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 8 شماره بدارياستاندارد حسا

 کاال و مواد موجودي حسابداري 

 و مطالعه“حسابداري بر استانداردهاي ايمقدمه ” به استاندارد بايد با توجه اين

.شود بكار گرفته

 مقدمـه

را  تجااري از واحادااي بساياري از داراييهااي ايعمده کاال، بخش و مواد موجودي . 1

در  ااميتاي کاال اثر با و مواد موجودي و انعكاس ، ارزشيابياينداد. بنابرمي تشكيل

 دارد. تجاري واحدااي عملكرد ماليو  مالي وضعيت و ارائاه تعيين

 کاربرد دامنه

را  ماالي صاورتهايدر  کاال و مواد موجودي انعكاسو  ارزشيابي نحوهاستاندارد،  اين . 2
 گيرد:دربر نمير را کند و موارد زيمي تشريح

 اساتاندارد حساابداري شاود باه )رجوع بلندمدت پيمانهاي پيشرفت کار در جريان . الف

 (. “بلندمدت پيمانهاي حسابداري ” عنوان با 9 شماره

 .پيچيده مالي ابزارااي . ب

 يعدر صانا اقام  ايان کاه در ماواردي معادنيو  جنگلي محصوالت موجودي . ج

 ، وشودمي گيرياندازه فروش رزشا خالص به مربوط

مربوط به  غیرمولد و داراييهاي زيستي در زمان برداشت توليدات کشاورزي . د

 عناوان باا 26وع شود باه اساتاندارد حساابداري شاماره )رجفعاليت کشاوزي 

 “(.فعاليتهاي کشاورزي”

 تعاريف

 :است زير بكار رفته مشخص با معاني استاندارد در اين ذيل اصطالحات . 3

 شود کهمي اطمق داراييهايي به :کاال و مواد موجودي: 

 شود،مي نگهداري واحد تجاري عمليات عادي در روال فروش براي . الف

 فهرست



 

 قرار دارد، فرايند تولیددر  خدمات ارائاه يا محصول ساخت منظور به . ب

 و نگهاداري شاده خرياداري، خادمات ارائاه يا محصول ساخت منظور به . ج

 شود، ومي

 تجااري واحد فعاليت جهت در غيرمستقيم طور به و دارد مصرفي ماايت . د

  .شودمي مصرف

 فهرست
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 بعاد از کسار تخفيفاات فاروش بهااياز  اسات عبارت :فروش ارزش خالص( 

 از کسر: پس( حساب تسويه هب مربوط از تخفيفات قبل ولي تجاري

 ، وتكميل براوردي مخارج  . الف

 . توزيع و فروش ،بازاريابي براوردي مخارج . ب

 يا  ساختياا خريد  بايد براي که مخارجياز  است عبارت :جايگزيني بهاي 

 شود. تحمل كامالً مشابه موجودي قلم

 کاال و مواد موجودي گيرياندازه

 “فاروش ارزش خاالص و شاده تماا  بهاي اقل ” برمبناي بايد کاال و مواد موجودي . 4

 شود. گيرياندازه ،مشابه اقم  گرواهاييا  اقم  ت  ت 

 نتدوان چنانچاه شاود.مي گيريانادازه شدد تمام بهاي به، کااال و مواد موجودي . 5

 کاافي آتاي ، درآماداايداراياي اين بازيافت براي که انتظار داشت طور معقول به

، تقاضاا( در ميازان يا کاااش ، نابابيشدن خراب )مثمً درنتيجهباشد  وجود داشته

ساود و  کاال باه و مواد موجودي ارزش کااشازينه عنوانبه بازيافت غير قابل مبالغ

 و خاالص شاده تما  بهاي اقل کاال به و دموا شود. از اينرو، موجوديمنظور مي زيان

 يابد.مي انعكاس فروش ارزش

 کاال و مواد موجودي شده تمام بهاي

 و تباديل مخارج ،خريد مخارج دربرگيرنده بايد کاال و مواد موجودي شده تما  بهاي . 6

 رسااندن ، بارايودخ معمول فعاليت در جريان واحد تجاري که باشد ساير مخارجي

 .است شده متحمل آن فعلي و شرايط مكان به خدماتيا کاال 

 فهرست
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 خريد مخارج

و  حقاوق از قبيال ديگري مخارج ار گونهو  خريـد بهـاي شامل خرياد مخاارج . 7

 تخفيفاااتگاردد. مي خرياد مرباوط باه مستقيماً که است و حمل گمرکي عوارض

 شود.خرياد کسار مي بهاياز  تجااري

 در مخاارج احتسااب ، قابلمربوط احراز شرايط در صورتزير  شرح به مخارج برخي . 8

 :خريد است

 ياوزانس از ناوع اعتبااري صاورت باهکااال  و ماواد واردات مالي تأمين مخارج . الف

 نقددي صدورت بده مزبور ، وارداتموضوعه مقررات موجب به آنكه شرط به

  مجاز نباشد.

