
79

اهداف مطالعه: هنر جویان پس از مطالعة این فصل باید بتوانید:
1  طبقات گوناگون موجودی ها را در شرکت های مختلف توضیح دهید.

2  سیستم های حسابداری موجودی کاال را در شرکت های بازرگانی تشریح کنید.
3  حسابداری کسر و اضافه موجودی ها را توصیف کنید.

4  مالحظات حسابداری مربوط به مالکیت موجودی ها را بیان کنید.
5  فرض های جریان بهای تمام شده موجودی ها را توضیح دهید.

6  تأثیر فرض های جریان بهای تمام شده بر صورت های مالی را بیان کنید.
7  کاربرد قاعده اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش در رابطه با موجودی ها را توضیح دهید.

8  کاربرد روش سود ناخالص در برآورد موجودی ها را تشریح کنید
9 کاربرد روش خرده فروشی در برآورد موجودی ها را توضیح دهید.

10 نحوه ارائه موجودی ها در صورت های مالی را بیان کنید.

در کتاب حس��ابداری مقدماتی با نحوه حس��ابداری موجودی کاال، تحت دو سیستم ادواری و دائمی ثبت موجودی ها 
آش��نا ش��دید. اگر به خاطر داش��ته باش��ید، ارزش تعیین ش��ده برای موجودی کاالی پایان دوره، تأثیر مستقیمی بر بهای 
تمام  شده کاالی فروش رفته و سود ناویژه یک شرکت دارد. در این فصل از کتاب حسابداری عمومی تکمیلی، روش های 
مختلف محاس��به ارزش موجودی ها، در تاریخ ترازنامه تش��ریح می ش��ود. س��اختار و مطالب فصل به قرار زیر اس��ت:

موجودی ها

 شناسایی ویژه                                                                                                                                   
 مفروضات جریان های                                                                                                                                        

     هزینه     
 تأثیرات بر صورت های                                                                                                                                         

      مالی و مالیات
 ثبات رویه

 اقل بهای تمام شده                                                                                                                                         
      و خالص ارزش فروش

ارزش یابی موجودی ها

 نحوه ارائه

نحوه ارائه در 
صورت های مالی

 تأثیرات بر صورت سود                                                                                                                                              
     و زیان

 تأثیرات بر ترازنامه

اشتباهات در موجودی ها

 کاالی تکمیل شده                                                                                                                    
 کاالی در جریان ساخت              

   مواد اولیه

طبقه بندی موجودی ها

 شمارش موجودی ها                                                                                                                     
 تعیین مالکیت                                                                                                                                           
     موجودی ها                   

تعیین مقدار موجودی ها

مروری بر فصل

حسابداری موجودی ها
فصل 4
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موجودی ها

دارایی های��ی  موجودیه��ا، 
اس��ت ک��ه واحده��ای تجاری 
)شرکت ها و فروشگاه ها( آن  را 
به )1( قصدف��روشدرروال
عادیعملیاتیا)2(بهمنظوراس��تفادهدرساخت
محص��والتدرفرآیندتولیدیا)3(ارائهخدماتبه
مشتریان،نگهداریمیکنند. از آنجا که موجودی  کاال 
معموالً بخش بزرگی از دارایی های جاری  شرکت های 
بازرگانی و تولیدی و فروش��گاه ها را تش��کیل می دهد 
و منبع اصلي درآمد این ش��رکت ها اس��ت، تشریح و 
اندازه گی��ری موجودی ها، به توجه وی��ژه ای نیاز دارد. 

طبقه بندي موجودي ها در ترازنامه
بر خالف شرکت ها و مؤسسات خدماتی که معموالً 
موج��ودی کاال نگه��داری نمی کنن��د، فروش��گاه ها و 
ش��رکت های بازرگانی، مانند فروش��گاه های شهروند 
و رف��اه، کاالهای خود را به ش��کل آماده برای فروش، 
خریداری می کنن��د. این دس��ته از واحدهای تجاری، 
کااله��ا را به ص��ورت عمده خری��داری و به صورت 
خرده فروشی به مشتریان خود عرضه می کنند. بنابراین، 
تغییر چندانی بر روی کاالهای خریداری ش��ده ایجاد 
نمی کنند. در مقابل، ش��رکت های تولی��دی مانند ایران 
خودرو و س��ایپا، برای تبدیل مواد اولیه به محصوالت 

نهایی از فرآیند پیچیده ای استفاده می کنند.
چگونگیطبقهبندیموجودیهایبهبازرگانییا

تولیدیبودنواحدتجاریبستگیدارد.
معموالً، در یک ش��رکت بازرگان��ی، موجودی ها از 
اقالم )کاالهای( گوناگون تش��کیل شده است. اما همه 
این موجودی ه��ا، دو ویژگی مش��ترک دارند: )1(در
تملکواحدتج��اریقراردارند و )2(برایفروش

طبقات گوناگون موجودی کاال 
در شرکت های مختلف را بیان 

کنید.

بهمش��تریان،آمادههس��تند. از این رو، ش��رکت هاي هدف مطالعة 1
بازرگانی تنها از گ��روه موجودی کاال برای طبقه بندی 
موجودی های خود اس��تفاده می کنن��د. در ترازنامه این 
ش��رکت ها، س��ر فصل موجودی کاال، تمامی کاالهای 

متفاوت یک شرکت بازرگانی را در بر دارد.
 ش��رکت های تولیدی، مواد اولی��ه را تهیه و فرآیند 
تولید کاال را ش��روع می کنند. در انتهای فرآیند تولید، 
کاالی تکمیل شده به دست خواهد آمد. در پایان دوره 
مالی، هنگامی که  ش��رکت با ه��دف تهیه صورت های 
مالی، موجودی های خود را اندازه گیری می کند، ممکن 
اس��ت فرآیند تولید برخی از کاالها اتمام نیافته باش��د. 
در نتیجه، ش��رکت های تولیدی، موجودی های خود را 
به س��ه گروه طبقه بندی می نمایند: )1( کاالیتکمیل
شده، )2( کاالیدرجریانساخت و )3( مواداولیه. 
کاالیتکمیلش��ده، اقالم تولید شده ای است که کامل 
ب��وده و برای ف��روش آماده هس��تند. کاالیدرجریان
ساخت، بخش��ی از موجودی های یک شرکت تولیدی 
اس��ت که کماکان در خط تولید ق��رار دارد و تولید آن 
تکمیل نش��ده اس��ت. مواداولیه، اقالمی هستند که در 
تولید مورد اس��تفاده قرار می گی��رد، اما فرآیند تولید بر 

روی آن ها هنوز آغاز نشده است.
برای مثال، ش��رکتایرانخودرو، اتومبیل های تولید 
شده س��مند را به عنوان کاالی ساخته شده طبقه بندی 
می کند. اتومبیل های س��مندی که در دایرة مونتاژ قرار 
دارند را به عنوان کاالی در جریان س��اخت طبقه بندی 
می کن��د. در نهایت، اقالمی مانن��د ورق های فوالدی، 
شیش��ه های اتومبیل، تایرها و سایر اجزای این خودرو 
که هنوز وارد فرآیند تولید نش��ده ان��د، به عنوان مواد 

اولیه طبقه بندی می شوند.
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ارائه طبقات و تغییرات در مقادیر انواع موجودی ها، 
به اس��تفاده کنندگان صورت های مال��ی کمک می کند، 
از نحوه مدیریت طرح های تولیدی ش��رکت، شناخت 
بیش��تری کسب کنند. برای مثال، سطح پایین موجودی 
مواد اولیه و مقدار باالی موجودی کاالی س��اخته شده 
می توان��د به این معنا باش��د که مدیری��ت با نگهداری 
مقادیر کافی موجودی کاال، قصد دارد تولید را در آینده 

کاهش دهد. از س��وی دیگر، سطح باالی مواد اولیه و 
مقدار پایین موجودی کاال می تواند نشانة افزایش تولید 

در آینده باشد.
مفاهیم حس��ابداری که در این فصل مطرح می شود 
برای هر دوی شرکت های بازرگانی و تولیدی قابل به 
کارگیری اس��ت، با این وجود در این فصل بر عملیات 

شرکت های بازرگانی، تمرکز شده است.

جریان بهای تمام شده
جریان بهای تمام ش��ده در ش��رکت های بازرگانی به 
صورت زیر اس��ت: موجودی کاالی ابت��دای دوره به 
به��ای تمام ش��ده کاالی خریداری ش��ده در طی دوره 
افزوده می ش��ود ت��ا بهایتمامش��دهکاالیآمادهبرای
فروشبه دست آید. سپس بهای تمام شده کاالی آماده 
برای فروش به بهای تمام شدة کاالی فروش رفته )کاالی 

فروخته شده در دوره جاری( و موجودی کاالی پایان 
دوره )کاالی��ی ک��ه در آینده به ف��روش خواهد رفت( 
تخصی��ص می یابد. تصویر 1-4 این روابط را تش��ریح 
می کند. ش��رکت ها، برای حسابداری موجودی ها یکی 
از دو سیستم زیر را مورد استفاده قرار می دهند: سیستم
ثب��تادواریموجودیه��اوسیس��تمثب��تدائمی

موجودیها.

مطالعه آزاد

شرکت های متعددی با استفاده از روشموجودیبهموقعJIT( 1(، سطح موجودی ها و هزینه های انبارداری خود را به 
حداقل رسانده اند. در روشموجودیبهموقع، شرکت تنها زمانی مواد اولیه خریداری و تولید را آغاز می کند که از مشتری 
سفارش خرید کاال را دریافت کرده باشد. شرکتDell، تولید کننده لپ تاپ، به سبب استفاده از این سیستم شهرت یافته 
اس��ت. این ش��رکت، تولید لپ تاپ های خود را تنها زمانی آغاز می کند که از مشتریان سفارش خرید دریافت کرده باشد. 
به کارگیری چنین سیس��تمی، مس��تلزم وجود تعامالت قوی با تأمین کنندگان قطعات و مواد اولیه اس��ت که سبب می شود 
مقدار موجودی های شرکت نزدیک به صفر باشد. برای مثال، در حالی که در انبار Dell هیچ گونه قطعات و مواد اولیه ای 
نگهداری نمی ش��ود، این ش��رکت قادر است، ظرف 48 ساعت، لپ تاپ مورد درخواست مش��تری را تولید و برای آن ها 

ارسال کند. 
1Just In Time  
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سیستم ثبت دائمی موجودی ها

شرکت  در سیستمثبتدائمی
موجودیه��ا در خصوص بهای 
تمام ش��ده کاالی خریداری شده 
اطالعات��ی  فروش رفت��ه،  و 
تفصیل��ی ثب��ت و نگه��داری می کند. ای��ن ثبت ها به 
طور مس��تمر، مقدار و مبلغ موجودی های نزد انبار را 
نش��ان می دهند. برای مثال، در یک نمایشگاه اتومبیل، 
حس��اب موجودی ها در هر لحظه ارزش اتومبیل های 
نگهداری شده را به تفکیک و به صورت تجمیعی نشان 
می دهد. سیس��تم های اتوماس��یون جدید این امکان را 
فراهم آورده است که واحدهای تجاری دارای کاالهای 
متعدد و متنوع نیز )مانند فروشگاه های زنجیره ای رفاه 

بهاي تمام شده کاالي آماده براي فروش   =     موجودي کاالي ابتداي دوره     +     بهاي تمام شده کاالي خریداري شده
بهاي تمام شده کاالي آماده براي فروش   =      موجودي کاالي پایان دوره      +      بهاي تمام شده کاالي فروش رفته

موجودي کاالي ابتداي دوره + بهای تمام شده کاالي خریداري شده =  موجودي کاالي پایان دوره + بهاي تمام شده کاالي فروش رفته

و ش��هروند( از سیستم ثبت دائمی موجودی ها استفاده 
کنند. محاس��بهوثبتبهایتمامشدهکاالیفروش
رفت��هدرف��روش،ویژگیبارزسیس��تمثبتدائمی
موجودیهااس��ت. به این ترتیب، ثبت فروش کاال در 
یک سیس��تم دائمی موجودی ها از دو بخش تش��کیل 
می ش��ود: )1( شناس��ایی درآمد ف��روش و افزایش در 
دارایی ها )وج��ه نقد یا حس��اب های دریافتنی( و)2( 
شناسایی بهای تمام ش��ده کاالی فروش رفته و کاهش 

حساب موجودی ها.
براي تش��ریح نحوة ثبت موجودي ها در یک سیستم 
دائمي، فرض کنید ش��رکتمهتاب در نخس��تین سال 
فعالی��ت خود، در تاری��خ 18 فرودین 1389، 10،000 

موجودی ابتدای 
دوره

 بهای تمام شده کاالی  
خریداری شده

کاالی   تمام شده  بهای 
آماده برای فروش

موجودی کاالی 
پایان دوره

بهای تمام شده 
کاالی فروش رفته

سیستم های حسابداری موجودی 
کاال در شرکت های بازرگانی را 

تشریح کنید.

هدف مطالعة 2

تصویر 1-4 گردش بهای تمام شده
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18 فروردین
موجودی کاال

حساب هاي پرداختني تجاري

)ثبت خرید کاال به صورت نسیه(

5,000,000    

  5,000,000

سیستم ثبت دائمی موجودی ها

ب��ا ثب��ت آرتی��کل ف��وق، حس��اب موج��ودي کاال 
نش��ان می ده��د، در انب��ار ش��رکت 5,000,000 ریال 
کاال موج��ود اس��ت. هنگامي ک��ه 8000 واحد از این 

کاال به فروش مي رس��د، ب��ا اس��تفاده از آرتیکل زیر، 
ارزش موج��ودي کاال ن��زد انب��ار اص��الح مي ش��ود:

واح��د کاال، به به��اي هر واح��د 500 ری��ال به طور 
نس��یه )خریداري کرده اس��ت. این ش��رکت در تاریخ 
25 فروردی��ن، 8000 واح��د از ای��ن کااله��ا را ب��ه 

به��اي هر واح��د 900 ریال ( به طور نس��یه به فروش 
رس��انید. رویداده��اي ف��وق در یک سیس��تم دائمي 
ثب��ت موجودي ها ب��ه ص��ورت زیر ثبت مي ش��وند:

ثبت آرتیکل فوق س��بب مي ش��ود، ضمن شناسایي 
ب��ه مبل��غ  حس��اب هاي دریافتن��ي و درآمد ف��روش 
7,200,000 ریال، ارزش موجودي کاال در حساب هاي 
دریافتني 4,000,000 ری��ال کاهش یابد. معادل همین 

مبلغ به حساب بهاي تمام شده کاالي فروش رفته انتقال 
مي یابد. از طریق حساب هاي دفتر کل در تصویر 4-2،  

می توان تأثیر دو آرتیکل باال را مشاهده کرد.

تصویر 2-4حساب های دفتر کل

استفاده از سیستم ثبت دائمي موجودي کاال باعث مي 
شود، حس��ابموجودیکاال همواره،ارزشکاالي
نزدانباررانشاندهد. براي مثال، حساب موجودي کاال 
نشان مي دهد که از تاریخ 18 فروردین تا 25 فرودین، 

ارزش موجودي کاال 5,000,000 ریال بوده اس��ت. اما 
در تاریخ 25 فروردین، با فروش بخش��ي از موجودي 
کاال، 1,000,000 ریال از این کاالها باقي مانده اس��ت.  
هم چنین، با ثبت بهاي تمام شده کاالي فروش رفته، در 

بهاي تمام شده کاالي فروش رفته
 25 فروردین    4,000,000   

موجودي کاال
4,000,000     25 فروردین  18 فروردین           5,000,000

  25 فروردین    مانده     1,000,000

25 فروردین

حساب های دریافتنی تجاری

فروش

بهای تمام شده کاالی فروش رفته

موجودی کاال

)ثبت فروش کاال به صورت نسیه(

7,200,000    

4,000,000

  7,200,000

4,000,000
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هر زمان می توان سود ناويژه را اندازه گيري کرد.

شرکت ها،در سیستمثبتادواریموجودیها،اطالعات 
تفصيلــی کاالهــای خريداری شــده و فروش رفته را 
نگهداری نمی کنند. دراینسیســتم،بهایتمامشده
کاالیفروشرفتهتنهادرپایاندورهحســابداری
تعیینمیشود و از اين رو، به آن سيستم ادواری گفته 
می شود. در اين سيستم به منظور تعيين بهای تمام شده 
موجودی ها، شــرکت ها کاالهای نزد انبار را در پايان 

دوره حسابداری، شمارش می کنند.
در يک سيســتم ادواری، برای تعيين بهای تمام شده 

کاالی فروش رفته، مراحل زير انجام می شود:

1  بهای تمام شــده موجودی ها در ابتدای دوره مالی                                                                                                                                             
      تعيين می شود؛

2  بهای تمام شده کاالی خريداری شده به آن اضافه                                                                                                                                            
       می شود؛

3  بهای تمام شــده موجودی ها در پايان دوره مالی                                                                                                                                             
      کسر می شود.

چنان چه قصد داشــته باشــيم، مبــادالت مربوط به 
موجودي کاالي شرکتمهتاب در طي فروردين ماه را 
در يک سيستم ثبت ادواري موجودي کاال نشان دهيم، 

خواهيم داشت:

سیستم ثبت ادواری موجودی ها

همان گونه که مشــاهده مي شــود، در آرتيكل هاي 
ثبت شده در سيستم ادواري موجودي کاال، هيچ  تالشي 
براي نشان دادن مقدار يا ارزش موجودي کاال، صورت 
نمي گيرد. هم چنين، بهاي تمام شده کاالي فروش رفته 
نيز از طريق آرتيكل هاي حسابداري قابل تعيين نيست. 

