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هنر جویان پس از مطالعة این فصل باید بتوانید:
1  مراحل خرید داخلی را تشریح کنید.

2  حسابداری خریدهای داخلی را بیان کنید.
3  انواع پرداخت  در خریدهای خارجی را توضیح دهید.

4 اعتبارات اسنادی را بیان و انواع آن را تشریح کنید.
5  فرایند حسابداری اعتبارات اسنادی را بیان کنید.

6  مفهوم پیش پرداخت هزینه را بیان کنید.
7  نحوة تعدیل پیش پرداخت ها در پایان دورة مالی را توضیح دهید.

8 نحوة ارائة سفارشات و پیش پرداخت ها را در صورت های مالی بیان کنید.

امروزه، بخش بزرگی از دارایی های جاری بس��یاری از ش��رکت های بازرگانی و تولیدی را سفارش��ات کاال و 
پیش پرداخت های هزینه تش��کیل می دهد. گسترش مبادالت تجاری و انجام معامالت بین المللی به اندازه اي است 
که سیس��تم بانکی کش��ورها به عنوان یک واس��طه تس��هیل کننده معامالت، حضور یافته و به ش��کل قابل توجهی 
ریس��ک مربوط به خرید و فروش کاال را کاهش می دهند. حضور سیستم بانکی در معامالت بین المللی و طراحی 
سیس��تم های ویژه ای مانند اعتبارات اسنادی به عنوان مکانیزمی قابل اعتماد در مبادالت خارجی، سبب شده است 
که موضوعات پیچیده و حساس��ی پیش روی حس��ابداران قرار گیرد. در این فصل ابتدا، مراحل خریدهای داخلی 
کاال بیان می شود و ضمن تشریح آن مراحل، نحوة حسابداری مربوط به سفارش کاال و کاالی در راه، توضیح داده 
خواهد شد. پس از آن، روش های خرید خارجی، با تمرکز بر حسابداری اعتبارات اسنادی بیان می شود. در بخش 
نهایی فصل، حس��ابداری پیش پرداخت هزینه ها توصیف خواهد ش��د. ساختار و محتوای فصل به شرح زیر است:

سفارشات و پیش پرداخت ها

 حسابداری                                                                                                                                            
       خرید های داخلی                                                                                                                                            
   حسابداری خرید های                                                                                                                                         

       خارجی          
   حسابداری اعتبارات                                                                                                                                         

       اسنادی

سفارشات کاال

 نحوة ارائه در ترازنامه و                                                                                                                                                
     صورت سود و زیان

نحوة ارائه در 
صورت های مالی

 ثبت در حساب                                                                                                                                             
      دارایی ها

 ثبت در حساب                                                                                                                                             
      هزینه ها

 آرتیکل های تعدیلی

پیش پرداخت هزینه ها

مروری بر فصل

سفارشات و پیش پرداخت ها
فصل 3
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خرید های داخلی

خری��د کاال و خدمات، یکی 
فعالیت ه��ای  عمده تری��ن  از 
ش��رکت  های بازرگان��ی و تولیدی به ش��مار می رود. 
اهمیت این فعالیت ها، به اندازه ای است که در بسیاری 
از ش��رکت ها و س��ازمان های دولتی، دایرة ویژه ای با 
عنوان دایرة خرید )دایرة تدارکات( مس��ئولیت اجرای 
عملیات خرید کاال و خدمات مورد نیاز ش��رکت را بر 
عهده دارد. فعالیت ه��ای دایرة خرید را می توان به دو 

گروه عمده، تقسیم کرد:
الف. خریدهای داخلی

 ب. خرید های خارجی
مراحل خرید داخلي

معموالً، پی��ش از آن که دایرة تدارکات به خرید کاال 
یا خدماتی اقدام نماید، مراحل زیر برای شناسایی نیاز 
ب��ه کاال یا خدمات و تأیی��د و تصویب خرید صورت 
می گیرد. این مراحل به صورت خالصه عبارت است از:
1  دریافت س��فارش خرید کاال از مشتریان در قالب                                                                                                                                             

      فرم سفارش فروش؛
2  تأیید فرم سفارش فروش توسط مدیران فروش یا                                                                                                                                               

      سایر مقامات مجاز شرکت؛
3  ثبت فرم سفارش فروش در کاردکس انبار؛

4  صدور حواله به نام مش��تری در صورت داش��تن                                                                                                                                            
      موجودي انبار؛

5  ص��دور ف��رم خری��د کاال در ص��ورت نداش��تن                                                                                                                                           
      موجودي انبار.

مراحل فوق کم و بیش در اغلب واحدهای بازرگانی 
انج��ام می گی��رد. با این وج��ود، احتم��ال دارد برخی 
فرایندهای اضافی نیز در این رابطه وجود داشته باشد. 
برای مثال، ممکن است، در زمانی که مقادیر موجودی 

مراحل خرید داخلی را تشریح نمایید.
کاال ی��ا مدت زمان باقی مان��ده از یک قرارداد دریافت هدف مطالعة 1

خدمات به س��طح خاصی رس��د، ب��رای جلوگیری از 
توقف فعالیت ش��رکت و از دس��ت دادن مشتریان )به 
دلیل نبود کاال یا خدمات مورد نیاز(، دایرة انبار یا دایرة 
خرید، موظف می شود به صدور درخواست خرید کاال 
یا خدمات مورد نظر اقدام نمایند. تصویر 1-3 نمونه ای 
از فرایند خرید کاال  در یک شرکت را نمایش می دهد.

حسابداری خریدهای داخلی
در زمانی که کاال یا خدمات 
مورد نیاز با ویژگی ها، قیمت 
و کیفیت مورد نظر ش��رکت 

در داخل کش��ور وجود داشته باش��د، دایرة تدارکات، 
کاال یا خدمات مورد نظر را از فروشندگان داخل کشور 
خریداری می نماید. از نقطه نظر حس��ابداری، اقداماتی 
که توس��ط دایرة ت��دارکات برای انج��ام خرید داخلی 

صورت می گیرد در سه نقطه دارای اهمیت است:
1  ارسال سفارش کاال برای فروشندگان

2  انتقال مالکیت کاال به شرکت
3  دریافت کاال توسط انبار

اهمی��ت تمامی این مراحل س��فارش کاال، به ایجاد 
تعه��د برای واحد تجاری و هم چنی��ن انتقال مالکیت 
کاال از فروش��نده ب��ه خریدار باز می گ��ردد. به عنوان 
یک اصل کلی، در هر مرحله از ارس��ال س��فارش و 
خرید کاال که تعهدی برای ش��رکت به وجود آید و 
یا مالکیت کاال از فروش��نده به ش��رکت انتقال یابد، 
دفاتر حس��ابداری باید ایجاد تعهد یا انتقال مالکیت 
را نش��ان دهند. دریافت کاال توس��ط انب��ار، وضعیت 
متداول انتقال مالکیت از فروشنده به خریدار است که 
نحوة حسابداری آن به تفصیل در فصل 4 بیان خواهد 

حسابداری خریدهای داخلی را 
تشریح نمایید.

هدف مطالعة 2
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شد. بنابراین در ادامه، حسابداری مراحل ارسال کاالی 
س��فارش داده ش��ده و انتق��ال مالکی��ت کاال، پیش از 

دریافت توسط انبار، تشریح خواهد شد.
ارسال سفارش کاال برای فروشندگان

در انجام س��فارش های داخلی خری��د کاال، معموالً 
تا زمان اعالم دریافت کاال توس��ط انبار، تعهدی برای 
شرکت به وجود نمی آید و بنابراین، در دفاتر شرکت، 
در خصوص ارس��ال کاالی س��فارش داده ش��ده ثبتی 
انجام نمی ش��ود. در برخی فعالیت های تجاری، ارسال 
سفارش کاال به منزلة ایجاد تعهد غیر قابل فسخ برای 
شرکت اس��ت. در مواقعي که ش��رکت نمی تواند از 
دریافت کاالی س��فارش داده ش��ده انصراف دهد، 
ارسال کاالی سفارش داده شده با خرید قطعی کاال، 

مترادف اس��ت. این تعهد غیر قابل فس��خ، به واسطة 
ماهیت کاالی س��فارش داده ش��ده، فرایند سفارش یا 
قرارداد منعقده بین خریدار و فروشنده ایجاد می شود. 
برای تشریح نحوة حسابداری این نوع از سفارشات 
کاال ف��رض کنی��د، در تاریخ 1 خرداد 1390، ش��رکت 
بازرگانی گرجی س��فارش خرید کاالهایی را به ارزش 
500 میلیون ریال برای شرکت مولوی ارسال کرده است 
و توافق شده است وجه آن دو ماه دیگر پرداخت شود. 
این سفارش، غیر قابل فسخ است. در این مثال، با توجه 
به غیر قابل فسخ بودن سفارش خرید، کاالهای سفارش 
داده ش��ده، به ش��رکت گرجی تعل��ق دارد و بنابراین، 
حسابدار این ش��رکت از طریق آرتیکل زیر، دارایی و 
تعهد ایجاد شده را در سرفصل های مناسب ثبت می کند:

تصویر 1-3 فرایند خرید داخلی

ثب��ت درخواس��ت 
خرید در تدارکات

تاری��خ دار  و  ش��مارة 
نمودن درخواست خرید

ثبت به ن��ام کارپرداز

تفکیک درخواست ها  
کارپ��رداز توس��ط 

به س��ه  مراجع��ه 
فروشگاه معتبر

دریافت 
پیش فاکتور ها

ارس��ال ب��ه واحد 
کنترل قیمت ها

قیم��ت  آی��ا 
تأیید  م��ورد 

است؟

ارسال به تدارکات

درخواست  تحویل 
به کارپرداز

تأیید کمیته خرید 
تجهیزات رایانه ای

ارس��ال ب��ه واحد 
کنترل قیمت ها

ارسال به 
مدیریت فناوری

دریافت 
پیش فاکتور

مراجعه به شرکت 
یا نمایندگی

تجهیزات رایانه ای

از  بی��ش  خری��د 
3,500,000 تومان

خیر

عادی

درخواست  تحویل 
به کارپرداز

مراجعه به 
فروشگاه مربوطه

خرید قانونی

اخذ فاکتور قانونی

بلی

مورد تأیید 
مورد تأیید نیستاست

مورد تأیید نیست

مورد تأیید نیست
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خرید های خارجی

 1390  
1 خرداد

سفارشات کاال

حساب های پرداختنی - شرکت مولوی

)ثبت سفارش غیر قابل فسخ کاال(

500,000,000 

500,000,000

برخ��ی ش��رکت ها ب��رای کاه��ش حج��م عملیات 
دفتر داری خود، بابت ارس��ال س��فارش های غیر قابل 
برگش��ت، آرتیکلی در دفاتر خود ثبت نمی کنند و تنها 
در زمان دریافت کاالی س��فارش داده شده، خرید کاال 
و بدهی مربوط به آن را در دفاتر ثبت می کنند. استفاده 
از این روش تنها در طی دورة مالی امکان پذیر اس��ت 
و در پایان دورة مال��ی، هنگام تهیة صورت های مالی، 
باید بابت س��فارش های غیر قابل فسخ ثبت نشده، در 
دفاتر تعدیالت الزم را تعیین و تعهدات مربوط به این 

سفارشات را در دفاتر خود ثبت کنند.
سفارشات کاال یکی از اقالم موجودی  ها  است و در 
بخش دارایی های جاری ترازنامه گزارش می شود. نحوة 
برخورد حس��ابداری با این اقالم، همانند حس��ابداری 
»کاالی در راه« اس��ت. هنگامی که انباردار شرکت،  در 
تاریخ 25 تیر ماه، دریافت کاالی س��فارش داده شده را 
اطالع داد، حسابدار با استفاده از آرتیکل زیر، دریافت 

کاال را در دفاتر حسابداری ثبت می کند.

