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فصل هفتم

حسابداری دارایی  های ثابت مشهود

مقدمه
دارایی های ثابت مشهود بخش بسیار مهمی از کل دارایی های یک شرکت را تشکیل می دهند. 
عملیات اصلی شرکت اغلب توسط دارایی های ثابت مشهود انجام می گیرد. به عبارت دیگر رابطه بین 
درآمد عملیاتی و دارایی های ثابت مشهود، رابطه ای مستقیم و ملموس است. حال آنکه دارایی های 
نامشهود اغلب به صورت غیر مستقیم به ایجاد درآمد در یک واحد تجاری کمک می کند. دارایی های 
نقلیه، اثاثه  ثابت مشهود در بردارنده اقالمی مانند زمین، ساختمان، ماشین آالت و تجهیزات، وسایل 
مربوط  حسابداری  مسایل  مشهود،  ثابت  دارایی های  اهمیت  به دلیل  است.  قبیل  این  از  مواردی  و 
استاندارد حسابداری  برخوردار است.  پیچیدگی های خاصی  و  اهمیت  از  دارایی ها  از  این طبقه  به 
 شماره 11 با عنوان »دارایی های ثابت مشهود« به صورت مستقیم به نحوه حسابداری )شامل شناسایی،

 اندازه گیری و گزارش( دارایی های ثابت مشهود می پردازد. خالصه استاندارد حسابداری شماره 11 
در پیوست این فصل آمده است.

اهم مسایل حسابداری مربوط به دارایی های ثابت مشهود عبارتند از شناسایی، اندازه گیری و 
ثبت اولیه دارایی های ثابت مشهود تحصیل شده و پس از آن استهالک، واگذاری یا فروش و معاوضه 

دارایی های ثابت مشهود.
پیش از تجدید نظر در استاندارد حسابداری شماره 11، حسابداری معاوضه دارایی های ثابت مشهود 
دارای پیچیدگی های فراوانی بود، به نحوی که معاوضه دارایی های ثابت مشهود به دو گروه معاوضه دارایی های 
مشابه و معاوضه دارایی های غیر مشابه طبقه بندی می شد که حسابداری معاوضه دارایی  ها در هر یک از این 
دو گروه دارای نحوه عمل متفاوتی بود. پس از تجدید نظر در استاندارد، موضوع مشابه یا غیر مشابه بودن 
دارایی های معاوضه شده از میان رفت و وجود و عدم وجود محتوای تجاری در معاوضه دارایی های ثابت 
مشهود، جایگزین آن شد. به دلیل تغییرات اساسی در نحوه حسابداری دارایی های ثابت مشهود، در این 

فصل بر حسابداری معاوضه دارایی ها، پرداخته و این مبحث به طور کامل تشریح می  گردد.
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معاوضه دارایی های ثابت مشهود
نخستین مطلبی که باید در معاوضه دارایی های ثابت مشهود مورد توجه قرار گیرد آن است که 
معاوضه دارایی های ثابت مشهود غیر  موضوعات حسابداری مطرح در رابطه با معاوضه تنها به 
پولی باز می گردد. منظور از دارایی های غیر پولی، دارایی هایی است که بازیافت آن ها بر اساس مبالغ 
قراردادی و ثابت قابل تعیین نیست و بنابراین، با گذشت زمان و تغییر در سطح قیمت  ها، ارزش این گونه 
دارایی  ها تغییر می  کند؛ نمونه  هایی از دارایی  های ثابت مشهود غیر پولی عبارتند از:زمین، ساختمان و 
تأسیسات، تجهیزات و ماشین آالت، وسائط نقلیه و اثاثیه. از آنجا که بازیافت دارایی های غیر پولی، 
ثابت و قابل تعیین نیست، محاسبه ارزش منصفانه آن ها عمدتاً با دشواری و عدم اطمینان همراه است. 
حال آنکه دارایی های پولی ارزش قراردادی مشخصی دارند. بنابراین، در معاوضه دو دارایی پولی با 
یکدیگر یا معاوضه یک دارایی غیر پولی با یک دارایی پولی، پیچیدگی و ابهام چندانی وجود ندارد، 
زیرا ارزش منصفانه دارایی تحصیل شده و دارایی واگذار شده به راحتی قابل تعیین است و سود )زیان( 

معاوضه به سهولت محاسبه شده و در دفاتر ثبت می شود. 
از مبحث باال یک نکته دیگر مشخص می   شود؛ به این ترتیب که در زمان معاوضه دو دارایی، 
دارایی تحصیل شده باید به ارزش منصفانه در دفاتر ثبت شود. بر اساس استاندارد حسابداری شماره 
11، معاوضه دارایی های ثابت مشهود بر مبنای ارزش منصفانه دارایی واگذار شده یا ارزش منصفانه 
دارایی تحصیل شده، هر کدام با وضوح بیشتری قابل تعیین است، به حساب منظور می شود. استفاده 
از ارزش منصفانه در حسابداری معاوضه دارایی  ها به این معنا است که شرکت  های معاوضه کننده باید 
سود یا زیان ناشی از معاوضه را در دفاتر خود شناسایی کنند. سود یا زیان معاوضه از تفاوت بین ارزش 
منصفانه دارایی واگذار شده با ارزش دفتری )بهای تمام شده به کسر استهالک انباشته( همان دارایی 

تعیین می شود. به این ترتیب یکی از سه حالت زیر رخ خواهد داد:  

شناسایی سود معاوضه دارایی → ارزش دفتری دارایی واگذارشده > ارزش منصفانه دارایی واگذار شده )1

عدم وجود سود)زیان( معاوضه دارایی → ارزش دفتری دارایی واگذارشده = ارزش منصفانه دارایی واگذارشده )2

شناسایی زیان معاوضه دارایی  → ارزش دفتری دارایی واگذارشده <ارزش منصفانه دارایی واگذار شده )3

یا زیان معاوضه، وجود تفاوت در ارزش منصفانه و  بنابراین، شرط الزم برای شناسایی سود 
ارزش دفتری دارایی واگذار شده است و ارزش منصفانه دارایی تحصیل شده نشان دهنده سود یا زیان 
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معاوضه نیست.
ارزش دفتری دارایی واگذار شده از دفاتر معین و کل حسابداری قابل تعیین است. بنابر این، 
واگذار شده، دشوارترین  دارایی  منصفانه  ارزش  تعیین  نیست.  پیچیدگی خاصی  دارای  آن  محاسبه 
بر اساس استاندارد  بیان شد،  این  از  یا زیان معاوضه است. همانگونه که پیش  گام در محاسبه سود 
حسابداری شماره 11، معاوضه دارایی های غیر پولی بر مبنای )1( ارزش منصفانه دارایی واگذار شده 
یا )2( ارزش منصفانه دارایی تحصیل شده هر کدام با وضوح بیشتری قابل تعیین است به حساب منظور 
تعیین  قابل  یکسانی  با وضوح  دارایی  دو  هر  منصفانه  ارزش  تعیین  که  مشابهی  در شرایط  می شود1. 
است، ارزش منصفانه دارایی واگذار شده مبنای حسابداری معاوضه قرار می گیرد. در صورتی که 
ارزش منصفانه دارایی واگذار شده قابل تعیین نباشد یا ارزش منصفانه دارایی تحصیل شده با وضوح 
و اطمینان بیشتری قابل تعیین باشد، ارزش منصفانه دارایی تحصیل شده به عنوان مبنای تعیین ارزش 
قرار می گیرد. در صورتی که ارزش منصفانه  ثبت معاوضه در دفاتر  منصفانه دارایی واگذار شده و 
هیچ یک از دارایی های واگذار شده یا تحصیل شده قابل تعیین نباشد،  ارزش دفتری دارایی واگذار 
معاوضه شناسایی  نتیجه  در  زیانی  یا  گونه سود  هیچ  و  می گیرد  قرار  معاوضه  مبنای حسابداری  شده 

نمی شود2.
دارایی ها  معاوضه  در  تجاری  محتوای  عدم وجود  یا  دارایی ها، وجود  معاوضه  در  آخر  نکته 
دارایی  ها محسوب  معاوضه  زیان  یا  برای شناسایی سود  کافی  تجاری، شرط  است. وجود محتوای 
می   شود. در صورتی که معاوضه فاقد محتوای تجاری باشد، معاوضه دو دارایی منجر به شناسایی سود 
یا زیان نمی شود و دارایی تحصیل شده به ارزش دفتری دارایی واگذار شده، پس از تعدیل بابت سرک 
نقدی دریافت شده یا پرداخت شده، ثبت می شود. هنگامی یک معاوضه دارای محتوای تجاری است 

که یکی از شروط )الف( و)ب ( به همراه شرط )ج( زیر تحقق یابد:
الف( وضعیت )ریسک، زمان بندی و مبلغ( جریان های نقدی آتی دارایی تحصیل شده با وضعیت 

جریان های نقدی آتی دارایی واگذار شده متفاوت باشد.
ب( ارزش اقتصادی بخشی از عملیات واحد تجاری که متأثر از معاوضه است، تغییر یابد.

ج( تفاوت بیان شده در بندهای )الف( و )ب( نسبت به ارزش منصفانه دارایی های معاوضه شده 
با اهمیت باشد3. 

1ــ  اعداد )1( و )2( به منظور تأکید است و در متن استاندارد وجود ندارند.
2ــ  استاندارد حسابداری شماره 11 بند 23
3ــ استاندارد حسابداری شماره 11 بند 23
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از آنجا که وجود یا عدم وجود محتوای تجاری مستلزم قضاوت است، در سرتاسر فصل پنجم 
کتاب درسی و این فصل از کتاب راهنمای معلم، فرض بر وجود محتوای تجاری در معاوضه دارایی ها 
است. مگر آنکه خالف آن بیان شود. در ادامه به کمک مثال های متعدد سعی می   شود مباحث مربوط به 

حسابداری معاوضه دارایی ها به صورت کامل تشریح شود.
مثال )1(:  معاوضه زمین با تجهیزات:

شرکت الف و شرکت ب قصد دارند زمین و تجهیزاتی را با مشخصات زیر با یکدیگر معاوضه 
کنند: 

شرکت ب ــ تجهیزاتشرکت الف ــ زمین 

10,000,00080,000,000بهای تمام شده

50,000,000___استهالک انباشته

40,000,00010,000,000ارزش منصفانه

)30,000,000(30,000,000سرک نقدی دریافت شده )پرداخت شده(

محتوای تجاری: در اغلب موارد، معاوضه دو دارایی غیر مشابه به معنی وجود 
تفاوت در وضعیت دارایی تحصیل شده با دارایی واگذار شده است. بنابراین در مثال 

)1(، معاوضه دارایی دارای محتوای تجاری است.

