شود. 

 ترازنامه )صورت وضعیت مالي(1
     ترازنامه گزارشــي اســت که اطالعات مربوط به منابع اقتصادي،  تعهدات اقتصادي و حق مالي صاحب سرمایه را از طریق 
گزارش دارایي ها، بدهي ها و سرمایه واحد تجاري در یک زمان مشـــخص فراهم مي کند. ترازنامه شكل بسط داده شده معادله 
اساسي حسابداري است. از آنجا که ترازنامه معرف وضعیت مالي واحد تجاري در یک مقطع زماني معین است، آن را »صورت 

وضعیت مالي« نیز مي نامند. 
ترازنامه به همراه سایر صورتهاي مالي اساسي در پایان دوره ي مالي تهیه مي شود و همان طوري که قباًل نیز اشاره شد، مربوط 
به یک مقطع زماني معین اســت. لذا ترازنامه براي یک مقطع زماني مشـــخص ، مثاًل 1٢/٢9/××1٣ ، تاریخ گذاري مي شــود. به 
عبارت دیگر، ترازنامه با گزارش دارایی ها، بدهی ها و ســرمایۀ مؤسســه در پایان دوره مالی، »وضعیت مالی« مؤسســه را در یک 
تاریخ مشــخص منعكس مي نماید.  ترازنامه مربوط به یک لحظۀ خاص )پایان دورۀ مالی( بوده و به مثابه عكســي اســت که در 
پایان دوره مالی از وضعیت مالی مؤسســه )دارایی ها، بدهی ها و ســرمایه( گرفته شده و به همین جهت است که ترازنامه را برای 

یک تاریخ مشخص، مثاًل 1٣89/1٢/٢9، مي نویسند. ترازنامه از روی تراز آزمایشی اختتامی تهیه می شود.2
       اقالم ترازنامه غالباً بر اساس ویژگي هاي مشترك آنها طبقه بندي مي شوند. در ترازنامه، عموماً دارایي ها به ترتیب سرعت 
تبدیل شــدن به وجه نقد و بدهي ها براســاس زمان سررسید، طبقه بندي و گزارش مي شــوند. بنابراین دارایي هایي که زودتر به 
وجه نقد تبدیل مي شــوند ابتدا نوشــته مي شــوند و پس از آن دارایي هاي دیگری که دیرتر به وجه نقد تبدیل مي شوند گزارش 
مي گردند. همچنین بدهي هایي که موعد سررسید آنها زودتر است اول نوشته مي شوند و بعد از آنها بدهي هایي که سررسیدشان 

دیرتر است آورده مي شوند.

ترازنامه گزارشي است كه اطالعات مربوط به منابع اقتصادي،  تعهدات اقتصادي و حق 
مالي صاحب سرمايه را از طريق گزارش دارايي ها، بدهي ها و سرمايۀ واحد تجاري در يک 

تاريخ معين نشان مي دهد. 

       ترازنامه به اشكال مختلفي ارائه مي شود. یكي از اشكال رایج »شكل افقي« یا »شكل حساب  T  « است. با توجه به تراز 
آزمایشي مؤسسۀ خدماتی بهار، که در مثال 1 ارائه گردید، ترازنامه مؤسسه بهار در پایان سال 1٣88 به صورت صفحه بعد است: 
Balance Sheet ـ 1

٢ـ تراز آزمایشی اختتامی در فصل 8 توضیح داده شده است.
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مؤسسه خدماتی بهار 
ترازنامه

در تاريخ 1388/12/29
دارايی ها: 

صندوق
حساب هاي دريافتني

اسناد دريافتني
زمین

وسايل نقلیه

جمع دارايی ها

224,000
 140,000
 120,000
 400,000
 280,000

1,164,000

بدهی ها:
حساب هاي پرداختني

اسناد پرداختني کوتاه مدت
اسناد پرداختني بلندمدت

جمع بدهی ها 

سرمايه
جمع بدهی ها و سرمايه 

 110,000
 80,000
 140,000
 330,000

 834,000

 1,164,000

دقت کنید که مبلغ سرمایه که در ترازنامه درج گردیده، از صورت حساب سرمایه مؤسسه استخراج شده است. 

 تهیۀ گزارش از مانده حساب ها در پایان دورۀ مالی 
از آنجا که رویدادهای مالی به ترتیب وقوع و به طور جداگانه در دفاتر روزنامه و کل ثبت می شــوند، اطالعات مندرج در این دفاتر 
بســیار مفصل و جزیی اســت، به نحوی که بهره گیري از آن برای استفاده کنندگان اطالعات حسابداری میسر نیست. لذا همان طور که 
مالحظه نمودید، در پایان سال مالی، ماندۀ حساب ها در قالب صورت های مالی برای استفاده کنندگان اطالعات حسابداری طبقه بندی و 
گزارش مي شود. در صورت سود و زیان، درآمدها و هزینه ها درج مي گردد و با کسر هزینه ها از درآمدها، سود مؤسسه یا )زیان( محاسبه 

و گزارش مي شود. لذا صورت سود و زیان، نتایج عملیات مؤسسه را طی یک دورۀ مالی نشان مي دهد. 
ترازنامه نیز با گزارش دارایی ها، بدهی ها و ســرمایۀ مؤسسه در پایان دوره مالی، وضعیت مالی مؤسسه را منعکس مي نماید. درواقع، 
صورت ســود و زیان به مثابۀ فیلمی اســت که از عملیات مالی مؤسسه طی دورۀ مالی ضبط شــده باشد، در حالی که ترازنامه به لحظۀ 
خاصي )پایان دورۀ مالی( مربوط مي شــود و به مثابۀ عکســي است که در پایان دورۀ مالی از وضعیت مالی مؤسسه )دارایی ها، بدهی ها و 

سرمایه( گرفته شده باشد. 

 ماهیت ماندۀ حساب ها 
حساب های هر مؤسسه را مي توان به دو گروه کلی طبقه بندی کرد. یک گروه حساب های سود و زیانی هستند که شامل درآمدها و 
هزینه های مؤسسه مي باشد. ماندۀ حساب درآمد در پایان دوره شامل تمامی درآمدهایی است که مؤسسه طی دوره تحصیل کرده است. 
مانده حساب هزینه نیز در پایان دوره شامل کلیۀ هزینه هایی است که طی دوره به مؤسسه تحمیل شده است. حساب درآمد دارای ماهیت 

بستانکار و هزینه ها دارای ماهیت بدهکار است. 
گروه دیگر حساب ها، حساب های ترازنامه ای است. حساب های ترازنامه ای شامل دارایی ها، بدهی ها و سرمایه است. دارایی ها همواره 

دارای ماندۀ بدهکار و بدهی ها و سرمایه دارای مانده بستانکار هستند. 
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1 ـ صورتهای مالی چیست؟ انواع آن را نیزبنویسید. 
٢ ـ صورت سود و زیان به چه منظور تهیه مي شود؟ 

٣ ـ صورت سود و زیان از روی کدام یک از مدارك حسابداری تهیه مي شود؟ 
٤ ـ صورت سرمایه به چه منظور تهیه مي شود؟

5 ـ ترازنامه چیست و از روي کدام یک از ترازهاي آزمایشي تهیه مي شود؟
6 ـ در ترازنامه عموماً دارایي ها به چه ترتیبی گزارش مي شوند؟ 

٧ ـ ترتیب نوشتن بدهی ها در ترازنامه به چه صورتی است؟ 
8 ـ در سمت راست ترازنامه، که به شكل T تهیه مي شود، چه حساب هائی آورده مي شود؟ 

9 ـ در سمت چپ ترازنامه چه حساب هایی آورده مي شود؟ 
10 ـ ترازنامه چه شباهتی با معادلۀ اساسی حسابداری دارد؟ 
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تمرين 

1 ـ اطالعات زیر در مورد مؤسسۀ خدماتی ندا برای سال 1387 در دست است: 
درآمد ارائه خدمات              1,280,000 

هزینۀ حقوق                            420,000 
هزینۀ ایاب و ذهاب              70,000 
هزینۀ تعمیرات                         90,000 

هزینۀ آب و برق و سوخت             180,000 
مطلوب است تهیۀ صورت سود و زیان مؤسسۀ خدماتی ندا برای سال مالی 1387. 

2ـ  جمع هزینه های مؤسســۀ تابان در ســال 1388 مبلغ 780,000 ریال و سود خالص آن در سال مذکور 220,000 ریال بوده 
است. درآمد مؤسسۀ تابان در سال 1388 را محاسبه کنید. 

3 ـ اطالعات زیر در مورد مؤسسۀ خدماتی صبا برای سال 1388 در دست است: 
1, 800,000 سرمایه مؤسسه در ابتدای سال    

 320,000 سرمایه گذاری مجدد در خرداد ماه  
 60,000 برداشت مالک در دی ماه   

  720,000 سود خالص سال 1388    
مطلوبست تهیه صورت سرمایۀ مؤسسه خدماتی صبا برای سال مالی 1388. 

4ـ  ســرمایه مؤسســۀ شیدا در ابتدای ســال 1386 مبلغ 670,000 ریال و در پایان ســال مذکور 840,000 ریال بوده است. 
سرمایه گذاری مجدد مالک مؤسسه در سال 1386 مبلغ 120,000 ریال و برداشت مالک طی سال مذکور 90,000 ریال بوده 

است. سود خالص مؤسسه شیدا در سال 1386 چه قدر است؟ 

5ـ  جمع هزینه های مؤسســۀ مهتاب در ســال 1388 مبلغ 620,000 ریال است. سرمایۀ مؤسسه در پایان دوره نسبت به سرمایه 
اول دوره در ســال مذکور 220,000 ریال افزایش داشته اســت. در صورتیکه سرمایه گذاری مجدد مالک طی سال 1388 مبلغ 

74,000 ریال باشد و مالک هیچ گونه برداشتی طی سال مذکور نداشته، درآمد مؤسسه در سال 1388 را محاسبه کنید. 

6 ـ اطالعات زیر در مورد مؤسسۀ سبحان در پایان سال مالی 1387 در دست است: 
وجوه نقد              170,000 ریال 
حساب های دریافتنی                  120,000 ریال

اسناد دریافتنی               80,000 ریال
حساب های پرداختنی             90,000 ریال
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اسناد پرداختنی             80,000 ریال
وسایل نقلیه              ٢٣0,000 ریال
اثاثۀ اداری                           160,000 ریال
سرمایه              590,000 ریال

مطلوب است تهیه ترازنامۀ مؤسسه سبحان در پایان سال مالی 1٣8٧. 

٧ ـ جمع دارایی های مؤسســه شــهاب در پایان ســال 1٣88 مبلغ 1,٤60,000 ریال و ســرمایه آن مبلغ 800,000 ریال است. 
مجموع بدهی های مؤسسه در پایان سال مذکور چه قدر است؟ 

8 ـ اطالعات زیر در مورد مؤسسۀ سپهر در پایان سال مالی 1٣8٧ در دست است: 
وجوه نقد         1٢8,000 ریال
حساب های دریافتنی        8٤0,000 ریال
اسناد دریافتنی                      600,000 ریال
حساب های پرداختنی        5٧0,000 ریال
اسناد پرداختنی        ٣00,000 ریال
اثاثۀ اداری         ٢60,000 ریال

سرمایه          ؟  
مطلوب است محاسبۀ سرمایه و تهیه ترازنامه  مؤسسۀ سپهر در پایان سال مالی 1٣8٧. 
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  مسائل  

1 ـ اطالعات زیر از ماندۀ حساب های دفتر کل مؤسسه عدالت در پایان سال 1٣86 استخراج شده است: 
9٧0,000 ریال درآمد ارائه خدمات   
٢٤0,000 ریال درآمد اجاره    
٤80,000 ریال هزینۀ حقوق                  
٢60,000 ریال هزینۀ آب و برق   
180,000 ریال هزینۀ تلفن    

٤0,000 ریال هزینه های متفرقه   
مطلوب است تهیۀ صورت سود و زیان مؤسسۀ عدالت برای سال مالی منتهی به پایان اسفند ماه 1٣86. 

٢ ـ اطالعات زیر در مورد مؤسسه خدماتی حمیدي در دست است:

ماندۀ حساب سرمايۀ مؤسسه در ابتداي سال 1388
سرمايه گذاري مجدد صاحب مؤسسه در ارديبهشت ماه سال 1388

برداشت صاحب مؤسسه در مهر ماه سال 1388
برداشت صاحب مؤسسه در دي ماه سال 1388

سود خالص سال 1388

8,500,000
1,500,000
800,000
250,000

3,200,000
با توجه به اطالعات فوق، صورت حســاب ســرمایۀ مؤسسۀ حمیدي برای سال مالی منتهی به پایان اسفند ماه 1٣88 را تنظیم 

کنید. 
٣ـ  با توجه به اطالعات زیر که در پایان ســال 1٣86 از دفاتر مؤسســۀ تابان استخراج گردیده است، ترازنامۀ مؤسسۀ تابان در 

پایان سال 1٣86 را تهیه نمایید: 
مؤسسۀ تابان 
تراز آزمايشي 

در تاريخ 1386/12/29
ماندۀ بستانكارماندۀ بدهكارنام حساب

248,000صندوق 
372,000حساب هاي دريافتني

210,000اسناد دريافتنی
246,000اثاثۀ اداری

334,000وسايل نقلیه
326,000حساب هاي پرداختني

147,000اسناد پرداختني 
937,000سرمايه
1,410,0001,410,000جمع 
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٤ ـ تراز آزمایشی مؤسسه خاوران در پایان سال 1٣8٧ به صورت زیر مي باشد: 
مؤسسۀ خاوران

تراز آزمايشي )اصالح شده(
در تاريخ 1387/12/30

ماندۀ بستانكارماندۀ بدهكارنام حساب
420,000وجوه نقد 

340,000حساب هاي دريافتني
230,000اسناد دريافتنی

320,000اثاثه اداری
270,000وسايل نقلیه

310,000حساب هاي پرداختني
140,000اسناد پرداختني کوتاه مدت

200,000اسناد پرداختني بلندمدت
470,000سرمايه
60,000برداشت

998,000درآمد ارائۀ خدمات
260,000هزينۀ حقوق

110,000هزينۀ تعمیرات
60,000هزينه آب و برق

48,000هزينه اجاره
2,118,0002,118,000جمع 

مطلوب است تهیۀ صورت سود و زیان مؤسسۀ خاوران برای سال مالی منتهی به پایان اسفند ماه 1٣8٧. 
5 ـ با توجه به اطالعات ســؤال قبل، در صورتی که ســرمایه گذاری مجدد مالک طی ســال 1٣8٧ مبلغ ٢00,000 ریال بوده 

باشد، صورت حساب سرمایه مؤسسۀ خاوران برای سال مالی منتهی به پایان اسفند ماه 1٣8٧ را تهیه نمائید. 
6 ـ با توجه به اطالعات سؤال ٤ و 5، ترازنامۀ مؤسسه خاوران در پایان اسفند ماه 1٣8٧ را تهیه نمائید. 

٧ ـ تراز آزمایشی مؤسسه شكوفه در پایان سال 1٣88 به صورت زیر است: 
مؤسسۀ شکوفه 

تراز آزمايشي )اصالح شده(
در تاريخ 1388/12/29

ماندۀ بستانكارماندۀ بدهكارنام حساب
374,000وجوه نقد 

195,000حساب هاي دريافتني
246,000اسناد دريافتنی

187,000اثاثۀ اداری
410,000زمین

364,000حساب هاي پرداختني
230,000اسناد پرداختني 

720,000سرمايه
70,000برداشت

880,000درآمد ارائه خدمات
408,000هزينۀ حقوق

72,000هزينۀ آب و برق
140,000هزينۀ اجاره

92,000هزينه های متفرقه 
2,194,0002,194,000جمع 
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مطلوب است:
الف( تهیۀ صورت سود و زیان مؤسسۀ شكوفه برای سال مالی منتهی به پایان اسفند ماه 1٣88

ب( تهیۀ صورت حســاب ســرمایه برای سال مالی منتهی به پایان اسفند ماه 1٣88 ، با این فرض که هیچگونه سرمایه گذاری 
مجدد طی دوره انجام نشده باشد. 

ج( تهیۀ ترازنامه مؤسسۀ شكوفه در پایان سال 1٣88
8 ـ تراز آزمایشی مؤسسۀ شفق در پایان سال 1٣86 به صورت زیر مي باشد: 

مؤسسۀ شفق 
تراز آزمايشي )اصالح شده(

در تاريخ 1386/12/29
ماندۀ بستانكارماندۀ بدهكارنام حساب

298,000صندوق 
376,000حساب هاو اسناد دريافتني

182,000اثاثه اداری 
222,000وسايل نقلیه 

426,000حساب ها و اسناد پرداختني
770,000سرمايه
37,000برداشت

487,000درآمد ارائه خدمات
247,000هزينۀ حقوق

72,000هزينۀ آب و برق
67,000هزينۀ تلفن 

182,000هزينه های اجاره 
1,683,0001,683,000جمع 

مطلوب است:
الف( تهیۀ صورت سود و زیان مؤسسۀ شفق برای سال مالی منتهی به پایان اسفند ماه 1٣86 

ب( تهیۀ صورت ســرمایه برای ســال مالی منتهی به پایان اسفند ماه 1٣86، با این فرض که طی سال 1٣86 مبلغ ٧0,000 ریال 
سرمایه گذاری مجدد انجام شده باشد. 

ج( تهیۀ ترازنامه مؤسسۀ شفق در پایان سال 1٣86

9 ـ آقای احمدی در ابتدای آذر ماه سال 1٣89 مؤسسۀ احمدی را تأسیس نمود. رویدادهای موجود در صفحۀ بعد طی سال 
مذکور در این مؤسسه اتفاق افتاده است: 
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درتاریخ 1389/9/1 آقای احمدی مبلغ 240,000 ریال بابت ســرمایۀ اولیۀ مؤسســه به صورت نقد به صندوق مؤسســه واریز 
نمود. 

درتاریخ 1389/9/24 مبلغ 24,000  ریال به صورت قرض از شرکت الف و 9,000 ریال از شرکت ج دریافت شد.
درتاریخ 1389/10/2 مبلغ 36,000  ریال به صورت قرض به شرکت  ب داده شد.

درتاریخ1389/10/3 مبلغ 17,000 ریال از وجه قرض داده شده به شرکت ب دریافت شد.
درتاریــخ 1389/12/2 آقای احســانی مبلــغ 34,000 ریال وجه نقد و مقــداری اثاثۀ اداری به مبلــغ 18,000 ریال  به عنوان 

سرمایه گذاری مجدد وارد مؤسسه نمود. 
درتاریخ 1389/12/4 مبلغ 21,000 ریال اثاثۀ اداری به صورت نسیه خریداری شد. 

