فصل 5
صدور سند تعدیالت موجودی کاال (حسابداری انبار)

شرکت های مختلف (خدماتی ،بازرگانی و تولیدی) دارای اموال و دارایی بوده و سیستم
حسابداری شرکت عالوه بر ثبت و طبقه بندی اموال و دارایی ها ،الزم است موجودی ها
را کنترل کند .به این منظور انبار یا انبارهایی در شرکت ایجاد و موجودی های مواد ،کاال
و ابزارآالت در انبار نگهداری شده و حساب آنها در دفاتر ثبت می گردد .یکی از وظایف
سیستم حسابداری شرکت ،کنترل انبار و بررسی موجودی و مشخص نمودن میزان
موجودی واقعی انبار و تعداد درج شده در دفاتر است .در صورتی که بین تعداد موجودی
واقعی و تعداد بر اساس دفاتر اختالف وجود داشته باشد ،باید پس از بررسی ،تعدیالت
الزم صورت گیرد.

َق َ
ض إِن ِّي َحف ٌ
ِيم.
اج َع ْلنِي َع َلى َخ َزآئ ِِن األَ ْر ِ
ال ْ
ِيظ َعل ٌ
[يوسف] گفت مرا بر خزانه هاى اين سرزمين بگمار كه من نگهبانى دانا هستم.
( سوره یوسف ،آیه )55

مقدمه
اقالم موجود در انبار یکی از دارایی های هر شرکت می باشند که الزم است برای حفظ و نگهداری آنها
کنترل های الزم صورت گیرد و یکی از راه های کنترل ،انبارگردانی است.
آیا می دانید انبارگرداني چیست و به چه منظور صورت می گیرد؟
دالیل مغایرت موجودی شمارش شده در انبار با کارت موجودی کاال چیست؟

استاندارد عملكرد
صدور سند تعديالت براساس مدارك و مستندات مثبته و استانداردهاي حسابداري و دستورالعمل
انبارگرداني

شایستگی  هایی که در این فصل کسب می کنید:
 1توانایی انبارگرداني طبق دستورالعمل ها
 2كنترل مستندات تعديالت موجودي كاال
 3محاسبه مبلغ تعديل موجودي كاال
 4صدور سند تعديالت موجودي كاال
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صدور سند تعدیالت موجودی کاال ( حسابداری انبار)

انبارگردانی
انبارداری
فعالیت

 1یکی از بخش های کاربردی و عملیاتی حسابداری عملیات انبار و انبارداری است .آیا شخصی را
می شناسید که شغل اصلی او انبارداری باشد؟
 2آیا عملیات انبارداری را با استفاده از نرم افزار و رایانه انجام می دهد؟ چرا؟
انبارداری عبارت است از دريافت جنس يا كاال از خارج (از قسمت هاي مختلف شركت ،يا ديگران از خارج
شركت) و نگهداري آنها با توجه به قوانين انبارداري كه باعث سهولت در تحويل دادن (صدور) و تحويل گرفتن
(ورود) با كمترين وقت و نيروي مورد نياز و رساندن اجناس و كاالهاي مورد نياز قسمت ها يا خريداران به آنها
در حداقل وقت ممكن براساس مدارك و ضوابط قانوني.
مراحل انبارداری
 1دريافت يا تحويل گرفتن كاال
 2نگهداري و حفاظت اجناس و كاال در انبار
 3صدور يا تحويل دادن كاال به خارج از انبار
انباردار و كمك انباردار
انباردار و كمك انباردار اشخاصی هستند كه عالوه بر مهارت كار انبار مي توانند از عهده كنترل كاالهاي ورودي
به انبار ،جابه جايي و چيدن آنها ،انبارگرداني ،دادن اطالعات به واحد سفارشات و تحويل كاالهاي اماني و
رعايت اصول و مقررات انبارداري برآيند.
انبارگردانی

فعالیت

 1پس از تحصیل اموال باید این اموال به انبار وارد و بنا به درخواست خارج شوند .اسناد مثبته ورود به
انبار و خروج از انبار چیست؟
     2انباردار یا انبارداران شرکت عالوه بر داشتن تخصص الزم در زمینه انبارداری باید دارای چه خصوصیات
دیگری نیز باشند؟
به کنترل فيزیكی انبار و شمارش کاالهای موجود در انبار و تطبيق آنها با کارت ها و دفاتر حسابداری
انبارگردانی گفته می شود .انبارگردانی در واقع خانه تكانی انبار و سرشماری کاالهای انبار است.
هر سال حداقل یک بار الزم است انبارگردانی در شرکت ها انجام شود .البته با توجه به ابعاد و اهمیت کاالها این
زمان میتواند کوتاهتر هم در نظر گرفته شود .هدف از انبارگردانی به طور کلی شمارش موجودی اقالم
کاال به منظور ایجاد اطمینان از وجود کمی و کیفی کاالهاست .به این جهت الزم است قواعدی در حین
انبارگردانی انجام پذیرد .از جمله این قواعد ،الصاق تگ به کاال میباشد .همچنین مواردی از قبیل پلمپ انبار،
وارد و خارج نشدن کارکنان و افراد به انبار ،مرتبسازی کاالها و سایر موارد امنیتی باید مورد بررسی قرار گیرد.
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فعالیت

آیا در هنگام انبارگردانی لزومی به حضور انباردار است؟ چرا؟
معموالً انبارگردانی با حضور افراد ذیل انجام می گیرد:
 1سرپرست انبارگردانی
 2گروه کنترل
 3انباردار
 4گروه های شمارش گر که هر گروه  2نفره است (یک نفر شمارش گر و یک نفر ثبت کننده) که وظیفه دارند
اقالم را شمارش و در تگ های شمارش ثبت کنند.
انباردار در زمان انبارگردانی چون نسبت به چیدمان و محل کاالها آگاهی دارد باید در عملیات انبارگردانی
حضور داشته باشد.

فعالیت

یک نمونه رسید انبار و یک نمونه حواله انبار ترسیم کنید و اجزای آن را با هم در کالس بررسی کنید.
هنگام ورود کاال به انبار ،رسید انبار (قبض انبار) و هنگام خروج کاال از انبار حواله انبار صادر می شود که
انباردار میزان موجودی انبار را افزایش و کاهش می دهد .باید توجه داشت که سفارش خرید و سفارش فروش
موجب کاهش و افزایش موجودی انبار نمی شود اما رسید برگشتی و حواله برگشتی باعث تغییر در موجودی
انبار می گردد.

فعالیت

اطالعات یک قلم کاال با کد  41211به نام صندلی گردان در انبار شرکت «بیرجند» در سال  1395به شرح زیر
در دست است:
تاریخ

شرح

تعداد

1395/2/11

رسید انبار

 25عدد

1395/3/27

رسید انبار

 16عدد

1395/4/4

حواله انبار

 17عدد

1395/4/26

حواله انبار

 9عدد

1395/6/15

رسید انبار

 22عدد

1395/6/18

رسید برگشتی

 2عدد

1395/7/17

حواله انبار

 17عدد

1395/10/22

حواله انبار

 9عدد

1395/10/28

حواله برگشتی

 3عدد

1395/11/27

سفارش خرید

 30عدد

اقالم موجود در انبار چه تعداد صندلی است؟
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محاسبه

صدور سند تعدیالت موجودی کاال ( حسابداری انبار)

دستورالعمل انبارگردانی
فعالیت

با کمک دوستان و هم کالسی های خود یک دستورالعمل انبارگردانی تهیه نموده و به سؤاالت زیر پاسخ
دهید.
 1در شرکت مورد نظر اعضای کمیته انبارگردانی چه کسانی می باشند؟
 2انبارگردانی در سال چند بار صورت گرفته و به چه صورتی انجام می شود؟
دستورالعمل انبارگردانی :آیین نامه ای داخلی است که شرکت ها بنا به نیاز شرکت آن را تدوین
نموده و مدیران شرکت موظف به اجرای این دستورالعمل می باشند .در این دستورالعمل روش
انبارگردانی ،زمان ،اعضای کمیته و از همه مهم تر نحوه برخورد با مغایرت ها و اصالحات ذکر می شود .بنابراین
دستورالعمل انبارگردانی در شرکت های مختلف ،متفاوت بوده و همچنین اعضای کمیته و نوع برخورد با
مغایرت ها در شرکت ها یکسان نیست و به سیاست های شرکت و مدیریت بستگی دارد .انبارگردانی طبق
دستورالعمل مربوطه و معموالً در پایان سال انجام می شود .اما ممکن است به هر دلیل از جمله لزوم
تهیه و تنظیم صورت های مالی میان دوره اي و یا تغییر متصدی انبار و یا  ...در طول سال انجام شود.
جهت شمارش موجودی های انبار در ابتدا باید کمیته ای تحت عنوان انبارگردانی با حضور مسئولین ارشد
شرکت تشکیل و بر اساس دستورالعمل مربوطه نسبت به انبارگردانی پایان سال اقدام کنند .بنابراین در ابتدا
باید اعضای این کمیته توسط مدیریت عالی انتخاب شوند .معموالً از میان اعضای کمیته فردی که مسئولیتی
در ارتباط با کنترل و نگهداری حساب موجودی ها دارد به عنوان سرپرست گروه شمارش انتخاب می شود.
انبارگردانی با استفاده از تگ و لیست شمارش کاال انجام می گیرد.
تگ انبارگردانی
تگ انبارگردانی( ،برگه شمارش کاال) :فرمی خاص جهت مستندکردن شمارش کاال ،جلوگیری از
تکرار شمارش یا از قلم افتادن کاال است .قبل از شروع انبارگردانی باید مشخصات هر کاال بر روی تگ
انبار درج و جهت الصاق به موجودی کاال تحویل انباردار شود .این فرم معموال ً از سه قسمت تشکیل شده
است .در قسمت اول اطالعات شمارش اول ،در قسمت دوم اطالعات شمارش دوم و در قسمت سوم اطالعات
شمارش نهایی درج می شود .معموال ً مطابق دستورالعمل انبارگردانی چنانچه در شمارش اول و دوم مغایرت و
اختالفی وجود داشت باید شمارش سوم انجام شود و مالک تعیین موجودی واقعی شمارش سوم است و این
رقم مبنای واقعی در نظر گرفته می شود.

فعالیت

تگ شمارش شامل اطالعات زیر است:
نام کاال
واحد کاال
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نمونه تگ انبارگردانی
3
نام انبار:
کد کاال:
شرح کاال:
محل نگهداری:
تعداد شمارش به عدد:
تعداد شمارش به حروف:
توضیحات:
امضای ثبات

تگ انبارگردانی
شماره برگه:
تاریخ شمارش:

واحد سنجش:

امضای شمارشگر

2
نام انبار:
کد کاال:
شرح کاال:
محل نگهداری:
تعداد شمارش به عدد:
تعداد شمارش به حروف:
توضیحات:
امضای ثبات
1
نام انبار:
کد کاال:
شرح کاال:
محل نگهداری:
تعداد شمارش به عدد:
تعداد شمارش به حروف:
توضیحات:
امضای ثبات
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شرکت ..............