  18 فروردين

25 فروردين

خريد

حساب های پرداختنی تجارتی

)خريد نسیه کاال(

حساب های دريافتنی تجارتی

فروش

)ثبت فروش کاال به صورت نسیه(

5,000,000    

7,200,000

5,000,000

 

7,200,000

تصويــر 3-4، توالــی فعاليت ها و زمــان تعيين بهای 
تمام شده کاالی فروش رفته را در اين دو سيستم نشان 
می دهد. تصوير 4-4، اين دو سيســتم را با استفاده از 

اطالعات شرکت مهتاب مقايسه مي کند.
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تصویر 4-4 مقایسه سیستم دائمي و ادواري موجودي کاال

کاالهای خریداری شده

کاالهای خریداری شده

ثبت خرید کاالها

ثبت خرید کاالها

سیستم دائمی

سیستم ادواری

اقالم فروخته شده

اقالم فروخته شده

 ثب��ت درآمد ف��روش کاال و
 محاسبه و ثبت بهای تمام شده

کاالهای فروش رفته

تنها ثبت درآمد فروش

دوره  پای��ان 

ثبت ندارد.

پایان دوره 
تمام شده  بهای 

کاالی 
فروش رفته 

محاس��به و ثبت 
می شود.

سیستم ادواری سیستم دائمی
بستانکار بدهکار شرح بستانکار بدهکار شرح

5,000,000
5,000,000 خرید

حساب های پرداختنی 5,000,000
5,000,000 موجودی کاال

حساب های پرداختنی
1/18

7,200,000

7,200,000 حساب های دریافتنی
فروش 7,200,000

4,000,000

7,200,000

4,000,000

حساب های دریافتنی
فروش

بهای تمام شده کاالی فروش رفته
موجودی کاال

1/25

ثبت ندارد

تاریخ

بهاي تمام شده کاالي فروش رفته
   4,000,000         1/25 

موجودي کاال
5,000,000           1/ 18  1/ 25     4,000,000

1,000,000            1/ 25  

خرید

5,000,000           1/ 18  

تصویر 3-4مقایسه سیستم دائمي و ادواري موجودي کاال
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در سیس��تم ادواری، به دلیل عدم 
نگهداری س��وابق، تع��داد و ارزش 
کااله��ای فروش رفته، ب��ا توجه به 
تعداد موجودی های باقی مانده )فروش نرفته( محاس��به 
می ش��ود. همان طور که پیش از این بیان ش��د، یکی از 
مزایای سیستم ثبت دائمی، نگهداری سوابق موجودی ها 
اس��ت، که از این طریق کنترل بیش تری بر موجودی ها 
اعمال می شود. زیرا، محاسبات تعداد و بهای تمام شده 
کاالی فروش رفته، مس��تقل از تعداد و بهای تمام شده 
موجودی ها است. بنابراین،سیس��تمدائمیميتواند
کس��رییااضافیموجودیهارامش��خصکند.در
سیس��تمادواریتعیینکس��ریواضافهموجودیها

امکانپذیرنیست.

اضافی یا کسری موجودی ها 

در سیس��تم ادواری، کس��ری یا اضاف��ه موجودی ها 
از طری��ق افزای��ش یا کاه��ش بهای تمام ش��ده کاالی 
فروش رفت��ه، ب��ر س��ود خال��ص تأثیر می گ��ذارد. در 
سیس��تم ثبت دائمی موجودی ها، وج��ود مغایرت بین 
ماندهموجودیهاطبقاس��نادودفاترحسابداری و 
مان��دهواقعیموجودیهانزدانبار، به معنی کس��ری 
یا اضافه موجودی ها اس��ت. کسریموجودیها زمانی 
ایجاد می ش��ود که مانده واقع��ی موجودی ها، کمتر از 
مانده طبق ثبت های حسابداری باشد. برای ثبت کسری 
موجودی ها، حس��اب کس��ری و اضاف��ه موجودی ها 
بدهکار و حس��اب موجودی ها، بستانکار می شود. اگر 
مانده واقعی موجودی ها بیش از مانده طبق دفاتر باشد، 
اضافهموجودیها ایجاد ش��ده اس��ت. در این وضعیت 

سایر مالحظات
احتم��االً، تا به حال متوجه ش��ده اید که اس��تفاده از 
سیستم ثبت دائمی موجودی ها، نیازمند انجام فرآیندهای 
اضافه تری اس��ت. از این رو، بکارگیری سیستم دائمی 
پرهزینهتراز سیس��تم ادواری اس��ت. ب��ه همین دلیل، 
در گذشته، اغلب ش��رکت هایی از سیستم ثبت دائمی 
موجودی ها استفاده می کردند که کاالهایی با ارزش باال 
)مانند اتومبیل، مبلمان( به فروش می رساندند. افزایش 
اس��تفاده از کامپیوتره��ا و بارکد خوان ها، این امکان را 
برای بسیاری از فروشگاه ها و شرکت ها فراهم ساخته 

است تا از سیستم دائمی موجودی ها استفاده کنند.
سیس��تم دائم��ی در مقایس��ه ب��ا سیس��تم ادواری 
موجودی ه��ا، ای��ن ام��کان را ب��رای ش��رکت فراهم 
م��ی آورد ت��ا کنترله��ایمطلوبت��ری را ب��ر روی 
موجودی ه��ای خ��ود اعمال کن��د. از آنجا ک��ه دفاتر 

حس��ابداری، مق��دار کاالهای��ی ک��ه بای��د در انبارها
 موجود باش��د را نش��ان می دهد، ش��رکت با شمارش 
موجودی ها و مقایس��ه آن با مقدار ثبت شده، می تواند 
اضافی یا کس��ری موجودی ها را تعیی��ن کند و به این 
وس��یله کنترل دقیق تری بر موجودی ها داش��ته باش��د.

از نظر برخی شرکت ها، فواید حاصل از سیستم ثبت 
دائمی موجودی ها در مقایس��ه با مخارج پیاده سازی و 
استفاده از آن، ناچیز است و بنابراین، استفاده از چنین 
سیس��تمی را غیر ضروری یا غیر اقتصادی می دانند. با 
این وجود، اغلب واحدهای تجاری با بکارگیری سیستم 
ثبت دائمی موجودی کاال، دریافته اند که مزایای حاصل 
از این سیس��تم، مخارج مربوط به آن را توجیه می کند. 
به هر حال، ش��رکت هایی که از سیس��تم ثبت ادواری 
موجودی ها استفاده می کنند، برای اندازه گیری عملکرد 
خ��ود باید موجودی ه��ای نزد انبار را ش��مارش کنند.

حسابداری اضافی یا کسری 
موجودی ها را توصیف کنید.

هدف مطالعة 3
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درپایاندورهحس��ابداری،ماندهحسابکسری
ی��ااضاف��هموجودیهادربخ��شس��ایردرآمدها
)هنگام��یکهاینحس��ابماندهبس��تانکاردارد(و

هزینهها)هنگامیکهاینحسابماندهبدهکاردارد(
صورتس��ودوزیانگزارششده،بهسودیازیان

خالصدورهمنظورمیشود.

  تعیین مقدار موجودی ها 

صرف نظ��ر از این که از سیس��تم دائم��ی یا ادواری 
موجودی ها اس��تفاده می ش��ود، تمام ش��رکت ها باید 
در پای��ان دوره مالی، مق��دار )تع��داد( موجودی های 
خود را ش��مارش کنند. هنگامی که ش��رکت  از سیستم 
ثبت دائمی موجودی کاال اس��تفاده می کند، ش��مارش 
مقدار موجودی ها با دو ه��دف صورت می گیرد: )1(
کنترلدرس��تیثب��تموجودیه��ادردفاترو)2(
تعیینموجودیهاییک��هبهدلیلاتالفمواداولیه،
حملنادرس��تیاسرقتکاال،ازدسترفتهاست.
ش��رکت هایی که از سیس��تم ادواری موجودی استفاده 
می کنند، ش��مارش تعداد موجودی ه��ا را با دو هدف 
متف��اوت انجام می دهن��د: 1(تعیی��نموجودیکاال
درتاری��خترازنامه2(تعیینبهایتمامش��دهکاالی

فروشرفتهدرطیدوره. 
تعیین مقدار موجودی ها شامل دو مرحله است: 

1( شمارش تعداد کاالی موجود نزد انبار و
2(  تعیین مالکیت این کاالها. 
شمارش مقدار موجودی ها

شمارش مقدار موجودی ها، مستلزم شمارش تعداد، 
وزن کش��ی، ی��ا اندازه گیری تمامی ان��واع موجودی ها 
است. در بسیاری از ش��رکت ها، شمارش موجودی ها 
کار دش��واری محس��وب می ش��ود. ب��رای مث��ال، در 
خرده فروش��ی هایی مانن��د فروش��گاه های ش��هروند، 
موجودی ه��ا از هزاران کاالی متفاوت تش��کیل ش��ده 
است. شمارش موجودی کاال، معموالً هنگامی دقیق تر 
انجام می ش��ود که در طول مدت زمان شمارش، خرید 
یا فروش کاال متوقف ش��ود. به این منظور، ش��مارش 
موجودی ها، اغلب در پایان دوره حس��ابداری یا زمانی 
که فعالیت های تجاری در پایین ترین س��طح قرار دارد، 

انجام می شود.

حساب موجودی ها بدهکار و حساب کسری و اضافه 
موجودی ها بستانکار می شود.

برای تش��ریح ای��ن موضوع، فرض کنید، ش��مارش 
موجودی های شرکتسهند نش��ان می دهد 800 واحد 
کاال به بهای تمام ش��ده هر واح��د 5000 ریال در انبار 
موجود اس��ت. طبق حس��اب موجودی ها در دفتر کل، 

بای��د 1000 واحد کاال به بهای تمام ش��ده   5,000,00 
میلیون ریال موجود باش��د. بر اس��اس این اطالعات، 
شرکت سهند 200 واحد کاال به جمعًا به بهای تمام شده 
1,000,00 ریال )5000×200( کسری دارد که آن  را به 

صورت زیر در دفاتر خود ثبت می کند.

29 اسفند
کسری یا اضافه موجودی ها

موجودی  کاال

)ثبت کسری موجودی ها(

1,000,000    

  1,000,000
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تعیین مالکیت کاالها
چالش برانگیز  مسائل  از  یکی 
موجودی ها،  ارزش  محاسبه  در 
تعیین مالکیت کاالهای شمارش 
شده اس��ت. برای تعیین مالکیت کاالها، دو سؤال باید 
پاسخ داده ش��ود: آیا تمامی کاالهای شمارش شده، به 
شرکت تعلق دارد؟ آیا کاالهایی در تملک شرکت وجود 
دارد که ش��مارش نشده باشند؟ به عبارت دیگر، سؤال 
نخس��ت به وجود کاالیامانیدیگراننزدش��رکت 
اشاره دارد و دومین سؤال به کاالیامانیشرکتنزد

دیگران و هم چنینکاالیدرراه می پردازد.
کاالی در راه

یکی از موضوعات پیچیده در تعیین مالکیت، کاالی 
در راه اس��ت. کاالیدرراه، ب��ه کااله��ای خریداری 
ش��ده توسط شرکت اطالق می شود که در پایان دوره، 
در راه رس��یدن به شرکت اس��ت. برای شمارش دقیق 
موجودی ها، ش��رکت باید مالکیت این کاالها را تعیین 
کند. کاالهایی جزء موجودی های پایان دوره محسوب 
می ش��وند که از نظر قانونی، ش��رکت مالک آن  کاالها 
باشد. مالکیت قانونی، به واسطه شرایط فروش، تعیین 
می ش��ود. دو نوع متداول این ش��روط در تصویر 4-5 
تشریح شده است. هنگامی که شرط فروش، تحویلکاال
درمح��لبارگیریدرمبدأ، فوب مبدأ، اس��ت، مالکیت 

1Free on board (FOB) shipping point  
2FOB destination  

کاالها در زمانی به خریدار منتقل می ش��ود که مؤسسه 
حمل کنن��ده، کاال را از فروش��نده دریافت می کند. در
فوبمبدأ1کلیههزینههایبیمهوحملکاالازدرب
انبارفروش��ندهبرعهدهخریداراستوخریداراین
هزینههارابهبهایتمامش��دهکاالیخریداریشده
اضاف��همیکن��د. هنگامی که ش��رط ف��روش، تحویل
درمح��لتخلیهمقصد، فوب مقصد2 ، اس��ت، مالکیت 
کاال تا زمان دریافت کاال توس��ط خری��دار، در اختیار 
فروشنده اس��ت. در زمان دریافت کاال توسط خریدار، 
مالکیت از فروشنده به خریدار منتقل می شود. درفوب
مقص��د،هزینههایبارگیری،حم��لوبیمهتادرب
انبارخریدار،برعهدهفروشندهاست.فروشنده،این
هزینههارابهعنوانهزینههایتوزیعوفروش،جزء

هزینههایعملیاتیمحسوبمیکند.
منظور نکردن کاالی در راه در موجودی کاال، ممکن 
اس��ت مقدار و مبلغ موجودی کاالی گزارش شده در 
پایان دوره را به ش��دت گمراه کننده سازد. برای مثال، 
فرض کنید کهفروشگاهمهر در تاریخ 29 اسفند، تعداد 
20,000 واحد کاال در اختیار دارد. هم چنین، اقالم زیر 
کاالی در راه محس��وب می ش��وند: 1( ف��روش 1500 
واح��د کاالی فروش رفته و ارسال ش��ده در تاریخ 29 
اسفند با ش��رط فروش فوب مقصد و 2( 2500 واحد 
کاالی خریداری شده در تاریخ 29 اسفند با شرط فوب 

مثال!

فوب مقصد فوب مبدأ

مؤسسه 
حمل و نقل

مؤسسه 
فروشندهحمل و نقل خریدارفروشنده خریدار

هزینه  خری��دار 
پرداخت  را  حمل 

می کند.

فروشنده هزینه 
حم��ل را پرداخت 

می کند.

مالحظات حسابداری مربوط به 
مالکیت موجودی ها را شرح دهید.

هدفمطالعة4

تصویر 5-4 شرایط فروش



مثال!

ش��رکت لطیفی شمارش موجودی کاالی خود را به پایان رس��انده است. ارزش کل کاالی شمارش شده 2 میلیارد ریال 
است. در صورتی که اطالعات زیر در دست رس باشد، چه تأثیری بر ارزش موجودی ها خواهد داشت:

1- 150 میلیون ریال از کاالی شمارش شده، امانی بوده است.
2- کاالی خریداری ش��ده ای به ارزش 100 میلیون ریال با ش��رط فوب مبدأ، در موجودی شمارش ش��ده لحاظ نش��ده 

است.
3- ش��رکت کاالی فروش رفته و بارگیری ش��ده ای به ارزش 120 میلیون ریال با شرط فوب مبدأ، را در موجودی پایان 

دوره لحاظ نکرده است.

پاسخ:

کاالی امانی به ارزش 150 میلیون ریال باید از موجودی کاالی شمارش شده، کسر شود. کاالی خریداری شده به ارزش 
100 میلیون ریال با شرط فوب مبدأ، باید به موجودی کاالی شمارش شده اضافه شود. کاالی فروش رفته و ارسال شده با 
شرط فوب مبدأ، به درستی در موجودی کاالی شمارش شده، اعمال نشده است. با توجه به موارد فوق، ارزش موجودی 

کاالی شرکت لطیفی 1,950 میلیون ریال )100+150-2000( خواهد بود.

مب��دأ. در این مثال، فروش��گاه مهر، مالکیت قانونی هر 
دوی 1500 واحد کاالی فروخته ش��ده و 2500 واحد 
کاالی خریداری ش��ده را در اختیار دارد. بنابراین، باید 
آن ها را جزء موجودی های خود محسوب کند. اگر این 
فروش��گاه این کاالها را در موجودی های خود منظور 
نکند، مقدار موجودی های خود را 4000 واحد )کمتر 

از واقع نشان داده است.
کاالهای امانی

در برخی از ش��رکت ها، نگهداری و فروش کاالهای 
متعلق به دیگران، امری متداول است. این شرکت ها در 
ازای فروش این کاالها، مبلغی کارمزد دریافت می کنند 
که ب��ه آن حقالعمل گفته می ش��ود. به ای��ن ترتیب، 

کاالهای سایر شرکت ها که نزد واحد تجاری نگهداری 
می شود، کاالیامانی نامیده می شود.