آثدار  باعنوان 16 شماره استاندارد حسابداري الزامات طبق استثنايي در شرايط . ب

 قابال افازايش از ناشاي ماورد ماالباه ريالي التفاوتهايمابه، تغییر در نرخ ارز

 آن تخصيص كهاين شرط به، (صادراتي )مثمً از شناور بهارز  رسمي نرخ ممحظه

 امكانپذير باشد. مربوط کاالي و خريد مواد آحاد بهاي به

  تبديل مخارج

 )مانندد گرددمي مربوط توليدشده اقالم بهمستقيماً  كه است مخارجي شامل تبديل مخارج . 9

 كده اسدتر( و متغي از ثابت )اعم سربار توليد شامل همچنين تبديل مخارج(. كار مستقيم 

 شود.مي واقع خدمات يا ارائه محصول به مواد اوليه تبديل براي

يابدد. مي تخصدي  محصوالت به سيستماتيك و متغير با روشي از ثابت سربار توليد اعم . 10

 تغييدر در جمدم عليرغم كه توليد است غيرمستقيم مخارجاز  بخش ، آنتوليد سربار ثابت

 تماليداات و سداختمان نگالدداري مخدارج و اسدتالال  مانند، مانددمي يد نسبتاً ثابتتول

 غيرمسدتقيم مخدارجاز  بخدش آن سربار متغير توليد. كارخانه مديريت مخارج و كارخانه

 .دستماد غيرمستقيم و مواد مانند، يابدتغيير مي توليد با تغيير جمم متناسب كه توليد است

 فهرست
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ياباد. مي تخصايص واحد تجااري فعاليت معمول ظرفيت برمبناي توليد سربار ثابت . 11

 عاادي رود در شارايطانتظار مي که است محصولي متوسط بيانگر معمول ظرفيت

 طاي (شادهريزيبرنامه و نگهداري از تعميرات توليد ناشي توقفات )با در نظر گرفتن

 تاوانتولياد مي سربار ثابت اايازينه تخصيص برايوليد شود. ، تيا فصل چند دوره

 سااح به تقريباً نزدي مزبور  ساح آنكه شرط کرد به توليد استفاده واقعي از ساح

 در تخصايص کنندهتعيين عامل داشت باشد. بايد توجه واحد تجاري فعاليت معمول

 باه مرباوط مخاارج کاه اسات ، اينفعاليت عمولم ساح توليد برمبناي سربار ثابت

از سدود  پد و  عمليااتي ازيناه عناوان به وقوع در دورهبايد  بماستفاده ظرفيت

 شود. منعكس سود و زيان در صورت ناخالص

 :درنظر داشت بايدزير را  عوامل واحد تجاري فعاليت معمول ساح تعيين جهت . 12

، واحاد تجااري مديريتو  توليدي دستگااهاي توليد مورد نظر طراحان زانمي . الف

 (،کارييا دونوبت کارينوبت ي  )مثمً سال در طول کار حاکم شرايط تحت

 ، وبعد از آن و سال بررسي تحت سال فعاليت ساح بودجه . ب

 در ساالهايو نياز  بررساي تحات در سال واحد تجاري که از تولید سطحي . ج

 .است يافته دست آن عممً به گذشته

 حاال ايان ، بااگرفات نادياده تاوانرا مي فعاليات در سااح موقت تغييرات چه اگر

 منجر شود. شده شناخته قبمً معمول تجديد نظر در آنچه بايد به مداو  تغييرات

 تماا  در بهااي ساربار خاصاي مخارج شمول عد با  اباهر در گاه که از داليلي يكي . 13

 موجاودي در ارزشايابي كارانده برخورد محافظهاتخاا   شود، لزو مي عنوان شده

 واحاد تجااري در شرايطکاال  و مواد موجودي مبلغ تعيين چنانچه. کاال است و مواد

 و ناه فاروش ارزش خاالص در تعياين الز  اطا، احتياداباش احتياط اعمال مستلز 

 ود.اشمي الااعم دهاش تما  ايااز به ار خاصياسرب ارجامخ حذف طريق از

 فهرست
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 راياود. بااد شااتولي ولامحص از ي  بيش اناامزم است د ممكناد توليادر فراين . 14

