
و  اولیه، کاالهای ساخته شده  انواع موجودی ها شامل مواد  انبار وجود دارد که  نام واحد  به  اغلب شرکت ها قسمت مهمی  در 
نیمه ساخته )در شرکت های تولیدی(، کاالهای خریداری شدۀ آماده برای فروش )در شرکت های بازرگانی( و همچنین ملزومات 
و قطعات یدکی در آن نگهداری می شود. کنترل و ثبت ورود و خروج موجودی ها بر اساس مجوزهای صادره و انتخاب یک روش 
انبار و حسابداری، همواره  قیمت گذاری و اطالع از میزان موجودی ها در هر زمان به منظور ایجاد ارتباط مناسب بین سیستم 
با  اهمیت بوده و یکی از نیازهای مهم مدیران می باشد تا بر اساس آن، برنامه ریزی و تصمیم گیری کنند. در این فصل با فرم های 
مورد نیاز در انبار، کارت حساب کاال، روش های قیمت گذاری شامل اولین صادره از اولین وارده، اولین صادره از آخرین وارده، 

میانگین، شناسایی ویژه و همچنین روش های برآورد موجودی کاال آشنا خواهید شد.

فصل 3

حسابداری تنظیم کارت حساب کاال
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مقدمه   

   آیا می دانید کاردکس )کارت حساب( کاال چیست و چه کاربردی دارد؟
   چه مستنداتی برای ثبت ورود و خروج کاال الزم است؟
   آیا می دانید هدف از روش های قیمت گذاری چیست؟

   کاالهای خارج شده از انبار به منظور فروش چگونه قیمت گذاری می شوند؟

ُسوَل َوتَُخوُنوا َأَمانَاتُِكْم َوَأنُْتْم تَْعلَُمونَ « »  َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا لَ تَُخوُنوا اللََّه َوالرَّ

ای کسانی که ایمان آورده اید خدا و رسول را، خیانت نکنید و مبادا درامانت های خود خیانت کنید، با اینکه می دانید.
                  »  انفال/ 27«                

استاندارد   عملکرد   

اساس  بر  رفته  فروش  کاالی  شدۀ  تمام  بهای  محاسبۀ  و  مثبته  اسناد  اساس  بر  کارت حساب      کاال  تنظیم 
استانداردهای     حسابداری.

 شایستگی هایی که در این فصل کسب می کنید: 

1  کنترل مستندات ورود و خروج کاال
2  ثبت مقادیر وارده و صادره در کارت حساب کاال

3 محاسبۀ بهای تمام شدۀ کاالی فروش رفته با استفاده از روش های قیمت گذاری و مطابق با استانداردهای 
حسابداری
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کارت حساب کاال  

شرکت »  الف« به خرید و فروش 10 قلم کاال اشتغال دارد، به نظر شما این شرکت باید چند کارت حساب 
کاال نگهداری کند؟ بحث کنید.

به کارتی که در آن تمامی اطالعات دربارۀ گردش و وضعیت موجودی کاال در انبار، برای هر نوع کاال به طور 
جداگانه، به منظور اطالع از مقدار کّمی و ارزش ریالی کاالهای وارده، صادره و موجودی و همچنین محل 
نگهداری آنها ثبت می شود، »کارت حساب کاال یا کاردکس کاال« گفته می شود. تصویر 1ـ3 نمونه ای از 

کارت حساب کاال را نشان می دهد.

تمامی عملیات ورود و خروج یک کاال در کارت حساب همان کاال ثبت می شود.

با توجه به تعریف فوق، به نظر شما »کارت حساب کاال« باید حاوی چه اطالعاتی باشد؟

شرکت...
..................................  شماره قفسه:..................................نام کاال: 
..................................  روش ارزیابی:.................................. کد کاال:

..................................نقطه تجدید سفارش:  ..................................                                                                     واحد شمارش:
..................................  میزان سفارش:..................................نوع یا مدل کاال:

تاریخ

شرح

موجودیصادرهوارده

شماره ماهروز
بهای مقداررسید

شمارهبهای کلواحد
حواله

بهای مقدار
واحد

بهای
بهای کلبهای واحدمقدار

کلجزءجزءکل

تصویر 1ـ3ـ نمونه فرم کارت حساب کاال

فعالیت

فعالیت

نکته
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تاریخ )روز و ماه(: در این قسمت تاریخ ورود و خروج کاال بر حسب روز و ماه درج می شود.
ستون شرح: نوع رویداد شامل خرید، فروش، برگشت از خرید، برگشت از فروش و... در این ستون 
درج می شود. درصورتی که کاال از قبل موجودی داشته باشد در این ستون قبل از موارد ذکر شده 

عنوان موجودی ابتدای دوره درج می شود.
ستون وارده)خرید(کارت حساب کاال: در ستون وارده )خرید( کارت حساب کاال، مبالغ خرید کاال 
و هزینه حمل کاالی خریداری شده و برگشت از خرید ثبت می شود. در این ستون با کسر نمودن 
مجموع برگشت از خرید، از مجموع خریدها )و هزینه حمل کاالی خریداری شده در صورت وجود( 

