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 8استاندارد حسابداري  شماره  

 كاال و  حسابداري  موجودي  مواد

  “مقدمه اي  بر استانداردهاي  حسابداري  ” استاندارد بايد با توجه  به   اين

 .مطالعه  و بكار گرفته  شود

 مقدمـه

كاال، بخش  عمده اي  از داراييهاي  بسياري  از واحدهاي  تجاري  را تشكيل                     و موجـودي  مواد    .  1
اهميتي  در تعيين  و ارائـه          ثر با كاال ا  و  ، ارزشيابي  و انعكاس  موجودي  مواد         بنابراين. مي دهد 

 .وضعيت  مالي  و عملكرد مالي  واحدهاي  تجاري  دارد

 دامنه  كاربرد

كاال در صورتهاي  مالي  را تشريح  مي كند          و اين  استاندارد، نحوه  ارزشيابي  و انعكاس  موجودي  مواد             .   2
 :و موارد زير را دربر نمي گيرد

عنوان     با 9رجوع  شود به  استاندارد حسابداري  شماره            (فت  پيمانهاي  بلندمدت        كار در جريان  پيشر      . الف
 ). “حسابداري  پيمانهاي  بلندمدت  ”

  .ابزارهاي  مالي  پيچيده . ب 

 ، جنگلي  و معدني  در مواردي  كه  اين  اقالم  در                  ، محصوالت  كشاورزي    موجـودي  گله هاي  دام       . ج 
 . لص  ارزش  فروش  اندازه گيري  مي شود ، به  خاصنايع  مربوط

 تعاريف 

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

  :  به  داراييهايي  اطالق  مي شود كه: كاال و موجودي  مواد •

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

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

  ، خريداري  شده  و نگهداري  مي شود، ومنظور ساخت  محصول  يا ارائـه  خدمات به . ج 

 مصرف   تجاري   واحد فعاليت   جهت   در غيرمستقيم   طـور   به و دارد مصـرفي    ماهيـت    . د
  .مي شود
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بعد از كسر تخفيفات  تجاري  ولي  قبل  از (  عبارت  است  از بهاي  فروش  : خـالص  ارزش  فروش    •
 :پس  از كسر ) تخفيفات  مربوط  به  تسويه  حساب

  ، ومخارج  براوردي  تكميل  . الف 

  .  ، فروش  و توزيعمخارج  براوردي  بازاريابي . ب 
 

 خريد يا ساخت  يك  قلم  موجودي              عـبارت  اسـت  از مخارجي  كه  بايد براي                : بهـاي  جايگزينـي     •
 .كامالً مشابه  تحمل  شود

 كاال و اندازه گيري  موجودي  مواد

 تك  تك  اقالم  يا        “اقل  بهاي  تمام  شده  و خالص  ارزش  فروش                ”كاال بايد برمبناي       و موجـودي  مواد    .   4
 . ،  اندازه گيري  شودگروههاي  اقالم  مشابه

طور معقول    چنانچه  نتوان  به. اال، به  بهاي  تمام شده  اندازه گيري  مي شودك و موجـودي  مـواد    . 5
مثالً ( ، درآمدهاي  آتي  كافي  وجود داشته  باشد             انتظار داشت  كه  براي  بازيافت  اين  دارايي           

ن  عنوا ، مبالغ  غير قابل  بازيافت  به) ، نابابي  يا كاهش  در ميزان  تقاضا        خـراب  شـدن     درنتـيجه   
از اينرو، موجودي     . كاال به  سود و زيان  منظور مي شود          و كاهش  ارزش  موجودي  مواد       هزينه
 .كاال به  اقل  بهاي  تمام  شده  و خالص  ارزش  فروش  انعكاس  مي يابد و مواد

 كاال و بهاي  تمام  شده  موجودي  مواد

ه  مخارج  خريد، مخارج  تبديل  و ساير           كاال بايد دربرگيرند   و بهاي  تمام  شده  موجودي  مواد          .6
مخارجـي  باشـد كـه  واحـد تجـاري  در جريان  فعاليت  معمول  خود، براي  رساندن  كاال يا                      

  .خدمات  به  مكان  و شرايط  فعلي  آن  متحمل  شده  است

 مخارج  خريد

قوق  و عوارض      مخــارج  خريـد شامل  بهـاي  خريـد و هر گونه  مخارج  ديگري  از قبيل  ح                     . 7
تخفيفـات  تجـاري  از بهاي  . گمركـي  و حمـل  اسـت  كه  مستقيماً به  خريد مربوط  مي گردد               

 .خريـد كسـر مي شود
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 ، قابل  احتساب  در مخارج          برخـي  مخـارج  بـه  شـرح  زير در صورت  احراز شرايط  مربوط                    .  8
  :خريد است

شرط    اال به  صورت  اعتباري  از نوع  يوزانس  به            ك و مخـارج  تأمين  مالي  واردات  مواد           . الف
 .  ، واردات  مزبور به  صورت  نقدي  مجاز نباشدآنكه  به  موجب  مقررات  موضوعه