شرکت..............

تگ انبارگردانی
شماره برگه:
تاریخ شمارش:

واحد سنجش:

امضای شمارشگر
شرکت..............

تگ انبارگردانی
شماره برگه:
تاریخ شمارش:

واحد سنجش:

امضای شمارشگر

صدور سند تعدیالت موجودی کاال ( حسابداری انبار)

تگ های شمارش شامل اطالعات:
 2مرحله شمارش (اول ،دوم و یا سوم)
		
 1شماره سریال تگ
 4نام کاال
			
 3کد کاال
 6تعداد
				
 5واحد
 7نام و امضای مسئول شمارش و غیره است.
فعالیت

شرکت «بجنورد» در  1395/12/26اقدام به انبارگردانی نمود .در این شرکت اقالم زیادی در انبار مرکزی
نگهداری می شود .اطالعات زیر مربوط به یک نوع فیوز با کد  41255و قیمت آن دارای اهمیت است .طبق
دفاتر و کارت انبار موجودی این نوع فیوز  243عدد میباشد .تیم انبارگردانی در تاریخ  1395/12/28به
شمارش این نوع کاال اقدام نمود .در شمارش اول  244فیوز و در شمارش دوم  242و در شمارش سوم 242
به ثبت رسید .محل نگهداری این نوع فیوز راهروی دوم قفسه سوم طبقه دوم است.
مطلوب است:
الف) تهیه تگ انبار به شکل کامل
ب) کدام رقم باید مبنای موجودی واقعی قرار گیرد؟
پ) در مورد علل این مغایرت و احتماالت مربوط بحث و بررسی کنید.
ت) به نظر شما انباردار در این زمینه چه توضیحاتی می تواند ارائه دهد.
ث) آیا اطالع از وجود انواع دیگر فیوز در طبقات دیگر می تواند به رفع مغایرت موجود کمک کند؟ بحث
کنید.
نحوه تکمیل تگ انبار
بر اساس فعالیت شرکت «بجنورد» تگ تکمیل شده برای شمارش اول به صورت زیر است.
شرکت بجنورد
تگ انبارگردانی

1
نام انبار:

مرکزی

شماره برگه:

1215

کد کاال:

41255

تاریخ شمارش:

1395/12/28

شرح کاال:

فیوز (با شماره فنی ).....

محل نگهداری:

راهروی دوم

قفسه سوم

طبقه دوم

تعداد شمارش به عدد:

244

واحد سنجش:

عدد

تعداد شمارش به حروف :دویست و چهل و چهار
توضیحات:
امضای ثبات

امضای شمارشگر
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هدف انبارگردانی
مدیر انبار و کارمندان او در مورد موجودی انواع مواد و تجهیزات سیستم انبار جواب گو هستند
و مسئولیت مستقیم حفاظت از آنها را بر عهده دارند .مسئولیت مدیریت انبار در قبال موجودی اقالم
ایجاب می کند ،مقادیر موجودی ثبت شده سیستم ثبت موجودی اقالم انبار را با انجام یک سلسله بررسی های
کامل و منظم فیزیکی مورد رسیدگی قرار دهد.
اقداماتی قبل از انبارگردانی
 1مشخص نمودن کاالهای امانی دیگران نزد سازمان و همچنین سازمان نزد دیگران.
 ٢مشخص نمودن کاالهایی که جزء دارایی ثابت سازمان بوده ولی در انبار نگهداری می شوند.
 ٣مشخص نمودن لوازم نامنطبق و اسقاطی.
 ٤مشخص نمودن اقالم راکد و کم مصرف.
 ٥اخذ کپی از آخرین سندهای رسید و حواله (سندهای رسید و حواله در سیستم انبار باید دارای شماره
سریال متوالی بوده تا آخرین سند مشخص باشد ،بعد از مشخص شدن آخرین سند ،صدور سند ورود و خروج
جدید به انبار ،مجاز نیست).
 ٦تهیه تگ های شمارش در سه نسخه (شمارش اول ،دوم و سوم) و الصاق بر روی کاالها.
 ٧اعالم به واحدها ،قبل از موعد انبارگردانی جهت تحویل اقالم مورد نیاز خود و مراجعه نکردن به انبار برای
تحویل جنس در مدت انبارگردانی.
 ٨تعیین سرپرست انبارگردانی یا هماهنگ کننده و گروه کنترل (گروه کنترل ممکن است توسط مقامات
مجاز سازمان یا ناظر مدیریت ،به عمل آید که کنترل داخلی نامیده می شود یا اینکه توسط مقامات مجاز یا
هیئت حسابرسی ویژه ای از خارج سازمان به عمل آید که به آن کنترل خارجی گویند).
 9مشخص نمودن تاریخ و موعد انبارگردانی توسط هماهنگ کننده یا سرپرست انبارگردانی و اعالم به افراد
درگیر در انبارگردانی.
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صدور سند تعدیالت موجودی کاال ( حسابداری انبار)

کار عملی 1
صورت انبارگردانی شعبه «مالیر» در تاریخ  1395/12/25به شرح زیر است:
انبارگردانی شعبه مالیر در تاریخ 1395/12/25
ردیف

تگ

کد کاال

نام کاال

نام واحد اصلی شمارش عینی

1

7088

12050610

آب معدني 500 CC

بطری

10596

2

7089

12071610

آب معدني 1500 CC

بطری

3930

3

7091

22030210

نوشابه پرتقالي  300 CCشكري

بطری

14136

4

7092

22030220

نوشابه لمون  300 CCشكري

بطری

336

5

7093

22030230

نوشابه ليموناد  300 CCشكري

بطری

4536

6

7095

22071200

نوشابه كوال  1500 CCشكري

بطری

1566

7

7097

22071210

نوشابه پرتقالي  1500 CCشكري

بطری

2010

8

7098

22071220

نوشابه لمون  1500 CCشكري

بطری

114

9

7099

22071230

نوشابه ليموناد  1500 CCشكري

بطری

228

10

7103

22121210

نوشابه پرتقالي  250 CCشكري

جعبه

271

11

7104

22121230

نوشابه ليموناد  250 CCشكري

جعبه

344

12

7111

22331210

نوشابه پرتقالي  330 CCشكري

قوطي

4248

13

7112

22331230

نوشابه ليموناد  330 CCشكري

قوطي

2472

14

7120

32230342

آبميوه انگور  300 CCشيشه يكبارمصرف

بطری

768

15

7135

52221700

دوغ ساده  250 CCشيشه يكبارمصرف

بطری

12

16

7138

92310011

پالت فلزي

عدد

10

17

7139

92410011

سبد فلزي

عدد

4

مسئول انبار............ :

مسئول انبارگردانی.............. :

229

لیست موجودی کاالی شعبه «مالیر» بر اساس دفاتر در تاریخ  1395/12/25به شرح زیر است:
حساب موجودی انبار (کارت کاال) شعبه مالیر در تاریخ 1395/12/25
نام کاال

ردیف

کد کاال

1

12050610

آب معدني 500 CC

2

12071610

آب معدني 1500 CC

بطری

3

22030210

نوشابه پرتقالي  300 CCشكري

بطری

14200

4

22030220

نوشابه لمون  300 CCشكري

بطری

336

5

22030230

نوشابه ليموناد  300 CCشكري

بطری

4536

6

22071200

نوشابه كوال  1500 CCشكري

بطری

1566

7

22071210

نوشابه پرتقالي  1500 CCشكري

بطری

2010

8

22071220

نوشابه لمون  1500 CCشكري

بطری

114

9

22071230

نوشابه ليموناد  1500 CCشكري

بطری

228

10

22121210

نوشابه پرتقالي  250 CCشكري

جعبه

271

11

22121230

نوشابه ليموناد  250 CCشكري

جعبه

346

12

22331210

نوشابه پرتقالي  330 CCشكري

قوطي

4248

13

22331230

نوشابه ليموناد  330 CCشكري

قوطي

2472

14

32230342

آبميوه انگور  300CCشيشه يكبار مصرف

بطری

770

15

52221700

دوغ ساده  250 CCشيشه يكبار مصرف

بطری

12

16

92310011

پالت فلزي

عدد

10

17

92410011

سبد فلزي

عدد

4

حسابدار انبار............ :

نام واحد اصلی

موجودی دفاتر

بطری

10596
3930

مسئول حسابداری.............. :

تگ انبار برای کاالهایی که مغایرت دارند را کامل کنید .فرض کنید که در انبارگردانی برای موارد مغایرت دو
بار شمارش انجام شده و صورت جلسه بر اساس شمارش دوم است.
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صدور سند تعدیالت موجودی کاال ( حسابداری انبار)

2
انبار شماره 1
نام انبار:
کد کاال:
شرح کاال:
محل نگهداری:
تعداد شمارش به عدد:
تعداد شمارش به حروف:
توضیحات:
امضای ثبات

2
انبار شماره 1
نام انبار:
کد کاال:
شرح کاال:
محل نگهداری:
تعداد شمارش به عدد:
تعداد شمارش به حروف:
توضیحات:
امضای ثبات

2
انبار شماره 1
نام انبار:
کد کاال:
شرح کاال:
محل نگهداری:
تعداد شمارش به عدد:
تعداد شمارش به حروف:
توضیحات:
امضای ثبات

شرکت مالیر

تگ انبارگردانی
شماره برگه:
تاریخ شمارش:

7091
1395/12/25

واحد سنجش:

امضای شمارشگر
شرکت مالیر

تگ انبارگردانی
شماره برگه:
تاریخ شمارش:

7104
1395/12/25

واحد سنجش:

امضای شمارشگر
شرکت مالیر

تگ انبارگردانی
شماره برگه:
تاریخ شمارش:

7120
1395/12/25

واحد سنجش:

امضای شمارشگر
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کار عملی 2
تگ های انبارگردانی شرکت «همدان» در  1395/12/27به شرح زیر است( :تگ شماره )2
شرکت همدان
تگ انبارگردانی

2
نام انبار:

مرکزی

شماره برگه:

150

کد کاال:

111325

تاریخ شمارش:

1395/12/27

شرح کاال:

موس بی سیم
×××

محل نگهداری:
تعداد شمارش به عدد:

15

تعداد شمارش به حروف:

پانزده

×××
واحد سنجش:

×××
عدد

توضیحات:
امضای شمارشگر

امضای ثبات

شرکت همدان
تگ انبارگردانی

2
نام انبار:

مرکزی

شماره برگه:

157

کد کاال:

111332

تاریخ شمارش:

1395/12/27

شرح کاال:

صفحه کلید
×××

محل نگهداری:
تعداد شمارش به عدد:

22

تعداد شمارش به حروف:

بیست و دو

×××
واحد سنجش:

توضیحات:
امضای ثبات
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امضای شمارشگر

×××
عدد

صدور سند تعدیالت موجودی کاال ( حسابداری انبار)

شرکت همدان
تگ انبارگردانی

2
نام انبار:

مرکزی

شماره برگه:

215

کد کاال:

111390

تاریخ شمارش:

1395/12/27

شرح کاال:

شارژر
×××

محل نگهداری:
تعداد شمارش به عدد:

11

تعداد شمارش به حروف:

یازده

×××

×××
عدد

واحد سنجش:

توضیحات:
امضای شمارشگر

امضای ثبات

با توجه به تگ های موجود جدول زیر را کامل کنید.
انبارگردانی شعبه همدان در تاریخ 1395/12/27
ردیف

تگ

1

150

2

157

3

215

کد کاال

نام کاال

نام واحد اصلی شمارش عینی
عدد

233

با توجه به کارت کاال و جدول انبارگردانی و تگ های صادره کارت انبار زیر را کامل کنید( .موجودی بر اساس
دفاتر داده شده است).
حساب موجودی انبار (کارت کاال) شعبه همدان در تاریخ 1395/12/27
نام کاال

نام واحد اصلی

موجودی دفاتر

ردیف

کد کاال

1

111325

16

2

111332

24

3

111390

10

با توجه به جداول باال صورت جلسه انبارگردانی را کامل کنید.
صورت جلسه انبارگردانی شعبه همدان در تاریخ 1395/12/27
ردیف

تگ

1

150

2

157

3

215
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کد کاال

نام کاال

نام واحد اصلی شمارش عینی

موجودی دفاتر

مغایرت

صدور سند تعدیالت موجودی کاال ( حسابداری انبار)

ارزشيابی

شاخص های مورد ارزیابی

ردیف
1

حضور به موقع در کالس و کارگاه آموزشی و رعایت نظم و انضباط

2

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

3

شرکت فعال در بحث های گروهی و مسئولیت پذیری و درستکاری

4

پاسخ صحیح به سؤاالت مطرح شده در کالس و استدالل آنها

5

ارائه نتیجه گیری صحیح و مستندسازی

6

تعریف انبارگردانی و تگ انبار

7

ترسیم تگ انبار

8

توانایی تکمیل تگ انبار

9

توانایی تنظیم فرم های مستندات کنترل موجودی انبار

10

توانایی کنترل موجودی انبار با کارت کاال و مغایرت گیری اقالم انبار

خودارزیابی هنرجو
موفق

ناموفق

نظر هنرآموز
موفق

ناموفق
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كنترل مستندات تعديالت موجودي كاال
انواع روش های شمارش کاال
فعالیت

 1در شرکتی که به میزان زیادی پیچ و مهره وجود دارد شمارش تعداد پیچ و مهره ها چگونه انجام
می شود؟
 2تفاوت تمام شماری و نمونه گیری را بیان کنید؟
جهت شمارش کاال از روش های مختلفی استفاده می شود و معموالً افرادی که انبارگردانی انجام می دهند
با توجه به تجربه ،بهترین روش را انتخاب می کنند .یک نوع انبارگردانی که بیشتر مورد توجه قرار می گیرد
استفاده از تگ انبارگردانی و شمارش است .همچنین ممکن است در بعضی موارد مسئول انبارگردانی لیست
اقالم را بر اساس دفاتر و کارت کاال از انباردار گرفته و اقدام به شمارش کند.
یکی از روش های شمارش ،تمام شماری است که از نظر زمانی طوالنی بوده و هزینه زیادی را بر شرکت
تحمیل می کند ،به این جهت در بعضی موارد از نمونه گیری در شمارش استفاده می شود ،معموالً اقالم با
اهمیت را تمام شماری و اقالم کم اهمیت را نمونه گیری می کنند و فقط اقالم نمونه را مورد شمارش قرار
می دهند.

تعدیالت انبار
فعالیت

1
2
3

آیا موجودی کاالی در انبار همواره با مانده طبق دفاتر و اسناد مطابقت دارد؟
استانداردهای حسابداری برای نحوۀ برخورد با این مغایرتها چه راهحلی ارائه میدهند؟
آیا هر تفاوت و مغایرت در موجودی ممکن است ناشی از سوءاستفاده و یا کوتاهی انباردار باشد؟

برای بررسی موجودی و تطبیق موجودی واقعی با اسناد و مدارک از عملیات انبارگردانی استفاده می شود ،پس
از انبارگردانی ممکن است یکی از حاالت زیر برای یک کاال و یا تعدادی از کاالها روی دهد:
الف) موجودی واقعی با موجودی در کاردکس برابر باشد
ب) موجودی واقعی بیشتر از موجودی در کاردکس باشد
پ) موجودی واقعی کمتر از موجودی در کاردکس باشد
مورد «الف» نشان دهنده صحت کار انباردار بوده و عملیات انبارگردانی حاکی از مغایرت نداشتن بوده و
موجودی اعالم شده در کاردکس و اسناد و مدارک و دفاتر مورد تایید است ،اما در مورد «ب» و «پ» باید
تعدیالت انبار صورت گیرد ،در این زمینه گزارش مغایرت ها تهیه می شود ولی نحوه برخورد با مغایرت ها در
شرکت های مختلف متفاوت بوده ،و با توجه به دستورالعمل انبارگردانی پیگیری می شود ،پیگیری مغایرت ها
از دوجنبه قابل بررسی است:
الف) از جنبه مدیریتی :بررسی دالیل اختالف و مغایرت بین موجودی واقعی و موجودی طبق دفاتر باید
انجام شده و با ایجاد کنترل های داخلی و اجرای روش های مطلوب سعی شود مغایرت ها به حداقل برسد.
همچنین مشخص شود که کسر یا اضافی ایجاد شده طبیعی بوده یا ناشی از قصور و یا حتی سوءاستفاده و
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صدور سند تعدیالت موجودی کاال ( حسابداری انبار)

یا سرقت است .در این زمینه باید مقصر یا مقصران احتمالی مشخص شده و برخورد الزم صورت گیرد .در
بررسی مدیریتی مغایرت ها مواردی مانند حجم و نوع انبار و شخصیت انباردار و میزان مغایرت و نوع کاالها و
قیمت کاالهای دارای مغایرت دارای اهمیت است.
ب) از جنبه حسابداری :حسابداری پس از دریافت گزارش انبارگردانی و موجودی واقعی طبق این گزارش ،با
موجودی طبق اسناد و مدارک ،نسبت به اصالح موارد مغایرت اقدام می کند .برای اصالح موارد مغایرت مالک
موجودی واقعی است و باید در صورت مغایرت تعداد (مقدار) طبق دفاتر به تعداد (مقدار) واقعی تغییر کنند.
فعالیت

 1آیا در کاردکس انبار قیمت کاالها وارد می شود؟
 2آیا هنگام ورود موجودی به انبار و ثبت رسید انبار توسط انباردار ،انباردار می تواند فاکتور خرید را
ببیند؟ چرا؟
نمونه رسید انبار
شماره:

فرم رسید انبار
شرکت ............
ردیف

نام و مشخصات کاال

تاریخ:
صفحه:

کد کاال

تعداد/مقدار

واحد

مالحظات

1
2
3
4
5
نام و امضای تحویل دهنده:

نام و امضای تحویل گیرنده:

باید توجه داشت که رسید انبار و حواله انبار در شرکت های مختلف ممکن است متفاوت بوده و با توجه به
نیاز و ضرورت مواردی در عناوین تغییر کند.
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نمونه حواله انبار
شماره:
تاریخ:

حواله خروج از انبار
نام طرف حساب............................... :
توسط انبار تکمیل گردد.
ردیف

کد کاال

توسط حسابدار تکمیل گردد.
نام کاال

واحد سنجش

تعداد

مبلغ

نرخ

1
2
3
4
5
جمع

کاالی فوق صحیح و سالم و به طور کامل تحویل داده شد.
نام تحویل دهنده (انبار):
امضا

نام تحویل گیرنده:
امضا

نام تأییدکننده:
امضا

کار عملی 3
شرکت بازرگانی «نهاوند» در زمینه پخش و فروش لوازم ورزشی فعالیت می کند.
لیست اقالم تعدادی از کاالها در تاریخ  1395/10/01به همراه رسید انبار و حواله انبار و دو تگ انبار دارای
اختالف (پس از شمارش دوم) به شرح زیر است.
لیست اقالم انبار بخش توپ
تاریخ1395/10/01 :
ردیف

نام کاال

کدکاال

تعداد/مقدار

واحد سنجش

1

توپ فوتبال سالنی

14101

250

عدد

2

توپ فوتبال معمولی

14102

420

عدد

3

توپ والیبال

14105

160

عدد

4

توپ هندبال

14116

35

عدد

5

توپ پینگ پنگ

14121

400

بسته
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مالحظات
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حواله خروج از انبار
نام طرف حساب :فروشگاه لوازم ورزشی حمید

  

شماره2211 :
تاریخ1395/10/03 :
توسط حسابدار تکمیل گردد.

توسط انبار تکمیل گردد.
ردیف

کد کاال

نام کاال

تعداد

واحد سنجش

1

14101

توپ فوتبال سالنی

80

عدد

2

14102

توپ فوتبال معمولی

55

عدد

3

14105

توپ والیبال

42

عدد

4

14116

توپ هندبال

13

عدد

5

14121

توپ پینگ پنگ

15

بسته

کاالی فوق صحیح و سالم و به طور کامل تحویل داده شد.
نام تحویل گیرنده:
امضا

نرخ

جمع

نام تحویل دهنده (انبار):
امضا

نام تأییدکننده:
امضا

شماره1154 :

فرم رسید انبار
شرکت بازرگانی نهاوند

تاریخ1395/10/05 :
صفحه:

ردیف

نام و مشخصات کاال

کد کاال

تعداد/مقدار

واحد

1

توپ فوتبال سالنی

14101

120

عدد

2

توپ فوتبال معمولی

14102

150

عدد

3

توپ والیبال

14105

70

عدد

نام و امضای تحویل دهنده:

مبلغ

مالحظات

نام و امضای تحویل گیرنده:
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شماره2216 :
تاریخ1395/10/09 :

حواله خروج از انبار
نام طرف حساب :فروشگاه لوازم ورزشی مجید

توسط حسابدار تکمیل گردد.