می توان بهای تمام شده کاالی خریداری شده را به دست آورد.
روش های  از  یکی  اساس  بر  که  واحد  هر  شدۀ  تمام  بهای  فروش،  تعداد  صادره)فروش(:  ستون 
قیمت گذاری در هر بار فروش تعیین می شود و همچنین بهای تمام شدۀ کل کاالی فروش رفته در 
این ستون درج می شود. در صورتی که برگشت از فروش وجود داشته باشد، در این ستون به صورت 

می شود. درج  منفی 
موجودی)باقیمانده(: در این ستون تعداد کاالی باقیمانده و بهای تمام شدۀ آن درج می شود. در هر 

رویداد، تعداد و مبلغ موجودی باقیمانده به صورت زیر تعیین می شود:
        تعداد فروش رفته ـ موجودی های آماده برای فروش )تعداد موجودی ها قبل از فروش(= تعداد موجودی باقیمانده

با کمک دوستان و آشنایان خود، چند نمونه کارت حساب کاال از شرکت های مختلف تهیه نموده و 
اجزای آن را با هم بررسی نمایید.

خریدها و فروش های شرکت » تبریز« در ماه جاری به شرح زیر بوده است. با توجه به مطالب گفته 
شده در ارتباط با کارت حساب کاال، قسمت هایی را که با عالمت سؤال مشخص شده، برای این شرکت 

محاسبه کنید.

تعداد موجودیتعداد فروشتعداد خریدشرحتاریخ
25------------------------موجودی ابتدای دوره8/1
......؟------------100خرید8/5
30......؟------------فروش8/8
......؟------------115خرید8/12
33......؟------------فروش8/16
......؟9------------فروش8/21
92------------......؟خرید8/27
......؟18------------فروش8/30

فعالیت

فعالیت

 بهای تمام شدۀ موجودی پایان
دوره )بهای کل موجودی باقیمانده(

بهای تمام شدۀ کاالی آماده برای
ـ فروش )بهای کل موجودی ها قبل از فروش( =  بهای تمام شدۀ کاالی فروش رفته
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با مشاهده فرم کارت حساب کاال، مزایای استفاده از آن را فهرست کنید.

2  تشخیص اقالم مفقودی راکد1  دسترسی سریع به میزان موجودی کاال

  3 4

 5 6

 7 8

مستندات الزم برای تهیه کارت حساب کاال  

1  رسید انبار

1  پس از ورود کاالها به انبار چه فرمی تهیه می گردد؟
آن  تهیه  مبنای  و  تنظیم  واحدی  توسط چه  کاال  مستندات خرید  از  یکی  به عنوان  انبار  رسید    2

؟ چیست

این فرم، توسط انباردار در زمان تحویل کاال به انبار تنظیم شده و بیانگر مقدار و مشخصات کاالی وارده به 
انبار می باشد. 

تصویر 2ـ3 نمونه ای از رسید انبار را نشان می دهد.

فعالیت

فعالیت

تصویر2ـ3ـ نمونه رسید انبار
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با توجه به موارد گفته شده در ارتباط با بهای تمام شدۀ کاالی خریداری شده، جدول زیر را کامل کنید.

بهای تمام شدۀ خریدبرگشت از خریدهزینۀ حمل خریدقیمت خریدردیف

........................؟180،00020،0005،000

143،000.......................؟2120،00032،000

512،000-80،000..................؟3

2،00074،000....................؟468،000

فعالیت

بهای تمام شدۀ کاالی خریداری شده  

بهای تمام شدۀ کاالی خریداری شده شامل تمام مخارجی است که برای رساندن کاال به وضعیتی که آمادۀ 
فروش گردد، صرف می شود. این مخارج شامل قیمت خرید و تمامی هزینه های مرتبط با آن است. الزم به 
یادآوری است که تخفیفات تجاری از قیمت خرید کسر می شود، زیرا موجودی کاال باید به بهای تمام شده 

ثبت گردد.
ستون وارده)خرید( کارت حساب کاال: در ستون وارده )خرید( کارت حساب کاال با توجه به اینکه تمامی 
مبالغ پرداختی جهت خرید کاال و هزینۀ حمل کاالی خریداری شده و برگشتی ها ثبت گردیده است، بنابراین 
با کسر نمودن مجموع ردیف های برگشت از خرید، از مجموع ردیف های خرید )هزینۀ حمل کاالی خریداری 
شده در صورت وجود، در این ردیف ها لحاظ گردیده است( می توان به طور غیرمستقیم بهای تمام شدۀ کاالی 

خریداری شده را از این ستون نتیجه گرفت.

معادل 25 عدد کاال به قیمت هر یک 12،000 ریال خریداری و مبلغ 50،000 ریال بابت هزینۀ 
حمل کاال پرداخت شد. در ستون وارده کارت حساب کاال، بهای تمام شدۀ هر واحد چند ریال ثبت 

می شود؟
.....................................................................................................................................................................................