 اصلي محصول يا ي  مشترك محصوالت دارد که مصداق زماني وضعيت ، اينالامث

 ار محصول تبديل مخارج که شود. در موارديتوليد مي فرعي محصول با ي  امراه

 بااه و يكنواخاات مناقااي برمبنااايي مخااارج ، ايااننباشااد تشااخيص قاباال جداگانااه

اار  فاروش نسابي از ارزش اسات ، ممكانمثال براييابد. مي تخصيص محصوالت

 تشاخيص قابال طور جداگانه به محصوالت از فرايند توليد که ايدر مرحله محصول

 ود. در اغلاباشا استفاده تخصيص مبناي عنوان توليد، به تكميل باشد و يا در زمان

 باه محصاوالت رو ايان ايان ، ازتااس ااميت اً کماماايت فرعي والتاوارد، محصام

 محصاول شاده تماا  از بهااي شاده حاصل مبلغو  گيرياندازه فروش ارزش خالص

، آن شاده تماا  باا بهااي اصلي محصول دفتري مبلغ شود. در نتيجهکسر مي اصلي

 ندارد. ااميتي با تفاوت

 مخاارج شود کليه حاصل گردد تا اطمينانمي طراحي معموالً چنان يابيازينه روشهاي . 15

 ، مشاخصمناسب نحوي به مستقيم ساير مخارجو  کارمستقيم، يممواد مستق به مربوط

ساربار،  مخاارج شود. اما در تخصايص گرفته حساب به و يكنواخت مناقي مبنايي و بر

 قاعده ي  در انتخاب شخصي قضاوتهاي اعمال معموالً مستلز  کند کهبروز مي مسائلي

 .است مناسب

بروز کناد.  مسائلي است ، ممكنمرکزي دواير خدماتي مخارج تخصيص در امچنين . 16

 باا عملياات رابااه در باشد که خدماتي بايد ميزان مخارجي چنين تخصيص مبناي

زيار  عملياات در خادمت معموالً حسابداري دايره، مثال شود. برايمي ارائه مختلف

 :است

، توليادي و غيرمساتقيم و دستمزد مساتقيم حقوق داختپر طريق )ازتوليد  . الف

 (،توليدي واحدااي براي ادواري مالي صورتهاي خريد و تهيه کنترل

 فهرست
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 دفتر ياا کارتهااي و کنترل فروش و تحليل تجزيه طريق )از و توزيع بازاريابي . ب

 و (،فروش معين

 ، صاورتهايماديريت خاص داخلي رشهايگزا تهيه طريق )از عمومي مديريت . ج

 گذاريها(.سرمايه ريزيو برنامه نقدي منابع ، کنترلساالنه اايو بودجه مالي

منظور  تبديل مخارج بايد در محاسبه بخش ، تنها آنحسابداري دايره مخارج از کل

 داد. د تخصيصتولي عمليات به مناقي ايگونه به را آن بتوان شود که

 ساير مخارج

و  مكاان کاال باه و مواد موجودي رساندن بهآشكارا  که تنها تا ميزاني ساير مخارج . 17

موجوديهاا منظاور  شادهتما  از بهاي بخشي عنوان به است مربوط آن فعلي شرايط

 شود.مي

منظاور موجوديهاا  شادهتما  در بهااي کاه اسات از مخارجي ااييموارد زير، نمونه . 18

 گردد:مي شناسايي ازينه عنوان به وقوع و در دورهشود نمي

 تولياد سااير مخاارجو دساتمزد  ،ماواد ضاايعات باه مرباوط غيرعاادي مبالغ . الف

  (.کنترل قابل )ضايعات

 باارداريان در فرايناد تولياد باراي کاه مخاارجي باساتثناي انبارداري مخارج . ب

 شود.مي ، انجا بيشتر دارند پردازش نياز به که محصوالتي

  ندارد. نقشي فعلي و شرايط مكان موجوديها به در رساندن که سربار اداري . ج

  .فروش مخارج . د
 

 مرباوط توليد جااري بهمستقيماً ، عملياتي مديريت ، برخمفعمومي مديريت مخارج . 19

 موجاودي شاده تماا  ، در بهااي)و درنتيجاه تباديل در مخاارج نبايدو لذا  شودمين

معماوالً در  مديريت تر کهکوچ  تجاري مورد واحدااي منظور گردد. در کاال( و مواد

 مخاارج در تفكيا  اسات دارد، ممكان نقاش مختلف از عمليات ار ي  روزانه اداره

 فهرست
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 ، مخارجواحداايي چنين بروز کند. در در عمل خاصي ، مسايلعمومي سربار مديريت