 1390  
25 تیر

موجودی کاال

سفارشات کاال

)ثبت دریافت کاالی سفارش داده شده(

500,000,000 

500,000,000

انتقال مالکیت کاال از فروشنده به خریدار
همان گونه که پیش از این بیان ش��د، انتقال مالکیت 
کاالی خریداری ش��ده از فروشنده به شرکت، مستلزم 
آن اس��ت که حس��ابداری رویداد انتقال مالکیت را در 
دفاتر شرکت ثبت کند. زیرا، از لحظه انتقال مالکیت، 
کلی��ة مخاطرات ناش��ی از تملک کاال از فروش��نده 
ب��ه خریدار منتقل می ش��ود. در لحظه انتقال مالکیت، 
شرکت کاالی خریداری ش��ده را در تملک خود دارد. 
ب��ه ویژه، این موض��وع زمانی اهمی��ت دارد که انتقال 
مالکیت کاالی خریداری ش��ده پیش از تحویل کاال به 

انبار شرکت صورت گیرد. 
برای تش��ریح نح��وة ثبت انتقال مالکی��ت در خرید 

کاال فرض کنید، ش��رکت بازرگان��ی پردیس در تاریخ 
1 اردیبهش��ت 1391، س��فارش خرید مقادیری کاال به 
ارزش 80 میلیون ریال را به شرکت تولیدی ارج ارسال 
می کند. این دو ش��رکت تواف��ق کرده اند کاالی مزبور 
در تاریخ 15 اردیبهش��ت، درب کارخانه ارج، تحویل 
مؤسس��ة حمل و نقل م��ورد اعتماد ش��رکت پردیس 
گ��ردد. از لحظة تحویل کاال به مؤسس��ة حمل و نقل، 
هزینه ها و مس��ئولیت کاالها بر عهده ش��رکت پردیس 
خواهد بود. ش��رکت پردیس کاالی مزبور را در تاریخ  
17 اردیبهش��ت دریافت کرد. حسابدار شرکت پردیس 
رویداده��ای مالی فوق را از طریق آرتیکل های زیر در 

دفاتر شرکت ثبت خواهد کرد.
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ش��رکت ها و س��ازمان های تولیدی و تجاری، بخش 
وسیعی از نیازهای خود به مواد و کاال را از فروشندگان 
خارجی تهیه می کنند. از آنجا که هر کش��ور، قوانین و 
مقررات خاص خود را جهت واردات مواد و کاال دارد، 
خرید خارجی، نس��بت به خرید داخلی، مستلزم فرایند 
کام��اًل متفاوت و پیچیده تری اس��ت. برای مثال، وجود 
مس��افت زیاد بین خریدار و فروشنده هم چنین تفاوت 
در قوانین تجاری کشورها باعث می شود، ریسک خرید 
خارجی، بس��یار بیش تر از ریسک خرید داخلی مشابه 
باش��د. برای تس��هیل در امر مبادالت خارجی، سیستم 
بانکی به عنوان یک واس��طه معتبر، وارد عمل ش��ده و 
از طری��ق ابزار اعتبارات اس��نادی  و دیگ��ر ابزارها، تا 

 1391  
15 اردیبهشت

موجودی کاال ی بین راهی

حساب های پرداختنی- شرکت ارج

)ثبت تحویل کاالی خریداری شده به مؤسسه حمل( 

80,000,000 

80,000,000

 1391  
17 اردیبهشت

موجودی کاال ی

موجودی کاال ی بین راهی

)ثبت دریافت کاالی خریداری شده( 

80,000,000 

80,000,000

از آنجا که سفارش خرید کاال قابل فسخ است، در 
زمان ارسال س��فارش، تعهدی برای شرکت پردیس 
ایجاد نشده اس��ت و ثبتی در دفاتر صورت نمی گیرد. 
زمانی که کاال به مؤسسة حمل تحویل می شود، مالکیت 
کاال در اختیار شرکت پردیس قرار می گیرد )دارایی  های 
ش��رکت افزایش می یابد( و به همین میزان بر تعهدات 

)بدهی( این شرکت افزوده می شود.
موجودی کاالی بین راهی یکی از اقالم تشکیل دهندة 

موجودی ها است و در بخش دارایی های جاری ترازنامه 
نمای��ش داده می ش��ود. با دریافت کاالها توس��ط انبار، 
کاالی خریداری ش��ده در حس��اب موجودی کاال ثبت 
شده و حساب موجودی کاالی بین راهی از حساب ها 

حذف می شود.
ش��رایط مختلف حمل کاال، زمان انتق��ال مالکیت و 
هزینه ه��ای مربوط به آن در بخش های بعدی این فصل 

بیان خواهند شد.

خرید های خارجی

حدود زیادی ریس��ک های مبادلة تجاری بین دو طرف 
ی��ک معامله خارجی را کاه��ش می دهد. در این بخش 
ضم��ن معرفی اعتبارات اس��نادی و مراح��ل آن، نحوة 
حس��ابداری خریدهای خارجی از طریق این سیس��تم 

تشریح می شود.
انواع مختلف خرید خارجی از حیث نوع 

پرداخت
1  روش امانی

2  روش پیش پرداخت                                                                                                                                       
      کامل)بدون انتقال ارز(

3  روش اعتبارات اسنادی                                                                                                                                           
   4  روش برات اسنادی

انواع پرداخت در خریدهای 
خارجی را توضیح دهید.

هدف مطالعة 3
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روش امانی در خریدهای خارجی، همانند حساب های 
دفتری متداول در ایران اس��ت. در این روش، فروشنده 
کاالی مورد نظر را برای خریدار ارسال می کند. خریدار 
پ��س از دریاف��ت کاال، وجه مربوط به به��ای کاالهای 
دریافتی را برای فروش��نده حوال��ه می کند. این نوع از 
خرید خارجی حداکثر ریس��ک را برای فروش��نده و 
حداقل ریس��ک را برای خریدار دارد. طبیعی اس��ت، 
تنه��ا در معامالتی از این روش اس��تفاده می ش��ود که 
فروش��نده به خریدار، اعتماد کامل داشته باشد. با توجه 
به ریسک باالی روش امانی برای فروشنده، این روش 

به ندرت استفاده می شود.
در روش پیش پرداخ��ت کامل )ب��دون انتقال ارز( که 
کاماًل بر عکس روش امانی اس��ت، کل ریس��ک خرید 
خارجی به خریدار منتقل می ش��ود و حداقل ریس��ک 
برای فروش��نده وج��ود دارد. به این ترتیب که خریدار،  
کل بهای کاال را به فروشنده، پرداخت می نماید. پس از 
آن، فروشنده اقدام به ارسال کاال برای خریدار می نماید.  
در روش انتقال بدون ارز همانند روش امانی، سیس��تم 
بانکی در انجام مبادالت، نقش��ی فعال ندارد و درنتیجه 
اعتماد کامل خریدار به فروشنده و یا نیاز مبرم خریدار 
به کاال باعث می ش��ود که در یک مبادله خارجی از این 

روش اس��تفاده ش��ود. الزم به ذکر اس��ت، طبق قوانین 
وزارت بازرگان��ی، روش ب��دون انتق��ال ارز، تنها برای 
واردات مواد اولیه جهت ش��رکت های بازرگانی )مانند 

شمش آهن( مجاز است.
در روش برات اسنادی، فروشنده به مبلغ بهای کاالی 
مورد معامله، یک فقره برات صادر و برای بانک خریدار 
ارسال می کند. پس از قبول برات توسط بانک خریدار، 
مدارک از جملة ش��مارة بیمه نامه و شمارة برات توسط 
خریدار برای فروشنده ارسال می گردد و فروشنده، کاال 

را برای خریدار ارسال می کند. 
در صورتی ک��ه برات نقدی باش��د، خریدار بالفاصله 
پس از دریافت کاال، وجه مربوط را به حساب فروشنده 
واری��ز می نماید. در صورتی که برات غیر نقدی باش��د، 
بهای کاال، در سررسید تعیین شده به فروشنده پرداخت 
خواهد ش��د. در واقع برات اسنادی شباهت های زیادی 
به اعتبارات اسنادی دارد با این تفاوت که سیستم بانکی 
برخی از مس��ئولیت ها را بر عهدة فروش��نده و خریدار 
می دان��د و بنابراین، در مقایس��ه با اعتبارات اس��نادی، 
خریدار و فروشنده ریسک بیش تری را متحمل می شوند. 
مزیت روش برات اس��نادی، کمتر بودن هزینه های این 

روش در مقایسه با اعتبارات اسنادی است.

اعتبارات اسنادی

اعتبار اس��نادی تعهدی از سوی 
بانک ب��ه خریدار و فروش��نده 
اس��ت. بانک، تعه��د می کند که 
مبلغ پرداختی توسط خریدار به موقع و با مبلغ صحیح 
به دست فروشنده خواهد رسید. چنان چه خریدار، قادر 
به پرداخت بهای کاالی خریداری ش��ده نباش��د، بانک 

موظف اس��ت باقی مانده یا تم��ام مبلغ تعهد خریدار را 
بپردازد. اعتبارات اسنادی اغلب در معامالت بین المللی 
به منظور اطمینان از انتقال صحیح مبالغ پرداختی استفاده 
می شود. به دلیل ماهیت معامالت بین المللی، که شامل 
عواملی هم چون، مس��افت و تفاوت قوانین کشورها و 
غیره اس��ت، اعتبارات اسنادی در تجارت بین المللی به 

اعتبارات اسنادی را تعریف کرده و 
انواع آن را تشریح کنید.