توسط انبار تکمیل گردد.
ردیف

کد کاال

نام کاال

تعداد

واحد سنجش

1

14101

توپ فوتبال سالنی

60

عدد

2

14102

توپ فوتبال معمولی

70

عدد

3

14105

توپ والیبال

110

عدد

4

14116

توپ هندبال

15

عدد

5

14121

توپ پینگ پنگ

80

بسته

کاالی فوق صحیح و سالم و به طور کامل تحویل داده شد.
نام تحویل گیرنده:
امضا

نرخ

جمع

نام تحویل دهنده (انبار):
امضا

حواله خروج از انبار
نام طرف حساب :فروشگاه لوازم ورزشی سعید

نام تأیید کننده:
امضا

شماره2223 :
تاریخ1395/10/14:

توسط انبار تکمیل گردد.

توسط حسابدار تکمیل گردد.

ردیف

کد کاال

نام کاال

تعداد

واحد سنجش

1

14101

توپ فوتبال سالنی

100

عدد

2

14102

توپ فوتبال معمولی

120

عدد

3

14105

توپ والیبال

68

عدد

کاالی فوق صحیح و سالم و به طور کامل تحویل داده شد.
نام تحویل گیرنده:
امضا

نرخ

مبلغ

جمع
نام تأییدکننده:
امضا

نام تحویل دهنده (انبار):
امضا

شماره1164 :

فرم رسید انبار
شرکت بازرگانی نهاوند

تاریخ1395/10/17 :
صفحه:

ردیف

نام و مشخصات کاال

کد کاال

تعداد/مقدار

واحد

1

توپ فوتبال سالنی

14101

90

عدد

2

توپ هندبال

14116

40

عدد

3

توپ پینگ پنگ

14121

180

بسته

240و امضای تحویل دهنده:
نام

مبلغ

نام و امضای تحویل گیرنده:

مالحظات

صدور سند تعدیالت موجودی کاال ( حسابداری انبار)

شماره2231 :
تاریخ1395/10/18 :

حواله خروج از انبار
نام طرف حساب :فروشگاه لوازم ورزشی امیر

توسط حسابدار تکمیل گردد.

توسط انبار تکمیل گردد.
ردیف

کد کاال

نام کاال

تعداد

واحد سنجش

1

14105

توپ والیبال

50

عدد

2

14116

توپ هندبال

27

عدد

3

14121

توپ پینگ پنگ

105

بسته

کاالی فوق صحیح و سالم و به طور کامل تحویل داده شد.
نام تحویل گیرنده:
امضا

مبلغ

نرخ

جمع

نام تحویل دهنده (انبار):
امضا

نام تأیید کننده:
امضا
شماره2239 :
تاریخ1395/10/23 :

حواله خروج از انبار
نام طرف حساب :فروشگاه لوازم ورزشی امین

توسط حسابدار تکمیل گردد.

توسط انبار تکمیل گردد.
ردیف

کد کاال

نام کاال

تعداد

واحد سنجش

1

14101

توپ فوتبال سالنی

70

عدد

2

14102

توپ فوتبال معمولی

45

عدد

3

14121

توپ پینگ پنگ

70

بسته

کاالی فوق صحیح و سالم و به طور کامل تحویل داده شد.
نام تحویل گیرنده:
امضا

نرخ

جمع

نام تحویل دهنده (انبار):
امضا

نام تأیید کننده:
امضا
شماره1174 :

فرم رسید انبار
شرکت بازرگانی نهاوند

تاریخ1395/10/25 :
صفحه:

ردیف

نام و مشخصات کاال

کد کاال

تعداد/مقدار

واحد

1

توپ والیبال

14105

80

عدد

2

توپ هندبال

14116

20

عدد

نام و امضای تحویل دهنده:

مبلغ

نام و امضای تحویل گیرنده:

مالحظات
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شرکت نهاوند
2
نام انبار:
کد کاال:
شرح کاال:
محل نگهداری:
تعداد شمارش به عدد:
تعداد شمارش به حروف:
توضیحات:

تگ انبارگردانی
انبار کاالی ورزشی ـ توپ شماره برگه:
تاریخ شمارش:
14101
توپ فوتبال سالنی
148
یکصد و چهل و هشت عدد

امضای ثبات

واحد سنجش:

3211
1395/10/30

عدد

امضای شمارشگر
شرکت نهاوند
2

نام انبار:

تگ انبارگردانی
انبار کاالی ورزشی ـ توپ شماره برگه:
تاریخ شمارش:

کد کاال:

14101

شرح کاال:

توپ فوتبال معمولی

3219
1395/10/30

محل نگهداری:
واحد سنجش:

تعداد شمارش به عدد:

280

تعداد شمارش به حروف:

دویست و هشتاد عدد

عدد

توضیحات:
امضای شمارشگر

امضای ثبات
شرکت نهاوند
2
نام انبار:

تگ انبارگردانی
انبار کاالی ورزشی ـ توپ شماره برگه:

کد کاال:

14105

شرح کاال:

توپ والیبال

تاریخ شمارش:

3226
1395/10/30

محل نگهداری:
تعداد شمارش به عدد:

41

تعداد شمارش به حروف:

چهل و یک عدد

واحد سنجش:

توضیحات:
242

امضای ثبات

امضای شمارشگر

عدد

صدور سند تعدیالت موجودی کاال ( حسابداری انبار)

شرکت نهاوند
تگ انبارگردانی

2

انبار کاالی ورزشی ـ توپ شماره برگه:

نام انبار:
کد کاال:

14105

شرح کاال:

توپ هندبال

تاریخ شمارش:

3241
1395/10/30

محل نگهداری:
تعداد شمارش به عدد:

40

تعداد شمارش به حروف:

چهل عدد

واحد سنجش:

عدد

توضیحات:
امضای شمارشگر

امضای ثبات
شرکت نهاوند

تگ انبارگردانی

2

انبار کاالی ورزشی ـ توپ شماره برگه:

نام انبار:

تاریخ شمارش:

کد کاال:

14105

شرح کاال:

توپ والیبال

3264
1395/10/30

محل نگهداری:
واحد سنجش:

تعداد شمارش به عدد:

310

تعداد شمارش به حروف:

سیصد و ده بسته

بسته

توضیحات:
امضای شمارشگر

امضای ثبات

مطلوب است:
تهیه لیست موجودی و نمایش مغایرت
صورت جلسه انبارگردانی بازرگانی نهاوند در تاریخ 1395/10/30
ردیف

تگ

کد کاال

نام کاال

نام واحد اصلی شمارش عینی

موجودی دفاتر

مغایرت

1
2
3
4
5
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دالیل تعدیل انبار:
 1كسر و اضافی موجودی انبار
فعالیت

 1اگر پس از انبارگردانی موجودی واقعی کاالی الف در شرکت «اهواز»  480واحد و مانده طبق کارت
 482واحد باشد ،انبار شرکت دارای کسری است یا اضافی؟
 2در صورتی که مانده طبق کارت  479واحد باشد چطور؟
كسري و اضافی انبار ،عبارت است از اختالف موجودي واقعي انبار با اسناد و مدارك ،كارت انبار
وكارت حساب مواد در تاريخي معین .به عبارت ديگر هرگاه موجودي واقعي کاال كمتر از مانده كارت هاي
کاال باشد ،كسري انبار و زماني كه موجودي واقعي کاال (طبق شمارش) بيشتر از مانده كارت هاي کاال باشد،
اضافی انبار وجود خواهد داشت.
كسري يا اضافی انبار،داليل گوناگوني دارد كه به بعضي از علل آن اشاره مي شود:
اشتباه در ثبت مقدار کاالی وارده يا صادره در كارت انبار
اشتباه در ثبت قبض ها و حواله هاي انبار دركارت حساب کاال به وسيله دايره حسابداري
ثبت نکردن بعضي از حواله هاي انبار توسط دايره حسابداري به علت نرسيدن آنها به دايرۀ مذكور.
جذب رطوبت كه موجب افزايش وزن برخي از کاالهای موجود در انبار مي گردد.
تبخير و شكستگي كه سبب كسري انبار مي شود.
تقسيم قطعه بزرگ به قطعات كوچك.
ضایعات کاال در انبار
اشتباه انباردار
سرقت از انبار

فعالیت

آیا می توانید کاالهایی را نام ببرید که ممکن است به شکل طبیعی در انبار کاهش یا افزایش داشته
باشند؟
معموالً در پايان دوره مالي،پس از خاتمه انبارگرداني و تطبيق موجودي واقعي انبار با كارت هاي کاال ،چنانچه
كسري يا اضافی موجودي انبار قابل مالحظه نباشد،مانده كارت ها اصالح مي شود ،ولي اگر كسري يا اضافي
موجودي انبار قابل توجه باشد ،ابتدا بايد بررسي هاي الزم نسبت به علل آن به عمل آيد ،سپس با اصالح
كارت ها و تطبيق مانده آنها با موجودي واقعي انبار ،ثبت هاي اصالحي در دفاتر انجام می گیرد .اصالح ماندۀ
كارت ها به اين منظور انجام مي شود كه ماندۀ كارت ها با موجودي واقعي کاال برابر گردد.
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صدور سند تعدیالت موجودی کاال ( حسابداری انبار)

نابابی وتغییر تکنولوژی
فعالیت

در انبار شرکتی مقداری ابزارآالت و قطعات وجود دارد که مدت دو سال است مورد استفاده قرار نگرفته
و در انبار شرکت بدون استفاده وجود دارد .شما چه پیشنهاداتی ارائه می دهید؟
یکی از موارد قابل توجه در انبار شرکت ها خروج کاالها و اقالمی است که دیگر مورد استفاده قرار نمی گیرند،
علت استفاده نکردن از این اقالم می تواند موارد مختلفی باشد اما مهم ترین آن فرسودگی و از رده خارج شدن
و همچنین تغییر تکنولوژی و از مد افتادن و یا تغییرات آب و هوایی و شرایط محیطی و تغییر نوع کار است.
به این جهت الزم است انباردار لیست این اقالم را مشخص و جهت بررسی به مدیریت گزارش کند .مدیریت
طبق آیین نامه های داخلی شرکت نسبت به خروج این اقالم از انبار و نحوه برخورد با آنها تصمیم گیری
می کند .در صورت استفاده از این اقالم در بخش های دیگر الزم است از لیست انبار جاری خارج شده و به
انبار مورد نظر منتقل شود و اگر در شرکت مورد نیاز نباشند باید نسبت به فروش آنها اقدام شود .برای فروش
اقالم با اهمیت معموالً از روش مزایده استفاده می شود .البته روش های دیگری نیز ممکن است جهت فروش
مورد استفاده قرار گیرد و یا با اقالم دیگری معاوضه صورت گیرد.
مثال:
انباردار شرکت «بهار» قسمتی از کاالهای موجود در انبار قطعات یدکی و ابزارآالت را از رده خارج و غیرقابل
استفاده اعالم می کند ،مدیر مالی و مدیر فنی نیز تأیید می کنند که این کاالها باید از انبار بخش جهت
فروش (ارسال به انبار ضایعات) خارج شود ،انباردار یک حواله انبار در تاریخ  1396/02/15به شرح زیر صادر
می کند.
شماره1415 :
تاریخ1396/02/15 :

حواله خروج از انبار
نام طرف حساب :انبار ضایعات (جهت فروش)

توسط حسابدار تکمیل گردد.

