
امروزه تمامي شركت ها در بازارهايي با رقابت بسيار فشرده سعي در جلب رضايت مشتريان خود 
باشند. در  بازار رقابتی داشته  با عرضۀ محصوالت خود نقش مؤثرتری در  اين رهگذر  تا در  دارند 
اين راستا عالوه بر فعاليت هاي گسترده در راستاي بهبود كيفيت محصوالت، ارائه خدمات پس از 
فروش نيز امري اجتناب ناپذير و ضروري است.خدماتي كه شركت هاي امروزی با پرداخت هزينه هاي 

قابل توجه، مسئوليت ارائه آنها را بر عهده مي گيرند.
با توجه به پيچيدگي شرايط ارائه اين خدمات و لزوم توجه در دقت و صحت اجرای آنها ، استفاده 
ضروري  بسيار  گارانتي،  خدمات  يعني  آن  نوع خاص  باالخص  خدمات  اين  اجرايي  از دستورالعمل 
است. شركت ها بر پايه اين تعريف مسئوليت رفع هرگونه ايراد ناشي از كيفيت نامطلوب مواد اوليه، 
توليد و خرابی محصوالت را با توجه به شرايط و ضوابط مندرج در ضمانت نامه ها بر عهده مي گيرند.

فصل 4

ثبت هزينه های خدمات پس از فروش

شماره سند:                                                 شركت قروه                            شماره صفحه دفتر روزنامه:
تاريخ سند:                                                سند حسابداری                                  تعداد ضمائم:

بستانکار )ريال(بدهکار) ريال(مبلغ جزءشرحكد حسابرديف

×××××هزینه تضمین محصول

××××             موجودی نقد/ موجودی قطعات

جمع:

شرح سند: بابت هزینۀ خدمات پس از فروش

تنظیم کننده:                                تأیید کننده:                               تصویب کننده:
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َِّذيَن آَمُنواْ أَْوُفواْ بِالُْعُقوِد  يَا أَيَُّها ال

ای کسانى که ایمان آورده اید به قراردادهای]خود[ وفا کنید.

                                                                                                                                                                                         )سورۀ مائده، آيه 1( 

مقدمه   

هدف از بیان مطالب و مفاهیم این فصل آشنایى با وظایف و رفتارهای حسابداران نسبت به هزینه های خدمات 
پس از فروش مى باشد.

  آیا مى دانید خدمات پس از فروش شامل چه مواردی است؟ 
  آیا مى دانید برای ثبت هزینه های خدمات پس از فروش چه مستندات و مدارکى مورد نیاز است؟

   آیا مى دانید ذخیره تضمین خدمات پس از فروش چگونه برآورد و تعدیل مى شود؟ 
  آیا مى دانید که قوانین مالیاتى با ذخیره تضمین خدمات پس از فروش چگونه برخورد مى کند؟

استاندارد عملكرد
 ثبت اسناد هزينه خدمات پس از فروش بر اساس مدارک و مستندات مثبته و آيين نامه های 

داخلی و قوانين مالياتی

شايستگی  هايی كه در اين فصل كسب می كنيد:
1 كنترل مستندات هزينه های خدمات پس از فروش

2 صدور سند حسابداری هزينه های خدمات پس از فروش
3 محاسبۀ ذخيرۀ تضمين خدمات پس از فروش

4 صدور سند ذخيرۀ تضمين خدمات پس از فروش و تعديالت آن
5 آشنايی با مواد و تبصره های مالياتی مربوط به هزينه و ذخيرۀ تضمين خدمات پس 

از فروش
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خدمات پس از فروش و انواع آن   

از مرغوبیت کاالی خود و همچنین جلب مشتریان  فروشندگان کاال به منظور آگاه کردن مشتریان  معموالً 
راه اندازی و تعمیر و  از فروش مانند  تا مدت معینى خدمات پس  بیشتر ، به خریداران تضمین مى دهند که 
تعویض قطعات یدکى کاالی فروخته شده را بدون اخذ مبلغى از خریدار برعهده بگیرند هر چند ممکن است 
فرایند فروش کاال تقریباً کامل شده باشد اما گاهى اوقات بعد از مقطع فروش نیز هزینه هایى در خصوص 
کاالی فروش رفته انجام مى شود از جمله مهم ترین این هزینه ها ، هزینۀ تضمین کاالست، که عموماً در قالب 

گارانتى و وارانتى به مشتریان ارائه مى گردد .

به فعالیت را  از فروش کاال چه خدماتى  بیشتر مشتریان، پس  برای رضایت هر چه  فروشندگان  نظر شما  به 
. کنید  بیان  را  مورد  ارائه مى دهند؟ چند  خریداران 

1  تعویض قطعات و تعمیرات کاال به طور رایگان؛ 
 ..................................................................................................................................................................................  2
 ..................................................................................................................................................................................  3
..................................................................................................................................................................................  4
..................................................................................................................................................................................  5
.................................................................................................................................................................................. 6

آیا تاکنون محصولى را خریداری نموده اید که گارانتى داشته باشد؟ چند مورد از مزایای گارانتى را نام فعالیت
ببرید.

گارانتی:
اصطالح گارانتى عهدی است میان دو شخص که در شرایط خاص عملى خواهد شد، به عنوان مثال وقتى 
شخصى مى خواهد از بانک وام بگیرد، نیاز به یک ضامن دارد که در صورت عدم پرداخت تعهدات توسط 
فروش  و  در خرید  بیشتر  )گارانتى(  لغت ضمانت  امروزه  است،  تعهدات  به جبران  ملزم  وام گیرنده، ضامن 
اگر  که  مى دهند  گارانتى  یا  ضمانت  مصرف کننده   به  تولیدکنندگان،  معموالً  و  مى رود  به کار  معامالت  و 
محصوالتشان تا مدت زمان مشخصى کاماًل مطابق با شرایط قرارداد ضمانت، کار نکرد وجه پرداخت شده 
اطمینان  نوعى  واقع  در  گارانتى  مى شود،  تعمیر  و  تعویض  رایگان  به طور  محصول  یا  مى دهد  برگشت  را 
اگر  تبلیغات آمده و  با مشخصاتى است که در  برای مصرف کننده است که محصول خریداری شده مطابق 

تعمیرکند. و  تعویض  یا  بگیرد  را پس  آن  است  نبود، شرکت حاضر  راضى  مصرف کننده 

وارانتی:
تمامي خدماتي که در دورۀ گارانتي به مشتري داده مى شود در دورۀ وارانتي نیز وجود دارد و  تفاوت آن با 
گارانتي آن است که در دورۀ وارانتي، هزینۀ خدمات انجام شده توسط مشتري پرداخت مى شود و در ازاي 
آن مشتري مى تواند از فضاي تعمیرگاه، ابزار مخصوص و دانش فني موجود در شرکت استفاده نماید، کارت 

طالیى خودروها نمونه ای از این نوع خدمات است.
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جوايز و كاال برگ ها )كوپن ها(:
 فروشندگان و تولیدکنندگان، اغلب در مقابل کاالبرگ ها، برچسب ها، یا ظرف خالى کاالهای خریداری شدۀ 
خود، وجه نقد یا کاال اعطا مى کنند، برای مثال، ممکن است شرکتى اعالم کند که در ازای برگشت تعداد 
مشخصى از جعبه های خالى محصوالت جوایزی اعطا مى نماید، و یا اینکه شرکت های شوینده و پاک کننده، 

داخل بسته محصوالت خود کاالبرگ جوایزی را برای مشتریان در نظر مى گیرند.