برای تش��ریح موض��وع، فرض کنید آق��ای احمدی 
اتومبی��ل خود را برای فروش در اختیار گالری اتومبیل 
صادق��ی قرار ده��د و توافق ش��ود در صورت فروش 
اتومبی��ل، مبلغ��ی به عن��وان حق الزحمه به فروش��نده 
پرداخت ش��ود. در چنین حالتی، مالکی��ت اتومبیل به 
گالری اتومبیل صادقی منتقل نشده است و این اتومبیل 
جزء کاالهای امانی این فروش��گاه است. به طور کلی، 
در ش��مارش موجودی ه��ا، کاالهای امان��ی، به عنوان 

کاالی واحد تجاری محسوب نمی شود.
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بر مبنای این که کدام تلویزیون ها فروش رفته است، 
بهای تمام شده کاالی فروش رفته متفاوت خواهد بود. 
برای مثال، بهای تمام ش��ده کاالی فروش رفته می تواند 
ی��ا   )7،000،000+7،500،000( ری��ال   14,500,000
ی��ا   )8،000،000+7،000،000( ری��ال   15,000,000
15,500,000 )7،500،000+8،000،000( باشد. در ادامه 
روش های مختلف ارزش یابی )تعیین بهای تمام ش��ده( 

موجودی ها و کاالی فروش رفته بحث می شود.
شناسایی ویژه

تلویزی��ون  ارژن��گ، دو دس��تگاه  اگ��ر فروش��گاه 
خریداری ش��ده در تاریخ ه��ای 3 خ��رداد و 22 دی 
را فروخت��ه باش��د، بهای تمام ش��ده کاالی فروش رفته 
15,000,000 ریال )7،000،000+8،000،000( و ارزش 
موج��ودی کاال 7,500,000 ریال خواهد بود. بنابراین، 

اگر فروش��گاه ارژنگ بتواند به صورت مشخص، اقالم 
فروش رفت��ه و اقالم باقی مان��ده را تعیین کند، می تواند 
از روششناس��اییویژه براي ارزش یابی موجودی کاال 
استفاده کند. با استفاده از این روش، شرکت ها می توانند 
به طور دقیق ارزش موجودی کاالی پایان دوره و بهای 

تمام شده کاالی فروش رفته را تعیین کنند.
استفاده از روش شناسایی ویژه، نیازمند آن است که 
شرکت ها، بهای تمام شده هر یک از اقالم موجودی ها را 
به صورت مجزا ثبت و نگهداری کنند. معموالً استفاده 
از روش شناس��ایی ویژه، تنها برای اقالمی با تعداد کم 
و ارزش باال امکان پذیر اس��ت و باید بتوان به صورت 
کاماًل مش��خص، ارزش خرید هر قلم را از زمان خرید 
تا زمان فروش ردیابی کرد. نمونه کاالهایی که می توان 
روش شناس��ایی ویژه را برای آن ها به کار برد، عبارتند 

تصویر6-4 ارزش یابی موجودی ها

ارزش یابی موجودی کاالها 

خرید ها
7,000,000 ریال     1 دستگاه     3 خرداد 
7,500,000 ریال     1 دستگاه       5 مهر 
8,000,000 ریال     1 دستگاه     22 دی 

فروش
24,000,000 ریال )12,000,000×2(     2 دستگاه     1 بهمن 

 پس از آن  که ش��رکت مق��دار موجودی ها را تعیین 
کرد، از بهای تمام ش��ده هر واحد کاالی شمارش شده 
برای محاسبه کل ارزش )بهای تمام شده( موجودی ها 
و بهای تمام ش��ده کاالی فروش رفته استفاده می کند. 
در صورتی ک��ه ش��رکت، اقالم موجودی خ��ود را در 
زمان های مختلف و ب��ه مبالغ متفاوت خریداری کرده 
باشد، فرآیند تعیین بهای تمام شده موجودی ها و کاالی 

فروش رفته می تواند بسیار پیچیده باشد.

برای مث��ال، فرض کنید فروش��گاهل��وازمتصویری
ارژن��گ س��ه دس��تگاه تلویزی��ون کاماًل مش��ابه را در 
تاریخ های متفاوت ب��ه قیمت های 7 میلیون ریال، 7/5 
میلی��ون ریال و 8 میلیون ریال خریداری کرده اس��ت. 
در ط��ول س��ال، دو دس��تگاه از ای��ن تلویزیون ها هر 
ک��دام به قیمت 12 میلیون ریال به فروش رفته اس��ت. 
ای��ن اطالعات در تصویر 6-4 خالصه ش��ده اس��ت.



1First in first out (FIFO)  

تصویر 7-4 بهاي تمام شده کاالي آماده براي فروش

از: اتومبیل ها، آپارتمان ها و جواهرات گران قیمت.
ورود تجهی��زات الکترونیک��ی جدی��د، مانند بارکد 
خوان ها و سیس��تم های اطالعات��ی یارانه ای این امکان 
را ب��ه وجود آورده اس��ت ک��ه در تمام��ی صنوف از 
روش شناس��ایی ویژه، برای ارزش یابی موجودی کاال 
اس��تفاده ش��ود. با این وجود، روش شناسایی ویژه در 
عمل، به ندرت اس��تفاده می شود. به عنوان یک راه کار 
جای گزی��ن، به ج��ای ردیابی بهای تمام ش��ده هر قلم 
کاال، ش��رکت ها در مورد این که کدام کاالها به فروش 
رفته است، فرض هایی بکار می گیرند که به فرضهای

جریانبهایتمامشده، شهرت یافته اند. 
فرض های جریان بهای تمام شده

از آن ج��ا که بکارگیری روش 
شناسایی ویژه، اغلب غیر عملی 
اس��ت، روش های دیگری برای 
اندازه گیری جریان بهای تمام ش��ده طراحی شده است. 
تفاوت این روش ها با شناس��ایی ویژه، در جریان های 
فرض��ی بهای تمام ش��ده ق��رار دارد. به ای��ن معنی که 
حسابداران دراین مورد که کدام کاالها به فروش رفته 

اس��ت، فرض هایی اختیار می کنند که ممکن اس��ت با 
جریان ه��ای واقعی کاالها متفاوت باش��د. س��ه روش 

جریان فرضی بهای تمام شده وجود دارد:
1   اولین صادره از اولین وارده1  )فایفو(
2  اولین صادره از آخرین وارده )الیفو(

3  میانگین
ازنظرحس��ابداری،هیچالزام��یوجودنداردکه
فرضجریانبهایتمامشدهباجابهجاییهایواقعی
کاالها،انطباقداش��تهباش��د.اینمدیریتشرکت
اس��تکهروشمناس��بجریانبهایتمامش��دهرا

انتخابمیکند.
تمام ش�ده در  به�ای  فرض ه�ای جری�ان 

سیستم ادواری ثبت موجودی ها
به منظور تش��ریح فرض های متف��اوت جریان بهای 
تمام ش��ده در یک سیستم ادواری ثبت موجودی ها از 
اطالعات فروش��گاه حس��ینی که در تصویر 7-4 ارائه 

شده است، استفاده می شود.

کل بهای تمام شده         بهای هر واحد               تعداد         شرح        تاریخ 

10,000,000                 100,000    100            1 فروردین               موجودی ابتدای دوره 
22,000,000                 110,000    200                    خرید            15 خرداد 
36,000,000                 120,000    300                      خرید  24 شهریور 
52,000,000                 130,000    400                      خرید  27 بهمن 

     
120,000,000          1000          کل                     

این فروش��گاه 1000 واح��د کاال در اختیار دارد که 
می تواند در طول س��ال آن ها را به فروش رس��اند. کل 

بهای تمام ش��ده این واحدها، 120 میلیون ریال است. 
شمارش عینی موجودی کاال در پایان دوره مالی نشان 

فرض های جریان بهای تمام شده 
موجودی ها را توصیف کنید.

هدف مطالعة 5
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می دهد که در تاریخ 29 اسفند، 450 واحد کاال موجود 
است و بنابراین در طی دوره، 550 واحد )1000-450( 
کاال به فروش رفته اس��ت. س��ؤال این است که از چه 
قیمتی برای محاسبه بهای تمام شده کاالی فروش رفته 

و بهای تمام شده موجودی کاال استفاده شود؟ 
می دانیم که جمع بهای تمام ش��ده کاالی فروش رفته 
و بهای تمام ش��ده موجودی کاالی پای��ان دوره، برابر 
با 120 میلیون ریال-بهای تمام ش��ده کاالی آماده برای 

فروش-است.
)FIFO( اولین صادره از اولین وارده

)FIFO( وارده اولی��ن از ص��ادره اولی��ن روش
فرض می کن��د، کاالهایيکهزودتر خریداری ش��ده 
اس��ت، زودتر از س��ایر کااله��ا نیز فروخت��ه خواهد 
ش��د. در اغل��ب واحده��ای بازرگان��ی، روش فایفو 
ب��ا جریان واقعی کاالها س��ازگار اس��ت؛ زی��را اغلب 

ش��رکت ها تمایل دارند، کاالیی را که زودتر خریداری 
کرده ان��د، زود تر از کاالهای دیگر به فروش برس��انند. 
در روش فایفو، بهای تمام ش��ده کاالهایی که زودتر 
خریداری شده اس��ت، به عنوان بهای تمام شده کاالی 
فروش  رفته در نظر گرفته می شود. حتی اگر کاالیی که 
زودتر خریداری ش��ده اس��ت، هنوز به فروش نرسیده 
باش��د، می توان از روش اولین ص��ادره از اولین وارده 
استفاده کرد. برای مثال، در یک انبار سیمان، پاکت های 
س��یمانی که دیرتر خریداری شده است، در دسترس تر 
اس��ت و بنابرای��ن زودتر نی��ز به فروش می رس��د. با 
این وج��ود، می توان از روش فایف��و برای ارزش یابی 
موجودی کاالهاي این نوع ش��رکت ها نیز استفاده کرد. 
تصویر 8-4 تخصیص بهای تمام شده کاالی آماده برای 
فروش فروشگاه حسینی را  با  فرض )FIFO(  نشان می دهد.

کل بهای تمام شده   بهای هر واحد    تعداد            شرح    تاریخ 

10,000,000      100,000    100 موجودی ابتدای دوره  1 فروردین 
22,000,000      110,000    200           خرید  15 خرداد 
36,000,000      120,000    300           خرید  24 شهریور 
52,000,000      130,000    400           خرید  27 بهمن 

120,000,000          1000            کل     

بهاي تمام شده کاالي آماده براي فروش

120,000,000     بهای تمام شده کاالی آماده برای فروش 
58,000,000     کسر می شود: موجودی پایان دوره 
62,000,000     بهای تمام شده کاالی فروش رفته 

   تاریخ        تعداد         بهای هر واحد                 کل
 27 بهمن     400          130,000                52,000,000
24 شهریور    50            120,000             6,000,000

58,000,000  کل         450                                   

          مرحله 2: بهای تمام شده کاالی فروش رفته          مرحله 1: موجودي کاالي پایان دوره 
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از آن جا ک��ه در روش فایفو فرض می ش��ود، کاالیی 
که زودتر خریداری ش��ده اس��ت، زودتر نیز به فروش 
می رس��د، بنابرای��ن، موج��ودی کاالی پای��ان دوره از 
محل آخرین خریدها اس��ت. یعنی، طبقروشفایفو،
شرکتهاازطریقتخصیصآخرینقیمتهایخرید
بهموجودیکاالیباقیمانده،ارزشموجودیپایان

دورهخودرامحاسبهمیکنند.
در مثال باال، فروشگاه حسینی، 450 واحد موجودی 
کاالی پای��ان دوره خود را با اس��تفاده از قیمت آخرین 
خریدها )400 واحد به قیمت هر واحد 130,000 ریال 
و 50 واحد به قیمت هر واحد 120,000 ریال( محاسبه 
می کند. پس از آن، بهای تمام شده کاالی فروش رفته با 

کسر ارزش موجودی کاال از بهای تمام شده کاالی آماده 
برای فروش به دس��ت می آید. بهای تمام ش��ده کاالی 
فروش رفته را می ت��وان از طریق تخصیص قیمت های 

نخستین خریدها نیز محاسبه کرد.
در مثال باال، فروش��گاه حس��ینی در طی س��ال 550 
واحد کاال به فروش رسانده است که 100 واحد آن از 
محل موجودی ابتدای دوره به بهای هر واحد 100,000 
ری��ال، 200 واحد از محل خرید در 15 خرداد به بهای 
هر واح��د 110,000 ریال و 250 واحد از محل خرید 
24 ش��هریور به بهای هر واحد 120,000 است. به این 
ترتیب بهای تمام شده کاالی فروش رفته 62,000,000 

ریال می شود.

          تاریخ             تعداد          بهای هر واحد        کل بهای تمام شده          
       1 فروردین       100              100,000ریال           10,000,000                

        15 خرداد              200              110,000                   22,000,000

       24 شهریور      250            120,000           30,000,000

           کل                  550                                             62,000,000

تصویر9-4 تأیید بهای تمام شده کاالهای فروش رفته

تصویر 8-4 تخصیص بهای تمام شده کاالی آماده برای فروش به روش فایفو در سیستم ادواري موجودي ها

بهای تمام شده کاالی فروش رفته

موجودی کاالی پایان دوره

10,000,000 ریال

22,000,000 ریال

30,000,000 ریال

6,000,000 ریال

52,000,000 ریال

58,000,000
 ریال

انبار

62,000,000 ریال
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روش ه��ای جریان فرضی بهای تمام ش��ده، از جمله 
روش الیف��و، در تمامی انواع فعالیت های تجاری قابل 
به کارگیری است و لزومی ندارد که جریان واقعی کاال 
با فرض جریان بهای تمام شده در روش الیفو یکسان 

باشد1 .
بر اس��اس روش الیف��و، بهای آخری��ن خریدها در 
محاس��به بهای تمام ش��ده کاالی فروش رفته استفاده 
می ش��ود. تصوی��ر 10-4، تخصیص بهای تمام ش��ده 

تصویر 10-4 تخصیص بهای تمام شده کاالی آماده برای فروش به روش الیفو در سیستم ادواري موجودي ها
 1 بر اساس بند 29 استاندارد حسابداری شماره 8، با عنوان "حسابداری موجودی مواد و کاال"، از بین مفروضات جریان هزینه، تنها استفاده از روش های شناسایی 

ویژه، اولین صادره از اولین وارده و میانگین مجاز می باشد. بنابراین، در ایران، شرکت ها نمی توانند از روش اولین صادر از آخرین وارده )الیفو( استفاده کنند.

اولین صادره از آخرین وارده 
در روشاولینصادرهازآخرینوارده)الیفو( فرض 
می ش��ود، آخرینکاالهای خریداری ش��ده، زودتر به 
فروش می رسند. برای مثال، در انبارهای گچ و سیمان 
و ذغ��ال، جریان واقعی خروج این محصوالت از انبار 
با فرض الیفو س��ازگار اس��ت. با این وجود، در اغلب 
م��وارد، فرض الیفو به ندرت ب��ا جریان واقعی کاالها 
انطباق دارد. همان گونه که پیش از این بیان شد، تمامی 

      کل بهای تمام شده          بهای هر واحد     تعداد             شرح    تاریخ 

10,000,000      100,000    100    موجودی ابتدای دوره            1 فروردین 
22,000,000      110,000    200               خرید  15 خرداد 
36,000,000      120,000    300               خرید  24 شهریور 
52,000,000      130,000    400               خرید  27 بهمن 

120,000,000          1000                                   کل 

بهاي تمام شده کاالي آماده براي فروش

120,000,000     بهای تمام شده کاالی آماده برای فروش 
50,000,000     کسر می شود: موجودی پایان دوره 
70,000,000     بهای تمام شده کاالی فروش رفته 

   تاریخ        تعداد         بهای هر واحد                 کل
1 فروردین     100          100,000                10,000,000
15 خرداد      200           110,000             22,000,000
18,000,000         120,000          24 شهریور    150 

50,000,000  کل         450                                   

          مرحله 2: بهای تمام شده کاالی فروش رفته          مرحله 1: موجودي کاالي پایان دوره 

بهای تمام شده کاالی فروش رفته
موجودی کاالی پایان دوره

10,000,000 ریال

22,000,000 ریال

18,000,000 ریال
18,000,000 ریال

52,000,000 ریال
70,000,000 ریال

50,000,000
 ریال

انبار
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کاالی آماده برای ف��روش را به موجودی کاالی پایان 
دوره و کاالی ف��روش رفت��ه در روش اولین صادره از 

آخرین وارده نمایش می دهد.
از آن جا ک��ه در روش اولین صادره از آخرین وارده 
فرض می ش��ود، کاالهای فروش رفت��ه از محل آخرین 
خریدها اس��ت، بنابراین، موج��ودی کاالی پایان دوره 
بر اس��اس قیمت ه��ای اولین )قدیمی تری��ن( خریدها 
ارزش گذاری می ش��ود. به عب��ارت دیگر، طبقروش
اولینص��ادرهازآخری��نوارده،بهایتمامش��ده
موجودیه��ایپای��اندوره،ازمح��لقیمتاولین

کاالهایآمادهبرایفروشتعیینمیشود.
در مثال فوق، 450 واحد موجودی کاالی پایان دوره 
فروشگاه حسینی با قیمت های، موجودی کاالی ابتدای 

تصویر11-4 تأیید بهای تمام شده کاالهای فروش رفته

 کل بهای تمام شده            تاریخ           تعداد             بهای هر واحد          
 52,000,000       27 بهمن           400                130,000ریال 
24 شهریور        150                 120,000                      18,000,000
   کل              550                                                  70,000,000

در سیس��تم ادواری موج��ودی کاال، ب��دون آن که به 
تاریخ خرید کاال توجه شود، کل کاالی خریداری شده 

در طول دوره برای اولین فروش در دسترس است.
روش میانگین

روشمیانگی��ن، بهای تمام ش��ده کاالی آماده برای 
ف��روش را بر مبن��ای میانگینموزونبه��اییکواحد
کاال، ب��ه موجودی پای��ان دوره و کاالی فروش رفته، 
تخصیص می ده��د. روش میانگین ف��رض می کند که 
کاالها ماهیتی یکس��ان دارن��د. تصویر 12-4 فرمول و 

میانگین موزون 
بهای یک واحد کاال = بهای تمام شده کاالی

 آماده برای فروش ÷
کل تعداد واحد های 
آماده برای فروش

120,000ریال = 120,000,000÷1000
تصویر 12-4 فرمول میانگین موزون  بهای یک واحد کاال 

دوره )100 واحد برای هر واحد 100,000 ریال(، خرید 
15 خ��رداد )200 واحد به بهای ه��ر واحد 110,000 
ریال( و نهایتًا خرید 24 ش��هریور )150 واحد به بهای 
هر واحد 120,000 ریال( ارزش گذاری شده است. در 
گام بعدی، بهای تمام ش��ده کاالی فروش رفته از طریق 
کم ک��ردن بهای موجودی کاالی پای��ان دوره از بهای 
تمام ش��ده کاالی آماده برای فروش محاس��به می شود.
بهای تمام شده کاالی فروش رفته را می توان از طریق 
قیمت گذاری 550 واحد کاالی فروش رفته نیز محاسبه 
کرد. تصویر 11-4 نحوه محاس��به بهای تمام ش��ده به 
این روش را نش��ان می دهد. توجه داش��ته باشید که از 
محل 300 واحد کاالی خریداری ش��ده در تاریخ 24 

شهریور، تنها 150 واحد کاال به فروش رفته است.