درتاریخ 1389/12/21 یك دستگاه خودرو به مبلغ 104,000 ریال به صورت نقد خریداري شد.
درتاریخ1389/12/28 مبلغ 15,000 ریال از قرض دریافت شده از شرکت الف پرداخت شد. 

مطلوب است:
الف( ثبت رویدادها در دفتر روزنامه

 T ب( انتقال اقالم از دفتر روزنامه به دفتر کل به شکل
ج( ثبت رویدادهای 1389/9/24 و 1389/12/28 در دفتر معین حساب های پرداختنی

د( تهیۀ تراز آزمایشي در پایان اسفند ماه 1389
هـ( تهیۀ ترازنامه در پایان اسفند ماه 1389

10 ـ اطالعات زیر از مؤسسۀ سحاب در سال 1389 در دست است: 
درتاریخ 1389/1/25، واریز 426,000 ریال به صندوق مؤسسه بابت سرمایه اولیه 

درتاریخ 1389/5/2، پرداخت 12,000 ریال قرض به شرکت نگین 
درتاریخ 1389/6/1، دریافت 17,400 ریال قرض از مؤسسۀ پیام

درتاریخ 1389/12/2، خرید مقداری اثاثه اداری به مبلغ 98,000 ریال که 67,000 ریال آن به صورت نقد پرداخت شــد و 
مقرر شد که بقیه آن ظرف 2 ماه آینده پرداخت شود. 

درتاریخ 1389/12/3، خرید دو دستگاه خودرو، هر کدام به مبلغ 84,000 ریال به صورت نقد. 
درتاریخ 1389/12/27، پرداخت 14,000 ریال از بدهی به مؤسسه پیام.

مطلوب است:
الف( ثبت رویدادها در دفتر روزنامه

 T ب( انتقال اقالم از دفتر روزنامه به دفتر کل به شکل
ج( تهیۀ تراز آزمایشي در پایان اسفند ماه 1389

د( تهیۀ ترازنامه در پایان اسفند ماه 1389
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همانطور که قباًل نیز بیان گردید، در ترازنامه عموماً دارایي ها به ترتیب ســرعت تبدیل شــدن به وجه نقد و بدهیها براســاس 
زمان سررســید طبقه بندي و گزارش مي شوند. بنابراین دارایي هایي که زودتر به وجه نقد تبدیل مي شوند ابتدا نوشته مي شوند و 
پس از آن دارایي هاي دیگر که دیرتر به وجه نقد تبدیل مي شوند، گزارش مي گردند. همچنین بدهیهائي که موعد سررسید آنها 
زودتر است اول نوشته مي شوند و بعد از آنها بدهي هایي که سررسیدشان دیرتر است آورده مي شوند. لذا براساس استانداردهای 
حســابداری، ترازنامه باید به شكل »طبقه بندی شده« تنظیم شــود. در ترازنامه طبقه بندی شده، دارایی ها به دو دسته دارایی های 
جاری و دارایی های غیرجاری یا بلندمدت طبقه بندی مي شوند. بدهی های مؤسسه نیز به دو دسته بدهی های جاری و بدهی های 

بلند مدت طبقه بندی مي شوند. در زیر یک نمونه ترازنامه طبقه بندی شده ارائه شده است. 

شركت   …
ترازنامه

در تاريخ 12/29/××13
دارايي هاي جاري:

وجه نقد                           ×××
حساب هاي دریافتني            ×××
اسناد دریافتنی کوتاه مدت     ×××

جمع دارایي هاي جاري                                  ×××
دارايي هاي غير جاري:

زمین                              ×××
ساختمان                         ×××
وسایل نقلیه                      ×××

جمع دارایي هاي غیر جاري                       ×××
جمع كل دارايي ها                  ×××

بدهي هاي جاري:
حساب هاي پرداختني           ×××

اسناد پرداختني کوتاه مدت     ×××
جمع بدهیهاي جاري                             ×××

بدهي هاي بلند مدت:
اسناد پرداختني بلند مدت        ××× 

جمع بدهي ها                                                 ×××

سرمايه                                               ×××

جمع بدهي ها و سرمايه                                     ×××

مطالعه آزاد
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سابداری شمارهٔ 1ــ نحوهٔ ارائه صورتهای مالی
استانداردح

ت سهامی عام نمونه
شرك

ترازنامه
در تاريخ 29 اسفند ماه 2×13

ی ها
داراي

ت
يادداش

13×2/12/29
13×1/12/29

ی ها و حقوق صاحبان سهام
بده

ت
يادداش

13×2/12/29
13×1/12/29

ی:
ی جار

ها ی 
داراي

موجودی نقد
سرمایه گذاری های کوتاه مدت

ها و اسناد دریافتنی تجاری حساب 
سایر حساب ها و اسناد دریافتنی

موجودی مواد و کاال
ش پرداخت ها

سفارشات و پی
های جاری نگهداری شده برای  شدارایی 

فرو
جمع دارایی های جاری

ی:
ی غيرجار

ی ها
داراي

دارایی های ثابت مشهود
دارایی های نامشهود

سرمایه گذاری های بلندمدت
سایر دارایی ها

ی
ی غيرجار

ی ها
جمع داراي

ها جمع دارایی 

ل
ميليون ريا

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

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

_________
............

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

ل
ميليون ريا

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

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

_________
............

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

ی:
ی جار

ی  ها
بده

حساب ها و  اسناد پرداختنی تجاری
سایر حساب ها و اسناد پرداختنی

ش دریافت ها
پی

ذخیره مالیات
سود سهام پرداختنی

تسهیالت مالی دریافتنی

بدهی های مرتبط بــا دارایی های غیرجاری 
ش

نگهداری شده برای فرو
جمع بدهی های جاری

ی:
ی غيرجار

ی ها
ی ها

بده
حساب ها و اسناد پرداختنی بلندمدت

تسهیالت مالی دریافتنی بلندمدت

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
جمع بدهی های غیرجاری

حقوق صاحبان سهام:
تمام پرداخت  شده(سرمایه )×× ســهم ××× ریالی 

اندوخته قانونی
سایر اندوخته ها

سود )زیان( انباشته
جمع حقوق صاحبان سهام

جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام

ل
ميليون ريا

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

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

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

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

ل
ميليون ريا

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

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

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

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

ت.
ت های مالی اس

ک صور
ت ... تا ... جزء الینف

ت های توضیحی  ... تا ... مندرج در صفحا
یادداش
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استانداردحسابداری شمارهٔ 1ــ نحوهٔ ارائه صورتهای مالی
شركت سهامی عام نمونه

صورت سود و زيان
برای سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 2×13

سال 2×13يادداشت
ميليون ريال ميليون ريال 

سال 1×13
ميليون ريال

فروش خالص/ درآمد حاصل از ارائه خدمات 
کسر می شود:

   بهای تمام شده کاالی فروش رفته/ خدمات ارائه شده
   سود )زیان( ناخالص

کسر می شود:
   هزینه های فروش، اداری و عمومی

   خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی

سود )زیان( عملیاتی
اضافه )کسر( می شود:

   هزینه های مالی
   خالص سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی

سود )زیان( عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
مالیات بردرآمد

سود )زیان( عملیات در حال تداوم
سود )زیان( عملیات متوقف شده قبل از مالیات

اثر مالیاتی

سود خالص

)............(
............

)............(
............

............
)............(

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

)............(
............

)............(
............

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

............
)............(
............

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

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

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

)............(
............

)............(
............

)............(
............

)............(
............
............
............

)............(
............
............

)............(
............
............

گردش حساب سود )زيان( انباشته
سود خالص )زیان(

سود )زیان( انباشته در ابتدای سال
تعدیالت سنواتی

سود )زیان( انباشته در ابتدای سال ـ تعدیل شده
سود قابل تخصیص

تخصیص سود:
   اندوخته قانونی
   سایر اندوخته ها

   سود سهام پرداختنی
 

سود )زیان( انباشته در پایان سال

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

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

)............(
)............(
)............(

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

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

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

)............(
............

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

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

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

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

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

)............(
)............(
)............(
)............(
............

از آنجا که اجزای سود و زیان جامع محدود به سود )زیان( سال و تعدیالت سنواتی است، صورت سود و زیان جامع ارائه نشده  است.
یادداشت های توضیحی ... تا .. مندرج در صفحات ... تا ...، جزء الینفک صورت های مالی است.
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با توجه به تراز آزمایشــي مؤسســۀ خدماتی بهار، که در فصل ٣ ارائه گردید، ترازنامۀ طبقه بندی شــده مؤسسۀ بهار در پایان 
سال 1٣88 به صورت زیر  می باشد. 

مؤسسۀ خدماتی بهار 
ترازنامه

در تاريخ 1388/12/29
دارايي هاي جاري:

وجه نقد                           224,000
حساب هاي دریافتني            140,000
اسناد دریافتنی کوتاه مدت     120,000

جمع دارايي هاي جاري
   484,000                                                        

دارايي هاي غير جاري:
زمین                              400,000
وسایل نقلیه                      280,000

جمع دارایي هاي غیر جاري                          680,000

جمع كل دارايي ها                          1,164,000

بدهي هاي جاري:
حساب هاي پرداختني                110,000

اسناد پرداختني کوتاه مدت    80,000
جمع بدهیهاي جاري                                  190,000

بدهي هاي بلند مدت:
اسناد پرداختني بلند مدت                     140,000 

جمع  بدهي ها                                   330,000

سرمايه                                            834,000
جمع بدهي ها و سرمايه                    1,164,000

اکنون هریک از طبقات اقالم منعكس در ترازنامه تشریح مي شود. 
 دارايي هاي جاري

       دارایي هاي جاري عبارت اســت از موجودي نقد و ســایر دارایي هایي که به طور معقول انتظار مي رود ظرف یک سال، به وجه 
نقد تبدیل شــود، به فروش رود یا به مصرف برسد. موجودي نقد، ســرمایه گذاریهاي کوتاه مدت، حساب هاي دریافتني، اسناد دریافتني 
کوتاه مدت، موجودي هاي کاال و پیش پرداختها نمونه هایي از اقالم دارایي هاي جاري هستند. اقالم دارایي هاي جاري معمواًل به ترتیب 

کاهش نقدینگي در ترازنامه طبقه بندي مي شوند.
 دارايي هاي غير جاري

       دارایي هاي غیر جاري به اقالمي از دارایي گفته مي شود که مؤسسه قصد نگهداري و استفادۀ از آنها را براي سال هاي متمادي 
دارد، مانند زمین، ســاختمان، اثاثۀ اداري، وسایل نقلیه و اسناد دریافتني بلندمدت. دارایي هاي غیر جاري را دارایي هاي ثابت یا بلندمدت 
نیز مي گویند. دارایي هایي که در یک مؤسسه جاري تلقي مي شوند ممکن است در مؤسسۀ دیگري جزء دارایي هاي غیر جاري طبقه بندي 
گردند. مثاًل یک خودرو سواري در یک شرکت تولید سیمان جزء دارایي هاي غیر جاري و در یک شرکت تولید خودرو به مثابۀ محصول 

آن، جزء دارایي هاي جاري طبقه بندي مي شود.
 بدهي هاي جاري 

       بدهي هاي جاري تعهداتي هستند که انتظار مي رود حد اکثر طي یک سال آتي از محل دارایي هاي جاري یا ایجاد بدهي جاري 
دیگر تسویه یا بازپرداخت شوند. بدهي هاي جاري معمواًل به ترتیبي که تسویه خواهند شد در ترازنامه طبقه بندي مي شوند. حساب هاي 

پرداختني، اسناد پرداختني کوتاه مدت، پیش دریافت ها و مالیات پرداختني نمونه هایي از بدهي هاي جاري هستند.
 بدهي هاي بلند مدت   

       بدهي هاي بلند مدت تعهداتي هســتند که انتظار نمي رود طي یک ســال از محل دارایي هاي جاري یا ایجاد بدهي جاري دیگر 
تسویه یا بازپرداخت شوند. اوراق قرضه پرداختني و اسناد پرداختني بلند مدت نمونه هائي از بدهي هاي بلند مدت هستند.
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فصل چهارم 
عملیات حسابداری در مؤسسات بازرگانی 

 اهداف رفتاری :
           پس از مطالعه اين فصل از فراگير انتظار مي رود كه :

1 ـ ثبت رویدادهای مالی در مؤسسات بازرگانی را انجام دهد.
٢ ـ ثبت خرید و فروش کاال در مؤسسات بازرگانی را انجام دهد. 

٣ ـ انواع تخفیفات خرید و فروش را بشناسد.
٤ـ نحوه محاسبه و ثبت انواع تخفیفات خرید و فروش را در دفاتر حسابداری انجام دهد. 

5 ـ انواع برگشت کاال را بشناسد.
6ـ نحوه ثبت انواع برگشت کاال را در دفاتر حسابداری انجام دهد. 

٧ ـ روش های ثبت و نگه داری و کنترل موجودی های کاال در مؤسسات بازرگانی را انجام دهد. 
8 ـ اثر تغییرات موجودی کاال بر سود مؤسسه را انجام دهد. 

9 ـ نحوۀ تنظیم گزارش های مالی مربوط به خرید و فروش کاال در مؤسسات بازرگانی را انجام دهد. 

در فصول قبل با انجام عملیات مالی در مؤسســات خدماتی آشــنا شدید. در این فصل، نحوۀ ثبت و گزارشگری رویدادهای 
مالی در مؤسســات بازرگانی تشریح مي شــود. همانطور که در فصل اول این کتاب بیان گردید، مؤسسات بازرگاني مؤسساتي 
هســتند که به منظور کســب سود به خرید و فروش کاال اشــتغال دارند. به طور معمول، در مؤسسات بازرگانی به  کاالي مورد 
مبادله تغییر شــكل داده نمي شود، به همین جهت، عملیات حسابداری آنها با مؤسسات خدماتی و تولیدی متفاوت است. در این 
فصل عملیات حســابداری خرید و فروش و انواع تخفیفات و برگشــت کاال مورد بررســی قرار مي گیرد. در پایان نیز اصول و 

روش های نگهداری و ارزیابی موجودی کاال مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. 

 روش های نگه داری و كنترل موجودی كاال 
براي ثبت عملیات مالي مربوط به موجودي های کاال دو سیستم ثبت حسابداری وجود دارد. 

الف( روش )سیستم( ثبت دائمي
ب( روش )سیستم( ثبت ادواري

در زیر هرکدام از این سیستم ها تشریح مي گردد.

 روش ثبت دائمی موجودی کاال 
در روش ثبت دائمي، کاالهاي خریداري شــده در طول دورۀ مالي به حســاب موجودي کاال بدهكار مي شود و هنگامي که 
کاالیي فروخته شد، بهاي تمام شده آن از حساب موجودي کاال خارج مي گردد. به عبارت دیگر در سیستم ثبت دائمی، هنگام 
خرید کاال، حســاب موجودي کاال بدهكار مي شــود و هنگام فروش کاال، عالوه بر ثبت مربــوط به فروش یک ثبت دیگر نیز 
بابت کاهش موجودي در دفاتر ثبت مي گردد. به این ترتیب که حســاب بهاي تمام شــده کاالي فروش رفته بدهكار و حساب 
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موجودي کاال بســتانكار مي شود. لذا در هر زمان ماندۀ حســاب موجودي کاال در دفاتر، میزان موجودي هاي کاالي مؤسسه را 
نشان مي دهد.

 به همین ســبب اســت که در این سیســتم میزان موجودي کاال و همچنین بهاي تمام شده کاالي فروش رفته در هر لحظه از 
سال از روي دفاتر قابل تعیین است. با وجود این در صورت استفاده از این سیستم در پایان هر سال مالي مقدار موجودي کاالي 
پایان دوره نیز شمارش مي شود تا از ثبت هاي حسابداري طي دوره اطمینان حاصل گردد. نحوه ثبت حسابداري مطابق با سیستم 
ثبت دائمي را در دروس بعدي خواهید آموخت. در ادامۀ این فصل، نحوۀ تعیین بهاي )قیمت(  تمام شــدۀ موجودي هاي کاالي 
پایان دوره و کاالي فروش رفته بر اســاس روش هاي مختلف )در صورت اســتفاده از سیستم ثبت ادواري موجودي هاي کاال ( 

مورد بررسي قرار مي گیرد.

در سيســتم ثبت دائمی، هنگام خريد كاال، حساب موجودي كاال بدهکار مي شود. در 
اين سيستم، هنگام فروش كاال، عالوه بر ثبت مربوط به فروش، حساب بهاي تمام شده 

كاالي فروش رفته بدهکار و حساب موجودي كاال بستانکار مي شود.

 روش ثبت ادواری موجودی كاال 
در سیســتم ثبت ادواری موجودی کاال، هنگام خرید کاال، حســاب خرید بدهكار مي شــود و هنگام فروش کاال، کاهش 
موجودي در دفاتر ثبت نمي گردد. لذا در این سیســتم تعیین مقدار موجودي کاال طي ســال از روي دفاتر امكان پذیر نمي باشد 
بلكه هر موقع که الزم باشــد مقدار موجودي کاال و  بهاي تمام شــدۀ کاالي فروش رفته تعیین شــود، باید ابتدا مقدار موجودي 
کاالي پایان دوره تعیین شود ، سپس مبلغ موجودي کاالي پایان دوره از مجموع موجودي کاالي اول دوره و خریدهاي دوره 
کســر گردد تا بهاي تمام شــدۀ کاالي فروش رفته مشخص گردد. موجودي کاال در پایان هر دوره مالي، بطور طبیعي موجودي 

کاالي ابتداي دورۀ بعد است. 
ثبت های حسابداری را که تا کنون در این فصل در مورد رویدادهاي مالي مربوط به خرید و فروش کاال بیان گردیده است 
با روش ادواري موجودی کاالســت. نحوۀ ثبت رویدادهاي مالي مربوط به خرید و فروش کاال با روش دائمي در ســایر دروس 

حسابداري مورد بحث قرار خواهد گرفت.  

در سيستم ثبت ادواری موجودی كاال، هنگام خريد كاال، حساب خريد بدهکار مي شود 
و هنــگام فروش كاال، كاهش موجودي در دفاتر ثبت نمي گردد. لذا در اين سيســتم 

تعيين مقدار موجودي كاال طي سال از روي دفاتر امکان پذير نيست. 