مستندات مربوط به هزينه های خدمات پس از فروش

چند مورد از ضمانت نامه های خدمات پس از فروش کاال را تهیه، و آنها را با هم مقایسه کنید، آنگاه وجوه فعالیت
اشتراک و تمایز ضمانت نامه ها را با هم کالسى های خود مورد بحث قرار دهید.

اغلب محصوالت و بسیاری از خدمات ، با تضمین یا ضمانت نامه هایى همراه اند تا نشان دهند که محصول عاری از 
هر گونه عیب و نقص است ، معموالً تضمین یا ضمانت نامه برای دوره محدودی )مثاًل 90 روز ، یکسال یا دو سال( 
اعتبار دارد و در این مدت است که فروشنده یا تولید کننده بدون دریافت وجه، مبادرت به تعمیر یا تعویض 
محصول مى کند و یا اینکه به برگشت بخشى از قیمت فروش ، تمام آن و یا حتى بیش از آن )مثاًل در حالتى که 
فروشنده اعالم کرده باشد دو برابر مبلغ فروش را پس خواهد داد( مبادرت مى کند ، شیوه، میزان و زمان ارائه 
خدمات به محتوای قرارداد ضمانت نامه بستگى دارد، در حقیقت مطابق با مفاد و مواردی که در ضمانت نامه آمده 

است، فروشنده یا تولید کننده باید از بابت کاالی فروش رفته به مشتریان خود خدمات ارائه دهند .

سند گارانتی: 
 فرم، کارت،برچسب یا برگه ای است مرتبط با دارایى تحصیل شده که نحوه و شرایط ارتباط بین خریدار و 
فروشنده بعد از فروش و در طى دوره استفاده توسط خریدار را نشان مى دهد، با اعطای این سند، بخشى از 
خطرات ناشى از عیب و نقص احتمالى، نزد فروشنده باقى مى ماند و به خریدار منتقل نمى شود، در خریدهای 
کشور  در  قانونى  واردکنندگان  به عنوان  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت  طرف  از  که  شرکت هایى  خارجى، 
فعالیت مى کنند و اسامى آنها در سایت این وزارتخانه ذکر شده باید گارانتى و خدمات پس از فروش نیز ارائه 
کنند بنابراین گارانتى این گونه شرکت ها، گارانتى معتبر محسوب مى شود؛ به این ترتیب مشتریان مى توانند 

گارانتى های معتبر را از نامعتبر شناسایى کنند.
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آیین نامۀ خدمات پس از فروش  

این آیین نامه حاوی دستورالعمل ها و شیوه های خاصى است که به منظور هماهنگى و یکسان سازی و جهت 
تدوین  گارانتى  و  فروش  از  پس  خدمات  امور  در  مخصوصاً  شرکت،  عملیاتى  روش های  نمودن  استاندارد 

این آیین نامه به شرح زیر است: از مفاهیم واصطالحات  مى گردد، برخى 
خدمات پس از فروش: عبارت است از خدمات پس از فروش یک محصول از قبیل ضمانت، تعهد، )پشتیبانى 

خدمات، تعمیرات و تأمین قطعات استاندارد( که کارکرد مطلوب محصول را تضمین مى کند.
کیفى  و  این دستورالعمل شامل شرایط کمى  از فروش:  دستورالعمل، شرايط و ضوابط خدمات پس 

ارزیابى قرار مى گیرد. بازرسى و  از فروش است که در فواصل زمانى تعیین شده مورد  خدمات پس 
تضمين يا ضمانت: به مجموعه خدمات تعهد شده اعم از تأمین قطعات، خدمات فنى استاندارد و یا تعویض 
اعالم شده از طرف عرضه کننده به مصرف کننده مطابق مفاد این آیین نامه گفته مى شود که در یک دوره زمانى 

به طور رایگان از سوی عرضه کننده محصول تأمین مى گردد.
ضمانت نامه: سندی است که در زمان عرضه محصول تحویل مصرف کننده مى شود و شامل تعهدات دوران ضمانت 

است در ضمانت نامه آن بخش از قطعات مصرفى و استهالکى که مشمول ضمانت نمى شوند ذکر مى گردد.
خدمات تعهد شده: به مجموعه خدماتى شامل تعمیرات،  تأمین لوازم، پشتیبانى خدمات و حق الزحمه هایى 

گفته مى شود که اجرای آن در یک دورۀ زمانى مشخص از سوی عرضه کننده تعهد مى گردد.
فروشنده در دوره گارانتى، متعهد است بدون قید وشرط و هزینه ، نسبت به جایگزیني کاالهاي معیوبي که 
معایب آن ناشي از رعایت نکردن مشخصات فني و یا به کار بردن مواداولیه )مصالح( نامرغـوب باشد در مدتى 
که خریدار)حسب نوع کاال( تعیین مى نماید، اقدام و خسارات وارده راجبران نماید، چنانچه فروشنده دراین 
زمینه به تعهدات خود عمل ننماید خریدارحق دارد نسبت به رفع عیب اقدام و هزینه هاي مربوطه را از محل 

مطالبات و تضمین فروشنده کسر و یا از طریق مراجع قانونى ذي صالح، تحصیل کند.  
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ارزشیابی      

شاخص های مورد ارزيابی رديف
نظر هنرآموزخودارزيابی هنرجو

ناموفقموفقناموفقموفق

حضور به موقع در کالس و کارگاه آموزشى و رعایت نظم و انضباط1

همراه داشتن وسایل آموزشى شخصى )کتاب، دفتر، ماشین حساب و...(2

شرکت فعال در بحث های گروهى و مسئولیت پذیری و درستکاری3

پاسخ صحیح به سؤاالت مطرح شده در کالس و استدالل آنها4

ارائه نتیجه گیری صحیح و مستندسازی5

تعریف خدمات پس از فروش 6

تعریف آیین نامۀ خدمات پس از فروش7

توانایى کنترل مستندات هزینۀ خدمات پس از فروش8

تعریف انواع خدمات پس از فروش 9

توانایى تطبیق خدمات پس از فروش با ُمفاد ضمانت نامه ها10
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حسابداری هزینه های خدمات پس از فروش  

در هنگام ارائه خدمات پس از فروش به علت وجود عیب و نقص درمحصول یا مطابق با قرارداد فروش،چه فعالیت
حساب هایى بدهکار و چه حساب هایى بستانکار مى شوند؟ در این باره بحث کنید.

امروزه اکثر واحدهای تجاری محصوالت خود را با تضمین به فروش مى رسانند، دوره تضمین ممکن است 
 بیش از یک دورۀ مالى باشد، به دو روش مى توان هزینه های تضمین و خدمات پس از فروش را ثبت کرد.

1  روش واقعی )مبنای نقدی( 
طبق این روش، هزینۀ تضمین محصول در دورۀ انجام دادن خدمات مربوط به تضمین، شناسایى مى شود، و 
در مواردی ممکن است خدمات ضمانتى در دورۀ فروش انجام نگیرد و در دوره دیگری تحقق پیدا کند که 

این باعث مى شود اصل تطابق رعایت نگردد .
» هزینه های هر دوره باید با درآمدهای همان دوره مطابقت داده شوند«.