، ارز تسعير باعنوان     16در شـرايط  اسـتثنايي  طبق  الزامات  استاندارد حسابداري  شماره                   . ب 
مثالً (ز افزايش  قابل  مالحظه  نرخ  رسمي  ارز             مابـه التفاوتهاي  ريالي  مورد مطالبه  ناشي  ا           

كاالي    و شرط  اينكه  تخصيص  آن  به  آحاد بهاي  خريد مواد               ، به  )از شـناور به  صادراتي     
 .مربوط  امكانپذير باشد

 

 مخارج  تبديل  

 مانند(مخـارج  تـبديل  شامل  مخارجي  است  كه  مستقيماً به  اقالم  توليدشده  مربوط  مي گردد                           . 9

است  كه     ) اعم  از ثابت  و متغير      (مخارج  تبديل  همچنين  شامل  سربار توليد            ).  كـار مسـتقيم   
 .براي  تبديل  مواد اوليه  به  محصول  يا ارائه  خدمات  واقع  مي شود

. سـربار تولـيد اعـم  از ثابت  و متغير با روشي  سيستماتيك  به  محصوالت  تخصيص  مي يابد                         . 10
ابـت  توليد، آن  بخش  از مخارج  غيرمستقيم  توليد است  كه  عليرغم  تغيير در حجم                         سـربار ث  

توليد نسبتاً ثابت  مي ماند، مانند استهالك  و مخارج  نگهداري  ساختمان  و تجهيزات  كارخانه                      
سربار متغير توليد آن  بخش  از مخارج  غيرمستقيم  توليد است   . و مخـارج  مديريـت  كارخانه   

  .ه  متناسب  با تغيير حجم  توليد تغيير مي يابد، مانند مواد و دستمزد غيرمستقيمك

ظرفيت  . سـربار ثابـت  توليد برمبناي  ظرفيت  معمول  فعاليت  واحد تجاري  تخصيص  مي يابد        . 11
با در نظر گرفتن      (معمـول  بيانگر متوسط  محصولي  است  كه  انتظار مي رود در شرايط  عادي                      

 ، توليد   طي  چند دوره  يا فصل       ) فات  توليد ناشي  از تعميرات  و نگهداري  برنامه ريزي شده             توق
بـراي  تخصـيص  هزينه هاي  سربار ثابت  توليد مي توان  از سطح  واقعي  توليد استفاده                         . شـود 

. دشرط  آنكه  سطح  مزبور تقريباً نزديك  به  سطح  معمول  فعاليت  واحد تجاري  باش                      كـرد بـه   
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بـايد توجـه  داشت  عامل  تعيين كننده  در تخصيص  سربار ثابت  توليد برمبناي  سطح  معمول                          
عنوان    ، ايـن  اسـت  كـه  مخارج  مربوط  به  ظرفيت  بالاستفاده  بايد در دوره  وقوع  به          فعاليـت 

 .هزينه  عملياتي  و پس  از سود ناخالص  در صورت  سود و زيان  منعكس  شود

  : تعيين  سطح  معمول  فعاليت  واحد تجاري  عوامل  زير را بايد درنظر داشت جهت . 12

 ، تحت     مـيزان  تولـيد مورد نظر طراحان  دستگاههاي  توليدي  و مديريت  واحد تجاري                   . الف
 ، )مثالً  يك  نوبت كاري  يا دونوبت كاري(شرايط  كار حاكم  در طول  سال  

  ، و تحت  بررسي  و سال  بعد از آن بودجه  سطح  فعاليت  سال  . ب

سـطحي  از تولـيد كـه  واحد تجاري  در سال  تحت  بررسي  و نيز در سالهاي  گذشته                            . ج
  .عمالً به  آن  دست  يافته  است

حال  تغييرات       اين  ، با  چـه  تغيـيرات  موقـت  در سطح  فعاليت  را مي توان  ناديده  گرفت                     اگـر 
 .نظر در آنچه  قبالً معمول  شناخته  شده  منجر شودمداوم  بايد به  تجديد 

رابطه  با عدم  شمول  مخارج  سربار خاصي  در بهاي  تمام  شده                     يكـي  از داليلـي  كـه  گاه  در             . 13
 . كاال است  و عنوان  مي شود، لزوم  اتخاذ برخورد محافظه  كارانه  در ارزشيابي  موجودي  مواد                 

كاال در شرايط  واحد تجاري  مستلزم  اعمال  احتياط               و دي  مواد  چـنانچه  تعييـن  مـبلغ  موجو         
ار ـارج  سربـطريق  حذف  مخ اط  الزم  در تعيين  خالص  ارزش  فروش  و نه  از         ـد، احتي ـباشـ 

 .ودـال  مي شـده  اعمـاي  تمام  شـخاصي  از به

 ،  الـراي  مث  ـب. ودـد ش ـليول  تو  ـان  بيش  از يك  محص       ـد ممكن  است  همزم     ـد تولي ـدر فراين  . 14
وضـعيت  زمانـي  مصداق  دارد كه  محصوالت  مشترك  يا يك  محصول  اصلي  همراه  با                          ايـن   