دفاتر شرکت الف: 
آن  منصفانه  ارزش  و  ریال  میلیون   10 شده  واگذار  زمین  دفتری  ارزش  الف  شرکت  برای 
40,000,000 ریال است از آنجا که »ارزش دفتری دارایی > ارزش منصفانه دارایی واگذار شده«، 
بنابراین، شرکت الف سودی به مبلغ 30,000,000 ریال )10,000,000 -40,000,000(، شناسایی 
خواهد کرد. تجهیزات تحصیل شده نیز در دفاتر به ارزش منصفانه دارایی واگذار شده، پس از تعدیل 
)کسر( بابت سرک نقدی دریافت شده، ثبت خواهد شد. به این ترتیب، ارزش تجهیزات در دفاتر شرکت 

الف به مبلغ 10,000,000 ریال ثبت خواهد شد. 

سرک نقدی دریافت شده  -  ارزش منصفانه زمین = ارزش منصفانه تجهیزات تحصیل شده
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بستانکاربدهکارعطفشرحتاریخ

   تجهیزات
   وجوه نقد

                زمین
              سود معاوضه زمین و تجهیزات

                          بابت ثبت معاوضه زمین و تجهیزات

10,000,000
30,000,000

10,000,000
30,000,000

دفاتر شرکت ب: برای شرکت ب ارزش منصفانه تجهیزات 10,000,000 ریال است. حال 
آن که ارزش دفتری تجهیزات 30,000,000 ریال )50,000,000 - 80,000,000( است. 

بنابراین،  معاوضه تجهیزات با زمین منجر به شناسایی زیان خواهد شد:
)20,000,000( =)30,000,000 - 10,000,000(     زیان معاوضه برای شرکت )ب(

زمین تحصیل شده به ارزش منصفانه تجهیزات واگذار شده،  پس از تعدیل )اضافه( بابت سرک 
نقدی پرداخت شده ثبت خواهد شد. به این ترتیب در دفاتر شرکت ب زمین به مبلغ 40,000,000 ریال 

ثبت می شود.

)سرک نقدی پرداخت شده + ارزش منصفانه تجهیزات( = ارزش منصفانه زمین تحصیل شده 

40,000,000  = )30,000,000 + 10,000,000(     ارزش زمین در دفاتر شرکت )ب(  

بستانکاربدهکارعطفشرحتاریخ

   زمین
   استهالک انباشته تجهیزات

   زیان معاوضه
                 تجهیزات

                  بانک
                       بابت ثبت معاوضه زمین و تجهیزات

40,000,000
50,000,000
20,000,000

80,000,000
30,000,000
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یا زیان در دفاتر یکی از طرفین  از مثال )1( قابل استنباط است، شناسایی سود  همانگونه که 
معاوضه مستقل از شناسایی سود یا زیان در دفاتر طرف دیگر معاوضه است. در حالی که شرکت )الف( 
30,000,000 ریال سود حاصل از معاوضه شناسایی کرده است شرکت )ب( 20,000,000 ریال زیان 
شناسایی کرده است. در معاوضه دارایی ها ممکن است هر دو طرف سود یا زیان شناسایی کنند و یا سایر 
حالت های ممکن دیگر مانند شناسایی سود یا زیان توسط یکی از طرفین و عدم شناسایی سود یا زیان 
توسط طرف دیگر روی دهد. از آنجا که مبنای شناسایی سود یا زیان معاوضه تفاوت ارزش منصفانه 
دارایی واگذار شده با ارزش دفتری همان دارایی )دارایی واگذار شده( است، شناسایی یا عدم شناسایی 
سود یا زیان توسط یکی از طرفین معاوضه به شناسایی یا عدم شناسایی سود یا زیان  معاوضه توسط 

طرف دیگر معاوضه ارتباطی ندارد.
مثال )2(:  معاوضه ساختمان با ساختمان:

شرکت الف قصد دارد یکی از ساختمان های خود را با یکی از ساختمان های شرکت ب معاوضه 
کند،  اطالعات مربوط به این معاوضه به قرار زیر است:

شرکت ب ــ ساختمانشرکت الف ــ ساختمان 

60,000,00090,000,000بهای تمام شده

30,000,00040,000,000استهالک انباشته

40,000,00080,000,000ارزش منصفانه

30,000,000)30,000,000(سرک نقدی دریافت شده )پرداخت شده(

 محتوای تجاری  معاوضه دارایی های مشابه نیز در صورت احراز دو شرط)الف( 
و )ج( یا )ب( و )ج(، حاوی محتوای تجاری است. به ویژه در مورد معاوضه دارایی  های 
مشابه، احتمال تغییر در وضعیت اقتصادی )یعنی احراز شروط الف و ج( وجود دارد. 
برای مثال تفاوت در عمر مفید و دارایی مشابه معاوضه شده، نشانه ای از وجود محتوای 
تجاری در یک معاوضه است؛ زیرا مبلغ، زمان بندی و ریسک جریان های نقدی مورد 

انتظار تغییر می  کند.
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دفاتر شرکت الف:

ارزش دفتری دارایی واگذار شده ــ  ارزش منصفانه دارایی واگذار شده = سود )زیان( معاوضه 

10,000,000=)30,000,000-60,000,000(-40,000,000 = سود معاوضه برای شرکت )الف(
70,000,000= 30,000,000 + 40,000,000 = ارزش منصفانه ساختمان جدید برای شرکت )الف(

بستانکاربدهکارعطفشرحتاریخ

   ساختمان
   استهالک انباشته ساختمان

                 ساختمان
                 بانک

                 سود معاوضه
                       بابت ثبت معاوضه ساختمان و ساختمان

70,000,000
30,000,000

60,000,000
30,000,000
10,000,000

دفاتر شرکت ب:
30,000,000=)40,000,000-90,000,000( - 80,000,000 =  سود معاوضه برای شرکت )ب(
50,000,000=30,000,000-80,000,000 = ارزش منصفانه ساختمان جدید برای شرکت )ب(

بستانکاربدهکارعطفشرحتاریخ

   ساختمان
   استهالک انباشته ساختمان

   بانک
                 ساختمان

                 سود معاوضه
                       بابت ثبت معاوضه ساختمان و ساختمان

50,000,000
40,000,000
30,000,000

90,000,000
30,000,000

مثال )2( نشان داد که استفاده از ارزش منصفانه دارایی واگذار شده در شرایط برابر، نسبت به 
ارزش منصفانه دارایی تحصیل شده، جهت تعیین ارزش منصفانه دارایی تحصیل شده اولویت دارد. 
در شرایطی که هر دو ارزش منصفانه دارایی تحصیل شده و واگذار شده وجود داشته و با یک اطمینان 
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و وضوح قابل تعیین باشند، اولویت استفاده از ارزش منصفانه دارایی واگذار شده است. در صورتی 
که دو شرکت از ارزش منصفانه دارایی تحصیل شده استفاده می نمودند ثبت معاوضه در دفاتر به ترتیب 

زیر می  بود:

دفاتر شرکت بدفاتر شرکت الف

بستانکاربدهکارشرحبستانکاربدهکارشرح

ساختمان
استهالک انباشته ساختمان

              بانک
              ساختمان

              سود معاوضه
بابت ثبت معاوضه ساختمان 

و ساختمان

80,000,000
30,000,000

30,000,000
60,000,000
20,000,000

ساختمان
استهالک انباشته ساختمان

   بانک
                 ساختمان

                 سودمعاوضه
بابت ثبت معاوضه ساختمان 

و ساختمان

40,000,000
40,000,000
30,000,000

90,000,000
20,000,000

در اغلب موارد استفاده، از ارزش منصفانه دارایی واگذار شده یا ارزش منصفانه دارایی تحصیل 
شده به نتایج و ثبت های حسابداری یکسانی منجر می شود. اما مواقعی وجود دارد که طرفین از قدرت 
چانه زنی متفاوتی برخوردارند که سبب می   شود یکی از طرفین )در مثال 2،  شرکت الف( بخشی از ارزش 
دارایی تحصیل شده را پرداخت نکند. تفاوت در قدرت چانه زنی نباید محتوای اقتصادی رویداد را در 

دفاتر حسابداری مخدوش نماید.

مثال )3(: معاوضه وسائط نقلیه با اثاثه: 
شرکت الف یک دستگاه وسائط نقلیه خود را با مقداری اثاثه شرکت ب به شرح زیر معاوضه 

می  کند: 

شرکت ب ــ اثاثهشرکت الف ــ وسائط نقلیه 

40,000,00025,000,000بهای تمام شده

10,000,00015,000,000استهالک انباشته

 ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  25,000,000ارزش منصفانه

)7,000,000(7,000,000سرک نقدی دریافت شده )پرداخت شده(
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دفاتر شرکت الف: 
)5,000,000( = )10,000,000-40,000,000(-25,000,000= زیان معاوضه برای شرکت الف
18,000,000 = 7,000,000 -25,000,000 = ارزش منصفانه اثاثه تحصیل شده

بستانکاربدهکارعطفشرحتاریخ

اثاثه
استهالک انباشته وسائط نقلیه

بانک
زیان معاوضه

              وسائط نقلیه
             بابت ثبت معاوضه وسائط نقلیه و اثاثه

18,000,000
10,000,000

7,000,000
5,000,000

40,000,000

دفاتر شرکت ب:
به صورت  برای شرکت ب  آن است که ارزش منصفانه دارایی واگذار شده  این مسئله  ویژگی 
مستقیم قابل تعیین نیست. بنابراین، شرکت ب برای تعیین ارزش منصفانه دارایی واگذار شده )اثاثه(، 

از ارزش منصفانه دارایی تحصیل شده )وسائط نقلیه( استفاده می  کند؛ به صورت زیر:
                                                                                                             سرک نقدی پرداخت شده - 

 ارزش منصفانه دارایی واگذار شده = ارزش منصفانه دارایی تحصیل شده

                                                                                                            سرک نقدی دریافت شده + 
 18,000,000= 7,000,000 -25,000,000 = ارزش منصفانه اثاثه واگذار شده
8,000,000 = )15,000,000 - 25,000,000(-18,000,000 = سود معاوضه