فعالیت
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کار عملی 1   

شرکت بازرگانی »گیالن« در فروردین سال مالی جاری اطالعات مربوط به خرید نوعی رنگ ساختمان را به 
قرار زیر اعالم کرده است. مشخصات کاال )نام کاال: رنگ آبی متالیک، واحد شمارش: قوطی، کد کاال: 005، 
شماره قفسه: 52، روش ارزیابی: میانگین و نقطۀ تجدید سفارش: 10 قوطی(. تعداد موجودی این نوع کاال در 

ابتدای دوره 25 قوطی و بهای تمام شدۀ هر واحد آن 610 ریال است.

شماره رسید تاریخ
تعداد انبار

قیمت 
خریدهر 

واحد به ریال

کل هزینۀ حمل 
پرداختی تا محل 

شرکت به ریال

کل هزینۀ بیمۀ بین 
راهی پرداختی تا 
محل شرکت به 

ریال

قیمت فروش هر واحد 
به ریال

1/620150600750100680

1/1020245600540135685

1/122031006051،400130682

1/16204706101،050770692

1/2020530612480300695

1/2820650615850550695

مطلوب است:

1   محاسبۀ بهای تمام شدۀ هر واحد کاال در هر بار خرید
2   تنظیم ستون »   وارده  « کارت حساب کاال

3   محاسبۀ بهای تمام شدۀ کاالهای خریداری شده در پایان فروردین ماه
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فعالیت

حل :

شرکت/فروشگاه...
..................................شماره قفسه:..................................نام کاال: 
..................................روش ارزیابی:..................................کد کاال:

..................................نقطه تجدید سفارش:..................................واحد شمارش:
..................................میزان سفارش:..................................نوع یا مدل کاال:

تاریخ

شرح

موجودیصادرهوارده

شماره ماهروز
بهای مقداررسید

شمارهبهای کلواحد
حواله

بهای مقدار
واحد

بهای
بهای کلبهای واحدمقدار

کلجزءجزءکل

2 حواله انبار

1  مبنای تهیۀ حواله فروش چیست و توسط چه واحدی صادر می شود؟
2  حواله فروش با رسید انبار چه تفاوتی دارد؟ در مورد کاربرد هر یک بحث کنید. 
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این فرم بعد از دریافت »درخواست کاال از انبار« و تحویل کاال به متقاضی یا خریدار، توسط انباردار صادر 
می شودکه به منزلۀ تأیید نهایی خروج کاال از انبار می باشد. حواله انبار فقط از نظر مقداری و یا تعدادی، 
ثبت  و  شده  مشخص  آن  ریالی  ارزش  حسابداری،  سیستم  در  و  می شود  تکمیل  انباردار  توسط 
انبار خارج شود، حواله  از  داخلی  برای مصرف  درخواست شده  کاالی  اگر  که  است  به ذکر  الزم  می گردد. 
مصرفی صادر گردیده و درصورتی که برای فروش از انبار خارج شود، حواله فروش صادر خواهد شد. تصویر 

4ـ3 نمونه ای از فرم حواله انبار را نشان می دهد.

تصویر 4ـ3ـ نمونه فرم حواله انبار

فرض کنید شما به عنوان انباردار در شرکتی مشغول به کار هستید و در دهم فروردین ماه سال جاری 
از طرف فروشگاه » سردشت« برگ درخواست یک نوع کاال به مدل »  الف/2« را دریافت کرده اید. طی 
این درخواست 100 واحد کاال از انبار جهت تحویل به فروشگاه » سردشت « خارج شود. نرخ فروش هر 
واحد آن 600 ریال و شماره حواله قبلی 1623 می باشد. شما پس از وصول برگ درخواست کاال چه 

اقداماتی انجام خواهید داد؟ یک نمونه حواله انبار برای این درخواست تنظیم نمایید.

فعالیت
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با توجه به مطالب گفته شده در این فصل، »  رسید انبار« برای رویداد ........................... تهیه و »  حواله 
انبار« برای .......................... تهیه می شود.

در برخی شرکت ها ممکن است به جای رسید انبار، عناوین دیگری همچون قبض انبار یا اعالمیۀرسید 
کاال استفاده شود و به جای حواله انبار ممکن است عناوین دیگری همچون اعالمیۀ صدور کاال، 

حواله خروج کاال از انبار، حواله فروش و یا رسید تحویل کاال به مشتری، استفاده شود.

بهای تمام شدۀ کاالی فروش رفته و موجودی ها  

از آنجا که خرید کاالها در طی دوره با قیمت های مختلف صورت می گیرد، ممکن است کاالهای مشابه با 
قیمت های متفاوت خریداری شوند. از این رو مبالغ ریالی قابل گزارش برای موجودی کاال و بهای تمام شدۀ 
کاالی فروش رفته در پایان دورۀ مالی، مشروط به پاسخ گویی به این سؤال است که » از بهای تمام شدۀ 
موجودی کاالی ابتدای دوره و خریدهای طی دوره، کدام باید به بهای تمام شدۀ کاالی فروش رفته 

و کدام به موجودی کاالی پایان دوره اختصاص یابد؟«
تصویر 5  ـ3  نحوۀ تخصیص بهای تمام شده به موجودی پایان دوره و کاالی فروش رفته را نشان می دهد.