 حساب خريد 
حســاب خرید حســابی اســت که در روش ادواري موجودی کاال برای ثبت کاالهای خریداری شــده مورد اســتفاده قرار 
می گیرد. الزم به تأکید اســت که در حســاب خرید، فقط کاالهایی ثبت می شــود که به منظور فروش خریداری شــده اند. اگر 
کاالیی به منظور فروش خریداری نشــده باشــد، نباید در حساب خرید ثبت شود. در روش ادواری، هنگام خرید کاال، »حساب 

خرید« بدهكار و  چنانچه خرید نسیه باشد، حساب هاي پرداختني و اگر خرید نقدي باشد، حساب صندوق بستانكار مي شود.
خريد

↑ بدهكار
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 ثبت حساب های خريد 
      همان طور که در قســمت فوق بیان گردید، در روش ادواري هنگام خرید کاال، »حســاب خرید« بدهكار و  حساب وجه 
نقد )و اگر خرید نســیه باشد، حساب هاي پرداختني( بستانكار مي شود. برای تشریح نحوۀ ثبت خرید کاال به مثال های زیر توجه 

نمائید: 

مثال 1 : مؤسســۀ بازرگاني حمیدي در تاریخ 81/٢/8 مبلــغ ٢,٣00,000 ریال کاال به صورت نقد خریداري کرد. 
نحوۀ ثبت رویداد فوق در دفتر روزنامۀ مؤسسۀ حمیدي به صورت زیر است:

دفــتر روزنامه                                           صفحه:
شمارۀ سند 
حسابداري

شــــــرحتاریخ

ف
عط

بستانكاربدهكار

خريدکاال81/2/8
 صندوق

بابت خريد کاال به صورت نقد.

2,300,000
2,300,000

مثال ٢ : مؤسسۀ بازرگاني حمیدي در تاریخ 81/٢/15 مبلغ 1,٧00,000 ریال کاال به صورت نسیه خریداري کرد. نحوۀ ثبت 
رویداد فوق در دفتر روزنامۀ مؤسسۀ حمیدي به صورت زیر است:

دفــتر روزنامه                  صفحه:  
شمارۀ سند 
حسابداري

شــــــرحتاریخ

ف
عط

بستانكاربدهكار

خريدکاال81/2/15
 حساب هاي پرداختني

بابت خريد کاال به صورت نسیه.

1,700,000
1,700,000

مثال ٣ : مؤسســۀ بازرگاني حمیدي در تاریخ 81/٢/٢٤ مبلغ 840,000  ,2 ریال کاال خریداري کرد و مبلغ 1,200,000 
ریال آن را نقداً پرداخت نمود. نحوۀ ثبت رویداد فوق در دفتر روزنامۀ مؤسسۀ حمیدي به صورت زیر است:

   دفــتر روزنامه                              صفحه:  
شمارۀ سند 
حسابداري

شــــــرحتاریخ

ف
عط

بستانكاربدهكار

خريد81/2/24
 صندوق

 حساب هاي پرداختني
بابت خريد کاال به صورت نقد و نسیه.

2 ,  840,000
1,200,000
1,  640,000
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 پرداخت وجه خريدهای نسيه 
اگر خریدار کاالیی را به صورت نســیه خریداری نماید، در تاریخ تعیین شــده باید وجه مورد نظر را به فروشــنده پرداخت 
نماید. در این صورت »حســاب های پرداختنی« بدهكار و »حســاب وجوه نقد« یا »صندوق« بســتانكار می شود. برای تشریح این 
موضــوع فرض کنید که مؤسســۀ بازرگانی حمیدی وجه خرید نســیۀ مــورخ 81/٢/15 به مبلغ 1,٧00,000 ریــال را در تاریخ 

81/٣/1٤ پرداخت کرده باشد. این رویداد به صورت زیر در دفتر مؤسسۀ بازرگانی حمیدی ثبت می شود: 

       دفــتر روزنامه                  صفحه:  
شماره سند 
حسابداري

شــــــرحتاریخ
ف

بستانكاربدهكارعط

حساب هاي پرداختني 81/3/14
  صندوق 

بابت پرداخت وجه کاالی خريداری شده در 15 
ارديبهشت.

1,700,000
1,700,000

در روش ادواري هنگام خريد كاال، »حساب خريد« بدهکار مي شود.

هزینۀ حمل کاالی خریداری شده: 
مطابق اســتانداردهای حســابداری هزینه حمل کاالی خریداری شــده نیز باید به عنوان بخشــی از بهای تمام شــده کاالی 

خریداری شده درنظر گرفته شود. هزینه حمل کاالی خریداری شده باید تحت عنوان حساب ها به همین نام ثبت گردد. 
مثال: مؤسســۀ بازرگانی حمیدی در تاریخ 81/٢/٢5 مبلغ 1٢5,000 ریال بابت هزینه حمل کاالی خریداری شــده پرداخت 

کرد. نحوۀ ثبت این رویداد در دفتر روزنامۀ مؤسسه حمیدی به صورت زیر است. 
    

شمارۀ سند 
حسابداري

شــــــرحتاریخ

ف
عط

بستانكاربدهكار

هزينه حمل کاالی خريداری شده 81/2/25
                 صندوق

بابت پرداخت هزينه حمل
کاالی خريداری شده

125,000
125,000

 انواع تخفيفات و برگشت از خريد كاال و نحوۀ ثبت آن  
در عرف تجاری، فروشندگان به دالیل مختلفی ممكن است برای خریداران تخفیف در نظر بگیرند. به طور کلی تخفیفات 

خرید به یكی از انحاي زیر است: 
1 ـ تخفیف تجاری

تخفیف تجاری عبارت است از کاهش در قیمت کاال نسبت به قیمت رایج آن که از جانب فروشنده به خریدار داده می شود 
و معموالً  به صورت درصدی از قیمت کاال تعیین می شود. فروشندگان به دالیل مختلفی ممكن است به خریداران کاالهای خود 
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تخفیف اعطا نمایند، اما باید یادآور شــد که تخفیف تجاری معموالً برای خریدهای عمده در نظر گرفته مي شــود. البته تخفیفی 
که براثر چانه زنی خریدار در نظر گرفته مي شود نیز نوعی تخفیف تجاری است که به آن تخفیف توافقی نیز می گویند. تخفیف 
تجاری معموالً در فاکتور لحاظ مي شــود ولي اثرات آن در دفاتر حســابداری ثبت نمی گردد. برای تشریح این موضوع به مثال 

زیر توجه نمایید. 
مثال٤: مؤسســۀ بازرگاني حمیدي در تاریخ 81/٢/٢8 تعداد 80 دســتگاه تلویزیون از شــرکت بازرگانی صبا به صورت نقد 
خریداری کرد. شــرکت بازرگانی صبا قیمت هر دســتگاه تلویزیون را ٢٤8,000 ریال اعالم کرده است لیكن به خریدارانی که 

بیشتر از ٤0 دستگاه تلویزیون خریداری نمایند، پنج درصد تخفیف اعطا مي نماید. 
بنابراین، قیمت هر دستگاه از تلویزیون های خریداری شده تــــوسط مؤسسۀ بازرگاني حمیدي ٢٣5,600 ریــال  )1٢٤00 
= 5% × ٢٤8,000 بنابراین، ٢٣5600 = 1٢٤00 - ٢٤8,000( محاسبه گردید. با توجه به این تخفیف، مبلغ 80 دستگاه تلویزیون 
مذکور 000,   8٤8   ,   18 ریال اســت )80 × ٢٣5600( که با چانه زنی به عمل آمده توســط مدیر مؤسسۀ بازرگاني حمیدي، برای 
تلویزیون های مزبور کاًل 8٤0,000  ,   18 ریال توسط مؤسسه به شرکت بازرگانی صبا پرداخت شد. این رویداد به صورت زیر در 

دفتر روزنامۀ مؤسسه حمیدي ثبت مي گردد
      دفــتر روزنامه                              صفحه:  

شمارۀ سند 
فشــــــرحتاریخحسابداري

بستانكاربدهكارعط

خريدکاال81/2/28
  صندوق

بابت خريد کاال به صورت نقد.

18,   840,000
18,   840,000

همان طور که مالحظه مي شــود، اثرات تخفیف تجاری در دفاتر حســابداری مؤسسه ثبت نمی گردد. البته می توان در شرح 
سند حسابداری و دفتر روزنامه این تخفیف را توضیح داد. 

تخفيف تجاری معموالً برای خريدهای عمده در نظر گرفته مي شود. 
تخفيف تجاری معموالً در فاكتور لحاظ می شود و اثرات آن در دفاتر حسابداری ثبت 

نمی گردد. 

2 ـ تخفیف بابت معیوب بودن کاال و برگشت بخشی از کاالی خریداری شده
پس از خرید کاال، ممكن اســت مشــخص شود که بخشی از کاالی خریداری شــده بنا به دالیلی مانند معیوب بودن کاال، 
آسیب دیدگی قبل از دریافت کاال یا عدم مطابقت کاال یا نمونه فاقد کیفیت مورد توافق بین  خریدار و فروشنده است. برای مثال 
ممكن است مؤسسه ای مقداری پارچه خریداری کرده و پس از خرید و انتقال آن به مؤسسه متوجه شود که بخشی از پارچه ها 

دارای زدگی است و یا رنگ آمیزی آن مناسب نیست. 
در این حالت خریدار مي تواند تمام یا بخشــی از کاالی معیوب را به فروشــنده برگشــت دهد و یا بابت آن تخفیفی از فروشنده 
دریافــت نمایــد. به تخفیفی که در این موارد منظــور مي گردد » تخفیف بابت عیب« مي گویند. در دفاتر خریدار، برگشــت کاال و 
تخفیف بابت عیب هر دو در یک حساب  به نام »برگشت از خرید و تخفیفات« در دفاتر خریدار ثبت می شود، با این توضیح که اگر 
برگشــت کاال به علت عیب نیز نباشــد، جهت ثبت آن از همین حساب )برگشت از خرید و تخفیفات( استفاده مي شود. الزم به ذکر 
است که ماهیت حساب )برگشت از خرید و تخفیفات( بستانكار می باشد. برای تشریح این موضوع به مثال صفحه بعد توجه نمایید: 
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مثــال5: مؤسســۀ بازرگاني حمیدي در تاریــخ 1٣81/٣/1٢  مبلغ ٧00,000,   18 ریال پارچه از شــرکت بازرگانی 
شكوه به صورت نسیه خریداری کرد. پس از انتقال پارچه ها به مؤسسۀ بازرگاني حمیدي، مسئول کنترل کیفیت متوجه شد که 
بخشی از پارچه ها دارای زدگی است. بنابراین ضمن مذاکره با مسئولین شرکت بازرگانی شكوه، در تاریخ 1٣81/٣/16  معادل 
9٣5,000 ریال از پارچه به فروشنده برگشت داده شد و ٤80,000 ریال نیز بابت معیوب بودن بخشی از پارچه ها تخفیف در نظر 

گرفته شد. این رویدادها به صورت زیر در دفتر روزنامۀ مؤسسۀ حمیدي ثبت مي گردد:

 دفــتر روزنامه                              صفحه:  
شمارۀ سند 
حسابداري

شــــــرحتاریخ
ف

عط
بستانكاربدهكار

خريد81/3/12
 حساب های پرداختنی 

بابــت خريد کاال به صورت نســیه از شــرکت 
بازرگانی شکوه.

18,700,000
18,700,000

حساب های پرداختنی 81/3/16
 برگشت از خريد و تخفیفات 

بابت معیوب بودن و برگشت قسمتی از پارچه های 
خريداری شده از شرکت بازرگانی شکوه

1,415,000
1,415,000

٤80,000 + 9٣5,000 = 1٤15,000
مثال6: مؤسســۀ بازرگاني حمیــدي در تاریخ 81/٣/18 مبلــغ ٧,٤60,000 ریال کاال از شــرکت بازرگانی ندا به 
صورت نســیه خریداری کرد. در تاریخ 81/٣/٢٣ معادل 1,119,000 ریال از کاالی خریداری شــده به فروشــنده برگشت داده 

شد. این رویدادها به صورت زیر در دفتر روزنامۀ مؤسسۀ حمیدي ثبت مي گردد:
     دفــتر روزنامه                              صفحه:  

شمارۀ سند 
حسابداري

شــــــرحتاریخ

ف
عط

بستانكاربدهكار

خريد81/3/18
 حساب های پرداختنی 

بابت خريد کاال به صورت نســیه از شرکت بازرگانی 
ندا.

7,460,000
7,460,000

حساب های پرداختنی 81/3/23
برگشت از خريد و تخفیفات 

بابت برگشــت قســمتی از کاالی خريداری شده از 
شرکت بازرگانی ندا 

1,119,000
1,119,000

برگشــت كاال و تخفيف بابت عيب ، هر دو در يک حساب  به نام »برگشت از خريد و 
تخفيفات« در دفاتر خريدار ثبت می شوند. 



عمليات حسابداري در مؤسسات بازرگانيفصل چهارم

72

3 ـ تخفیف بابت پرداخت وجه زودتر از موعد تعیین شده )تخفیفات نقدی خرید(
برخی مواقع، در خرید و فروش نســیه کاال، مدت زمان مشــخصی برای پرداخت وجه معامله تعیین مي شــود و طرفین توافق 
می کنند که اگر خریدار وجه مورد نظر را ظرف مهلت مشخصی پرداخت کند، برای او درصدی از مبلغ کاال به صورت تخفیف 
در نظر گرفته شود. به تخفیفی که در این موارد در نظر گرفته مي شود تخفیف نقدی مي گویند. معموالً فروشندگان برای تشویق 
خریداران به پرداخت زودتر از موعد، این تخفیف را به آنها اعطا می کنند. الزم به ذکر است که ماهیت حساب تخفیفات نقدی 

خرید بستانكار می باشد. برای تشریح این موضوع به مثال زیر توجه نمایید. 

مثال٧: مؤسســۀ بازرگاني حمیدي در تاریخ 81/٤/1 مبلغ 8500,000 ریال کاال با شــرط نسیۀ ٤0 روزه و ٢ درصد 
تخفیف اگر تا 10 روز پرداخت شود )ن/٤0 ـ 10/٢( خریداری کرد. مؤسسۀ بازرگاني حمیدي به منظور استفاده از این تخفیف، 
در تاریــخ 81/٤/10 مبلــغ کاالی مذکور را به صورت نقد پرداخت کرد. این رویدادها به صورت زیر در دفتر روزنامۀ مؤسســۀ 

بازرگاني حمیدي ثبت مي گردد:

                                    دفــتر روزنامه                              صفحه:  
شمارۀ سند 
حسابداري

شــــــرحتاریخ

ف
عط

بستانكاربدهكار

خريد81/4/1
  حساب های پرداختنی 

بابت خريد کاال با شرط نســیه 40 روزه، 2 درصد 
تخفیف اگر تا 10 روز پرداخت شود

8,500,000
8,500,000

حساب های پرداختنی 81/4/10
تخفیفات نقدی خريد 

  صندوق 
بابت پرداخت وجه کاالی خريداری شــده در تاريخ 

  81/4/1

8,500,000
 170,000
8,330,000

8,500,000 × %٢ = 1٧0,000
8,٣٣0,000 = 1٧0,000 ـ 8,500,000

بــا این توضیح اگر خریدار وجه مورد نظر را ظرف مهلت تعیین شــده جهت اســتفاده از تخفیــف، که در این مثال 10 روز 
اســت، پرداخت نكند، نمی تواند از تخفیف اســتفاده نماید و باید کل مبلغ خرید را تا مدت تعیین شده پرداخت نماید. بنابراین، 
اگر مؤسسۀ بازرگاني حمیدي وجه خرید مورخ 81/٤/1 را تا تاریخ 81/٤/11 پرداخت نكند نمی تواند از تخفیف در نظر گرفته 
شده استفاده کند. در این حالت باید وجه کاال را به طور کامل حداکثر تا تاریخ 81/5/10 پرداخت کند. با این توضیحات فرض 
کنید مؤسسۀ بازرگاني حمیدي وجه کاال را در 81/5/10 پرداخت کرده باشد. در این حالت، رویدادهای فوق به صورت صفحه 

بعد در دفتر روزنامۀ مؤسسۀ بازرگاني حمیدي ثبت مي گردد:
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دفــتر روزنامه                              صفحه:  
شمارۀ سند 
حسابداري

شــــــرحتاریخ

ف
بستانكاربدهكارعط

خريد81/4/1
 حساب های پرداختنی 

بابت خريد کاال با شرط نســیه 40 روزه، 2 درصد 
تخفیف اگر تا 10 روز پرداخت شود

8,500,000
8,500,000

حساب های پرداختنی 81/5/10
 صندوق 

بابت پرداخت وجه کاالی خريداری شــده در تاريخ 
  81/4/1

8,500,000
8,500,000

اگر خريدار وجه مورد نظر را ظرف مهلت مشــخصی پرداخت كند، برای او درصدی از 
مبلغ كاال به صورت تخفيف در نظر گرفته شــود. به تخفيفی كه در اين موارد در نظر 

گرفته می شود تخفيف نقدی مي گويند. 
تخفيف نقدی در دفاتر خريدار در حساب »تخفيفات نقدی خريد« ثبت می شود. 

 حساب فروش 
حســاب فروش حســابی اســت که برای ثبت کاالهای فروش رفته مورد اســتفاده قرارمی گیرد. الزم به تأکید است که فقط 
هنگام فروش کاالهایی که قباًل به منظور فروش خریداری شده اند، حساب فروش بستانكار می شود و اگر مؤسسه دارایی را قباًل 
به منظور فروش، خریداری نكرده باشد، هنگام فروش آن حساب دارایی مربوطه بستانكار می شود.  هنگام فروش کاال، صندوق 

یا حساب هاي دریافتنی بدهكار و »حساب فروش« بستانكار مي شود.

 ثبت حساب های فروش 
      همان طور که قباًل بیان گردید، در روش ادواري، هنگام فروش کاال اگر فروش نســیه باشــد، حساب هاي دریافتني و اگر 

فروش نقدي باشد، حساب صندوق )وجه نقد( بدهكار و حساب فروش بستانكار مي شود. 

هنگام فروش كاال، »حساب فروش« بستانکار مي شود.

برای تشریح نحوۀ ثبت فروش کاال به مثال های زیر توجه نمایید: 

مثال 8 : مؤسســۀ بازرگاني حمیدي در تاریخ 81/٢/11 مبلغ 1,٤80,000 ریال کاال به صورت نقد به فروش رساند. 
نحوه ثبت رویداد فوق در دفتر روزنامۀ مؤسسۀ حمیدي به صورت صفحه بعد است:

فروش

بستانكار ↑
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دفــتر روزنامه                                           صفحه:
شمارۀ سند 
حسابداري

شــــــرحتاریخ

ف
عط

بستانكاربدهكار

صندوق  81/2/11
  فروش کاال 

بابت فروش کاال به صورت نقد.