توسط انبار تکمیل گردد.
ردیف

کد کاال

نام کاال

تعداد

واحد سنجش

1

11170

آچار آلن

2

عدد

2

12642

موتور جوش گازوئیلی

1

دستگاه

3

11165

آچار فرانسه بزرگ

3

عدد

4

12153

موتور برق بنزینی

1

دستگاه

5

13118

منگنه برقی

1

عدد

کاالی فوق به طور کامل تحویل داده شد.
نام تحویل گیرنده:
امضا

نرخ

مبلغ

جمع
نام تحویل دهنده (انبار):
امضا

نام تأیید کننده:
امضا
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فعالیت

با توجه به فرم حواله انبار خروج کاال از انبار شرکت «مشهد» توضیحات الزم را به صورت طرح تشریحی
بنویسید.
شماره1415 :
تاریخ1396/02/07 :

حواله خروج از انبار
نام طرف حساب :انبار ضایعات
توسط انبار تکمیل گردد.
ردیف کد کاال

توسط حسابدار تکمیل گردد.

نام کاال

تعداد

واحد سنجش

1

1518

مانیتور  21قدیمی

1

دستگاه

2

1611

مانیتور  19قدیمی

5

دستگاه

3

1704

چاپگر سوزنی

2

دستگاه

4

1219

تلویزیون  21قدیمی

3

دستگاه

5

1478

موس ساده

25

عدد

کاالی فوق به طور کامل تحویل داده شد.
نام تحویل گیرنده:
امضا

نرخ

مبلغ

جمع
نام تحویل دهنده (انبار) :نام تأیید کننده:
امضا
امضا

چرا شرکت مشهد اقدام به خروج کاال از انبار کرده است؟ چه شخص یا اشخاصی در این زمینه تصمیم
می گیرند؟ چه شخصی ارسال و چه شخصی دریافت می کند؟ آیا این کاالها در انبار ضایعات در آینده به
فروش می رسند یا به صورت دائمی در انبار خواهند ماند؟ و ...
تشریح :
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
. ..................................................................................

فعالیت
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با توجه به ویژگی محصوالت وظیفه انباردار را در دو شرکت تولیدی مواد غذایی و شرکت تولیدی
محصوالت فلزی مقایسه کنید.

صدور سند تعدیالت موجودی کاال ( حسابداری انبار)
فعالیت

جدول زیر را کامل کنید.
نام کاال

ضایعات

تلویزیون از کار افتاده

×

تبخیر

نابابی

تغییر تکنولوژی

مانیتور قدیمی
ماده اتر
دوربین قدیمی عکاسی
موتور برق سوخته شده
آچارهای از رده خارج
چای تاریخ مصرف گذشته

کاهش ارزش:
فعالیت

آیا ممکن است اقالم موجود در انبار دچار کاهش ارزش شود؟
آیا کاهش ارزش موجودی کاال می تواند در دفاتر نزد انباردار (کارت کاال) تغییری ایجاد کند؟ چرا؟
اقالمی که در انبار نگهداری می شوند ممکن است در اثر مرور زمان و یا از مد افتادن و یا رکود و تورم در بازار،
شرایط جوی و سیاست های قیمت گذاری و  ...دچار تغییر ارزش شوند .ارزش ناشی از موارد فوق ارتباطی با
انباردار نداشته اما با توجه به تأثیر در صورت های مالی ،در سیستم حسابداری مورد بررسی قرار می گیرد.

فعالیت

در انبار فروشگاه لوازم اداری «آذربایجان» اقالم زیر موجود است.
شرح
رديف
ميز 70× 50
1
صندلي ساده
2
صندلي چرخ دار
3
كمد یك در
4
كمد دو در
5
كمد چهار در
6
ميز چوبي
7
ميز كامپيوتر
8
صندلي دسته دار
9
كمد ويتريني
10

تعداد
15
25
10
12
8
22
10
15
20
22

بهای واحد
45،000
9،000
18،000
31،000
38،000
45،000
44،000
37،000
14،000
55،000

فرض کنید ،کلیه اقالم در بازار %30
افزایش قیمت یا کاهش قیمت داشته
باشند.
آیا انباردار در این زمینه وظیفه ای
به عهده دارد؟
در زمینه کاهش قیمت به میزانی
که قیمت فروش کمتر از بهای
تمام شده شود بحث و بررسی
کنید و بگویید آیا حسابداری در
این زمینه وظیفه ای بر عهده دارد؟
چرا؟
در صورت افزایش قیمت ،حسابداری
آیا الزم است اقدامی انجام دهد؟
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ارزشيابی

ردیف

شاخص های مورد ارزیابی

1

حضور به موقع در کالس و کارگاه آموزشی و رعایت نظم و انضباط

2

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

3

شرکت فعال در بحث های گروهی و مسئولیت پذیری و درستکاری

4

پاسخ صحیح به سؤاالت مطرح شده در کالس و استدالل آنها

5

ارائه نتیجه گیری صحیح و مستندسازی

6

تشریح روش شمارش کاال و بیان تعدیل انبار

7

تعریف کاهش ارزش موجودی

8

تعریف نابابی و تغییر تکنولوژی

9

توانایی تنظیم فرم های مستندات کنترل موجودی انبار

10

توانایی کنترل موجودی انبار با کارت کاال و مغایرت گیری اقالم انبار
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خودارزیابی هنرجو
موفق

ناموفق

نظر هنرآموز
موفق

ناموفق

صدور سند تعدیالت موجودی کاال ( حسابداری انبار)

محاسبه مبلغ تعديل موجودي كاال
محاسبه تعدیل موجودی کاال
فعالیت

پس از انبارگردانی و مشخص شدن تعداد مغایرت در صورتی که انباردار مسئول تأمین کسری نباشد:
الف) انباردار چه وظیفه ای دارد؟
ب) حسابداری چه وظیفه ای برعهده دارد؟
پس از انبارگردانی ممکن است مغایرت وجود نداشته باشد .یعنی موجودی واقعی و موجودی طبق دفاتر
برابر بوده و اختالفی وجود ندارد ،انبارگردانی فقط به شمارش تعداد کاال می پردازد و قیمت مورد بررسی قرار
نمی گیرد .پس الزم است بعد از مرحله انبارگردانی تعیین قیمت مواد و کاالهایی که مغایرت داشتند انجام
شود .در صورتی که طبق دستورالعمل انبارگردانی و سیاست های شرکت انباردار موظف به جایگزینی باشد،
طبق صورت جلسه انبارگردانی انباردار باید تعداد کسری را جبران کند ولی اگر بر عهده شرکت باشد باید موارد
اختالفی قیمت گذاری شوند .قیمت گذاری اقالم اختالفی با توجه به روش های متفاوتی از جمله بهای تمام
شده ،ارزش فروش ،ارزش بازار  ،ارزش دفتری و  ...است که عمدتاً بر اساس ارزش بازار انجام می شود .البته در
مورد کاال با توجه به روش های میانگین یا  f ifoو یا  lifoو شناسایی ویژه انجام می گیرد.
مثال:
انبارگردانی فروشگاه «ایالم» در تاریخ  1395/12/28انجام و موارد مغایرت به شرح زیر مشخص شد.
صورت جلسه انبارگردانی فروشگاه ایالم در تاریخ 1395/12/28

ردیف

تگ

کد کاال

نام کاال

نام واحد اصلی

شمارش عینی

موجودی دفاتر

مغایرت

1

1253

55101

کفش ورزشی

جفت

750

751

-1

2

1945

55647

لباس ورزشی

عدد

520

518

+2

3

2241

55780

جوراب ورزشی

جین

215

217

-2

پس از بررسی الزم مدیریت اعالم داشت که مالک شمارش عینی بوده و اقالمی که مغایرت دارند باید در
دفاتر و اسناد اصالح شده و به رقم موجودی واقعی درج شوند.
وظیفه انباردار و حسابدار چیست؟
پاسخ:
انباردار با توجه به صورت جلسه ،مانده دفاتر را بر اساس موجودی عینی تغییر می دهد( .فقط تعداد)
حسابدار باید بر اساس قیمت ثبت اصالحی را انجام دهد ،بنابراین باید مشخص کند که اقالم دارای
مغایرت به چه صورتی قیمت گذاری شوند و قیمت هر کدام چقدر است؟
249

روشهای قیمتگذاری
تعیین قیمت کاالها و اقالمی که مغایرت دارند بستگی به روش های قیمت گذاری شرکت دارد .در هر شرکت
ممکن است روش قیمت گذاری متفاوت باشد .به این جهت مبلغ به دست آمده در هر روش با سایر روش ها
متفاوت است.
انواع روش های قیمت گذاری:
اولین صادره از اولین وارده ()FIFO
اولین صادره از آخرین وارده ()LIFO
میانگین
شناسایی ویژه
قیمت گذاری کسری کاالها با در نظر گرفتن روش ارزیابی موجودی کاال صورت می گیرد ،یعنی قیمت گذاری
مشابه خروج از انبار (جهت فروش و  )...خواهد بود.
مثال:3
با توجه به اطالعات شرکت «ایالم» چنانچه شرکت از روش میانگین استفاده کند و نرخ هریک از کاالها به
شرح زیر به دست آمده باشد؛
کفش ورزشی  75،000ریال
لباس ورزشی  60،000ریال
جوراب ورزشی  44،000ریال
مطلوب است:
محاسبه مبلغ تعدیل
ردیف

کد کاال

نام کاال

نام واحد اصلی

مغایرت

نرخ

مبلغ کل

1

55101

کفش ورزشی

جفت

1ـ

75،000

-75،000

2

55647

لباس ورزشی

عدد

+2

60،000

+120،000

3

55780

جوراب ورزشی

جین

2ـ

44،000

-88،000

جمع مبلغ تعدیل

مبلغ تعدیل شرکت ایالم  43،000ریال کسری است.
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-43،000

صدور سند تعدیالت موجودی کاال ( حسابداری انبار)