هدف مطالعة 4
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یک جنبه بس��یار مهم تبدیل شده است. هم چنین، بانک 
ب��ه نیابت از خریدار تا زمان دریافت تأییدیه حمل کاال، 

وجه را به فروشنده پرداخت نخواهد کرد.
مزایای استفاده از اعتبارات اسنادی

1  اطمینان فروشنده از این که پس از ارائه اسناد حمل،                                                                                                                                             
  وج��ه کاال را مطابق ش��رایط اعتب��ار از بانک کارگزار                                                                                                                                          

دریافت مي کند؛
2   امکان کنترل تاریخ حمل و تحویل نهایی کاال؛

3  تحصیل اس��ناد حمل مطابق با مفاد موافقت اولیه                                                                                                                                            
در قرارداد میان طرفین؛

4  اطمین��ان از این ک��ه فق��ط بع��د از انتق��ال و فک 
وی                                                                                                                                                ب��ه  اعتب��ار  وج��ه  فروش��نده،  از  کاال  مالکی��ت 

پرداخت می شود؛
5  امکان دریافت تس��هیالت توس��ط فروشنده برای 
تهیة کاالی سفارش شده درمقابل اعتبار گشایش یافته؛ 

6  به جای خریدار، بان��ک پرداخت بهای کاال را در 
معامالت تعهد می کند.

انواع اعتبار اسنادی
ب��ا توجه ب��ه تعهدات خری��دار و فروش��نده در یک 
قرارداد اعتبار اسنادی، انواع مختلفی از اعتبارات اسنادی 
به وجود آمده اس��ت که در ادامه ب��ه اختصار برخی از 
مهم تری��ن ان��واع آن تش��ریح می ش��وند. در خصوص 
اعتبارات اس��نادی در ایران، باید خاطر نشان کرد که به 
دلیل محدودیت هاي وضع ش��ده توسط بانک مرکزی، 
برخی از این اعتبارات در ایران غیر قابل استفاده است و 

یا به مجوز خاص از بانک مرکزی نیاز دارد.  
برگش��ت  قاب��ل  اس��نادی  اعتب��ارات   1
)Revocable L/C( در مقاب��ل اعتبار اس��نادی غیر قابل 
برگش��ت )Irrevocable L/C(. در اعتب��ارات اس��نادی 
قابل برگش��ت، خریدار و یا بانک گشایش کننده اعتبار 

مي تواند بدون اطالع ذي نفع )فروشنده(، هرگونه تغییر 
ی��ا اصالحی در ش��رایط اعتبار به وج��ود آورد. واضح 
اس��ت از این نوع اعتبار استفاده چندانی نمي شود، زیرا 
فروشنده نسبت به پایدار ماندن اعتبار و انجام تعهدات 

خریدار، اطمینان ندارد.
انتق��ال  قاب��ل  اس��نادی  اعتب��ار   2
)Transferable L/C( در مقابل اعتبار اس��نادی غیر قابل 
انتق��ال )Untransferable L/C(. اعتبار اس��نادی  قابل 
انتقال به اعتباری گفته مي ش��ود که، ذي نفع )فروشنده( 
ح��ق دارد همه یا بخش��ی از اعتبار گشایش ش��ده را به 

شخص یا اشخاص دیگری انتقال دهد. 
 Usance ،3  اعتبار اسنادی نسیه یا مدت دار)یوزانس
L/C(. اعتباری اس��ت که وجه اعتب��ار بالفاصله پس از 

ارائة اس��ناد از س��وی ذي نفع، پرداخت نمي شود بلکه 
پرداخ��ت وجه آن، بع��د از مدت تعیین ش��ده صورت 
مي گیرد. در واقع فروش��نده ب��ه خریدار مهلت مي دهد 
ک��ه بهای کاال را پس از دریاف��ت و فروش آن بپردازد. 
4  اعتبار اس��نادی دیداری )At Sight L/C(. اعتباری 
اس��ت که طبق آن بانک ابالغ کننده پس از رؤیت اسناد 
حمل ارائه ش��ده از طرف فروشنده، در صورت رعایت 
تمام ش��ریط اعتبار از س��وی وی، بالفاصله وجه آن را 

پرداخت مي کند.
گروه ها و افراد درگیر در اعتبار اسنادی

در فرایند ایجاد اعتبار اس��نادی، چه��ار گروه اصلی 
حضور دارند. البته با توجه به ش��رایط خاص اقتصادی 
و سیاس��ی کشور ها این امکان وجود دارد که گروه های 

دیگری نیز به این فرایند وارد شوند. 
1  خریدار )متقاضي اعتبار(. ش��خص یا شرکتي است 
که از بانک گش��ایش کنندة اعتبار اس��نادي، درخواست 
مي کن��د تا نس��بت به گش��ایش اعتبار اس��نادی به نفع 

اعتبارات اسنادی
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ذي نفع اق��دام نماید و از ط��رف وي پرداخت وجه را 
متعهد شود.

2  فروش��نده )ذي نفع اعتبار(. ش��خص یا شرکتي که 
اعتبار اسنادي به نفع او گشایش شده و چنان چه شرایط 
اعتبار را کام��اًل رعایت نماید، وجه اعتبار اس��نادي را 

دریافت خواهد نمود. 
3  بان��ک خری��دار )بانک گش��ایش کنندة اعتبار(. این 
بانک از زمان گش��ایش اعتبار اس��نادي، براي پرداخت 

وجه اعتبار، تعهدي برگشت ناپذیر دارد.
4  بان��ک ابالغ کنندة اعتب��ار. این بانک از طرف بانک 
گشایش کنندة اعتبار جهت ابالغ اعتبار اسنادي به ذي نفع 
انتخاب می شود. مسئولیت این بانک به حصول اطمینان 
از صحت اعتبار اس��نادي و س��پس ابالغ آن به ذي نفع 
محدود است. اگر بانک ابالغ کننده به درخواست بانک 
گشایش کنندة اعتبار، نس��بت به تأیید اعتبار اقدام کند، 

بانک تأیید کنندة اعتبار نامیده مي شود. 
مراحل گشایش اعتبارات اسنادي

1  دریاف��ت پیش فاکتور )پروفرما( از فروش��ندة کاال 
)پیش��نهاد نهایي فروش��ندة کاال به خری��دار که در آن 
مش��خصات کاال اع��م از وزن، نوع، مق��دار، بها، مدت 

تحویل، مبدأ و مقصد قید شده است(؛
2  تکمیل فرم درخواست ثبت سفارش توسط خریدار؛
3  اخذ مجوزهاي الزم از مراکز قانوني جهت تکمیل 

فرم ثبت سفارش؛مانند)اداره استاندارد،گمرک و...(
4  دریافت و تکمیل فرم درخواس��ت گشایش اعتبار 
اسنادي از بانک گشایش کنندة  اعتبار و ارائة آن به بانک 

مذکور؛ 
5  پرداخت مبلغ بیم��ه و دریافت بیمه نامة باربري و 

ارائه آن به بانک گشایش کنندة اعتبار؛ 

6  واریز کل یا درصدي از مبلغ پیش فاکتور به عنوان 
پیش پرداخت اعتبار اسنادي در وجه بانک گشایش کنندة 

اعتبار؛
7  اعالن بانک گش��ایش کنندة اعتبار اسنادي به بانک 

کارگزار )فروشندة کاال(.
در ای��ن مرحله، فروش��ندة کاال با اطالع از گش��ایش 
اعتبار نس��بت به تهیه و ارس��ال کاال ب��ه خریدار اقدام 
مي نماید. بدیهي اس��ت که فروش��نده، اسناد و مدارک 
مربوط به حمل کاال )اس��ناد حمل ش��امل گواهي مبدأ،  
بارنامه، گواهي بازرس��ي( را به بان��ک کارگزار تحویل 
می ده��د. بانک کارگزار پس از دریافت مدارک و تأیید 
صحت و مطابقت آن با ش��رایط اعتبار، مبلغ اعتبار را به 
فروش��ندة کاال پرداخت می نماید. اس��ناد و مدارک هم 
از طری��ق بانک کارگزار به بانک گش��ایش کنندة اعتبار 
ارس��ال مي گردد. بانک گش��ایش کنندة اعتب��ار پس از 
دریافت و رؤیت اس��ناد و مدارک حمل و تطبیق آن با 
شرایط اعتبار، مراتب را به اطالع متقاضي رسانده و مبلغ 
اعتبار اس��نادي را از محل سپرده برداشت مي کند. بانک 
گش��ایش کنندة اعتبار پس از تسویه حساب با متقاضي، 
اس��ناد و مدارک حمل را پشت نویس��ي نموده و جهت 
ترخیص کاال به خریدار تحویل مي دهد . تصویر 3-2، 

فرایند اعتبارات اسنادی را نمایش می دهد.
هزینه های گشایش اعتبار اسنادی

هزینه هایي که خریدار بابت گشایش اعتبارات اسنادي 
متحمل مي شود، به دو بخش تقسیم می شوند: هزینه هاي 
ثاب��ت و هزینه هاي متغیر. هزینه ه��اي ثابت، هزینه ها و 
مبالغ پرداختی توس��ط متقاضی است که در تمام انواع 
اعتبارات اسنادی )با هر مبلغي( تقریبًا ثابت است. یعنی 
این هزینه ها در هر نوع اعتبار اسنادی وجود دارد. مثاًل 
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تصویر 2-3 فرایند اعتبارات اسنادی
هزینة تمبر مالیاتی قرارداد منعقد ما بین بانک و مشتری، 
هزینة مخابره پیام های س��ویفتی1 که در زمان ارسال هر 
پیام توس��ط بانک از حساب مشتری برداشت می شود.
هزینه ه��اي متغی��ر اعتبار اس��نادی با توج��ه به مدت 
گش��ایش اعتبار اس��نادی، تغییر می کند. برای مثال، اگر 
یک اعتبار اسنادی برای مدت چهار ماه گشایش شود و 
تعرفه کارمزد گشایش اعتبار یک در هزار برای سه ماهة 
اول و نیم در هزار برای ماه های بعدی می باش��د، هزینة 
متغیر گش��ایش اعتبار، برابر ی��ک و نیم در هزار ارزش 
پروفرم��ا خواهد ب��ود. برخی دیگر از ای��ن هزینه های 
متغیر،عبارتن��د از:هزینه وکارمزد اصالح و ابطال اعتبار.