در مواردي  كه  مخارج  تبديل  هر محصول  جداگانه  قابل                 . يك  محصول  فرعي  توليد مي شود        
. ت  تخصيص  مي يابد     تشـخيص  نباشد، اين  مخارج  برمبنايي  منطقي  و يكنواخت  به  محصوال                 

 ، ممكن  است  از ارزش  نسبي  فروش  هر محصول  در مرحله اي  از فرايند توليد كه                          براي  مثال  
عنوان  مبناي      محصوالت  به  طور جداگانه  قابل  تشخيص  باشد و يا در زمان  تكميل  توليد، به                    
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 ، تـاً كم  اهميت  اسـوالت  فرعي  ماهيتـوارد، محصـدر اغلب  م  . ودـتخصـيص  اسـتفاده  ش      
 شده  از بهاي   رو اين  محصوالت  به  خالص  ارزش  فروش  اندازه گيري  و مبلغ  حاصل    ايـن  از

در نتيجه  مبلغ  دفتري  محصول  اصلي  با بهاي               . شـده  محصـول  اصـلي  كسـر مي شود             تمـام 
 .اهميتي  ندارد  ، تفاوت  با شده  آن تمام

عموالً چنان  طراحي  مي گردد تا اطمينان  حاصل  شود كليه  مخارج  مربوط                    روشـهاي  هزينه يابي  م       . 15
مبنايي     ، مشخص  و بر      ، كارمسـتقيم  و ساير مخارج  مستقيم  به  نحوي  مناسب               بـه  مـواد مسـتقيم      

اما در تخصيص  مخارج  سربار، مسائلي  بروز مي كند    . منطقي  و يكنواخت  به  حساب  گرفته  شود           
  . مستلزم  اعمال  قضاوتهاي  شخصي  در انتخاب  يك  قاعده  مناسب  استكه  معموالً

مبناي   .  ، ممكن  است  مسائلي  بروز كند         همچنين  در تخصيص  مخارج  دواير خدماتي  مركزي           . 16
رابطه  با عمليات  مختلف  ارائه        تخصـيص  چنيـن  مخارجـي  بايد ميزان  خدماتي  باشد كه  در                 

  : ، دايره  حسابداري  معموالً  در خدمت  عمليات  زير استثالبراي  م. مي شود

 ، كنترل  خريد     طريق  پرداخت  حقوق  و دستمزد مستقيم  و غيرمستقيم  توليدي              از(توليد    . الف
 ، )و تهيه  صورتهاي  مالي  ادواري  براي  واحدهاي  توليدي

وش  و كنترل  دفتر يا كارتهاي  معين  طريق  تجزيه  و تحليل  فر       از(بازاريابـي  و توزيـع           . ب
 ، و )فروش

 ، صورتهاي  مالي  و       طريق  تهيه  گزارشهاي  داخلي  خاص  مديريت           از(مديريت  عمومي       . ج
 ). ، كنترل  منابع  نقدي  و برنامه ريزي  سرمايه گذاريهابودجه هاي  ساالنه

حاسبه  مخارج  تبديل  منظور شود     ، تنها آن  بخش  بايد در م         از كـل  مخـارج  دايره  حسابداري         
 .گونه اي  منطقي  به  عمليات  توليد تخصيص  داد كه  بتوان  آن  را به

 ساير مخارج 

كاال به  مكان  و شرايط   و سـاير مخـارج  تنها تا ميزاني  كه  آشكارا به  رساندن  موجودي  مواد          .17
 . شده  موجوديها منظور مي شودعنوان  بخشي  از بهاي  تمام فعلي  آن  مربوط  است  به
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موارد زير، نمونه هايي  از مخارجي  است  كه  در بهاي  تمام شده  موجوديها منظور نمي شود و                         .18
 :عنوان  هزينه  شناسايي  مي گردد در دوره  وقوع  به

ضايعات   (مـبالغ  غـيرعادي  مـربوط  به  ضايعات  مواد، دستمزد و ساير مخارج  توليد                       . الف
  ). ابل  كنترلق

مخـارج  انبارداري  باستثناي  مخارجي  كه  در فرايند توليد براي  انبارداري  محصوالتي                      . ب 
 .كه  نياز به  پردازش  بيشتر دارند، انجام  مي شود

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

  . مخارج  فروش . د
 

 ، مستقيماً به  توليد جاري  مربوط  نمي شود             ، برخالف  مديريت  عملياتي      مخارج  مديريت  عمومي     . 19
منظور ) كاال و شده  موجودي  مواد    ، در بهاي  تمام     و درنتيجه (و لـذا نـبايد در مخـارج  تبديل             

هر يك  از    مـورد واحدهاي  تجاري  كوچك تر كه  مديريت  معموالً در اداره  روزانه                     در. گـردد 
 ، مسايل     عملـيات  مخـتلف  نقش  دارد، ممكن  است  در تفكيك  مخارج  سربار مديريت  عمومي                     