1,480,000
1,480,000

مثال 9 : مؤسســۀ بازرگاني حمیدي در تاریخ 81/٢/1٧ مبلغ 890,000 ریال کاال به صورت نســیه به فروش رساند. 
نحوه ثبت رویداد فوق در دفتر روزنامه مؤسسه حمیدي به صورت زیر است:

دفــتر روزنامه                                           صفحه:
شمارۀ سند 
حسابداري

شــــــرحتاریخ

ف
عط

بستانكاربدهكار

حساب های دريافتنی  81/2/17
  فروش 

بابت فروش کاال به صورت نسیه.

890,000
890,000

مثــال 10 : مؤسســۀ بازرگاني حمیــدي در تاریخ 81/٢/٢٧ مبلــغ 1,٢٧0,000 ریال کاال به فروش رســاند و مبلغ 
660,000 ریال آن را به صورت نقد دریافت کرد. نحوه ثبت رویداد فوق در دفتر روزنامه مؤسسۀ حمیدي به صورت زیر است:

دفــتر روزنامه                                           صفحه:
شمارۀ سند 
حسابداري

شــــــرحتاریخ

ف
عط

بستانكاربدهكار

صندوق 81/2/27
حساب های دريافتنی  

 فروش 
بابت فروش کاال به صورت نقد و نسیه.

660,000
610,000

1,270,000

  دریافت وجه فروش های نسیه  
اگر مؤسســه  کاالیی را به صورت نســیه به فروش برســاند خریدار باید وجه مورد نظر را در تاریخ تعیین شــده به فروشنده 
پرداخت نماید. در این صورت در دفاتر فروشــنده، »حســاب وجوه نقد« یا »صندوق« بدهكار و  »حساب های دریافتنی«بستانكار 
می شــود. برای تشــریح این موضوع فرض کنید وجه فروش نســیه مورخ 81/٢/1٧ به مبلغ 890,000 ریال در تاریخ 81/٣/1٧ به 
مؤسسۀ بازرگانی حمیدی پرداخت شده باشد. این رویداد به صورت صفحه بعد در دفتر مؤسسۀ بازرگانی حمیدی ثبت مي  شود:
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     دفــتر روزنامه                  صفحه:  
شمارۀ سند 
حسابداري

شــــــرحتاریخ

ف
عط

بستانكاربدهكار

صندوق  81/3/17
 حساب های دريافتنی

بابــت دريافت وجــه کاالی فروخته شــده در 27 
ارديبهشت.

890,000
890,000

 انواع تخفيفات و برگشت از فروش كاال و نحوۀ ثبت آنها 
مشابه آ ن چه که در قسمت تخفیفات و برگشت از خرید کاال توضیح داده شد، تخفیفات فروش به یكی از انحاي زیر است: 

1 ـ تخفيف تجاری 
آنچــه کــه در معامالت مربوط به خرید و فروش کاال برای خریدار به صورت تخفیــف تجاری خرید انجام مي گیرد، برای 
فروشنده تخفیفات تجاری فروش تلقی مي شود. لذا تخفیف تجاری فروش عبارت است از کاهش در قیمت کاال نسبت به قیمت 
رایج آن که از جانب فروشنده به خریدار داده می شود. تخفیف تجاری معموالً به صورت درصدی از قیمت کاال تعیین و محاسبه 
می شــود. همان طور که قباًل نیز بیان گردید، تخفیف تجاری معموالً برای خریدهای عمده در نظر گرفته مي شود. ضمناً تخفیفی 
که براثر چانه زنی خریدار در نظر گرفته می شود نیز نوعی تخفیف تجاری می باشد. که به آن تخفیف توافقی نیز می گویند. در 

دفاتر حسابداري فروشنده نیز اثرات تخفیف تجاری ثبت نمی گردد. برای تشریح این موضوع به مثال زیر توجه نمایید. 

مثال 11 : مؤسسۀ بازرگاني حمیدي در تاریخ 81/٣/٢ تعداد ٣0 دستگاه تلویزیون به صورت نقد به فروش رساند. 
مؤسســۀ بازرگاني حمیدي برای خریدارانی که بیشتر از 10 دســتگاه تلویزیون خریداری نمایند، مبلغ ٣ درصد تخفیف تجاری 
در نظر مي گیرد. لذا در این معامله، قیمت هر یک از تلویزیون های فروخته شــده که ٣٢0,000 ریال تعیین شــده بود، با احتساب 
٣ درصد تخفیف به مبلغ هر دســتگاه ٣10,٤00 ریال محاســبه و از خریدار دریافت گردید. این رویداد به صورت زیر در دفتر 

روزنامۀ مؤسسه حمیدي ثبت مي شود:
دفــتر روزنامه                                           صفحه:

شماره سند 
حسابداري

شــــــرحتاریخ

ف
عط

بستانكاربدهكار

صندوق 81/2/17
 فروش 

بابت فروش کاال به صورت نقد.

9,312,000
9,312,000

  ٣٢0,000 × %٣ = 9600
 ٣10,٤00 = 9600 ـ ٣٢0,000 
 ٣10,٤00 × ٣0 = 9,٣1٢,000 
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تخفيف تجاری معموالً در فاكتور لحاظ مي شود و اثرات آن در دفاتر حسابداری ثبت 
نمی گردد. 

2 ـ تخفیف بابت معیوب بودن کاال و برگشت بخشی از کاالی فروش رفته
همان طــور که در قســمت تخفیفــات مربوط به خرید کاال بیان گردیــد، هنگام معیوب بودن کاالی مــورد معامله و یا عدم 
مطابقت کاال با نمونه، خریدار می تواند تمام یا بخشــی از کاال را به فروشــنده برگشــت بدهد و یا بابت آن تخفیفی از فروشنده 
دریافت نماید. تخفیفی که در این موارد در نظر گرفته می شــود تخفیف بابت عیب می گویند. در دفاتر فروشنده، برگشت کاال 
و تخفیف بابت عیب هر دو در یک حســاب  به نام »برگشــت از فروش و تخفیفات« در دفاتر فروشــنده ثبت مي شوند. الزم به 
ذکر است که ماهیت حساب برگشت از فروش و تخفیفات بدهكار می باشند. برای تشریح این موضوع به مثال زیر توجه نمایید: 

مثال1٢: مؤسسۀ بازرگاني حمیدي در تاریخ 81/٣/1٧ مبلغ 9,800,000 ریال کاال به صورت نسیه به فروش رساند. 
در تاریخ 81/٣/٢1 خریدار 1,٣00,000 ریال از کاالی خریداری شده را به مؤسسه برگشت داد و با توافق طرفین، مبلغ ٢٤0,000 
ریال تخفیف نیز بابت معیوب بودن بخشی از کاال در نظر گرفته شد. این رویداد به صورت زیر در دفتر روزنامه مؤسسۀ حمیدي 

ثبت مي شود:
          دفــتر روزنامه                              صفحه:  

شماره سند 
فشــــــرحتاریخحسابداري

بستانكاربدهكارعط

حساب های دريافتنی 81/3/17
 فروش  

بابت فروش  کاال به صورت نسیه.

9,800,000
9,800,000

برگشت از فروش و تخفیفات 81/3/21
   حساب های دريافتنی 

بابــت معیوب بودن و برگشــت قســمتی از کاالی 
فروش رفته. 

1,540,000
1,540,000

برگشــت كاالی فروش رفته و تخفيف بابت معيوب بودن كاال هر دو در يک حساب  به 
نام »برگشت از فروش و تخفيفات« در دفاتر فروشنده ثبت مي شوند. 

3 ـ تخفيف بابت واريز وجه زودتر از موعد تعيين شده )تخفيفات نقدی فروش( 
همانطور که در قســمت تخفیفات تجاری خرید توضیح داده شــد، برخی مواقع، در خرید و فروش نســیه کاال، مدت زمان 
مشــخصی بــرای پرداخت وجه معامله تعیین مي شــود و طرفین توافق مي کننــد که اگر خریدار وجه مــورد نظر را ظرف مهلت 
مشــخصی پرداخت کند، برای او درصدی از مبلغ کاال به صورت تخفیف در نظر گرفته شــود. تخفیفی که در این موارد در نظر 
گرفته می شود، در دفاتر فروشنده به عنوان تخفیفات نقدی فروش ثبت می شود. برای تشریح این موضوع به مثال زیر توجه نمایید: 
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مثال1٣: مؤسســۀ بازرگاني حمیدي در تاریخ 81/٤/1 مبلغ 6,٢00,000 ریال کاال با شرط نسیۀ 50 روزه، ٣ درصد 
تخفیف اگر تا 10 روز پرداخت شــود )ن/50 ـ 10/٣(، به فروش رســاند. خریدار به منظور اســتفاده از این تخفیف، در تاریخ 
81/٤/10 مبلغ کاالی مذکور را به صورت نقد مؤسســۀ بازرگانــي حمیدي پرداخت کرد. این رویدادها به صورت زیر در دفتر 

روزنامۀ مؤسسه حمیدي ثبت می گردد:
      دفــتر روزنامه                              صفحه:  

شمارۀ سند 
حسابداري

شــــــرحتاریخ
ف

عط
بستانكاربدهكار

حساب های دريافتنی 81/4/1
                       فروش  

بابت فروش کاال با شــرط نسیه 50 روزه و3 درصد 
تخفیف اگر تا 10 روز پرداخت شود

6,200,000
6,200,000

صندوق  81/4/10
تخفیفات نقدی فروش 

               حساب های دريافتنی  
بابــت دريافت وجــه کاالی فروش رفتــه در تاريخ 

  81/4/1

6,014,000
 186,000

6,200,000

6,٢00,000 × %٣ = 186,000
6,01٤,000 = 186,000 ـ ٢00,000,6

با این توضیح که اگر خریدار وجه مورد نظر را ظرف مهلت تعیین شــده جهت اســتفاده از تخفیف، که در این مثال 10 روز 
اســت، پرداخت نكند، نمی تواند از تخفیف اســتفاده نماید و باید کل مبلغ خرید را تا مدت تعیین شده پرداخت نماید. بنابراین 
اگر خریدار وجه خرید مورخ 81/٤/1 را تا تاریخ 81/٤/11  به مؤسســۀ بازرگاني حمیدي پرداخت نكند، نمی تواند از تخفیف 
در نظر گرفته شــده برخوردار شــود. در ایــن حالت باید وجه کاال را حداکثر تا تاریــخ 81/5/11 به طور کامل پرداخت کند. با 
این توضیحات فرض کنید خریدار، وجه کاال را در 81/5/11 به مؤسسه بازرگاني حمیدي پرداخت کرده باشد، در این حالت، 

رویدادهای فوق به صورت زیر در دفتر روزنامه مؤسسه بازرگاني حمیدي ثبت مي گردد:
          دفــتر روزنامه                              صفحه:  

شماره سند 
حسابداري

شــــــرحتاریخ

ف
بستانكاربدهكارعط

حساب های دريافتنی 81/4/1
  فروش  

بابت فروش کاال با شــرط نسیه 50 روزه، 3 درصد 
تخفیف اگر تا 10 روز پرداخت شود

6,200,000
6,200,000

صندوق  81/5/11
 حساب های دريافتنی  

بابــت دريافت وجــه کاالی فروش رفتــه در تاريخ 
  81/4/1

6,200,000
6,200,000
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به تخفيفی كه بابت پرداخت وجه زودتر از موعد تعيين شــده در نظر گرفته مي شود 
تخفيف نقدی مي گويند. 

تخفيف نقدی در دفاتر فروشنده در حساب »تخفيفات نقدی فروش« ثبت مي شود. 

 موجودی كاال و حساب های مربوطه  
به طور کلی، موجودي کاال شامل ملزومات مصرفي، مواد خام، محصوالت در جریان ساخت و موجودي هاي کاالي آماده 
براي فروش اســت. لیكن با توجه به این که در این مبحث صرفاً مؤسســات بازرگانی مد نظرند، می توان گفت که در مؤسســات 

بازرگانی، »موجودي کاال« عبارت است از موجودي کاالهائي که به منظور فروش نگهداري مي شود.1 
موجودي کاال یكي از اقالم دارایي جاري مؤسســه تلقي مي شــود زیرا انتظار مي رود طي یک ســال مالي به فروش رسد یا 

مصرف شود.

 انبارگردانی موجودی كاال 
در پایان هر ســال مالی، به منظور تعیین مقدار کاالی باقی مانده در شــرکت، کلیۀ کاالهای موجود شمارش می شوند. به این 
عملیات، که طی تعداد اقالم باقی ماندۀ موجودی کاال مشــخص مي شــود، اصطالحاً انبارگردانی )شمارش عینی موجودی های 
کاال( گفته می شود. البته به منظور اعمال کنترل های قوی تر بر موجودی های شرکت مي توان عملیات انبارگردانی را چندین بار 

در طی سال انجام داد. 

بــه عملياتی كه طی آن كليۀ كاالهای موجود به منظور تعيين مقدار كاالی باقی مانده  
 در شركت شمارش مي شوند، انبارگردانی گفته می شود.

 روش های ارزيابی موجودی كاال 
پس از این که مقدار یا تعداد کاالی باقی ماندۀ در پایان از طریق انبارگردانی مشــخص شــد، باید قیمت آن تعیین گردد. اما با توجه 
به این که کاالهای موجود در پایان دوره طی چندین مرحله و به قیمت های متفاوتی خریداری شده اند، باید مشخص شود که مبلغ هر 
واحد از کاالها به چه مبلغی در گزارش هاي مالی منعکس گردد. برای تشــریح این موضوع فرض کنید شــرکت سپیدار در ابتداي سال 

1388 تأسیس شده و طي سال مذکور خریدهاي زیر را انجام داده است:

قیمت کلقیمت یك واحدتعداد)مقدار(تاریخشرح

خريد کاال 
خريد کاال 
خريد کاال 

1388/2/1
1388/6/14

1388/10/25

200 کیلو
400 کیلو
300 کیلو

1040 ريال
1100 ريال
1200 ريال

208,000
440,000
360,000

9001,008,000 کیلوجمع

1 ـ تعریف فوق اگر چه در مورد مؤسسات بازرگانی درست است، اما تعریف جامعي نیست. زیرا موجودي هاي یک واحد تولیدی تنها شامل کاالهاي ساخته شده و 
آماده براي فروش نیست، بلكه موجودي مواد خام و کاالهاي در جریان ساخت را نیز در بر مي گیرد. با این توصیف مي توان گفت:

»موجودي کاال عبارت است از اقالمي از دارایي هاي مشهود متعلق به مؤسسه که براي فروش در جریان عادي فعالیت هاي مؤسسه نگه داري مي شود یا در جریان تولید 
چنین کاالهایي است و یا در تولید کاالها و خدماتي به همین منظور مورد استفاده قرار خواهد گرفت.« 
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در صورتي که طي ســال 1٣88 مقدار550 کیلو از این محصوالت به فروش رســیده و مابقــي آن )یعني ٣50 کیلو( در پایان 
دوره باقي مانده باشد، بهاي تمام شدۀ موجودي کاالي پایان دوره و همچنین بهاي تمام شدۀ کاالي فروش رفته چه مبلغي است؟
در پاسخ به سؤال فوق باید روش مورد استفاده جهت تخصیص بهاي تمام شده به موجودي مواد و کاال باید تعیین شود. اهم 

این روش ها، که در این فصل مورد بررسي قرار خواهد گرفت )با سیستم ثبت ادواری(، به شرح زیر است: 

1 ـ روش شناسايي ويژه 
در روش شناســایی ویژه1، مشــخص مي شــود که کاالي فروش رفته و همچنین کاالي موجود در پایان دوره مالي مربوط به 
کدام یک از خریدها بوده است و سپس، بهای تمام شدۀ موجودی کاالی پایان دوره براساس بهای تمام شده آن خریدها محاسبه 
مي شــود. برای مثال اگر در مثال فوق 100 کیلو از کاالي فروش رفته طي ســال 1٣88 از محل خریدهاي اول اردیبهشــت ، ٣00 
کیلو از محل خریدهاي 1٤ شــهریور و 150 کیلوي آن از محل خریدهاي ٢5 دي باشــد، بهاي تمام شــده کاالي فروش رفته به 

صورت زیر محاسبه مي شود:

جدول محاسبۀ بهاي تمام شدۀ کاالي فروش رفته با روش شناسائي ویژه

مبلغ کلقیمت واحدمقدار به کیلوشرح
از محل خريدهاي 88/2/1

از محل خريدهاي 88/6/14 
از محل خريدهاي 88/10/25 

100
300
150

1040
1100
1200

104,000
330,000
180,000

550614,000جمع

همان طور که مالحظه مي شود، بهاي تمام شدۀ کاالي فروش رفته 61٤,000 ریال است. لذا از آن جا که کل کاالي آماده براي 
فروش٢ 1008,000 ریال است،  بهاي تمام شده موجودي کاالي پایان دوره ٣9٤,000 ریال )000,٣9٤ = 000,61٤ - 1,008,000 ( 

مي شود. البته بهاي تمام شدۀ موجودي کاالي پایان دوره را به صورت زیر نیز مي توان محاسبه نمود:

جدول محاسبۀ بهاي تمام شدۀ موجودی کاالي پایان دوره با روش شناسایي ویژه

مبلغ کلقیمت واحدمقدار به کیلوشرح

از محل خريدهاي 88/2/1 
از محل خريدهاي 88/6/14 

از محل خريدهاي 88/10/25 

100
100
150

1040
1100
1200

104,000
110,000
180,000

350394,000جمع
اســتفاده از روش شناســایي ویژه در صورتي امكان پذیر اســت که براي هر فقره از خریدها و فروش ها مدارك و اطالعات 
کافي نگه داري شود یا این که ماهیت موجودي کاالي مؤسسه به نحوي باشد که بتوان تعلق آن به هر یک از خریدها را به دقت 
تعیین نمود. مانند موجودي انواع خودرو که مي توان با مالحظۀ شمارۀ موتور کلیۀ خودروهاي موجود در پایان دورۀ مالي، تعیین 

نمود که قیمت تمام شدۀ هر یک از آنها چه مبلغ است.

1ـ نام دیگر روش شناسایي ویژه روش تعیین قیمت تمام شدۀ واحدهاي مشخص کاالست.
٢ـ کاالی آماده برای فروش در ادامه همین فصل توضیح داده شده است.
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در روش شناســایی ویژه مشخص مي شــود كه كاالي فروش رفته و همچنین كاالي 
موجود در پایان دوره از كدام یک از خریدها بوده و بهای تمام شدۀ آنها براساس بهای 

تمام شدۀ آن خریدها تعیین مي شود. 