تولياد،  عملياات به منصفانه ايگونه، بهمناسب از مباني با استفاده توانرا مي مديريت

 داد. تخصيص و اداري ، فروشبازاريابي

موجوديهاا  شادهتما  در بهااي تاوانميرا  ماالي تاأمين مخارج، خاص در شراياي . 20

 حسدابداري عناوان باا 13 شماره بداريدر استاندارد حسا شرايط منظور کرد. اين

 .است شده مشخص مالي تأمین مخارج

 خدماتي موجوديها در واحدهاي شدهتمام بهاي

 سااير مخاارج و دسدتمدداساسااً  خدماتي واحدهاي در موجوديهاا شدهتما  بهاي . 21

 ساربار قابال و نياز اندداشاته مشاارکت مربوطخادمات در ارائاه مساتقيماً که انيکارکن

 و فدرو  اداري كاركنان به مربوط ساير مخارجو  دستمزد. گيردمي را دربر تخصيص

 عناوان باه وقاوع در دوره بلكاه شاودمنظاور نمي شده ارائه خدمات شدهتما  در بهاي

 گردد.مي شناسايي ازينه

 توليد کشاورزي برداشت شده از داراييهاي زيستي شده تمام بهاي

ت تولیددا فعاليتهااي کشااورزي عناوان باا، 26استاندارد حسابداري شاماره طبق .مكرر 21

در  شاود،از داراييهااي زيساتي برداشات مي تجااري واحادکاه توساط كشاورزي 

دي زمااان فااروش کساار مخااارج باارآور از پااس بااه ارزش منصاافانه شااناخت اوليااه

 شاده تماا  بهاايري ايان اساتاندارد، ايان مبلاغ، شود. براي بكارگيگيري مياندازه

 موجودي در آن تاريخ است.

 شده تمام بهاي محاسبه روشهاي

 با آثار متفااوت مختلفي روشهاي کاال و مواد موجودي شده تما  بهاي محاسبه براي . 22

 :موارد زير است شامل جمله روشها از نشود. ايمي کار گرفته به

 فهرست
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 ،وارده از اولين صادره اولين . الف

 ،موزون ميانگين . ب

 ،ويژه شناسايي . ج

 ،وارده از آخرين صادره اولين . د

 و ،پايه موجودي . ا

 .فروشي خرده . و

 موجاودي شادهتما  هاايب محاسابه از اسات عبارت وارد  از اولین صادر  اولین . 23
 کااااااااااااااااااااااااااااااااااااااال و ماااااااااااااااااااااااااااااااااااااواد

 .است توليدات خريداا يا آخرين تعداد موجود، بيانگر آخرين که اساس براين 

 براسااسکااال  و ماواد موجودي شدهتما  بهاي محاسبه از عبارت موزون میانگین . 24
 مجموع از تقسيم موزون ميانگين .است مورد واحد موجودي در متوسط بهاي اعمال
 محاسبه موجودي آن تعداد واحدااي مجموع به موجودي واحدااي شدهتما  بهاي
 محاسابهياا  (متحارك موزون )ميانگين دايمي محاسبه طريق از توانگردد و ميمي

 . يافت دست آن بهو...(  مااه ، ششساالنه موزون )ميانگين ادواري

 باه موجودي از اقم  ار ي  مختص مخارج در آن که است روشي ويژ  ساييشنا . 25

فرايناد  صرفنظر از که است مناسب اقممي براي روش اينيابد. مي اختصاص قلم آن

 اقام  کاه در ماواردي روش ناماا کااربرد ايا استند. تشخيص قابلخريد يا توليد 

 .نيست مناسب، نباشند تفكي  قابلکاال از يكديگر  و وادم از موجودي متعددي

 موجاودي شادهتما  بهااي از محاسبه است عبارت وارد  از آخرين صادر  اولین . 26

 توليادات خرياداا ياا اولاين تعداد موجود بيانگر اولاين که اساس کاال براين و مواد

 .است
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 کااال باراين و ماواد موجاودي شاده تماا  از بهاي است ارتاعب هدپاي وديدموج . 27

