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 کاال و مواد موجودی
 : که مي شود اطالق  هايي  دارايي به 

 مي شود، نگهداری  تجاری  واحد عمليات  عادی  روال  در فروش  برای  .الف

 دارد، قرار توليد فرآيند در خدمات  ارائه  يا محصول  ساخت  منظور به . ب

 و مي شود، نگهداری  و شده  خريداری  ، خدمات ارائه  يا محصول  ساخت  منظور به . ج
 .مي شود مصرف  تجاری  واحد فعاليت  جهت  در غيرمستقيم  طور به  و دارد مصرفي  ماهيت  .د
 

 فروش ارزش خالص
 تسويه  به  مربوط  تخفيفات  از قبل  ولي  تجاری  تخفيفات  کسر از بعد) فروش  بهای  از است  عبارت 
 :کسر از پس  ( حساب

 و ، تكميل برآوردی  مخارج  . الف 
 . توزيع و فروش  ، بازاريابي برآوردی  مخارج  . ب 

 
 جايگزيني بهای

 تحمل  مشابه  کامالً موجودی  قلم  يك  ساخت  يا خريد برای  بايد که  مخارجي  از است  عبارت 
 .شود
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  در رفته فروش کاالی شده تمام بهای و موجودی مبلغ و مقدار دقیق گیری اندازه برای

  .است اهمیت با مالکیت انتقال زمان تعیین مالی، های صورت

 گيرد صورت بيشتری دقت با بايد کاال موجودی شناسايي زير حاالت وجود زمان در: 

 

 کاالی در راه 

 کاالی امانی

 فروش کاال با حق برگشت

 کارآزمودگان گویا ارقام
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  :بازرگانی اتاق مقررات طبق راه در کاالی انواع بندی طبقه
 کار محل در کاال تحويل .1
 کننده حمل به مقرر محل در کاال تحويل .2
 کشتي کنار در کاال تحويل .3
 کشتي عرشه روی بر کاال تحويل .4
 مقصد بندر تا حمل کرايه و کاال تحويل .5
 مقصد بندر تا حمل کرايه و بيمه کاال، قيمت .6
 مقصد تا حمل کرايه پرداخت .7
 مقصد تا کاال بيمه و حمل کرايه پرداخت .8
 مرز در کاال تحويل .9

 مقصد بندر در کشتي عرشه روی کاال تحويل .10
 مقصد بندر در اسكله روی کاال تحويل .11
 بدون مقصد در مقرر محل در کاال تحويل .12

 گمرکي عوارض و حقوق پرداخت بدون و ترخيص
 ترخيص با مقصد در مقرر محل در کاال تحويل .13

    گمرکي عوارض و حقوق پرداخت و

   

تعهدات فروشنده 
از باال به پايين 
.  بيشتر مي شود

بنابراين شناسايي 
درآمد و خروج 
موجودی کاال از 
دفاتر بيشتر به 
.تعويق مي افتد  

 کارآزمودگان گویا ارقام
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 امانت دهنده امانت گیرنده کاال

نماينده فروش کاال يا  
نگهدارنده کاال تا زمان  

 استرداد در آينده

کاالی اماني جزء موجودی  
.امانت دهنده است  

 کارآزمودگان گویا ارقام
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 فروش همراه با حق برگشت

اگر فروشنده نتواند با اطمینان  
معقول احتمال برگشت کاال را  

مشخص کند، معامله فروش محسوب  
.نمی شود  

اگر مبلغ کاالی برگشتی در آینده  
فروش  باشد، می توان قابل برآورد 

.را ثبت کرد  
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 بهای تمام شده

سایر 

مخارج  

 عادی

مخارج 

 تبدیل

مخارج 

 خرید

مخارج 

 خرید

بهای 

 خرید

بهای  

حمل به  

 داخل

مخارج 

 بیمه

مخارج 

 گمرکی

 کارآزمودگان گویا ارقام

          Kagacc.ir 

7 



  و حقوق  قبیل  از دیگری  مخارج  گونه  هر و خرید بهای  شامل  خرید مخارج 
 .می گردد مربوط  خرید به  مستقیماً که  است  حمل  و گمرکی  عوارض 