اگر دورۀ ضمانت محصول کوتاه باشد و هزینه آن را نتوان به نحو معقولى برآورد کرد و یا اینکه هزینه تضمین 
و  تحقق، شناسایى  زمان  در  را  هزینه  و  کرد  استفاده  روش  این  از  مى توان  باشد  نداشته  اهمیت چندانى 
ثبت نمود به این معنى که در زمان انجام خدمات، هزینه تضمین بدهکار و موجودی نقد یا موجودی کاال 

)موجودی قطعات( و یا … بستانکار مى شود.

صدور سند هزينه های خدمات پس از فروش )روش نقدی(

شماره سند:                                                     شركت قروه                                       شماره صفحه دفتر روزنامه:
تاريخ سند:                                                    سند حسابداری                                   تعداد ضمائم:

بستانکار )ريال(بدهکار )ريال(مبلغ جزءشرحكد حسابرديف

×××××هزینه تضمین محصول

×××××                 موجودی نقد / موجودی قطعات ....

جمع:

شرح سند: بابت هزینۀ خدمات پس از فروش 

تنظیم کننده:                                           تأیید کننده:                                       تصویب کننده:



202

کار عملی 1  
در  این شرکت  اگر  مى کند  شناسایى  ارائه خدمات  زمان  در  را  تضمین محصوالت  هزینه  شرکت »سنقر« 
تاریخ 1395/2/10 محصوالتى را به ارزش 50،000،000 ریال فروخته باشد و در تاریخ 1395/10/15 به 
علت وجود عیب و نقص در محصول، دو قطعه به ارزش هر کدام 400،000 ریال تعویض گردد و دستمزد 

تعمیرکار 200،000 ریال باشد، در این حالت سند حسابداری آن را صادر نمایید.

2  روش ذخيره گيری )مبنای تعهدی(

آیا امکان دارد به کاالیى که طى یک دوره مالى فروخته شده است، در دوره مالى بعد خدمات پس از فعالیت
فروش ارائه گردد؟

طبق اصل تطابق اگر درآمد فروش کاالیى در یک دوره شناسایى شود ............. مرتبط با آن کاال نیز باید فعالیت
در همان دوره شناسایى گردد.

با توجه به اینکه هزینه های هر دوره باید از درآمدهای همان دوره کسر شود )اصل تطابق(، انتظار مى رود 
هزینه های تضمین محصول در دوره ای که کاال به فروش رفته است در نظر گرفته شود اما در عمل ممکن 
است انجام خدمات تضمین کاال، در دوره ای بعد از فروش آن رخ دهد؛ بنابراین شرکت ها هر سال بر مبنای 
تجارب گذشته، هزینه تضمین محصوالت فروش رفته را برآورد مى کنند و به عنوان بدهى مربوط به ارائه 
خدمات در آینده در بستانکار حساب »ذخیره تضمین محصول« ثبت مى نمایند در زمان ارائه خدمات، ذخیره 
تضمین محصول بدهکار و حساب موجودی نقد یا موجودی کاال و یا …… بستانکار مى شود، این روش با اصل 

تطابق و مبنای تعهدی سازگاری دارد.

بدهى ناشى از تضمین محصول، در زمان فروش ایجاد مى شود. این بدهى را مى توان در زمان فروش کاال 
یا در پایان دوره مالى به صورت یکجا، ثبت نمود.

نکته

ذخیره، نوعى بدهى است بازمان تسویه و مبلغ نامشخص، که تفاوت آن با حساب های پرداختنى تجاری 
با توجه به صورتحساب، و زمان پرداخت آن نیز از  این است که مبلغ حساب های پرداختنى تجاری، 

طریق توافق با فروشنده مشخص مى گردد.

نکته

فروشنده باید بر اساس تجارب گذشته، بدهى مرتبط با کل فروش )ذخیره( را برای یک دوره مالى برآورد 
کند؛ و در پایان هر دوره بر اساس مدت زمان منقضى شدۀ خدمات پس از فروش، ذخیره  تضمین خدمات را 

تعدیل نماید.
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ارزشیابی      

شاخص های مورد ارزيابی رديف
نظر هنرآموزخودارزيابی هنرجو

ناموفقموفقناموفقموفق

حضور به موقع در کالس و کارگاه آموزشى و رعایت نظم و انضباط1

همراه داشتن وسایل آموزشى شخصى )کتاب، دفتر، ماشین حساب و...(2

شرکت فعال در بحث های گروهى و مسئولیت پذیری و درستکاری3

پاسخ صحیح به سؤاالت مطرح شده در کالس و استدالل آنها4

ارائه نتیجه گیری صحیح و مستندسازی5

تعریف ذخیره بر اساس استانداردهای حسابداری6

تعریف اصل تطابق هزینه با درآمد7

توانایى کنترل اسناد و مدارک مثبته مربوط به هزینه خدمات پس از 8
فروش

آشنایى با روش های ثبت و نگهداری هزینه خدمات پس از فروش 9

توانایى صدور اسناد حسابداری هزینه خدمات پس از فروش به روش 10
نقدی
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 روش های برآورد ذخیرۀ تضمین خدمات پس از فروش   

1  روش »درصدی از درآمد فروش« 
در شرایط عادی، تعیین هزینه تضمین فروشنده و بدهى مربوط به یک قلم خاص فروخته شده، امکان پذیر 
نیست با این وجود فروشنده بر مبنای تجارب گذشته، مى تواند بدهى مرتبط با کل فروش در یک دوره مثال 

یک ماهه یا یک ساله را برآورد نماید .

درصد مشخص )که بر اساس تجربه به دست آمده است( × درآمد فروش طى دوره = ذخیره تضمین

مثال :
شرکت »تبریز« محصوالت خود را در برابر عیب و نقص احتمالى به مدت یکسال بعد از فروش تضمین 
مى کند بر اساس تجربه قبلى، هزینه تضمین%5 مبلغ کل فروش ها بوده، فروش سال 1395، 5،000،000 
ریال و مبلغ پرداختى طى سال بابت تضمین محصوالت، 100،000ریال است، بافرض آنکه شرکت بدهى 

تضمین را در پایان دوره ثبت مى کند، بدهى برآوردی )ذخیره تضمین( را محاسبه کنید.
5،000،000 ×  5% = 250،000 کل هزینه تضمین برآوردی 

        250،000 -100،000 = 150،000 ذخیره تضمین محصول 

کار عملی 2   
 1395 سال  در  دارد،  اشتغال  آب  تصفیه  دستگاه های  فروش  و  تولید  فعالیت  به  که  »کردستان«  شرکت 

است: داشته  را  زیر  فروش های 
95/2/15 فروش نقدی 10 دستگاه تصفیه آب به قیمت هر دستگاه 3،000 ریال؛ 

95/5/20 فروش 5 دستگاه تصفیه آب به قیمت هر دستگاه 4،000ریال به طور نقد؛ 
95/8/30 فروش 20 دستگاه تصفیه آب به قیمت هر دستگاه 3،500 ریال به طور نسیه؛ 