 تعياين از پيش تعداد آن از موجوديها که بخشي به واحد ثابت ارزش ي  هاک اسااس

 ديگاري روش تعاداد باه باراين اضاافه و موجوديهااي شودمي داده نسبت است شده

 شاده تعياين از پايش موجود، کمتر از حداقل گردد. اگر تعداد واحداايمي ارزشيابي

 خوااد شد. اعمال تعداد موجودي مورد کل در واحد ثابت باشد، ارزش

 بايد کااال و مواد موجودي به شده تما  بهاي تخصيص جهت مورد استفاده روشهاي . 28

و  مكاان کاال به دنرسان براي واحد تجاري که مخارجي براي کهشود  انتخاب چنان

 آورد. فراامرا  ممكن تقريب ترينمنصفانه، است شده متحمل واقعاً آن فعلي شرايط

، “وياژه شناساايي ” از روشهاي با استفادهبايد  کاال و مواد موجودي شده تما  بهاي . 29

 شود. همحاسب “موزون نميانگي ” يا “وارده از اولين صادره اولين ”

 معماوالً جهات “وارده از آخرين صادره اولين ”و  “پايه موجودي ” از قبيل روشهايي . 30

 مباالغي به منجر زيرا کاربرد آنها اغلب .نيست مناسبکاال  و مواد موجودي ارزشيابي

اخيار  با سااح ايراباه ايچ خوااد گرديد که کاال در ترازنامه و مواد موجودي بابت

 بابت شده منعكس تنها مبالغ مذکور، نه از روشهاي استفاده در صورت ندارد. مخارج

 و قيمتهااي موجوديهاا کاااش اگر سااح بلكه است کننده گمراه جاري داراييهاي

 خوااد شد. مخدوش طور بالقوه نيز به بعدي يابد، نتايج راه سود و زيان تر بهقديمي

 شااده تمااا  بهاااي محاساابه بااراي اسااتاندارد يابيازينااه ماننااد روش تكنيكهااايي . 31

کار  خاطر سهولت تواند بهمي انگاميکاالاا،  براي فروشي خرده روش يا محصوالت

 طباق که با نتايجي امواره آن از بكارگيري حاصل نتايج کهقرار گيرد  مورد استفاده

 باشد. يكسانآيد، تقريباً مي ستد به 29بند 

کااال  و مواد موجودي شدهتما  بهاي محاسبه از است عبارت استاندارد يابيهدينه . 32

 ااايتخمين برمبنااي کاه اار دوره باراي شاده تعيين از پيش اايازينه براساس
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و  عمليااتي ي، کاارآياا و عمليااتماورد انتظاار ازيناه سااوح درخصوص مديريت

 گردد.مي محاسبه مربوط مخارج

 سريعاً در حاالو  متفاوت کاالااي تعداد زيادي که فروشي خرده واحدااي مورد در . 33

 قيمات برحساب اغلابمزباور  واحادااي موجود در محوطاه ، کاالاايدارندتغيير 

 شارايط چنين در شود.مي منعكس سود ناخالص براي کسر درصد معمول به فروش

تنها  عنوان به توانمي (است موسو  فروشي خرده روش به )کهرا  روش ، اينخاصي

 .دانست قبول قابل، شده تما  بهاي تقريبي رقم به رسيدن براي عملي روش

 وديموجاا مشااخص از واحاادااي ارياا  را باه مخااارج تااواننمي، مااوارد در اغلاب . 34

، واحاد شاده تماا  بهااي براي تقريب تريننزدي  در تعيين داد. نسبتکاال  و مواد

 گردد:مي مواجه با دو مسئله تجاري

)مانناد کااال  و ماوادموجودي اا باهازيناه تخصيص براي مناسب روش انتخاب . الف

 و استاندارد(، يابيازينه و ايمرحله يابيازينه ،کار سفارش يابيازينه روشهاي

 کاه در ماواردي مرباوط شاده تما  بهاي محاسبه براي مناسب روش انتخاب . ب

)مانناد  است شده يا ساخته خريداري مختلف در زمانهاي مشابه اقم  تعدادي

 (.وارده از اولين صادره يا اولين موزون ميانگين روش

باياد   کار شاد، ماديريت 34بناد ( ( و )ب)الف در رديفهاي که شهاييرو در انتخاب . 35