 .می شود کسر خرید بهای  از تجاری  تخفیفات 
 
 وضعيت به ها موجودی رساندن که شرايطي در :مالي تأمين مخارج 

 .باشد مالحظه قابل زماني صرف مستلزم فروش قابل
 
 نقدی صورت به واردات مقررات، طبق اينكه شرط به :يوزانس مخارج 

 .نباشد مجاز
 
 بهای به آن تخصيص اينكه شرط به :ارز نرخ در مالحظه قابل افزایش 

 .باشد ميسر کاال و مواد خريد
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بهای  

 تمام شده

بهای کار 

 مستقیم

بهای مواد 

 مستقیم
 بهای سربار

 کارمستقیم

سربار  

 تولید

بهای 

 تبدیل

 کارآزمودگان گویا ارقام
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 عمالً (مستقیم غیر و مستقیم از اعم) دستمزد های هزینه از زیادی بخش 
 ای دوره در تولید دستمزد های هزینه از  بخشی لذا، .دارند ثابت ماهیت

 ظرفیت هزینه عنوان به تواند می یابد می کاهش تولید سطح که
 .شود منظور زیان و سود به بالاستفاده

 
 که  است  تولید غیرمستقیم  مخارج  از بخش  آن  تولید، ثابت  سربار 

 مخارج  و استهالك  مانند می ماند، ثابت  نسبتاً تولید حجم  در تغییر علیرغم 
 . کارخانه مدیریت  مخارج  و کارخانه  تجهیزات  و ساختمان  نگهداری 

 
 که  است  تولید غیرمستقیم  مخارج  از بخش  آن  تولید، متغیر سربار 

 دستمزد و مواد مانند می یابد، تغییر تولید حجم  تغییر با متناسب 
 . غیرمستقیم
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 **                                                     :مواد کنترل

 **                  مستقیم مواد                    

 **            غیرمستقیم مواد                    

 **           پرداختنی حسابهای / نقد                                                             

 غیرمستقیم و مستقیم مواد خرید

 

 **                                 دستمزد و حقوق کنترل

               **                               پرداختنی بیمه                                                            

 **                            پرداختنی مالیات                                                          

 **            پرداختنی حسابهای / نقد                                                           

 غیرمستقیم و مستقیم دستمزد و حقوق پرداخت

 

 **                                                   سربار کنترل

 **              پرداختنی حسابهای / نقد                                                          

 11 غیرمستقیم های هزینه بابت پرداخت



 **                                 ساخت جریان در کاالی

 **                                                    سربار کنترل

             **                                                      :مواد کنترل                                                    

 **                  مستقیم مواد                                                                         

 **            غیرمستقیم مواد                                                                         

 غیرمستقیم و مستقیم مواد مصرف

 

 **                                 دستمزد و حقوق کنترل

 **                                                   سربار کنترل

 **             دستمزد و حقوق کنترل                                                                         

 دستمزد و حقوق کنترب حساب بستن

 

 **                               ساخت جریان در کاالی

 **                        شده جذب سربار                                                                         

 12 سربار جذب



 می یابد تخصیص  تجاری  واحد فعالیت  عادی  ظرفیت  برمبنای  تولید ثابت  سربار.   

  با) عادی  شرایط  در می رود انتظار که  است  محصولی  متوسط  بیانگر معمول  ظرفیت  

  چند طی  (  شده برنامه ریزی نگهداری  و تعمیرات  از ناشی  تولید توقفات  گرفتن  نظر در

 .شود تولید ، فصل یا دوره 

 

انواع  

 ظرفیت

ظرفیت 

 اسمی

ظرفیت 

 عملی

ظرفیت  

مورد 

 انتظار

ظرفیت 

 کارآزمودگان گویا ارقام عادی
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  استفاده  تولید واقعی  سطح  از می توان  تولید ثابت  سربار هزینه های  تخصیص  برای  

  تجاری  واحد فعالیت  معمول  سطح  به  نزدیك  تقریباً مزبور سطح  آنکه  شرط  به  کرد

 .باشد

  و عملیاتی  هزینه  عنوان  به  وقوع  دوره  در باید بالاستفاده  ظرفیت  به  مربوط  مخارج  