فعالیت

موجودی کاالی 
پایان دوره

 بهای تمام شدۀ کاالی 
آماده برای فروش

 اِعمال روش های 
قیمت گذاری

تخصیص بهای تمام شده بهای تمام شده ای که باید تخصیص داده شود

موجودی کاالی 
ابتدای دوره

  بهای تمام شدۀ
 کاالی خریداری شده

بهای تمام شدۀ 
کاالی فروش رفته

تصویر 5  ـ3ـ نحوۀ تخصیص بهای تمام شده

نکته
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   ستون موجودی کارت حساب کاال: با توجه به اینکه پس از هر بار وارده به انبار یا صادره از انبار، تأثیر این 
تغییر در ستون موجودی اعمال گردیده است، بنابراین در ردیف آخر ستون موجودی همواره به طور مستقیم 

می توان تعداد و بهای تمام شدۀ موجودی پایان دوره را مشاهده کرد.

اکنون با توجه به مطالب گفته شده، هر یک از موارد زیر )ستون شرح(، از کدام ستون کارت حساب کاال 
قابل استخراج است؟

ستون موجودیستون صادرهستون واردهشرح

بهای تمام شدۀ کاالی فروش رفته

بهای تمام شدۀ کاالی خریداری شده

بهای تمام شدۀ موجودی پایان دوره

موجودی کاالی ابتدای دوره 500،000 ریال، موجودی کاالی پایان دوره 800،000 ریال و بهای 
تمام شدۀ کاالی خریداری شده 1،600،000 ریال است. موارد زیر را تعیین نمایید. 

بهای تمام شدۀ کاالی آماده برای فروش: ..........................................................................................................

بهای تمام شدۀ کاالی فروش رفته: .....................................................................................................................

با توجه به اینکه  ستون صادره)فروش( کارت حساب کاال: در ستون صادره )فروش( کارت حساب کاال، 
بهای تمام شدۀ کاالی فروش رفته و موارد برگشت از فروش در تاریخ های مختلف به صورت جداگانه ثبت 
گردیده اند، می توان با کسر نمودن مجموع برگشت از فروش، از مجموع فروش، تعداد و بهای تمام شدۀ کاالی 

فروش رفته را از این ستون نتیجه گرفت.

فعالیت

فعالیت

بهای تمام شدۀ کاالی فروش رفته 
تمامی هزینه های متحمل شده و مرتبط در یک دورۀ مالی برای تحصیل کاالهای فروش رفته، بهای 

تمام شدۀ کاالی فروش رفته نام دارد. 
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هر یک از رویدادهای زیر به چه نحوی در کارت حساب کاال درج می شوند؟

تأثیر بر ستوناضافه می شودکسر می شودستون صادرهستون واردهرویداد
 موجودی

افزایش--خرید

برگشت از فروش

بدون تأثیر----هزینۀ حمل کاالی فروش رفته

برگشت از خرید

مالیات بر ارزش افزوده

هزینۀ حمل کاالی خریداری شده

فروش

فعالیت
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ارزشیابی        

شاخص های مورد ارزشیابی ردیف
نظرهنرآموزخودارزیابی هنرجو

ناموفقموفقناموفقموفق

حضور به موقع در کالس درس و کارگاه آموزشی و رعایت نظم و انضباط1

همراه داشتن وسایل آموزش شخصی )کتاب، دفتر، ماشین حساب و ... (2

شرکت فعال در بحث های گروهی و مسئولیت پذیری و درستکاری3

پاسخ صحیح به سؤاالت مطرح شده در کالس و استدالل آن4

ارائۀ نتیجه گیری صحیح و مستندسازی5

تعریف کارت حساب کاال6

تعریف رسید انبار و حواله انبار7

تفکیک مستندات کارت حساب کاال8

محاسبۀ بهای تمام شدۀ هر واحد موجودی 9

توانایی ثبت اقالم وارده)تعدادی و ریالی( در کارت حساب کاال10
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روش های قیمت گذاری  

روش های قیمت گذاری، مبتنی بر اصل بهای تمام شده است و باید توجه داشت که هر یک از این روش ها، 
مختص محاسبۀ بهای تمام شدۀ کاالی فروش رفته و موجودی کاالی پایان دوره می باشد. با توجه به 
اینکه موجودی کاال بخش مهمی از دارایی های جاری اغلب واحدهای تجاری را تشکیل می دهد، انتخاب یک 

روش مناسب جهت ارزیابی موجودی کاال از اهمیت خاصی برخوردار است. 
تصویر 7ـ3 روش هــای قیمت گـذاری را در سیستم ادواری و دائمـی نشان

 می دهد:

فعالیت

روش های قیمت گذاری

الف( روش های 
قیمت گذاری عینی

روش اولین صادره از 
اولین وارده

روش اولین صادره از 
آخرین وارده

روش میانگین موزون 
)متحرک(

روش شناسایی ویژه

ب( روش های
 قیمت گذاری برآوردی

روش سود ناخالص

روش خرده فروشی

تصویر 7ـ3ـ روش های قیمت گذاری  
)محاسبۀ بهای تمام شده(

به  مجاز  موجودی های خود،  ارزیابی  برای  ما، شرکت ها  کشور  در  شما  نظر  به  عزیز،  1 هنرجویان 
استفاده از کدام روش هستند؟ و استفاده از کدام روش مجاز نیست؟ )برای پاسخ این سؤال از استاندارد 