کار عملی4
شرکت «زنجان» فروشنده لوله و اتصاالت است ،در تاریخ  1395/12/26پس از انبارگردانی لیست کاالهایی
که دارای مغایرت بودند به شرح زیر تعیین شد.
صورت جلسه انبارگردانی شرکت زنجان در تاریخ 1395/12/26
ردیف تگ

کد کاال

نام کاال

نام واحد اصلی

شمارش عینی موجودی دفاتر

1

157

44104

لوله سفید 2/5

شاخه

25

24

2

374

44165

لوله فلزی 1/5

شاخه

44

47

3

715

44226

شیر اهرمی

عدد

55

56

4

611

 44311لوله پلی اتیلن 10

شاخه

38

37

5

498

عدد

250
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44782

سه راهی 1/5

مغایرت

قیمت هر یک از کاالهای دارای مغایرت با روش های مختلف قیمت گذاری به شرح زیر است( .ارقام به ریال)
تذکر:
باید توجه داشت که شرکت ها فقط از یکی از روش ها استفاده می کنند و هدف از این کار عملی تعیین مغایرت
با روش های مختلف با یک تمرین مشترک است.
ردیف

کد کاال

نام کاال

نام واحد اصلی

فایفو

الیفو

میانگین

1

44104

لوله سفید 2/5

شاخه

45،000

52،000

48،000

2

44165

لوله فلزی 1/5

شاخه

22،000

25،000

23،000

3

44226

شیر اهرمی

عدد

85،000

95،000

90،000

4

44311

لوله پلی اتیلن 10

شاخه

15،000

17،000

16،000

5

44782

سه راهی 1/5

عدد

7،000

9،500

8،000
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مطلوب است:
الف) محاسبه مبلغ تعدیل با استفاده از روش فایفو
ردیف

کد کاال

نام کاال

نام واحد اصلی

1

44104

لوله سفید 2/5

شاخه

2

44165

لوله فلزی 1/5

شاخه

3

44226

شیر اهرمی

عدد

4

44311

لوله پلی اتیلن 10

شاخه

5

44782

سه راهی 1/5

عدد

مغایرت

نرخ

مبلغ کل

جمع مبلغ تعدیل

مبلغ تعدیل شرکت زنجان  -133،000است.
ب) محاسبه مبلغ تعدیل با استفاده از روش الیفو

ردیف

کد کاال

نام کاال

نام واحد اصلی

1

44104

لوله سفید 2/5

شاخه

2

44165

لوله فلزی 1/5

شاخه

3

44226

شیر اهرمی

عدد

4

44311

لوله پلی اتیلن 10

شاخه

5

44782

سه راهی 1/5

عدد

مغایرت

نرخ

مبلغ کل

جمع مبلغ تعدیل

مبلغ تعدیل شرکت زنجان  -158،000است.
ج) محاسبه مبلغ تعدیل با استفاده از روش میانگین
ردیف

کد کاال

نام کاال

نام واحد اصلی

1

44104

لوله سفید 2/5

شاخه

2

44165

لوله فلزی 1/5

شاخه

3

44226

شیر اهرمی

عدد

4

44311

لوله پلی اتیلن 10

شاخه

5

44782

سه راهی 1/5

عدد

جمع مبلغ تعدیل

مبلغ تعدیل شرکت زنجان  -143،000است.
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مغایرت

نرخ

مبلغ کل

صدور سند تعدیالت موجودی کاال ( حسابداری انبار)

ارزشيابی

ردیف

شاخص های مورد ارزیابی

1

حضور به موقع در کالس و کارگاه آموزشی و رعایت نظم و انضباط

2

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

3

شرکت فعال در بحث های گروهی و مسئولیت پذیری و درستکاری

4

پاسخ صحیح به سؤاالت مطرح شده در کالس و استدالل آنها

5

ارائه نتیجه گیری صحیح و مستندسازی

6

تشریح علل تعدیل انبار

7

بیان روش های مختلف قیمت گذاری

8

توانایی تعدیل انبار با استفاده از روش قیمت گذاری فایفو

9

توانایی تعدیل انبار با استفاده از روش قیمت گذاری الیفو

10

توانایی تعدیل انبار با استفاده از روش قیمت گذاری میانگین

خودارزیابی هنرجو
موفق

ناموفق

نظر هنرآموز
موفق

ناموفق
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صدور سند تعديالت موجودي كاال
 1كسري و اضافی انبار
فعالیت

در صورتی که موجودی واقعی و مانده بر اساس دفاتر یکسان نباشند و در دفاتر حسابداری ثبت اصالحی
صورت نگیرد ،آیا صورت های مالی صحیح هستند؟
معموالً در پایان سال مالی شرکت ها بر اساس دستورالعمل انبارگردانی ،اقدام به انبارگردانی نموده و در
صورت تفاوت بین موجودی واقعی و موجودی بر اساس اسناد و مدارک ،مغایرت ها را مشخص کرده و سپس
بر اساس روش های مختلف قیمت گذاری ،تعیین قیمت شده و باید در دفاتر انبار ،اصالح از نظر تعداد و مقدار
صورت گرفته و در دفاتر حسابداری ثبت اصالحی انجام شود.
اصالح ماندۀ كارت حساب کاال به منظور مطابقت مانده آن با موجودي واقعي کاال انجام می گیرد.
در صورت وجود كسري انبار،معادل مبلغ كسري،حساب كسري و اضافی انبار،بدهكار و حساب موجودی
کاال ،بستانكار مي گردد.
شرکت ……
سند حسابداری

شماره سند:
تاریخ سند:
ردیف کد حساب

شرح

شماره صفحه دفتر روزنامه :
تعداد ضمائم:
مبلغ جزء

حساب كسري يا اضافی انبار

بدهکار(ریال)

بستانکار (ریال)

××××
××××

حساب موجودی کاال
جمع:
شرح سند :کسری انبار
تنظیم کننده :

تصویب کننده :

تأیید کننده :

درصورت وجود اضافی انبار معادل مبلغ اضافی ،حساب موجودی کاال ،بدهكار و حساب كسري و اضافی انبار
بستانكار مي گردد.
شماره سند:
تاریخ سند:

ردیف کد حساب

شرح

شرکت ……
سند حسابداری

حساب موجودی کاال
حساب كسري يا اضافی انبار

مبلغ جزء

شماره صفحه دفتر روزنامه :
تعداد ضمائم:

بدهکار(ریال)
××××

××××

جمع:
شرح سند :اضافی انبار
تنظیم کننده :
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تأیید کننده :

بستانکار (ریال)

تصویب کننده :

صدور سند تعدیالت موجودی کاال ( حسابداری انبار)

کار عملی 5
شرکت «خلیج فارس» در  1395/12/30اقدام به انبارگردانی نمود و پس از شمارش عینی و مغایرت گیری و
مشخص کردن تعداد و قیمت گذاری مشخص شد که مبلغ  560،000کسری انبار وجود دارد.
مطلوب است:
ثبت روزنامه کسر و اضافی
شرکت ……
سند حسابداری

شماره سند:
تاریخ سند:
ردیف کد حساب

شرح

شماره صفحه دفتر روزنامه :
تعداد ضمائم:
مبلغ جزء

بدهکار(ریال)

بستانکار (ریال)

جمع :پانصد و شصت هزار ریال
شرح سند :کسری انبار
تنظیم کننده :

تصویب کننده :

تأیید کننده :

کار عملی6
شرکت «مازندران» در  1395/12/30اقدام به انبارگردانی نمود و پس از شمارش عینی و مغایرت گیری و
مشخص کردن تعداد و قیمت گذاری مشخص شد که مبلغ  350،000ریال اضافی انبار وجود دارد.
مطلوب است:
ثبت روزنامه کسر و اضافی
شرکت ……
سند حسابداری

شماره سند:
تاریخ سند:
ردیف کد حساب

شرح

شماره صفحه دفتر روزنامه :
تعداد ضمائم:
مبلغ جزء

بدهکار(ریال)

بستانکار (ریال)

جمع :سیصد و پنجاه هزار ریال
شرح سند :اضافی انبار
تنظیم کننده :

تأیید کننده :

تصویب کننده :
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در صورتی که کسری انبار برعهده انباردار باشد و شرکت کسری انبار را تقبل نکند ،انباردار موظف است
میزان کسری را جبران کند.
مثال:
طبق دستورالعمل انبارگردانی و آیین نامه های داخلی شرکت «نور» انباردار موظف به تأمین کسری انبار
است ،در  1395/12/24انبارگردانی انجام و مبلغ  245،000ریال کسر انبار مشاهده شد.
پاسخ:
چون مبلغ کسری بر عهده انباردار است پس این کسری تا زمان دریافت وجه به عنوان سایر حساب دریافتنی
ثبت می گردد.
شماره سند:
تاریخ سند:

شرکت نور
سند حسابداری
شرح

ردیف کد حساب

سایر حساب دریافتنی ـ انباردار

شماره صفحه دفتر روزنامه :
تعداد ضمائم:
مبلغ جزء

بدهکار(ریال)
245،000

حساب موجودی کاال
245،000

جمع :دویست و چهل و پنج هزار ریال

بستانکار (ریال)
245،000
245،000

شرح سند :کسری انبار
تأیید کننده :

تنظیم کننده :

تصویب کننده :

این ثبت ،حساب موجودی کاال را به رقم موجودی واقعی تبدیل و بدهی انباردار ایجاد و معموالً با حقوق
اولین ماه و یا به صورت اقساط طی چند ماه تسویه می شود.

کار عملی7
شرکت « ارس» در  1395/12/30اقدام به انبارگردانی نمود و پس از شمارش عینی و مغایرت گیری و
مشخص کردن تعداد و قیمت گذاری مشخص شد که مبلغ  145،000ریال کسری انبار وجود دارد ،مبلغ
کسری انبار بر عهده انباردار است.
مطلوب است:
ثبت روزنامه کسر و اضافی
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صدور سند تعدیالت موجودی کاال ( حسابداری انبار)

شماره سند:
تاریخ سند:

شرکت ارس
سند حسابداری

ردیف کد حساب

شرح

شماره صفحه دفتر روزنامه :
تعداد ضمائم:
مبلغ جزء

بدهکار(ریال)

بستانکار (ریال)

جمع :یک صد و چهل و پنج هزار ریال
شرح سند:
تنظیم کننده :
نکته

تصویب کننده :

تأیید کننده :

در شرکت هایی که کسری انبار بر عهده انباردار است ،اضافی انبار به حساب كسري يا اضافی انبار ثبت
می شود و فقط انباردار موظف به تأمین کسری است و اضافی به حساب شرکت ثبت می گردد.