 ترينمنصداانه ،شاده انتخااب روشاهاي کند کاه حاصل ، اطمينانقضاوت اعمال با

از  اساتفاده ، در صاورتعموه آورد. بهمي فراام شده تما  بهاي را براي ممكن تقريب

 اطميناان منظور حصاول به بايد روش اين از حاصل مبالغ ،استاندارد يابيازينه روش

، مرباوط مالي در دوره واقعي شده تما  بهايو  مبالغ اين بين معقول اياز وجود راباه

  مكرراً تجديد نظر شود.
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 فروش ارزش خالص

 بهااي اقال ” باه باياد کااال و مواد موجودي، است  کر شده 4در بند  که گونهامان . 36
شاود.  مانعكس ماالي و در صاورتهاي ارزشايابي “فاروش ارزش خالص و شده تما 

 از پاسکاال  و مواد موجودي اقم  فروش بهاي از است عبارت “فروش ارزش خالص”
 واحاد تجااري کاه مخارجي و کليه تكميل تا مرحله بعدي مربوط مخارج تما  کسر
 اقام  باهمسدتقیماً خوااد شد و  کاال متحمل و توزيع ، فروشبا بازاريابي اباهر در

 شود.مي مورد نظر مربوط

 تمدام بالداي كدل موجوديالا با جمع فروش ارزش خال  كل جمع مقايسه از آنما كه . 37

 و سدود تحقد  بينديپيش قابل زيانالاي تالاتر بين قبول غيرقابل عمل تواند بهمي شده

طدور  بايدد بده فدروش ارزش و خال  شده تمام بالاي بين منمر شود، مقايسه نيافته

نباشدد،  كار عملدي اين شود. چنانچه انمام موجودي از اقالم مورد هريك در جداگانه

از  اقالمدي ،طور مثدال . بهرا جمعاً درنظر گرفت مشابه كاال و يا كاالي بايد گروهالاي

 داشدته مشدابه يدا كداربردي و اهداف بوده توليد يکساني خط به مربوط كه موجودي

را عمدالً جددا از  آن شود و نتدوان توليد و فروخته واجدي جغرافيايي باشد، در ناجيه

مدورد  طور گروهدي به كه است از اقالمي ايكرد، نمونه بيتوليد ارزيا خط ساير اقالم

الً دا مثددموجوديال بنديهدبر طبقمبتني گروهي ، ارزيابيندگيرد. بنابرايقرار مي ارزيابي

 موجوديالداي يا كل صنعت يك موجوديالاي يا كل شده ساخته كاالي موجودي ارزيابي

 نخواهد بود. ، مناسبجغرافيايي ناجيه يك

 بهداي کمتار از مبلغي موجوديها به ارزش انعكاس هب قبمً منجر که شراياي ارگاه . 38

 تدا بايد قبل از دوره انتقالي موجودي ارزش، ديگر برقرار نباشد، گرديده شد  تمام

 افازايش (قبلاي کاااش )حداکثر تا حاد ميازان جديد فرو  ارز  خالص مبلغ

 شود. داده
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 داليال باه موجوديهاا فاروش ارزش خالص عيينت که ، انگامياستثنايي در شرايط . 39

و  پذير نباشاد امكاناتكا  قابل ايگونه، بهفروش در قيمتهاي نوسان قبيل از مختلف

باشاد،  فروش ارزش کمتر از خالص در حد متعارفي جايگزيني بهاي که رود احتمال

 شود. تلقي فروش ارزش خالص يبرا قبول قابل تقريبي تواندمي جايگزيني بهاي

 شاده تماا  بهاايکمتر از  مواد اوليه موجودي فروش ارزش خالص که در مواردي . 40

)بعااد از  شااودمي از مااواد مزبااور ساااخته کااه کاالاااايي کااه شاارطي بااه، اساات آن

 ساود باه اناوز بتواناد بااکااال(  شده تما  خريد مواد در بهاي قيمت کردن منظور

 يابد.نمي کااش مواد اوليه دفتري مبلغرسد،  فروش

 فروش ارزش خالص تعيين به مربوط مالحظات

 باه شاده تما  بهاي ”از  کاال و مواد موجودي ارزش کااش  خيره اوليه محاسبه براي . 41
از  بار معياراااي رد کاهکا اساتفاده از فرمولهايي توانمي اغلب، “فروش ارزش خالص
کااال در  گاردش ،عمار کااال فرمولهاا معماوالً . در اياناست متكي شده تعيين پيش

ماورد،  اقتضااي ، بناباهکااال تخميني اسقاط ارزش و مورد انتظار آتي گردش ،گذشته
ايجااد  باراي ، مبنااييفرمولهاايي از چناين اساتفاده که وجودي . بااست منظور شده