 ، مخارج  مديريت  را مي توان  با استفاده  از    چنين  واحدهايي   در. خاصـي  در عمـل  بـروز كـند          
 .اري  تخصيص  داد ، فروش  و اد ، به گونه اي  منصفانه  به  عمليات  توليد، بازاريابيمباني  مناسب

.  ، مخارج  تأمين  مالي  را مي توان  در بهاي  تمام شده  موجوديها منظور كرد                    در شرايطي  خاص    . 20
حسابداري  مخارج  تأمين  مالي         عنوان      با 13ايـن  شـرايط  در اسـتاندارد حسـابداري  شـماره                 

  .مشخص  شده  است

 بهاي  تمام شده  موجوديها در واحدهاي  خدماتي 

بهـاي  تمـام شده  موجوديها در واحدهاي  خدماتي  اساساً دستمزد و ساير مخارج  كاركناني  كه                          .21
. مي گيرد  در ارائه  خدمات مربوط  مشاركت  داشته اند و نيز سربار قابل  تخصيص  را دربر                   مسـتقيماً   

 شده  خدمات  ارائه    دسـتمزد و سـاير مخـارج  مربوط  به  كاركنان  اداري  و فروش  در بهاي  تمام                        
 .عنوان  هزينه  شناسايي  مي گردد  شده  منظور نمي شود بلكه  در دوره  وقوع  به
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 روشهاي  محاسبه  بهاي  تمام  شده 

كار   كاال روشهاي  مختلفي  با آثار متفاوت  به          و براي  محاسبه  بهاي  تمام  شده  موجودي  مواد              .22
  : شامل  موارد زير است جمله اين  روشها از. گرفته  مي شود

  ،اولين  صادره  از اولين  وارده . الف 

  ،ميانگين  موزون . ب 

  ،شناسايي  ويژه . ج

  ،اولين  صادره  از آخرين  وارده . د

  ، وموجودي  پايه . ه

  .خرده  فروشي . و
 

 كاال و موجودي  مواداوليـن  صـادره  از اولين  وارده  عبارت  است  از محاسبه  بهاي  تمام شده           .23

  . براين  اساس  كه  تعداد موجود، بيانگر آخرين  خريدها يا آخرين  توليدات  است

كاال براساس  اعمال       و از محاسـبه  بهاي  تمام شده  موجودي  مواد             ميانگيـن  مـوزون  عـبارت         .24
وع  بهاي     ميانگين  موزون  از تقسيم  مجم        . مـورد واحـد موجـودي  اسـت         بهـاي  متوسـط  در      

تمـام شـده  واحدهاي  موجودي  به  مجموع  تعداد واحدهاي  آن  موجودي  محاسبه  مي گردد و      
ميانگين   (يا محاسبه  ادواري        ) ميانگين  موزون  متحرك    (طـريق  محاسـبه  دايمي           مـي تـوان  از     
  . به  آن  دست  يافت...)  ، شش  ماهه  وموزون  ساالنه

ي  است  كه  در آن  مخارج  مختص  هر يك  از اقالم  موجودي  به  آن  قلم                            شناسـايي  ويژه  روش       .25
ايـن  روش  براي  اقالمي  مناسب  است  كه  صرفنظر از فرايند خريد يا                    . اختصـاص  مـي يـابد      

اما كاربرد اين  روش  در مواردي  كه  اقالم  متعددي  از موجودي                   . توليد قابل  تشخيص  هستند     
  .كديگر قابل  تفكيك  نباشند، مناسب  نيستكاال از ي و مواد

كاال  و اولين  صادره  از آخرين  وارده  عبارت  است  از محاسبه  بهاي  تمام شده  موجودي  مواد                         .26
  .براين  اساس  كه  تعداد موجود بيانگر اولين  خريدها يا اولين  توليدات  است
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ه   ـاس  ك  ـكاال براين  اس    و  شده  موجودي  مواد      امارت  است  از بهاي  تم       ـه  عب  ـودي  پاي  ـموج . 27
 واحـد ثابت  به  بخشي  از موجوديها كه  تعداد آن  از پيش  تعيين  شده  است  نسبت                            ارزش   يـك   

اگر تعداد  . داده  مي شود و موجوديهاي  اضافه  براين  تعداد به  روش  ديگري  ارزشيابي  مي گردد                     
مورد كل      از پيش  تعيين  شده  باشد، ارزش  واحد ثابت  در               واحدهـاي  موجود، كمتر از حداقل      
 .تعداد موجودي  اعمال  خواهد شد

كاال بايد چنان      و روشـهاي  مورد استفاده  جهت  تخصيص  بهاي  تمام  شده  به  موجودي  مواد                     . 28
شرايط  فعلي     انتخاب  شود كه  براي  مخارجي  كه  واحد تجاري  براي  رساندن  كاال به  مكان  و                         