نمونه ای از محاسبه بهای تمام شده یک واحد کاال ، بر 
مبنای میانگین موزون را نشان می دهد.

پس از محاس��به میانگین موزون بهای تمام شده یک 
واح��د، با ضرب این ارزش در تعداد کاالی موجود در 
پایان دوره، بهای تمام شده موجودی کاالی پایان دوره 
محاسبه می ش��ود. تصویر 13-4 تخصیص بهای تمام  
ش��ده کاالی آماده برای فروش فروشگاه حسینی را با 

استفاده از روش میانگین نمایش می دهد.
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تصویر 13-4 تخصیص بهای تمام شده کاالی آماده برای فروش به روش میانگین در سیستم ادواري موجودي ها

روش های جریان بهای تمام شده موجودی ها 
کاال موج�ودی  دائم�ی  سیس�تم های  در 
 اگر یک شرکت از سیستم دائمی موجودی ها استفاده 
کند، چه روش هایی برای ارزش یابی موجودی کاال را 
می تواند به کار گیرد؟ مشابه با سیستم های ادواری، سه 
روش )1( اولی��ن صادره از اولی��ن وارده )فایفو(، )2( 
اولین صادره از آخرین وارده )الیفو( و )3( میانگین را 
می توان در یک سیستم دائمی موجودی ها استفاده کرد. 

برای تش��ریح کاربرد این سه فرض جریان بهای تمام 
ش��ده، از مثال فروشگاه حسینی استفاده می شود. برای 
به کارگیری فرض های جریان بهای تمام ش��ده در یک 
سیس��تم دائمی ثبت موجودی ه��ا، عالوه بر تاریخ های 
خری��د، باید از مقدار و تاریخ ه��ای فروش نیز آگاهی 
داش��ت. تصویر 14-4 این اطالعات را برای فروشگاه 

حسینی نشان می دهد.

      کل بهای تمام شده          بهای هر واحد     تعداد             شرح    تاریخ 

10,000,000      100,000    100    موجودی ابتدای دوره            1 فروردین 
22,000,000      110,000    200               خرید  15 خرداد 
36,000,000      120,000    300               خرید  24 شهریور 
52,000,000      130,000    400               خرید  27 بهمن 

120,000,000          1000                                   کل 

بهاي تمام شده کاالي آماده براي فروش

120,000,000     بهای تمام شده کاالی آماده برای فروش 
54,000,000     کسر می شود: موجودی پایان دوره 
66,000,000     بهای تمام شده کاالی فروش رفته 

   بهای هر واحد          تعداد                  کل                                                                   
120,000,000   ÷      1000        =       120,000  

                           54,000,000   =        450       ×        120000  

          مرحله 2: بهای تمام شده کاالی فروش رفته          مرحله 1: موجودي کاالي پایان دوره 

موجودی کاالی پایان دورهبهای تمام شده کاالی فروش رفته

120,000 × 450 واحد
= 54,000,000

انبار

120,000,000
1,000

هر واحد 120,000 ریال =

-54,000,000
  = 66000000

 120,000,000
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فروشگاه حسینی

تعداد موجودی ها   بهای کل    بهای یک واحد    تعداد    شرح    تاریخ 

100واحد   10,000,000ریال    100,000ریال    100واحد  1 فروردین   موجودی ابتدای دوره 
300    22,000,000      110,000    200   خرید  15 خرداد 
50                250   فروش    30 تیر 

350    36,000,000      120,000    300   خرید  24 شهریور 
50                300   فروش    10 آذر 

450    52,000,000      130,000    400   خرید  27 بهمن 

تصویر 14-4 تعداد موجودی ها و بهای تمام شده

اولین صادره از اولین وارده 
ش��رکت طبق روش اولی��ن ص��ادره از اولین وارده 
)فایفو(، بهای تمام ش��ده کاالی فروش رفته خود را از 

مانده )تعداد و بهای تمام شده( بهای تمام شده کاالی فروش رفته     خریدها      تاریخ  

10,000,000ریال )100,000×100(                    1 فروردین 

 )100×100,000(                            )110,000ریال×200(   15 خرداد 
)200×110,000(                                 

)100×100,000(           30 تیر 
      5,500,000ریال)110,000×50(                      )150×110,000(            

)50×110,000(                24 شهریور          )120,000ریال×300( 
)300×120,000(                                   

)50×110,000(                     10 آذر 
                   6,000,000ریال )120,000×50(     )250×120,000(            

)50×120,000(                    )130,000ریال×400(  27 بهمن     
)400×130,000(                                   

{ 41,500,000ریال

32,000,000ریال}

{ 26,500,000ریال

{ 35,500,000ریال

58,000,000 ریال}

تصویر 15-4 سیستم دائمی- فایفو

محل اولین کاالی در دسترس قبلازهرفروش تعیین 
می کند. بنابراین، بهای تمام ش��ده کاالی فروخته ش��ده 
)250 واح��د( در تاریخ 30 تیرماه، ابتدا از محل )100 
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واحد( موجودی کاالی ابتدای دوره )به بهای هر واحد 
100,000 ری��ال( و مابقی )150 واحد( از محل کاالی 
خریداری شده در تاریخ 15 خرداد )به بهای هر واحد 
110,000( محاس��به می ش��ود.بنابراین، در تاری��خ 30 
تیر، موجودی کاال متش��کل از 50 واحد )300-250( 
به بهای ه��ر واحد 110,000 ریال خواهد بود. فروش 
انج��ام گرفته در تاریخ 10 آذر، ابت��دا از محل این 50 
واحد و مابقی )250 واحد( از محل خرید 24 شهریور 

انجام گرفته است.
در نهایت، موجودی کاالی پایان دوره متشکل از 50 
واحد کاالی باقیمانده از خرید 24 شهریور )به بهای هر 
واح��د 120,000 ریال( و 400 واحد کاالی خریداری 
ش��ده در تاریخ 27 بهمن خواهد ب��ود. تصویر 4-15 
نحوه محاس��به موجودی کاال، تحت روش فایفو را در 
سیستم دائمی موجودی کاال نشان می دهد.در نتیجه به 
کارگیری روش فایفو در سیستم دائمی موجودی کاال، 
بهای تمام شده کاالی فروش رفته 62,000,000 ریال 
)26،500،000+35،500،000( خواه��د بود و بنابراین 
ارزش موجودی کاالی پایان دوره 58,000,000 ریال است.
اگر این نتایج را با محاس��بات مربوط به روش فایفو 
در سیس��تم ادواری مقایس��ه کنید، متوجه خواهید شد 
ک��ه فرض فایف��و در هر دو سیس��تم ادواری و دائمی 
موجودی کاال به نتایج یکس��انی منجر خواهد شد. در 
ه��ر دو مورد، بهای تمام ش��ده کاالی فروش رفته 62 
میلیون ری��ال و ارزش موجودی کاالی پایان دوره 58 

میلیون ریال است.
اولین صادره از آخرین وارده 

بر اساس روش اولین صادره از آخرین وارده در یک 
سیس��تم دائمی موجودی کاال، شرکت بهای تمام شده 
کاالی فروش رفته را از محل آخرین خریدهای قبل از 

فروش محاسبه می کند. بنابراین، بهای تمام شده کاالی 
فروش رفته در تاریخ 30 تیرماه، از محل 200 واحد کاالی 
خریداری ش��ده در تاریخ 15 خرداد به بهای هر واحد 
110,000 ریال و 50 واحد موجودی کاالی ابتدای دوره 
به بهای هر واحد 100,000 ریال تش��کیل شده است.
در نتیج��ه، به��ای تم��ام ش��ده کاالی ف��روش رفته 
63,000,000 ری��ال )27،000،000+36،000،000( و 
موج��ودی کاالی پایان دوره متش��کل از 50 واحد از 
محل موجودی کاالی ابت��دای دوره به بهای هر واحد 
100,000 ریال و 400 واحد کاالی خریداری شده در 
تاریخ 27 بهمن به بهای هر واحد 130/000 ریال است. 
تصویر 16-4 محاس��بات موجودی کاال به روش الیفو 
را در یک سیستم دائمی موجودی کاال، نمایش می دهد.
معم��والً، اس��تفاده از روش الیف��و در سیس��تم های 
دائمی و ادواری موجودی کاال، به نتایج متفاوتی منجر 
می شود. در سیستم دائمی، بهای آخرین خریدها پیش 
از انجام فروش، به بهای تمام ش��ده کاالی فروش رفته 
تخصی��ص می یابد. در سیس��تم ادواری، بهای آخرین 
خریدها در طول دوره به بهای تمام شده کاالی فروش 
رفته تخصیص می یابد. بنابراین، اگر پس از فروش کاال، 
خریدی انجام ش��ود، روش الیفو در سیستم ادواری از 
بهای این خرید برای محاس��به بهای تمام ش��ده کاالی 
فروش رفته اس��تفاده می کند. مقایسه تصاویر 16-4 و 
10-4 نش��ان می دهد که در سیستم ادواری بهای تمام 
ش��ده کاالی فروش رفته 70,000,000 ریال و ارزش 
موجودی کاال 50,000,000 ریال تعیین ش��ده اس��ت. 
حال آن که در سیس��تم دائمی، بهای تمام ش��ده کاالی 
فروش رفت��ه 63,000,000 ری��ال و ارزش موجودی 
کاالی پای��ان دوره 57,000,000 ریال محاس��به ش��ده 

است.
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  بهای تمام شده کاالی فروش رفته                  مانده )به تعداد و بهای تمام شده(   خریدها     تاریخ  

       10,000,000ریال )100,000×100(                1 فروردین 

   )100×100,000(                  15 خرداد  22,000,000 = )110,000×200( 
)200×110,000(                         

)200×110,000(           30 تیر 
          5,000,000ریال)100,000×50(    )50×100,000(            

)50×100,000(             24 شهریور 36,000,000= )120,000×300( 
)300×120000(                      

       5,000,000ریال)100,000×50(       36,000,000ریال)120000×300(        10 آذر 
           

)50×100,000(             27 بهمن   52,000,000= )130,000×400( 
 )400×130,000(                      

32,000,000ریال}

{ 27,000,000ریال

57,000,000 ریال}

41,000,000ریال}

تصویر 16-4  سیستم دائمی- الیفو
   مانده )تعداد و بهای تمام شده(الف   بهای تمام شده کاالی فروش رفته    خریدها   تاریخ  

    10,000,000ریال   )100,000×100(                1 فروردین 

              32,000,0000ریال     )106,667×300(            15 خرداد   22,000,000 ریال)110,000×200( 
                 

                       5,333,333ریال    )106,667×50(  )250×106,667(26,666,667             30 تیر 

     41,333,333ریال  )118,095×350(           24 شهریور 36,000,000ریال )120,000×300( 
                   

       5,904,833ریال    )118,095×50(    )300×118,095(35,428,500             10 آذر 
             

        57,904,833ریال   )128,677×450(         27 بهمن   52,000,000ریال)130,000×400( 
     

*

**

***

* 100×100,000+200×110,000
100+200

=106,667

** 5,333,333+36,000,000
50+300

= 118,095

*** 5,904,833+52,000,000
50+400

= 128,667

تصویر 17-4  سیستم دائمی- میانگین متحرك

الف - اعداد گرد شده است.



میانگین
در یک سیستم دائمی موجودی کاال، روش میانگین، 
روش میانگین متحرک نامیده می ش��ود. طبق این 
روش، شرکت پس از هر خرید، یک میانگین جدید 
برای بهای هر واحد محاس��به می کن��د از این میانگین 
به��ای هر واحد، برای محاس��به موجودی کاال و بهای 
تمام ش��ده کاالی ف��روش رفته در آن مقطع اس��تفاده 
می ش��ود. تصویر 17-4 کاربرد روش میانگین متحرک 

را برای فروشگاه حسینی نشان می دهد.
همان گونه که در تصویر 17-4 مش��اهده می ش��ود، 
تح��ت روش میانگی��ن در سیس��تم دائم��ی موجودی 
کاال، پ��س از هر خرید، میانگین بهای تمام ش��ده یک 
واحد کاال محاسبه می شود. در مثال فوق پس از انجام 
هر ی��ک از خریدهای 15 خرداد، 24 ش��هریور و 27 

بهمن، میانگین بهای هر واحد محاس��به شده است که 
ای��ن مبالغ با یکدیگر متفاوت اس��ت. ه��ر یک از این 
مبالغ برای محاس��به ارزش موجودی کاال و بهای تمام 
ش��ده کاالی فروش رفت��ه در آن مقطع، به کار می رود.
مقایسه روش میانگین در دو سیستم ادواری و دائمی 
موجودی کاال، نش��ان می دهد که نتایج به دس��ت آمده 
متفاوت است. در سیستم ادواری تنها یک بار میانگین 
بهای هر واحد کاال محاس��به می ش��ود. حال آن که در 
سیس��تم دائمی به تع��داد خریدها، میانگی��ن بهای هر 
واحد محاس��به خواهد شد. در نتیجه این تفاوت، برای 
فروشگاه حس��ینی، بهای تمام ش��ده موجودی کاالی 
پایان دوره در سیستم ادواری 54,000,000 ریال و در 
سیس��تم دائمی 57,904,833 ریال محاسبه شده است.

مثال!
با توجه به اطالعات به دست آمده از سیستم موجودی کاالی شرکت ابهری، ارزش موجودی کاالی پایان دوره این شرکت در یک 
سیستم دائمی موجودی کاال را با استفاده از روش های اولین صادره از اولین وارده ، اولین صادره از آخرین وارده و میانگین، محاسبه کنید:

کلبهایتمامشده تعداد×بهایهرواحد  تاریخ  شرح
200واحد×40,000ریال                  8,000,000 ریال  موجودی کاال                  1 اسفند             

500 واحد×45,000ریال          22,500,000ریال     خریدها               10 اسفند  
400واحد×47,500ریال          19,000,000ریال                            20 اسفند  
300واحد×50,000ریال          15,000,000ریال                                    27 اسفند  

 فروش ها                15 اسفند        500 واحد       
                            25 اسفند        400 واحد

100

پاسخ:
بهای تمام شده کاالی آماده برای فروش، 64,500,000 ریال است و به صورت زیر محاسبه شده است:

8,000,000               40,000×200 1 اسفند     موجودی 
22,500,000    45,000×500 10 اسفند     خرید  
19,000,000    47,500×400 20 اسفند       
15,000,000    50,000×300 27 اسفند       
64,500,000     1400 کل      
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روش اولین صادره از اولین وارده:
               مانده     بهای تمام شده کاالی فروش رفته    خرید      تاریخ  

          8,000,000 ریال )40,000×200(                1 اسفند 
 )200×40,000(                              10 اسفند     22,500,000)45,000×500( 
)500×45,000(                             

)200×40,000(            
             9,000,000ریال)45000×200(    )300×45,000(         15 اسفند 
)200×45,000(                              
)400×47,500(                    20 اسفند    19,000,000)47,500×400( 

          )200×45,000(                                   
            9,500,000ریال)475,00×200(    )200×47,500(         25 اسفند 
)200×475,00(                               
)300×50,000(                      27 اسفند   15,000,000)50,000 ×300( 

  بهای تمام شده کاالی فروش رفته40,000,000ریال=21,500,000+18,500,000  موجودی کاالی پایان دوره 24,500,000 ریال 
   

30,500,000ریال}

21,500,000ریال}

24,500,000ریال}

28,000,000ریال}
18,500,000ریال}

               مانده     بهای تمام شده کاالی فروش رفته    خرید      تاریخ  

          8,000,000 ریال )40,000×200(                1 اسفند 
 )200×40,000(                              10 اسفند     22,500,000)45,000×500( 
)500×45,000(                             

            8,000,000ریال)40,000×200(    )500×45,000(22,500,000             15 اسفند 
)200×40,000(                              
)400×47,500(                    20 اسفند    19,000,000)47,500×400( 

                                           
            8,000,000ریال)40,000×200(    )400×47,500(19,000,000             25 اسفند 
)200×40000(                               
)300×50000(                      27 اسفند   15,000,000)50,000 ×300( 

  بهای تمام شده کاالی فروش رفته41,500,000ریال=22,500,000+19,000,000  موجودی کاالی پایان دوره 23,000,000 ریال 
   

30,500,000ریال}

23,000,000ریال}

27,000,000ریال}

روش اولین صادره از آخرین وارده:
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میانگین متحرک:

طبق استانداردهای حسابداری 
ایران، شرکت ها می توانند یکی از 
سه روش شناسایی ویژه، اولین 
صادره از اولین وارده و میانگین 
را برای ارزش یابی موجودی های خود به کار گیرند و 
همان گون��ه که پیش از این بیان ش��د، انتخاب یکی از 
این سه روش، در حوزه اختیارات مدیریت قرار دارد.
دالیلی که سبب می شود، مدیریت یکی از سه روش 
را برای ارزش��یابی موجودی ها انتخ��اب کند، متفاوت 
است. اما معموالً یکی از سه عامل زیر در انتخاب یکی 
از روش ها تأثیر گذار اس��ت: )1( تأثیرات سود و زیانی 

)2( تأثیرات ترازنامه ای یا )3( تأثیرات مالیاتی.
تأثیرات سود و زیانی

برای آن که بتوان درک کرد که چرا شرکت ها ممکن 

اثرات روش های جریان بهای تمام ش�ده بر 
صورت های مالی و مالیات

               مانده     بهای تمام شده کاالی فروش رفته    خرید      تاریخ  

)200×40,000( 8,000,000                                1 اسفند 
 )700×43,570(  30,500,000                                 10 اسفند     22,500,000)45,000×500( 

                          
)200×43,570( 8,710,000                    )500×43,570(21,790,000             15 اسفند 

                            
)600×46,180( 27,710,000              20 اسفند    19,500,000)47,500×400( 

                                           
)200×46,180( 9,240,000                     )400×46,180(18,470,000             25 اسفند 

                            
)500×48,480(  24,240,000             27 اسفند   15,000,000)50,000 ×300( 

  بهای تمام شده کاالی فروش رفته40,260,000ریال=21,790,000+18,470,000  موجودی کاالی پایان دوره 24,240,000 ریال 
   

تأثیر روش های جریان بهای تمام 
شده بر صورت های مالی و مالیات 

را توضیح دهید. 