2 ـ روش ميانگين موزون 
      در اين روش ابتدا ميانگين بهاي تمام شدۀ كاالهاي آماده براي فروش محاسبه و سپس بهاي تمام شده موجودي كاالي پايان 
دوره بر مبناي معدل )ميانگين( مذكور تعيين مي شود. به عبارت ديگر، در روش ميانگين موزون ابتدا ميانگين بهاي تمام شدۀ يك واحد 
از كاالي آمادۀ فروش شركت طي سال محاسبه مي شود.  سپس رقم به دست آمده، در تعداد )مقدار( موجودي كاالي پايان دوره )كه از 
طريق انبارگرداني بدســت آمده( ضرب مي شود تا بهاي تمام شدۀ موجودي كاالهاي پايان دورۀ تعيين گردد. اينك نحوۀ محاسبه بهاي 

تمام شدۀ موجودي كاالهاي پايان دوره شركت سپيدار، با استفاده از روش ميانگين موزون، تشريح مي گردد:

بهای تمام شده کاالی آماده برای فروش
ميانگين موزون بهاي تمام شدۀ يك واحد کاالي آماده برای فروش=

تعداد )مقدار( کاالی آماده برای فروش

= 1,120 
)1200 × 300 ( + ) 1100× 400( + ) 1040 × 200(

ميانگين موزون بهاي تمام شدۀ يك واحد از کاالي آمادۀ فروش=
200 + 400 + 300                       

همان طور که مالحظه مي شــود، میانگین موزون بهاي تمام شــدۀ یک واحد از کاالي آمادۀ فروش شرکت سپیدار طي سال 
1388 مبلغ 1120 ریال است. اکنون این مبلغ در تعداد )مقدار( کاالي فروش رفتۀ شرکت سپیدار )550 کیلو( ضرب مي شود تا 

بهاي تمام شدۀ کاالي فروش رفتۀ شرکت در سال 1388 تعیین گردد.
616,000 = 1,120 × 550 = بهاي تمام شدۀ کاالي فروش رفته

برای به دست آوردن بهای تمام شده موجودي کاالي پایان دوره شرکت سپیدار )350 کیلو( نیز باید تعداد )مقدار( کاالی 
باقیمانده در پایان دوره در 1120 ضرب شود. 

392,000 = 1,120 × 350 کیلو = بهاي تمام شده موجودي کاالهاي پایان دوره
بنابراین، با اســتفاده از روش میانگین موزون، بهاي تمام شــدۀ موجودي کاالهاي پایان دوره شــرکت سپیدار در پایان سال 

1388 مبلغ 392,000 ریال است. 
یکی دیگر از روش هایی که برای محاسبه بهاي تمام شدۀ موجودي مواد و کاال ارائه شده روش ميانگين ساده است. در 
روش میانگین ساده، بهای تمام شدۀ یک واحد کاالی آماده برای فروش از تقسیم کردن جمع قیمت های خرید بر دفعات خرید 
کاال به دســت می آید. بنابراین، میانگین ســاده بهاي تمام شدۀ یک واحد از کاالي آمادۀ فروش شرکت سپیدار طي سال 1388 

به صورت زیر محاسبه مي شود: 

ميانگين ساده بهاي تمام شده يك واحد از کاالي آمادۀ فروش=1040 + 1100 + 1,1131200 =
3                 

این روش فقط زمانی قابل اســتفاده اســت که مقدار خرید کاال در هر دفعه خرید یکسان باشد. مثاًل شرکت در تمام دفعات 
مقــدار 200 واحــد کاال خریداری کند. اما از آنجا که این امر بســیار به ندرت اتفاق مي افتد، معموالً روش میانگین ســاده قابل 

استفاده نخواهد بود.
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در روش ميانگين موزون، بهای تمام شــده كاالی فروش رفته و همچنين كاالي موجود 
در پايان دوره براساس ميانگين بهای تمام شده كاالی آماده برای فروش تعيين مي شود. 

)FIFO( 3 ـ روش اولين صادره از اولين وارده
       در روش اولین صادره از اولین واردهFIFO ( 1 ( فرض بر این است که فروش هاي دورۀ مالي از موجودي کاالي اول 
دوره و اولین خریدهاي دورۀ مالي به عمل آمده اســت؛ بنابراین موجودي کاالي پایان دوره از آخرین خریدهاي دوره اســت. 
به عبارت دیگر، در این روش فرض مي شود هر کاالیي که زودتر خریداري شده زودتر نیز به فروش رسیده است. بنابراین آن 

مقدار از کاالها که در پایان دوره باقي مانده از آخرین خریدهاي سال است. 
اینک نحوۀ محاســبۀ بهاي تمام شــدۀ موجودي کاالهاي پایان دوره شرکت سپیدار با استفاده از روش اولین صادره از اولین 
وارده تشریح مي گردد. همانطور که اشاره شد در این روش فرض مي شود که موجودي کاالي پایان دوره از آخرین خریدهاي 
ســال مي باشــد. لذا 550 کیلو کاالي کاالی فروش رفته شرکت در سال 1٣88 شــامل ٢00 کیلو کاالی خریداری شده در اول 
اردیبهشــت و ٣50 کیلو از کاالی خریداری شــده در 1٤ شهریور ماه است. لذا ٢00 کیلوگرم را به قیمت خرید یک واحد کاال 
در اول اردیبهشــت ماه مي کنیم و ٣50 کیلوگرم را نیز به  قیمت خرید یک واحد کاال در 1٤ شــهریور ضرب مي کنیم تا بهاي 

تمام شدۀ کاالي فروش رفته تعیین گردد.
59٣,000 = )1100 × ٣50 ( + ) 10٤0 × ٢00 ( = بهاي تمام شدۀ کاالي فروش رفته

به این ترتیب، از٣50 کیلو کاالي پایان دورۀ شــرکت ســپیدار ٣00 کیلوي آن از خریدهاي ٢5 دي ماه و بقیه آن، )یعني 50 
کیلو گرم( از محل خریدهاي 1٤ شــهریور ماه اســت. لذا ٣00 کیلوگرم را ضربدر قیمت خرید یک واحد کاال در ٢5 دي ماه 
ضرب مي کنیم و 50 کیلوگرم را نیزبه قیمت خرید یک واحد کاال در 1٤ شــهریور ضرب مي کنیم تا بهاي تمام شــده موجودي 

کاالهاي پایان دوره تعیین گردد.
٤15,000 = )1100 × 50 ( + ) 1٢00 × ٣00 ( = بهاي تمام شده موجودی کاالی پایان دوره

لذا بر اســاس روش فایفو )FIFO( بهاي تمام شــدۀ کاالي فروش رفتۀ شرکت سپیدار در سال 1٣88 مبلغ 59٣,000 ریال و 
بهاي تمام شدۀ موجودي کاالهاي پایان دوره شرکت ٤15,000 ریال مي شود. 

FIFO جدول محاسبۀ بهاي تمام شدۀ کاالی فروش رفته با روش
مبلغ کلقیمت واحدمقدار به کیلوشرح

از محل خريدهاي 88/2/1 
از محل خريدهاي 88/6/14  

200
350

1040
1100

208,000
385,000

550593,000

FIFO جدول محاسبۀ بهاي تمام شدۀ موجودی کاالي پایان دوره با روش
مبلغ کلقیمت واحدمقدار به کیلوشرح

از محل خريدهاي 88/6/14 
از محل خريدهاي 88/10/25 

50
300

1100
1200

55,000
360,000

350415,000

First In First Out ـ 1
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 گردش فرضی کاال در روش یادشده را به صورت زیر مي توان نشان داد:

ورود كاال

خروج كاال

در روش اولین صادره از اولین وارده )FIFO(  فرض براین است که کاالیی که زودتر وارد شده زودتر هم خارج می شود.   
در روش FIFO فرض بر اين است كه هر كاالئي كه زودتر خريداري شده زودتر نيز به 
فروش رســيده است لذا، بهای تمام شدۀ كاالی فروش رفته و موجودی پايان دوره بر 

اين اساس تعيين مي شود. 

)LIFO( 4 ـ روش اولين صادره از آخرين وارده
در روش اولیــن صــادره از آخرین واردهLIFO(  1 ( فرض بر این اســت که فروش هاي دوره مالــي از آخرین خریدهاي 
دوره مالي به عمل آمده است. بنابراین موجودي کاالي پایان دوره از محل موجودي کاالي اول دوره و اولین خریدهاي دوره 
اســت. به عبارت دیگر در این روش فرض مي شــود هر کاالیي که زودتر خریداري شده دیرتر به فروش رسیده است، بنابراین، 
آن مقدار از کاالها که در پایان دوره باقي مانده اســت از محل موجودي کاالي اول دوره و اولین خریدهاي دوره اســت. پس، 
روش LIFO را دقیقاً مي توان برعكس روش FIFO دانست. اینک نحوه محاسبۀ بهاي تمام شدۀ موجودي کاالهاي پایان دوره 

شرکت سپیدار با استفاده از روش اولین صادره از آخرین وارده تشریح مي گردد. 
همانطور که اشــاره شد در روش LIFO فرض مي شود که کاالی فروش رفته از محل آخرین خریدهای سال مي باشد. لذا 
٣00 کیلو از 550 کیلو کاالی فروش رفته شــرکت ســپیدار از محل خرید ٢5 دی ماه و ٢50 کیلوی بقیه از محل خریدهای 1٤ 

شهریور مي باشد. بنابراین بهای تمام شده کاالی فروش رفته شرکت در سال 1٣88 به صورت زیر محاسبه مي شود: 
635,000 = )1100 ×250 ( + ) 1200×300 ( = بهای تمام شده كاالی فروش رفته

بــا توجه به توضیحات فوق، در روش LIFO موجودي کاالي پایان دورۀ شــرکت ســپیدار از محل موجودي کاالي اول 
دوره و اولین خریدهاي دوره خواهد بود. لذا از ٣50 کیلو کاالي پایان دوره شــرکت ســپیدار ٢00 کیلوي آن از خریدهاي اول 
اردیبهشــت و بقیه آن ، یعني 150 کیلو گرم ، از محل خریدهاي 1٤ شــهریور تعیین مي شــود. لذا ٢00 کیلوگرم را به بهاي تمام 
شــده یک واحد کاالي خریداري شده در اول اردیبهشــت ضرب مي کنیم و 150 کیلوگرم را نیز به بهاي تمام شده یک واحد 

کاالي خریداري شده در 1٤ شهریور ضرب مي کنیم تا بهاي تمام شده موجودي کاالهاي پایان دوره تعیین گردد.
٣٧٣,000= )1100 × 150 ( + ) 10٤0 × ٢00 ( = بهای تمام شدۀ موجودی کاالی پایان دوره 

لذا بهاي تمام شــدۀ کاالی فروش رفتۀ شــرکت سپیدار در سال 1٣88، با اســتفاده از روش اولین صادره از آخرین وارده ، 
6٣5,000 ریال و بهاي تمام شده موجودي کاالهاي پایان دوره شرکت ٣٧٣,000 ریال تعیین مي شود. 

Last In First Out ـ1
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LIFO جدول محاسبۀ بهاي تمام شدۀ کاالی فروش رفته با روش
مبلغ کلقیمت واحدمقدار به کیلوشرح

از محل خريدهاي 88/2/1 
از محل خريدهاي 88/6/14  

300
250

1200
1100

360,000
275,000

550635,000

LIFO جدول محاسبۀ بهاي تمام شدۀ موجودی کاالي پایان دوره با روش
مبلغ کلقیمت واحدمقدار به کیلوشرح

از محل خريدهاي 88/6/14 
از محل خريدهاي 88/10/25 

200
150

1040
1100

208,000
165,000

350373,000

همانطور که قباًل نیز بیان گردید، مطابق اســتانداردهاي حســابداري ایران، اســتفاده از روش اولین صادره از آخرین وارده 
مجاز نیست و توصیه مي گردد. بلكه مطابق استانداردهاي مزبور باید براي محاسبه بهاي تمام شده موجودي مواد و کاال یكی از 

روش هاي »شناسائي ویژه«، »اولین صادره از اولین وارده« یا »میانگین موزون« مورد استفاده قرار بگیرد. 
گردش فرضی کاال در روش الیفو )LIFO( را به صورت زیر مي توان نشان داد:

ورود و خروج كاال

در روش LIFO  فرض بر این است که کاالئی که دیرتر وارد شده زودتر خارج مي شود. 

در روش  اولين صادره از آخرين وارده LIFO فرض بر اين است كه هر كااليي كه ديرتر 
خريداري شده زودتر به فروش رسيده است. لذا بهای تمام شده كاالی فروش رفته و 

موجودی پايان دوره بر اين اساس تعيين مي شود. 

 اثر تغييرات موجودی كاال بر سود مؤسسه  
موجودی کاال یکی از اقالم مهم در ترازنامه و سود و زیان مؤسسات بازرگانی و مؤسسات تولیدی است. به طور کلی هر چه موجودی 
کاالی اول دوره بیشــتر باشــد، سود مؤسســه کاهش مي یابد و هر چه موجودی کاالی پایان دوره بیشتر باشد، سود محاسبه شده برای 

مؤسسه افزایش مي یابد. 
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 گزارش ماندۀ حساب های خريد و فروش در پايان دورۀ مالی  
       سیستم حسابداري واحدهاي بازرگاني باید حائز شرایطي باشد که عالوه بر قابل استخراج بودن اطالعات مربوط به حسابداري 
مؤسسات خدماتي آن، اطالعات مربوط »مبلغ فروش«، »بهاي تمام شده کاالي خریداري شده«، »بهاي تمام شده کاالي فروش رفته«، 
»مبلغ موجودي کاالی اول دوره« و »مبلغ موجودي کاالی پایان دوره« نیز از آن قابل استخراج باشد. برای این منظور، در گزارش هاي 
مالی مؤسســات بازرگانی، عالوه بر صورت ســود و زیان، چند گزارش تکمیلی دیگر نیز تهیه می شود، که جهت رعایت اختصار در قالب 

مثال زیر تشریح مي گردد:

مثال: اطالعات زیر در مورد مؤسسۀ بازرگانی زمرد در پایان سال 1388 در دست است: 

مانده بستانكارمانده بدهكارنام حساب
فروش 

برگشت از فروش و تخفیفات 
تخفیفات نقدی فروش 

خريد 
برگشت از خريد و تخفیفات 

تخفیفات نقدی خريد 
هزينه حمل کاالی خريداری شده 

موجودی کاالی اول دوره 
هزينه حقوق 

هزينه آب و برق 
ساير هزينه ها 

 31,000
 28000

 610,000

 32,000
 114,000
 204,000
 25,000
 14,000

 920,000

 24,000
 46,000

موجودی کاالی پایان دوره نیز 181,000 ریال مي باشد. 
مطلوب است: 

الف( تهیه صورت بهای تمام شده کاالی خریداری شده برای سال 1٣88
ب( تهیه صورت بهای تمام شده کاالی فروش رفته برای سال 1٣88

ج( تهیه صورت سود و زیان برای سال 1٣88 
مؤسسۀ بازرگانی زمرد

صورت بهای تمام شدۀ كاالی خريداری شده
برای سال مالی منتهی به 1388/12/29

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 610,000 خرید              

کسر مي شود:     
)٢٤,000( برگشت از خرید و تخفیفات                  
)٤6,000( تخفیفات نقدی خرید         
 5٤0,000 خرید خالص          
   ٣٢,000 اضافه مي شود: هزینۀ حمل کاالی خریداری شده        
 5٧٢,000 بهای تمام شده کاالی خریداری شده            
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مؤسسۀ بازرگانی زمرد
صورت بهای تمام شدۀ كاالی فروش رفته 

برای سال مالی منتهی به 1388/12/29
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 114,000 موجودی کاالی اول دوره         
اضافه مي شود: بهای تمام شدۀ کاالی خريداری شده طی دوره       572,000    

  686,000 بهای تمام شدۀ کاالی آماده برای فروش       
 )181,000( کسر مي شود: موجودی کاالی پايان دوره                     
  505,000 بهای تمام شدۀ کاالی فروش رفته                       

مؤسسۀ بازرگانی زمرد
صورت سود و زيان 

برای سال مالی منتهی به 1388/12/29
                                    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

                             فروش                                             9٢0,000        
کسر مي شود:   

                             برگشت از فروش تخفیفات                                  ٣1,000
                             تخفیفات نقدي فروش                                          ٢8,000                    )59,000 (
                             فروش خالص                                                                                        861,000 
                             کسرمي شود : بهاي تمام  شدۀ کاالي فروش رفته                                 )505,000 ( 

سود ناخالص                               ٣56,000                
کسر می شود هزینه ها:     

هزینۀ حقوق                                    000,٢0٤    
هزینۀ آب و برق                      ٢5,000    

سایر هزینه ها                                    000,1٤    
جمع هزینه ها                                                                      )000,٢٤٣(   
سود خالص                               000,11٣    

مطالعه آزاد

 روش ثبت دائمی موجودی كاال 
همان طور که در قســمت های فوق مشــاهده نمودید، در روش ثبت ادواری موجودی کاال، هنگام خرید کاال حســاب خرید بدهکار 
می شــود. اما در روش ثبت دائمی، هنگام خرید کاال حساب موجودی کاال بدهکار مي شود. برای تشریح این موضوع، به مثال زیر توجه 

نمائید: 

مثال: مؤسسۀ بازرگاني نیلوفر در تاریخ 1389/2/8 مبلغ 423,000 ریال کاال خریداري کرد و مبلغ 280,000 ریال آن را به 
صورت نقد پرداخت نمود. نحوه ثبت رویداد فوق در دفتر روزنامۀ مؤسسه نیلوفر با استفاده از روش ثبت دائمی به صورت صفحه بعد است:
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دفــتر روزنامه                                           صفحه:
شماره سند 
حسابداري

شــــــرحتاريخ

ف
عط

بستانكاربدهكار

موجودی کاال89/2/8
  صندوق

 حساب های پرداختنی 
بابت خريد کاال به صورت نقد.

423,000
280,000
143,000

در روش ثبت دائمی، هنگام فروش کاال نیز کاهش موجودی کاال در دفاتر ثبت می شود. برای تشریح این موضوع، به مثال 
زیر توجه نمائید: 

مثــال: مؤسســۀ بازرگاني نیلوفر در تاریــخ 1389/2/12 مبلغ 220,000 ریال از  کاال ي خریداري شــده را به مبلغ 
274,000 ریال به فروش رساند و وجه آن را دریافت نمود. نحوه ثبت رویداد فوق در دفتر روزنامۀ مؤسسۀ نیلوفر، با استفاده از 

روش ثبت دائمی به صورت زیر است:
      دفــتر روزنامه                  صفحه:  

شماره سند 
حسابداري

شــــــرحتاريخ

ف
بستانكاربدهكارعط

صندوق 81/2/12
  فروش

بهای تمام شده کاالی فروش رفته
  موجودی کاال 

بابت فروش کاال به صورت نقد.