 . ، منصفانه ترين  تقريب  ممكن  را فراهم  آوردآن  واقعاً  متحمل  شده  است

صادره    اولين ”، “شناسايي  ويژه  ”كاال بايد با استفاده  از روشهاي       و بهـاي  تمام  شده  موجودي  مواد           . 29
 .محاسبه  شود“ ميانگين  موزون  ” يا “از اولين  وارده 

 معموالً جهت     “اوليـن  صادره  از آخرين  وارده         ”و    “موجـودي  پايـه     ”ي  از قبـيل        روشـهاي   .30
به  مبالغي  بابت        زيرا كاربرد آنها اغلب  منجر      . كاال مناسب  نيست    و ارزشـيابي  موجودي  مواد     

كـاال در تـرازنامه  خواهد گرديد كه  هيچ  رابطه اي  با سطح  اخير مخارج                 و موجـودي  مـواد    
شده  بابت  داراييهاي         در صـورت  استفاده  از روشهاي  مذكور، نه  تنها مبالغ  منعكس               . نـدارد 

جـاري  گمـراه  كننده  است  بلكه  اگر سطح  موجوديها كاهش  و قيمتهاي  قديمي تر به  سود و                           
 .طور بالقوه  مخدوش  خواهد شد  زيان  راه  يابد، نتايج  بعدي  نيز به

 روش  هزيـنه يابي  استاندارد براي  محاسبه  بهاي  تمام  شده  محصوالت  يا                     تكنيكهايـي  مانـند      .31
روش  خرده  فروشي  براي  كاالها، هنگامي  مي تواند به  خاطر سهولت  كار مورد استفاده  قرار                       

دست  مي آيد،       به 29گـيرد كه  نتايج  حاصل  از بكارگيري  آن  همواره  با نتايجي  كه  طبق  بند                        
 . يكسان  باشدتقريباً

كاال براساس     و هزيـنه يابي  استاندارد عبارت  است  از محاسبه  بهاي  تمام شده  موجودي  مواد                     .32
هزيـنه هـاي  از پيش  تعيين  شده  براي  هر دوره  كه  برمبناي  تخمين هاي  مديريت  درخصوص                             

 .ج  مربوط  محاسبه  مي گردد ، كارآيي  عملياتي  و مخارسطوح  مورد انتظار هزينه ها و عمليات
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مـورد واحدهاي  خرده  فروشي  كه  تعداد زيادي  كاالهاي  متفاوت  و سريعاً در حال  تغيير                        در . 33
كسر  دارنـد، كاالهـاي  موجود در محوطه  واحدهاي  مزبور اغلب  برحسب  قيمت  فروش  به                      

روش  را     ، اين  يط  خاصي  چنين  شرا   در. درصـد معمول  براي  سود ناخالص  منعكس  مي شود            
عنوان  تنها روش  عملي  براي  رسيدن             مي توان  به    ) كـه  به  روش  خرده  فروشي  موسوم  است             (

  . ، قابل  قبول  دانستبه  رقم  تقريبي  بهاي  تمام  شده

كاال  و در اغلـب  موارد، نمي توان  مخارج  را به  هريك  از واحدهاي  مشخص  موجودي  مواد                       . 34
 ، واحد تجاري  با دو مسئله          در تعييـن  نزديك ترين  تقريب  براي  بهاي  تمام  شده               . سـبت  داد   ن

 :مواجه  مي گردد

مانند روشهاي    (كاال   و انـتخاب  روش  مناسب  براي  تخصيص  هزينه ها به  موجودي مواد                 . الف 
 ، و)داردهزينه يابي  سفارش  كار، هزينه يابي  مرحله اي  و هزينه يابي  استان

انـتخاب  روش  مناسـب  براي  محاسبه  بهاي  تمام  شده  مربوط  در مواردي  كه  تعدادي                             . ب
مانند روش  ميانگين  (اقـالم  مشابه  در زمانهاي  مختلف  خريداري  يا ساخته  شده  است                   

  ).موزون  يا اولين  صادره  از اولين  وارده
 

اعمال    ذكر شد، مديريت  بايد با       34بند   ) ب(و   ) الف(فهاي    در انـتخاب  روشهايي  كه  در ردي           .35
 ، منصفانه ترين  تقريب  ممكن  را براي              ، اطمينان  حاصل  كند كه  روشهاي  انتخاب  شده             قضـاوت 

 ، در صورت  استفاده  از روش  هزينه يابي  استاندارد،              به  عالوه  . بهـاي  تمـام  شده  فراهم  مي آورد           
منظور حصول  اطمينان  از وجود رابطه اي  معقول  بين  اين   روش  بايد به ايـن  زمـبالغ  حاصـل  ا    

 .  ، مكرراً تجديد نظر شود تمام  شده  واقعي  در دوره  مالي  مربوطبهاي مبالغ  و 

 خالص  ارزش  فروش 

 تمام  شده   اقل  بهاي ”كاال بايد به   و  ، موجودي  مواد ذكر شده  است 4همـان گونه  كه  در بند          . 36
خالص  ارزش     ”. ارزشـيابي  و در صـورتهاي  مالي  منعكس  شود            “ و خـالص  ارزش  فـروش         