عملیات حسابداري اعتبارات اسنادي
سیستم عملیات حسابداري 
مربوط به اعتبارات اسنادي، 
کاال  وارد کنن��ده  دفات��ر  در 

)خریدار( به قرار زیر است. وارد کننده کاال در دفاتر خود 
حسابي با عنوان »حس��اب اعتبارات اسنادي« افتتاح و 
عملیات مربوط به آن را در حساب بدهکار یا بستانکار 
این حساب ثبت مي نمایند. آرتیکل های مربوط به ثبت 
عملیات اعتبارات اسنادی در دفتر روزنامه، در تصویر 
3-3 خالصه ش��ده اس��ت. هم چنین تصوی��ر 4-3 نیز 
حس��اب دفتر کل اعتبارات اسنادی را نمایش می دهد. 

فرآیند حسابداری اعتبارات اسنادی 
را بیان کنید.

هدف مطالعة 5
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بانک صادر کننده اعتبار

گمرک
)12(

ترخیص کاال

)4(
ابالغ 
L/C

)7(
پرداخت 

وجه
)6(

تحویل اسناد 
حمل )9(

پرداخت

)10(
پرداخت

)2(
درخواست 

گشایش 
اعتبار

)11(
ظهرنویسی

)3( گشایش اعتبار

)8( مطالبه وجه

)8(
ارسال اسناد

بانک ابالغ کننده اعتبار

1- بانک ها به منظور انجام مبادالت بین بانکی ) از جمله اعتبارات اس��نادی(،از یک سیس��تم اس��تاندارد مبادله اطالعات استفاده می کنند که به عنوان 
سوتیفت شناخته می شود.
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تصویر 3-3  آرتیکل های ثبت عملیات اعتبارات اسنادی در دفتر روزنامه

نام حساب بستانکارنام حساب بدهکار

وجه نقدودایع دریافتنی1. واریز بابت سپردة ثبت سفارش

وجه نقداعتبارات اسنادي2. واریز پیش پرداخت ثبت سفارش

وجه نقداعتبارات اسنادي3. پرداخت بابت کارمزد ثبت سفارش

وجه نقداعتبارات اسنادي4. پرداخت بابت کارمزد گشایش اعتبار

وجه نقداعتبارات اسنادي5. پرداخت بابت هزینه هاي پستي و تلگراف و .....

وجه نقداعتبارات اسنادي6. پرداخت بابت بیمه کاال

وجه نقداعتبارات اسنادي7. پرداختي بابت کارمزد تغییر شرایط

وجه نقداعتبارات اسنادي8. پرداختي بابت هزینه اعتبار

وجه نقداعتبارات اسنادي9. واریز اعتبار پس از کسر پیش پرداخت

وجه نقداعتبارات اسنادي10. پرداخت بابت ترخیص کاال و کرایه حمل

ودایع دریافتنیوجه نقد11. برگشت بابت سپردة ثبت سفارش

اعتبارات اسناديوجه نقد12. برگشت بابت قسمتي از سفارش انجام نشده

اعتبارات اسناديوجه نقد13. وصول خسارت از بیمه در شرایطي که بخشي از کاال خسارت دیده باشد

اعتبارات اسناديخرید کاال14.  ترخیص کاال از گمرك )بستن حساب(

تصویر 4-3  حساب اعتبارت اسنادی در دفتر کل

حساب اعتبارات اسنادی

****         ****1. پیش پرداخت ثبت سفارش    7. هزینه اعتبار 

****            ****2. کارمزد ثبت سفارش    8. واریز اعتبار  

9. مخارج ترخیص و حمل                ****   3. کارمزد گشایش اعتبار                     ****

****                 ****4. هزینه هاي پستي و ...  10. برگشت قسمتي از سفارش 

****                   ****5. حق بیمه کاال  11. وصول خسارت از بیمه  

****   12. ترخیص کاال از گمرك                 ****6. کارمزد تغییر شرایط 



مثال !

معموالً بانک ها هنگام واریز سپردة ثبت سفارش، اعتبار 
موقت معادل س��پردة ثبت سفارش، در اختیار مشتریان 
خود قرار داده و در زمان ترخیص کاال این مبلغ تسویه 
مي ش��ود. در مواردي که ش��رکت، دارایي دیگری مانند 

ماش��ین آالت و تجهیزات وارد نماید، به جاي حس��اب 
خرید کاال، حس��اب دارایي مربوطه را بدهکار مي کند. 
برای تش��ریح نحوة حس��ابداری اعتبارات اسنادی به 

مثال زیر توجه کنید: 

در تاریخ 8 اردیبهش��ت 1391، شرکت س��فیر جهت واردات کاالهایی از کشور چین به ارزش 100,000 دالر بر 
مبن��ای  1CIF ، پیش فاکتور )پروفرما( دریافتی از فروش��نده را به بان��ک ارائه نمود. پس از موافقت اولیه بانک برای 

گشایش اعتبار اسنادی، به ترتیب عملیات زیر برای واردات کاالهای فوق صورت گرفته است:
10 اردیبهش��ت      برداش��ت مبلغ 175,100,000 ریال از حس��اب ش��رکت س��فیر بر مبنای 100 درصد ارزش                                                                             

پیش فاکتور بابت ودیعة ثبت سفارش.
16 اردیبهشت     شرکت سفیر با ارائة مدارک الزم نسبت به گشایش اعتبار اسنادی شمارة 91/700/014 اقدام 

نمود. در این تاریخ بانک مبالغ زیر را از حساب شرکت برداشت نمود:
4،000,000 ریال حق ثبت سفارش )40 ریال به ازای هر دالر ارزش پروفرما(   

350,200 کارمزد گشایش اعتبار       
234,000,000 سپرده اعتبار        

36,000 هزینة تلکس به بانک کارگزار بابت اعالم گشایش اعتبار   
28 تیر   بانک اطالع داد که وجه در تاریخ 20 تیر توسط بانک کارگزار به فروشنده پرداخت شده و اسناد مذکور 

به بانک رسیده است. بانک بابت تأخیر در واریز وجه اسناد، 521,000 ریال از حساب شرکت برداشت نمود.
31 تیر    کار پرداز ش��رکت با مراجعه به بانک، اس��ناد الزم را جهت ترخیص کاال تحویل گرفت. بانک مبالغ زیر 

را از حساب شرکت برداشت نمود:
600,000 ریال کسری سپرده اعتبار      

هزینه تأخیر واریز کسری سپرده              1,250
پرداخت 8,000,000 ریال بابت هزینه های گمرکی و ترخیص کاالها. 15 مرداد 

پرداخت 1,000،000 ریال بابت هزینة حمل و تخلیه کاال در انبار شرکت. 19 مرداد 
ارائة جواز سبز گمرکی به بانک و استرداد ودیعة ثبت سفارش به حساب شرکت. 20 مرداد 

مطلوب است:
الف.  ثبت عملیات فوق در دفتر روزنامه؛ 

 ب.  تنظیم حساب اعتبارات اسنادی در دفتر کل؛
 ج.   بستن حساب اعتبارات اسنادی در خاتمه عملیات.

 1- بر مبنای CIF هزینة حمل و بیمه تا بندر مقصد به عهدة فروشنده است. در بخش بعدی این فصل، انواع و شرایط  دیگر حمل در تجارت های بین  الملل تشریح خواهد شد. 
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بستانکار بدهکار عطف شرح تاریخ

175,100,000
175,100,000

1
ودایع دریافتنی

           وجه نقد و بانک
)بابت ودیعة ثبت سفارش اعتبار اسنادی واردات کاال از چین(

 1391

 10
اردیبهشت

4,000,000
4,000,000

2
اعتبارات اسنادی

      وجه نقد و بانک
)بابت حق ثبت سفارش اعتبار اسنادی 91/700/014(

16

350,200
350,200

3
اعتبارات اسنادی

     وجه نقد و بانک
)بابت کارمزد گشایش اعتبار اسنادی 91/700/014(

16

234,000,000
234,000,000

4
اعتبارات اسنادی

     وجه نقد و بانک
)بابت سپرده اعتبار اسنادی 91/700/014(

16

36,000
36,000

5
اعتبارات اسنادی

      وجه نقد و بانک
)بابت هزینة تلکس اعتبار اسنادی 91/700/014(

16

521,000
521,000

6
اعتبارات اسنادی

     وجه نقد و بانک
)بابت هزینة تأخیر واریز وجه اعتبار اسنادی 91/700/014(

28 تیر

600,000
600,000

7
اعتبارات اسنادی

    وجه نقد و بانک
)بابت کسری سپرده اعتبار اسنادی 91/700/014(

31

1,250
1,250

8
اعتبارات اسنادی

    وجه نقد و بانک
)بابت هزینة تأخیر در واریز کسری سپرده اعتبار اسنادی 

)91/700/014

31

8,000,000
8,000,000

9
اعتبارات اسنادی

    وجه نقد و بانک
)بابت هزینه گمرکی اعتبار اسنادی 91/700/014(

 15
مرداد

1,000,000
1,000,000

10
اعتبارات اسنادی

    وجه نقد و بانک
)بابت هزینة حمل اعتبار اسنادی 91/700/014(

19

175,100,000
175,100,000

11
وجه نقد و بانک
   ودایع دریافتنی

)بابت استرداد ودیعة اعتبار اسنادی واردات کاال از چین(

20

248,508,450
248,508,450

12
موجودی کاال

   اعتبارات اسنادی
)بابت بستن حساب اعتبار اسنادی 91/700/014(

20



مانده 248,508,450 ریالی حس��اب اعتبار اس��نادی 
نش��ان دهندة بهای تمام ش��ده کاالهای وارداتی است. با 
اتمام عملیات واردات کاال، مانده حساب اعتبار اسنادی 

بس��ته شده و به حس��اب موجودی کاال انتقال می یابد. 
حساب اعتبار اسنادی شمارة 91/700/014 در دفتر کل 

به شرح زیر است:

اعتبار اسنادی 91/700/014    

)12(  248,508,450   4,000,000  )2(
  350,200  )3(
  234,000,000  )4(

  36,000  )5(
  521,000  )6(
  600,000  )7(

  1,250  )8(
  8,000,000  )9(

  1,000,000  )10(

 248,508,450   248,508,450  

انواع و شرایط حمل کاال در تجارت بین الملل
هر ده س��ال یک بار اتاق بازرگانی نش��ریه ای به نام اصطالحات بازرگانی بین المللی یا اینکو ترمز را منتش��ر می کند که در آن 
حدود، مسئولیت ها و ریسک های طرفین )خریدار و فروشنده( در خصوص حمل و نقل کاال، مشخص گردیده است. مفاد اینکو 
ترمز 2000 میالدی شامل 4 ترم اصلی )E-F-C-D( و سیزده اصطالح بازرگانی بین المللی است که در ادامه به صورت مختصر 
تش��ریح می ش��وند. درج این عبارات در قراردادهای خرید کاال و شرایط حقوقی و اقتصادی حاکم بر آن در تعیین مالکیت کاالی 

خریداری شده در راه و هم چنین، هزینه های قابل انتساب به کاالی خریداری شده نقشی اساسی دارد. 
 1 E گروه

در این گروه، فروش��نده، کاال را در محل کار خود در اختیار خریدار یا نمایندة قانونی او قرار می دهد. مس��ئولیت و هزینه های 
مرتبط با کاال، از لحظة تحویل کاال بر عهدة خریدار اس��ت. این اصطالح بیانگر حداقل تعهد برای فروش��نده و حداکثر تعهد و 

ریسک برای خریدار است.
F گروه

در این گروه فروش��نده ،کاال را در مبدأ حمل )مانند گمرک( در اختیار حمل کننده ای که خریدار تعیین کرده اس��ت قرار خواهد 
داد که شامل FCA، FAS و FOB است.