 .شود منعکس  زیان  و سود صورت  در ناخالص  سود از پس 

 کاال، و مواد موجودی  ارزشیابی  در کارانه  محافظه  برخورد اتخاذ بهانه به گاهی 

  در و نیست مجاز رفتار این .شود نمی منظور شده  تمام  بهای  در خاصی  سربار مخارج 

  مخارج  حذف  طریق  از نه  و فروش  ارزش  خالص  تعیین  در الزم  احتیاط  لزوم صورت

 .می شود اعمال  شده  تمام  بهای  از خاصی  سربار
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 غير ای گونه به و يكديگر با همزمان و توأم طور به که هستند محصوالتي

 به ای نقطه در و شوند مي ساخته مشخص توليدی فرآيند در تفكيك قابل

 جزء اصلي محصوالت توليد .شوند مي جدا همديگر از تفكيك نقطه نام

 محصوالت ساير به نسبت بيشتری نسبي ارزش دارای و بوده شرکت اهداف

 . باشند مي

 اند؛ نبوده توليد هدف 

 کمتر بسيار اصلي محصولالت به نسبت فرعي محصولالت فروش بهای  

 .است
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  که صورتی در شود، می تولید اصلی محصول با همراه مشترک فرآیند یك در فرعی محصول

 .شود می ایجاد سیستم مدیریت ضعف یا و تولید فناوري بودن ناکارآمد از ناشی ضایعات

 

 فاقد ضایعات که صورتی در باشد می فروش جهت دائمی بازار داراي فرعی محصول

 .هستند بازاري چنین

 

  تكمیل و بندي بسته تبدیل، همچون اضافی هاي هزینه عمدتاً فرعی محصول فروش اي بر

 رسند می فروش به اند شده ایجاد که صورتی همان به ضایعات که صورتی در شود می پرداخت

 

 فروش از شده حاصل درآمد به نسبت فرعی محصول فروش از شده حاصل درآمد

 .باشد می توجه قابل ، ضایعات

 

 محصوالت فرعی ضایعات

م
قا

ار
یا 

و
گ

ن 
گا

ود
م

آز
ار

ک
 

  
  

  
  

  
K

ag
ac

c.
ir
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 روش های هزینه یابی محصوالت مشترك

 فيزيكي و نسبي مقادير روش

 تفكيك نقطه در فروش نسبي ارزش روش

  تفكيك نقطه در فروش برآوردی ارزش روش
 (بازيافتني خالص ارزش روش)

 فروش نهايي ارزش روش

 ثابت ناخالص سود درصد روش

م
قا

ار
یا 

و
گ

ن 
گا

ود
م

آز
ار

ک
 

  
  

  
  

  
K

ag
ac

c.
ir
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 ها موجودی تمام شده  بهای  در که  است  مخارجی  از نمونه هایی  زیر، موارد 

 .می گردد شناسایی  هزینه  عنوان  به  وقوع  دوره  در و نمی شود منظور

  تولید مخارج  سایر و دستمزد مواد، ضایعات  به  مربوط  غیرعادی  مبالغ  

 .( کنترل قابل  ضایعات )

  انبارداری  برای  تولید فرآیند در که  مخارجی  استثنای  به انبارداری  مخارج  

 .می شود انجام  دارند، بیشتر پردازش  به  نیاز که  محصوالتی 

 نقشی  فعلی  شرایط  و مکان  به  ها موجودی رساندن  در که  اداری  سربار  

 .ندارد

  فروش مخارج . 
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روش های 

محاسبه بهای 

تمام شده 

 موجودی ها

اولين  صادره  

از اولين  

  وارده

ميانگين  

 موزون 

شناسايي  

 ويژه 
اولين  صادره  

از آخرين  

 وارده 

موجودی  

 پايه 

خرده  

  فروشي 

 ،“ ويژه شناسايي ” های  روش از استفاده  با بايد کاال و مواد موجودی  شده  تمام  بهای  *
 .شود محاسبه  “ موزون ميانگين ” يا “ وارده اولين  از صادره  اولين ”
 

LIFO 

FIFO 
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 براين  کاال و مواد موجودی  تمام شده  بهای  محاسبه  از است  عبارت 