شماره 8 کمک بگیرید و نتیجه را به هنرآموز خود گزارش کنید(.
2  با کمک هم کالسی های خود به سایت کدال )http://www.codal.ir( مراجعه کنید و صورت های 
ارزیابی  روش  از  توضیحی  یادداشت های  قسمت  در  و  کنید  بررسی  دلخواه  به  را  مالی چند شرکت 
موجودی کاال جویا شوید. نام شرکت هایی که صورت های مالی آنها را بررسی کردید و روش ارزیابی 

آنها را فهرست کنید.

روش )روش های( ارزیابینام شرکتردیف
1

2
3

4

5
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قبل از توضیح هر یک از روش های قیمت گذاری، الزم به ذکر است که روش های قیمت گذاری عینی مستلزم 
شمارش فیزیکی موجودی کاالی انبار است، که به آن انبارگردانی گفته می شود.

روش های قیمت گذاری عینی  

)First In First Out( FIFO 1 روش اولین صادره از اولین وارده ـ
 FIFO در این روش کاال به همان ترتیبی که وارد انبار شده، از انبار خارج می شود. به عبارت دیگر در روش
فرض بر این است که کاالهایی که زودتر خریداری شده اند، زودتر هم فروخته می شوند وکاالهایی که دیرتر 
خریداری شده اند، دیرتر فروخته می شوند و یا در موجودی کاالی پایان دوره باقی می مانند. بنابراین می توان 
نتیجه گرفت که در این روش، مبنای محاسبۀ بهای تمام شدۀ کاالی فروش رفته به ترتیب قیمت 
موجودی کاالی ابتدای دوره و خریدهای اولیه)خریدهای قدیمی( می باشد و مبنای محاسبۀ بهای 
تمام شدۀ موجودی کاالی پایان دوره، قیمت آخرین خریدها می باشد. در شرکت هایی که کاالهای آنها 
حاوی تاریخ انقضای در معرض فاسد شدن، از مد افتادن و یا از رده خارج شدن قرار دارند، استفاده از روش 

FIFO مناسب می باشد. تصویر 8  ـ3 به درک این مطلب کمک می کند.

انبار کاال  

ورود کاال به انبار )خرید( موجودی کاالی ابتدای دوره خروج کاال از انبار )فروش(

  تصویر8  ـ3ـ جریان بهای تمام شدۀ در روش اولین صادره از اولین وارده

FiFo 
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حال اگر روش اولین صادره از اولین وارده را به خوبی متوجه شده باشید، با حذف واژه نادرست جمله 
زیر را کامل کنید:

» در روش اولین صادره از اولین وارده فرض می شود کاالیی که ) زودتر/ دیرتر( خریداری شده، )زودتر/ 
دیرتر( به فروش می رسد و موجودی پایان دوره از )اولین/ آخرین( خریدها تشکیل شده است.«

در شرکت پخش مواد غذایی »  میناب« اطالعات زیر در ارتباط با نوعی نوشابه برای اردیبهشت 95 در 
اختیار است، خرید و فروش این ماه شرکت کاًل به صورت نقدی انجام شده است.

طرف مقابلقیمت فروش واحدبهای تمام شدۀ واحدواحدتوضیحاتشرحردیف

--300100-موجودی اولیه1

تولیدی ایران-450110رسید انبار شماره 116خرید 22/5

آقای احمدی180-500حواله انبار شماره 52فروش 32/12

شرکت رفسنجان-200115رسید انبارشماره 117خرید 42/17

فروشگاه ایالم200-180حواله انبارشماره 53فروش 52/28

موجودی نوشابه ها در پایان ماه )95/2/31( معادل 270 واحد شمارش شده است. 

بهای تمام شدۀ کاالی فروش رفته و موجودی کاالی پایان دوره به روش FIFO در سیستم ادواری و دائمی 
به صورت زیر محاسبه می شود:

روش های اولین صادره از اولین وارده در سیستم ادواری:

به نظر شما بهای تمام شدۀ موجودی کاالی پایان دوره )واحدهای فروش نرفته( و کاالی فروش رفته 
چند ریال است؟

بهای کل ـ ریالبهای واحد ـ ریالمقدارشرح

30010030،000موجودی کاالی ابتدای دوره

45011049،500خرید  2/5

20011523،000خرید 2/17

950102،500کاالی آماده برای فروش

).......؟.......()270(موجودی کاالی پایان دوره

........؟........680کاالی فروش رفته

فعالیت

مثال

فعالیت
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تعداد 270 واحد کاال در پایان دوره باقی مانده است. همان طور که گفته شد در روش اولین صادره از اولین وارده 
مبنای محاسبۀ بهای تمام شدۀ کاالی پایان دوره، قیمت آخرین خریدها است. بنابراین تعداد 270 واحد به 

ترتیب زیر قیمت گذاری می شود:

200 واحد از خرید تاریخ 2/17 )آخرین خرید( به نرخ هر واحد 115 ریال:  23،000 = 115 × 200
و 70 واحد بقیه از خرید تاریخ 2/5 به نرخ هر واحد 110 ریال:                     7،700 = 110 ×70

بهای تمام شدۀ موجودی در پایان دوره                                                 30،700    

در روش اولین صادره از اولین وارده، بهای تمام شدۀ کاالی فروش رفته بر مبنای قیمت موجودی 
ابتدای دوره و خریدهای اولیه محاسبه می شود. با این حساب 680 واحد کاالی فروش رفته به چه 

می شود؟ قیمت گذاری  ترتیبی 
300 واحد از موجودی ابتدای دوره به نرخ هر واحد 100 ریال :              30،000 = 100×300
380 واحد بقیه از خرید تاریخ 2/5 به نرخ هر واحد 110 ریال:                   ............................................... 
بهای تمام شدۀ کاالی فروش رفته                                                  ...............................................                                       

کار عملی ٢  

اطالعات زیر در ارتباط با خرید و فروش کاالی »  الف/15« در فروشگاه »یاسوج« برای شهریورماه سال جاری 
در اختیار است:

بهای تمام شدۀ واحدواحد شمارشتعدادشرحتاریخ

120کارتن80موجودی ابتدای دوره6/1

100کارتن190خرید ـ رسید 6/720

ـکارتن200فروش ـ حوالۀ 6/1415

125کارتن230خرید ـ رسید 6/1921

ـکارتن210فروش ـ حوالۀ 6/2616

130کارتن85خرید ـ رسید 6/3022

مطلوب است: محاسبه بهای تمام شدۀ کاالی فروش رفته و موجودی پایان دوره به روش اولین صادره از 
اولین وارده در سیستم ادواری.

فعالیت
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مثال

  )Last In First Out( LIFO 2 روش اولین صادره از آخرین وارده ـ 

روش اولین صادره از آخرین وارده بر عکس روش اولین صادره از اولین وارده است، اکنون با حذف واژۀ 
نادرست جمله زیر را کامل کنید:

از آخرین وارده فرض می شود که کاالیی که )زودتر/ دیرتر( خریداری شده،  اولین صادره  »  در روش 
از )اولین/ آخرین( خریدها تشکیل شده است«. )زودتر/ دیرتر( به فروش می رسد و موجودی پایان دوره 

در این روش بر عکس روش FIFO، فرض بر این است که کاالها از محل آخرین خریدهایی که وارد انبار شده، 
خارج می شود و باقیمانده )موجودی پایان دوره( مربوط به قدیمی ترین خریدها )اولین خریدها( و موجودی 
ابتدای دوره می باشد. پس می توان نتیجه گرفت در این روش مبنای محاسبۀ بهای تمام شدۀ کاالهای 
فروش رفته، قیمت آخرین خریدها و مبنای محاسبۀ بهای تمام شدۀ موجودی کاالی پایان دوره، 
می تواند قیمت خریدهای اول دوره و یا موجودی ابتدای دوره باشد. تصویر9ـ3 به درک این مطلب 

کمک می کند.

فعالیت

تصویر 9ـ3ـ جریان بهای تمام شدۀ در روش اولین صادره از آخرین وارده

انبار کاال  

ورود کاال به انبار )خرید( موجودی کاالی ابتدای دوره خروج کاال از انبار )فروش(

اکنون مثال قبل )شرکت پخش مواد غذایی میناب( را با روش LIFO حل می کنیم: 
واحد  هر  نرخ  به  دوره  ابتدای  موجودی  واحد   300 محل  از  کاًل  دوره  پایان  موجودی  واحد   270
100ریال قیمت گذاری می شود. در نتیجه بهای تمام شدۀ 270 واحد موجودی پایان دوره در این 

از: است  عبارت  روش 
بهای تمام شدۀ موجودی پایان دوره    27،000 = 100 × 270

روش اولین صادره از آخرین وارده در سیستم ادواری:
در روش اولین صادره از آخرین وارده، بهای تمام شدۀ موجودی کاالی پایان دوره از محل موجودی کاالی 

ابتدای دوره و خریدهای اولیه قیمت گذاری می شود.
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در روش اولین صادره از آخرین وارده، بهای تمام شدۀ کاالی فروش رفته بر مبنای قیمت آخرین خریدها 
محاسبه می شود. با این حساب 680 واحد کاالی فروش رفته در مثال قبل به چه ترتیبی قیمت گذاری 

می شود؟

23،000 = 115 × 200200 واحد از خرید 2/17 )آخرین خرید( به نرخ هر واحد 115 ریال:

........................................450 واحد از خرید 2/5 به نرخ هر واحد 110 ریال:

.................................................................................................................................................

........................................بهای تمام شدۀ کاالی فروش رفته

کار عملی 3  
در کار عملی شماره 2)فروشگاه یاسوج(، بهای تمام شدۀ کاالی فروش رفته و موجودی پایان دوره را به 

روش اولین صادره از آخرین وارده، در سیستم ادواری محاسبه نمایید.