هدف مطالعة 6

اس��ت یکی از روش های ارزش یابی موجودی ها را بر 
دیگری ترجیح دهن��د، اثرات روش های مختلف را بر 
صورت های مالی فروشگاه حس��ینی بررسی می کنیم. 
صورت سود و زیان فشرده و مقایسه ای این فروشگاه 

در تصویر 18-4 ارائه شده است.
توج��ه کنید که به��ای تمام ش��ده کاالی آماده برای 
فروش )120 میلیون ریال( در هر س��ه روش یکس��ان 
است. با این وجود، ارزش موجودی پایان دوره و بهای 
تمام ش��ده کاالی فروش رفته در هر یک از سه روش 
متفاوت است. هر ریال تفاوت در ارزش موجودی های 
پای��ان دوره منجر به همان اندازه تفاوت در س��ود قبل 
از کس��ر مالیات می شود. برای مثال 8,000,000 ریال 
تف��اوت بین ارزش موجودی های پای��ان دوره بین دو 
روش فایفو و الیفو، منج��ر به همین میزان تفاوت در 
بهای تمام شده کاالی فروش رفته و نهایتًا تفاوت مشابه 
در سود قبل از کسر مالیات در این دو روش شده است.



103

تصویر 18-4مقایسه تاثیرات سه روش جریان هاي بهاي تمام شده بر ترازنامه و صورت سود و زیان در سیستم ادواری
زمان��ی که قیمت ها در حال تغییر اس��ت، روش های 
مختلف ارزشیابی موجودی ها، می تواند تأثیرات زیادی 
بر س��ود ش��رکت و ارزیابی های مبتنی بر س��ود داشته 
باشد. در اغلب دوره ها، قیمت ها در حال افزایش است 
و اصطالحًا ش��رایط تورمی است. در دوره ای که تورم 
وجود دارد، روش اولین صادره از اولین وارده )فایفو( 
س��ود بیش��تری را نش��ان می دهد زیرا بهای تمام شده 
کاالی ف��روش رفته را از محل اولی��ن خریدها )که به 
قیمت پایین تری خریداری ش��ده اند( محاسبه می کند. 
این ش��رایط، در مثال فروش��گاه حس��ینی وجود دارد. 
همان گونه که تصویر 18-4 نشان می دهد، در دوره ای 
که قیمت ها در حال افزایش است، فایفو بیشترین سود، 
الیفو کمترین سود و روش میانگین سودی بین این دو 
را نش��ان می دهد. در حالت��ی که قیمت ها رو به کاهش 
است )شرایط رکود( ، نتایج کاربرد روش های فایفو و 

فروشگاه حسینی
LIFO          میانگین     FIFO                 صورت سود و زیان فشرده

115,000,000       115,000,000           115,000,000                  درآمد فروش  
10,000,000         10,000,000          10,000,000     موجودی کاالی ابتدای دوره         

110,000,000       110,000,000          110,000,000                      خرید 
120,000,000         120,000,000          120,000,000   بهای تمام شده کاالی آماده برای فروش   
)54,000,000(                 )50,000,000(          )58,000,000(     موجودی کاالی پایان دوره 
66,000,000         70,000,000         62,000,000   بهای تمام شده کاالی فروش رفته        
49,000,000         45,000,000         53,000,000                             سود نا ویژه 

)20,000,000 (      )  20,000,000(         )20,000,000(                  هزینه های عملیاتی 
29,000,000         25,000,000         33,000,000                  سود قبل از کسر مالیات 
)8,700,000(         )7,500,000(         9,900,000                 ) % مالیات بر درآمد)30
20,300,000       17,500,000        23,100,000                 سود خالص 

الیفو بر عکس می شود. در شرایط رکود، فایفو کمترین 
س��ود خالص و الیفو بیشترین سود خالص را گزارش 

خواهند کرد.
س��ود خالص باالت��ر ب��رای مدیریت، ی��ک مزیت 
محسوب می شود: سود باالتر باعث می شود شرکت از 
دید اشخاص بیرون از سازمان، مطلوب تر به نظر برسد. 
همچنی��ن، اگر پاداش مدیریت بر س��ود خالص مبتنی 
باش��د، مدیریت پاداش بیش��تری دریافت خواهد کرد. 
بنابرای��ن، در زمان افزایش قیمت ها، ش��رکت ها تمایل 
دارند که از روش فایفو برای ارزش��یابی موجودی های 
خود اس��تفاده کنند زیرا به سود خالص باالتری منجر 

می شود.
ع��ده ای از افراد اعتقاد دارن��د که به کارگیری روش 
الیفو در شرایط تورمی باعث می شود، شرکت ها بتوانند 
از گزارش سودی که گمراه کننده است، اجتناب کنند. 
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به عبارت دیگر، به اعتقاد این افراد، در شرایط تورمی، 
س��ود گزارش ش��ده به روش الیفو به سود اقتصادی 
)س��ود واقعی( نزدیک تر اس��ت. زیرا بهای تمام شده 
کاالی فروش رفته به قیمت های بازار نزدیک تر است. 
در مثال فروش��گاه حس��ینی، 8 میلیون ریال سودی که 
روش فایفو بی��ش از روش الیفو گزارش می کرد، غیر 
واقعی و فریبنده اس��ت. 25 میلیون ریال س��ود قبل از 
کسر مالیات در روش الیفو به سود اقتصادی نزدیک تر 

است.
تأثیرات ترازنامه ای

اصلی ترین مزیت روش فایفو آن است که در شرایط 
تورمی، ارزش موجودی های پایان دوره به ارزش های 
جاری )بازار( این کاالها نزدیک تر است. برای مثال، در 
روش فایفو، از 450 واحد موجودی کاالی پایان دوره 
فروشگاه حس��ینی، 400 واحد آن به قیمت های خرید 

در تاریخ 27 بهمن، ارزش گذاری شده است.
در مقابل، اصلی ترین ایراد روش الیفو آن اس��ت که 
در دوره های تورمی، ارزش موجودی کاالی پایان دوره 
ممکن است بسیار کمتر از ارزش )قیمت( جاری باشد. 
در مثال فروشگاه حسینی، ارزش موجودی کاالی پایان 
دوره در سیستم ادواری، بر اساس قیمت های موجودی 
کاالی ابتدای دوره و اولین خریدها تعیین ش��ده است. 
در صورتی که این فرآیند برای چندین دوره ادامه یابد، 
تفاوت بین بهای تمام شده موجودی کاالی پایان دوره 

و ارزش جاری، افزایش خواهد یافت.
اثرات مالیاتی

در ش��رایط تورم��ی، روش فایفو ه��ر دوی ارزش 
موجودی کاال )در ترازنامه( و سود خالص )در صورت 
س��ود و زیان( را به باالترین رق��م گزارش می کند. در 
ای��ن صورت، چرا برخی از ش��رکت ها از روش الیفو 

اس��تفاده می کنند؟ علت آن است که در شرایط تورمی 
اس��تفاده از روش الیف��و به مالیات ب��ر درآمد کمتری 
منجر خواهد ش��د. در شرایط تورمی، استفاده از روش 
الیفو به گزارش سود قبل از کسر مالیات کمتری منجر 
خواهد ش��د. در نتیج��ه مالیات بر درآم��د نیز کاهش 
خواه��د یافت. برای مثال، در فروش��گاه حس��ینی، در 
روش الیفو، مالیات ب��ر درآمد 7,500,000 ریال و در 
روش فایفو 9,900,000 ریال خواهد بود. صرفه جویی 
مالیاتی به مبلغ 2,400,000 ریال س��بب می شود وجه 
نقد بیش تری برای اس��تفاده در عملیات واحد تجاری 

در دسترس باشد.
کارب�رد یکنواخ�ت روش ه�ای ارزش�یابی 

موجودی ها � ثبات رویه
هر ک��دام از روش های ارزش یاب��ی موجودی ها که 
انتخاب شود، شرکت ها باید در دوره های مالی مختلف 
از ای��ن روش به ش��کل یکنواختی اس��تفاده کنند. این 
رویک��رد که به آن اصلثباترویه اطالق می ش��ود، به 
این معنی است که شرکت ها در سال های مختلف باید 
از اصول و روش های حسابداری یکسانی استفاده کنند. 
به کارگیری یکنواخت اصول و روش های حسابداری، 
قابلیت مقایسه صورت های مالی در دوره های مختلف 
را افزایش می دهد. برای مثال، اگر فروش��گاه حس��ینی 
در ی��ک دوره از روش فایفو و در دوره مالی بعدی از 
روش الیفو اس��تفاده کند، مقایسه سود خالص این دو 

دوره مالی، دشوار خواهد بود.
اگ��ر چه بر کارب��رد یکنواخت اص��ول و روش های 
حسابداری تأکید می ش��ود، اما اصل ثبات رویه به این 
معنی نیس��ت که ش��رکت ها هیچ گاه نمی توانند روش 
ارزشیابی موجودی کاالی خود را تغییر دهند. هنگامی 
ک��ه یک ش��رکت، روش حس��ابداری خ��ود را تغییر 
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می دهد، باید در یادداشــت های همــراه صورت های 
مالی، دالیل تغییر روش را افشاء کند و در صورت های 
مالی، اثرات ناشــی از این تغییر را نشان دهد. تغییر در 

اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش

ممکن است به دلیل تغییرات 
در تکنولوژی یا ســایق مردم، 
ارزش موجودی هــا، بــه ویژه 
کاالهــای با تکنولــوژی باال یا 
وابســته سایق افراد، به سرعت کاهش یابد. در نتیجه 
چنین رویدادی، ارزش بازار موجودی ها کمتر از بهای 
تمام شده )ارزش منعکس شــده در ترازنامه( خواهد 
بــود. برای مثال، تغییرات ســریع در تکنولوژی تولید 
قطعات کامپیوتری سبب می شود که قیمت کامپیوترهای 
شــخصی و لپ تاپ ها همواره در حال کاهش باشد. 
بنابراین، اگر یک شرکت مقدار قابل ماحظه ای از این 
محصوالت را برای مدت زمــان طوالنی در انبارهای 
خود نگهداری کرده باشــد، احتمال زیادی وجود دارد 
که ارزش بازار این کاالها بســیار پایین تر از بهای تمام 
شــده آن باشد. به نظر شــما، در چنین وضعیتی، این 
شــرکت باید موجودی های خود را به بهای تمام شده 
گزارش کند یــا از ارزش های پایین تر بازار اســتفاده 

کند؟
استفاده از اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش 
یک انحراف از اصل بهای تمام شده محسوب می شود. 
هنگامی که ارزش موجودی کاال پایین تر از بهای تمام 
شده است، شــرکت ها باید موجودی های خود را به 

اصول و روش های حسابداری معموالً با تجدید ارائه 
صورت های مالی دوره های گذشته همراه است.

کاربرد قاعده اقل بهای تمام  شده 
و خالص ارزش فروش در رابطه با 

موجودی ها را توضیح دهید.

خالص ارزش فروش گزارش کنند. اســتفاده از قاعده هدف مطالعة 7
اقل بهای تمام شــده و خالص ارزش فروش، نمونه ای 
از کاربرد اصل محافظه کاری در حســابداری اســت به 
این معنی کــه، از میان روش های مجاز حســابداری، 
روشــی باید انتخاب شــود که منجر بــه بیش از واقع 
گزارش شــدن دارایی ها و سود خالص نشود. خالص 
ارزش فروش عبارت اســت از: بهای فروش اقالم 
موجودی ها پس از کسر تمامی هزینه های الزم برای 
تکمیل، بازاریابی، توزیع و فروش کاال. شرکت ها پس 
از آن که یکی از روش های شناسایی ویژه، اولین صادره 
از اولین وارده، اولین صادره از آخرین وارده یا میانگین 
را برای ارزش یابی موجودی های خود انتخاب کردند، 
برای تعیین مبلغی که در ترازنامه برای موجودی ها باید 
گزارش شود، قاعده اقل بهای تمام شده و خالص ارزش 
فــروش را به کار می گیرند. در نتیجه، در دوره هایی که 
ارزش موجودی ها کاهش یافته اســت، موجودی ها در 
ترازنامه به خالص ارزش فروش )و نه بهای تمام شده( 

گزارش خواهند شد. 
برای تشریح کاربرد قاعده اقل بهای تمام شده و خالص 
ارزش فــروش، فرض کنید فروشــگاه لوازم صوتی و 
تصویری ارژنگ کاالهای زیر را در سال 1390به عنوان 

موجودی پایان دوره خود در اختیار دارد.
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بهای تمام شده و خالص ارزش فروش هریک از اقالم 
به صورت مجزا با یکدیگر مقایسه می شود.

ثبــت زیــان و ذخیــره کاهــش ارزش 
موجودی ها

پس از بــه کارگیری قاعده اقل بهای تمام شــده و 
خالــص ارزش فروش، چنان چه ارزش تعیین شــده 
بــرای موجودی ها کمتر از بهای تمام شــده باشــد، 
شــرکت باید این زیان را در دفاتر خود شناسایی کند. 
برای ثبت زیان کاهش ارزش موجودی ها، یکی از دو 
روش زیر اســتفاده می شود: )1( روش کاهش مستقیم 
ارزش موجودی هــا )2( روش ذخیــره کاهش ارزش 

موجودی ها.
روش کاهش مستقیم ارزش موجودی ها

در ایــن روش، بابــت تفاوت بین بهای تمام شــده 
موجودی ها و مبلغ محاســبه شــده، تحت قاعده اقل 
بهای تمام شــده و خالص ارزش فروش، حساب زیان 
کاهش ارزش موجودی ها، بدهکار و حساب موجودی 
کاال بســتانکار می شود. به این ترتیب، با کاهش ارزش 
موجودی ها، مســتقیمًا حســاب موجودی  کاال کاسته 
)بستانکار( می شود. زیان کاهش ارزش موجودی ها در 
بخش سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی صورت 
سود و زیان گزارش شده و باعث کاهش سود خالص 

دوره می شود. چنان چه در دوره های مالی بعد، تمام یا 
قســمتی از زیان کاهش ارزش این موجودی ها جبران 
شــود )خالص ارزش فروش افزایــش یابد(، حداکثر 
تا ســقف زیان شناسایی شده ناشــی از کاهش ارزش 
)یعنی حداکثر تا مبلغی که ارزش موجودی ها به بهای 
تمام شده اولیه برســد( درآمد بازیافت کاهش ارزش 
شناسایی می شود. این درآمد، در صورت سود و زیان 
گزارش شــده و باعث افزایش سود خالص می شود. 
مهم ترین ایرادی که به این روش وارد می شود آن است 
که با بستانکار شدن مستقیم حساب موجودی کاالبابت 
کاهش ارزش، در دفاتر شرکت، بهای تمام شده اولیه و 

سوابق کاهش ارزش موجودی ها نگهداری نمی شود.
روش ذخیره کاهش ارزش موجودی ها

برای برطرف ســاختن ایراد روش کاهش مســتقیم 
ارزش موجودی هــا )عــدم نگهداری ســوابق بهای 
تمام شــده و کاهش ارزش( از یک حســاب کاهنده 
موجودی ها با عنوان ذخیره کاهش ارزش موجودی ها 
اســتفاده می شــود. به این ترتیب، بــا کاهش ارزش 
موجودی ها، حساب زیان کاهش ارزش بدهکار شده 
و حســاب ذخیره کاهش ارزش بستانکار می شود. در 
ترازنامه مانده حساب ذخیره کاهش ارزش از حساب 
موجودی کاال کسر می شود. استفاده از حساب ذخیره 

تصویر 19-4 محاسبه اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش 

                                        بهای تمام شده    خالص ارزش فروش       اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش

550,000,000       550,000,000          600,000,000         LEDتلویزیون ها ی
450,000,000       520,000,000      450,000,000         LCD تلویزیون های
رادیو های ماهواره ای         480,000,000      450,000,000       450,000,000

140,000,000       140,000,000      150,000,000       ZLM رادیو پخش های مدل
1،590,000,000                   1,680,000,000          
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کاهش ارزش ســبب می شود، ضمن نگهداری سوابق 
بهای تمام شده اولیه و زیان کاهش ارزش موجودی ها، 
بازیافــت احتمالی کاهش ارزش در دوره های بعدی با 

سهولت بیشتری اندازه گیری شود.
برای تشــریح نحوه ثبت کاهش ارزش با استفاده از 
روش ذخیره گیری به مثال فروشــگاه لوازم صوتی و 
تصویری ارژنگ باز می گردیم. با توجه به محاســبات 

انجام شده، مشــخص شد که موجودی تلویزیون های 
LED ، 50 میلیون ریــال و رادیوهای ماهواره ای 30 
میلیون ریال و رادیوهای مدل ZLM 10 میلیون ریال 
)جمعًا 90 میلیون ریال(، کاهش ارزش داشته اند. ثبت 
این کاهش ارزش در دفاتر سال 1390 فروشگاه ارژنگ 

به شرح زیر است.