كاال پس  از كسر تمام  مخارج           و  عبارت  است  از بهاي  فروش  اقالم  موجودي  مواد              “فـروش   
 ، بيرابطه  با بازاريا مـربوط  بعـدي  تـا مـرحله  تكميل  و كليه  مخارجي  كه  واحد تجاري  در                      

 .فروش  و توزيع  كاال متحمل  خواهد شد و مستقيماً به  اقالم  مورد نظر مربوط  مي شود
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از آنجـا كـه  مقايسـه  جمع  كل  خالص  ارزش  فروش  موجوديها با جمع  كل  بهاي  تمام                                .37
  شـده  مـي توانـد بـه  عمل  غيرقابل  قبول  تهاتر بين  زيانهاي  قابل  پيش بيني  و سود تحقق                      

طور   نيافـته  مـنجر شـود، مقايسـه  بيـن  بهاي  تمام  شده  و خالص  ارزش  فروش  بايد به                           
چنانچه  اين  كار عملي  نباشد،        . مـورد هريك  از اقالم  موجودي  انجام  شود            جداگانـه  در   

 ، اقالمي  از     طور مثال   به . بـايد گـروههاي  كاال و يا كاالي  مشابه  را جمعاً درنظر گرفت               
دي  كـه  مـربوط  بـه  خط  توليد يكساني  بوده  و اهداف  يا كاربردي  مشابه  داشته                             موجـو 

باشـد، در ناحـيه  جغرافيايـي  واحدي  توليد و فروخته  شود و نتوان  آن  را عمالً جدا از                         
طور گروهي  مورد      سـاير اقـالم  خط  توليد ارزيابي  كرد، نمونه اي  از اقالمي  است  كه  به                     

الً ـا مث ـه بندي  موجوديه   ـ ، ارزيابي  گروهي  مبتني بر طبق        نـبنابراي. قرار مي گيرد  ارزيابـي     
 ارزيابـي  موجودي  كاالي  ساخته  شده  يا كل  موجوديهاي  يك  صنعت  يا كل  موجوديهاي                         

 . ، مناسب  نخواهد بوديك  ناحيه  جغرافيايي

 موجوديها به  مبلغي  كمتر از بهاي  تمام  شده               به  انعكاس  ارزش       هرگاه  شرايطي  كه  قبالً منجر        . 38
 ، ديگر برقرار نباشد، ارزش  موجودي  انتقالي  از دوره  قبل  بايد تا مبلغ  خالص  ارزش                         گرديده

 .افزايش  داده  شود ) حداكثر تا حد ميزان  كاهش  قبلي(فروش  جديد 

 فروش  موجوديها به  داليل  مختلف    ، هنگامـي  كه  تعيين  خالص  ارزش       در شـرايط  اسـتثنايي       .39
 ، به گونه اي  قابل  اتكا امكان  پذير نباشد و احتمال  رود كه                    قبيل  نوسان  در قيمتهاي  فروش        از

بهـاي  جايگزينـي  در حـد متعارفـي  كمـتر از خالص  ارزش  فروش  باشد، بهاي  جايگزيني            
 .روش  تلقي  شودمي تواند تقريبي  قابل  قبول  براي  خالص  ارزش  ف

 ،  شده  آن  است      در مواردي  كه  خالص  ارزش  فروش  موجودي  مواد اوليه  كمتر از بهاي  تمام                      .40
كردن  قيمت  خريد      بعد از منظور  (شرطي  كه  كاالهايي  كه  از مواد مزبور ساخته  مي شود                 بـه 

سد، مبلغ  دفتري  مواد اوليه  هنوز بتواند با سود به  فروش  ر       ) مـواد در بهـاي  تمـام  شده  كاال           
 .كاهش  نمي يابد
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 مالحظات  مربوط  به  تعيين  خالص  ارزش  فروش 

بهاي  تمام  شده  به  خالص            ”كاال از    و بـراي  محاسبه  اوليه  ذخيره  كاهش  ارزش  موجودي  مواد                 .41
اي  از پيش  تعيين  شده          ، اغلب  مي توان  از فرمولهايي  استفاده  كرد كه  بر معياره               “ارزش  فـروش     
 ، گردش  آتي  مورد       در ايـن  فـرمولها معموالً عمر كاال، گردش  كاال در گذشته              . متكـي  اسـت    

وجودي  كه      با . انـتظار و ارزش  اسـقاط  تخمينـي  كاال، بنابه  اقتضاي  مورد، منظور شده  است                    
طور   هم  مي آورد كه  مي تواند به         ، مبنايـي  براي  ايجاد ذخيره  فرا          اسـتفاده  از چنيـن  فرمولهايـي        