95/11/15 فروش 10 دستگاه تصفیه آب به قیمت هر دستگاه 4،500 ریال به طور نقدی؛ 
بر اساس تجربیات گذشته این شرکت، هزینه تضمین، 2 درصد درآمد فروش است، 

مطلوب است:
 محاسبه بدهى برآوردی سال 1396 جهت هزینه تضمین محصول )ذخیرۀ تضمین محصول(

2  روش »درصدی از تعداد فروش«
در این روش، واحد تجاری بر اساس تجربه، تعداد واحدهایى که برای تعمیر یا رفع نواقص مراجعه مى کنند 
را برآورد نموده و سپس این تعداد را در مبلغ الزم جهت رفع عیب و نقص ضرب مى کند و ذخیرۀ تضمین 

محصول الزم برای دوره آتى را مشخص مى نماید.
مثال :

شرکت »همدان« تجهیزات تولیدی خود را با تضمین یکساله به مبلغ هر دستگاه 8 میلیون ریال به فروش 
مى رساند تجربۀ قبلى نشان داده است که، 5 درصد از دستگاه های فروخته شده جهت تعویض و تعمیر رایگان 
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متوسط  به طور  تضمین  مدت  در  تجهیزات  دستگاه  هر  نگهداری  هزینه  است،  شده  بازگردانده  شرکت  به 
100 ریال است، در طى سال 1395 از تعداد 40،000 دستگاه تجهیزات فروخته شده، تعداد 500 دستگاه 

برای تعمیر و تعویض برگشت شده است.
مطلوب است: 

محاسبه بدهى برآوردی سال 1396 جهت هزینه تضمین محصول )ذخیره تضمین محصول(
دستگاه هایى که انتظار مى رود برای تضمین مراجعه کنند           2،000= 5%  ×40،000
دستگاه های مشمول ضمانت در دوره آتى                                 1،500 =500 - 2،000
ذخیره تضمین الزم                                                   150،000 = 100 × 1،500

3  روش »تجزيه سنی فروش های طی دوره«
در این روش، تاریخ فروش محصوالت و دوره تضمین مشخص مى شود سپس مبلغ فروش درنسبت مدت 
زمان باقیمانده از دوره تضمین )گارانتى( به کل دوره تضمین ضرب مى گردد و عدد حاصل را در درصدی که 
با تجربۀ سنوات قبل از مراجعه جهت تعمیر و تعویض محصوالت به دست آمده است ضرب کرده و ذخیره 

الزم برآورد مى شود.

× مبلغ فروش ( = ذخیرۀ تضمین محصول
مدت زمان باقیمانده از دوره تضمین

ـ           ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دوره تضمین

درصد مشخص بر   اساس تجربه ×  )

مثال:
ماه(   18( شرکت  محصوالت  است:  زیر  شرح  به   1395 و   1394 سال های  در  »پاوه«  شرکت  فروش های 

دارد:  فروش  از  پس  خدمات  ضمانت نامه 
94/5/15، فروش 5 واحد محصول، از قرار هر واحد 5،500 ریال و دریافت چک شماره 1537 بانک ملى؛ 

94/10/1، فروش 12 واحدمحصول، از قرار هر واحد 5،000 ریال نسیه؛
95/7/1، فروش 10 واحد محصول، از قرار هر واحد 6،000 ریال نقدی؛

95/9/1، فروش 5 واحد محصول، ازقرار هرواحد 9،000 ریال نقدی؛

از مبلغ فروش را با در نظر گرفتن دوره گارانتى 
 

1
10

مدیریت این شرکت بر اساس تجربیات سنوات گذشته  
منقضى نشده )سپری نشده( بعنوان ذخیره تضمین محصول لحاظ مى کند، مطلوب است: محاسبه ذخیره 

تضمین محصول در تاریخ 1395/12/29

حل:
شده،  تمام  آنها  دورۀ ضمانت   1395/11/15 تاریخ  در  که   1394/5/15 تاریخ  در  شده  فروخته  محصوالت 

نمى گیریم. نظر  در  آنها  برای  ذخیره ای  بنا براین 
آنها  از دورۀ ضمانت  پانزده ماه  تاریخ 1395/12/29  تا  تاریخ 1394/10/1 که  محصوالت فروخته شده در 

سپری شده و 3 ماه باقیمانده                                     60،000 = 5،000       × 12

)60،000 × 3
18

( × 1
10

= 1،000 ذخیره الزم برای این محصوالت 
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محصوالت فروخته شده در تاریخ 1395/7/1 که تا تاریخ 1395/12/29 شش ماه از دورۀ ضمانت آنها سپری 
شده و 12 ماه باقیمانده  60،000 =6،000× 10

)60،000 × 12
18

(× 1
10

= 4،000 ذخیره الزم برای این محصوالت 

محصوالت فروخته شده در تاریخ 1395/9/1 که تا تاریخ 1395/12/29 چهار ماه از دورۀ ضمانت آنها سپری 
شده و 14 ماه باقیمانده                                        45،000 =9،000× 5

)45،000 × 14
18

(× 1
10

ذخیره الزم برای این محصوالت                               3،500=

کل ذخیره الزم در تاریخ 1395/12/29          8،500 = )3،500  + 4،000  + 1،000(

کار عملی 3  

فروش های شرکت »بیجار« در سال های 1395 و 1396 به شرح زیر است. محصوالت شرکت دو سال )24 ماه( 
ضمانت نامه خدمات پس از فروش دارد.

95/3/1  فروش نقدی 10 واحد محصول از قرار هر واحد 6،000 ریال 
95/10/1  فروش 20 واحد محصول ازقرار هر واحد 9،000 ریال و دریافت چک شماره 15820 بانک مسکن

96/3/30 فروش 8 واحد محصول از قرار هر واحد7،500  نسیه 
96/9/1 فروش 2 واحد محصول از قرار هر واحد 9،000 ریال به طور نسیه 

با در نظر گرفتن دوره  را  از مبلغ فروش  بر اساس تجربیات سنوات گذشته 5 درصد  این شرکت  مدیریت 
گارانتى منقضى نشده )سپری نشده( به عنوان ذخیره تضمین محصول لحاظ مى کند، مطلوب است: محاسبه 

تاریخ 1396/12/29 ذخیره تضمین محصول در 
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ارزشیابی      

شاخص های مورد ارزيابی رديف
نظر هنرآموزخودارزيابی هنرجو

ناموفقموفقناموفقموفق

حضور به موقع در کالس و کارگاه آموزشى و رعایت نظم و انضباط1

همراه داشتن وسایل آموزشى شخصى )کتاب، دفتر، ماشین حساب و...(2

شرکت فعال در بحث های گروهى و مسئولیت پذیری و درستکاری3

پاسخ صحیح به سؤاالت مطرح شده در کالس و استدالل آنها4

ارائه نتیجه گیری صحیح و مستندسازی5

تعریف ذخیره خدمات پس از فروش6

تعریف انواع روش های برآورد ذخیره خدمات پس از فروش 7

توانایى کنترل اسناد و مدارک مثبته مربوط به فروش کاال8

توانایى برآورد ذخیره خدمات پس از فروش9

توانایى تجزیه و تفکیک فروش محصوالت براساس مدت زمانى که از 10
تاریخ گارانتى آنها سپری شده است
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ثبت های حسابداری در روش ذخیره گیری   

ثبت های الزم در این روش به شرح زیر خواهد بود: 
در پایان دورۀ مالى از بابت تعهداتى )مربوط به محصوالت فروخته شده( که امکان دارد در سنوات آتى شرکت 

با آنها مواجه شود، ذخیره ای برآورد شده و به شرح زیر ثبت مى گردد.