بستانکاربدهکارعطفشرحتاریخ

وسائط نقلیه
استهالک انباشته اثاثه

              بانک
              اثاثه

              سود معاوضه
             بابت ثبت معاوضه وسائط نقلیه و اثاثه

25,000,000
15,000,000

7,000,000
25,000,000

8,000,000
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از آنجایی  که شرکت ب، ارزش منصفانه اثاثه واگذار شده خود را در اختیار ندارد، از ارزش 
منصفانه وسایل نقلیه تحصیل شده برای تعیین ارزش منصفانه اثاثه خود استفاده می  کند. پس از تعیین 
ارزش منصفانه دارایی واگذارشده، روند محاسبات و ثبت معاوضه دارایی مشابه حالتی است که ارزش 

منصفانه دارایی واگذار شده، مشخص است.
مثال )4 (: معاوضه زمین با انبار: 

شرکت الف یک قطعه زمین خود را با یکی ازانبار های شرکت ب با شرایط زیر معاوضه کرده 
است:

شرکت ب ــ انبارشرکت الف ــ زمین 

100,000,00050,000,000بهای تمام شده

10,000,000 ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  استهالک انباشته

 ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ    ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ   ارزش منصفانه

)30,000,000(30,000,000سرک نقدی دریافت شده )پرداخت شده(

از دارایی های واگذار شده و دارایی  در وضعیتی که ارزش منصفانه هیچ یک 
تحصیل شده قابل تعیین نباشد، از ارزش دفتری  دارایی واگذار شده پس از تعدیل بابت 
بابت  و  می شود  استفاده  تحصیل شده  دارایی  ارزش  تعیین  برای  معامله،  نقدی  سرک 

معاوضه دارایی  ها هیچ سود یا زیانی محاسبه نمی  گردد:

 سرک نقدی پرداخت شده +   
ارزش دفتری دارایی واگذار شده = ارزش منصفانه دارایی تحصیل شده

 سرک نقدی دریافت شده -  

70,000,000 = 30,000,000-100,000,000 = ارزش منصفانه انبار برای شرکت )الف(

70,000,000 = 30,000,000 + 40,000,000 = ارزش منصفانه زمین برای شرکت )ب(
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دفاتر شرکت بدفاتر شرکت الف

بستانکاربدهکارشرحبستانکاربدهکارشرح

انبار
بانک

              زمین
بابت معاوضه زمین و انبار

70,000,000
30,000,000

100,000,000

زمین
استهالک انباشته انبار

                 انبار
                 بانک

بابت معاوضه زمین و انبار

70,000,000
10,000,000

50,000,000
30,000,000

اطمینان و وضوح در تعیین ارزش منصفانه:  
وجود بازار فعال برای یک دارایی سبب می   شود، ارزش منصفانه آن دارایی با 
سهولت، اطمینان و وضوح بیشتری تعیین شود. در معاوضه دارایی های ثابت مشهود 
وجود بازار فعال برای دارایی تحصیل شده یا واگذار شده، عامل تعیین کننده است. برای 
مثال معاوضه سهام شرکتی که در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده  است با ساختمان به 
این معنی است که ارزش منصفانه سهام با اطمینان و وضوح بیشتری نسبت به ارزش 
ثبت های  مبنای  سهام  منصفانه  ارزش  بنابراین  است.  تعیین  قابل  ساختمان  منصفانه 

حسابداری طرفین قرار می گیرد.

بحث کنید
مدیر عامل شرکت راوک در پایان سال بر اساس درصدی از سود ساالنه پاداش 

می  گیرد، ولی از حسابدار شرکت خود خواسته است تا اقدامات زیر را انجام دهد:
1ــ در معاوضه یک دستگاه اتومبیل با یک باب ساختمان به جای ارزش منصفانه 

از ارزش دفتری استفاده کند تا زیان قابل توجه معاوضه شناسایی نشود.
2ــ از بیمه کردن شرکت در سال جاری خودداری کند

3ــ دارایی های ثابت مشهود خریداری شده در طی سال را از سال بعد مستهلک 
کند.

اثر اقدامات مذکور در شرکت چیست؟ بحث کنید.
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3 خواسته  و   1 موارد  مشهود 22  ثابت  دارایی های  عنوان  با   11 استاندارد شماره  براساس 
مدیریت، با الزامات مقرر شده در این استاندارد حسابداری مغایر است. همچنین عدم پوشش بیمه   ای 
دارایی  ها موجب افزایش ریسک شرکت و در نتیجه کاهش منافع مالکان می   شود. عدم شناسایی زیان 
معاوضه دارایی   های ثابت مشهود، خودداری از انجام هزینه بیمه و شناسایی هزینه استهالک دارایی   ها، 
همگی سبب می   شود که هزینه های شرکت به صورت غیر واقعی کاهش یافته و از این طریق باعث افزایش 
این  دارد،  قرار  شرکت  سود  مبنای  بر  مدیریت  پاداش  که  آنجا  از  می   شود.  شرکت  سود  در  تصنعی 

اقدامات نهایتاً سبب می   شوند که پاداش مدیریت افزایش یابد.
در ادبیات مدیریت سود )که در بحث کنید فصل قبل با آن آشنا شدید( افزایش پاداش مدیریت در نتیجه 
افزایش غیر واقعی در سود یکی از مهمترین انگیزه   های مدیریت سود فرصت طلبانه محسوب می   شود. 
غیر مستقیم صدمه  یا  به شکل مستقیم  )مالکان(  منافع سهامداران  می   شود  فوق سبب  تمامی اقدامات 
ببیند. حداقل زیان به منافع سهامداران آن است که بخشی از منافع سهامداران در قالب پاداش اضافی 

به شکل ناعادالنه   ای به مدیریت واحد تجاری منتقل شود.
خالف  بر  حسابدار  توسط  اقدامات  این  انجام  شد،  بیان  این  از  پیش  که  همانگونه  همچنین، 
این  نمی   تواند  حسابدار  بنابراین،  است.  حرفه   ای  رفتار  آیین  و  حسابداری  استانداردهای  الزامات 

خواسته مدیریت شرکت را اجرا کند.
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فصل هشتم

بدهی ها
بدهی  های جاری1

کلیه  واحدهای  تجاری  باید بدهی  های  جاری  را به عنوان  طبقه   ای  جداگانه )مجزای از بدهی  های 
بلند مدت(  در ترازنامه  منعکس  کنند. یک  بدهی  زمانی  باید به  عنوان  بدهی  جاری  طبقه بندی  شود که  انتظار 
رود طی  چرخه  عملیاتی  معمول  واحد تجاری  یا ظرف  یکسال  از تاریخ  ترازنامه ، هر کدام  طوالنی تر است ،از 
محل دارایی های جاری تسویه  شود2. سایر بدهی  ها باید به عنوان  بدهی  های  غیرجاری  طبقه بندی  شود. 

همچنین، جمع  کل  بدهی  های  جاری  باید در ترازنامه  نشان  داده  شود.
آن   نیز  و  مطالبه  شود  ترازنامه   تاریخ   از  یک  سال   رود ظرف   انتظار  که   عندالمطالبه   بدهی  های  
قسمت  از بدهی  های  بلندمدتی  که  انتظار رود بر مبنای  شرایط  قرارداد مربوط ، ظرف  مدت  یک  سال  از 
تاریخ  ترازنامه  به این  حال  تبدیل  شود جزء بدهی  های  جاری  طبقه بندی  و توضیحات  کافی  در این  مورد 

در یادداشت  های  توضیحی  ارائه  می   شود.
آن  دسته  از بدهی  ها و نیز حصه ای  از بدهی  های  بلندمدت  از قبیل  تسهیالت  مالی  بانکی  و غیربانکی ، 
بدهی  های  تجاری ، بدهی  مالیاتی  و پیش دریافت  از مشتریان  که  انتظار رود ظرف  یکسال  از تاریخ  ترازنامه  

تسویه  گردد، به عنوان  بدهی  جاری  طبقه بندی  می   شود.

ذخایر و بدهی  های احتمالی3 
نسبتاً  ابهام  با  آن ها  مبلغ  تعیین  یا  و  تسویه  تعریف می  شوند که زمان  بدهی  هایی  به عنوان  ذخایر 
قابل توجه همراه است. اصطالح »ذخیره« در مورد اقالمی از قبیل کاهش ارزش دارایی ها و مطالبات 

مشکوک الوصول نیز بکار می رود، اما این قبیل ذخایر، بدهی تلقی نمی  شوند.
1ــ بر اساس استاندارد حسابداری شماره 14 با عنوان » نحوه  ارائه  دارایی  های  جاری  و بدهی  های  جاری «.

2ــ  در اغلب فعالیت های تجاری چرخه عملیاتی کمتر از یک سال است. بنابراین در اغلب موارد معیار جاری یا غیر جاری بودن 
بدهی ها،  یک سال مالی است.در سراسر کتاب از معیار یک سال استفاده شده است مگر آنکه به صراحت خالف آن بیان شود.

3ــ بر اساس استاندارد حسابداری شماره 4 با عنوان »ذخایر، بدهی  های احتمالی و دارایی  های احتمالی«.
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بدهی احتمالی:
الف: تعهدی غیرقطعی است که از رویدادهای گذشته ناشی می   شود و وجود آن تنها ازطریق 
وقوع یا عدم وقوع یک یا چند رویداد نامشخص آتی که به طور کامل در کنترل واحد تجاری نیست، 
به دالیل زیر  اما  ناشی می   شود  از رویدادهای گذشته  فعلی است که  تعهدی  یا ب:  تأیید خواهد شد، 

شناسایی نمی   شود:
1ــ خروج منافع اقتصادی برای تسویه تعهد محتمل نیست.