274,000

220,000
274,000

220,000

همان طور که مالحظه مي شــود، در روش ثبت دائمی هنگام فروش کاال دو ثبت انجام مي شود. ثبت اول همان است که در 
روش ادواری انجام مي شد و ثبت دوم مربوط به بهای تمام شده کاالی فروش رفته است. 

در حقیقت روش دائمی به نحوی عمل مي کند که هنگام خرید کاال، به ســبب افزایش موجودی کاال، »حســاب موجودی 
کاال« بدهکار مي شود و موقع فروش کاال، به علت کاهش موجودی کاال، »حساب موجودی کاال« بستانکار مي شود. لذا روش 

دائمی نسبت به روش ادواری کامل تر است و تغییرات موجودی کاال را در هر زمان به نحو درست نشان می دهد. 

 ارزيابی موجودی کاال در روش ثبت دائمی1 
تاكنون چهار شــيوۀ ارزيابی موجودی كاال با استفاده از روش ثبت ادواری توضيح داده شد. شيوه های مذكور را در روش ثبت دائمی 
نيز می توان مورد استفاده قرار داد. اصول كلی محاسبۀ بهای تمام شدۀ موجودی كاال با استفاده از شيوه های مزبور در روش ثبت ادواری 
و دائمی يکسان است ليکن با توجه به تفاوت های روش ادواری و روش دائمی، الزم است شيوه های ارزيابی موجودی كاال با استفاده از 

اين روش نيز تشريح گردد. برای اين منظور به مثال زير توجه نمائيد. 

مثال: اطالعات صفحۀ بعد در مورد موجودی كاالی شركت مهتاب در سال 1389 در دست است:

1ـ معموالً استفاده از کارت انبار در روش ثبت دائمی، فرایند محاسبات را آسان می کند که در درس حسابداری صنعتی توضیح داده شده است.
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قيمت کلقيمت يك واحدمقدارتاريخشرح

موجودی کاالی اول دوره 
خريد مرحلۀ اول  
فروش مرحلۀ اول  
خريد مرحلۀ دوم  
فروش مرحلۀ دوم  

1389/1/1
1389/2/1
1389/4/14
1389/10/25
1389/12/18

100 کيلو
200 کيلو
220 کيلو
320 کيلو
250 کيلو 

1000 ريال
1150 ريال

ــ
1200

ــ

100,000
230,000

ــ
384,000

ــ 

با فرض استفاده از روش ثبت دائمی موجودی کاال، بهای تمام شدۀ کاالی فروش رفته را با استفاده از روش های زیر محاسبه 
کنید: 

1 ـ روش شناسایي ویژه )در این روش فرض کنید 50 واحد از فروش اول از موجودی کاالی اول دوره و بقیه از محل خرید 
اول بوده و فروش دوم نیز کاًل از محل خرید مرحله دوم بوده است.( 

2 ـ روش میانگین موزون )متحرک(
)FIFO( 3 ـ روش اولین صادره از اولین وارده

)LIFO( 4 ـ روش اولین صادره از آخرین وارده

 محاسبۀ بهای تمام شدۀ کاالی فروش رفته با استفاده از روش شناسايي ويژه: 
545500 = )1200 × 250( + )1150 × 170( + )1000 × 50( = بهای تمام شده کاالی فروش رفته

تعــداد 50 واحــد از فروش اول از محل موجودی کاالی اول دوره بوده که با قیمت هر واحد 1000 ریال محاســبه شــده و 
باقی ماندۀ فروش مرحلۀ اول که 170 واحد بوده از محل خرید مرحلۀ اول انجام شــده که قیمت هر واحد آن 1150 ریال اســت. 
ضمنــاً با توجــه به این که فروش دوم کاًل از محل خرید مرحلۀ دوم بوده، قیمت هــر واحد از کاالی فروش رفته در این مرحله 

1200 ریال در نظر گرفته شده است. 

 محاسبۀ بهای تمام شدۀ کاالی فروش رفته با استفاده از روش ميانگين موزون: 
هنگام اســتفاده از روش میانگین موزون با فرض اســتفاده از روش ثبت دائمی موجودی کاال، باید در هر مرحله که کاالئی 
خریداری مي شــود، میانگین موزون مجدداً محاســبه شود. )قیمت میانگین موزون جدیدی محاســبه شود.( پس از انجام خرید 
مرحلۀ اول، شــرکت مهتاب 300 واحد کاال در اختیار دارد که 100 واحد آن با قیمت هر کیلو 1000 ریال و 200 واحد آن به 
قیمت هر کیلو 1,150 ریال خریداری شده است. لذا بهای تمام شدۀ این 300 واحد برابر 330,000 ریال است، که اگر آن را بر 

300 واحد تقسیم کنید، میانگین موزون بهای تمام شده هر واحد 1,100 ریال مي شود: 
330,000 = )1150 × 200( + )1000 × 100( = بهای تمام شدۀ موجودی کاال پس از خرید مرحلۀ اول

= میانگین موزون بهای تمام شده یک کیلو1100330,000 = 
300

با توجه به اینکه فروش مرحله اول در تاریخ 1389/4/14، یعنی پس از خـــــرید مرحلۀ اول انجام شــده اســت، میانگین 
موزون بهای تمام شده یک کیلو کـــــاالی فروش رفته در مرحله اول 1,100 ریـــال و که کل آن برابر 242,000 ریــــال 

)242,000 = 1,100 × 220( است.
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پس از انجام فروش مرحلۀ اول، 80 کیلو کاال باقی مي ماند که میانگین موزون بهای تمام شدۀ یک کیلوی آن 1,100 ریال 
اســت. با انجام خرید مرحله دوم به قیمت هر کیلو 1,٢00 ریال، مجدداً باید میانگین موزون بهای تمام شــدۀ یک واحد کاال به 

صورت زیر محاسبه شود: 
٤٧٢,000 = )1,٢00 × ٣٢0( + )1,100 × 80( = بهای تمام شده موجودی کاال پس از خرید مرحله دوم

= 1180
٤٧٢,000

= میانگین موزون بهای تمام شدۀ یک کیلو )80 + ٣٢0(
پس میانگین موزون بهای تمام شــدۀ یک کیلو کاالی فروش رفته در مرحله دوم 1180 ریال و کل آن برابر ٢95,000 ریال 

)٢95,000 = 1,180 × ٢50( است. 
بنابراین، کل بهای تمام شــدۀ کاالی فروش رفته در شــرکت مهتاب طی سال 1٣89 با استفاده از روش میانگین موزون مبلغ 

5٣٧,000 ریال است:                  000,5٣٧ = ٢95,000 + 000,٢٤٢  
یادآوري مي شــود در صورت اســتفاده از روش میانگین موزون بــا روش ثبت دائمی موجودیها، بــه روش مذکور »روش 

میانگین موزون متحرك« یا سیار نیز گفته می شود. زیرا، با هر خرید، میانگین تغییر می یابد.

 محاســبۀ بهای تمام شدۀ كاالی فروش رفته با اســتفاده از روش اولين صادره از اولين وارده 
 :)FIFO(

همان طور که در قســمت های قبل بیان گردید، در این روش فرض مي شــود هر کاالیی که زودتر خریداری شده، زودتر نیز 
به فروش رســیده اســت. بنابراین، 100 کیلو از فروش مرحلۀ اول از محل موجودی کاالی اول دوره و بقیه )1٢0 واحد( از محل 
خرید مرحلۀ اول بوده است. لذا بهای تمام شده کاالی فروش رفته در مرحلۀ اول با استفاده از روش اولین صادره از اولین وارده 

)FIFO( برابر است با: 
)100 × 1000( + )1٢0 × 1150( = ٢٣8,000

کل خرید مرحلۀ اول ٢00 کیلو بوده که 1٢0 کیلوی آن در فروش مرحلۀ اول تحویل مشــتریان شــده و فقط 80 کیلوی آن 
باقی مانده اســت که این 80 کیلو نیز طی فروش مرحله دوم به فروش رســیده اســت. لذا 80 کیلو از فروش مرحلۀ دوم از محل 
خرید اول و بقیۀ آن که 1٧0 کیلو مي باشــد )1٧0 = 80ـ  ٢50( از محل خرید دوم بوده اســت. بنابراین، بهای تمام شــده کاالی 

فروش رفته در مرحلۀ دوم با استفاده از روش اولین صادره از اولین وارده )FIFO( برابر است با: 
)80 × 1,150( + )1٧0 × 1,٢00( = ٢96,000

بنابراین کل بهای تمام شــده کاالی فروش رفته در شــرکت مهتاب طی سال 1٣89 با استفاده از روش اولین صادره از اولین 
وارده )FIFO( مبلغ 5٣٤,000 ریال است: 

٢٣8,000 + ٢96,000 = 5٣٤,000
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 محاســبه بهای تمام شدۀ كاالی فروش رفته با اســتفاده از روش اولين صادره از آخرين وارده 
 :)LIFO(

همان طور که در قســمت های قبل بیان گردید، در این روش فرض مي شــود هر کاالیی که دیرتر خریداری شده، زودتر به 
فروش رســیده اســت. بنابراین، ٢00 کیلو از فــروش مرحلۀ اول از محل خرید مرحلۀ اول و بقیــه )٢0 واحد( از محل موجودی 
کاالی اول دوره بوده اســت. لذا بهای تمام شــده کاالی فروش رفته در مرحلۀ اول با اســتفاده از روش اولین صادره از آخرین 

وارده )LIFO( برابر است با: 
)٢00 × 1150( + )٢0 × 1000( = ٢50,000

با توجه به توضیحات فوق فرض مي شــود که فروش دوم نیز کاًل  از محل خرید دوم بوده اســت. بنابراین، بهای تمام شــدۀ 
کاالی فروش رفته در مرحلۀ دوم با استفاده از روش اولین صادره از آخرین وارده )LIFO( برابر است با: 

)٢50 × 1٢00( = ٣00,000
بنابراین کل بهای تمام شدۀ کاالی فروش رفته در شرکت مهتاب طی سال 1٣89 با استفاده از روش اولین صادره از آخرین 

وارده )LIFO( مبلغ 550000 ریال است: 
٢50,000 + ٣00,000 = 550,000

اکنون خودتان مثال فوق را با فرض استفاده از روش ثبت ادواری موجودی کاال پاسخ دهید. خواهید دید نتایج روش هایی 
که شناســایی ویژه و روش اولین صادره از اولین وارده )FIFO( با هر دو روش )سیســتم( ثبت ادواری و دائمی یكســان است، 
ولی روش های میانگین موزون و روش اولین صادره از آخرین وارده )LIFO( در روش )سیستم( ثبت ادواری و دائمی به نتایج 

مختلفی خواهد رسید. 
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1 ـ » حساب خرید«  در چه مواردی استفاده مي شود؟ 
٢ ـ در روش ادواري هنگام خرید کاال چه حسابی بدهكار مي شود؟ 

٣ ـ انواع تخفیفات و برگشت از خرید کاال را نام ببرید. 
٤ ـ تخفیف تجاری چیست؟ آن را توضیح دهید. 

5 ـ حساب برگشت از خرید و تخفیفات در چه مواقعی مورد استفاده قرار مي گیرد؟ 
6 ـ تخفیف نقدی خرید را توضیح دهید. 

٧ ـ حساب فروش در چه مواردی استفاده مي شود؟ 
8 ـ تعیین کنید که ماهیت هر کدام از حساب های زیر بدهكار است یا بستانكار: 

فروش               برگشت از فروش و تخفیفات 
تخفیفات نقدی فروش               خرید 

برگشت از خرید و تخفیفات              تخفیفات نقدی خرید 
هزینۀ حمل کاالی خریداری شده 

9 ـ در روش ادواري هنگام فروش کاال چه حسابی بستانكار مي شود؟
10 ـ براي ثبت عملیات مالي مربوط به موجودي های کاال چند سیستم ثبت حسابداری وجود دارد؟ هر کدام را توضیح دهید. 

11 ـ منظور از انبارگردانی چیست؟ توضیح دهید. 
1٢ ـ روش های ارزیابی موجودی کاال را نام ببرید. 

1٣ ـ در کدام یک از روش های ارزیابی موجودی کاال فرض بر این است که فروش هاي دوره مالي از موجودي کاالي اول 
دوره و اولین خریدهاي دورۀ مالي به عمل آمده است؟ 

1٤ ـ در کدام یــک از روش هــای ارزیابی موجــودی کاال فرض بر این اســت که موجودی کاالی پایــان دوره از آخرین 
خریدهاي دورۀ مالي به عمل آمده است؟ 

15 ـ در کدام یک از روش های ارزیابی موجودی کاال فرض بر این است که هر کاالیي که زودتر خریداري شده دیرتر به 
فروش رسیده است؟ 

16 ـ در کدام یک از روش های ارزیابی موجودی کاال فرض بر این است که هر کاالیي که دیرتر خریداري شده زودتر به 
فروش رسیده است؟ 

1٧ ـ اثر تغییرات موجودی کاال بر سود مؤسسه را شرح دهید.  
18 ـ هنگام برگشت تمام یا قسمتي از کاالي خریداري شده چه حسابي بستانكار مي شود؟

19 ـ تخفیفي که بابت معیوب بودن کاال  از فروشنده گرفته مي شود به چه حسابي منظور مي شود؟
٢0 ـ تخفیفي که بابت معیوب بودن کاال به خریدار اعطا مي شود به چه حسابي منظور مي شود؟

٢1 ـ هنگام برگشت تمام یا قسمتي از کاالي فروش رفته چه حسابي بدهكار مي شود؟
٢٢ ـ توضیح دهید که کدام یک از روش های محاسبه بهای تمام شدۀ موجودی کاال در روش ثبت ادواری و دائمی به نتایج 

یكسان می رسد؟
٢٣ ـ در کدام یــک از روش های ارزیابی موجودی کاال فرض بر این اســت که فروش هاي دورۀ مالي از آخرین خریدهاي 

دوره مالي به عمل آمده است؟ 
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تمرین        

 1 ـ مؤسسۀ بازرگاني محمدی در تاریخ 1٣88/٢/٧ مبلغ ٧5٤,000 ریال کاال بصورت نقد خریداري کرد. این رویداد را در 
دفتر روزنامۀ مؤسسۀ بازرگاني محمدی با دو روش ادواری و دائمی ثبت کنید. 

٢ ـ مؤسسۀ بازرگاني ندا در تاریخ 88/٢/1٣ مبلغ ٤6٢,000 ریال کاال به صورت نسیه خریداري کرد. این رویداد را در دفتر 
روزنامه مؤسسه بازرگاني ندا با دو روش ادواری و دائمی ثبت کنید. 

٣ ـ مؤسسۀ بازرگاني احمدي در تاریخ 88/٢/٢٤ مبلغ 6٧8,000 ریال کاال خریداري کرد و مبلغ ٣٧0,000 ریال آن را نقداً 
پرداخت نمود. این رویداد را در دفتر روزنامه مؤسسه بازرگاني احمدی با دو روش ادواری و دائمی ثبت کنید. 

٤ـ  شــرکت بازرگاني صبا در تاریخ 88/٢/٢8 تعداد 80 دســتگاه کولر از شرکت بازرگانی صدف به صورت نقد خریداری 
کرد. شــرکت بازرگانی صدف قیمت هر دســتگاه کولر را ٤50,000 ریال اعالم کرده است لیكن به خریدارانی که بیشتر از ٢0 
دســتگاه کولر خریداری نمایند، چهار درصد تخفیف اعطا مي نماید. این رویداد را در دفتر روزنامه شرکت بازرگاني صبا ثبت 

کنید. 
5 ـ شــرکت شــادی در تاریخ 88/٣/٢ مبلغ 880,000 ریال کاال به صورت نســیه خریداري کرد. در تاریخ 88/٣/5 به علت 
معیوب بودن بخشــی از کاالی خریداری شــده مبلغ ٤٢,000 ریال تخفیف گرفته شــد و ٢6,000 ریال از کاال نیز به فروشــنده 

برگشت داده شد. این رویدادها را در دفتر روزنامه شرکت شادی ثبت کنید. 
6 ـ مؤسســۀ بازرگاني شــفق در تاریخ 88/٣/18 مبلغ ٢٤8,000 ریال کاال از شرکت بازرگانی ندا به صورت نسیه خریداری 
کرد. در تاریخ 88/٣/٢٣ معادل ٢٤,000 ریال از کاالی خریداری شده به فروشنده برگشت داده شد و در تاریخ 88/٣/٢٧ وجه 

کاالی خریداری شده را پرداخت کرد. این رویدادها را در دفتر روزنامه مؤسسه بازرگاني شفق ثبت کنید. 
٧ ـ مؤسسۀ بازرگاني سما در تاریخ 88/٢/1 مبلغ ٣00,000 ریال کاال با شرط نسیه ٤5 روزه، ٢ درصد تخفیف اگر تا 10 روز 
پرداخت شــود )ن/٤5 ـ 10/٢( خریداری کرد. مؤسسه به منظور استفاده از این تخفیف، در تاریخ 88/٢/10 وجه کاالی مذکور 
را به صورت نقد پرداخت کرد. رویدادهای مربوط به خرید کاال و پرداخت وجه آن را در دفتر روزنامه مؤسســه بازرگاني سما 

ثبت کنید. 
8ـ  مؤسســۀ بازرگاني گســترش در تاریخ 88/٣/1 مبلغ ٤00,000 ریال کاال با شــرط نسیه 50 روزه، ٢ درصد تخفیف اگر تا 
10 روز پرداخت شــود )ن/50 ـ 10/٢( خریداری کرد و در تاریخ 88/٤/10 وجه کاالی مذکور را پرداخت نمود. رویدادهای 

مذکور را در دفتر روزنامه مؤسسه بازرگاني گسترش ثبت کنید. 
9 ـ شــرکت بازرگاني نوا در تاریخ 88/٢/1٣ مبلغ 6٢٤,000 ریال کاال بصورت نسیه به فروش رساند. این رویداد را در دفتر 

روزنامۀ مؤسسه بازرگاني نوا ثبت کنید. 
10 ـ مؤسسۀ بازرگاني حسینی در تاریخ 88/٢/٢1 مبلغ ٧86,000 ریال کاال به فروش رساند و مبلغ ٣90,000 ریال آن را نقداً 

دریافت نمود. این رویداد را در دفتر روزنامه مؤسسه بازرگاني حسینی ثبت کنید. 
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11 ـ مؤسســۀ بازرگاني حســینی در تاریخ 88/٢/٢٤ تعداد ٢٤0 جفت کفش به فروشــگاه زنجیره ای تابان به صورت نقد به 
فروش رســاند. مؤسســۀ بازرگاني حســینی هر جفت از کفشــهای مزبور را به مبلغ 110,000 ریال به فروش مي رساند اما برای 
خریدهای باالی 100 جفت، قیمت هر جفت کفش را 98,000 ریال در نظر مي گیرد. لذا بابت این معامله، فروشــگاه زنجیره ای 
تابان مبلغ ٢٣5٢0,000 ریال به مؤسسۀ بازرگاني حسینی پرداخت کرد. این رویداد را در دفتر روزنامۀ مؤسسه بازرگاني حسینی 

و فروشگاه زنجیره ای تابان ثبت کنید.
1٢ ـ شــرکت کوهســتان در تاریخ 88/٣/٢ مبلغ 1٢٤6,000 ریال کاال به صورت نسیه به فروش رساند. در تاریخ 88/٣/6 به 
علت معیوب بودن بخشی از کاالی فروش رفته مبلغ ٤٢,000 ریال تخفیف به خریدار داده شد و ٢6,000 ریال از کاال نیز توسط 

خریدار برگشت داده شد. این رویداد را در دفتر روزنامه شرکت کوهستان ثبت کنید. 
1٣ ـ مؤسسۀ بازرگاني شهاب در تاریخ 88/6/1 مبلغ 600,000 ریال کاال با شرط نسیه 60 روزه، ٢ درصد تخفیف اگر تا 15 
روز پرداخت شود )ن/60ـ  15/٢( به فروش رساند. خریدار وجه کاالی مذکور را در تاریخ 88/6/15 پرداخت کرد. رویدادهای 

مربوط به فروش کاال و دریافت وجه آن را در دفتر روزنامۀ مؤسسه بازرگاني شهاب ثبت کنید. 
1٤ـ  شــرکت نیكــو در تاریخ 88/٣/1 مبلغ ٢10,000 ریال کاال با شــرط نســیه ٤0 روزه، 1 درصــد تخفیف اگر تا 10 روز 
پرداخت شــود )ن/٤0 ـ 10/1( به فروش رســاند. خریدار در تاریخ 88/٤/10 وجه کاالی مذکور را پرداخت نمود. رویدادهای 

مذکور را در دفتر روزنامه شرکت نیكو ثبت کنید. 
15 ـ مؤسســۀ بهار در تاریخ 8٧/٣/٢0 مبلغ ٣00,000 ریال کاال با شــرط ن/٤0ـ  10/٢ به فروش رســاند. در تاریخ 8٧/٣/٢٢ 
خریدار 1٢,000 ریال از کاالی خریداری شــده را به مؤسســه برگشت داد و با توافق طرفین، مبلغ 8,000 ریال تخفیف نیز بابت 
معیوب بودن بخشــی از کاال در نظر گرفته شــد. خریدار در تاریخ 8٧/٣/٣0 وجه کاالی مذکور را پرداخت نمود. رویدادهای 

مذکور را در دفتر روزنامه مؤسسه بهار ثبت کنید.