29 اسفند
1390

زیان کاهش ارزش موجودی ها

LED ذخیره کاهش ارزش موجودی ها- تلویزیون های

ذخیره کاهش ارزش موجودی ها- رادیوهای ماهواره ای

                                ZLM ذخیره کاهش ارزش موجودی ها  - رادیوهای

)ثبت کاهش ارزش موجودی ها(

90,000,000  

  50,000,000

30,000,000

10,000,000

اگر در ســال 1391 تلویزیون های LED به فروش 
برســند، همراه با ثبت فروش، ذخیره این موجودی ها 

نیز از دفاتر خارج می شود.

15 خرداد
1391

LED ذخیره کاهش ارزش موجودی ها- تلویزیون های

بهای تمام شده کاالی فروش رفته

LED موجودی  کاال- تلویزیون های

)ثبت بهای تمام شده کاالهای فروش رفته و حذف ذخیره کاهش ارزش(

50,000,000  

550,000,000  

600,000,000

اگر در پایان ســال 1391، خالــص ارزش فروش 
رادیوهای ماهواره ای به 500 میلیون ریال برسد، کاهش 
ارزش شناسایی شده در سال 1390 بازیافت شده است 

و فروشــگاه ارژنگ درآمــد بازیافت کاهش ارزش را 
تا ســقف مانده ذخیره کاهــش ارزش این موجودی، 

شناسایی می کند.

29 اسفند
1391

ذخیره کاهش ارزش موجودی ها-رادیوهای ماهواره ای

درآمد بازیافت کاهش ارزش موجودی ها

)بازیافت کاهش ارزش موجودی ها(

30,000,000

30,000,000



بهای تمام شده
کاالی فروش رفته

=
موجودی کاال 
در ابتدای دوره

+ بهای تمام شده 
کاالی خریداری شده

موجودی کاالی -
پایان دوره

اگر به اشتباه، موجودی کاالی ابتدای دوره کمتر از واقع اندازه گیری شده باشد، بهای تمام شده کاالی فروش رفته کمتر 
از واقع اندازه گیری خواهد ش��د. اگر موجودی کاالی پایان دوره به اش��تباه کمتر از واقع اندازه گیری شود، بهای تمام شده 
کاالی فروش رفته، بیش��تر از واقع اندازه گیری می شود. تصویر 20-4، تأثیرات اشتباهات در اندازه گیری موجودی کاال را 

بر صورت سود و زیان دوره جاری نشان می دهد.
اشتباهاتدراندازهگیریموجودیهابهایتمامشدهکاالیفروشرفتهسودخالص

         موجودی کاالی ابتدای دوره    
      کمتر از واقع اندازه گیری شود.         کمتر از واقع است                       بیش تر از واقع است

     
        موجودی کاالی ابتدای دوره

      بیش تر از واقع اندازه گیری شود.         بیش تر از واقع است           کمتر از واقع است
      

        موجودی کاالی پایان دوره
      کمتر از واقع اندازه گیری شود.         بیش تر از واقع است           کمتر از واقع است

        
        موجودی کاالی پایان دوره

      بیش تر از واقع اندازه گیری شود.                          کمتر از واقع است                                  بیش تر از واقع است

تصویر 20-4 تأثیر اشتباهات در اندازه گیری موجودی ها بر صورت سود و زیان دوره جاری
اکنون که با چگونگی تأثیر اشتباهات در اندازه گیری 
موجودی کاال بر سود خالص دوره جاری آشنا شدید، 
می ت��وان تأثیر اش��تباه در اندازه گیری موجودی کاالی 

مطالعه آزاد

اشتباهات در موجودی ها 
متأس��فانه برخ��ی اوق��ات در حس��ابداری موجودی ه��ا، اش��تباهاتی رخ می ده��د. برخ��ی از ای��ن اش��تباهات از 
ش��مارش ی��ا قیمت گ��ذاری کااله��ا ناش��ی می ش��ود. در م��وارد دیگ��ر، اش��تباهات ب��ه دلیل ع��دم توجه ش��رکت ها 
ب��ه کااله��ای در راه و مالکی��ت قانون��ی نس��بت ب��ه ای��ن کااله��ا و کااله��ای امان��ی ایج��اد می ش��ود. هنگامی که در 
حس��ابداری موجودی ه��ا اش��تباهاتی رخ ده��د، هر دوی صورت س��ود و زی��ان و ترازنامه تحت تأثیر ق��رار می گیرند.

تأثیر اشتباهات بر صورت سود و زیان
در یک سیستم ادواری موجودی کاال، هر دوی موجودی های ابتدای دوره و انتهای دوره در صورت سود و زیان حضور 
دارند. زیرا موجودی های پایان دوره گذش��ته، موجودی ابتدای دوره جاری خواهد بود. بنابراین، اش��تباهات در موجودی 
کاالی پایان دوره گذشته، بهای تمام شده کاالی فروش رفته و سود خالص دوره گذشته و دوره جاری را تحت تأثیر قرار 
خواهد داد. اثرات ناشی از اشتباهات در موجودی ها را می توان ازطریق معادله بهای تمام شده کاالی فروش رفته بررسی کرد.

پایان دوره جاری را بر سود خالص دوره آینده بررسی 
کرد. اشتباه در اندازه گیری موجودی کاالی پایان دوره 
ج��اری تأثیری معکوس بر س��ود خال��ص دوره آینده 
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مطالعه آزاد

تأثیر اشتباهات بر ترازنامه
شرکت ها می توانند از طریق معادله اساسی حسابداری، تأثیرات اشتباهات در موجودی کاالی پایان دوره را بر ترازنامه 
تعیین کنند: دارایی ها = بدهی ها + حقوق صاحبان سرمایه. تأثیر اشتباهات در موجودی کاالی پایان دوره در تصویر 4-22 

نشان داده شده است.

خواهد داشــت. تصویر 21-4 این تأثیر را نشان می دهد. این تأثیر معکوس، از این حقیقت ناشی می شود که اندازه گیری 
کمتر از واقع موجودی کاالی پایان دوره سال 1390، باعث کمتر از واقع گزارش شدن موجودی ابتدای دوره سال 1391 

شده و در نتیجه سود خالص سال 1391، بیشتر از واقع گزارش می شود.
در مجموع دو سال، سود خالص به درستی اندازه گیری شده است، زیرا بیشتر از واقع اندازه گیری شدن سود خالص سال 
1391، با کمتر از واقع اندازه گیری شــدن ســود خالص در سال 1390 تهاتر می شود. توجه کنید که مجموع سود خالص 
دو سال که با اطالعات نادرست اندازه گیری شده است، 350,000,000 ریال )220،000،000+130،000،000( با مجموع 
سود خالص دو سال که با اطالعات صحیح اندازه گیری شده است، 350,000,000 ریال )100،000،000+250،000،000( 
برابر اســت. همچنین، توجه داشته باشید که اشــتباه در اندازه گیری موجودی کاالی ابتدای دوره منجر به همان اشتباه در 
اندازه گیری موجودی کاالی پایان دوره نخواهد شد. زیرا در هر دو سیستم دائمی و ادواری موجودی ها، موجودی کاالی 

پایان دوره شمارش و اندازه گیری خواهند شد.

تصوير 21-4  تاثیر اشتباه در اندازه گیری موجودی کاالی پايان دوره بر صورت سود و زيان

شرکت نمونه

صورت سود و زیان فشرده

1391       1390             
                               نادرست           صحیح                              نادرست         صحیح

درآمد فروش              800,000,000     800,000,000   900,000,000          900,000,000
موجودی کاالی ابتدای دوره           200,000,000     200,000,000               120,000,000          150,000,000
بهای تمام شده کاالی خريداری شده     400,000,000     400,000,000     680,000,000   680,000,000
بهای تمام شده کاالی آماده برای فروش    600,000,000     600,000,000   800,000,000   830,000,000

)230,000,000(   )230,000,000 ( موجودی کاالی پايان دوره      )120,000,000(     )150,000,000(  
بهای تمام شده کاالی فروش رفته           480,000,000     450,000,000   570,000,000   600,000,000
سود ناخالص       320,000,000     350,000,000   330,000,000   300,000,000

)200,000,000 (  )200,000,000 ( هزينه های عملیاتی       )100,000,000(     )100,000,000(  
سود خالص       220,000,000     250,000,000   130,000,000   100,000,000

30,000,000 ريال
سود خالص کمتر از واقع  

گزارش شده است.

30,000,000 ريال
سود خالص بیشتر از واقع  

گزارش شده است.

درمجموع دو سال، اشتباهات اثر يکديگر را خنثی می کند. 
بنابراين مجموع ســود خالص دو ســال صحیح است.

109



110

مثال!
)الف(  فروشگاه لوازم خانگی سهروردی سه نوع متفاوت بخاری )گازی، چوبی و برقی( را به فروش می رساند. بهای 

تمام شده و خالص ارزش فروش موجودی بخاری این فروشگاه به شرح زیر است.
  خالص ارزش فروش          بهای تمام شده       

790,000,000      840,000,000          بخاری های گازی 
2,800,000,000      2,500,000,000          بخاری های چوبی 
1,010,000,000      1,120,000,000          بخاری های برقی 

ارزش موجودی کاالی این فروشگاه را طبق قاعده اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش تعیین کنید.
پاسخ:

پایین تری��ن ارزش ها برای هر نوع موجودی کاال عبارت اس��ت از: بخاری ه��ای گازی 790 میلیون ریال )خالص ارزش 
ف��روش(، بخاری ه��ای چوبی 2/5 میلیارد ریال )بهای تمام ش��ده( و بخاری های برقی 1/01 میلی��ارد ریال )خالص ارزش 

فروش(. کل ارزش موجودی 4/3 میلیارد ریال )1/01+2/5+0/79( است.
)ب(  شرکت سپهر موجودی پایان دوره خود را در سال 1390 به مبلغ 220 میلیون ریال، بیش تر از واقع گزارش کرده 
اس��ت. تأثیر این اش��تباه را بر موجودی کاالی پایان دوره، بهای تمام ش��ده کاالی فروش رفته و حقوق صاحبان سرمایه در 

سال های 1390 و 1391 تعیین کنید.
پاسخ:

موجودی کاالی پایان دوره   220 میلیون ریال بیش از واقع است         تأثیری ندارد
بهای تمام شده کاالی فروش رفته    220 میلیون ریال کمتر از واقع است     220 میلیون بیش تر از واقع است

حقوق صاحبان سرمایه        220 میلیون ریال بیش تر از واقع است                 تأثیری ندارد 
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تخمین موجودی

تا به اینجا فرض شد که شرکت می تواند موجودی های 
خود را شمارش کند. اگر شرکت نتواند موجودی خود 
را ش��مارش کند چه باید کرد؟ اگر موجودی ها در اثر 
آتش س��وزی، سیل یا زلزله از میان برود، مبلغ خسارت 
چگونه تعیین می ش��ود؟ در این موارد، ش��رکت مقدار 

موجودی های خود را تخمین می زند.
در دو موقعی��ت، ش��رکت ها و فروش��گاه ها مجبور 
می شوند موجودی های خود را تخمین بزنند؟ نخست، 
عواملی مانند آتش سوزی، س��یل یا زلزله ممکن است 
موجودی کاالرا از بین ببرد. دوم، ممکن است مدیریت 

تصویر 22-4  تأثیر اشتباهات در موجودی پایان دوره بر ترازنامه

بدهی ها     حقوق صاحبان سرمایه  اشتباهات در موجودی         دارایی ها  
   کاالی پایان دوره

بیش از واقع گزارش می شود             تأثیری ندارد  بیش از واقع اندازه گیری شود    بیش از واقع گزارش می شود 

کمتر از واقع گزارش می شود             تأثیری ندارد  کمتر از واقع اندازه گیری شود    کمتر از واقع گزارش می شود 
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بخواهــد به صورت ماهانه یا فصلی صورت های مالی 
را تهیــه کند، اما شــمارش موجودی ها تنها ســاالنه 
صورت می گیرد. از آنجا که در سیســتم ادواری ثبت 
موجودی ها، کاالهای خریداری شــده و فروش رفته 
ردیابی نمی شــوند، در این سیســتم نیــاز به تخمین 
موجودی هــا بیش تر احســاس می شــود. دو روش 
متداول برای تخمین موجودی ها وجود دارد: 1( روش 

سود ناخالص 2( روش خرده فروشی.
روش سود ناخالص

بهای  ناخالص،  ســود  روش 
پایان  تمام شده موجودی کاالی 
دوره را بــا بکارگیری نســبت 

:گام اول = فروش خالص -
سود ناخالص 

برآوردی

بهای تمام شده
کاالی فروش رفته 

)برآوردی(

بهای تمام شده 
موجودی کاالی 

پایان دوره
)برآوردی(

=
بهای تمام شده 

کاالهای فروش رفته
)برآوردی(

:گام دوم
بهای تمام شده

کاالی آمــاده برای  
فروش

-

تصویر 23-4 فرمول های روش سود ناخالص

کاربرد روش سود ناخالص در 
برآورد موجودی ها را توضیح دهید.

هدف مطالعة 8

ســود ناخالص به فروش خالص، تخمین می زند. این 
روش تا حدودی ساده، اما اثر بخش است. حسابداران، 
حسابرســان و مدیران مرتبًا از روش ســود ناخالص 
برای آزمون منطقی بودن مبلغ موجودی کاال اســتفاده 
می کنند. این روش اشــتباهات عمده را کشف می کند.

بــرای اســتفاده از این روش، یک شــرکت باید از 
فــروش خالص، بهای تمام شــده کاالی آمــاده برای 
فروش و نرخ ســود ناخالص خود اطالع داشته باشد. 
شــرکت می تواند ســود ناخالص خــود را برای یک 
دوره برآورد کنــد. تصویــر 23-4 فرمول های مورد 
اســتفاده در روش ســود ناخالص را نشــان می دهد. 

روش ســود ناخالص فــرض می کند کــه در طی 
دوره های مختلف، نرخ ســود ناخالص ثابت است. اما 
ممکن است این نرخ در اثر تغییرات در خط مشی های 
خرید کاال یا شرایط بازار، تغییر کند. در این موارد، نرخ 
ســود ناخالص باید به نحوی تعدیل شود که با شرایط 
جدید منطبق باشــد. در صورتی که بــرای هر یک از 
بخش ها یا دوایر شرکت، نرخ سود ناخالص به صورت 
جداگانه تخمین زده شــود، نتایج دقیق تر خواهد بود. 
فرض کنید شرکت همکاران قصد دارد صورت سود 

و زیــان خود را برای فروردین ماه تهیه کند. اطالعات 
این شرکت نشان می دهد؛ فروش خالص 200 میلیون 
ریال، موجودی کاالی ابتدای دوره 40 میلیون ریال و 
بهای تمام شده کاالی خریداری شده 120 میلیون ریال 
است. در ســال گذشته نرخ سود ناخالص شرکت 30 
درصد بوده است. انتظار می رود در سال جاری نیز نرخ 
سود ناخالص 30 درصد باشد. با توجه به این اطالعات، 
شرکت همکاران با اســتفاده از روش سود ناخالص، 
بهای تمام شده موجودی کاالی خود را تخمین می زند.
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همچنین، باید به این نکته توجه داشته که از این روش 
نمی توان در تهیه صورت های مالی پایان دوره استفاده 

کرد. در پایان دوره موجودی ها باید شمارش شود.

روش خرده فروشی 
ش��رکت ها و فروش��گاه های 
خرده فروش��ی مانند ش��هروند، 
اتکا و رفاه، دارای هزاران نوع کاالی متفاوت می باشند 
که معم��والً بهای تمام ش��ده هر ی��ک از کاالها پایین 
اس��ت. در چنین مواردی، استفاده از روش های پیشین 
در ارزش گ��ذاری موجودی کاالی پایان دوره بس��یار 
دش��وار و وقت گیر اس��ت. یک راه ح��ل جای گزین، 

:مرحله یک =
کاالی آماده برای 
فروش به قیمت 
خرده فروشی

- فروش خالص
موجودی کاالی 
پایان دوره به 

قیمت خرده فروشی

نسبت بهای
 تمام شده به 

قیمت  خرده فروشی
=

کاالی آماده 
برای فروش به 

قیمت خرده فروشی
:مرحله دوم

کاالی آماده 
برای ف��روش به بهای 

تمام شده
÷

:مرحله سوم
=

کاالی  موجودی 
پایان دوره به قیمت 

خرده فروشی
×

شده  تمام  بهای  نسبت 
به قیمت خرده فروشی

موجودی کاالی 
پایان دوره به 
بهای تمام شده

تصویر 24-4 روش سود ناخالص

مرحله یک:
200,000,000              فروش خالص 
60,000,000   کسر می شود: سود ناخالص برآوردی    )200,000,000×  30( 

   140,000,000     بهای تمام شده کاالی فروش رفته)برآوردی(   

مرحله دو:
40,000,000         موجودی کاالی ابتدای دوره 

120,000,000       بهای تمام شده کاالی خریداری شده  
160,000,000       بهای تمام شده کاالی آماده برای فروش 
140,000,000   کسر می شود:بهای تمام شده کاالی فروش رفته )برآوردی( 
20,000,000     بهای تمام شده موجودی کاالی پایان دوره)برآوردی( 

%

اس��تفاده از روشخ��ردهفروش��ی برای ب��رآورد بهای 
تمام ش��ده موجودی کاال اس��ت. اغلب فروشگاه ها و 
شرکت های خرده فروشی می توانند بین بهای تمام شده 
و قیمت ه��ای فروش اجناس خ��ود رابطه  برقرار کنند. 
پ��س از آن، واحد تجاری، درصد بهای تمام ش��ده به 
قیم��ت خرده فروش��ی را در موج��ودی کاال در پایان 
دوره به قیمت خرده  فروش��ی ض��رب می کند تا بهای 
تمام ش��ده موجودی کاالی پایان دوره به دس��ت آید.
ب��رای اس��تفاده از روش خرده فروش��ی، باید بهای 
تمام ش��ده و قیمت خرده فروش��ی کاالی آم��اده برای 
فروش در دس��ترس باش��د. تصویر 25-4، فرمول های 

روش خرده فروشی را نشان می دهد.