کار عملی   8
شرکت «   گرگان » در  1395/12/28اقدام به انبارگردانی نمود و پس از شمارش عینی و مغایرت گیری و
مشخص کردن تعداد و قیمت گذاری مشخص شد که مبلغ  175،000ریال اضافی انبار وجود دارد .مبلغ
کسری انبار بر عهده انباردار است.
مطلوب است:
ثبت روزنامه کسر و اضافی
شماره سند:
تاریخ سند1395/12/28 :
ردیف کد حساب

شرکت گرگان
سند حسابداری
شرح

شماره صفحه دفتر روزنامه :
تعداد ضمائم:
مبلغ جزء

بدهکار(ریال)

بستانکار (ریال)

جمع :یک صد و هفتاد و پنج هزار ریال
شرح سند:
تنظیم کننده :

تأیید کننده :

تصویب کننده :
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اندازهگيري موجودي مواد و کاال
فعالیت

الف) آیا با استانداردهای حسابداری ایران آشنایی دارید؟ چرا باید حسابداران در انجام حرفه حسابداری
به استانداردها توجه داشته باشند؟
ب) استاندارد حسابداری شماره  8ایران درباره موجودی مواد و کاال است .این استاندارد را از طریق
سایت سازمان حسابرسی به نشانی  www.audit.org.irدریافت نموده و روش های مجاز قیمت گذاری
موجودی کاال را بررسی کنید.
ل بهاي تمام شده و خالص ارزش فروش تك تك اقالم يا گروه هاي
موجودي مواد و کاال بايد بر مبناي اق 
اقالم مشابه ،اندازهگيري شود.
موجودي مواد و کاال ،به بهاي تمام شده اندازهگيري ميشود .چنانچه نتوان به طور معقول انتظار داشت كه
براي بازيافت اين دارايي ،درآمدهاي آتي كافي وجود داشته باشد (مث ً
ال در نتيجه خراب شدن ،نابابي يا كاهش
در ميزان تقاضا) ،مبالغ غير قابل بازيافت بهعنوان هزينه كاهش ارزش موجودي مواد و کاال به سود و زيان
منظور ميشود .از اين رو ،موجودي مواد و کاال به اقل بهاي تمام شده و خالص ارزش فروش انعكاس مييابد.
ي تما م شده موجودي مواد و کاال:
بها 
بهاي تمام شده موجودي مواد و کاال بايد دربرگيرنده مخارج خريد ،مخارج تبديل و ساير مخارجي باشد كه
واحد تجاري در جريان فعاليت معمول خود ،براي رساندن كاال يا خدمات به مكان و شرايط فعلي آن متحمل
شده است.
ش فروش
قاعده اقل بهای تمام شده و خالص ارز 

فعالیت

هر یک از مفاهیم حسابداری زیر را تشریح کنید.
اصل بهای تمام شده ،اصل تطابق درآمد با هزینه ،محافظه کاری (احتیاط)
هنگامی که خالص ارزش فروش موجودی کاال از بهای تمام شده آن کمتر باشد الزم است در صورت های
مالی و گزارشات ،موجودی کاال را به خالص ارزش فروشگزارش نمود .الزم به ذکر است که در حسابداری
در حال حاضر از روش بهای تمام شده استفاده می شود .گزارش به خالص ارزش فروشباعث انحراف از اصل
بهای تمام شده می شود ولی منطبق بر دو اصل اساسی حسابداری یعنی اصل تطابق هزینه ها با درآمدها و
اصل محافظه کاری است.
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خالص ارزش فروش
ت است از بهاي فروش اقالم موجودي مواد و کاال پس از كسر تمام مخار 
ج
خالص ارزش فروش عبار 
مربوط و تمام مخارجي كه واحد تجاري در رابطه با بازاريابي ،فروش و توزيع كاال متحمل خواهد شد و
مستقيماً به اقالم مورد نظر مربوط ميشود.
ش فرو 
ش
موارد کاربرد خالص ارز 
مواردی كه احتمال ميرود خالص ارزش فروش كمتر از بهاي تمام شده باشد را می توان به شرح زیر بیان
نمود:
ش هزينهها يا كاهش قيمت فروش،
الف) افزاي 
ب) خراب شدن موجودي،
پ) ناباب شدن محصوالت،
ت مبني بر ساخت و فروش محصوالت به زيان
ت) تصميم شرك 
ث) وقوع اشتباهاتي در توليد يا خريد.
حساب های هزینه و ذخیره کاهش ارزش موجودي كاال
معموالً هدف شرکت ها کسب سود بوده و با این پیش فرض باید قیمت تمام شده کمتر از خالص ارزش فروش
باشد اما در مواردی ممکن است این اتفاق صورت نگیرد و خالص ارزش فروش کمتر از قیمت تمام شده
موجودی باشد در چنین حالتی از حساب هزینه و ذخیره کاهش ارزش موجودی کاال استفاده می شود و این
حساب بهای تمام شده موجودی را به مبلغ خالص ارزش فروش می رساند.
ارزش موجودي كاال
شرکت ها باید اموال و منابعی را که در انبار دارند با یکی از روش های قیمت گذاری ،اندازه گیری کنند و بتوانند
میزان بهای موجودی کاالی خود را گزارش کنند .در بسیاری از شرکت ها درصد باالیی از دارایی های آنها را
موجودی کاال تشکیل می دهد .پس رقم و ارزش موجودی مواد و کاال مهم بوده و تعیین ارزش آن باید با دقت
کامل و دقیق باشد.
مثال :
اطالعات مربوط به شرکت «  ایران» در دست است.
ردیف

نام کاال

بهای تمام شده

خالص ارزش فروش

1

الف

 250 ،000ریال

 220 ،000ریال

2

ب

 400 ،000ریال

 390 ،000ریال

3

ج

 150 ،000ریال

 160 ،000ریال
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برای اعمال قاعده اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش بر حسب تک تک موجودی ها به شکل زیر عمل
می کنیم.
بهای تمام شده

خالص ارزش فروش

اعمال قاعده اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش

ردیف نام کاال
1

الف

 250،000ریال

 220،000ریال

 220،000ریال

2

ب

 400،000ریال

 390،000ریال

 390،000ریال

3

ج

 150،000ریال

 160،000ریال

 150،000ریال

جمع

 760،000ریال

 800،000ریال

ذخیره مورد نیاز 800،000 - 760،000 = 40،000 :

مالحظه می شود که بهای تمام شده  800 ،000ریال و با اعمال قاعده اقل بهای تمام شده و خالص ارزش
فروش مبلغ  760 ،000می شود .الزم است برای  40 ،000کاهش ارزش ذخیره در نظر گرفته شود.
شماره سند:
تاریخ سند:
ردیف کد حساب

شرکت ایران
سند حسابداری
شرح
هزینه کاهش ارزش موجودی کاال

شماره صفحه دفتر روزنامه :
تعداد ضمائم:
مبلغ جزء

بدهکار (ریال) بستانکار (ریال)
40 ،000
40 ،000

ذخیره کاهش ارزش موجودی کاال
40 ،000

جمع:
شرح سند :بابت ثبت کاهش ارزش موجودی کاال
تنظیم کننده:
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تأیید کننده:

تصویب کننده:

40 ،000

صدور سند تعدیالت موجودی کاال ( حسابداری انبار)

کار عملی 9
اطالعات مربوط به شرکت تولیدی «چابهار» به شرح زیر است.
ردیف

نام کاال

بهای تمام شده

خالص ارزش فروش

1

اجاق گاز

 800، 000ریال

 700، 000ریال

2

پنکه

 400، 000ریال

 420، 000ریال

3

کولر

 650، 000ریال

 660، 000ریال

مطلوب است:
محاسبه و ثبت کاهش ارزش موجودی کاال
ردیف

نام کاال

1

اجاق گاز

2

پنکه

3

کولر

بهای تمام شده خالص ارزش فروش

اعمال قاعده اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش

جمع
ذخیره مورد نیاز:

شماره سند:
تاریخ سند:
ردیف کد حساب

شرکت چابهار
سند حسابداری
شرح

شماره صفحه دفتر روزنامه :
تعداد ضمائم:
مبلغ جزء

بدهکار(ریال)

بستانکار (ریال)

ذخیره کاهش ارزش موجودی کاال
جمع:
شرح سند :بابت ثبت کاهش ارزش موجودی کاال
تنظیم کننده :

تأیید کننده :

تصویب کننده :
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نکته

باید توجه داشت که حساب ذخیره کاهش ارزش موجودی کاال یک حساب کاهنده موجودی کاال بوده و
در گزارشات مالی بعد از موجودی کاال و به صورت کاهنده موجودی کاال آورده می شود.
×××

		
حساب موجودی کاال
کسر می شود:
ذخیره کاهش ارزش موجودی کاال ×××
		
خالص ارزش موجودی کاال
×××
فعالیت

حساب موجودی کاال در پایان سال  95در شرکتی  72 ،000،000بوده و ذخیره کاهش ارزش موجودی
کاال  250، 000ریال است.
مطلوب است:
الف) ثبت ذخیره کاهش
ب) نمایش خالص ارزش موجودی کاال در صورت های مالی

رعايت قوانين و مقررات سازمان امور مالياتي در خصوص كاهش ارزش موجودي ها:
از سال  1393به موجب بخشنامه های امور مالیاتی هزینه کاهش ارزش موجودی مورد قبول است و شرکت ها
مجاز به در نظرگرفتن هزینه برای کاهش ارزش موجودی ها می باشند ،اما زیان ناشی از سرقت و نابابی و ...
هزینه قابل قبول مالیاتی نمی باشد.

