
 

 571 

 8  شماره  استاندارد حسابداري

 کاال و مواد  موجودي  حسابداري 

 ومطالعه“حسابداريبراستانداردهايايمقدمه ”بهاستانداردبايدباتوجهاين

.شودبكارگرفته

 مقدمـه

  را تشكيي    تجاري  از واحدهاي  بسياري  از داراييهاي  اي عمده  کاال، بخش و مواد  موجودي . 5

  و ارائكه  در تعيين  اهميتي کاال اثر با و مواد  موجودي  و انعياس  ، ارزشيابي بنابراين. دهد مي

 .دارد  تجاري  واحدهاي  و عمليرد مالي  مالي  وضعيت

 كاربرد  دامنه

کند  مي  را تشريح  مالي  کاال در صورتهاي و مواد  موجودي  و انعكاس  ارزشيابي  استاندارد، نحوه  اين . 2

 :گيرد و موارد زير را دربر نمي

   بلندمدت  پيمانهاي  پيشرفت  کار در جريان .  الف

 . پيچيده  مالي  ابزارهاي .  ب

  خاال    به  مربوط  در صنايع  اقالم  اين  که  در مواردي  و معدني  جنگلي محصوالت موجودي .  ج

 ، وشود مي  گيري اندازه  فروش  رزشا

توليدات کشاورزي در زمان برداشت و داراييهاي زيستي غيرمولاد مرباوط باه فعاليات      . د

 کشاوزي 

  تعاريف

 : است  بكار رفتهزير   مشخ   استاندارد با معاني  در اين  ذيل  اصطالحات . 3

 شود که مي  اطالق  داراييهايي  به : کاال و مواد  موجودي : 

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

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

 شود، و مي  و نگهداري  شده  ، خريداري خدمات  يا ارائاه  محصول  منظور ساخت به .  ج

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

  .شود مي
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  از   قبال   ولاي   تجاري  بعد از کسر تخفيفات)  فروش  از بهاي  است  عبارت :  فروش  ارزش  خال

 :از کسر  پس(  حساب  تسويه  به  مربوط  فاتتخفي

 ، و تكميل  براوردي  مخارج  .  الف

 .  و توزيع  ، فروش بازاريابي  براوردي  مخارج .  ب

 کامالً   موجودي  قلم  يك  خريد يا ساخت  بايد براي  که  از مخارجي  است  عبارت : جايگزيني  بهاي

 .شود  تحمل  مشابه

 كاال و مواد  موجودي  گيري اندازه

ياا    اقالم  تك  تك “ فروش  ارزش  و خال   شده  تمام  بهاي  اقل ”  کاال بايد برمبناي و مواد  موجودي . 4

 .شود  گيري اندازه ، مشابه  اقالم  گروههاي

 كاال و مواد  موجودي  شده  تمام  بهاي

و ساير   تبدي   خريد، مخارج  مخارج  دربرگيرندهکاال بايد  و مواد  موجودي  شده  تمام  بهاي . 1

کكاال يكا     رسكاندن   خود، بكراي   معمول  فعاليت  در جريان  واحد تجاري  باشد که  مخارجي

 . است  شده  متحم   آن  فعلي  و شرايط  ميان  به  خدمات

  خدماتي  موجوديها در واحدهاي  شده تمام  بهاي

  کكه   کارکنكاني   اساساً دستمزد و ساير مخكارج   خدماتي  در واحدهايموجوديها   شده تمام  بهاي . 25

. گيكرد  مكي  را دربر  تخصيص  اند و نيز سربار قاب  داشته  مشارکت  مربوط خدمات  در ارائه مستقيماً

 ارائكه   خكدمات   شكده  تمام  در بهاي  و فروش  اداري  کارکنان  به  مربوط  دستمزد و ساير مخارج

 .گردد مي  شناسايي  هزينه  عنوان به  وقوع  در دوره  شود بليه نميمنظور   شده 

 توليد كشاورزي برداشت شده از داراييهاي زيستي شده تمام بهاي

توليكدات   فعاليتهااي کشااورزي   عنكوان  بكا ، 21طبق استاندارد حسكابداري شكماره    .ميرر 25

ود، در شناخت اوليكه  ش تجاري از داراييهاي زيستي برداشت مي کشاورزي که توسط واحد

بكراي  . شكود  گيري مكي  اندازهکسر مخارج برآوردي زمان فروش  از پسبه ارزش منصفانه 

 .موجودي در آن تاريخ است شده تمام بهايبيارگيري اين استاندارد، اين مبلغ، 
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  شده  تمام  بهاي  محاسبه  روشهاي

کار   به  با آثار متفاوت  مختلفي  روشهايکاال  و مواد  موجودي  شده  تمام  بهاي  محاسبه  براي . 22

 : موارد زير است  شام   جمله روشها از  اين. شود مي  گرفته

 ، وارده  از اولين  صادره  اولين .  الف

 ، موزون  ميانگين .  ب

 ، ويژه  شناسايي . ج

 ، وارده  از آخرين  صادره  اولين . د

 ، و پايه  موجودي . ه

 . فروشي  خرده . و

  صاادره   اولين ”، “ ويژه  شناسايي ”  از روشهاي  کاال بايد با استفاده و مواد  موجودي  شده  تمام  بهاي . 22

 .شود  محاسبه“  موزون  ميانگين ”يا  “ وارده  از اولين

  معمكوالً جهكت   “وارده  از آخكرين   صكادره   اولكين  ”و “ پايه  موجودي ”  از قبي   روشهايي . 33