2ــ مبلغ تعهد را نمی توان با قابلیت اتکای کافی اندازه گیری کرد1.
ذخایر را می توان از سایر بدهی  ها مانند حساب های پرداختنی تجاری و سایر حساب ها و اسناد 
پرداختنی متمایز کرد، زیرا در مورد زمان تسویه ویا مبلغ آن ابهام وجود دارد. حساب های پرداختنی 
با  یا  بابت کاالها و خدمات دریافت شده ای است که صورتحساب آن دریافت گردیده  تجاری، بدهی 
اصلی  تمایز  بنابراین وجه  توافق شده است.  آن  به  ازای  ما  پرداخت  زمان  و  مبلغ  مورد  در  فروشنده 
حساب های پرداختنی تجاری با ذخایر این است که مبلغ آن با توجه به صورتحساب و زمان پرداخت آن 

نیز از طریق توافق با فروشنده مشخص می گردد. 
به این دلیل ذخایر به عنوان بدهی شناسایی می شوند )با فرض اینکه برآورد اتکاپذیر قابل انجام 
باشد(، که ذخایر، تعهدات فعلی بوده و ضرورت خروج منافع اقتصادی برای تسویه این تعهدات محتمل 
است. اما، بدهی  های احتمالی به عنوان بدهی شناسایی نمی شوند، زیرا، این بدهی ها یا تعهدات احتمالی 
هستند و تعهد فعلی واحد تجاری که منجر به خروج منافع اقتصادی می   شود در مورد آن ها وجود ندارد، 
این  تسویه  برای  اقتصادی  منافع  زیرا خروج  ندارند  را  معیارهای شناسایی  که  فعلی است  تعهدات  یا 
تعهدات، محتمل نیست یا برآورد اتکاپذیر مبلغ تعهد امکان پذیر نمی باشد. بنابراین، بدهی احتمالی افشا 

می   شود، مگر اینکه امکان خروج منافع اقتصادی بعید باشد2.

شناسایی ذخایر
در صورت احراز معیارهای زیر، ذخیره باید شناسایی شود:

الف( واحد تجاری در نتیجه رویدادی در گذشته، در حال حاضر تعهدی )قانونی یا عرفی( دارد.
1ــ دارایی احتمالی: یک دارایی غیرقطعی است که از رویدادهای گذشته ناشی می   شود و وجود آن تنها از طریق وقوع یا عدم وقوع یک یا 

چند رویداد نامشخص آتی که به طور کامل تحت کنترل واحد تجاری نیست، تأیید خواهد شد.
2ــ واحد تجاری نباید دارایی احتمالی را شناسایی کند مگر آنکه ورود منافع اقتصادی تقریبًا قطعی باشد. دارایی احتمالی زمانی افشا 

می   شود که ورود منافع اقتصادی محتمل باشد.
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ب( خروج منافع اقتصادی برای تسویه تعهد محتمل است، و
ج( مبلغ تعهد به گونه ای اتکاپذیر قابل برآورد باشد.

بودن  بلکه محتمل  فعلی،  تعهد  تنها وجود  نه  کند  احراز  را  بدهی شرایط شناخت  اینکه  برای 
درصورتی  اقتصادی  منافع  خروج  است.  ضروری  نیز  تعهد  آن  تسویه  برای  اقتصادی  منافع  خروج 
محتمل تلقی می   شود که احتمال وقوع رویداد بیش از عدم وقوع آن باشد. اگر وجود تعهد فعلی محتمل 
نباشد، واحد تجاری آن را به عنوان بدهی احتمالی افشا می کند مگر اینکه امکان خروج منافع اقتصادی 

بعید باشد.
تعهد  یک  درقبال  متضامناً  و  مشترک  به صورت  دیگری  اشخاص  با  تجاری  واحد  چنانچه 
مسئولیت داشته باشد، آن بخش از تعهد که انتظار می رود توسط سایر اشخاص ایفا شود بعنوان بدهی 
احتمالی محسوب می   شود. واحد تجاری تنها برای بخشی از تعهد که خروج منافع اقتصادی برای 

تسویه آن محتمل است، ذخیره شناسایی می کند.
ذخایر باید در پایان هردوره مالی بررسی و برای نشان دادن بهترین برآورد جاری تعدیل شود. 
هرگاه خروج منافع اقتصادی برای تسویه تعهد، دیگر محتمل نباشد، ذخیره باید برگشت داده  شود. بابت 
زیان های عملیاتی آتی نباید ذخیره ای شناسایی شود، زیرا، ناشی از رویدادهای گذشته نیستند. با این 
حال، در صورتی که واحد تجاری قرارداد زیان ده داشته باشد، تعهد فعلی مربوط به زیان قرارداد باید 

به عنوان ذخیره شناسایی شود.

بحث کنید
به نظر شما اگر وجوه دریافتی از مشتریان برای فروش کاال یا ارائه خدمات در 
آینده به جای پیش دریافت فروش یا پیش دریافت درآمد به حساب فروش کاال یا درآمد 
خدمات منظور شود، چه آثاری بر صورت سود وزیان دوره خواهد داشت؟ این اقدام 
چه تأثیری بر صورت سود وزیان دوره و ترازنامه خواهد داشت؟ این اقدام چگونه قابل 

تشخیص است؟ این عمل چه عواقبی به همراه دارد؟

شناسایی پیش دریافت فروش یا پیش دریافت بابت ارائه خدمات به عنوان درآمد فروش کاال یا 
درآمد ارائه خدمات سبب می   شود که از یک طرف درآمد در صورت سود و زیان گزارش شود بیش از 
واقع باشد. زیرا درآمدی شناسایی شده است که هنوز تحقق نیافته است. این موضوع بر خالف اصل 
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تحقق درآمد است که در بخش دانش افزایی به آن اشاره شده است. از سوی دیگر، با عدم شناسایی 
بدهی مربوط به درآمد تحقق نیافته، در ترازنامه بدهی ها کمتر از واقع گزارش می  شوند و حقوق صاحبان 

سرمایه به صورت غیر واقعی افزایش می  یابد. این موضوع نیز بر خالف اصل محافظه کاری است.
ارائه  ویژگی  های  فاقد  ترازنامه  و  زیان  و  تا صورت  های سود  می   شود  فوق سبب  اقدام  انجام 
منصفانه و قابلیت اتکا باشد و به این ترتیب صورت سود و زیان عملکرد واحد تجاری را به نحو مطلوبی 

گزارش نمی کند و ترازنامه نیز در ارائه مطلوب وضعیت مالی واحد تجاری ناتوان خواهد بود. 
طبعاً چنین اقدامی تأثیر معکوسی بر وضعیت مالی و عملکرد سال آتی )زمانی که خدمات مربوط 
آتی است در  به دوره  متعلق  که  زیرا درآمدی  انجام می   شود( خواهد داشت.  پیش دریافت درآمد  به 
دوره جاری شناسایی شده  است. بنابراین، صورت سود و زیان سال آینده نیز نمی  تواند عملکرد شرکت 
را به نحو مطلوب و منصفانه  ای گزارش کند. این نتیجه در مورد ترازنامه سال آینده نیز وجود خواهد 

داشت.
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فصل نهم 

شعب

مقدمه
بسیاری از واحدهای تجاری به منظور توسعه عملیات و افزایش سهم خود از بازار و جذب 
مشتریان جدید اقدام به افتتاح شعب جدید در مناطق جغرافیایی مختلف می نمایند. در سال های اخیر 
ایجاد شعب توسط شرکت ها به امری متداول تبدیل شده است، شرکت ها و واحدهای تجاری خوش 
نام، سعی دارند با تأسیس شعب جدید از فرصت  های تجاری پیش روی، نهایت استفاده را برده و با 
توسعه دامنه فعالیت خود به سود بیشتری دست یابند. ایجاد شعب به نمایندگی از سوی یک واحد 
تجاری،  موضوعات حسابداری جدیدی را مطرح می سازد. در این  زمینه، اندازه گیری عملکرد شعبه 
و همچنین کنترل و نظارت بر عملیات شعبه 3 هدف اساسی است که از سوی واحد تجاری مرکزی 
دنبال می شود. حسابداری از طریق مکانیزم حسابداری شعب، این امکان را برای دفاتر مرکزی فراهم 

می آورد. 
شعبه  چندین  و  مرکزی  واحد  یک  دارای  معموالً  هستند  شعب  دارای  که  تجاری  واحدهای 
فعالیت های  بر  نظارت  و  کنترل  به عملیات شعب،  راجع  تصمیم گیری  مرکزی  اداره  می باشند. وظیفه 
شعب می باشد. بسته به نوع عملیات و پراکندگی جغرافیایی، نحوه تفکیک اختیارات و مسئولیت بین 
با  توجهی  قابل  جغرافیایی  فاصله  شعب  هنگامی که  مثال  برای  است.  متفاوت  مرکزی  اداره  و  شعب 
بیشتری است. حال آن که،   اداره مرکزی دارند، عموماً شعب دارای استقالل و قدرت تصمیم گیری 
این گونه  که  فعالیت شعب سبب می   شود  نوع  تنوع در  اداره مرکزی و عدم  به  بودن شعب  نزدیک تر 
شعبه ها از اختیارات و قدرت تصمیم گیری چندانی برخوردار نباشند. به صورت کلی شعب را به دو 

دسته )1( متمرکز و)2( غیر متمرکز تقسیم می نمایند. 
شعب متمرکز، شعبی هستند که عملیات آن ها به شدت در کنترل اداره مرکزی قرار دارد و شعب 
اختیار چندانی در تصمیم گیری های عملیاتی و اجرایی ندارند. بر خالف آن ها، شعب غیرمتمرکز از 

اختیارات قابل توجهی در تصمیم  گیری  های عملیاتی و اجرایی برخوردارند.
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عملیات  طراحی سیستم  به  اقدام  و شعبه،  مرکزی  اداره  مدیران  نیاز  به  پاسخ  در  حسابداران، 
حسابداری شعب نموده اند. بر این اساس، حسابداری عملیات شعب به دو طریق امکان پذیر است: 

1( سیستم عملیات حسابداری متمرکز 
2( سیستم عملیات حسابداری غیرمتمرکز 

درسیستم عملیات حسابداری متمرکز، شعبه فاقد واحد حسابداری است، کلیه اسناد و مدارک 
رویدادهای شعبه به مرکز ارسال می شود و حسابداری عملیات شعبه توسط مرکز انجام می   شود. در 
سیستم عملیات حسابداری غیرمتمرکز، شعب خود دارای واحد حسابداری مستقل از اداره مرکزی 
می  باشند. بنابراین، شعب ضمن انجام عملیات حسابداری خود، در دوره های زمانی مشخص با تهیه 
گزارش ها و صورت  های مالی، سودآوری و وضعیت مالی خود را به اطالع اداره مرکزی می رسانند. 