 الز  باز اام حال اين گردد، با طور مستمر اعمال تواند بهمي آورد کهمي فراام  خيره
 بيناي پايش در فرمول تواننمي که خاصي در پرتو شرايط شده حاصل نتايج که است
 و تجديد نظر قرار گيرد. مورد بررسي (سفارشات تغيير ميزان )از قبيلکرد 

 شاده تماا  کمتر از بهاي به شده تكميل کاالااي ارزش کااش براي که ر موارديد . 42
 منظور ساخت به که ايساخته نيمه و منفصله قاعات موجودي، باشد  خيره نياز به
 سافارش تحات قاعاات با موجودي امراه بايدشود مي نگهداري محصوالتي چنين

 شود. گيرينيز تصميم اقم  اين براي ايجاد  خيره لزو  به تتا نسب خريد بررسي
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را  ساال پاياان از موجودي بخشي، فروش براي شده نگهداري يدکي قاعات چنانچه . 43
ماوارد زيار  ، در چارچوب 41مذکور در بند  عوامل خوااد بود که داد، الز  تشكيل

 ار گيرد:قر مورد ممحظه طور اخص به

 ،است رسيده فروش به تاکنون که مربوط تعداد محصوالت . الف

 ، و طور تخميني ، بهيدکي قاعه تعويض زماني فاصله . ب

 يادکي قاعاه کاه محصاولي )يعناي مرباوط عمر مفيد مورد انتظار محصاول . ج

 رسد(.مي فروش به با آن راباه در

 

از موارد  “مورد انتظار آتي گردش ” و “عمر مفيد ”، تنها  41بند  مذکور در از عوامل

باياد باا  يادکي عمر مفيد قاعه که ترتيب پذيرد. بدينتأثير مي فوق “ج ”تا  “الف ”

 اار ساه مورد انتظار بايد با درنظار گارفتن آتي و گردش “ب ”مورد  درنظر گرفتن

 شود. زده مينتخ “ج ” و “ب ”و  “الف ”مورد 

 بايد بر قابدل براورد شود، بلکه فروش قيمت موقتي نوسانات نبايد براساس فروش ارزش خال  . 44

 باشد. موجوديالا مبتني فروش ارزش خال  براورد مبلغ شواهد موجود در زمان اتکا ترين

 فروش ارزش موارد کاربرد خالص

، باشاد شاده تما  بهاي کمتر از فروش ارزش خالصرود مي احتمال که موارد اصلي . 45

 :حكمفرماست زير در آن شرايط که است مواردي

 فروش، قيمت اا يا کااشازينه افزايش . الف

 موجودي، شدن رابخ . ب

 محصوالت، شدن ناباب . ج

 عناوان )باه زياان باه محصاوالت و فاروش بار سااخت مبني شرکت ميمتص . د

 و (، شرکت بازاريابي از استراتژي بخشي

 در توليد يا خريد. اشتباااتي وقوع . ا
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 گاردش معمول دوره ظرف آن فروش که موجوديهايي نگهداري ، در صورتعموه به