16 ـ اطالعات زیر در مورد موجودی کاالی شرکت سپند در پایان سال 1٣88 در دست است: 

قیمت کلقیمت یك واحدتعداد)مقدار(تاریخشرح
خريد کاال 
خريد کاال 
خريد کاال 

1388/2/21
1388/7/14
1388/11/24

300 کیلو
600 کیلو
450 کیلو

600 ريال
720 ريال
800 ريال

180,000
432,000
360,000

1350972,000 کیلوجمع
در صورتي که طي ســال 1٣88 مقدار850 کیلو از این محصوالت به فروش رســیده و مابقي آن )یعني 500 کیلو( در پایان 
دوره باقي مانده باشد، بهاي تمام شده موجودي کاالي پایان دوره و همچنین بهاي تمام شده کاالي فروش رفته را با استفاده از 

روش های میانگین موزون، FIFO و LIFO تعیین کنید. )با روش ثبت ادواری موجودی کاال( 
1٧ـ  با اســتفاده از اطالعات ســؤال قبل، در صورتی که کاالهای فروش رفته شــرکت ســپند در سال 1٣88 شامل 600 کیلو 
کاالی خریداری شده در 88/٧/1٤ و ٢50 کیلو از کاالی خریداری شده در 88/11/٢٤ باشد، با استفاده از روش شناسایی ویژه، 
بهاي تمام شده موجودي کاالي پایان دوره و همچنین بهاي تمام شده کاالي فروش رفته شرکت در سال 1٣88 را با روش ثبت 

ادواری و همچنین روش ثبت دائمی موجودی کاال محاسبه کنید. 
18 ـ اطالعات زیر در مورد مؤسسه بازرگانی شقایق در پایان سال 1٣8٧ در دست است: 

خرید ٧٤6,000 ریال، برگشت از خرید و تخفیفات ٢1,000 ریال، تخفیفات نقدی خرید 1٤,000 ریال و هزینه حمل کاالی 
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خریداری شده ٤٧,000 ریال. صورت بهای تمام شده کاالی خریداری شده مؤسسه برای سال 1٣8٧ را تهیه نمائید. 
19 ـ بهای تمام شده کاالی خریداری شده فروشگاه بهار در سال 1٣88 مبلغ 8٤٢,600 ریال، موجودی کاالی اول دورۀ آن 
٢1٤,000 ریال و موجودی کاالی پایان دوره آن 1٧6,000 ریال مي باشد. صورت بهای تمام شده کاالی فروش رفتۀ فروشگاه 

بهار برای سال 1٣88 را تهیه کنید. 
٢0 ـ اطالعات زیر در مورد فروشگاه شقایق در پایان سال 1٣8٧ در دست است: 

بهای تمام شــده کاالی فروش رفته 6٢٤,000 ریال، فروش 9٧1,000 ریال، برگشــت از فروش و تخفیفات ٤1,٢00 ریال، 
تخفیفــات نقــدی فروش 1٧,600 ریــال، هزینه حقوق 198,٧00 ریــال، هزینه حمل و نقل کاال ٢1,٤00 ریال و ســایر هزینه ها 

٤6,٧00 ریال. صورت سود و زیان فروشگاه شقایق برای سال 1٣8٧ را تهیه نمائید. 
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  مسائل 

1 ـ مؤسســۀ بازرگاني هما در ســال 1٣88 فعالیت بازرگاني خود را شروع کرد. رویدادهاي زیر طي سال مذکور در مؤسسه 
اتفاق افتاده است. مطلوب است ثبت رویدادها در دفتر روزنامۀ مؤسسۀ بازرگانی هما.

در تاریخ 88/1/16،  مبلغ ٤65,000 ریال کاال از شرکت تولیدي آذر بصورت نقد خریداري شد.
در تاریخ 88/1/18، مبلغ 1٧,000 ریال بابت هزینه حمل کاالي خریداري شده پرداخت شد.

در تاریخ 88/1/٢5، مبلغ ٧٢0,000 ریال کاال از شرکت سپهر خریداري و ٤٢0,000 ریال آن نقداً پرداخت شد.
در تاریخ 88/٢/1٣، مبلغ 68٤,000 ریال کاال به فروش رسید و ٤٢1,000 ریال آن نقداً دریافت شد.

در تاریخ 88/٣/18، مبلغ ٤60,000 ریال کاال با شرط ن/٤0 ـ 10/٢ خریداری شد. 
در تاریخ 88/٣/٢8 وجه کاالی خریداری شده در 88/٣/18 پرداخت شد. 

در تاریخ 88/٤/1 مبلغ 6٧0,000 ریال کاال با شرط ن/60 ـ 15/٢ خریداری شد. 
در تاریخ 88/٤/٤ مبلغ ٣٢,000 ریال از کاالی خریداری شــده در 88/٤/1 به فروشــنده برگشــت داده شد و 000,  18 ریال 

تخفیف نیز بابت معیوب بودن کاال از فروشنده تخفیف گرفته شد. 
در تاریخ 88/٤/11 ، وجه کاالی خریداری شده در 88/٤/1 پرداخت شد. )پرداخت بدهی مربوط به خرید مورخ 1/٤/88(

در تاریخ 88/٤/٢0، مبلغ ٤10,000 ریال کاال با شرط ن/50 ـ 10/٢ خریداری شد. 
در تاریخ 88/٤/٢٢، مبلغ ٢٢,000 ریال از کاالی خریداری شده در 88/٤/٢0 برگشت داده شد. 

در تاریخ 88/6/10 ، وجه کاالی خریداری شده در 88/٤/٢0 پرداخت شد. 
٢ ـ فروش های شرکت بازرگاني شكوفه در سال 1٣8٧ به شرح زیر است:

در تاریخ 8٧/1/1٤  مبلغ ٢٤6,000 ریال کاال بصورت نقد به فروش رسید.
در تاریخ 8٧/1/٢5، مبلغ ٧٢1,000 ریال کاال به فروش رسید و ٣8٧,000 ریال آن به صورت نقد دریافت شد.

در تاریخ 8٧/٣/1٧، مبلغ ٣60,000 ریال کاال با شرط ن/٤0 ـ 10/٢ به فروش رسید. 
در تاریخ 8٧/٣/٢٧، وجه کاالی فروخته شده در 8٧/٣/1٧ دریافت شد. 

در تاریخ 8٧/٤/1، مبلغ ٧٣0,000 ریال کاال با شرط ن/60 ـ 10/٢ به فروش رسید. 
در تاریخ 8٧/٤/٣ ، مبلغ 1٢,000 ریال از کاالی فروخته شــده در 8٧/٤/1 توســط خریدار برگشت داده شد و 18,000 ریال 

تخفیف نیز بابت معیوب بودن کاال در نظر گرفته شد. 
در تاریخ 8٧/٤/11، وجه کاالی فروخته شده در 8٧/٤/1 دریافت شد. 

در تاریخ 8٧/٤/٢1، مبلغ 8٤0,000 ریال کاال با شرط ن/50 ـ 10/٢ به فروش رسید. 
در تاریخ 8٧/٤/٢٢، مبلغ 6٤,000 ریال از کاالی فروخته شده در 8٧/٤/٢1 برگشت داده شد. 

در تاریخ 8٧/6/11، وجه کاالی فروخته شده در 8٧/٤/٢1 دریافت شد. 
مطلوب است:

الف( ثبت رویدادها در دفتر روزنامه شرکت 
T ب( انتقال ثبت ها به دفتر کل به شكل
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ج( محاسبه فروش خالص شرکت
٣ ـ رویدادهاي زیر در مؤسسۀ بازرگاني ندا در سال 1٣88  اتفاق افتاده است. مطلوب است ثبت این رویدادها در دفتر 

روزنامه مؤسسه.
در تاریخ 88/1/1٤   ،  مبلغ 50 میلیون ریال کاال از شرکت تولیدي مهران خریداري شد.
در تاریخ 88/1/٢٣   ، وجه کاالي خریداري شده از شرکت تولیدي مهران پرداخت شد.

در تاریخ 88/1/٢٤   ، مبلغ ٢6 میلیون ریال کاال از شرکت بهار خریداري شد.
در تاریخ 88/٣/٣   ، وجه کاالي خریداري شده از شرکت بهار پرداخت شد.

در تاریخ 88/٣/1٤   ،  مبلغ 50 میلیون ریال کاال از شرکت تولیدي گلها خریداري شد.
در تاریخ 88/٣/18   ، مبلغ 1 میلیون ریال از کاالي خریداري شده از شرکت تولیدي گلها به آن شرکت برگشت داده شد.

در تاریخ 88/٤/1٢   ، مبلغ ٤6 میلیون ریال کاال به فروش رسید و ٢1 میلیون ریال آن نقداً دریافت شد.
در تاریخ 88/٤/٢8 مبلغ 65 میلیون ریال کاال به فروش رسید و ٢٣ میلیون ریال آن به صورت نقد دریافت شد.

٤ ـ مبادالت سال 1٣88 شرکت ساحل به شرح زیر است:
در تاریخ 88/1/1٧   ، مبلغ 60 میلیون ریال کاال بصورت نسیه از شرکت بستان خریداري شد.

در تاریخ 88/1/19   ، مبلغ ٢ میلیون ریال از کاالي خریداري شده از شرکت بستان به فروشنده برگشت داده شد.
در تاریخ 88/1/٢1   ، بابت معیوب بودن کاالي خریداري شده از شرکت بستان مبلغ یک میلیون ریال تخفیف از خریدار 

گرفته شد.
در تاریخ 88/1/٢٧   ، وجه کاالي خریداري شده از شرکت بستان پرداخت شد. )پرداخت بدهی مربوط به شرکت بستان(

در تاریخ 88/٢/1 ، مبلغ ٤0 میلیون ریال کاال بصورت نسیه به شرکت بیستون فروخته شد.
در تاریخ 88/٢/19   ، مبلغ 1 میلیون ریال از کاالي فروخته شده به شرکت بیستون برگشت داده شد.

در تاریخ 88/٢/٢1   ، بابت معیوب بودن کاالي فروخته شده به شرکت بیستون مبلغ 1,500,000 ریال تخفیف به آن شرکت 
اعطا شد.

در تاریخ 88/٢/٢٧   ، وجه کاالي فروخته شده به شرکت بیستون دریافت شد.
در تاریخ 88/٣/1   ، مبلغ ٢5 میلیون ریال کاال بصورت نقد از شرکت نیكان خریداري شد.

در تاریخ 88/٣/5   ، مبلغ ٢ میلیون ریال از کاالي خریداري شده از شرکت نیكان به آن شرکت برگشت داده شد.
در تاریخ 88/٣/8   ، مبلغ ٣8 میلیون ریال کاال بصورت نسیه از شرکت پیام خریداري شد و 850,000 ریال بابت هزینه حمل 

آن پرداخت شد.
در تاریخ 88/٣/1٢   ، مبلغ 900,000  ریال از کاالي خریداري شده از شرکت پیام به آن شرکت برگشت داده شد.

در تاریخ 88/٤/٢٧   ، وجه کاالي خریداري شده از شرکت پیام پرداخت شد.
در تاریخ 88/5/1   ، مبلغ ٤5 میلیون ریال کاال بصورت نسیه به شرکت ماهان فروخته شد.

در تاریخ 88/5/٤   ، مبلغ ٢ میلیون ریال از کاالي فروخته شده به شرکت ماهان برگشت داده شد.
در تاریخ 88/5/٢1   ، بابت معیوب بودن کاالي فروخته شده به شرکت ماهان مبلغ 500,000 ریال تخفیف به آن شرکت اعطا شد.

در تاریخ 88/٧/٣   ، وجه کاالي فروخته شده به شرکت ماهان دریافت شد.
در تاریخ 88/8/1   ، مبلغ 85 میلیون ریال کاال از شرکت تابان نقداً خریداري شد. شرکت تابان به خریداراني که بیشتر از 80 

میلیون ریال کاال خریداري کنند یک درصد تخفیف تجاري اعطا مي کند. مطلوب است:
الف( ثبت رویدادها در دفتر روزنامۀ شرکت ساحل
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ب( ثبت رویدادها در دفاتر شرکت هایي که به شرکت ساحل کاال فروخته اند.
ج( ثبت رویدادها در دفاتر شرکت هایي که از شرکت ساحل کاال خریداري کرده اند.

5 ـ مبادلۀ زیر را دفتر روزنامۀ شرکت پائیزان و شرکت بهاره ثبت کنید.
شــرکت پائیزان در تاریخ 88/1/٧ مبلغ 18 میلیون ریال کاال به صورت نقد از شــرکت بهاره خریداري کرد. شــرکت بهاره 
برای خریدهای بیشتر از 10 میلیون ریال، کاالهایش را با 6 درصد تخفیف به فروش مي رساند. لذا وجه پرداختی توسط شرکت 

پائیزان بابت این معامله 169٢0,000 ریال می گردید. 
6 ـ اطالعات زیر در مورد موجودی کاالی شرکت سحاب در سال 1٣8٧ در دست است. 

قیمت کلقیمت یك واحدتعداد)مقدار(تاریخشرح

موجودی کاالی اول دوره
خريد کاال 
خريد کاال 
خريد کاال 

1387/1/1
1387/4/21
1387/8/12
1387/11/21

440 واحد 
600 واحد 
700 واحد 
260 واحد 

400 ريال 
420 ريال
480 ريال
500 ريال

176,000
252,000
336,000
130,000

2,000894,000 کیلوجمع
در صورتي که طي سال 1٣8٧ مقدار 1٤00 کیلو از این محصوالت به فروش رسیده و مابقي آن )یعني 600 کیلو( در پایان 
دوره باقي مانده باشد، بهاي تمام شده موجودي کاالي پایان دوره و همچنین بهاي تمام شده کاالي فروش رفته را با استفاده از 

روش های میانگین موزون، FIFO و LIFO تعیین کنید. 
٧ ـ با اســتفاده از اطالعات ســؤال قبل، در صورتی که کاالهای فروش رفته شرکت ســحاب در سال 1٣8٧ شامل ٢00 کیلو 
از موجودی اول دوره، 600 کیلو کاالی خریداری شــده در 8٧/٤/٢1 و ٤00 کیلو از کاالی خریداری شده در 8٧/8/1٢ باشد، 
با اســتفاده از روش شناســایی ویژه، بهاي تمام شــدۀ موجودي کاالي پایان دوره و همچنین بهاي تمام شدۀ کاالي فروش رفته 

شرکت در سال 1٣8٧ را محاسبه کنید. 
8 ـ اطالعات زیر در مورد فروشگاه نیلو در پایان سال 1٣88 در دست است: 

مانده بستانكارمانده بدهكارنام حساب

فروش 
برگشت از فروش و تخفیفات 

تخفیفات نقدی فروش 
خريد 

برگشت از خريد و تخفیفات 
تخفیفات نقدی خريد 

هزينۀ حمل کاالی خريداری شده 
موجودی کاالی اول دوره 

هزينۀ حقوق 
هزينۀ تلفن و پست 

هزينۀ حمل و نقل
ساير هزينه ها 

21,400
 28,000
474,000

 34,000
 104,000
125,000
 21,400
 14,600
13,200

876,000

 24,200
 17,800

موجودی کاالی پایان دوره نیز 9٧,000 ریال است. 
مطلوب است: 

الف( تهیۀ صورت بهای تمام شدۀ کاالی خریداری شده برای سال 1٣88
ب( تهیۀ صورت بهای تمام شدۀ کاالی فروش رفته برای سال 1٣88 
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ج( تهیۀ صورت سود و زیان برای سال 1388
9 ـ اطالعات زیر در مورد موجودی كاالی شركت صدف در سال 1389 در دست است:

قيمت یك واحدمقدارتاریخشرح
موجودی کاالی اول دوره 

خريد مرحله اول  
فروش مرحله اول  
خريد مرحله دوم  
خريد مرحله سوم 

فروش مرحله دوم  

1389/1/1
1389/2/8
1389/4/19

1389/10/21
1389/11/1
1389/12/18

400 کيلو
800 کيلو

1000 کيلو
550 کيلو

500 کيلو 
700 کيلو 

500 ريال
575 ريال

ــ
600
600
ــ 

)در روش شناســایي ویژه فرض كنید 250 واحد از فروش اول از موجودی كاالی اول دوره و بقیه از محل خرید اول بوده 
و 300 كیلو از فروش دوم از محل خرید مرحلۀ دوم و  بقیه از خرید مرحله سوم بوده است.( 

با فرض استفاده از روش ثبت ادواری موجودی كاال، مطلوب است محاسبۀ بهای تمام شده كاالی فروش رفته با استفاده از 
روش های زیر: 

1 ـ روش شناسایي 
2 ـ روش میانگین موزون 

)FIFO( 3 ـ روش اولین صادره از اولین وارده
)LIFO( 4 ـ روش اولین صادره از آخرین وارده

10 ـ با توجه به اطالعات سؤال قبل، با فرض استفاده از روش ثبت دائمی موجودی كاال، بهای تمام شده كاالی فروش رفته 
را با استفاده از روش های زیر محاسبه كنید: 

1 ـ روش شناسایي ویژه 
2 ـ روش میانگین موزون 

)FIFO( 3 ـ روش اولین صادره از اولین وارده
)LIFO( 4 ـ روش اولین صادره از آخرین وارده

11 ـ اطالعات زیر در مورد فروشگاه روشن در پایان سال 1389 در دست است: 

مانده بستانکارمانده بدهکارنام حساب
فروش 

برگشت از فروش و تخفيفات 
خريد 

تخفيفات نقدی خريد 
هزينه حمل کاالی خريداری شده 

موجودی کاالی اول دوره 
هزينه حقوق 

هزينه آب و برق 
ساير هزينه ها 

11,400
674,000

 23,000
 84,000
87,400

 21,400
17,200

642,100

 14,100

موجودی كاالی پایان دوره نیز 67,000 ریال مي باشد. 
مطلوب است: 

الف( تهیه صورت بهای تمام شده كاالی خریداری شده برای سال 1389
ب( تهیه صورت بهای تمام شده كاالی فروش رفته برای سال 1389 

ج( تهیه صورت سود و زیان برای سال 1389 
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مثال جامع در مورد خرید و فروش کاال  
عملیات مالی زیر در مؤسسۀ بازرگانی سپهر طی سه ماهه اول سال 1٣88 اتفاق افتاده است. 