برای  اغلب  متمرکز  حسابداری  عملیات  سیستم  هرچند  که  است  ضروری  نکته  این  به  توجه 
به کار می رود و سیستم عملیات حسابداری غیرمتمرکز اغلب توسط شعب غیرمتمرکز  شعب متمرکز 
استفاده می   شود، با این وجود، شعب متمرکز امکان استفاده از سیستم عملیات حسابداری غیرمتمرکز 
را دارند. شعب غیرمتمرکز نیز می توانند از سیستم عملیات حسابداری متمرکز استفاده نمایند. برای 
مثال، شرکت ها ممکن است برای صرفه جویی در هزینه های عملیاتی، عملیات حسابداری خود و شعب 
را به یک مؤسسه حسابداری واگذار نمایند. در این حالت هر چند شعبه غیرمتمرکز است، اما عملیات 

حسابداری آن ها ممکن است متمرکز باشد: 

شعبه متمرکز

حسابداری متمرکز

شعبه غیرمتمرکز

حسابداری متمرکز

شعبه متمرکز

حسابداری غیر متمرکز

شعبه غیر متمرکز

حسابداری غیرمتمرکز

  

در کتاب اصول حسابداری )2(، تنها به سیستم عملیات حسابداری متمرکز پرداخته شده  است. بنابراین، 
در ادامه  صرفاً این نحوه از عملیات حسابداری شعب تشریح خواهد شد.

عملیات شعب
غیرمتمرکز متمرکز     

عب
ی ش

دار
ساب

ح

رکز 
متم

غیر
    

    
    

    
  

رکز 
متم
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سیستم عملیات حسابداری متمرکز 
و  مدارک  کلیه  متمرکز،  حسابداری  عملیات  سیستم  در  شد،  بیان  این  از  پیش  که  همانگونه 
ثبت های  و  می   شود  ارسال  مرکزی  دفتر  برای  شعبه  توسط  گرفته  انجام  عملیات  به  مربوط  مستندات 
مربوط به آن در دفتر مرکزی انجام و نگهداری می   شود بنابراین شعبه فاقد واحد حسابداری است و 

بابت عملیات خود دفاتر حسابداری را نگهداری نمی کند. 
صرف نظر از نوع سیستم حسابداری، دفتر مرکزی ممکن است کاالی ارسالی به شعب را به سه 

طریق قیمت گذاری نماید: 
1ــ روش سیاهه کردن کاال به بهای تمام شده   

2ــ روش سیاهه کردن کاال به بهای تمام شده به عالوه چند درصد   
3ــ روش سیاهه کردن به قیمت فروش   

در روش نخست، بابت انتقال کاال از دفتر مرکزی به شعبه، هیچ گونه سود تحقق یافته  ای در 
دفاتر مرکز به وجود نمی آید. در روش دوم، به میزان درصد اضافه شده به بهای تمام شده، سود تحقق 
نیافته در دفتر مرکز ایجاد می شود. در روش سوم، انتقال کاال به شعبه به منزله فروش کاال تلقی شده و 
بنابراین سود تحقق نیافته به اندازه تفاوت بین بهای تمام شده کاالی ارسالی و قیمت فروش است. در 
ادامه نحوه عملیات سیستم عملیات حسابداری متمرکز به سه روش قیمت گذاری کاالی ارسالی تشریح 

می گردد. در پایان نیز با استفاده از یک مثال جامع، ثبت  های حسابداری شعب بیان می  شوند.
روش سیاهه کردن کاال به بهای تمام شده:

در این روش دفتر مرکزی بابت کاالی ارسالی به شعبه دو حساب در دفاتر خود ایجاد می کند که 
عبارتند از حساب کاالی شعبه )بدهکار( و کاالی ارسالی به شعبه )بستانکار( در روش بهای تمام شده، 
این دو حساب به بهای تمام شده کاالی ارسال شده بدهکار و بستانکار می شوند. عملیات حسابداری 

ارسال کاال به شعبه به روش بهای تمام شده در جدول )1( آمده است:
در روش بهای تمام شده،  هدف اصلی حساب کاالی شعبه اندازه گیری سود )زیان( ناویژه شعبه 
است، از آن جا که این حساب به بهای تمام شده ، بدهکار و به مبلغ فروش، بستانکار می شود، مانده 

بدهکار نشان دهنده زیان ناویژه و مانده بستانکار نشان دهنده سود ناویژه است.
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جدول )1(: روش سیاهه کردن کاال به بهای تمام شده

بستانکاربدهکارشرح مبادالت
کاالی ارسالی به )بهای تمام شده(کاالی شعبه ) بهای تمام شده(ارسال کاال از مرکز به شعبه

کاالی شعبه )بهای تمام شده(کاالی ارسالی ) بهای تمام شده (کاالی برگشتی از شعبه به مرکز

کاالی شعبه ) مبلغ فروش (موجودی نقدفروش نقدی توسط شعبه
کاالی شعبه ) مبلغ فروش (حساب های دریافتی شعبهفروش نسیه توسط شعبه

حساب های دریافتی شعبهکاالی شعبه ) مبلغ فروش (برگشت از فروش نسیه شعبه
حساب های دریافتی شعبهکاالی شعبهتخفیفات به بدهکاران شعبه

حساب های دریافتی شعبهموجودی نقددریافت وجوه از بدهکاران شعبه

حساب کاالی شعبه )بهای تمام شده(خالصه سود و زیان شعبه ) بهای تمام شده (کاالی مفقود شده شعبه
حساب های دریافتی شعبههزینه مطالبات سوخت شده1مطالبات سوخت شده

حساب کاالی شعبه )بهای تمام شده(خالصه سود و زیان شعبه ) بهای تمام شده (کسری  غیرعادی کاالی شعبه2 

موجودی کاالی شعبهحساب کاالی شعبه ) بهای تمام شده (موجودی کاال ابتدای دوره شعبه

حساب کاالی شعبه )بهای تمام شده(موجودی کاالی شعبهموجودی کاالی پایان دوره شعبه

  حساب کاالی شعبه )بهای تمام شده (موجودی کاالی بین راهی شعبه )بهای تمام شده(کاالی بین راهی شعبه

بستن حساب ها

خالصه سود و زیان مرکز کاالی ارسالی بستن حساب کاالی ارسالی 

خالصه سود و زیان شعبهکاالی شعبه بستن حساب کاالی شعبه 
هزینه های شعبه ) به تفکیک(خالصه سود و زیان شعبهبستن هزینه های شعبه

خالصه سود و زیان مرکزخالصه سود و زیان شعبهبستن خالصه سود و زیان شعبه3

1ــ با فرض روش حذف مستقیم در صورتی که از روش ذخیره گیری استفاده شود، به جای آرتیکل فوق، خواهیم داشت:
ذخیره مطالبات مشکوک الوصول    ٭٭٭٭٭

حساب های دریافتنی شعبه      ٭٭٭٭٭  
2ــ کسری عادی کاال شعبه ثبت ندارد کسری عادی از طریق کاستن موجودی کاالی پایان دوره باعث کاهش سود )زیان( ناویژه شعبه 
می شود. حال آن که زیان کسری غیرعادی کاالی شعبه در بخش سایر درآمدها و هزینه های صورت سود و زیان شعبه یا مرکز نمایش داده می شود.

3ــ فرض شده است مانده خالصه سود و زیان شعبه بستانکار است.
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روش بهای تمام شده به عالوه چند درصد:
 تنها تفاوت این روش با روش بهای تمام شده در آن است که دفتر مرکزی بابت کاالی ارسالی به 
شعبه، عالوه بر بهای تمام شده مبلغی اضافه نیز به حساب کاالی شعبه منظور می کند. از آنجا که ارسال 
کاال به شعبه به منزله فروش نیست،  مبلغ اضافه شده سود تحقق نیافته است که سوابق آن در حسابی 
تحت عنوان کاالهای شعبه نگهداری می شود عملیات حسابداری تحت روش بهای تمام شده به عالوه 

چند درصد در جدول )2( ارائه شده است.

جدول )2(: روش سیاهه کردن کاال به بهای تمام شده به عالوه چند درصد

حساب )های( بستانکارحساب )های( بدهکارشرح مبادالت

کاالی ارسالی )بهای تمام شده(کاالی شعبه)قیمت سیاهه(ارسال کاال به شعبه
تعدیل کاالی شعبه ) سود منظور شده (

به  شعبه  از  کاال  برگشت 
مرکز

کاالی ارسالی ) بهای تمام شده (
تعدیل کاالی شعبه ) سود منظور شده (

کاالی شعبه)قیمت سیاهه(

کاالی مفقودی غیرعادی  
)کسری غیرعادی (

خالصه سود و زیان ) بهای تمام شده (
تعدیل کاالی شعبه ) سود منظور شده (

کاالی شعبه)بهای تمام شده (

ابتدای  کاال  موجودی 
دوره شعبه

موجودی کاالی ابتدای دوره شعبه )بهای تمام شده( حساب کاالی شعبه )قیمت سیاهه(
تعدیل کاالی شعبه ) سود منظور شده (

دوره  موجودی کاالی پایان 
شعبه

موجود کاالی پایان دوره ) بهای تمام شده (
تعدیل کاالی شعبه ) سود منظور شده (

کاالی شعبه)قیمت سیاهه(

سایر رویدادهای مالی، مشابه روش بهای تمام شده ثبت شود. همچنین، مانده حساب کاالی 
شعبه به حساب تعدیل کاالی شعبه بسته می شود. مانده تعدیل کاالی شعبه در نهایت به حساب خالصه 

سود و زیان شعبه بسته خواهد شد.
روش قیمت فروش:

در این روش کاالی ارسالی به شعبه به قیمت فروش به حساب شعبه منظور می   شود، عملیات 
حسابداری تحت این روش کامالً مشابه به روش بهای تمام شده است. با این تفاوت که کلیه موارد به 

قیمت فروش ثبت می شود.
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مثال جامع1 
شرکت بازرگانی سهند، شعبه ای در اصفهان دارد. اطالعات زیر مربوط به فعالیت فروردین ماه 

شعبه اصفهان است )ارقام میلیون ریال است(: 

قیمت فروشبهای تمام شدهشرحعطف

63007560موجودی کاالی ابتدای دوره شعبه 1

27102710حساب های دریافتنی اول دوره 2

18201820بانک شعبه ) ابتدای دوره ( 3

1290015480ارسال کاال از مرکز به شعبه 4

240288کاالی برگشتی از شعبه به مرکز5

25202520فروش نقدی6

1624016240فروش نسیه 7

6060کاالی برگشتی از فروش ) قیمت فروش (8

1701017010چک دریافتی از مشتریان بابت مطالبات 9

150150تخفیفات اعطایی به بدهکاران10

3030مطالبات سوخت شده 11

1739017390ارسال وجوه نقد از بانک شعبه به بانک مرکز 12

220220هزینه اجاره وعوارض13

8080هزینه دستمزد14

7070هزینه های عمومی15

750750هزینه حقوق کارکنان 16

48005760موجودی کاالی پایان دوره 17

1ــ  برگرفته از حسن همتی )1382( حسابداری پیشرفته، جلد اول، انتشارات ترمه
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عطف