صدورسند ذخيره تضمين محصول

شماره سند:                                                     شركت دهگالن                                  شماره صفحه دفتر روزنامه:
تاريخ سند:  13X1/12/29                                سند حسابداری                                 تعداد ضمائم:

بستانکار)ريال(بدهکار)ريال(مبلغ جزءشرحكد حسابرديف

×××××هزینه تضمین محصول

×××××                 ذخیرۀ تضمین محصول

جمع:

شرح سند: بابت برآورد ذخیره تضمین محصوالت فروخته شده

تنظیم کننده:                                           تأیید کننده:                                       تصویب کننده:

ضمن بازدید از یک واحد اقتصادی فعال، نحوۀ عملکرد آنها را در مورد هزینه های خدمات پس از فروش فعالیت
برای هم کالسى های خود تشریح کنید.

شرکت ایالم تولید کننده دستگاه های چاپ است که محصوالت خود را با ضمانت 2 ساله در مقابل جبران فعالیت
نقایص کمى و کیفى محصوالت به فروش مى رساند؛ در این شرکت به شناسایى ذخیره پایان هر سال 

نیاز است؟ 
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در هنگام ارائه خدمات پس ازفروش سند حسابداری زیر صادر مى گردد.
صدورسند هزينه تضمين محصول

شماره سند:                                               شركت دهگالن                                       شماره صفحه دفتر روزنامه:
تاريخ سند:X 2 13                                سند حسابداری                                      تعداد ضمائم:

بستانکار)ريال(بدهکار)ريال(مبلغ جزءشرحكد حسابرديف

×××××ذخیرۀ تضمین محصول

×××××              دستمزد پرداختنى / موجودی قطعات ....

جمع:

شرح سند: بابت ارائه خدمات از محل تضمین

تنظیم کننده:                                           تأیید کننده:                                       تصویب کننده:
مثال:

فروش خالص مؤسسه »خلیج فارس« در سال مالى منتهى به 1395/12/29 مبلغ 210،000،000ریال 
مى باشد مؤسسه متعهد است که خدمات پس از فروش را به مدت 6 ماه از تاریخ فروش رایگان انجام دهد 
 5
7

و بر همین مبنا، قراردادی با بنگاه خدمات فنى دماوند منعقد کرده است، به نظر مى رسد که تعهدات 
کاالی فروش رفته مشمول تعهد خدمات  2

7
کاالی فروش رفته به علت انقضای مدت، تمام شده باشد و فقط

پس از فروش  باشد طبق تجربیات قبلى، هزینه خدمات پس از فروش 2 در هزار فروش خالص است. 
مطلوب است:  

الف( محاسبه و ثبت ذخیره تضمین محصول در 1395/12/29؛ 
محصوالت  تضمین  )نقدی(  هزینه های   1396 سال  صورتى که  در  روزنامه،  دفتر  در  الزم  ثبت های  ب( 

باشد.  ریال   120،000 قبل  سال  فروش رفته 
)210،000،000 × 2

7
( × 2

1000
حل :   ذخیره الزم در 1395/12/29                   120،000 =

شماره سند:                                               شركت خليج فارس                                 شماره صفحه دفتر روزنامه:
تاريخ سند: 1395/12/29                               سند حسابداری                                    تعداد ضمائم:

بستانکار) ريال(بدهکار) ريال(مبلغ جزءشرحكد حسابرديف

120،000هزینه تضمین محصول

120،000              ذخیرۀ تضمین محصول

جمع:

شرح سند: بابت برآورد ذخیره تضمین محصوالت فروخته شده در سال 1395

تنظیم کننده:                                           تأیید کننده:                                       تصویب کننده:
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همیشه هزینۀ ارائه خدمات پس از فروش با ذخیرۀ برآورد شده برابر نیست، امکان دارد هزینه های خدمات 
پس از فروش بیشتر یا کمتر از ذخیره منظور شده به حساب تضمین خدمات پس از فروش باشد در ادامه 

هر یک از این حالت ها تشریح مى گردد.
حالت اول: هزینه تضمین خدمات بیشتر از ذخیره تضمین برآورد شده قبلى باشد.

در این حالت هزینه های تضمین خدمات )تعویض قطعات، تعمیرات و...( بیشتر از ذخیره ای است که قباًل در 
زمان فروش کاال برآورد گردیده است، در هنگام برآورد ذخیره تضمین خدمات فروش، سند زیر تنظیم مى گردد.

شماره سند:                                                           شركت بيستون                            شماره صفحه دفتر روزنامه:
تاريخ سند:13X1/12/29                                   سند حسابداری                           تعداد ضمائم:

بستانکار)ريال(بدهکار )ريال(مبلغ جزءشرحكدحسابرديف

..............................×××××

×××××                                  ذخیره تضمین محصول 

جمع:

شرح سند: بابت برآورد دخیرۀ تضمین محصوالت  فروخته شده

تنظیم کننده:                                           تأیید کننده:                                       تصویب کننده:

در هنگام ارائه خدمات پس از فروش  ، سند حسابداری زیر تنظیم مى گردد.

شماره سند:                                                       شركت خليج فارس                           شماره صفحه دفتر روزنامه:
تاريخ سند:1396/12/29                                 سند حسابداری                               تعداد ضمائم:

 بستانکار)ريال(بدهکار)ريال(مبلغ جزءشرحكد حسابرديف

120،000ذخیرۀ تضمین محصول

120،000                                      موجودی نقد

جمع:

شرح سند: بابت ارائه خدمات پس از فروش در سال 1396

تنظیم کننده:                                           تأیید کننده:                                       تصویب کننده:

آیا امکان دارد هزینه های مربوط به خدمات پس از فروش و گارانتى، بیشتر یا کمتر از ذخیره برآورد شده فعالیت
باشد؟ توضیح دهید.
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در سال بعد که خدمات مربوط به تضمین کاال ارائه مى گردد با توجه به اینکه هزینۀ این خدمات بیشتر از 
ذخیرۀ سال قبل است سند حسابداری زیر تنظیم مى شود.

شماره سند:                                                       شركت بيستون                                  شماره صفحه دفتر روزنامه:
تاريخ سند:13X2                                        سند حسابداری                                   تعداد ضمائم:

بستانکار )ريال(بدهکار)ريال(مبلغ جزءشرحكدحسابرديف

×××××ذخیرۀ تضمین محصول

×××××هزینۀ تضمین محصول

×××××               دستمزد پرداختنى / موجودی قطعات ....

جمع:

شرح سند: بابت هزینۀ خدمات پس از فروش 

تنظیم کننده:                                           تأیید کننده:                                       تصویب کننده:

کار عملی  4  
شرکت »مریوان«  اقدام به تولید ماشین های کشاورزی مى نماید و طى سال 1395، تعداد 120 دستگاه از 
این ماشین ها را به قیمت هر دستگاه 500،000،000 ریال به فروش مى رساند، شرکت تخمین مى زند که 5 
درصد از دستگاه های فروخته شده برای خدمات پس از فروش، توسط مشتریان به شرکت برگردانده مى شوند 

و هزینۀ خدمات پس از فروش برای هر دستگاه 10،000،000 ریال برآورد گردید.