مطالعة آزاد

1-EXWORK
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الف.  1FCA، تحویل کاال در محل مقرر به حمل کننده.  در این حالت فروش��نده، پس از ترخیص کاال از گمرک کش��ور 
صادر کننده، کاال را در محل معینی به حمل کننده ای که خریدار مشخص کرده است، تحویل می دهد و مسئولیت و ریسک 

در این زمان از فروشنده به خریدار منتقل می شود.
ب. FAS 2، تحویل کاال در کنار کش��تی در بندر مقصد. در این روش فروش��نده ،کاال را در کنار کش��تی و روی اس��کله 
در بندر معین مقصد، تحویل خریدار یا نماینده او قرار می دهد و مس��ئولیت و ریس��ک کاال از این لحظه به خریدار منتقل 
می ش��ود. در این حالت، مس��ئولیت اخذ مجوزهای صادرات و پرداخت کلیة هزینه های مورد نیاز برای صادرات کاال به 

عهدة فروشنده است.
ج.FOB 3 ، تحویل کاال روی عرش��ة کش��تی. فروشنده، کاال را جهت حمل به وسیله کشتی از نردة کشتی عبور و روی 
عرشة کشتی قرار می دهد و از این پس کلیة ریسک ها و هزینه های خسارت دیدن یا از بین رفتن کاال، به عهدة خریدار است.

C گروه
در این گروه، فروش��نده، مس��ئولیت انعقاد قرارداد حمل و پرداخت کرایة حمل کاال تا مقصد را بر عهده دارد. این گروه 

CIP و CFR، CIF، CPT : 4شامل اصطالحات بازرگانی زیر است
ال��ف.  5CFR، کرای��ة حمل تا مقصد )بندر مقصد(. هزینه و کرایة حمل کاال تا بندر مقصد و هم چنین مس��ئولیت انجام 
تش��ریفات گمرکی به عهدة فروش��نده است و مسئولیت و ریسک از بین رفتن کاال پس از عبور از نردة کشتی از فروشنده 

به خریدار، منتقل می شود.
ب.  6CIF، بیمه و کرایة حمل تا مقصد )بندر مقصد(. بر این اس��اس، فروش��نده، کاال را بیمه دریایی می کند. ریس��ک، 

هزینه ها و مخارج اضافی پس از تحویل کاال به خریدار منتقل می شود.
ج.  7CPT، پرداخت کرایة حمل کاال تا مقصد. هزینة حمل کاال تا مقصد به عهدة فروش��نده اس��ت. تمامی ریس��ک، از 
زمان تحویل کاال به اولین حمل کننده، به خریدار منتقل می شود. تشریفات صدور کاال به عهدة فروشنده است. حمل کاال 

در این روش به صورت غیر دریایی است.
د.  8CIP، پرداخت کرایه و بیمه کاال تا مقصد )نام محل(. ش��بیه روش CPT اس��ت، مضاف بر این که فروش��نده،  هزینة 

بیمه کاال را نیز پرداخت می کند. حمل کاال در این روش به صورت غیر دریایی است.
Dگروه

 DAF، DES:در این گروه، فروش��نده باید کاال را در مقصد تعیین ش��ده به خریدار یا نمایندة او تحویل دهد که ش��امل
DEQ، DDU و DDP است.

الف.  9DAF، تحویل کاال در مرز. فروشنده پس از انجام تشریفات صدور کاال ،آن را در نقطه ای در مرز کشور خریدار 
به نام برده یا نمایندة او تحویل می دهد. هزینة صدور و حمل کاال تا مقصد تعیین شده به عهدة خریدار است.

ب.  10DES، تحویل کاال روی عرش��ة کش��تی در بندر مقصد. فروش��نده، کاال را روی کشتی در بندر مقصد تعیین شده 
1Free Carrier       2Free Alongside Ship       3Free On Board

CFR 4 و CIF جهت حمل دریایی و CIP و CPT جهت حمل غیر دریایی است.

5Cost and Freight   6Cost Insurance and Freight  7Carriage Paid To

8Carriage and Insurance Paid to  9Deliverd At Frontier   10Delivered Ex Ship
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قبل از انجام تش��ریفات گمرکی برای ورود در اختیار خریدار قرار می دهد. هزینه های ترخیص و ریس��ک های احتمالی 
جهت انتقال کاال از کشتی و بعد از آن به عهدة خریدار است.

ج.  1DEQ، تحویل کاال روی اس��کله در بندر مقصد. فروش��نده کاال را در اس��کله بندر تعیین شده در مقصد در اختیار 
خریدار قرار می دهد. هزینه بارگیری کاال از کش��تی به عهدة فروش��نده است. هزینه های ترخیص و ریسک های احتمالی 

پس از تحویل، به خریدار انتقال می یابد.
د.  2DDU، تحویل کاال در محل مقرر در مقصد، بدون ترخیص و بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی. فروش��نده، 
کاال را در نقطه ای معین، در کشور خریدار و روی وسیله نقلیه، قبل از تخلیه کاال در اختیار خریدار قرار می دهد. پرداخت 

عوارض، مالیات و هزینه های ترخیص کاال از گمرک بر عهدة خریدار است.
ه.  3DDP، تحویل کاال در محل مقرر در کشور خریدار با ترخیص کاال و با پرداخت حقوق و عوارض گمرکی. فروشنده 
کاال را به کشور خریدار وارد و نسبت به تخلیة آن اقدام می کند و کلیة عوارض و مالیات ورودی کاال را می پردازد، سپس 

کاال را در محل مشخص مثاًل کارخانه، به خریدار تحویل می دهد4 .

1Deliverd Ex Quay   2Deliverd Duty Unpaid  3Deliverd Duty Paid 
4 در واقع DDP،  نقطة مقابل EXW است. در EXW کمترین ریسک و حداقل تعهدات برای فروشنده است ولی درDDP بیش ترین مسئولیت 

و ریسک برای فروشنده است.

مش��ابه زمان��ی ک��ه ش��ما در 
ابتدای س��ال، ح��ق بیمه 12 ماه 
آینده اتومبی��ل خود را پرداخت 
می کنید، شرکت ها نیز، برای برخی از خدمات مورد نیاز 
خود، مبالغی را پیش پرداخت می کنند. به عبارت دیگر، 
خدم��ات، در آینده دریافت خواهد ش��د، اما، بهای آن 
هم اکنون پرداخت می شود. از آنجا که حسابداری تعهدی 
ش��رکت ها را ملزم می کند هزینه ه��ا را تنها هنگامی که 
به وقوع پیوس��ته اند )و نه زمانی که پرداخت ش��ده اند( 
شناس��ایی کنند، بخش��ی از این مبالغ ک��ه خدمات آن 
کماکان دریافت نشده است،  تحت عنوان پیش پرداخت 
در گروه دارایی ها ثبت می ش��وند. هنگامی که هزینه ها 
پیش پرداخت می ش��وند، یک حس��اب دارایی افزایش 
می یاب��د )بدهکار می ش��ود( ت��ا نمایانگ��ر خدمات یا 

پیش پرداخت هزینه ها

منافعی باش��د که شرکت در آینده دریافت خواهد کرد. 
نمون��ة پیش پرداخت های متداول عبارت اند از: بیمه، 
ملزومات، تبلیغات و اجاره. عالوه بر آن، ممکن اس��ت 
شرکت ها در زمان خرید س��اختمان ها و تجهیزات نیز 
پیش پرداخ��ت انجام دهند. پیش پرداخت هزینه ها، بهای 
تمام ش��ده ای است که با گذش��ت زمان )مانند اجاره و 
بیمه( یا به س��بب اس��تفاده و مصرف )مانند ملزومات( 
ب��ه هزینه تبدیل می ش��وند. تبدی��ل پیش پرداخت ها به 
هزینه، نیازمند ثبت روزانه نیس��ت. شرکت ها، شناسایی 
این هزینه ها را تا زمان تهیة صورت های مالی به تعویق 
می اندازند. در زمان تهیة صورت مالی، با انجام ثبت های 
تعدیلی؛  1(هزینه های مرب��وط به دورة مالی جاری را 
ثبت می کنند و  2( بهای تمام شدة بخشی از دارایی که به 
هزینه تبدیل نشده است را در حساب دارایی ها نمایش 

مفهوم پیش پرداخت هزینه را 
بیان کنید.

هدف مطالعة 6
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می دهند. قبل از انجام تعدیالت پیش پرداخت هزینه ها، 
دارایی ها بیش از واقع و هزینه ها، کمتر از واقع نش��ان 
داده شده اند. همان گونه که تصویر 5-3 نشان می دهد، 

آرتیکل تعدیل پیش پرداخت هزینه، یک حساب هزینه 
را افزای��ش می ده��د )بدهکار می کند( و یک حس��اب 

دارایی را کاهش می دهد )بستانکار می کند(.