 توليدات  آخرين  يا خريدها آخرين  بيانگر موجود، تعداد که  اساس 

 . است

 بهای  اعمال  براساس  کاال و مواد موجودی  تمام شده  بهای  محاسبه  از عبارت 

 بهای  مجموع  تقسيم  از موزون  ميانگين  . است موجودی  واحد مورد در متوسط 

 محاسبه  موجودی  آن  واحدهای  تعداد مجموع  به  موجودی  واحدهای  تمام شده 

 يا ( متحرك موزون  ميانگين ) دائمي  محاسبه  طريق  از مي توان  و مي گردد

 . يافت دست  آن  به  (...و ماهه  شش  ، ساالنه موزون  ميانگين ) ادواری  محاسبه 

 قلم  آن  به  موجودی  اقالم  از يك  هر مختص  مخارج  آن  در که  است  روشي 

  از صرفنظر که  است  مناسب  اقالمي  برای  روش  اين  .مي يابد اختصاص 

  در روش  اين  کاربرد اما .هستند تشخيص  قابل  توليد يا خريد فرآيند

  تفكيك  قابل  يكديگر از کاال و مواد موجودی  از متعددی  اقالم  که  مواردی 

 . نيست مناسب  نباشند،

اولين  
صادره از 

 اولين وارده

میانگین 
 موزون

شناسایی 
 ویژه

 کارآزمودگان گویا ارقام

          Kagacc.ir 

20 



 براين  کاال و مواد موجودی  تمام شده  بهای  محاسبه  از است  عبارت 

 توليدات  اولين  يا خريدها اولين  بيانگر موجود تعداد که  اساس 

 . است

 ارزش  يك  که  اساس  براين  کاال و مواد موجودی   شده  تمام بهای  از است  عبارت 

 نسبت  است  شده  تعيين  پيش  از آن  تعداد که  ها موجودی از بخشي  به  ثابت  واحد

 ارزشيابي  ديگری  روش  به  تعداد براين  اضافه  های  موجودی و مي شود داده 

 باشد، شده  تعيين  پيش  از حداقل  از کمتر موجود، واحدهای  تعداد اگر .مي گردد

 .شد خواهد اعمال  موجودی  تعداد کل  مورد در ثابت  واحد ارزش 

  ارزش رساندن برای که است موجودی يابي هزينه برای روشي

  استفاده شده تمام بهای نسبت از شده تمام بهای به فروشي خرده

 .شود مي

اولين  صادره  
از آخرين   

  وارده

موجودی 
 پایه

خرده 
 فروشی

 کارآزمودگان گویا ارقام
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 ویژگی های مثبت ویژگی های منفی

 پايان کاالی موجودی
 نزديك ترازنامه در دوره

 .است بازار ارزش به
 

  بر مبتني فروش شده تمام بهای
  .است تر قديمي های قيمت

  تاريخي های هزينه نتيجه در
  تطابق جاری درآمد با تر قديمي

 .شوند مي داده
 

 محصوالت که هايي شرکت و دارويي و غذايي مانند صنايعي در روش اين  
 .است نزديك واقعيت به بيشتر دارند، شدني فاسد

 

 کارآزمودگان گویا ارقام
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بهای تمام شده هر واحد =  

خرید خالص یا تولید طی دوه +موجودی کاالی اول دوره   

 تعداد کاالها

 به روش اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش

  زيان عنوان به افتد مي اتفاق که ای دوره همان در بايد موجودی ارزش کاهش
 .شود گزارش زيان و سود صورت در ارزش کاهش

  موجودی باشد، بيشتر آن شده تمام بهای از موجودی فروش ارزش خالص اگر
 .يابد مي کاهش فروش ارزش خالص ميزان تا ترازنامه در کاال
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 به فروش های قيمت نوسان نظير داليلي به ها موجودی فروش ارزش خالص تعيين چنانچه 

 از کمتر متعارفي حد در جايگزيني بهای که رود احتمال و نباشد ميسر پذير اتكا ای گونه

 ارزش خالص برای قبول قابل تقريبي تواند مي باشد، فروش ارزش خالص

 .شود تلقي فروش

 اما باشد، آن شده تمام بهای از کمتر اوليه مواد موجودی فروش ارزش خالص اگر 

 اوليه مواد دفتری مبلغ رسد، فروش به سود با شود مي ساخته مواد اين مصرف با که کاالهايي

 .يابد نمي کاهش

 روش مانند هايي روش از است ممكن ها موجودی ارزش تخمين برای موارد بعضي در 

 صورتي در ها روش اين از استفاده .شود استفاده فروشي خرده روش يا استاندارد يابي هزينه

 موزون ميانگين يا فايفو ويژه، شناسايي های روش کارگيری به نتايج با آن نتايج که است مجاز

  .باشد يكسان تقريباً
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