مطلوب است: 
1  صدور سند حسابداری مربوط به ذخیرۀ تضمین در 1395/12/29 

2    صدور سند هزینه های تضمین در سال 1396 در صورتى که هزینه تضمین خدمات در این سال 70،000،000 ریال 
باشد. 

حالت دوم : هزینۀ تضمین خدمات، کمتر از ذخیرۀ تضمین خدمات برآورد شده قبلى  باشد.
سند حسابداری مربوط به برآورد ذخیرۀ تضمین خدمات در این حالت نیز مشابه حالت های قبل است اما از 
آنجایى که هزینه های ارائه خدمات از ذخیره منظور شده، کمتراست، بنابراین مقداری از ذخیره باقى مانده، یا 
به عبارتى ذخیره تضمین خدمات دارای مانده بستانکار است در این حالت در پایان دوره تضمین مانده حساب 

ذخیره به حساب سود و زیان انتقال داده مى شود .

مثال:
شرکت »سقز« در سال 1395 شروع به تولید محصول جدیدی نمود. شرکت برای این نوع محصول 18 ماه 
تضمین برای هر نوع عیب و نقص در نظر گرفته است. اگر این شرکت 20 دستگاه از محصوالت خود را در 
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تاریخ 1395/5/1 به مبلغ هر دستگاه 5000،000 ریال به فروش رسانده باشد هزینه ضمانت برآوردی، 9 
درصد مبلغ فروش ساالنه با در نظر گرفتن ماه های کارکرد در دوره گارانتى است.

مطلوب است: 
الف( تعیین ذخیره تضمین محصوالت و صدور سند حسابداری مربوط به آن در تاریخ 1395/12/29

ب( صدور سند حسابداری هزینه خدمات تضمین ارائه شده در سال 1396 به مبلغ 3،500،000 ریال 

حل:
)20 × 5،000،000( × 9% = 9،000،000 کل ذخیره الزم 

9،000،000× 8
18

مدت زمان سپری شده از تاریخ فروش تا تاریخ 1395/12/29 برابر 8 ماه است 4،000،000=
9،000،000-4،000،000=  5،000،000 4،000،000 ریال از گارانتى منقضى شده، باقیمانده گارانتى 

ذخیره الزم برای سال 1396 برابر 5،000،000 ریال است.

شماره سند:                                                          شركت سقز                                  شماره صفحه دفتر روزنامه:
تاريخ سند:   1396/12/29                              سند حسابداری                              تعداد ضمائم:

بستانکار)ريال(بدهکار)ريال(مبلغ جزءشرحكدحسابرديف

5،000،000هزینۀ تضمین محصول

5،000،000                                   ذخیرۀ تضمین محصول

جمع:

شرح سند: بابت برآورد ذخیره تضمین محصول  

تنظيم كننده:                                           تأييد كننده:                                       تصويب كننده:

شماره سند:                                                          شركت سقز                                  شماره صفحه دفتر روزنامه:
تاريخ سند:   1396/12/29                              سند حسابداری                              تعداد ضمائم:

بستانکار)ريال(بدهکار)ريال(مبلغ جزءشرحكدحسابرديف

3،500،000ذخیرۀ تضمین محصول

3،500،000                                   موجودی نقد

جمع:

شرح سند: بابت ارائه خدمات تضمین محصول  

تنظيم كننده:                                           تأييد كننده:                                       تصويب كننده:
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کار عملی  5  
فروش خالص شرکت »دیواندره« در سال1395 مبلغ 2،000،000 ریال است. این شرکت خدمات پس از 
فروش را به مدت دو سال به طور رایگان انجام مى دهد و بر اساس تجربیات قبلى 15% مبلغ فروش را به عنوان 
ذخیره تضمین خدمات در سال آینده لحاظ مى کند. مانده حساب ذخیره ، قبل از برآورد ذخیره الزم برای 

سال 1396، مبلغ 50،000 ریال بستانکار است .

مطلوب است : 
صدور سند حسابداری مربوط به ذخیره تضمین در 95/12/29 

ممکن است دورۀ تضمین فراتر از یک سال باشد؛ برای مثال 15 ماه ، 18 ماه ، 24 ماه و ... ،که در این صورت 
قسمتى از تعهداتى که انتظار مى رود در سال آینده انجام گیرد؛ تحت عنوان بدهى جاری و مابقى تحت 
عنوان بدهى های غیر جاری )بلندمدت( طبقه بندی مى شود. در این حالت ثبت های الزم به شرح صفحۀ بعد 

خواهد بود.

بخشى از ذخیره ای که انتظار مى رود در سال آتى ایفا گردد به صورت بدهى جاری و بقیه به صورت بدهى 
بلند مدت طبقه بندی مى شود.

صدورسند ذخيره تضمين محصول )دوره تضمين فراتر از يکسال(

شماره سند:                                                         شركت سارال                               شماره صفحه دفتر روزنامه:
تاريخ سند:   13X1                                     سند حسابداری                               تعداد ضمائم:

بستانکار)ريال(بدهکار)ريال(مبلغ جزءشرحكد حسابرديف

×××××هزینۀ تضمین محصول

××××               ذخیرۀ تضمین محصول ـ بدهى جاری 

××××              ذخیرۀ تضمین محصول ـ بدهى بلند مدت

جمع:

شرح سند: بابت برآورد ذخیرۀ تضمین محصوالت  فروخته شده

تنظیم کننده:                                           تأیید کننده:                                       تصویب کننده:
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مثال : 
فرض کنید یک شرکت تولید کننده، چاپگر لیزری را تولید و آن را برای مدت 15 ماه تضمین مى نماید. اگر 
این شرکت محصوالت خود را در تاریخ 94/11/30 به فروش رسانده باشد و تاریخ اتمام ضمانت محصول 
ریال  دستگاه 1،600،000  هر  ارزش  به  دستگاه صفحه نمایش  بابت 10  این صورت  در  باشد،   96/2/31
انتظار مى رود بخشى از خدمات ضمانتى در سال 95 و بخشى نیز در سال 96 انجام پذیرد، بر اساس ماه های 
کارکرد مى توان گفت در سال 94 ذخیرۀ الزم بابت ضمانت محصوالت بر اساس کارکرد آنها در سال 95 
برآورد مى شود. با توجه به اینکه 2 ماه از ضمانت به سال 96 موکول شده است، بخش بدهى های جاری شامل 
ذخیرۀ ضمانت سال 95 و بخش بدهى های غیر جاری شامل ذخیرۀ ضمانت محصول برای سال 96 خواهد 
بود. میانگین هزینه ضمانت برآوردی به ازای هر دستگاه طى دوره 300،000 ریال باشد، درصورتى که مبلغ 

هزینه خدمات ارائه شده در سال 95 مبلغ 2،500،000 ریال باشد.