کاربرد روش خرده فروشی در 
برآورد موجودی ها را توضیح دهید.

هدف مطالعة 9

تصویر 25-4 فرمول های روش خرده فروشی
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برای تش��ریح روش خرده فروش��ی، فرض کنید که 
شرکت صبا 10 واحد کاالی خریداری شده به بهای هر 
واحد 70,000 ریال را به قیمت هر واحد 100,000 ریال 
به فروش می رساند. بنابراین، نسبت بهای تمام شده به 
قیمت فروش 70 درصد)100,000÷70,000(است. اگر 
4 واحد از این کاالها باقی بماند، قیمت خرده فروش��ی 
آن ها 400,000 ریال )100,000×4 ( و بهای تمام شده 

موج��ودی کاال در ترازنامه به 
عنوان یکی از دارایی های جاری 
طبقه بندی می ش��ود و بال فاصله 
پس از مطالبات ارائه می شود. در صورت سود و زیان 
چن��د مرحله ای، بهای تمام ش��ده کاالی فروش رفته از 
درآمد فروش کس��ر می ش��ود. عالوه بر م��وارد فوق، 
در یادداش��ت های هم��راه صورت های مال��ی باید: 1( 

تصویر 27-4  موارد افشای مربوط به موجودی کاال

شرکت سهامی خرداد
یادداشت های همراه صورت های مالی

یادداشت 1. اهم رویه های حسابداری
موجودی ها

مبنای حس��ابداری موجودی ها اقل بهای تمام ش��ده و خالص ارزش فروش اس��ت. به منظور اندازه گیری بهای تمام شده 
موجودی ها از روش اولین صادره از اولین وارده )FIFO( استفاده شده است. این روش برای کلیه موجودی های شرکت اعم 

از موجودی کاال، موجودی مواد اولیه و هم چنین موجودی کاالی در راه به کار رفته است.

                                               
215,000,000       موجودی کاالی ابتدای دوره       140,000,000 
کاالی خریداری شده               610,000,000                  785,000,000

کاالی آماده برای فروش           750,000,000                1,000,000,000
700,000,000              فروش خالص 
مرحله)1( موجودی کاالی پایان دوره به قیمت خرده فروشی    300,000,000

750,000,000÷ 1,000,000,000= 75 % مرحله)2( نسبت بهای تمام شده به قیمت خرده فروشی
300,000,000×75 % مرحله)3( بهای تمام شده کاالی پایان دوره)برآوردی(      225,000,000=

قیمت خرده فروشیبهای تمام شده

نحوه ارائه در صورت های مالی

آن 280,000 )70,000×4 ( اس��ت. در صورتی ک��ه از 
روش خرده فروشی نیز اس��تفاده شود، بهای تمام شده 
70( خواهد بود. % برآوری 280,000 ریال )400,000×
در ادامه کاربرد روش خرده فروش��ی برای فروشگاه 
صبا نش��ان داده ش��ده اس��ت. توج��ه کنید ک��ه برای 
ارزش گذاری موجودی کاال، نیازی به شمارش فیزیکی 

موجودی کاال نیست.

نحوة ارائة موجودی ها در 
صورت های مالی را تشریح کنید.

گروه های اصلی تشکیل دهنده موجودی ها )مواد اولیه، هدف مطالعة 10
کاالي درجری��ان س��اخت و کاالي تکمیل ش��ده(، 2( 
مبنای حسابداری )بهای تمام شده یا اقل بهای تمام شده 
ی��ا خال��ص ارزش ف��روش( و 3( روش ارزش گذاری 
)شناس��ایی وی��ژه، اولی��ن ص��ادره از اولی��ن  وارده یا 
میانگین( افش��ا ش��ود. تصویر 27-4 نمونه ای از موارد 
افش��ای مرب��وط به موج��ودی کاال را نش��ان می دهد.

تصویر 26-4  6 روش خرده فروشی
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سؤاالت خود آزمایی

1  کدام یک از موارد زیر نباید در شمارش موجودی های پایان دوره شرکت لحاظ شوند؟
ب. کاالی امانی شرکت نزد دیگران الف. کاالی امانی دیگران نزد شرکت   

ج. کاالی در راه با شرط فوب مبدأ    د. هیچ یک از موارد باال

2  با شمارش موجودی کاالی شرکت لواسانی، ارزش موجودی ها در تاریخ 29 اسفند 1,800 میلیون ریال تعیین شد. 
در شمارش موجودی ها موارد زیر در نظر گرفته نشده است: 1( 350 میلیون ریال کاالی امانی نزد شرکت سپهر، 2( خرید 
130 میلیون ریال کاالی خریداری ش��ده با ش��رط فوب مبدأ. این کاال در تاریخ 27 اسفند برای شرکت ارسال شده است. 

ارزش صحیح موجودی کاالی شرکت لواسانی چند میلیون ریال است؟
د. 1,930  الف. 2,300               ب. 2,150   ج. 2,280  

3  بهای تمام شده کاالی آماده برای فروش متشکل از دو بخش است: موجودی ابتدای دوره و................. 
ب. بهای تمام شده کاالی خریداری شده  الف. موجودی پایان دوره    

ج. بهای تمام شده کاالی فروش رفته              د. تمامی موارد باال

4  موارد زیر مربوط به شرکت صدیقی است:
بهای هر واحد تعداد        
110,000 ریال    8,000 موجودی ابتدای دوره  

120,000    13,000 خرید، 19 تیر   
130,000    5,000 خرید، 8 بهمن   

اگر در پایان دوره، 9,000 واحد کاال باقی مانده باشد، موجودی کاال به روش فایفو چه مبلغی است؟
د. 1,170  الف. 990     ب. 1,080   ج. 1,130  

5  با توجه به سوال 4، بهای تمام شده موجودی پایان دوره به روش الیفو چند میلیون ریال است؟
ج. 1,130            د. 1,000  الف. 990     ب. 1,080  

6  با توجه به اطالعات زیر، بهای تمام شده موجودی پایان دوره به روش میانگین، چند میلیون ریال است؟
بهای هر واحد تعداد        
80,000 ریال    5,000 موجودی ابتدای دوره  

100,000    15,000 خرید، 19 تیر   
120,000    20,000 خرید، 8 بهمن   
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 7,000 موجودی پایان دوره  
د. 752/5  ج. 560    الف. 840   ب. 700   

7  در دوره افزایش قیمت ها الیفو منجر به سود خالصی:
ب. برابر با فایفو می شود.  الف. باالتر از فایفو می شود.     

د. باالتر از میانگین می شود. ج. کمتر از فایفو می شود.     

8  کدام یک از موارد زیر از جمله عوامل مؤثر بر انتخاب روش بهایابی موجودی ها محسوب نمی شود:
ب. اثرات ترازنامه ای  الف. اثرات مالیاتی      

ج. اثرات سود و زیانی      د. سیستم ثابت در مقابل سیستم ادواری

9   شرکت سروستانی 200 واحد موجودی کاال به بهای هر واحد 910 هزار ریال در اختیار دارد.. اگر ارزش بازار هر یک 
از این کاالها 800 هزار ریال باشد، موجودی پایان دوره به اقل بهای تمام شده و ارزش بازار چند میلیون ریال خواهد بود؟

د. 160 ج. 182     ب. 800     الف. 910   

10  در یک سیستم دائمی ثبت موجودی ها، 
الف. بهای تمام شده کاالی فروش رفته به روش الیفو با سیستم ادواری موجودی کاال برابر است.

ب. میانگین بهای تمام شده برای تمامی کاالها برابر است.
ج. پس از هر خرید، میانگین جدید بهای تمام شده هر واحد کاال محاسبه می شود.

د. بهای تمام شده کاالی فروش رفته به روش فایفو با سیستم ادواری برابر است.

پرسش ها

1 کلید موفقیت آمیز بودن عملیات تجاری اثربخش بودن مدیریت موجودی ها است. آیا شما موافقید؟ توضیح دهید.

2  دو ویژگی اقالمی که به عنوان موجودی شرکت های بازرگانی طبقه بندی می شوند، کدام است؟

3  ش��رکت س��االری در تاریخ 29 اسفند، کاالهایی را برای شرکت سپند ارسال کرد. این کاالها در تاریخ 6 فرودین به 

ش��رکت س��پند تحویل شد. تحت کدام یک از شرایط حمل، کاالی فوق در موجودی پایان دوره سپند محسوب می شود؟ 

در کدام شرایط کاالی ارسالی در موجودی پایان دوره شرکت ساالری محسوب خواهد شد؟

4  تفاوت های بین شرایط حمل فوب مبدأ و فوب مقصد را توضیح دهید.

5115  آقای کبیری اعتقاد دارد که تخصیص بهای تمام ش��ده موجودی ها باید با جریان واقعی بهای تمام ش��ده منطبق باشد. 



کلبهایتمامشده تعداد    بهایهرواحد تاریخشرح

  1 آبان      موجودی ها        200         50,000             10,000,000
12 آبان        خرید        300                   60,000             18,000,000
23 آبان        خرید        500                   70,000             35,000,000

30 آبان     موجودی ها        120        
خواستهها

 )2( ،FIFO )1( بهای تمام شده کاالی پایان دوره و بهای تمام شده کاالی فروش رفته را با استفاده از روش های الف( 
LIFO و )3( میانگین محاسبه کنید.

نتایج حاصل از به کارگیری سه روش فوق را مقایسه کنید، چه نتیجه ای می گیرید؟  ب( 

ت3-4     فروشگاه جعفری در ابتدای دوره 100 واحد کاال جمعًا به بهای تمام شده 100 میلیون ریال در اختیار داشته است. در 
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توضیح دهید که چرا این نظریه غیر عملی و نا مناسب است؟

6  مزایا و معایب اصلی روش شناسایی ویژه در بهایابی موجودی ها را بیان کنید.

7  تخمین موجودی ها در چه زمان هایی انجام می شود؟

8  روش میانگین در دو سیستم ثابت و ادواری موجودی ها چه تفاوت هایی دارد؟

9. در یادداشت های همراه صورت های مالی چه مواردی در رابطه با موجودی های پایان دوره افشا می شود؟

تمرین ها

ت1-4   در ابتدای بهمن ماه، فروش��گاه الکتریک، س��ه دس��تگاه پخش DVD در انبار خود نگهداری می کند. این سه 
دس��تگاه کاماًل مش��ابه بوده و قیمت فروش هر یک از آن ها، 1,500,000 ریال اس��ت. اولین دستگاه با کد 1012، در تاریخ 
1 ش��هریور به بهای 1,000,000 ریال خریداری ش��ده است. دستگاه دوم با کد 1045 در تاریخ 1 دی ماه به مبلغ 900,000 

ریال و سومین دستگاه با کد 1056 در تاریخ 30 دی به قیمت 800,000 ریال خریداری شده است.
خواستهها

الف( فرض کنید دو دستگاه از این سه دستگاه به فروش رفته است، با استفاده از فرض FIFO در یک سیستم ادواری، 
ارزش موجودی کاالی پایان دوره را محاسبه کنید.

ب( اگر فروش��گاه الکتریک از روش شناس��ایی ویژه اس��تفاده کند، چگونه  می تواند سود ناخالص خود را حداکثر کند؟ 
چگونه می تواند سود خود را حداقل کند؟

ج( از میان دو روش FIFO و شناسایی ویژه، شما کدام روش را پیشنهاد می دهید؟ چرا؟

ت2-4   شرکت منجی اطالعات زیر را برای آبان ماه گزارش کرده است:
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طی دوره، 200 واحد کاال به بهای تمام شده 260 میلیون ریال خریداری کرده است. در پایان دوره، 80 واحد کاال در انبار باقی مانده است.
خواستهها

بهای تمام ش��ده موجودی کاالی فروش رفته را با اس��تفاده از سه روش FIFO ، LIFO و میانگین محاسبه کنید. الف( 
کدام روش منجر به سود ناخالص بیش تری می شود؟  ب( 

تحت کدام روش موجودی ها در ترازنامه به ارزش جاری نزدیک تر است؟   ج( 
کدام روش باعث می شود آقای جعفری مالیات کمتری بپردازد؟   د( 

ت4-4   فروشگاه عسکباران از مبنای اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش برای ارزش یابی موجودی های پایان 
دوره خود استفاده می کند. اطالعات زیر مربوط به 29 اسفندماه است.

خالص ارزش فروش بهای تمام شده هر واحد   تعداد           اقالم   
دوربین های عکاسی:

        سونی     5            1,700,000            1,560,000
        کانون     6          1,500,000          1,520,000

دوربین دید در شب:
        ویتارا    12          1,250,000          1,150,000
        کوداک    14          1,200,000                                 1,350,000

خواستهها
با به کارگیری اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش، ارزش موجودی کاالی پایان دوره را اندازه گیری کنید. الف( 

کاهش ارزش موجودی ها را در دفاتر ثبت کنید. ب( 

ت5-4    شرکت مقدم از روش FIFO برای ارزش یابی موجودی های خود استفاده می کند و اطالعات زیر در مورد 
موجودی های پایان دوره این شرکت در دست رس است:

100واحد به بهای هر واحد650,000ریال دوربین های عکاسی 
150واحد به بهای هر واحد750,000ریال   DVD پخش
125واحد به بهای هر واحد800,000ریال پخش موزیک  

در پایان سال، خالص ارزش فروش اقالم فوق به ترتیب 710,000 ریال، 690,000 ریال و 780,000 ریال است.
خواستهها 

ارزش موجودی پایان دوره را با استفاده از مبنای اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش تعیین کنید. الف( 
کاهش ارزش موجودی ها را در دفاتر ثبت کنید.  ب( 
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ت6-4   شرکت منجی اطالعات زیر را برای آبان ماه گزارش کرده است:
بهای هر واحد   کل بهای تمام شده      تاریخ                 شرح               تعداد 

1 آبان        موجودی ها         200      50,000     10,000,000
12 آبان          خرید         300               60,000     18,000,000
23 آبان          خرید         500               70,000     35,000,000

30 آبان        موجودی ها         120        

خواسته ها
با فرض آن که فروش 400 واحد کاال در تاریخ 15 آبان به قیمت فروش هر واحد 80,000 ریال و فروش 480 واحد  الف( 
در تاریخ 27 آبان به بهای فروش هر واحد 90,000 ریال انجام باشد و با فرض سیستم ثبت دائمی موجودی ها، بهای تمام شده 
کاالی فروش رفته و موجودی کاالی پایان دوره را تحت هر یک از ســه روش FIFO ، میانگین و LIFO محاسبه کنید.

نتایج به دست آمده را با نتایج تمرین ت8-4 مقایسه کنید. چه تفاوت هایی وجود دارد؟ ب( 
رویدادهای مالی آبان ماه را در دفاتر ثبت کنید.  ج( 

ت7-4 شرکت سهند اطالعات زیر را برای بهمن و اسفند 1391 گزارش کرده است:
                                               

610,000 بهای تمام شده کاالی فروش رفته       500,000   

120,000 موجودی کاالی ابتدای ماه     100,000     
؟؟؟؟؟؟؟؟ موجودی کاالی پایان ماه            120,000      

1,000,000 فروش      800,000   

اسفندبهمن

موجودی کاالی شرکت سهند در تاریخ 29 اسفند در آتش سوزی از بین رفت.
خواسته ها

نرخ سود ناخالص را برای بهمن محاسبه کنید.  الف( 
با استفاده از نرخ حاشیه سود ناخالص، مبلغ خسارت شرکت سهند را محاسبه کنید.  ب( 

ت8-4   فروشــگاه پاتن جامه از روش خرده فروشــی برای برآورد ارزش موجودی پایان دوره خود اســتفاده می کند. 
اطالعات زیر مربوط به دو بخش البسه مردانه و زنانه این فروشگاه است:

خواسته
بهای تمام شده موجودی کاالی پایان دوره را برای هر یک از بخش ها به روش خرده فروشی محاسبه کنید.