ش بهای تمام شده
رو

ش بهای تمام شده + چنددرصد )%20(
رو

ش
ش قیمت فرو

رو

شرح
بدهکار

بستانکار
شرح

بدهکار
بستانکار

شرح
بدهکار

بستانکار

1
کاالی شعبه 

موجودی کاالی ابتدای دوره شعبه 
6300

6300
کاالی شعبه 

موجودی کاالی ابتدای دوره شعبه 
     تعدیل کاالی شعبه

7560
6300
1260

کاالی شعبه 
کاالی ارسالی 

7560
7560

4
کاالی شعبه 

کاالی ارسالی 
12900

12900
کاالی شعبه 

   کاالی ارسالی 
تعدیل کاالی شعبه

15480
12900
2580

کاالی شعبه 
کاالی ارسالی 

15480
15480

5
کاالی ارسالی 

کاالی شعبه
240

240
کاالی ارسالی 

تعدیل کاالی شعبه
کاالی شعبه

24048
288

کاالی ارسالی 
کاالی شعبه

288
288

6
ک شعبه 

بان
کاالی شعبه

2520
2520

ک شعبه 
بان

کاالی شعبه
2520

2520
ک شعبه 

بان
کاالی شعبه

2520
2520

7
حساب های دریافتنی شعبه 

کاالی شعبه
16240

16240
حساب های دریافتنی شعبه 

کاالی شعبه
16240

16240
حساب های دریافتنی شعبه 

کاالی شعبه
16240

16240

8
کاالی شعبه

حساب های دریافتنی شعبه
60

60
کاالی شعبه

حساب های دریافتنی شعبه
60

60
کاالی شعبه

حساب های دریافتنی شعبه
60

60
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عطف

ش بهای تمام شده
رو

ش بهای تمام شده + چنددرصد )%20(
رو

ش
ش قیمت فرو

رو

شرح
بدهکار

بستانکار
شرح

بدهکار
بستانکار

شرح
بدهکار

بستانکار

9
ک شعبه 

بان
های دریافتنی شعبه حساب 

17010
17010

ک شعبه 
بان

حساب های دریافتنی شعبه
17010

17010
ک شعبه 

بان
حساب های دریافتنی شعبه

17010
17010

10
کاالی شعبه

حساب های دریافتنی شعبه
150

150
کاالی شعبه

حساب های دریافتنی شعبه
150

150
کاالی شعبه

حساب های دریافتنی شعبه
150

150

11
هزینه مطالبات سوخت شده شعبه 

حساب های دریافتنی شعبه
30

30
هزینه مطالبات سوخت شده 

حساب های دریافتنی شعبه
30

30
هزینه مطالبات سوخت شده 

حساب های دریافتنی شعبه
30

30

12
ک مرکز 

بان
ک شعبه

بان
17390

17390
ک مرکز 

بان
ک شعبه

بان
17390

17390
ک مرکز 

بان
ک شعبه

بان
17390

17390

16تا13

ض
هزینه اجاره و عوار

هزینه دستمزد 
هزینه عمومی
هزینه حقوق 

ک شعبه
بان

2208070750
1120

ض
هزینه اجاره و عوار

هزینه دستمزد 
هزینه عمومی
هزینه حقوق 

ک شعبه
بان

2208070750
1120

ض
هزینه اجاره و عوار

هزینه دستمزد 
هزینه عمومی
هزینه حقوق 

ک شعبه
بان

2208070750
1120

17
موجودی کاالی پایان دوره شعبه 

کاالی شعبه 
4800

4800
موجودی کاالی پایان دوره شعبه

 تعدیل کاالی شعبه
کاالی شعبه 

4800
960

5760
کاالی ارسالی 

کاالی شعبه
5760

5760



110

بستن حساب ها

18
کاالی شعبه

خالصه سود و زیان شعبه 
4390

4390
کاالی شعبه

تعدیل کاالی شعبه
تعدیل کاالی شعبه

خالصه سود وزیان شعبه  

1558

4390
1558

4390

کاالی شعبه
خالصه سود و زیان 

1558
1558

19
کاالی ارسالی به  شعبه 

خالصه سود وزیان مرکز  
12660

12660
کاالی ارسالی به  شعبه 

خالصه سود وزیان  مرکز   
12660

12660
کاالی ارسالی 

خالصه سود وزیان 
کاالی ارسالی به  شعبه 

خالصه سود وزیان مرکز

16992

14160
16992

14160

20
ثبت ندارد

ثبت ندارد
خالصه سود وزیان 

موجودی کاالی ابتدای شعبه  
موجودی کاالی پایان شعبه  

                    خالصه سود وزیان 

6300

4800
6300

4800

21
خالصه سود وزیان شعبه  

هزینه مطالبات سوخت شده 
 هزینه دستمزد 
هزینه حقوق 
هزینه عمومی

ض
هزینه اجاره وعوار

1150
308075070220

خالصه سود وزیان شعبه
           هزینه مطالبات سوخت شده 

هزینه دستمزد
هزینه حقوق
هزینه عمومی

ض
هزینه اجاره وعوار

1150
308075070220

خالصه سود وزیان 
         هزینه مطالبات سوخت شده 

هزینه دستمزد
هزینه حقوق
هزینه عمومی

ض
هزینه اجاره وعوار

1150
308075070220

22
خالصه سود وزیان شعبه

خالصه سود و زیان مرکز
3240

3240
خالصه سود وزیان شعبه

خالصه سود و زیان مرکز
3240

3240
ثبت ندارد
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فصل دهم

اعتبارات اسنادی

هنر آموزان محترم، همانطور که می دانید اعتبارات اسنادی در این کتاب جزِء مطالعات آزاد بود 
ولی از آنجایی که هنرجو و همچنین دانشجوی حسابداری با این مبحث فقط در این کتاب آشنا می شود 
به پیوست  به خواسته شما از مطالعه آزاد خارج شد. مطالبی گردآوری شده است که  بنا  این مبحث 

می باشد و صرفاً برای آشنایی شما عزیزان است. 

اعتبارات اسنادی
اعتبار اسنادی تعهدی از سوی بانک به خریدار و فروشنده است. بانک تعهد می  کند که مبلغ 
پرداختی توسط خریدار به موقع و با مبلغ صحیح به دست فروشنده خواهد رسید. چنانچه خریدار قادر 
به پرداخت بهای کاالی خریداری شده نباشد، بانک مؤظف است باقیمانده یا تمام مبلغ تعهد خریدار 
را بپردازد. اعتبارات اسنادی اغلب در معامالت بین المللی به منظور اطمینان از انتقال صحیح مبالغ 
پرداختی مورد استفاده قرار می گیرد. به دلیل ماهیت معامالت بین المللی، که شامل عواملی همچون 
مسافت و تفاوت قوانین کشورها و غیره است، اعتبارات اسنادی به یک جنبه بسیار مهم در تجارت 
بین المللی تبدیل شده است. بانک همچنین به نیابت از طرف خریدار )که نگهدارنده اعتبارات اسنادی 
است( تا زمان دریافت تأییدیه که کاالهای خریداری شده حمل شده  اند وجه را پرداخت نخواهد کرد.

مزایای استفاده از اعتبارات اسنادی
1ــ اطمینان فروشنده از اینکه پس از ارائه اسناد حمل وجه اعتبار را مطابق شرایط اعتبار   

از بانک کارگزار یا تأیید کننده دریافت می  کند.
2ــ امکان کنترل تاریخ حمل و تحویل نهایی کاال.  

3ــ تحصیل اسناد حمل مطابق با مفاد موافقت اولیه تحت شرایط قرارداد میان طرفین.  
4ــ اطمینان از اینکه پرداخت وجه اعتبار به فروشنده فقط بعد از انتقال و فک مالکیت کاال   
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از وی صورت می  گیرد. 
تهیه  برای  یافته  اعتبار گشایش  برای فروشنده در مقابل  بیشتر  5  ــ امکان کسب تسهیالت   

کاالی سفارش شده 
6  ــ تعهد بانک برای پرداخت بها در معامالت به جای فرد فروشنده.  

گروه  ها و افراد درگیر در اسناد اعتباری
در فرایند ایجاد اعتبار اسنادی چهار گروه اصلی حضور دارند. البته با توجه به شرایط خاص 

اقتصادی و سیاسی کشور ها این امکان وجود دارد که گروه  های دیگری نیز وارد این فرایند شوند. 
شخصی یا شرکتی است که از بانک گشایش کننده اعتبار  1ــ خریدار )متقاضی اعتبار(: 
اسنادی درخواست می  کند تا نسبت به گشایش اسناد اعتباری به نفع ذینفع اقدام نموده و از طرف وی 

متعهد پرداخت وجه آن شود.
2ــ فروشنده )ذینفع اعتبار(: شخص یا شرکتی که اعتبار اسنادی به نفع او گشایش شده و 

چنانچه شرایط اعتبار را کامال رعایت نماید، وجه اعتبار اسنادی را دریافت خواهد نمود. 
3ــ بانک خریدار )بانک گشایش کننده اعتبار(: این بانک از زمان گشایش اعتبار اسنادی، 

تعهدی برگشت ناپذیر برای پرداخت وجه اعتبار را دارد. 
این بانک از طرف بانک گشایش کننده اعتبار جهت ابالغ  4ــ بانک ابالغ کننده اعتبار: 
اعتبار  صحت  از  اطمینان  به حصول  بانک  این  مسئولیت  می  گردد.  انتخاب  به ذینفع  اسنادی  اعتبار 
اسنادی و سپس ابالغ آن به ذینفع محدود است. اگر بانک ابالغ کننده به درخواست بانک گشایش کننده 

اعتبار نسبت به تأیید اعتبار اقدام کند، بانک تأیید کننده اعتبار نامیده می   شود. 

مراحل گشایش اعتبار 
1ــ دریافت پیش فاکتور )پرفرما( از فروشنده کاال )پیشنهاد نهایی فروشنده کاال به خریدار که در 

آن مشخصات کاال اعم از وزن، نوع، مقدار، بهاء، مدت تحویل، مبدأ و مقصد قید شده  است(.
2ــ تکمیل فرم درخواست ثبت سفارش توسط خریدار.