 تااأخير در فااروش (،اضااافي موجااودي )يعنااي اساات غياار محتماال شاارکت کاااالي

 داد و لذا باياد در ارزياابيمي را افزايش “ج ”تا  “الف ”موارد  قوعموجوديها، خار و

 شود. نظر گرفته در فروش ارزش خالص

 هزينه عنوان کاال به و مواد موجودي شناخت

 درآمد مربوط که ايدر دوره بايد شده فروخته کاالي و مواد موجودي دفتري مبلغ . 46

 موجودي ارزش کااش . مبلغشود شناسايي هدينه عنوان هب، گرددمي شناسايي

و  “فاروش ارزش خاالص و شاده تماا  بهاي اقل ” قاعده از اعمال کاال ناشي و مواد

 ياا وقاوع ارزش کاااش در دورهبايد کاال را  و مواد با موجودي مرتبط زيانهاي کليه

 در دوره کاه ماورد موجوديهاايي در کارد. اساييشن ازينه عنوان به مربوط زيانهاي

 دليلباه جااري در دورهو  است شده ارزيابي شده تما  کمتر از بهاي مبلغي به قبل

از  افزايشاي گردد، ارگوناه ارزيابي بيشتري مبلغبه ،فروش ارزش در خالص افزايش

 جداري دور  هدينده كداه يدا آمدد در عنوان به بايد جاري در دوره بابت اين

 شود. شناسايي (قبلي کااش )حداکثر تا حد جبران

 فرآيناد تااابق تاابع ،ازيناه عناوان به رفته فروش موجوديهاي دفتري مبلغ شناخت . 47

 تخصايص دارايي ساير حسابهاي به است موجوديها ممكن برخي. است درآمد و ازينه

 ثابات داراياي در سااخت بكار رفته کاالي و مواد موجودي از توانمي مثال يابد. براي

 داراياي سااير حساابهاي باه کاه بارد. موجوديهاايي ناا  واحد تجاري توسط مشهود

 شود.مي شناسايي ازينه عنوان به مربوط مفيد دارايي عمر طييابد، مي تخصيص
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  افشا

 الزاماات باه باا توجاهبايـد  کاال و مواد موجودي به مربوط اريحسابد هايرويه . 48

 ، در يادداشتهاي“مالي صورتهاي ارائه نحوه ” عنوان با 1 شماره استاندارد حسابداري

 شود. تشريح توضيحي

 موجاودي بابات ماالي در صاورتهاي منادرج مبالغ باه مربوط حسابداري اايرويه . 49

 داده شارح يادداشاتي طاي بايدد (شاده تما  بهاي تعيين روش )شاملکاال  و مواد

 اتخا  شده متفاوتي حسابداري اايموجوديها، رويه مختلف انواع براي شود. چنانچه

 .است ضروري، موجودي از انواع اري  مبلغ باشد، ارائه

 توضايحي در يادداشاتهاي بايد کااال و مواد يموجود بابت در ترازنامه مندرج مبلغ . 50

 و ايان باشاد واحد تجاري فعاليت با ماايت متناسب شود که بنديطبقه ايگونه به

 داد. موجوديها را نشان عمده از گرواهاي ي  ار ، مبلغبنديطبقه

 باه دوره از يا  آن ياراتتغي ميازان و موجوديها مختلف طبقات به مربوط مبالغ ارائاه . 51

دااد. قرار مي مالي صورتهاي كنندگاناستااد دراختيار  مفيدي اطمعاتديگر  دوره

 توضايحي در يادداشاتهايباياد  در ترازناماه منادرج کااالي و ماواد رو موجودي اين از

 باه موجوديهاا دهعما از طبقاات ار ي  به مربوط مبالغ شود که بنديطبقه ايگونهبه

 شود: داده زير نشان شرح

 ،مواد اوليه . الف

 خادماتي و کارااي ساخت در جرياان کااالي )شامل پيشرفت کار در جرياان . ب

 (،تكميل در جريان

 ، فروش براي شده خريداري و کاالي شده ساخته کاالي . ج

 فهرست
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موجوديهاا،  ايان در شاناخت کاه اسات يادآوري به )الز  در راه کاالي و مواد . د

 ، قرار گيرد( عمل بايد ممك آن مالكيت انتقال زماني مقاع

و  ، ملزوماات آالتماشاين يادکي ولاواز  قاعات )از قبيل مصرفي ساير اقم  . ا

 و  (،مستقيم مواد غير

 منظاور فاروش باه ايجاد شاده ايطشر به و با توجه طور معمول به که اقممي . و

 و اقام  برکنار شده ثابت توليد، داراييهاي ضايعات )از قبيل شودمي نگهداري

 (.اسقاطي

 فهرست
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 موارد زير نید بايد افشا شود : . 52

 شاده تما  بهاي اقل قاعده از اعمال ناشي موجوديها ارزش کااش ازينه مبلغ . الف

 فاوق قاعاده از اعمال ناشي افزايش ارگونه کسر از پس فروش ارزش و خالص

 ،قبل از دوره انتقالي مورد موجوديهاي در

 و ،دوره طي رفته فروش موجوديهاي شده تما  بهاي . ب

 . است واحد تجاري بدايهاي در وثيقه کاال که و مواد موجوديهاي مبلغ . ج

 اجـرا تاريخ

 آنهاا از تااريخ ماالي دوره کاه ماالي صاورتهاي مورد کليه استاندارد در اين الزامات . 53

 .االجراستالزمشود، مي شروع و بعد از آن 1/1/1380

 حسابداري الملليبين با استانداردهاي مطابقت

 2 شاماره ريحساابدا المللاياساتاندارد بيناساتاندارد، مفااد  اين الزامات با اجراي . 54

 شود.مي نيز رعايت موجوديها عنوان با

 فهرست