3 روش میانگین 
در روش میانگین، گردش بهای تمام شدۀ کاالی فروش رفته و بهای تمام شدۀ موجودی پایان دوره بر مبنای 
ترکیبی از قیمت های خرید قدیمی و جدید می باشد و کاربرد آن به روش نگهداری موجودی ها نیز بستگی 
دارد، اگر واحد تجاری از سیستم ادواری استفاده نماید، برای ارزیابی موجودی ها روش میانگین موزون 
ساالنه، شش ماهه و ... را به کار می گیرد، زیرا در سیستم ادواری شمارش فیزیکی کاال در پایان دوره انجام 
می شود و میانگین موزون قیمت یک واحد را تنها در پایان دوره می توان تعیین نمود. در سیستم ادواری در 
پایان دوره میانگین موزون از تقسیم بهای تمام شدۀ کاالهای آماده برای فروش)موجودی کاالی ابتدای دوره 

+ بهای تمام شدۀ کاالی خریداری شده طی دوره( بر تعداد کاالی آماده برای فروش به دست می آید:

                                                بهای تمام شده کاالی آماده برای فروش
 _________________________ = میانگین موزون قیمت یک واحد  

                                                   تعداد کاالی آماده برای فروش
  تعداد موجودی کاالی پایان دوره × میانگین موزون قیمت یک واحد = بهای تمام شدۀ موجودی کاالی پایان دوره
    تعداد کاالهای فروخته شده × میانگین موزون قیمت یک واحد = بهای تمام شدۀ کاالی فروش رفته

فعالیت
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مجدداً مثال شرکت پخش مواد غذایی »میناب« را به روش میانگین موزون حل می نماییم:

روش میانگین موزون
پایان دوره  در  تنها  واحد  قیمت یک  میانگین موزون  ادواری، محاسبۀ  همان طور که گفته شد در سیستم 

امکان پذیر است:

بهای کلبهای واحد ـ ریالمقدارشرح

30010030،000موجودی کاالی ابتدای دوره
45011049،500خرید  2/5
20011523،000خرید 2/17

950102،500کاالی آماده برای فروش
)29،131()270(موجودی کاالی پایان دوره

68073،369کاالی فروش رفته

____________________________بهای تمام شدۀ کاالی آماده برای فروش = میانگین موزون قیمت یک واحد 
تعداد کاالی آماده برای فروش

 = 102،500_______
950  = 107/895

 تعداد موجودی کاالی پایان دوره × میانگین موزون قیمت یک واحد= بهای تمام شدۀ موجودی کاالی پایان دوره
 29،131= 270 × 107/895
    تعداد کاالهای فروخته شده × میانگین موزون قیمت یک واحد= بهای تمام شدۀ کاالی فروش رفته
73،369 = 680 × 107/895
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1 روابط زیر را کامل نمایید.
الف( ................... = بهای تمام شدۀ )تعداد( کاالی فروش رفته ـ بهای تمام شدۀ )تعداد( کاالی آماده برای فروش

ب(  بهای تمام شدۀ )تعداد( کاالی آماده برای فروش = بهای )تعداد( کاالی خریداری شده + ...................
و  می نماید  استفاده  خود  کاالهای  قیمت گذاری  برای  موزون  میانگین  روش  از  »  نیشابور«  شرکت   2
اطالعات سایر  از  استفاده  با  قرار می دهد. شما  اختیار شما  با چند دوره در  ارتباط  را در  زیر  اطالعات 

ستون های جدول، قسمت های مجهول را پیدا کنید.

تعداد آماده ردیف
برای فروش

تعداد 
موجودی پایان 

دوره
تعداد 

فروش رفته
بهای تمام شدۀ 

کاالی آماده برای 
فروش

بهای تمام 
شدۀ

 یک واحد

بهای تمام شدۀ 
موجودی پایان 

دوره

بهای تمام شدۀ 
کاالی فروش

 رفته
..................؟..................؟......؟14،7001،0003،700564،000
2،400،000..................؟1،200..................؟......؟300......؟2
..................؟..................؟......؟5،9001،720،000....؟38،600
100،000300،000......؟..................؟......؟......؟43،200
..................؟300،000......؟..................؟1،5004،800......؟5
..................؟450،000250120،000......؟......؟......؟6

کار عملی 4  

در کار عملی شماره 2 )فروشگاه یاسوج(، بهای تمام شدۀ کاالی فروش رفته و موجودی پایان دوره را به روش 
میانگین موزون، در سیستم ادواری محاسبه نمایید.

روش اولین صادره از اولین وارده در سیستم دائمی:
در سیستم دائمی ورود و خروج مقادیر موجودی ها به طور مستمر ثبت می شود و اطالعات و سوابق موجودی ها 
در این سیستم به هنگام است، برای این منظور فرم کارت حساب کاال در این سیستم مورد استفاده قرار 
می گیرد. حال به تنظیم کارت حساب کاال به روش اولین صادره از اولین وارده می پردازیم. همان طور که گفته 

شد در روش اولین صادره از اولین وارده گردش بهای تمام شده به ترتیب وقوع خریدها می باشد.       