3ــ اخذ مجوزهای الزم از مراکز قانونی جهت تکمیل فرم ثبت سفارش.
4ــ دریافت و تکمیل فرم درخواست گشایش اعتبار اسنادی از بانک گشایش کننده اعتبار و 

ارائه آن به بانک مذکور. 
5  ــ تکمیل فرم وکالت نامه و درخواست خرید واریزنامه و ارائه آن به بانک گشایش کننده اعتبار. 



113

6  ــ پرداخت مبلغ بیمه و دریافت بیمه نامه باربری و ارائه آن به بانک گشایش کننده اعتبار. 
7ــ واریز کل یا درصدی از مبلغ پیش فاکتور به عنوان پیش پرداخت اعتبار اسنادی در وجه 

بانک گشایش کننده اعتبار. 
8   ــ اعالن بانک گشایش کننده اعتبار اسنادی به بانک کارگزار )فروشنده کاال(.

در این مرحله فروشنده کاال با اطالع از گشایش اعتبار نسبت به تهیه و ارسال کاال به خریدار 
حمل  )اسناد  کاال  حمل  به  مربوط  مدارک  و  اسناد  کاال،  فروشنده  که  است  بدیهی  می نماید.  اقدام 
شامل گواهی مبدأ،  بارنامه، گواهی بازرسی( را به بانک کارگزار تحویل می  دهد. بانک کارگزار پس از 
دریافت مدارک و تأیید صحت و مطابقت آن با شرایط اعتبار، مبلغ اعتبار را به فروشنده کاال پرداخت 
نماید. اسناد و مدارک هم از طریق بانک کارگزار به بانک گشایش کننده اعتبار ارسال می گردد. بانک 
گشایش کننده اعتبار پس از رؤیت و دریافت اسناد و مدارک حمل و تطبیق آن با شرایط اعتبار مراتب 
را به اطالع متقاضی رسانده و مبلغ اعتبار اسنادی از محل سپرده برداشت می  نماید. بانک گشایش کننده 
اعتبار پس از تسویه حساب با متقاضی، اسناد و مدارک حمل را پشت نویسی نموده و جهت ترخیص 

کاال به خریدار تحویل می دهد. 

هزینه های گشایش اعتبار اسنادی
این هزینه ها به دو بخش تقسیم می شوند. برخی از هزینه ها و مبالغ پرداختی توسط متقاضی برای 
تمبر  هزینه  اعتبار اسنادی وجود دارد. مثالً  نوع  یعنی در هر  ثابت می باشد  تقریباً  اعتبار اسنادی  هر 
مالیاتی قرارداد منعقد ما بین بانک و مشتری، هزینه مخابره پیام های سویفتی که در زمان ارسال هر پیام 

توسط بانک حساب مشتری برداشت می شود.
هزینه متغیر اعتبار اسنادی با توّجه به مدت گشایش اعتبار اسنادی تغییر می  کند. به عنوان مثال 
اگر یک اعتبار اسنادی برای مدت 4 ماه گشایش شود و تعرفه کارمزد گشایش اعتبار یک در هزار برای 
3 ماهه اول و نیم در هزار برای ماه های بعدی می باشد، هزینه متغیر گشایش اعتبار برابر یک و نیم در 
هزار ارزش پرفرما خواهد بود. برخی دیگر از این هزینه های متغیرعبارتند ازهزینه و کارمزد اصالح و 

ابطال اعتبار.

عملیات حسابداری اعتبارات اسنادی
)خریدار(  کاال  وارد کننده  دفاتر  در  اسنادی  اعتبارات  به  مربوط  حسابداری  عملیات  سیستم 
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به قرار زیر است. وارد کننده کاال در دفاتر خود حسابی با عنوان »حساب اعتبارات اسنادی« افتتاح و 
عملیات مربوط به آن را در حساب بدهکار یا بستانکار این حساب ثبت می نمایند. آرتیکل  های مربوط به 
ثبت عملیات اعتبارات اسنادی در دفتر روزنامه، در جدول 1ــ10 خالصه شده  است. همچنین حساب 

دفتر کل اعتبارات اسنادی نیز نمایش داده شده است. 

جدول 1ــ 10ــ آرتیکل   های ثبت عملیات اعتبارات اسنادی در دفتر روزنامه

نام حساب بستانکارنام حساب بدهکار

وجه نقداعتبارات اسنادی1 ــ واریز بابت سپرده ثبت سفارش

وجه نقداعتبارات اسنادی2 ــ واریز پیش پرداخت ثبت سفارش

وجه نقداعتبارات اسنادی3 ــ پرداخت بابت کارمزد ثبت سفارش

وجه نقداعتبارات اسنادی4 ــ پرداخت بابت کارمزد گشایش اعتبار

وجه نقداعتبارات اسنادی5 ــ پرداخت بابت هزینه های پستی و تلگراف و. ....

وجه نقداعتبارات اسنادی6 ــ پرداخت بابت بیمه کاال

وجه نقداعتبارات اسنادی7 ــ پرداختی بابت کارمزد تغییر شرایط

وجه نقداعتبارات اسنادی8 ــ پرداختی بابت هزینه اعتبار

وجه نقداعتبارات اسنادی9 ــ واریز اعتبار پس از کسر پیش پرداخت

وجه نقداعتبارات اسنادی10 ــ پرداخت بابت ترخیص کاال و کرایه حمل

وجه نقداعتبارات اسنادی11 ــ پرداختی بابت بهره اعتبارات موقت

اعتبارات اسنادیوجه نقد12 ــ برگشت بابت سپرده ثبت سفارش

اعتبارات اسنادیوجه نقد13 ــ  برگشت بابت قسمتی از سفارش انجام نشده

14 ــ وصول خسارت از بیمه در شرایطی که بخشی از کاال خسارت 
دیده باشد

اعتبارات اسنادیوجه نقد

اعتبارات اسنادیخرید کاال15 ــ  ترخیص کاال از گمرک )بستن حساب(
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حساب اعتبارات اسنادی

 12ــ برگشت سپرده ثبت سفارش            ٭٭٭٭ 1ــ سپرده ثبت سفارش                  ٭٭٭٭

٭٭٭٭  13ــ برگشت قسمتی از سفارش نشده     ٭٭٭٭ 2ــ پیش پرداخت ثبت سفارش 

 14ــ وصول خسارت از بیمه                  ٭٭٭٭ 3ــ کارمزد ثبت سفارش                 ٭٭٭٭

 15ــ ترخیص کاال از گمرک                   ٭٭٭٭ 4ــ کارمزد گشایش اعتبار              ٭٭٭٭

٥ــ هزینه های پستی و …               ٭٭٭٭ 

 ٦ ــ حق بیمه کاال                          ٭٭٭٭

 ٧ ــ کارمزد تغییر شرایط                 ٭٭٭٭

 ٨ـــ هزینه اعتبار                            ٭٭٭٭

 ٩ ــ واریز اعتبار                            ٭٭٭٭

 1٠ــ مخارج ترخیص و حمل         ٭٭٭٭

 11ــ بهره اعتبارات موقت              ٭٭٭٭

بانک ها معموالً هنگام واریز سپرده ثبت سفارش، برای مشتریان خود، اعتبار موقت معادل سپرده 
ثبت سفارش در اختیار مشتریان خود قرار داده و در زمان ترخیص کاال این مبلغ تسویه می  گردد. در 
مواردی که شرکت یک دارایی دیگر مانند ماشین  آالت و تجهیزات وارد نموده باشد، به جای حساب 

خرید کاال، حساب دارایی مربوطه را بدهکار می  کند. 
برای تشریح نحوه حسابداری اعتبارات اسنادی به مثال زیر توجه کنید: 

در تاریخ 8 اردیبهشت 1391، شرکت سفیر جهت واردات کاالهایی از کشور چین به ارزش 
100,000 دالر بر مبنای 1CIF، پیش  فاکتور )پروفرما( دریافتی از فروشنده را به بانک ارائه نمود. پس 
از موافقت اولیه بانک برای گشایش اعتبار اسنادی، به ترتیب عملیات زیر برای واردات کاالهای فوق 

صورت گرفته است:
10 اردیبهشت ــ برداشت مبلغ 175،100،000 ریال از حساب شرکت سفیر بر مبنای 100 

درصد ارزش پیش فاکتور بابت ودیعه ثبت سفارش.

1ــ بر مبنای CIF هزینه حمل و بیمه تا بندر مقصد به عهده فروشنده است. در بخش بعدی این فصل، انواع و شرایط  دیگر حمل در 
تجارت  های بین الملل تشریح خواهد شد.
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با ارائه مدارک الزم نسبت به گشایش اعتبار اسنادی شماره  16 اردیبهشت ــ شرکت سفیر 
91/700/014 اقدام نمود. در این تاریخ بانک مبالغ زیر را از حساب شرکت برداشت نمود:

حق ثبت سفارش )40 ریال به ازای هر دالر ارزش پروفرما(
4،000,000 ریال

کارمزد گشایش اعتبار        
350،200     

سپرده اعتبار         
234،000,000      

هزینه تلکس به بانک کارگزار بابت اعالم گشایش اعتبار
36،000

به فروشنده  28 تیر ــ بانک اطالع داد که وجه اسناد در تاریخ 20 تیر توسط بانک کارگزار 
پرداخت شده  است و اسناد مذکور به بانک رسیده است. بانک بابت تأخیر در واریز وجه اسناد، مبلغ 

521،000 ریال از حساب شرکت برداشت نمود.
31 تیر ــ کار پرداز شرکت با مراجعه به بانک، اسناد الزم را جهت ترخیص کاال تحویل گرفت. 

بانک مبالغ زیر را از حساب شرکت برداشت نمود:
600،000 ریال کسری سپرده اعتبار      

1،250 هزینه تأخیر واریز کسری سپرده   
15 مرداد ــ پرداخت 8،000،000 ریال بابت هزینه های گمرکی و ترخیص کاالها.

19 مرداد ــ پرداخت 1،000،000 ریال بابت هزینه حمل و تخلیه کاال در انبار شرکت.
20 مرداد ــ ارائه جواز سبز گمرکی به بانک و استرداد ودیعه ثبت سفارش به حساب شرکت.