ساير درآمدها و هزينههاي عملياتي
فعالیت

آیا هزینه کاهش ارزش موجودی به عنوان هزینه های عملیاتی محسوب می شود؟ چرا؟
هزینه های شرکت به دو گروه عملیاتی و غیرعملیاتی تقسیم می شوند هزینه کاهش ارزش موجودی به عنوان
هزینه های عملیاتی محسوب می شود زیرا در راستای فعالیت اصلی شرکت است .در مواردی که هزینه کاهش
ارزش موجودی و کسر یا اضافی انبار داشته باشیم باید این حساب ها در پایان دوره بسته شوند .پس حساب
کسر و اضافی و هزینه کاهش ارزش موجودی حساب موقتی هستند.
حساب کسر یا اضافی انبار و حساب ذخیره کاهش ارزش موجودی کاال به حساب های درآمدها و هزینه های
عملیاتی بسته می شوند.
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الف) بستن حساب هزینه کاهش ارزش موجودی کاال
این حساب ماهیت بدهکار دارد و در پایان دوره مالی در به صورت زیر بسته می شود.
شرکت ……
سند حسابداری

شماره سند:
تاریخ سند95/12/30 :
شرح

ردیف کد حساب

شماره صفحه دفتر روزنامه :
تعداد ضمائم:
مبلغ جزء

سایر هزینه های عملیاتی

بدهکار(ریال)

بستانکار (ریال)

×××××
×××××

هزینه کاهش ارزش موجودی کاال
جمع:
شرح سند :بابت بستن حساب هزینه کاهش ارزش موجودی کاال
تنظیم کننده :

تصویب کننده :

تأیید کننده :

ب) بستن حساب کسر یا اضافی انبار
در پایان دوره مالی پس از انبارگردانی ممکن است حساب کسر و اضافی دارای مانده بدهکار یا بستانکار باشد.
پس برای بستن این حساب یکی از دو حالت زیر ممکن است جهت انجام الزم است.
حالت اول :حساب کسر و اضافی دارای مانده بدهکار باشد .در چنین صورتی حساب سایر هزینه های
عملیاتی بدهکار و حساب کسر و اضافی انبار به مبلغ مانده بستانکار می شود.
شرکت ……
سند حسابداری

شماره سند:
تاریخ سند95/12/30 :
ردیف کد حساب

شرح
سایر هزینه های عملیاتی

شماره صفحه دفتر روزنامه :
تعداد ضمائم:
مبلغ جزء

بدهکار(ریال)

بستانکار (ریال)

×××××
×××××

حساب کسر و اضافی انبار
جمع:
شرح سند :بابت بستن حساب کسر و اضافی انبار
تنظیم کننده :

تأیید کننده :

تصویب کننده :
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حالت دوم :حساب کسر و اضافی دارای مانده بستانکار باشد .در چنین صورتی حساب کسر و اضافی انبار
به مبلغ مانده بدهکار و حساب سایر درآمدهای عملیاتی بدهکار می شود.
شرکت ……
سند حسابداری

شماره سند:
تاریخ سند95/12/30 :
شرح

ردیف کد حساب

شماره صفحه دفتر روزنامه :
تعداد ضمائم:
مبلغ جزء

حساب کسر و اضافی انبار

بدهکار(ریال)

بستانکار (ریال)

×××××
×××××

سایر درآمد های عملیاتی
جمع:
شرح سند :بابت بستن حساب کسر و اضافی انبار
تنظیم کننده :

تصویب کننده :

تأیید کننده :

کار عملی 10

در پایان سال مالی  1395مانده حساب کسر و اضافی انبار شرکت «یزد» به مبلغ  1، 200، 000ریال بدهکار
است.
مطلوب است:
ثبت روزنامه رویداد فوق
شماره سند:
تاریخ سند:
ردیف کد حساب

شرکت یزد
سند حسابداری

    
شرح

شماره صفحه دفتر روزنامه :
تعداد ضمائم:
مبلغ جزء

بدهکار(ریال)

جمع:
شرح سند:
تنظیم کننده :
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تأیید کننده :

تصویب کننده :

بستانکار (ریال)
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کار عملی11
در پایان سال مالی  1395مانده حساب کسر و اضافی انبار شرکت «اهواز» به مبلغ  1، 500، 000ریال
بستانکار است.
مطلوب است:
ثبت روزنامه رویداد فوق
شماره سند:
تاریخ سند:

شرکت اهواز
سند حسابداری

    
شرح

ردیف کد حساب

شماره صفحه دفتر روزنامه :
تعداد ضمائم:
مبلغ جزء

بدهکار (ریال) بستانکار (ریال)

جمع:
شرح سند:
تنظیم کننده :

تصویب کننده :

تأیید کننده :

کار عملی 12

در پایان سال مالی  1395مانده حساب کاهش ارزش موجودی کاالی شرکت «بیرجند» به مبلغ 2، 300، 000
ریال بدهکار است.
مطلوب است:
ثبت روزنامه رویداد فوق
شماره سند:
تاریخ سند:
ردیف کد حساب

شرکت بیرجند
سند حسابداری

    
شرح

شماره صفحه دفتر روزنامه :
تعداد ضمائم:
مبلغ جزء

بدهکار (ریال) بستانکار (ریال)

جمع:
شرح سند:
تنظیم کننده :

تأیید کننده :

تصویب کننده :
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ارزشيابی

ردیف

شاخص های مورد ارزیابی

1

حضور به موقع در کالس و کارگاه آموزشی و رعایت نظم و انضباط

2

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

3

شرکت فعال در بحث های گروهی و مسئولیت پذیری و درستکاری

4

پاسخ صحیح به سؤاالت مطرح شده در کالس و استدالل آن

5

ارائه نتیجه گیری صحیح و مستندسازی

6

تعریف حساب ذخیره کاهش

7

تعریف روش خالص ارزش بازار و اقل قیمت تمام شده

8

توانایی ثبت کسر و اضافی انبار

9

توانایی محاسبه کاهش ارزش موجودی کاال

10

توانایی ثبت و صدور سند حسابداری کاهش ارزش موجودی کاال
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خودارزیابی هنرجو
موفق

ناموفق

نظر هنرآموز
موفق

ناموفق

صدور سند تعدیالت موجودی کاال ( حسابداری انبار)

پژوهش

در کشورهای صنعتی و شرکت های پیشرو مفهومی به نام «تولید به هنگام» ( ) Just In Timeیا  JITمطرح
و در بعضی از شرکت ها به کار گرفته شده است .در این خصوص تحقیق کنید و گزارش تحقیق خود را با نظر

هنرآموز محترم در کالس ارائه و بحث و بررسی کنید .همچنین مشخص کنید با اجرای کامل این نظام
سیستم انبارداری دچار چه تحولی می شود؟

بحث کنید
بعضی از شرکت ها جبران کسری انبار را برعهده انباردار قرار می دهند .آیا به نظر شما این کار صحیح
است؟ (اگر هر ماه فوق العاده ای بابت این وظیفه به انباردار پرداخت گردد).
چرا اضافی انبار مانند کسری انبار سهم انباردار قرارداد نمی شود؟
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ارزشیابی شایستگی صدور سند تعدیالت موجودی کاال (متصدی حسابداری انبار)
شرح کار:

 1اجراي دستورالعمل هاي انبارگرداني طبق آيين نامه و دستورالعمل هاي داخلي
 ٢تهيه گزارش هاي مربوط به انبارگرداني جهت ارائه به بخش حسابداري

 ٣تطبيق موجودي شمارش شده با كارت موجودي مواد در واحد حسابداري
 ٤محاسبه مبلغ تعديل موجودي بر طبق روش هاي قيمت گذاري
 ٥صدور سند تعديالت انبار بابت كسر و اضافات انبار

 ٦صدور سند تعديالت انبار بابت ذخيره كاهش ارزش موجودي كاال

استاندارد عملکرد:صدور سند تعديالت بر اساس مدارك و مستندات مثبته و استانداردهاي حسابداري و دستورالعمل انبارگرداني
شاخص ها:
 1انبارگرداني
 3محاسبه مبلغ تعديل موجودي كاال

    2كنترل مستندات تعديالت موجودي كاال
 4صدور سند تعديالت موجودي كاال

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:
شرایط :ميز و صندلي اداري ـ ملزومات اداري
ابزار و تجهیزات :كامپيوتر ـ پرينتر ـ نرم افزار ـ اتاق كار ـ ماشين حساب ـ استانداردهاي حسابداري ـ دستورالعمل داخلي انبارگرداني
معیار شایستگی:
مرحله کار

ردیف
1

انبارگرداني

1

2

كنترل مستندات تعديالت انبار

١

3

محاسبه مبلغ تعديل موجودي كاال

2

4

صدور سند تعديالت موجودي كاال

٢

شایستگی های غیرفنی ،ایمنی ،بهداشت ،توجهات زیست محیطی و نگرش
میانگین نمرات

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی 2 ،می باشد.
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حداقل نمره قبولی از  3نمره هنرجو

2
*

منابع
قرآن کریم
     ابراهیمی ،سیدکاظم ،اصول حسابداری  1براساس مصوبات شورای عالی برنامه ریزی ،چاپ نهم ،دانش نگار ،تهران
.1385
آر .جی .کارتر ،مدیریت انبار و عملیات مرتبط ترجمه :رمضان علی خسرو پناه .سازمان مدیریت صنعتی .چاپ
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سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی جهت ایفای نقش خطیر خود در اجرای سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش و برنامه درسی ملی
جمهوری اسالمی ایران ،مشارکت معلمان را به عنوان یک سیاست اجرایی مهم دنبال می کند .برای تحقق این امر در اقدامی نوآورانه سامانه
تعاملی بر خط اعتبارسنجی کتاب های درسی راه اندازی شد تا با دریافت نظرات معلمان دربارۀ کتاب های درسی نونگاشت ،کتاب های درسی
را در اولین سال چاپ ،با کمترین اشکال به دانش آموزان و معلمان ارجمند تقدیم نماید .در انجام مطلوب این فرایند ،همکاران گروه تحلیل
محتوای آموزشی و پرورشی استان ها ،گروه های آموزشی و دبیرخانۀ راهبری دروس و مدیریت محترم پروژه آقای محسن باهو نقش سازنده ای
را بر عهده داشتند .ضمن ارج نهادن به تالش تمامی این همکاران ،اسامی دبیران و هنرآموزانی که تالش مضاعفی را در این زمینه داشته و
با ارائۀ نظرات خود سازمان را در بهبود محتوای این کتاب یاری کرده اند به شرح زیر اعالم می شود.
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ردیف

نام و نام خانوادگی

استان محل خدمت

ردیف

نام و نام خانوادگی

استان محل خدمت

1

خاطره همتیان

چهار محال و   بختياري

 12مهرداد بهاروند

لرستان

2

زهیرا پورسبزعلی

هرمزگان

 13علی قاسمی

خراسان جنوبي

3

زینب امیری خراسانی

کرمان

 14فیروزه احمدپور

آذربايجان غربي

4

معصومه گرمه ای

لرستان

 15حبیب اله نظری

کهگيلويه و    بويراحمد

5

سهیال مرادی

کرمانشاه

 16مرضیه مهدیان

بوشهر

6

فرشته مظاهری

اصفهان

 17اکرم ملک حسینی

مرکزي

7

طیبه تصمیم دیزجی

شهر تهران

 18مهدی خلیلی

قزوين

8

لیلی معافی

کرمان

 19امیرعلی فهیمی

آذربايجان شرقي

9

مرضیه روزخوش

خراسان شمالي

 20فاطمه مامات

خراسان رضوی

 10لیال پاکدل

فارس

 21عبدالمجید پوته

سيستان و  بلوچستان

 11معصومه پارسافر

شهرستانهای تهران