تصویر 5-3 ثبت های تعدیلی برای پیش پرداخت ها 

پیش پرداخت هزینه
 هزینه              دارایي 

ماندة 
تعدیل 
نشده

ثبت تعدیلي
بستانکار
)-(

ثبت تعدیلي
بدهکار
)+(

در ادام��ه، ن��گاه دقیق تری ب��ه برخی ان��واع خاص 
پیش  پرداخ��ت هزینه ه��ا خواهیم داش��ت. یکی از این 

پیش پرداخت ها ملزومات است. 
ملزومات 

واحد ه��ای تج��اری از انواع 
کاغذ،  مانند  ملزومات،  متعددی 
پاکت نام��ه و کارتریج ه��ای چاپگر اس��تفاده می کنند. 
شرکت ها، معموالً    هنگام تحصیل ملزومات، آن ها را در 
یک حساب دارایی بدهکار می کنند. در خالل عملیات، 
ملزومات مصرف می ش��وند، اما ش��رکت، شناسایی و 
ثب��ت مصرف ملزومات را تا زم��ان فرایند تعدیالت به 

تعوی��ق می اندازد. در پایان دورة مالی، مقدار باقی  ماندة 
ملزومات، شمارش می ش��ود. تفاوت بین مانده حساب 
)دارای��ی( ملزومات و موجودی ملزومات نش��ان دهندة 
ملزوم��ات مصرف ش��ده )هزین��ه( ط��ی دوره اس��ت. 
آژانس تبلیغاتی پیش��رو، ملزوم��ات تبلیغاتی را به بهای 
تمام ش��ده 25,000,000 ری��ال خریداری کرده اس��ت. 
ش��مارش موجودی ها در تاریخ 30 دی نش��ان می دهد 
ک��ه 10,000,000 ریال از ملزومات باقی مانده اس��ت. 
بنابرای��ن  هزینة ملزومات مصرف��ی 15,000,000ریال 
)10,000,000-25,000,000( اس��ت. شرکت آرتیکل 

تعدیلی زیر را در دفاتر ثبت می کند:

نحوة تعدیل پیش پرداخت ها را در 
پایان دورة مالی توضیح دهید.

هدف مطالعة 7

 
30 دی

 هزینة ملزومات تبلیغاتی

ملزومات تبلیغاتی

)ثبت ملزومات مصرف شده(

15,000,000 

15,000,000

 ملزومات:
5 دی ماه 

ملزومات خریداری شده به عنوان یک دارایی ثبت می شود. 
30 دی ماه

 ملزومات مصرف شده به عنوان  هزینة ملزومات ثبت می شود.

پس از اعمال ثبت تعدیلی در حساب های دفتر کل، این حساب ها به صورت زیر است:
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تصویر 6-3 حساب های مربوط به ملزومات پس از انجام تعدیالت

در ح��ال حاضر، حس��اب ملزوم��ات تبلیغاتی مانده 
10,000,000 ریالی را نشان می دهد که با بهای تمام شده 
موجودی ملزومات در تاریخ صورت های مالی مساوی 
اس��ت. عالوه بر آن، هزینه مص��رف ملزومات تبلیغاتی 
مانده 15,000,000 ریالی را نش��ان می دهد که با بهای 
تمام ش��دة ملزومات مصرف ش��ده در دی ماه مس��اوی 
اس��ت. اگر ش��رکت پیش��رو، آرتیکل تعدیلی را انجام 
ندهد، هزینه  های دی ماه کمتر از واقع نش��ان داده شده 
و سود خالص 15,000,000ریال را بیش از واقع نشان 
داده می ش��ود. هم چنی��ن ه��ر دوی دارایی ها و حقوق 
صاحبان سرمایه در ترازنامه 15,000,000 ریال بیش از 

واقع نشان داده مي شود.
بیمه 

شرکت ها، به منظور حفاظت از خود در مقابل زیان های 
ناشی از آتش سوزی، سرقت و سایر رویداد های پیش بینی 
نشده، خدمات بیمه را خریداری می نمایند.  هزینة بیمه 
باید پیش پرداخت ش��ود. پیش پرداخ��ت بیمه، معموالً 

                           هزینة ملزومات تبلیغاتی              ملزومات تبلیغاتی 
 25,000,000    10/30 تعدیالت 15,000,000 15,000,000 تعدیالت 10/30 10/5 

به صورت افزایش در )بدهکار( حس��اب پیش پرداخت 
بیمه )دارایی( ثبت می شود. در تاریخ تهیة صورت های 
مالی، به ازای بهای تمام ش��ده بیمة منقضی شده در طی 
دورة مالی، حساب  هزینة بیمه افزایش می یابد )بدهکار 
می شود( و حس��اب پیش پرداخت بیمه کاهش می یابد 

)بستانکار( می شود.
برای تش��ریح موضوع فرض کنی��د، درتاریخ 4 دی 
ماه، آژانس تبلیغاتی پیش��رو، 6,000,000ریال به ازای 
خدمات بیمه،پرداخت نمود. دورة پوشش بیمه از تاریخ 
1 دی ماه آغاز می شود.ش��رکت پیشرو این پرداخت را 
با افزایش )بدهکار کردن( حس��اب پیش پرداخت بیمه 
ثبت ک��رد. درتاری��خ 30 دی ماه، ترازآزمایش��ی ماندة 
6,000,000ریال بدهکار را برای حساب پیش پرداخت 
بیم��ه نش��ان می دهد. ط��ی ه��ر م��اه 500,000 ریال 
)12÷6000000( منقض��ی می ش��ود. بنابراین، ش��رکت 
پیش��رو آرتی��کل تعدیلی زی��ر را در دفات��ر خود ثبت 

می کند:

پس از ثبت آرتیکل تعدیلی، حساب های دفتر کل به صورت زیر خواهند بود: 

 
30 دی

 هزینة بیمه

پیش پرداخت بیمه

)ثبت بیمة منقضی شده(

500,000 

500,000

شکل 7-3 حساب های بیمه پس از تعدیالت

                                     هزینة بیمه              پیش پرداخت بیمه 
 6,000,000    10/30 تعدیالت 500,000 500,000 تعدیالت 10/30 10/4 

 10/30  مانده 5,500,000
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حس��اب پیش پرداخت بیمه )به عن��وان یک دارایی( 
5,500,000 ریال، مانده بدهکاررا نش��ان می دهد. این 
مبلغ نشان دهنده بهای تمام شده بیمه ای است که کماکان 
منقضی نش��ده است. مانده 500,000 ریالی  هزینة بیمه 
با بهای تمام ش��ده بیم��ة منقضی ش��ده در دی ماه برابر 
است. اگر شرکت پیش��رو این تعدیل را انجام نمی داد، 
هزینه های دی ماه کمتر از واقع بیان شده و سود خالص 
500,000 ریال بیش از واقع گزارش می ش��د. هم چنین 
ه��ر دوی دارایی ه��ا و حقوق صاحبان س��رمایه نیز در 
ترازنامه 500,000 ریال بیش از واقع نشان داده می شوند.

استهالک 
معموالً ش��رکت ها، س��اختمان، تجهیزات و اثاثیه در 
اختی��ار دارن��د. این ن��وع دارایی های با عم��ر طوالنی، 
خدماتی برای چندین س��ال فراهم می آورند. بنابراین، 
در زم��ان تحصیل به عنوان ی��ک دارایی، و نه به عنوان 
هزین��ه، ثبت می ش��وند. همان گونه ک��ه در فصل یک 
توضیح داده شد، بر اساس اصل بهای تمام شده، شرکت 
این دارایی ها را به بهای تمام ش��ده ثبت می کند. عبارت 
خدم��ات، به عمر مفید دارایی اش��اره دارد. بر اس��اس 
اصل تطابق، ش��رکت در هر دورة حسابداری، متناسب 
با عمر مفید دارایی، بخشی از بهای تمام شدة دارایی را 
به عنوان هزینه، ثبت می کند. این هزینه، هزینة استهالک 
نامیده می ش��ود. اس��تهالک، فرایند تخصیص منطقی و 
سیس��تماتیک بهای تمام ش��ده یک دارایی در طی عمر 

مفید دارایی است. 
نی��از به تعدی��الت باب��ت اس��تهالک.   از دیدگاه 
حسابداری، تحصیل دارایی های با عمر مفید بلندمدت، 
همانن��د پیش پرداخت بلندمدت برای خدمات اس��ت. 
مشابه سایر پیش پرداخت های هزینه، شرکت ها باید به 
صورت دوره ای و از طریق آرتیکل های تعدیلی، مقدار 
پیش پرداخت منقضی ش��ده )مصرف شده( را ثبت کنند. 
این ثبت، بهای تمام شده دارایی مصرف شده )هزینه( و 

بهای تمام شده )دارایی( باقی مانده را تعیین می کند. 
هنگامی که ش��رکت، یک دارایی بلند مدت را تحصیل 
می کن��د، از عم��ر مفید دقیق آن اطالع ن��دارد. با توجه 
ب��ه عوامل مختلف، ممکن اس��ت دارای��ی عمر مفیدی 
طوالنی ت��ر ی��ا کوتاه تر از آنچه انتظار می رفت، داش��ته 
باش��د. بنابراین، استهالک برآوردی )و نه اندازه گیری 
دقیق( از بهای تمام ش��ده منقضی ش��ده است.  یک 
روش متداول محاس��بة هزینة اس��تهالک، تقسیم بهای 
تمام ش��ده دارایی ب��ر عمر مفید برآوردی اس��ت. برای 
مثال، اگر بهای تمام شده 100 میلیون ریال و عمر مفید 
مورد انتظار 10 سال باش��د، هزینة استهالک یک سال، 

10 میلیون ریال خواهد بود.
ش��رکت پیشرو، هزینة اس��تهالک تجهیزات اداری را 

4,800,000 ریال برای یک سال و 400,000 ریال برای 
یک ماه برآورد کرده اس��ت. بنابراین، شرکت پیشرو از 

طریق آرتیکل زیر، استهالک دی ماه را ثبت می کند. 

پس از ثبت آرتیکل تعدیلی، حساب های دفتر کل به صورت زیر خواهند بود: 

 
30 دی

هزینة استهالك تجهیزات اداری

استهالك انباشتة تجهیزات اداری

)ثبت استهالك دی ماه تجهیزات اداری(

400,000 

400,000
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شکل 8-3 حساب های تجهیزات پس از تعدیالت

             تجهیزات اداری                                      هزینة استهالک تجهیزات
 50,000,000   10/1 

 400,000 تعدیالت 10/30

10/30 تعدیالت 400,000

استهالک انباشتة تجهیزات

مانده حساب استهالک انباشته، هر ماه 400,000 ریال 
افزایش خواهد یافت. پس از ثبت و انتقال آرتیکل 30 

تصویر 9-3 ارائه استهالک انباشته در ترازنامه 

50,000,000 تجهیزات اداري      
400,000 كسر مي شود: استهالک انباشته-تجهیزات اداري  

49,600,000 خالص تجهیزات اداري1     

بهمن، مانده 800,000 ریال و در 29 اسفند، مانده این 
حساب 1,200,000 ریال خواهد بود.