مطلوب است :
الف( صدور سند ذخیره تضمین محصول برای سال 1395

ب( صدور سند هزینه تضمین محصول سال 1395 

حل:
کل ذخیره الزم                                                      3،000،000 = 300،000  ×  10

3،000،000  × 1
15

مدت زمان سپری شده از ضمانت نامه تا تاریخ 1394/12/29، یک ماه    200،000 =

)200،000 ازگارانتى منقضى شده (باقیمانده گارانتى        2،800،000 = 200،000  -  3،000،000         
12 × 200،000 =  2،400،000 ذخیره الزم برای سال 1395 

ذخیره الزم برای سال 1396                                      400،000 = 200،000 × 2 
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شماره سند:                                                            شركت                                     شماره صفحه دفتر روزنامه:
تاريخ سند: 1394/12/29                              سند حسابداری                             تعداد ضمائم:

بستانکار)ريال(بدهکار )ريال(مبلغ جزءشرحكدحسابرديف

2،800،000هزینۀ تضمین محصول

2،400،000                    ذخیرۀ تضمین محصول ـ بدهى جاری 

400،000                 ذخیرۀ تضمین محصول – بدهى بلند مدت

جمع:

شرح سند: بابت برآورد ذخیرۀ تضمین محصوالت  فروخته شده

تنظیم کننده:                                           تأیید کننده:                                       تصویب کننده:

شماره سند:                                                           شركت                                      شماره صفحه دفتر روزنامه:
تاريخ سند:    XX/XX/1395                       سند حسابداری                               تعداد ضمائم:

بستانکار)ريال(بدهکار)ريال(مبلغ جزءشرحكد حسابرديف

2،400،000ذخیرۀ تضمین محصول ـ بدهى جاری

100،000 هزینۀ تضمین محصول                   

2،500،000                                         موجودی نقد        

جمع:

شرح سند: بابت ارائه خدمات تضمین محصول 

تنظیم کننده:                                           تأیید کننده:                                       تصویب کننده:

برآورد ذخیره برای اقالم کوچک و مشابه   

استفاده از برآورد در تهیه صورت های مالى امری اساسى است و صحت و درستى آن را خدشه دار نمى کند. این 
امر به ویژه در مورد ذخایری مصداق دارد که ماهیتاً نسبت به اکثر اقالم ترازنامه ابهام بیشتری دارند به جز در 
موارد بسیار نادر، واحد تجاری قادر است حالت هایى از نتایج ممکن را مشخص کند و بنابراین مى تواند برای 

برآورد ذخیره، تعهد را به گونه ای درست محاسبه نماید.
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برای تمام بدهى های برآوردی، که در تعریف ذخیره قرار مى گیرند، مبلغى که ثبت و در ترازنامه ارائه مى شود 
این  برای تسویه تعهدات الزم است.  ترازنامه  تاریخ  بود که در  از مخارجى خواهد  برآورد  بهترین  بر اساس 
مبلغ اغلب متوسط میزان تعهد نامیده مى شود که به طور عملیاتى به عنوان مبالغى تعریف مى شود که واحد 
تجاری باید در حال حاضر برای تسویۀ تعهدات واقعى یا انتقال تعهد بپردازد. برای بدهى برآوردی که شامل 
تعداد زیادی اقالم نسبتاً کوچک یا اقالم مشابه است از احتمال وقوع آنها برای محاسبه متوسط تعهد استفاده 

مى شود؛ برای مثال برای محاسبه تعهد تضمین کاال و خدمات از این روش استفاده مى شود.
مثال :

شرکت »اهواز« تولید کننده یخچال فریزر مى باشد این شرکت محصوالت خود را با ضمانت یکساله به فروش 
مى رساند شرکت در سال جاری 200 دستگاه یخچال به فروش رسانده است. برآوردهای شرکت از عیب و 

نقص محصوالت فروخته شده در سال آینده به شرح زیر است: 
    عیب اساسى : 2درصد محصوالت فروخته شده
   عیب جزئى:   5 درصد محصوالت فروخته شده 

    مابقى محصوالت فروخته شده بدون عیب و نقص 
اگر هزینه رفع عیب اساسى هر دستگاه 1،000،000 ریال و هزینه رفع عیب جزئى هر دستگاه 200،000 

ریال باشد ارزش مورد انتظار هزینۀ رفع عیب و نقص محصوالت را محاسبه کنید.
حل : 

200 ×  2% × 1،000،000 =   4،000،000 هزینه مورد انتظار عیب اساسى 
200 × 5%  × 200،000 =2،000،000 هزینه مورد انتظار عیب جزئى 

بدهی های احتمالی 
نتوان   که  در صورتى  امکان پذیراست.  برآورد،  از طریق  تضمین محصول  بدهى  مبلغ  تعیین  موارد  اکثر  در 
تعهدات مربوط به تضمین محصول را به طور قابل اعتمادی برآورد نمود این تعهدات به عنوان بدهى احتمالى 
افشا مى شود. به طور کلى واحد تجاری نباید بدهى احتمالى را شناسایى و ثبت کند بلکه باید اطالعات مربوط 
به بدهى احتمالى را در یادداشت های توضیحى همراه صورت های مالى افشا نماید؛ در صورتى که امکان خروج 

منافع اقتصادی بعید باشد، حتى افشای آن نیز ضرورت نخواهد داشت.

نحوۀ برخورد اداره ماليات با  هزينه و ذخيره خدمات پس از فروش 
)هزینه های  تضمین  هزینه های  فقط  مستقیم،  مالیات های  قانون  ماده 148  به  بند 29  الحاق  از  قبل 
روش واقعى( جزء هزینه های مورد قبول اداره مالیات بود اما پس از الحاق بند 29 به ماده 148 قانون 
مالیات های مستقیم، ذخیره مربوط به خدمات پس از فروش )گارانتى( اشخاص حقوقى، نیز مورد قبول 
اداره مالیات قرار گرفت. بنابراین حسابداران مى توانند از روش ذخیره نیز برای ثبت هزینه های تضمین 
اداره  از طرف  آنها  توسط  )گارانتى(  فروش  از  پس  بابت خدمات  شده  برآورد  ذخیره  و  کنند  استفاده  
مالیاتى مورد پذیرش قرار مى گیرد از طرفى با در نظر گرفتن ذخیره، اصل تطابق و اصل افشای حقایق 

. نیز رعایت مى گردد 
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نحوۀ نمايش حساب های ذخيره و هزينه تضمين در صورت های مالی
همانطور که اشاره شد، براساس بررسى های به عمل آمده و روش های اتخاذ شده، در پایان هر دوره مالى، 
و ذخیره تضمین محصول  به حساب های هزینه تضمین محصول  و  تعیین مى شود  میزان ذخیره تضمین 
منظور مى گردد. حساب هزینه تضمین محصول به عنوان حساب موقت، در پایان دوره مالى به خالصه سود و 
زیان انتقال مى یابد و جزء هزینه های عملیاتى »توزیع و فروش« در صورت سود و زیان منعکس مى شود، در 

زیر نحوه انعکاس هزینه تضمین محصول در صورت سود و زیان نشان داده شده است. 
مؤسسه ايران

صورت سود و زيان
برای دورۀ مالی منتهی به 1395/12/29

××××درآمد )فروش( :
)××××(کسر مى شود   : بهای تمام شده کاالی فروش رفته

××××سود ناخالص
کسر مى شود  : هزینه های عملیاتى

هزینه های توزیع و فروش : 
.................................××××
.................................××××