در تاریخ 1٣88/1/18، مبلغ 9٧5,000 ریال کاال به صورت نسیه خریداری شد. 

در تاریخ 1٣88/1/٢٤، مبلغ ٧٤6000 ریال کاال خریداری شد و مبلغ ٤80,000 ریال آن به صورت نقد پرداخت شد. 

در تاریخ 1٣88/1/٢٧، مبلغ ٢1,000 ریال از کاالی خریداری شــده در تاریخ 1٣88/1/18 به فروشــنده برگشت داده شد و 

همچنین بابت معیوب بودن بخشی ازکاالی خریداری شده، معادل مبلغ 1٧000 ریال از کاالی مذکور به فروشنده برگشت داده 

شد. 

در تاریخ 1٣88/1/٢8، بدهی مربوط به کاالی خریداری شده در تاریخ 1٣88/1/18 پرداخت شد. 

در تاریخ 1٣88/٢/1 مبلغ 8٣0,000 ریال کاال با شرط )ن/٤5 ـ 10/٢( خریداری شد. 

در تاریخ 1٣88/٢/٣ مبلغ 1٤,000 ریال از کاالی خریداری شــده در تاریخ 1٣88/٢/1 به فروشــنده برگشــت داده شــد و 

همچنین بابت معیوب بودن بخشــی از کاالهای خریداری شده، معادل مبلغ 16,000 ریال از کاالی مذکور به فروشنده برگشت 

داده شد. 

در تاریخ 1٣88/٢/11 بدهی مربوط به کاالی خریداری شده در تاریخ 1٣88/٢/1 پرداخت شد. 

در تاریخ 1٣88/٢/1٤ مبلغ 980,000 ریال کاال به فروش رسید و مبلغ 610,000 ریال آن به صورت نقد دریافت شد. 

در تاریخ 1٣88/٢/1٧ مبلغ 19,000 ریال از کاالی فروش رفته در تاریخ 1٣88/٢/1٤ برگشــت شــد و همچنین بابت معیوب 

بودن بخشی از کاالی فروش رفته، مبلغ ٢٢,000 ریال تخفیف به مشتری داده شد. 

در تاریخ 1٣88/٣/1 مبلغ ٤٢0,000 ریال کاال با شرط )ن/٣0 ـ 10/1( به فروش رسید. 

در تاریخ 1٣88/٣/٤ مبلغ ٧٣0,000 ریال کاال با شرط )ن/٤0 ـ 10/٢( به فروش رسید. 

در تاریخ 88/٣/٧ بابت معیوب بودن بخشی از کاالی فروش رفته در 88/٣/٤ مبلغ ٣0,000 ریال به مشتری تخفیف داده شد. 

در تاریخ 1٣88/٣/1٤، طلب مربوط به کاالی فروش رفته در تاریخ 1٣88/٣/٤ دریافت شد. 

در تاریخ 1٣88/٣/٣0 طلب مربوط به کاالی فروش رفته در تاریخ 1٣88/٣/1 دریافت شد. 

رویدادهای فوق را در دفتر روزنامۀ مؤسسۀ بازرگانی سپهر ثبت نمائید. 
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دفــتر روزنامه
بستانكار بدهكار

ف
عط شــــــرح تاریخ شمارۀ سند 

حسابداري

975,000
975,000 خريد کاال

                    حساب های پرداختنی 
بابت خريد کاال به صورت نسیه 

88/1/18

480,000
 266,000

 746,000                     صندوقخريد کاال
                    حساب های پرداختنی 

بابت خريد کاال به صورت نقد و نسیه

88/1/24

 38,000
 38,000  حساب های پرداختنی  

                    برگشت از خريد و تخفیفات 
بابت معیوب بودن و برگشت بخشی از کاالی خريداری شده  

88/1/27

937,000
937,000 حساب های پرداختني

                          صندوق 
بابت پرداخت وجه کاالی خريداری شده در 88/1/18 

88/1/28

 830,000
 830,000                     حساب های پرداختنیخريد کاال

بابت خريد کاال با شرط ن/45/ ـ 10/2 

88/2/1

 30,000
 30,000 حساب های پرداختنی  

                          برگشت از خريد و تخفیفات 
بابت معیوب بودن و برگشت بخشی از کاالی خريداری شده  

88/2/3

 16,000
 784,000

 800,000 حساب های پرداختني
                         تخفیفات نقدی خريد 

                          صندوق 
بابت پرداخت وجه کاالی خريداری شده در 88/2/1

88/2/11

 980,000
 610,000
 370,000

صندوق 
حساب های دريافتنی 

                          فروش کاال
بابت فروش کاال به صورت نقد و نسیه 

88/2/14

 41,000
 41,000 برگشت از فروش و تخفیفات 

                  حساب های دريافتنی 
بابت معیوب بودن و برگشت بخشی از کاالی فروش رفته 

88/2/17

 420,000
 420,000 حساب های دريافتنی 

                     فروش 
بابت فروش کاال به صورت نسیه با شرط ن/30 ـ 10/1 

88/3/1

 730,000
 730,000 حساب های دريافتنی 

                     فروش 
بابت فروش کاال به صورت نسیه با شرط ن/40 ـ 10/2

88/3/4

 30,000
 30,000 برگشت از فروش و تخفیفات 

                     حساب های دريافتنی 
تخفیف بابت معیوب بودن بخشي از کاالي فروش رفته

 88/3/7

 700,000
 686,000
 14,000

صندوق 
تخفیفات نقدی فروش 

                         حساب های دريافتنی 
بابت دريافت وجه کاالی فروش رفته در تاريخ 88/3/4

88/3/14

420,000
420,000 صندوق 

                    حساب های دريافتنی 
بابت دريافت وجه کاالی فروش رفته در 88/3/1 

88/3/30
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مثال جامع در مورد موجودی کاال 

مثال 2: اطالعات زير در ارتباط با موجودي كاالي شركت شايسته در دست است:
مبلغ کلقیمت واحدمقدار به کیلوشرحتاریخ

82/1/1
82/1/24
82/1/29
82/2/5
82/3/12
82/4/24
82/8/19
82/10/1
82/11/5

موجودي کاالي اول دوره 
خريد کاال 

فروش مرحله اول 
خريد کاال 

فروش مرحله دوم
فروش مرحله سوم

خريد کاال 
فروش مرحله چهارم

خريد کاال 

100
250
150
150
200
120
400
260
100

1000
1090
1900
950

2000
1950
1100
2050
1150

100,000
272500
285,000
142500
400,000
234,000
440,000
533,000
115,000

در صورتي که فروش مرحلۀ اول از محل خریدهاي 8٢/1/٢٤ ، 100 کیلو از فروش مرحله دوم از محل موجودي اول دوره و 
مابقي آن از محل خریدهاي 8٢/٢/5 ، 80 کیلو از فروش مرحله سوم از محل خریدهاي 8٢/1/٢٤ و مابقي آن از محل خریدهاي 
8٢/٢/5 و فروش مرحله چهارم از محل خریدهاي 8٢/8/19 باشــد، مطلوب اســت محاسبۀ بهاي تمام شدۀ کاالي فروش رفته و 
بهاي تمام شــده موجودي کاالي پایان دوره با هر کدام از چهار روش، شناســایي ویژه، میانگین موزون، اولین صادره از اولین 

وارده و اولین صادره از آخرین وارده یا روش ادواری

الف( روش شناسایي ویژه
جدول محاسبه بهاي تمام شده کاالي فروش رفته به روش شناسایي ویژه

جمع بهاي تمام شدهبهاي تمام شده یك واحداز محلتعداد )مقدار(فروش ها

1,090163,500خريد 15082/1/24مرحلۀ اول
100مرحلۀ دوم

100
موجودي اول دوره

خريد 82/2/5
1000
950

100,000
95,000

80مرحلۀ سوم
40

خريد 82/1/24
خريد 82/2/5

1090
950

87,200
38,000

1,100286,000خريد 26082/8/19مرحلۀ چهارم

730769,700جمع
همان طور که مالحظه مي شــود، بهاي تمام شدۀ کاالي فروش رفته در سال 1٣8٢ جمعاً ٧6,9٧00 ریال است. براي به دست 
آوردن بهاي تمام شدۀ موجودي کاالي پایان دوره مي توان رقم فوق را از بهاي تمام شده کاالي آماده براي فروش کسر نمود. 
بهاي تمام شدۀ کاالي فروش رفته ـ بهاي تمام شدۀ کاالي آماده براي فروش = بهاي تمام شدۀ موجودي کاالي پایان دوره

براي به دســت آوردن بهاي تمام شــده کاالي آماده براي فروش باید کل خریدهــاي دوره را با موجودي کاالي اول دوره 
جمع کنیم. 
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1,0٧0,000 = 100,000 + ٢٧,٢500 + 1٤,٢500 + ٤٤0,000 + 115,000 = بهاي تمام شدۀ کاالي آماده براي فروش
بهاي تمام شده کاالي فروش رفته ـ بهاي تمام شده کاالي آماده براي فروش = بهاي تمام شده موجودي کاالي پایان دوره

٣00,٣00 = ٧6,9٧00 ـ 10٧0,000
بنابراین بهاي تمام شده موجودي کاالي پایان دوره ٣00,٣00 ریال است.

البته بهاي تمام شده موجودي کاالي پایان دوره را به صورت زیر نیز مي توان محاسبه نمود:
جدول محاسبه بهاي تمام شدۀ موجودي کاالي پایان دوره به روش شناسایي ویژه

جمع بهاي تمام شدهبهاي تمام شده یك واحدتعداد )مقدار(موجودي پایان دوره
201,09021,800از محل خريد 82/1/24
109509,500از محل خريد 82/2/5

1401,100154,000از محل خريد 82/8/19
1001,150115,000از محل خريد 82/11/5

270300,300جمع

ب( روش ميانگين موزون
در روش میانگیــن موزون بهاي تمام شــدۀ کاالي آماده براي فروش را بر تعداد )مقدار( کاالي آماده براي فروش تقســیم 
مي کنیم تا میانگین موزون بهاي تمام شــدۀ یک واحد بدســت آید. قباًل مالحظه کردید که بهاي تمام شــدۀ کاالي آماده براي 
فروش شــرکت شایســته در ســال 1٣8٢ مبلغ 1,0٧0,000 ریال و تعــداد کاالي آماده فروش )موجــودي اول دوره بعالوه کل 
خریدهاي طي دوره( 1000 کیلو اســت. لذا میانگین موزون بهاي تمام شــدۀ یک واحد از کاالي آماده فروش شرکت شایسته 
در ســال 1٣8٢ معــادل 1,0٧0 ریــال )1,0٧0 = 1,000 ÷ 1,0٧0,000( اســت. بنابراین، بهاي تمام شــدۀ کاالي فروش رفته در 
روش میانگین مــــوزون ٧81,100 ریال )1,0٧0 × ٧٣0( و بهــــاي تمام شده موجــودي کــاالي پایان دورۀ آن ٢88,900 ریال 

)٢88,900 = 1,0٧0 × ٢٧0( تعیین مي شود.

)FIFO( روش اولين صادره از اولين وارده )ج
همان طــور که قباًل نیز گفته شــد ، در روش اولین صادره از اولین وارده فرض مي شــود کــه کاالهائي که زودتر خریداري 
شــده اند زودتر نیز به فروش رســیده اند. بنابراین موجودي کاالي آخر دوره به خریدهاي آخر سال مربوط مي شود. در شرکت 
شایســته از 1000 واحد کاالي آماده براي فروش ٧٣0 واحد آن طي ســال به فروش رسیده و ٢٧0 واحد آن در پایان دوره باقي 
مانده اســت. بهاي تمام شــده ٧٣0 واحد کاالي فروش رفته در روش اولین صادره از اولین وارده فرض مي شود که به ترتیب از 

موجودي اول دوره و خریدهاي زیر بوده است: 
محاسبه بهاي تمام شده کاالي فروش رفته به روش اولین صادره از اولین وارده

مبلغ کلفيتعداد )مقدار(شرح
از محل موجودي اول دوره

از محل خريد82/1/24
از محل خريد 82/2/5

از محل خريد 82/8/19

100
250
150
230

1,000
1,090
950

1,100

100,000
272,500
142,500
253,000

730768,000جمع
     همان طور که مالحظه مي شــود، بهاي تمام شــدۀ کاالي فروش رفته ٧6,8000 ریال اســت. براي محاسبه بهاي تمام شده 
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موجودي کاالي پایان دوره مي توان بهاي تمام شدۀ کاالي فروش رفته را از بهاي تمام شدۀ کاالي آماده براي فروش کسر نمود
بنابراین:                            ٣0٢,000 = ٧68,000 ـ 1,0٧0,000 = بهاي تمام شده موجودي کاالي پایان دوره

البته بهاي تمام شدۀ موجودي کاالي پایان دوره را به صورت زیر نیز مي توان محاسبه نمود:
محاسبه بهاي تمام شدۀ موجودي کاالي پایان دوره به روش اولین صادره از اولین وارده

مبلغ کلفيتعداد )مقدار(شرح

از محل خريد 82/8/19
از محل خريد 82/11/5

170
100

1,100
1,150

187,000
115,000

270302,000جمع

)LIFO( روش اولين صادره از آخرين وارده )د
همان طور که قباًل نیز گفته شــد، در روش اولین صادره از آخرین وارده فرض مي شــود که کاالهایي که دیرتر خریداري 
شده اند زودتر به فروش رسیده اند. بنابراین موجودي کاالي آخر دوره از محل موجودي کاالي اول دوره و خریدهاي اول سال 
است. در شرکت شایسته از 1000 واحد کاالي آماده براي فروش ٧٣0 واحد آن طي سال به فروش رسیده و ٢٧0 واحد آن در 
پایان دوره باقي مانده است. بهاي تمام شدۀ ٧٣0 واحد کاالي فروش رفته در روش اولین صادره از آخرین وارده فرض مي شود 

که به ترتیب از آخرین خریدها بشرح زیر بوده است:

محاسبۀ بهاي تمام شدۀ کاالي فروش رفته به روش اولین صادره از آخرین وارده
مبلغ كلفيتعداد )مقدار(شرح

از محل خريد 82/11/5
از محل خريد 82/8/19

از محل خريد 82/2/5
از محل خريد 82/1/24

100
400
150
80

1,150
1,100

950
1,090

115,000
440,000
142,500
87,200

730784,700جمع

همان طور که مالحظه مي شود بهاي تمام شدۀ کاالي فروش رفته ٧8,٤٧00 ریال است. براي محاسبه بهاي تمام شدۀ موجودي 
کاالي پایان دوره مي توان بهاي تمام شده کاالي فروش رفته را از بهاي تمام شدۀ کاالي آماده براي فروش کسر نمود بنابراین:                               

                        ٢85,٣00 = ٧8٤,٧00 ـ 1,0٧0,000 = بهاي تمام شده موجودي کاالي پایان دوره
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البته بهاي تمام شدۀ موجودي کاالي پایان دوره را به صورت زیر نیز مي توان محاسبه نمود:
محاسبه بهاي تمام شده موجودي کاالي پایان دوره به روش اولین صادره از آخرین وارده

مبلغ کلفيتعداد )مقدار(شرح

از محل موجودي کاالي اول دوره
از محل خريد 82/1/24

100
170

1,000
1,090

100,000
185,300

270285,300جمع

       نكتۀ مهمي که در پایان این فصل الزم اســت به آن اشــاره شود این است که در هر کدام از روش هاي میانگین موزون، 
اولین صادره از اولین وارده و روش اولین صادره از آخرین وارده فرض مي شــود که فروش هاي دوره مثاًل از محل خریدهاي 
پایان دوره یا مثاًل از محل موجودي اول دوره و خریدهاي ابتداي ســال بوده اســت و لزومي ندارد که گردش واقعي کاال مطابق 

با این گردش فرضي باشد یا نباشد. 
بنابراین، ممكن است تمامي موجودي کاالي اول دوره شرکت به فروش رسیده باشد ولي بهاي تمام شده موجودي کاالي 
پایان دوره به روش اولین صادره از آخرین وارده محاســبه شــود. و یا موجودي کاالي اول دوره شرکت اصاًل به فروش نرسیده 
باشــد ولي بهاي تمام شــده موجودي کاالي پایان دوره به روش اولین صادره از اولین وارده محاســبه شــود. پس به طور کلي 
لزومي به مطابقت گردش فرضي با گردش فیزیكي کاال وجود ندارد. البته فقط در روش شناسائي ویژه گردش فرضي با گردش 

فیزیكي کاال مطابقت دارد.