شده  در پرتو شرايط         حال  باز هم  الزم  است  كه  نتايج  حاصل               اين مسـتمر اعمـال  گـردد، بـا        
مورد بررسي  و     ) از قبيل  تغيير ميزان  سفارشات      (خاصي  كه  نمي توان  در فرمول  پيش  بيني  كرد                

 .تجديد نظر قرار گيرد

اي  كاهش  ارزش  كاالهاي  تكميل  شده  به  كمتر از بهاي  تمام  شده  نياز به                          در مـواردي  كه  بر       . 42
منظور ساخت  چنين       ذخـيره  باشـد، موجـودي  قطعـات  منفصـله  و نـيمه  سـاخته اي  كه  به                        

محصـوالتي  نگهداري  مي شود بايد همراه  با موجودي  قطعات  تحت  سفارش  خريد بررسي                       
 .اد ذخيره  براي  اين  اقالم  نيز تصميم گيري  شودتا نسبت  به  لزوم  ايج

 ، بخشي  از موجودي  پايان  سال  را تشكيل               چنانچه  قطعات  يدكي  نگهداري  شده  براي  فروش             . 43
طور اخص     ، در چارچوب  موارد زير به       41دهد، الزم  خواهد بود كه  عوامل  مذكور در بند             

 :مورد مالحظه  قرار گيرد

  ،تعداد محصوالت  مربوط  كه  تاكنون  به  فروش  رسيده  است  . الف

  ، و طور تخميني   ، بهفاصله  زماني  تعويض  قطعه  يدكي . ب

رابطه  با  يعني  محصولي  كه  قطعه  يدكي  در          (عمـر مفـيد مورد انتظار محصول  مربوط             . ج
 ).آن  به  فروش  مي رسد

 

 از موارد “گردش  آتي  مورد انتظار ” و “عمـر مفيد  ” ، تـنها  41از عوامـل  مذكـور در بـند         
بدين  ترتيب  كه  عمر مفيد قطعه  يدكي  بايد با درنظر . فوق  تأثير مي پذيرد  “ج  ” تـا  “الـف    ”

 و  “الف   ” و گردش  آتي  مورد انتظار بايد با درنظر گرفتن  هر سه  مورد                  “ب   ”گرفتـن  مـورد      
 .د تخمين  زده  شو“ ج  ”  و  “ب  ”
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خالص  ارزش  فروش  نبايد براساس  نوسانات  موقتي  قيمت  فروش  براورد شود، بلكه  بايد بر قابل                           . 44
 .اتكا ترين  شواهد موجود در زمان  براورد مبلغ  خالص  ارزش  فروش  موجوديها مبتني  باشد

 موارد كاربرد خالص  ارزش  فروش 

 ارزش  فروش  كمتر از بهاي  تمام  شده  باشد،               مـوارد اصـلي  كـه  احـتمال  مـي رود خالص               . 45
  :مواردي  است  كه  شرايط  زير در آن  حكمفرماست

 افزايش  هزينه ها يا كاهش  قيمت  فروش، . الف 

 راب  شدن  موجودي،خ . ب 

 ناباب  شدن  محصوالت، . ج

از  بخشي  عنوان     به(ميم  شـركت  مبنـي  بر ساخت  و فروش  محصوالت  به  زيان                      تصـ  . د
 ، و)استراتژي  بازاريابي  شركت  

 .وقوع  اشتباهاتي  در توليد يا خريد . ه
 

 ، در صـورت  نگهـداري  موجوديهايي  كه  فروش  آن  ظرف  دوره  معمول  گردش                          عـالوه   بـه 
، تأخير در فروش  موجوديها، خطر    )يعني  موجودي  اضافي    (كاالي  شركت  غير محتمل  است           

 را افزايش  مي دهد و لذا بايد در ارزيابي  خالص  ارزش  فروش                   “ج   ”تا    “الف   ”وقوع  موارد    
 .نظر گرفته  شود در

 عنوان  هزينه  كاال به و شناخت  موجودي  مواد

كاالي  فروخته  شده  بايد در دوره اي  كه  درآمد مربوط  شناسايي    و مـبلغ  دفـتري  موجـودي  مواد           . 46
كاال ناشي  از اعمال        و مبلغ  كاهش  ارزش  موجودي  مواد        . زينه  شناسايي  شود    عنوان  ه   مي گردد، به  

كاال  و  و كليه  زيانهاي  مرتبط  با موجودي  مواد   “اقل  بهاي  تمام  شده  و خالص  ارزش  فروش                ”قاعده    
مورد  در. عنوان  هزينه  شناسايي  كرد       را بـايد در دوره  كـاهش  ارزش  يا وقوع  زيانهاي  مربوط  به                  

موجوديهايـي  كـه  در دوره  قـبل  به  مبلغي  كمتر از بهاي  تمام  شده  ارزيابي  شده  است  و در دوره               
 ، به مبلغ  بيشتري  ارزيابي  گردد، هرگونه  افزايشي               جـاري  به دليل  افزايش  در خالص  ارزش  فروش             