              اقالم       البسه مردانه                    البسه زنانه

موجودی ابتدای دوره به بهای تمام شده       32,000,000                  45,000,000
بهای تمام شده کاالی خریداری شده             148,000,000             136,300,000
فروش خالص                               178,000,000         185,000,000
موجودی کاالی ابتدای دوره به قیمت خرده فروشی    46,000,000        60,000,000
ارزش کاالی فروش رفته به قیمت خرده فروشی        179,000,000           185,000,000
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مسائل

م1-4   فروش��گاه ناص��ری س��عی دارد ارزش موج��ودی کاالی پای��ان دوره خ��ود را در تاری��خ 28 اردیبهش��ت 
1389 تعیی��ن کن��د. حس��ابدار ای��ن فروش��گاه تمام��ی موجودی ه��ای ش��مارش ش��ده در تاری��خ 28 اردیبهش��ت 
را ب��ه حس��اب موج��ودی کاال منظ��ور ک��رده اس��ت ک��ه در نتیج��ه آن ارزش موج��ودی کاال 480 میلی��ون ری��ال 
تعیی��ن ش��ده اس��ت. ب��ا ای��ن وج��ود، حس��ابدار فروش��گاه اق��الم زی��ر را در محاس��بات خ��ود منظور نکرده اس��ت:
الف(   در تاریخ 26 اردیبهشت، کاالیی به بهای تمام شده 8 میلیون ریال برای مشتریان ارسال شده است. این کاالها با 

شرط فوب مبدأ به فروش رسیده اند. این کاالها در تاریخ 2 خردادماه به دست مشتریان رسیده است.
ب(   در تاریخ 26 اردیبهش��ت، ش��رکت کیمیا کاالیی را با شرط فوب مقصد برای فروشگاه ناصری ارسال کرده ارزش 
این کاالها 3,500,000 ریال است. گزارش دریافتی نشان می دهد که کاالها در تاریخ 2 خرداد به فروشگاه رسیده است.

ج(   فروش��گاه ناصری کاالیی به ارزش 5 میلیون ریال در انبار یکی از مش��تریان دارد. در صورتی که فروشگاه ناصری 
و مشتری تا تاریخ 4 خرداد به توافق برسند، فروش این کاال به مشتری قطعی خواهد شد.

 د(   فروشگاه ناصری کاالیی به ارزش 4 میلیون ریال به صورت امانی نزد فروشگاه جابری قرار داده است.
ه�(   در تاریخ 26 اردیبهشت، فروشگاه ناصری کاالیی به ارزش 7/5 میلیون ریال سفارش داده است. این کاالها با شرط 

فوب مبدأ در تاریخ 27 اردیبهشت بارگیری شده است. کاالها در تاریخ 1 خرداد دریافت شده است.
 و(            در تاریخ 28 اردیبهشت، فروشگاه ناصری کاالیی به قیمت فروش 3/5 میلیون ریال و بهای تمام شده 2/5 میلیون ریال را با شرط 
فوب مقصد به فروش رسانده است. گزارش های دریافتی نشان می دهد که این کاالها در تاریخ 2 خرداد به دست مشتری رسیده است.
 ز(    فروش��گاه ناصری کاالی معیوبی را در انبار نگهداری می کند. بهای تمام ش��ده این کاالها 4 میلیون ریال و خالص 

ارزش فروش آن 6 میلیون ریال است.
خواسته

برای هر یک از موارد باال، تعیین کنید که آیا باید در موجودی کاالی پایان دوره محسوب شود و اگر پاسخ مثبت است 
به چه مبلغی؟ برای اقالمی که جزء موجودی کاالی پایان دوره محسوب نشده اند، تعیین کنید که مالکیت آن به چه کسی 

تعلق دارد و باید به چه مبلغی ثبت شود.
م2-4   موجودی کاالی ابتدای دوره فروش��گاه س��روش متش��کل از 1,500 واحد کاال به بهای تمام ش��ده هر واحد، 

70,000 ریال است. در طول خردادماه کاالهای زیر خریدار شده است:
    

4000واحد کاال به بهای هرواحد100,000ریال 3000 کاالبه بهای هرواحد 80,000ریال     12خرداد         5 خرداد 
5500کاال به بهای هرواحد 90,000ریال     26 خرداد  2000واحدکاال به بهای هرواحد110,000ریال        13 خرداد 

در طی خرداد ماه، 12,500 واحد کاال به فروش رس��یده اس��ت. فروشگاه سروش از سیستم ثبت ادواری موجودی کاال 
استفاده می کند.
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خواستهها
تعیین بهای تمام شده کاالی آماده برای فروش. الف( 

تعیین  1( موجودی کاالی پایان دوره و 2( بهای تمام شده کاالی فروش رفته تحت هر یک از روش های مفروض   ب( 
جریان بهای تمام شده )فایفو، الیفو و میانگین(.

کدام روش بیش ترین ارزش را برای موجودی کاالی پایان دوره به دس��ت می آورد؟ کدام روش بیش ترین مبلغ   ج( 
را برای بهای تمام شده کاالی فروش رفته محاسبه می کند؟

م3-4    ش��رکت نیک کاال در ابتدای دوره 400 واحد از کاالی XNA را در اختیار دارد که بهای تمام ش��ده هر واحد 
آن 80,000 ریال است. در طی سال خریدهای زیر صورت گرفته است:

 
600 واحد به بهای هر واحد90,000ریال   12آبان    300 واحد به بهای هر واحد110,000ریال    20 اردیبهشت  
500 واحد به بهای هر واحد100,000ریال  8 اسفند 200 واحد به بهای هر واحد120,000ریال        5 مرداد       

این شرکت از سیستم ثبت دائمي موجودی ها استفاده می کند. موجودی کاالی پایان دوره، 500 واحد بوده است و تمامي 
فروش ها در تاریخ 4 مرداد ماه صورت گرفته است.

خواستهها
تعیین بهای تمام شده کاالی آماده برای فروش. الف( 

تعیین 1( موجودی کاالی پایان دوره و 2( بهای تمام شده کاالی فروش رفته تحت هر یک از روش های مفروض  ب( 
جریان های بهای تمام شده )فایفو، الیفو و میانگین(.

کدام روش بیش ترین ارزش را برای موجودی کاالی پایان دوره به دس��ت می آورد؟ کدام روش بیش ترین مبلغ   ج( 
را برای بهای تمام شده کاالی فروش رفته محاسبه می کند؟

م4-4   مدیریت شرکت موالیی در حال ارزیابی مناسب بودن روش ارزش یابی موجودی های خود است. این شرکت 
از روش میانگین اس��تفاده می کند. از ش��ما خواسته اس��ت نتیجه به کارگیری روش های فایفو و الیفو را برای سال 1391 

محاسبه کنید ثبت های حسابداری در سال 1391 اطالعات زیر را نشان می دهد:

خریدها و فروش ها        موجودی ها     

کل فروش خالص)215,000 واحد( 8,650,000,000  320,000,000 ابتدای دوره )15,000 واحد( 
کل بهای تمام شده کاالی خریداری شده)230000 واحد( 5,950,000 پایان دوره )30,000 واحد(   

خریدها به صورت فصلی و به ترتیب زیر انجام شده است:
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هزینه های عملیاتی000 ,1,470,000 ریال و نرخ مالیات بر درآمد 34 درصد است.
خواستهها

صورت س��ود و زیان فش��رده مقایس��ه ای را با اس��تفاده از دو روش فایفو و الیفو تهیه کنید. )محاس��بات تعیین  الف( 
موجودی کاالی پایان دوره را ارائه دهید(

به سؤاالت زیر پاسخ دهید: ب( 
1  کدام روش جریان بهای تمام شده )فایفو یا الیفو( از دید ترازنامه ای موجودی کاالی مربوط تری فراهم می آورد.

2  کدام روش جریان بهای تمام شده )فایفو یا الیفو( از دید سود و زیانی، سود خال مربوط تری ایجاد می کند.
3  کدام روش جریان بهای تمام شده )فایفو یا الیفو(  به جریان واقعی کاالها نزدیک تر است؟ چرا؟

4  به کارگیری کدام روش وجه نقد بیشتری را در اختیار مدیریت قرار می دهد؟ چرا؟
5  با ارائه محاسبات نشان دهید سود ناخالص در روش های فایفو، الیفو و میانگین چه تفاوتی دارد؟ در کدام روش     

    سود ناخالص حداکثر است؟

م5-4   اطالعات زیر مربوط به ماه منتهی به 31 دی ماه 1391 ش��رکت پرس��تویی اس��ت. این شرکت از سیستم ثبت 
دائمی موجودی کاال استفاده می کند.

کل بهای تمام شده بهای هر واحد   واحدها       فصل  

1,440,000,000      24,000     60,000   1     
1,250,000,000     25,000     50,000   2     
1,300,000,000    26,000     50,000   3     
1,960,000,000    28,000               70,000   4     
5,950,000,000      230,000             

بهایخریدیافروشهرواحد تعداد   تاریخشرح
1 دی    موجودی ابتدای دوره    60              250,000
9 دی                        خرید    120                            260,000 

11 دی           فروش    100                            350,000     
خرید               70              270,000      17 دی  

فروش    60                  400,000 22 دی  
خرید     80             280,000 25 دی  
فروش   110             400,000 29 دی  

خواستهها
 الف(  1( موجودی کاالی پایان دوره،  2( بهای تمام ش��ده کاالی فروش رفته و  3( س��ود ناخالص را تحت هر یک از 

سه روش زیر محاسبه کنید:
3  میانگین 2  فایفو     1  الیفو   

ب(   نتایج حاصل از سه روش را مقایسه کنید.
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م6-4   اطالعات زیر در مورد شــرکت دایموند در دســت است. این شرکت از سیســتم ثبت ادواری موجودی کاال 
استفاده می کند. شرکت دایموند به تجارت قطعات الماس اشتغال دارد. الماس هایی که این شرکت خرید و فروش می کند 
همگی از یک نوع و در یک اندازه اســت. هر بســته ای از الماس ها که خریداری می شــود به دقت ُکد گذاری می شود و 

بنابراین بهای تمام شده خرید آن ها کاماًل مشخص است.
1   خرداد موجودی کاال ابتدا دوره متشکل از 150 قطعه الماس به بهای هر قطعه 3 میلیون ریال

2   خرداد خرید 200 قطعه به بهای هر قطعه 3/5 میلیون ریال
5   خرداد فروش 150 قطعه به قیمت هر قطعه 6 میلیون ریال

10 خرداد خرید 350 قطعه به بهای هر قطعه 3/75 میلیون ریال
25 خرداد فروش 400 قطعه به بهای هر قطعه 6/5 میلیون ریال

خواستهها
فرض کنید شرکت دایموند از روش شناسایی ویژه استفاده می کند.  الف( 

1   نشان دهید شرکت چگونه می تواند با انتخاب الماس هایی که به فروش می رساند، سود ناویژه خردادماه خود را حداکثر کند.

2  نشان دهید شرکت چگونه می تواند با انتخاب الماس هایی که به فروش می رساند، سود ناویژه خردادماه خود را حداقل کند.
 ب( فرض کنید شرکت دایموند از روش فایفو استفاده می کند. بهای تمام شده کاالی فروش رفته را محاسبه کنید. تحت 

این روش، سود ناویژه شرکت برای خردادماه چه مبلغی است؟
 ج( فرض کنید شرکت دایموند از روش الیفو استفاده می کند. بهای تمام شده کاالی فروش رفته را محاسبه کند. تحت 

این روش، سود ناویژه شرکت برای خردادماه چه مبلغی است؟
  د( از میان این سه روش ارزش یابی موجودی کاال، شرکت دایموند کدام روش را باید انتخاب کرد؟ چرا؟

م7-4   مدیریت شرکت زاگرس قصد دارد تأثیرات مقایسه ای روش های فایفو و الیفو را تعیین کند. برای سال 1391، 
ثبت های حسابداری اطالعات زیر را نشان می دهد.

350,000,000 موجودی 1 فروردین  )10,000 واحد(    
5,045,000,000 بهای 120000 واحد کاالی خریداری شده    
6,650,000,000 فروش 100000 واحد کاال             
1,300,000,000 هزینه های عملیاتی      

کاالهای خریداری شــده متشکل است از 35000 واحد به بهای هر واحد 40,000 ریال به تاریخ 10 شهریور، 60,000 
واحــد به بهای هر واحــد 42,000 ریال به تاریخ 15 دی، و 25,000 واحد به بهای هر واحد 45,000 ریال در تاریخ 20 

بهمن. نرخ مالیات بردرآمد 28 درصد است:
خواستهها

)الف( صورت ســود و زیان فشــرده مقایســه ای را برای ســال 1391 تحت روش فایفو و الیفو تهیه کنید )محاسبات 
موجودی کاالی پایان دوره را ارائه کنید(.
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به پرسش های زیر پاسخ دهید:  ب( 
1  کدام روش )فایفو یا الیفو( از دید ترازنامه ای روش مربوط تری برای ارزش گذاری موجودی ها است؟ چرا؟

2  کدام روش، از دید سود و زیانی، ارزش مربوط تری را برای سود خالص گزارش می کند؟ چرا؟
3  کدام روش، به جریان واقعی کاالها نزدیک تر است؟ چرا؟

4  با به کارگیری کدام روش وجه نقد پایان دوره بیشتر خواهد بود؟ چرا؟
5  با ارائه محاس��بات، نش��ان دهید سود ناخالص تحت روش های فایفو، الیفو و میانگین چه تفاوتی دارد؟ در کدام 

روش سود ناخالص حداکثر می شود؟

م8-4   یک فروشگاه خرده فروشی از سیستم ثبت دائمی موجودی ها استفاده می کند. اطالعات زیر در دست رس است:
بهایخریدیافروشهرواحد   تعداد     تاریخشرح

  29 اسفند       موجودی پایان دوره     150              170,000
 2 فروردین     خرید     100                            210,000 

 6 فروردین     فروش     150                            400,000     
  9 فروردین     خرید                  75                 240,000
10 فروردین     فروش                50             450,000
 23 فروردین     خرید    100             280,000
 30 فروردین     فروش    110             500,000

خواستهها
برای هر یک از فرض های زیر  1( بهای تمام شده کاالی فروش رفته و  2( موجودی کاالی پایان دوره را محاسبه   الف( 

ج( میانگین ب( فایفو    کنید: الف( الیفو   
نتایج حاصل از سه روش فوق را مقایسه کنید.  ب( 

م9-4   ش��رکت اطلس عملیات خود را در تاریخ 1 مرداد 1391 آغاز کرده اس��ت و از سیستم ثبت دائمی موجودی ها 
استفاده می کند. در طول مرداد رویدادهای مالی زیر رخ داده است:

 تاریختعدادبهایهرواحد        تعدادفروش

1 مرداد              7   1,500,000         
4 مرداد                                                            4

8 مرداد       8    1,700,000                                
   12 مرداد                     5    

15 مرداد       6     1,850,000                
20 مرداد                         3
25 مرداد                 4

خواستهها
ارزش موجودی کاال را با استفاده از سه روش فایفو ، الیفو و میانگین متحرک محاسبه کنید.  الف( 

کدام روش بیش ترین )کمترین( ارزش را برای موجودی کاال محاسبه می کنند؟  ب( 
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خرداد       اردیبهشت   
2,500,000,000            3,000,000,000 فروش خالص   
1,910,000,000            1,978,000,000 خرید خالص   

40,000,000         29,000,000 هزینه حمل   
132,000,000         45,000,000 موجودی ابتدای دوره  

132,000,000      ؟ موجودی انتهای دوره  

تمامی کاالی فروشگاه تحت پوشش بیمه آتش سوزی بوده است. برای شرکت بیمه گزارشی تهیه کنید که مبلغ و نحوه 
محاسبه کاالی خسارت دیده را نشان دهد.

خواستهها
نسبت حاشیه سود ناخالص را برای اردیبهشت محاسبه کنید.  الف( 

با استفاده از نسبت حاشیه سود ناخالص اردیبهشت ماه، کل موجودی کاالی خردادماه و موجودی کاالی سوخته   ب( 
شده را محاسبه کنید.

م11-4   فروش��گاه زنجیره ای ش��هروند از روش خرده فروش��ی برای برآورد موجودی های پایان دوره خود اس��تفاده 
می کند. اطاعات زیر برای دو بخش این فروشگاه در تاریخ 1 آبان 1391 در دست رس است:

در تاریخ 29 اسفند، کاالی خود را به قیمت خرده فروشی، شمارش کرد. ارزش خرده فروشی واقعی موجودی های بخش 
کاالهای ورزشی 95,000 ریال و بخش جواهرآالت و تزئینی، 44,000 ریال است.

خواستهها
بهای تمام شده موجودی کاالی پایان دوره هر دو بخش را در تاریخ 30 آبان با استفاده از روش خرده فروشی تعیین کنید.  الف( 
بهای تمام ش��ده موجودی کاالی پایان دوره هر دو بخش را در تاریخ 29 اس��فند، با فرض نسبت بهای تمام شده به    ب( 

قیمت خرده فروشی 60 درصد برای بخش کاالی ورزشی و 64 درصد برای بخش جواهرآالت و تزئینی محاسبه کنید. 

جواهرآالت و تزئینی کاالهای ورزشی               

قیمت خرده فروشی بهای تمام شده   قیمت خرده فروشی   بهای تمام شده     
فروش خالص        1,000,000             1,160,000
1,158,000        741,000   1,066,000      675,000 خریدها  
)20,000(         )12,000(   )40,000(      )26,000( برگشت از خرید  

   )2,440(      )12,360( تخفیفات خرید  
هزینه حمل    9,000        14,000

62,000            39,440 موجودی ابتدای دوره  47,360      74,000  

م10-4   فروشگاه صابری در تاریخ 25 خرداد، 1391، 70 درصد موجودی های خود را در اثر آتش سوزی از دست 
داد، اطالعات زیر از دفاتر حسابداری فروشگاه استخراج شده است:
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