تجهیزات، یک حساب  انباشــتة  استهالک  حساب 
کاهندة دارایی ها اســت. حساب اســتهالک انباشته 
در ترازنامه پس از حســاب دارایــی مربوطه  )در این 
مثال، تجهیزات اداری( ارائه می شود. ماندة عادی این 

نحوة ارائه در صورت های مالی

تفاوت بین بهای تمام شدة هر دارایی استهالک پذیر 
و اســتهالک انباشتة مربوط به آن، ارزش دفتری نامیده 
می شود. در شــکل 9-3، ارزش دفتری تجهیزات در 
تاریخ ترازنامه 49,600,000 ریال است. معمواَل ارزش 
دفتری دارایی از ارزش بازار آن متفاوت است. ارزش 
بازار، قیمتی است که می توان دارایی را در بازار به فروش 
رســاند. به خاطر داشته باشید که استهالک، ابزاری 
برای تخصیص بهای تمام شده است و روشی برای 
دست یابی به ارزش بازار دارایی محسوب نمی  شود.

هزینة استهالک، آن بخش از بهای تمام شده دارایی 
را نشان می دهد که در طی دورة مالی )در مثال باال 
دی ماه( منقضی شده اســت. همانند ســایر تعدیالت 
پیش پرداخت ها، چشم پوشی از این ثبت تعدیلی سبب 
می شــود کل دارایی ها، کل حقوق صاحبان سرمایه و 
ســود خالص بیش تر از واقع و هزینة استهالک کمتر از 

واقع گزارش شوند. 
اگر شرکت مالک دارایی های با عمر بلند مدت دیگری 
مانند تجهیزات انبار یا ساختمان باشد، هزینة استهالک 

حساب بستانکار است.
در ترازنامه، شرکت پیشرو، به صورت زیر استهالک 
انباشــتة تجهیزات اداری را از حساب دارایی مربوطه 

کسر می نماید:

 1- ارزش دفتری تجهیزات نیز نامیده می شود. 
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ای��ن اقالم را نی��ز ثبت می کند. هم چنین حس��اب های 
استهالک انباشتة مربوط به این دارایی ها )مانند استهالک 
انباش��تة تجهیزات انبار و استهالک انباشته ساختمان ها( 

تصویر 10-3 حسابداری پیش پرداخت های هزینه

را نیز ایجاد می کند.
تصویر 10-3 حسابداري پیش پرداخت هاي هزینه را 

به صورت خالصه نشان مي دهد.

حسابداري پیش پرداخت هاي هزینه

 ثبت تعدیليحساب ها پیش از تعدیالتدلیل تعدیلمثال

بیمه، ملزومات
تبلیغات، اجاره
استهالك

پیش پرداخت  هاي هزینه 
که در حساب دارایي ها 

ثبت شده اند،  استفاده شده 
یا مصرف شده اند.

دارایي ها بیش از
 واقع است

هزینه ها کمتر از
 واقع است

بدهکار: هزینه استهالك
      بستانکار: دارایي ها

رویکرد دیگر پیش پرداخت هزینه ها
ش��رکت ها مي توانند به جاي ثبت مبالغ پرداخت شده 
در حساب پیش پرداخت )به عنوان یک دارایي(، مستقیمًا 
این مبالغ را در بدهکار حس��اب هزینه، ثبت کنند. براي 
مثال، ش��رکت، به جاي آن که در زمان خرید از حساب 
موجودي ملزومات استفاده کند، مي تواند مبلغ پرداختي 
را در حساب هزینة ملزومات ثبت کند. این نحوة عمل 
سبب مي ش��ود که در زمان مصرف ملزومات، نیازي به 
ثبت هزینة ملزومات و کاهش موجودي ملزومات نباشد 
و به این ترتیب از تعداد آرتیکل هاي حس��ابداري کاسته 
خواهد شد. اما، باید به این نکته اشاره کرد که شرکت ها 
زماني از این رویکرد استفاده مي کنند که انتظار داشته 
باشند، پیش پرداخت انجام شده تا انتهاي دوره مالي 
به مصرف برس��د و یا مبل��غ پیش پرداخت بي اهمیت 
باش��د. براي مثال، هنگامي که ش��رکت در ابتداي سال 
مالي مبلغي را بابت بیمه یک ساله آتش سوزي پرداخت 
مي کند، مي تواند با ثبت مبلغ پرداختي در بدهکار هزینه 

بیم��ه، از انجام آرتیکل تعدیلي در پایان س��ال اجتناب 
کند. زیرا، حق بیمه پرداختي تا انتهاي س��ال مالي کاماًل 

منقضي خواهد شد. 
برای تش��ریح موضوع فرض کنی��د، آژانس تبلیغاتی 
پیشرو، انتظار دارد قبل از اتمام دورة حسابداری جاری 
)دی م��اه(، کل ملزوم��ات تبلیغاتی خریداری ش��ده در 
تاریخ 5 دی را مصرف کن��د. ثبت این رویداد مالی در 
بدهکار حس��اب هزینة ملزومات به مبلغ 25,000,000 
ریال، از انجام آرتیکل تعدیلی در پایان دوره، جلوگیری 
می کند. زیرا، با فرض مصرف کل این ملزومات در طی 
دی ماه و تبدیل بهای تمام شده آن به هزینه، دیگر نیازی 
ب��ه آرتی��کل تعدیلی برای ثبت مص��رف ملزومات نیاز 
نیست. حال آن که در رویکرد نخست، با ثبت ملزومات 
خریداری ش��ده در حس��اب ملزوم��ات تبلیغاتی، الزم 
اس��ت در انتهای دی ماه مبلغ مزبور به حس��اب  هزینة 

ملزومات منتقل شود.
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5 دی

 هزینة ملزومات

بانک

)ثبت خرید ملزومات(

25,000,000

25,000,000

حال، این سؤال مطرح مي شود که اگر تمامی ملزومات 
خریداری ش��ده در طی دوره مصرف نشود، تحت این 
رویک��رد جدید چه باید کرد؟ برای مثال، اگر ش��رکت 
پیشرو موجودی ملزومات باقی مانده در تاریخ 30 دی را 
10,000,000 ریال تعیین کند، حسابدار شرکت پیشرو 
باید چه اقدامی انجام دهد؟ مطمئنًا ش��رکت پیشرو باید 

تصویر 11-3 حساب های ملزومات تبلیغاتی  پس از تعدیالت

پس از انتقال آرتیکل تعدیلی فوق، حساب ها به صورت زیر خواهد بود:

ملزوم��ات  حس��اب  تعدی��الت،  انج��ام  از  پ��س 
تبلیغاتی،10,000,000 ریال بهای تمام ش��دة ملزومات 
باقی مانده در تاریخ 30 دی را نش��ان می دهد. عالوه بر 
آن، ماندة  حس��اب هزینة ملزومات 15,000,000 ریال 
است که با بهای تمام شده ملزومات مصرف شده در طی 
دی ماه برابر است. بدون انجام آرتیکل تعدیلی، هزینه ها 

یک آرتی��کل تعدیلی در دفاتر خود ثب��ت کند. قبل از 
انجام تعدیالت، حساب هزینة ملزومات 10,000,000 
ریال بیش از واقع اس��ت و حس��اب ملزومات تبلیغاتی 
)دارایی ه��ا( 10,000,000 ری��ال کمتر از واقع اس��ت. 
بنابراین، ش��رکت پیش��رو با انجام آرتیکل تعدیلی زیر 

حساب های فوق را تعدیل خواهد کرد:

 
30 دی

ملزومات تبلیغاتی

هزینه مصرف ملزومات تبلیغاتی

)ثبت ملزومات مصرف نشده(

10,000,000 

10,000,000

                           هزینة ملزومات تبلیغاتی              ملزومات تبلیغاتی 
 25,000,000     10,000,000 تعدیالت 10/30 10/5  10/30 تعدیالت 10,000,000

10/30 مانده 15,000,000

به مبلغ 10,000,000 ریال بیش از واقع و  سود خالص 
به همین مبلغ، کمتر از واقع است. هم چنین، دارایی ها و 
حقوق صاحبان سرمایه، در تاریخ 30 دی، 10,000,000 

ریال کمتر از واقع گزارش خواهند شد. 
تصویر 12-3 آرتیکل ها و حس��اب های ملزومات را 

در دو رویکرد مقایسه می کند.



تصویر11-3  مقایسة رویکردهای مختلف حسابداری پیش پرداخت ها

پس از انتقال آرتیکل های فوق،حساب ها به صورت زیر خواهد شد: 

توج��ه داش��ته باش��ید ک��ه در تاری��خ 30 دی م��اه، 
مان��دة  حس��اب ها در ه��ر دو روش مس��اوی اس��ت: 

ثبت در حساب هزینهثبت در حساب داراییتاریخ

 هزینة ملزومات               25,000,000ملزومات تبلیغاتی            525,000,000 دی

       بانک                     25,000,000        بانک                  25,000,000

ملزومات تبلیغاتی              10,000,000 هزینة ملزومات             3015,000,000 دی

هزینة ملزومات                10,000,000ملزومات تبلیغاتی           15,000,000

                                           ملزومات تبلیغاتی                  ملزومات تبلیغاتی 

                               هزینة ملزومات              هزینة ملزومات   

 25,000,000    10/30 مانده 10,000,000 15,000,000 تعدیل 10/30 10/5 

10/30 مانده 10,000,000

   25,000,000 10/30 مانده 15,000,000  10,000,000 تعدیل 10/30 10/5 

10/30 مانده 15,000,000

ملزومات تبلیغاتی 10,000,000 ریال و  هزینة ملزومات 
15,000,000 ریال است.  

          سؤاالت خود آزمایی

1 کدام یک از گزینه های زیر صحیح است؟ خطرات خرید داخلی .....
الف. از خریدهای خارجی بیش تر است.

ب. از خریدهای خارجی کمتر است.
ج. برابر خریدهای خارجی است.

د. هیچ کدام.

2 موجودی کاالی در راه در ترازنامه در چه سرفصلی گزارش می شود؟
الف. دارایی های جاری-پیش پرداخت هزینه ها

ب. دارایی های غیر جاری- دارایی های ثابت مشهود
ج. دارایی های جاری-موجودی کاال



د. دارایی های غیرجاری- سایر دارایی ها

3 هزینة حمل کاالی خریداری شده در چه سرفصلی قرار می گیرد؟
الف. هزینه های عملیاتی

ب. سایر هزینه ها و زیان های غیر عملیاتی
ج. بهای تمام شده کاالی فروش رفته

د. بهای تمام شده موجودی کاال

4 کدام یک از گزینه های زیر صحیح است؟ در اعتبارات اسنادی برگشت پذیر ....
الف. خریدار حق تغییر شرایط اعتبار را دارد.

ب. بانک گشایش کنندة اعتبار حق تغییر شرایط اعتبار را دارد.
ج. فروشنده حق تغییر شرایط اعتبار را دارد.
د. بانک ابالغ کننده حق تغییر شرایط را دارد.