  بابت  مبالغي  به منجر  زيرا کاربرد آنها اغلب.  نيست  کاال مناسب و مواد  ديموجو  ارزشيابي

  اخيكر مخكارج    با سكط    اي رابطه  هيچ  خواهد گرديد که  کاال در ترازنامه و مواد  موجودي

 . ندارد

يكا    محصكوالت   شكده   تمام  بهاي  محاسبه  استاندارد براي  يابي هزينه  مانند روش  تينييهايي . 35

قرار   کار مورد استفاده  خاطر سهولت  تواند به مي  کاالها، هنگامي  براي  فروشي  خرده  روش

آيكد،   مي  دست  به 22بند   طبق  که  با نتايجي  همواره  آن  از بيارگيري  حاص   نتايج  گيرد که

 .باشد  تقريباً ييسان

  فروش  ارزش  خالص

  مختلكف   داليك    موجوديها به  فروش  ارزش  خالص  تعيين  که  ، هنگامي استثنايي  در شرايط . 32

  رود که  پذير نباشد و احتمال  اتيا اميان  قاب   اي گونه ، به فروش  در قيمتهاي  نوسان  قبي  از
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  جكايگزيني   باشكد، بهكاي    فكروش   ارزش  کمتر از خالص  در حد متعارفي  جايگزيني  بهاي

 .شود  تلقي  فروش  ارزش  خالص  براي  قبول  قاب   تواند تقريبي مي

،  است  آن  شده  تمام  کمتر از بهاي  مواد اوليه  موجودي  فروش  ارزش  خالص  که  در مواردي . 43

خريكد    قيمت  کردن بعد از منظور)شود  مي  از مواد مزبور ساخته  که  کاالهايي  که  شرطي به

  مكواد اوليكه    دفتري  رسد، مبلغ  فروش  ند با سود بههنوز بتوا( کاال  شده  تمام  مواد در بهاي

 .يابد نمي  کاهش

  هزينه  عنوان كاال به و مواد  موجودي  شناخت

  شناساايي   درآمد مرباوط   که  اي بايد در دوره  شده  فروخته  کاالي و مواد  موجودي  دفتري  مبلغ . 41

  از اعمال  کاال ناشي و مواد  موجودي  ارزش  کاهش  مبلغ. شود  شناسايي  هزينه  عنوان گردد، به مي

کاال  و مواد  با موجودي  مرتبط  زيانهاي  و کليه “ فروش  ارزش  و خال   شده  تمام  بهاي  اقل ”  قاعده

ماورد   در. کارد   شناسايي  هزينه  عنوان به  مربوط  زيانهاي  يا وقوع  ارزش  کاهش  را بايد در دوره

  و در دوره  اسات   شاده   ارزيابي  شده  تمام  کمتر از بهاي  مبلغي  به  قبل  در دوره  که  موجوديهايي

  افزايشاي   گردد، هرگونه  ارزيابي  بيشتري  مبلغ ، به فروش  ارزش  در خال   افزايش  دليل به  جاري

کثر تاا حاد   حادا )  جااري   دوره  هزينه  درآمد يا کاهش  عنوان بايد به  جاري  در دوره  بابت  از اين

 .شود  شناسايي(  قبلي  کاهش  جبران

درآمكد و    فرآينكد تطكابق    ، تابع هزينه  عنوان به  رفته  فروش  موجوديهاي  دفتري  مبلغ  شناخت . 47

 . است  هزينه

 افشا 

اساتاندارد    الزاماات   باه   کااال باياد باا توجاه     و ماواد   موجاودي   به  مربوط  حسابداري  هاي رويه . 48

 .شود  تشريح  توضيحي  ، در يادداشتهاي“ مالي  صورتهاي  ارائه  نحوه ”  عنوان با 5  شماره  حسابداري
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  اي گوناه  باه   توضايحي   کاال بايد در يادداشاتهاي  و مواد  موجودي  بابت  در ترازنامه  مندرج  مبلغ . 13

  ياك  هر  ، مبلغ بندي طبقه  اين باشد و  واحد تجاري  فعاليت  با ماهيت  متناسب  شود که  بندي طبقه

 .دهد  موجوديها را نشان  عمده  از گروههاي

 :شود  داده  زير نشان  شرح  موجوديها به  عمده  از طبقات  هر يك  به  مربوط  مبالغ . 15

 ، مواد اوليه .  الف

   پيشرفت  کار در جريكان .  ب

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

  موجوديهكا، مقطكع    اين  در شناخت  که  است  يادآوري  به  الزم)  در راه  کاالي و مواد . د

 ، (قرار گيرد  عم   بايد مالك  آن  مالييت  انتقال  زماني

 و   مصرفي  ساير اقالم . ه

  نگهداري  روشمنظور ف به  ايجاد شده  شرايط  به  و با توجه  طور معمول  به  که  اقالمي . و

 (. اسقاطي  و اقالم  برکنار شده  ثابت  توليد، داراييهاي  ضايعات  از قبي )شود  مي

 :موارد زير نيز بايد افشا شود  . 12

 موجوديها   ارزش  کاهش  هزينه  مبلغ .  الف

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

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

 اجـرا  تاريخ

و بعد  5/5/5383  آنها از تاريخ  مالي  دوره  که  مالي  صورتهاي  مورد کليه استاندارد در  اين  الزامات . 13

 . االجراست شود، الزم مي  شروع  از آن

  حسابداري  المللي بين  با استانداردهاي  مطابقت

  عنكوان  بكا  2  شماره  حسابداري  المللي استاندارد، مفاد استاندارد بين  اين  الزامات  با اجراي . 14

 .شود مي  نيز رعايت موجوديها