مطلوب است:
الف( ثبت عملیات فوق در دفتر روزنامه 

ب( تنظیم حساب اعتبارات اسنادی در دفتر کل
ج( بستن حساب اعتبارات اسنادی در خاتمه عملیات



117

بستانکاربدهکارعطفشرحتاریخ

1391
10

ودایع دریافتنیاردیبهشت
وجه نقد و بانک  

از  اعتبار اسنادی واردات کاال  ثبت سفارش  )بابت ودیعه 
چین(

1
1

175،100،000
175،100،000

اعتبارات اسنادی16
وجه نقد و بانک  

)بابت      حق      ثبت سفارش اعتبار اسنادی 91/700/014(

2
2

4،000،000
4،000،000

اعتبارات اسنادی16
وجه نقد و بانک  

)بابت    کارمزد   گشایش   اعتباراسنادی 91/700/014(

3
3

350،200
350،200

اعتبارات اسنادی16
وجه نقد و بانک  

)بابت سپرده اعتبار اسنادی 91/700/014(

4
4

234،000،000
234،000،000

اعتبارات اسنادی16
وجه نقد و بانک  

)بابت هزینه تلکس اعتبار اسنادی 91/700/014(

5
5

36،000
36،000

اعتبارات اسنادی28 تیر
وجه نقد و بانک  

اسنادی  اعتبار  وجه  واریز  تأخیر  هزینه  )بابت 
)91/700/014

6
6

521،000
521،000

اعتبارات اسنادی31 
وجه نقد و بانک  

)بابت کسری سپرده اعتبار اسنادی 91/700/014(

7
7

600،000
600،000

اعتبارات اسنادی31 
وجه نقد و بانک  

اسنادی  اعتبار  واریز کسری سپرده  در  تأخیر  هزینه  )بابت 
)91/700/014

8
8

1،250
1،250
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اعتبارات اسنادی15 مرداد
وجه نقد و بانک  

)بابت هزینه گمرکی اعتبار اسنادی 91/700/014(

9
9

8،000،000
8،000،000

اعتبارات اسنادی19
وجه نقد و بانک  

)بابت هزینه حمل اعتبار اسنادی 91/700/014(

10
10

1،000،000
1،000،000

وجه نقد و بانک20 
ودایع دریافتنی  

)بابت استرداد ودیعه اعتبار اسنادی واردات کاال از چین(

11
11

175،100،000
175،100،000

موجودی کاال20 
اعتبارات اسنادی  

)بابت بستن حساب اعتبار اسنادی 91/700/014(

12
12

248،508،450
248،508،450

مانده 248،508،450 ریالی حساب اعتبار اسنادی نشان دهنده بهای تمام شده کاالهای وارداتی 
است. با پایان عملیات واردات کاال، مانده حساب اعتبار اسنادی بسته شده و به حساب موجودی کاال 

انتقال می  یابد. حساب اعتبار اسنادی شماره 91/700/014 در دفتر کل به شرح زیر است:

اعتبار اسنادی 91/700/014

4،000،000                    )2(
350،200                        )3(
234،000،000               )4(
36،000                          )5(
521،000                        )6(
600،000                        )7(
1،250                             )8(
8،000،000                    )9(
1،000،000                  )10(

)12(               248،508،450

248،508،450248،508،450
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انواع و شرایط حمل کاال در تجارت بین الملل
هر ده سال یکبار اتاق بازرگانی اقدام به انتشار نشریه  ای به نام اصطالحات بازرگانی بین  المللی 
در  فروشنده(  و  )خریدار  طرفین  ریسک  های  و  مسئولیت ها  آن حدود،  در  که  می  نماید  ترمز  اینکو  یا 
خصوص حمل و نقل کاال مشخص گردیده است. مفاد اینکو ترمز 2000 میالدی شامل 4 ترم اصلی 
)D ــ C ــ F ــ E( و سیزده اصطالح بازرگانی بین المللی می  باشد که در ادامه به صورت مختصر تشریح 
می  شوند. درج این عبارات در قراردادهای خرید کاال و شرایط حقوقی و اقتصادی حاکم بر آن نقشی 
به کاالی  انتساب  قابل  مالکیت کاالی خریداری شده در راه و همچنین هزینه های  تعیین  اساسی در 

خریداری شده دارد. 
گروه 1E: در این گروه، فروشنده کاال را در محل کار خود در اختیار خریدار یا نماینده قانونی 
با کاال از لحظه تحویل کاال بر عهده خریدار است. این  او قرار دهد. مسئولیت و هزینه های مرتبط 

اصطالح بیانگر حداقل تعهد برای فروشنده و حداکثر تعهد و ریسک برای خریدار است.
گروه F: در این گروه فروشنده، کاال را در مبدأ حمل )مانند کمرگ( در اختیار حمل کننده  ای 

که خریدار تعیین کرده است قرار خواهد داد که شامل FAS ،FCA و FOB است.
الف( 2FCA، تحویل کاال در محل مقرر به حمل کننده: در این حالت فروشنده پس از 
ترخیص کاال از کمرگ کشور صادر کننده، کاال را در محل معینی به حمل کننده  ای که خریدار مشخص 

کرده تحویل می  دهد و مسئولیت و ریسک در این زمان از فروشنده به خریدار منتقل می   شود.
ب( 3FAS، تحویل کاال در کنار کشتی در بندر مقصد: در این روش فروشنده، کاال را در 
کنار کشتی و روی اسکله در بندر معین مقصد تحویل خریدار یا نماینده او قرار می دهد و مسئولیت و 
ریسک کاال از این لحظه به خریدار منتقل می   شود. در این حالت، مسئولیت اخذ مجوزهای صادرات 

و پرداخت کلیه هزینه های مورد نیاز برای صادرات کاال به عهده فروشنده است.
ج(4FOB،  تحویل کاال روی عرشه کشتی: فروشنده کاال را جهت حمل به وسیله کشتی از 
نرده کشتی عبور و روی عرشه کشتی قرار می دهد و از این پس کلیه ریسک ها و هزینه های خسارت 

دیدن یا از بین رفتن کاال به عهده خریدار است.

EXWORK ــ1
Free Carrier ــ2
Free Alongside Ship ــ3
Free On Board ــ4
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کاال  کرایه حمل  پرداخت  و  قرارداد حمل  انعقاد  فروشنده مسئولیت  گروه  این  در   :C گروه
تا مقصد را بر عهده دارد. این گروه شامل اصطالحات بازرگانی زیر استCPT ،CIF ،CFR :1 و 

CIP
الف( 2CFR، کرایه حمل تا مقصد )بندر مقصد(: هزینه و کرایه حمل کاال تا بندر مقصد و 
همچنین مسئولیت انجام تشریفات گمرکی به عهده فروشنده است و مسئولیت و ریسک از بین رفتن 

کاال پس از عبور از نرده کشتی از فروشنده به خریدار منتقل می شود.
ب( 3CIF، بیمه و کرایه حمل تا مقصد )بندر مقصد(: بر این اساس، فروشنده کاال را بیمه 

دریایی می  کند. ریسک، هزینه ها و مخارج اضافی پس از تحویل کاال به خریدار منتقل می شود.
ج( 4CPT، پرداخت کرایه حمل کاال تا مقصد: هزینه حمل کاال تا مقصد به عهده فروشنده 
تشریفات  می شود.  منتقل  خریدار  به   اولین حمل کننده  به  کاال  تحویل  زمان  از  تمامی ریسک  است. 

صدور کاال به عهده فروشنده است. حمل کاال در این روش به صورت غیر دریایی است.
د( 5CIP، پرداخت کرایه و بیمه کاال تا مقصد )نام محل(: شبیه روش CPT است، مضاف 
بر اینکه فروشنده هزینه بیمه کاال را نیز پرداخت می کند. حمل کاال در این روش به صورت غیر دریایی 

است.
گروهD: در این گروه، فروشنده باید کاال را در مقصد تعیین شده به خریدار یا نماینده او تحویل 

دهد که شاملDDU ،DEQ ،DES ،DAF و DDP است.
الف( 6DAF، تحویل کاال در مرز: فروشنده پس از انجام تشریفات صدور کاال، آن را در 
نقطه ای در مرز کشور خریدار به نامبرده یا نماینده وی تحویل می  دهد. هزینه صدور و حمل کاال تا 

مقصد تعیین شده به عهده خریدار است.
ب( 7DES، تحویل کاال روی عرشه کشتی در بندر مقصد: فروشنده کاال را روی کشتی 
در بندر مقصد تعیین شده قبل از انجام تشریفات گمرکی برای ورود در اختیار خریدار قرار می دهد. 

1ــ  CFR و CIF جهت حمل دریایی و CIP و CPT جهت حمل غیر دریایی است.
Cost and Freight ــ2
Cost Insurance and Freight ــ3
Carriage Paid To ــ4
Carriage and Insurance Paid to ــ٥
Deliverd At Frontier ــ٦
Delivered Ex Ship ــ٧
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به عهده خریدار  آن  از  بعد  و  از کشتی  کاال  انتقال  احتمالی جهت  ریسک  های  و  ترخیص  هزینه های 
است.

ج( 1DEQ، تحویل کاال روی اسکله در بندر مقصد: فروشنده کاال را در اسکله بندر تعیین 
شده در مقصد در اختیار خریدار قرار می دهد. هزینه بارگیری کاال از کشتی به عهده فروشنده است. 

هزینه های ترخیص و ریسک  های احتمالی پس از تحویل به خریدار انتقال می  یابد.
د( 2DDU، تحویل کاال در محل مقرر در مقصد بدون ترخیص و بدون پرداخت حقوق 
و عوارض گمرکی: فروشنده، کاال را در نقطه ای معین در کشور خریدار و روی وسیله نقلیه قبل 
از تخلیه کاال در اختیار خریدار قرار می دهد. پرداخت عوارض، مالیات و هزینه های ترخیص کاال از 

کمرگ بر عهده خریدار است.
هـ( 3DDP، تحویل کاال در محل مقرر در کشور خریدار با ترخیص کاال و با پرداخت 
حقوق و عوارض گمرکی: فروشنده کاال را به کشور خریدار وارد و نسبت به تخلیه آن اقدام و کلیه 
کارخانه خریدار  مثالً  را در محل مشخص  پرداخت، سپس کاال  را  مالیات ورودی کاال  و  عوارض 

تحویل می دهد4.

Deliverd Ex Quay ــ1
Deliverd Duty Unpaid ــ2
Deliverd Duty Paid ــ3

 DDPولی در فروشنده است  برای  تعهدات  مقابل EXW است. در EXW کمترین ریسک و حداقل  نقطه   ،DDP واقع 4ــ در 
بیشترین مسئولیت و ریسک برای فروشنده است.