××××هزينه تضمين محصول
هزینه های عمومى و اداری:

)××××(جمع هزینه های عملیاتى
××××سود )زیان( خالص عملیاتى

حساب ذخیره تضمین جزء حساب های دائمى است و از یک دوره مالى به دوره مالى بعد منتقل مى شود. 
این حساب با توجه به دوره تضمین در قسمت بدهى های جاری یا بدهى های غیر جاری )بلند مدت( نمایش 

مى شود.  داده 
مؤسسه ايران

ترازنامه
13XX/12/29  در تاريخ

 دارايی های جاری :

دارايی های غير جاری:

بدهی های جاری :
ذخیره تضمین محصول
بدهی های غيرجاری :

ذخیره تضمین محصول )فراتر از یک سال( 
سرمايه:

جمع بدهی ها و سرمايه جمع دارايی ها
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کار عملی 6   

خط تولید دستگاه تقویتى شرکت »کنگاور« در مورد قطعه های خراب، ضمانت نامه 2 ساله مى دهد. باتوجه به 
تجربه گذشته، هزینه برآوردی خدمات پس از فروش برای سال آینده 8 درصد فروش های همان سال است. 

فروش خالص شرکت کنگاور در سال 1395 مبلغ 50،000،000 ریال است.
مطلوب است:

الف( تعیین ذخیره تضمین محصوالت و صدور سند حسابداری مربوط به آن در تاریخ 1395/12/29
ب( محاسبه مبلغى که شرکت باید در ترازنامه 29 اسفند 1395 به عنوان بدهى )ذخیرۀ تضمین محصول( 
گزارش نماید. با فرض آنکه حساب ذخیرۀ تضمین محصول از قبل مبلغ 1،500،000 ریال ماندۀ بستانکار 

داشته باشد.

کار عملی 7   

شرکت »کامیاران« تولیدکننده دستگاه های پمپاژ آب است. شرکت برای این نوع محصول 25 ماه تضمین 
برای هر نوع عیب و نقص در نظر گرفته است. اگر این شرکت 150 دستگاه از محصوالت خود را در تاریخ 
از فروش  باشد. هزینه خدمات پس  به فروش رسانده  ریال  مبلغ هر دستگاه 1،000،000  به   1394/6/1
برآوردی، به ازای هر دستگاه طى دوره 40،000 ریال، با در نظر گرفتن ماه های کارکرد در دوره گارانتى است 

در صورتى که مبلغ هزینه خدمات ارائه شده در سال 1395 مبلغ 3،000،000 ریال باشد.
مطلوب است:

الف( صدور سند حسابداری ذخیرۀ تضمین محصول برای سال 1395
ب( صدور سند حسابداری هزینه خدمات تضمین ارائه شده در سال 1395



ثبت هزینه های خدمات پس از فروش

219

ارزشیابی      

شاخص های مورد ارزيابی رديف
نظر هنرآموزخودارزيابی هنرجو

ناموفقموفقناموفقموفق

حضور به موقع در کالس و کارگاه آموزشى و رعایت نظم و انضباط1

همراه داشتن وسایل آموزشى شخصى )کتاب، دفتر، ماشین حساب و...(2

شرکت فعال در بحث های گروهى و مسئولیت پذیری و درستکاری3

پاسخ صحیح به سؤاالت مطرح شده در کالس و استدالل آنها4

ارائه نتیجه گیری صحیح و مستندسازی5

نحوۀ برخورد با بدهى های احتمالى6

تعریف روش های ثبت ذخیره خدمات پس از فروش 7

توانایى ثبت هزینه های خدمات پس از فروش در حالت های مختلف8

توانایى نمایش حساب های هزینه تضمین و ذخیره تضمین در صورت های 9
مالى

توانایى صدور سند حسابداری ذخیره خدمات پس از فروش 10
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َعِن االمام الّصاِدِق ـ عليه السالم ـ : اَلُْمْسِلُموَن ِعْنَد ُشُروِطِهْم ااِّل ما خالََف كتاَب اهلِل.

امام صادق علیه السالم فرمودند: مسلمانان به شروط خود وفا دارند، مگر شرطى که برخالف کتاب خدا )قرآن( 
باشد.

                                                                                                                                                                   )بحاراالنوار، ج103، ص137(

اخالق حرفه ای در کسب و کار
مردم به حق بر این باور  هستند که چون شرکت ها وموسسات با استفاده از منابع کشور به سود دست 
می یابند ، به کشور و جامعه بدهكار و مدیون هستند والزم است برای بهبود اوضاع اجتماعی تالش کنند 
و به مشتریان خود خدمات هرچه بهتری ارائه دهند که فراتر از انتظارات  آنها باشد تا از محصول راضی 

شوند و از استفادۀ آن لذت ببرند. 

بحث کنید 
یک حسابدار درارتباط با ثبت و نگهداری حساب های مربوط به خدمات پس از فروش، درمقابل خدای 

خویش، خویشتن، جامعه و محیط زیست چه مسئولیت هایی دارد؟



شرح كار:
1 کنترل مستندات هزینه هاي خدمات پس از فروش

2  تطبیق هزینه هاي خدمات پس از فروش با مصوبه خدمات پس از فروش
3  صدور سند حسابداري هزینه هاي خدمات پس از فروش

4  ثبت هزینه هاي خدمات پس از فروش
5  محاسبه ذخیره ضمانت خدمات پس از فروش

6  محاسبه ذخیره هزینه هاي خدمات پس از فروش
7 ثبت ذخیره خدمات پس از فروش 

و  قوانین  و  داخلي  آیین نامه هاي  مثبته  مستندات  و  مدارک  اساس  بر  فروش  از  پس  خدمات  هزینه  اسناد  ثبت  عملکرد:  استاندارد 
دستورالعمل هاي مالیاتي

شاخص ها:
2   تطبیق هزینه هاي خدمات پس از فروش با مصوبه خدمات پس از فروش 1  کنترل مستندات هزینه هاي خدمات پس از فروش      

4  محاسبه ذخیره خدمات پس از فروش  3   ثبت هزینه هاي خدمات پس از فروش                    
5  ثبت ذخیره هزینه هاي خدمات پس از فروش         

شرايط انجام كار و ابزار و تجهيزات:
شرايط: میز و صندلي اداري ـ ملزومات اداري ـ ماشین حساب   

ابزار و تجهيزات:کامپیوتر ـ نرم افزار مالي ـ نرم افزار اکسل ـ آیین نامه هاي داخلي خدمات پس از فروش

معيار شايستگی: 

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از 3 مرحله كاررديف
1کنترل مستندات هزینه هاي خدمات پس از فروش1
1تطبیق هزینه هاي خدمات پس از فروش2
1ثبت هزینه هاي خدمات پس از فروش3
2محاسبه ذخیره خدمات پس از فروش4
2ثبت ذخیره هزینه هاي خدمات پس از فروش5

2شايستگی های غيرفنی، ايمنی، بهداشت، توجهات زيست محيطی و نگرش
*ميانگين نمرات

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولى و کسب شایستگى، 2 مى باشد.

ارزشیابی شایستگی ثبت هزینه های خدمات پس از فروش
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