حداكثر تا حد   (ش  هزينه  دوره  جاري          عنوان  درآمد يا كاه     از ايـن  بابـت  در دوره  جـاري  بـايد به               
 .شناسايي  شود ) جبران  كاهش  قبلي
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 ، تابع  فرآيند تطابق  درآمد و         عنوان  هزينه   شـناخت  مـبلغ  دفـتري  موجوديهـاي  فروش  رفته  به                  .47
براي  مثال     . برخي  موجوديها ممكن  است  به  ساير حسابهاي  دارايي  تخصيص  يابد                 . هزينه  است  

كاالي  بكار رفته  در ساخت  دارايي  ثابت  مشهود توسط  واحد                 و  تـوان  از موجـودي  مواد        مـي 
مفيد  موجوديهايي  كه  به  ساير حسابهاي  دارايي  تخصيص  مي يابد، طي  عمر                 . تجـاري  نـام  برد      
 .عنوان  هزينه  شناسايي  مي شود دارايي  مربوط  به

 افشا 

كـاال بـايد با توجه  به  الزامات  استاندارد             و ط  بـه  موجـودي  مـواد         رويـه هـاي  حسـابداري  مـربو           . 48
 .، در يادداشتهاي  توضيحي  تشريح  شود“نحوه  ارائه  صورتهاي  مالي  ”عنوان    با1حسابداري  شماره  

كاال  و رويـه هاي  حسابداري  مربوط  به  مبالغ  مندرج  در صورتهاي  مالي  بابت  موجودي  مواد               . 49
چنانچه  براي  انواع       . بايد طي  يادداشتي  شرح  داده  شود          ) امل  روش  تعيين  بهاي  تمام  شده          ش(

از  مخـتلف  موجوديهـا، رويـه هـاي  حسابداري  متفاوتي  اتخاذ شده  باشد، ارائه  مبلغ  هريك                        
  . ، ضروري  استانواع  موجودي

گونه اي     كاال بايد در يادداشتهاي  توضيحي  به        و مـبلغ  مـندرج  در تـرازنامه  بابـت  موجودي  مواد                . 50
يك    ، مبلغ  هرطـبقه بندي  شود كه  متناسب  با ماهيت  فعاليت  واحد تجاري  باشد و اين  طبقه بندي                      

 .از گروههاي  عمده  موجوديها را نشان  دهد

 از يك  دوره  به  دوره  ديگر         ارائـه  مبالغ  مربوط  به  طبقات  مختلف  موجوديها و ميزان  تغييرات  آن                     . 51
رو موجودي     اين از. اطالعـات  مفـيدي  دراختيار استفاده كنندگان  صورتهاي  مالي  قرار مي دهد                

كـاالي  مندرج  در ترازنامه  بايد در يادداشتهاي  توضيحي  به گونه اي  طبقه بندي  شود كه                          و مـواد 
 :يها به  شرح  زير نشان  داده  شودمبالغ  مربوط  به  هر يك  از طبقات  عمده  موجود

  ،مواد اوليه  . الف

شامل  كـاالي  در جريـان  ساخت  و كارهاي  خدماتي  در               (كـار در جريـان  پيشرفت          . ب 
 ، )جريان  تكميل

 كاالي  ساخته  شده  و كاالي  خريداري  شده  براي  فروش  ،  . ج
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 است  كه  در شناخت  اين  موجوديها، مقطع               الزم  به  يادآوري    (كـاالي  در راه         و مـواد  . د
 ، )زماني  انتقال  مالكيت  آن  بايد مالك  عمل  قرار گيرد

از قبيل  قطعات  ولوازم  يدكي  ماشين آالت  ، ملزومات  و مواد                 (سـاير اقـالم  مصـرفي           . ه
 ، و  )مستقيم غير

منظور فروش  نگهداري       د شده  به   طور معمول  و با توجه  به  شرايط  ايجا             اقالمي  كه  به     . و
  ).از قبيل  ضايعات  توليد، داراييهاي  ثابت  بركنار شده  و اقالم  اسقاطي(مي شود 

 
 :موارد زير نيز بايد افشا شود   . 52

مـبلغ  هزيـنه  كـاهش  ارزش  موجوديها ناشي  از اعمال  قاعده  اقل  بهاي  تمام  شده  و خالص                                .  الف
مورد   از كسـر هـرگونه  افـزايش  ناشـي  از اعمـال  قـاعده  فوق  در                       ارزش  فـروش  پـس      

  ،موجوديهاي  انتقالي  از دوره  قبل

  ، وبهاي  تمام  شده  موجوديهاي  فروش  رفته  طي  دوره . ب 

 .كاال كه  در وثيقه  بدهيهاي  واحد تجاري  است   و مبلغ  موجوديهاي  مواد . ج 

 تاريخ  اجـرا
 و بعد   1/1/1380مورد كليه  صورتهاي  مالي  كه  دوره  مالي  آنها از تاريخ                     اين  استاندارد در     الـزامات   . 53

  .از آن  شروع  مي شود، الزم االجراست
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 .نيز رعايت  مي شود  موجوديها