با توجه به توضیحات گفته شده، مبالغ ستون صادره )فروش( در کارت حساب کاال بر مبنای بهای تمام 
شده )نه قیمت فروش( و با استفاده از روش های قیمت گذاری، محاسبه می شود.             

فعالیت

نکته
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توضیح: ستون های بهای کل، از ضرب مقدار در بهای واحد به دست می آید.

)1(            300 × 100 = 30،000
)2(          )300 × 100( + )450 × 110( = 79،500             

با بررسی اجزای کارت حساب کاال در مثال فوق، آیا قیمت فروش هر واحد کاال در کارت حساب کاال 
درج می شود؟

شرکت پخش مواد غذایی میناب
15شماره قفسه:نوشابه  نام کاال : 

FIFOروش ارزیابی:21  کد کاال :

..................................نقطه تجدیدسفارش:بسته  واحد شمارش :

..................................میزان سفارش:.................................. نوع یا مدل کاال :       

تاریخ

شرح

موجودیصادرهوارده

شماره ماهروز
بهای مقداررسید

شمارهبهای کلواحد
حواله

بهای مقدار
واحد

بهای
بهای کلبهای واحدمقدار

کلجزء جزءکل

)1(30010030،000موجودی12

11645011049،500خرید52
300
450

100
11079،500)2(

52فروش122
      500300

200
100
110

30،000
22،000

52،00025011027،500

11720011523،000خرید172
250
200

110
11550،500

5318011019،800فروش282
70

200
110
11530،700

71،800بهای تمام شدۀ کاالی فروش رفته72،500بهای تمام شدۀ کاالی خریداری شده
بهای تمام شدۀ 

30،700موجودی پایان دوره

فعالیت
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به مثال شرکت »میناب« مراجعه کنید و با توجه به روش اولین صادره از اولین وارده جاهای خالی را 
تکمیل نمایید:

ریالسیستم ادواریریالسیستم دائمی

موجودی کاالی ابتدای دوره
اضافه می شود: بهای تمام شدۀ کاالی خریداری شده

بهای تمام شدۀ کاالی آماده برای فروش
کسر می شود: بهای تمام شدۀ کاالی فروش رفته

موجودی کاالی پایان دوره

............

............
.............
)............(
.............

موجودی کاالی ابتدای دوره
اضافه می شود: بهای تمام شدۀ کاالی خریداری شده

بهای تمام شدۀ کاالی آماده برای فروش
کسر می شود: موجودی کاالی پایان دوره

بهای تمام شدۀ کاالی فروش رفته

............

............

............
)............(
.............

شرکت های  جاری  دارایی های  از  مهمی  بخش  نرفته(،  )فروش  انبار  در  باقی مانده  کاالی  موجودی 
می شود.  منعکس  ترازنامه  در  دوره  پایان  کاالی  موجودی  عنوان  تحت  و  داده  تشکیل  را  بازرگانی 

می شود. محسوب  بعد  دوره  ابتدای  کاالی  موجودی  دوره،  هر  پایان  کاالی  موجودی 

سند حسابداری فروش و بهای تمام شدۀ کاالی فروش رفته تاریخ 2/12 را برای شرکت پخش »میناب« 
)با اعمال نرخ 9% مالیات بر ارزش افزوده در سال جاری( صادر نمایید.

شرکت پخش مواد غذایی میناب       شماره صفحه دفتر روزنامه: شماره سند: 
تاریخ سند: 95/2/12                سند حسابداری       تعداد ضمائم

بستانکار )ریال(بدهکار )ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف

جمع
شرح سند:

تصویب کننده: تأیید کننده:  تنظیم کننده: 

فعالیت

فعالیت

نکته
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کار عملی 5   
اطالعات فروشگاه »شوشتر« مجدداً ارائه می شود:

بهای تمام شدۀ واحدواحد شمارشتعدادشرحتاریخ
120کارتن80موجودی ابتدای دوره6/1
100کارتن190خرید ـ رسید 6/720
-کارتن200فروش ـ حواله 6/1415
125کارتن230خرید ـ رسید 6/1921
-کارتن210فروش ـ حواله 6/2616
130کارتن85خرید ـ رسید 6/3022

مطلوب است: تنظیم کارت حساب کاال محاسبۀ بهای تمام شدۀ کاالی فروش رفته و موجودی پایان دوره 
به روش اولین صادره از اولین وارده. 

فروشگاه شوشتر

..................................شماره قفسه:..................................نام کاال: 
..................................روش ارزیابی:.................................. کد کاال:

..................................نقطه تجدیدسفارش:..................................واحد شمارش:
..................................میزان سفارش:..................................نوع یا مدل کاال:

تاریخ

شرح

موجودیصادرهوارده

ماهروز
شماره 
رسید

مقدار
بهای 
واحد

بهای کل
شماره 
حواله

بهای مقدار
واحد

 بهای
مقدار

بهای
 واحد

بهای کل
کلجزءجزءکل

بهای تمام شدۀ کاالی خریداری شده
بهای تمام شدۀ کاالی فروش 

رفته

بهای تمام شدۀ 
موجودی پایان 

دوره