5  حساب اعتبارات اسنادی در چه زمانی بستانکار نمی شود؟
الف. دریافت خسارت از شرکت بیمه در صورت بیمه بودن

ب. برگشت قسمتی از سفارش انجام نشده
ج. انتقال به حساب دارایی
د. ثبت کارمزد ثبت سفارش

6 در صورتی که شرکت ارمغان برای خرید ماشین آالت از طریق اعتبارات اسنادی اقدام نماید، در پایان حساب اعتبارات 
اسنادی را به چه حسابی می بندد؟

الف. موجودی کاال
ب. بانک

ج. سپردة ثبت سفارش
د. ماشین آالت

7  مبنای محاســبه حق ثبت ســفارش 0005/ارزش پروفرما است. درصورتی که ارزش پروفرما 100,000 دالر و قیمت 
هر دالر 10,000 ریال باشد، حق ثبت سفارش چه مبلغی است؟

    ب. 5,000,000 ریال            ج. 150,000 ریال            د. 250,000 ریال الف. 500,000 ریال      
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8  در شرایط حمل CIF هزینة حمل و بیمه کاال تا بندر مقصد بر عهده کیست؟
الف. بانک گشایش کنندة اعتبار

ب. خریدار
ج. فروشنده

د. گمرک

9 تراز آزمایش��ی، مانده حساب ملزومات را 13,500,000 ریال و  هزینة ملزومات را صفر نشان می دهد. اگر موجودی 
باقی مانده 6,000,000 ریال باشد، آرتیکل تعدیلی به چه صورت خواهد بود؟

6,000,000 الف. ملزومات   
6,000,000   هزینة ملزومات   

7,500,000 ب. ملزومات   
7,500,000   هزینة ملزومات   

6,000,000 ج.  هزینة ملزومات  
6,000,000    ملزومات  

7,500,000 د.  هزینة ملزومات  
7,500,000 ملزومات      

10  تراز آزمایشی، مانده حساب ملزومات را صفر و  هزینة ملزومات را 13,500,000 ریال نشان می دهد. اگر موجودی 
باقی مانده 6,000,000 ریال باشد، آرتیکل تعدیلی به چه صورت خواهد بود؟

6,000,000 الف. ملزومات   
6,000,000   هزینة ملزومات   

7,500,000 ب. ملزومات   
7,500,000   هزینة ملزومات   

6,000,000 ج.  هزینة ملزومات  
6,000,000         ملزومات    

7,500,000 د.  هزینة ملزومات  
7,500,000 ملزومات      

 
11  تعدیل پیش پرداخت هزینه ها )دارایی(:

الف. دارایی ها را کاهش و درآمدها را افزایش می دهد.
ب. هزینه ها را کاهش و دارایی ها را افزایش می دهد.

ج. دارایی ها را کاهش و هزینه را افزایش می دهد. 74



د. درآمدها را کاهش و دارایی ها را افزایش می دهد.

12 استهالک انباشته:
الف. یک حساب کاهندة دارایی است.

ب. یک حساب هزینه است.
ج. یک حساب حقوق صاحبان سرمایه است.

د. یک حساب بدهی است.

13 تعدیل هزینه های پیش پرداخت شده )هزینه(:
الف. دارایی ها را کاهش و درآمدها را افزایش می دهد.
ب. هزینه ها را کاهش و دارایی ها را افزایش می دهد.

ج. دارایی ها را کاهش و هزینه را افزایش می دهد.
د. درآمدها را کاهش و دارایی ها را افزایش می دهد.

14 ش��رکت سینایی، استهالک ش��هریور ماه را 10 میلیون ریال محاسبه کرده است. آرتیکل تعدیلی مربوط به استهالک 
کدام است؟

10,000,000 الف. هزینة استهالک   
10,000,000 استهالک انباشته     

10,000,000 ب. هزینة استهالک   
10,000,000 تجهیزات      

10,000,000 ج. استهالک انباشته  
10,000,000 هزینة استهالک     

10,000,000 د. استهالک انباشته  
10,000,000 تجهیزات      

15  تراز آزمایش��ی، مانده حس��اب پیش پرداخت بیمه را صفر و  هزینة بیمه را 15,000,000 ریال نش��ان می دهد. اگر 
8,000,000 ریال از پیش پرداخت بیمه باقی مانده باشد، آرتیکل تعدیلی چیست؟

الف. 8,000,000 ریال در بدهکار پیش پرداخت بیمه و 8,000,000 ریال در بستانکار  هزینة بیمه
ب. 8,000,000 ریال در بدهکار  هزینة بیمه و 8,000,000 ریال در بستانکار پیش پرداخت بیمه
ج. 7,000,000 ریال در بدهکار پیش پرداخت بیمه و 7,000,000 ریال در بستانکار هزینة بیمه
د. 7,000,000 ریال در بدهکار  هزینة بیمه و 7,000,000 ریال در بستانکار پیش پرداخت بیمه
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سؤاالت

1   فرایند خریدهای داخلی را بیان کنید. 

2   کدام مراحل خریدهای داخلی معموالً نیازمند آرتیکل های حسابداری است؟

3   در چه نوع خرید هایی، ارسال سفارش مستلزم ثبت حسابداری است؟

4   چه تفاوت هایی بین خرید داخلی و خارجی وجود دارد؟

5   انواع روش های خریدهای خارجی را بیان کنید و به طور مختصر توضیح دهید.

6   اعتبارات اسنادی را تعریف کنید.

7   انواع اعتبارات اسنادی را نام برده و هریک را به طور مختصر شرح دهید.

8   مراحل گشایش اعتبارات اسنادی را بیان کنید.

9   اعتبارات اسنادی چه هزینه هایی را به خریدار تحمیل می کند؟

10   سفارشات و پیش پرداخت کاال در کدام بخش ترازنامه گزارش می شوند؟

11   آرتیکل های تعدیلی پایان سال مربوط به پیش پرداخت های هزینه را توضیح دهید.

12   تفاوت بین هزینة استهالک و استهالک انباشته چیست؟

13   ش��رکت عادل تمامی ملزوماتی را که خریداری می کند در بدهکار حس��اب ملزومات ثبت می کند. آرتیکل تعدیلی

       شرکت عادل در رابطه با حساب ملزومات چیست؟

14   شرکت میثاق وجه پرداختی بابت بیمه را در بدهکار حساب  هزینة بیمه ثبت می کند. آرتیکل تعدیلی شرکت میثاق

       در رابطه با حساب بیمه چیست؟

م 1-3    در تاریخ 15 خرداد 1391، آقای سروری جهت واردات کاالهایی از کشور آلمان به ارزش 160,000 دالر بر 
مبنای CIF، پروفرمای دریافتی از فروشنده را به بانک ارائه نمود. پس از موافقت اولیه بانک برای گشایش اعتبار اسنادی، 

به ترتیب عملیات زیر برای واردات کاالهای فوق صورت گرفته است:
17 خرداد     برداشت مبلغ 280,000,000 ریال از حساب آقای سروری بر مبنای 100 درصد ارزش پیش فاکتور بابت 

ودیعة ثبت سفارش.

مسائل
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18 خرداد     آقای س��روری با ارائة مدارک الزم نس��بت به گش��ایش اعتبار اسنادی شمارة 91/601/714 اقدام نمود. در 
این تاریخ بانک مبالغ زیر را از حساب شرکت برداشت نمود:

40 ریال به ازای هر دالر ارزش پروفرما  حق ثبت سفارش     
560,000 کارمزد گشایش اعتبار     

375,200,000 سپرده اعتبار       
90,000 هزینة تلکس به بانک کارگزار بابت اعالم گشایش اعتبار 

28 تیر       برداشت مبلغ 521,160 ریال از حساب شرکت بابت تأخیر در واریز وجه اسناد و ارائة اسناد حمل به آقای سروری.
31 تیر    پرداخت 1,666,7000 ریال هزینه های گمرکی و ترخیص کاال. هم چنین پرداخت 334,000 ریال هزینة حمل

1 مرداد  ارائة جواز سبز گمرکی به بانک و استرداد ودیعة ثبت سفارش به حساب شرکت.
خواسته ها

الف. ثبت عملیات فوق در دفتر روزنامه 
 ب.  تنظیم حساب اعتبارات اسنادی در دفتر کل

 ج.   بستن حساب اعتبارات اسنادی در خاتمة عملیات

م 2-3    در تاریخ 20 خرداد 1389، ش��رکت نرگس برای ورود یک دس��تگاه ماش��ین جوراب بافی از کشور آلمان به 
ارزش 90,500 یورو به قیمت C.I.F با ارائه پروفرما به بانک ملی درخواست صدور ودیعة ثبت سفارش می نماید. بانک 
با برداشت 10 درصد ارزش پروفرما به نرخ شناور هر یورو 1213 ریال، از حساب جاری شرکت نرگس، بابت ثبت ودیعة 

ثبت سفارش، سند ودیعه را صادر و تسیلم نمایندة شرکت نرگس می نماید.
در تاریخ 6 تیر با انجام اقدامات الزم به بانک مراجعه کرده و درخواس��ت گش��ایش اعتبار می نماید. بانک در ازای حق 
ثبت س��فارش، مبلغ 0005/ ارزش پروفرما را از حس��اب ش��رکت برداش��ت می نماید و حس��اب اعتباری 63700441 را 

گشایش می کند. هم چنین بانک مبالغ زیر را از حساب شرکت برداشت می نماید:
1. مبلغ 211,589 ریال بابت هزینه گشایش اعتبارات اسنادی

2. مبلغ 141,723,000 ریال بابت سپرده اعتبارات اسنادی
18 تیر،    برداشت مبلغ 70,950 بابت هزینة تلکس

8 مرداد    کارگزار با ارسال اسناد اعتبارات، اطالع داد که وجه اعتبار در تاریخ 4 مرداد به فروشنده پرداخت شده است. 
در این تاریخ، کارگزار از بانک ملی درخواست تأمین وجه پرداختی و هزینه تأخیر می نماید.

10 مرداد   برداشت 114181 ریال بابت هزینه تأخیر 
12 مرداد   واریز مبلغ 4,706,000 به حساب جاری مؤسسه بابت اضافه وجه سپرده اعتبار اسنادی

18 مرداد   ش��رکت با پرداخت مبلغ 2,715,000 ریال هزینه گمرکی و 1810,000 ریال هزینة حمل، دس��تگاه مذکور را 
جهت نصب به کارخانه منتقل کرد.

3 شهریور  شرکت با مراجعه به بانک و ارائة جواز سبز گمرکی درخواست استرداد ودیعة ثبت سفارش را نمود و بانک 
مبلغ مذکور را به حساب شرکت واریز نمود.

سؤاالت
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